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 چکیده

 جهت محرکه وتورم عنوان به که ایضدچرخه هایسیاست مهمترین از یکی کشور، هر اقتصاد بر رکود حاکمیت شرایط در

 تواندمی که است عمرانی هایهزینه خصوص به دولت، هایهزینه افزایش نماید،می عمل رکودی شرایط از اقتصاد خروج

 با دولت هاینههزی افزایش رکودی، شرایط در اما. شود جامعه سطح در رفاه بهبود و اشتغال اقتصادی، رشد افزایش موجب

 است. استقراض بدهی بازار طریق از تأمین مالی روش، ترینجهت رفع این محدودیت، مناسب است. مواجه جدی محدودیت

 هایخشب به پول این هدایت و انتقال و مردم دست در پول حجم کاهش باعث قرضه، اوراق انتشار و خصوصی بخش از

 داد، اما کاهش نیز را تورم رعت گردش پولستواند با کاهش می اقتصادی، رشد تحریک ضمن طریق، این از و شده تولیدی

  .است بدهی بازار تعمیق و توسعه مستلزم امر این

شود. این حساب به عنوان یکی از ابزارهای مالی بازار پول پیشنهاد می 5«حساب سپرده بازار پول»در این راستا، ایجاد 

نماید. از آنجا که نرخ سود ضمن تعمیق بازار بدهی با جذب نقدینگی و هدایت وجوه، به ثبات و رشد اقتصادی کمک می

کند و نرخ سود در این نوع حساب باالتر از نرخ های اقتصاد تغییر میتغیر بوده و متناسب با سایر نرخدر این نوع حساب م

 به هاسپرده این از سود سپرده است، لذا با بکارگیری از این ابزار، عالوه برکاهش سرعت گردش پول، از طریق انتقال وجوه

 عالوه .شودفراهم می اشتغال رشد و اقتصادی رشد موجبات دولت، عمرانی هایهزینه در آن کردهزینه و دولتی بهادار اوراق

 از هاسرمایه دادن سوق جهت در ابزار، این از استفاده هستند، گریز ریسک گذارانسرمایه اغلب شرایطی که در آن، بر

 .باشد تاثیرگذار بسیار تواندمی مولد، هایفعالیت سمت به بازانهسفته هایفعالیت

پردازد و های این حساب میحاضر با رویکرد توصیفی پس از ارائه شرخ مختصری از بازار پول به تشریح ویژگیمقاله 

های این حساب با سایر ابزارهای مالی مشابه در بازار پول، اثرات ایجاد این حساب بر بازار پول و در ادامه ضمن بیان تفاوت

 هایسپرده در اخالل نتیجه در و پول بازار در متنوع هایحساب وجود که جاییآن دهد. ازبازار بدهی را مورد بررسی قرار می

لذا در مقاله حاضر پس از بیان مالحظات بکارگیری این  است؛ مرکزی بانک اصلی هایدغدغه از فعلی، شرایط در بانکی
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 سپرده بازار مکمل عنوان به این ابزار طوریکهگردد بهپول ارائه می بازار سپرده حساب ایجاد ابزار، پیشنهاداتی در جهت نحوه

 نشود. آن در اخالل سبب و بوده

 بازار پول، حساب سپرده بازار پول، بازار بدهی، رشد اقتصادی های کلیدی:واژه

 JEL: E2,E41,E44,G21,O4بندی طبقه

 

 مقدمه -1

اقتصاد متشکل از دو بخش مالی و حقیقی است. بخش مالی وظیفه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد را بر عهده دارد. بخش مالی اقتصاد از 

آوری و در اختیار متقاضیان آن قرار کنندگان این وجوه جمعای از نهادها و بازارهای مالی تشکیل شده که منابع مالی را از عرضهمجموعه

کنندگان بورس، به عنوان عرضه و مهیب بانک، جمله از یمختلف یهاروش از تواندیم منابع نیا ،کشورها یمال نظام تیماه به ستهبدهند. می

گذاری موجب انداز و تبدیل آن به سرمایهبنابراین نحوه انتقال وجوه پس. ردیگ قرار هامتقاضیان آنها یعنی خانوارها و بنگاه اریاخت در منابع مالی،

 در خصوص اصلی خود وظایف به بتوانند مالی بازارهای چنانچه شده است. 8و بازار بیمه )تأمین اطمینان( 7، بازار سرمایه6گیری بازار پولشکل

 اندازپس برای مناسب بستر نوآورانه، ایجاد هایفعالیت برای سرمایه تأمین ها،هزینه تردقیق بررسی مبادالت، تسهیل رسانی،اطالع کاهش هزینه

  .شد خواهد تسهیل رشد اقتصادی کنند، عمل گذاریسرمایه وجوه تأمین برای مناسب منابع تمهید و

ست سیا شوری، یکی از مهمترین  صاد رکودی در هر ک شرایط اقت ضد چرخهدر  صاد از های  ای که به عنوان موتور محرکه جهت خروج اقت

های عمرانی دولت اسررت که موجب افزایش رشررد اقتصررادی، اشررتغال و خصرروص هزینهها بهنماید، افزایش هزینهشرررایط رکودی عمل می

شرایط رکودی افزایش درآمدهای دولت با محدودیتافزایش رفاه در سطح جامعه می  ترینمناسب الذ های جدی مواجه استشود. اما در 

  .است بدهی بازار توسعه مستلزم امر این و شود تأمین بدهی بازار طریق از مربوطه مالی منابع که است این روش

 بدهی بازار عدم توسررعه هسررتند، مواجه آن با در حال توسررعه کشررورهای در بدهی بازارهای که هاییچالش مهمترین از

کم  به عبارتی دیگر  نقدپذیری (سررررمایه بازار در بلندمدت بدهی بازار و پول بازار در مدت کوتاه بدهی بازار از متشرررکل)

 بازار ابزارهای شررود.می کارا هایقیمت کشررف باعث که اسررت عاملی نقدپذیری اسررت؛ و عمق کم این بازارهاثانویه  بازار

 این در موجود هاینرخ اساس بر تا هستند اقتصادی کالن گذارانسیاست برای مناسبی هایدهنده هشدار یکسو از بدهی،

 خصوصبه دولت بودجه کسری کنندهتامین دیگر، سویی از و کنند اقدام جدید شرایط با مناسب تصمیمات اتخاذ به بازار،
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ستفاده هستند، گریز ریسک گذارانسرمایه اغلب رکودی که شرایط در آن، بر هستند. عالوه رکودی هایدوره در  این از ا

 . باشد تاثیرگذار بسیار تواندمی مولد، هایفعالیت سمت به بازانهسفته هایفعالیت از هاسرمایه یافتن سوق جهت در ابزار،

سال  شد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در پایان  به ترتیب  1397با توجه به آخرین اطالعات مرکز آمار ایران ر

درصررد بوده که این امر از یک سررو  26.6( 1397درصررد و نرخ رشررد تورم )دوازده ماهه منتهی به اسررفند  -2.4و  -4.9

های تولیدکننده و در نتیجه افزایش دهنده افزایش هزینهو از سررروی دیگر نشررران دهنده سرررلطه رکود بر کشرررورنشررران

صرفهزینه ست پولی و های م سیا ست. جهت خروج از رکود، دو نوع  صاد ایران ا شرایط رکود تورمی حاکم بر اقت کننده و 

درصررد( و  80(، )تقریباً GDP( به تولید ناخالص داخلی )M2مالی قابل اجراسررت. اما با توجه به نسرربت باالی نقدینگی )

سیاست پولی فاقد کارایی الزم بوده و خود منتج به تورمانتظارات تورمی موجود، به نظر می شود و لذا های باالتر میرسد 

دهد که دولت در زمان رکود و مواجهه های گذشته نشان میتر است. بررسی عملکرد دولت در دههسیاست مالی مناسب

های تجاری، همواره رفتارهای موافق ای و تالش در جهت هموارسازی سیکله جای رویکرد ضد چرخهبا کسری بودجه، ب

 زمان های عمرانی، به رکود دامن زده اسررت. همچنین بایسررتی در نظر داشررت که درچرخه نشرران داده و با کاهش هزینه

شررود. در این بودجه دولت تشرردید می کسررری )به ویژه درآمدهای نفتی(، عمالً دولت درآمدهای به سرربب کاهش تحریم،

ستفاده از ابزار بدهی به عنوان ابزاری غیر تورمی می ضعیت ا سیلهو سری بودجه دولت و کاهش تواند و ای برای جبران ک

های عمرانی باشد. استقراض از بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه، وابستگی بودجه به نفت و جلوگیری از کاهش هزینه

های تولیدی شده و از این طریق ضمن تحریک پول در دست مردم و انتقال و هدایت این پول به بخش باعث کاهش حجم

صادی، می شد اقت ست ر ستقراض دولت، عمق کم بازار بدهی ا شکالت ا بنابراین از توان تورم را نیز کاهش داد. اما یکی از م

 جدید عصر در مالی هاینوآوری به توجه با افزایش عمق بازار بدهی است.گذار قرار گیرد، جمله اقداماتی که بایستی در دستور کار سیاست

ست، شده مالی بازارهای تنگاتنگ ارتباط به منجر که سایر ظرفیتمی ا شی به بازار بدهی کشرور توان از  های بازارهای مالی برای عمق بخ

تواند در است که عالوه بر جذب نقدینگی، می« 9حساب سپرده بازار پول»یکی از این ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار پول،  استفاده کرد.

 تعمیق بازار بدهی کمک نماید. 

های حساب سپرده بازار پول با سایر ابزارهای مالی مشابه در ها و تفاوتدر این گزارش پس از ارائه شرح مختصری از بازار پول و بیان ویژگی

شررود و در نهایت پیشررنهادات و مالحظات الزم در های پولی و عمق بازار بدهی پرداخته میب بر کلبازار پول، به بررسرری اثرات این حسررا

 خصوص بکارگیری این ابزار بیان خواهد شد.
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 پول  بازار سپرده حساب جایگاه و پول بازار -2

 بازار پول -2-1

گیرند. این ابزارها توسط مورد معامله قرار می 11بسیار امنو  10بازار پول یک بخش از بازار مالی است که در آن ابزارهای مالی با نقدینگی باال

افتد. ابزارهای بازار پول به ندرت اتفاق می 12شوند. الزم به ذکر است که نکولهای بزرگ مقیاس منتشر میدولت، موسسات مالی و شرکت

ر دارند و مهمترین رسالت بازار پول، ایجاد تسهیالت برای واحدهای تری از سایر اوراق بهاداداری بازده پاییناوراق بهادار بازار پول به طور معنی

های تخصصی، های تجاری، بانکمدت آن و نیز تأمین سرمایه در گردش است. بانکاقتصادی به منظور تأمین نقدینگی بر مبنای کوتاه

 ادهای فعال در بازار پول هستند. ، از جمله نه13های اعتباریانداز و اتحادیههای پسانداز و وام، بانکهای پسبانک

های سپرده بازار ، حساب14اندازهای پستوان به حسابطور که بیان شد در بازار پول ابزارهای مختلفی وجود دارد، از جمله آنها میهمان

الزم به ذکر است  اره نمود.اش 20های بانکیو پذیره 19، قراردادهای بازخرید18، اوراق تجاری17های سپرده، گواهی16، اسناد خزانه دولتی15پول

و « 21های مشترک بازار پولصندوق»گذاران انفرادی، های دسترسی به بازار پول در یک بانک )سیستم بانکی( برای سرمایهکه بهترین راه

، ناشر و قدرت ابزارهای فعال در بازار پول از لحاظ نرخ بهره، طول دوره سررسید، داشتن ضمانت )بیمه( باشند.می «22حساب بازار پول»

شود و در بخش بعدی به طور مشخص نقدپذیری، با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه شرح مختصری از برخی از ابزارهای بازار پول ارائه می

 شود.به حساب سپرده بازار پول پرداخته می

ترین شود و امنداری یا واحدهای مشابه در دولت و برای سررسید کمتر از یک سال منتشر میاوراقی هستند که توسط خزانه «اسناد خزانه»

اوراق منتشر  24از مقدار اسمی 23گیرد و در ابتدای انتشار بر اساس نرخ تنزیلیشوند. به این اوراق، نرخ بهره تعلق نمیبدهی دنیا شناخته می

نده این اوراق آنها را تا سررسید نگه دارد در این صورت بهره دریافتی، همان نرخ تنزیل اوراق است و در صورتی که قبل از شوند. اگر دارمی

ل سررسید این اوراق را بفروشد در این صورت تفاوت بین قیمت خرید تنزیل شده اوراق از ارزش اسمی اوراق، بهره دریافتی دارنده آن را تشکی

 ق قدرت نقدپذیری بسیار باالیی دارند.دهد. این اورامی
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گردد و در واقع این موسسات مالی، محلی امن را برای گذاران پیشنهاد میها و موسسات اعتباری به سرمایهتوسط بانک «اندازحساب پس»

. افتتاح حساب 25ا کم استهکنند و در کشورهای دارای تورم پایین، نرخ بهره این نوع حسابنگهداری پول برای مشتریان خود فراهم می

گیرد ها به راحتی صورت میاقل سپرده نداشته و دارای سقف وجه نیز نیست. برداشت و واریز وجه به این نوع حسابانداز نیاز به تامین حدپس

به ذکر است که  انداز دارای محدودیت است. الزمهای پسولی بایستی توجه داشت که در سایر کشورها معموالً برداشت ماهانه از حساب

ها معموال تا سقف مشخصی توسط ها گنجانده شده است. این حسابتر این حسابهزینه ویژگی نقدپذیری این حساب، در نرخ بهره پایین

 شوند.های بیمه دولتی ضمانت میشرکت

از این حساب بدون هیچ  شتگذاری و بردادر سیستم بانکی دارای قابلیت نقدپذیری بسیار است، به طوریکه سپرده «حساب جاری»

 وهای مکانیزه تواند از طرق مختلف از جمله کارت بانکی، دسته چک، دستگاهتواند انجام شود. دسترسی به حساب جاری میمحدودیتی می

 ... صورت گیرد.

شوند. این ابزار در تشر میهای تجاری و سایر موسسات فعال در بازار پول منابزارهای مالی هستند که توسط بانک ،«های سپردهگواهی»

شود. این رسیدها سررسیدهای متفاوتی داشته و های کالن صادر میها و موسسات مالی برای سپردهواقع رسیدهایی هستند که توسط بانک

کند. این اسناد پرداخت می گذارانو هرچه سررسید این اوراق بیشتر باشد نرخ بهره باالتری را نیز به سرمایه گیردسال را در بر می 5ماه تا  3از 

های سپرده هستند که وجه تفاوت آنها در وجود بازار ثانویه برای گواهی 27پذیرو معامله 26ناپذیرهای سپرده معاملهدر دو نوع کلی گواهی

های که نرخ بهره گواهیپذیر و در نتیجه امکان معامله آنها قبل از سررسید و افزایش قدرت نقدپذیری آنها است. الزم به ذکر است معامله

هایی به صورت کاهش نرخ بهره در صورت برداشت قبل از سررسید برای این ابزارهای بازار پول در و حتی مجازات 28سپرده معموال ثابت بوده

مه گذار و هر بانک، بیهای بیمه دولتی تا سقف مشخصی برای هر سپردههای سپرده توسط شرکتنظر گرفته شده است. ارزش گواهی

 شوند.می

ای مالی ها در بازارهتیا شرکهای اقتصادی بازار پول، بنگاهها، موسسات بخش عمومی و نهادهای مالی فعال در ها، شهرداریعالوه بر دولت

است. ز پرداخت وام تعهد بایکی از انواع  «اوراق تجاری»تضمینی به نام اوراق تجاری دهند.  ،در مقابل توانندمیکنند و میبه اخذ وام نیز اقدام 

ار مالی در حکم قبول سپرده بوده و باید مالی نظارت داشته باشد زیرا که این ابز انتشار این ابزاربانک مرکزی یا نهاد ناظر بر بازار پول بایستی بر 

های سپرده و برای دریافت کننده وام، کمتر از بهره تحت کنترل باشد. بهره این اوراق برای خریدار این اوراق احتماال بیشتر از نرخ بهره حساب

 .است از اوراق خزانه بیشتر ،بزار مالیبازده و ریسک این نوع اهای مستقیم بانکی است. وام

                                                             
 2019اند برای هفته منتهی به سوم ژوئن شدهل آمریکا بیمه شرکت بیمه سپرده فدرااندازی که توسط های پس( حسابNational Ratesنرخ ملی ). برای مثال، 25

 درصد اعالم شده است. 0.1بالغ بر 
2 6 Non marketable certificate of deposit 
2 7 Negotiable certificate of deposit (NCD) 

 ها گره خورده است.ص( به نرخ بهره اسناد خزانه یا دیگر شاخvariable rate CDsهای سپرده نرخ متغیر ).  ولی نرخ بهره گواهی 28
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 حساب سپرده بازار پول -2-2

اندازی است که در های بازار پول است. این نوع حساب در واقع حساب پسیکی از انواع حساب (MMDA) «حساب سپرده بازار پول»

کند. حساب سپرده بازار پول در واقع مدت نگهداری میگذاری را در حسابی به صورت تعهدات کوتاهآن بانک یا اتحادیه اعتباری، وجوه سرمایه

 هایی به شرح ذیل برخوردار است:است که از ویژگی 30و حساب جاری 29اندازترکیبی بین حساب پس

های دهد. این ابزار سقف نرخ بهره نداشته و نرخمعموال حساب سپرده بازار پول نرخ بهره باالتری از نرخ بهره حساب سپرده ارائه می .1

انداز و کمتر از بیشتر از حساب پس شود. معموال نرخ بهره حساب سپرده بازار پولبهره آن با نرخ بهره رقابتی بازار پول تنظیم می

 گواهی سپرده است.

هایی از جمله امکان برداشت وجه از طریق کارت بانکی و دسته چک به صورت محدود هستند که ها دارای ویژگیاین حساب .2

تامین حداقل سپرده  آن از حساب سپرده، در الزام به کند. وجه تفاوتها، آن را از حساب جاری متمایز میمحدود بودن این قابلیت

 برای باز کردن این نوع حساب در بانک است.

کند. انتقال یا پرداخت الکترونیکی در طول یک ماه را اعمال می 6انداز محدودیت مقررات فدرال رزرو آمریکا، برای هر حساب پس .3

کرده و ممکن است حتی جریمه شود. اگر این  از بانک دریافت اگر فرد بیشتر از حد مجاز، انتقال وجه انجام دهد، در ابتدا اخطاریه

جاری یا بستن حساب  برداشت و انتقال وجه ادامه یابد در این صورت بانک ملزم به ابطال انتقاالت و تبدیل حساب فرد به حساب

 وی است.

برای تاسیس حساب  دهملزم به پرداخت حداقل سپرحساب سپرده بازار پول عالوه بر محدودیت انتقال و برداشت از حساب، دارنده  .4

 )وجه تفاوت آن با حساب سپرده( و نگهداری حداقل مانده برای دریافت حداقل نرخ بهره است.

ها به کنند. این هزینهای برای کاهش حداقل حساب به دارنده حساب تحمیل می، هزینهسپرده بازار پول هایحساببسیاری از  .5

دهند، برای دارنده آن بسیار حائز اهمیت هستند. الزم به ذکر است قوانین ش میجهت این که بهره دریافتی دارنده حساب را کاه

 های مربوط به این نوع حساب در میان موسسات مالی مختلف، متفاوت است.مربوط به حداقل موجودی و هزینه

کنند، توسط یک خت میبابت بهره سپرده پردا 31موسسات اعتباریها و و وجوهی که بانک حساب سپرده بازار پولهای سپرده .6

گذار و ( برای هر سپردهFDICشوند. به طور مثال در کشور آمریکا، شرکت بیمه سپرده فدرال )ها، ضمانت مینهاد ضمانت سپرده

 هزار دالر بیمه در نظر گرفته است. 250در هر بانک تا سقف 

های جاری است. نرخ بهره باالتر آن نسبت به نرخ بهره حساب، حساب سپرده بازار پولاین نکته حائز اهمیت است که منشاء اصلی جذابیت 

گذاری کنند، توانند در اوراق بهادار دولتی و اوراق تجاری سرمایهرا میحساب سپرده بازار پول های اعتباری، وجوه حاصل از ها و اتحادیهبانک

                                                             
2 9 Saving account 
3 0 Checking account 
3 1 Credit unions 
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توانند به وجوه حاصل از لیل است که موسسات مالی میانداز این مجوز وجود نداشته و به این دهای پسدر حالی که در مورد حساب

 . 32انداز بازار پول، نرخ بهره باالتری را پیشنهاد دهند.های پسحساب

 پول بازار ابزارهای سایر با پول بازار سپرده حساب هایشباهت و هاتفاوت -3

سپرده بازار پول  شت میدر این بخش، دو ابزار بازار پول که به طور معمول با حساب  شتباه بردا شوند، مورد بررسی قرار ا

 گیرند:می

 ( حساب سپرده بازار پولMMDA) ( در مقابل گواهی سپردهCD) 

داری است که دارای یک نرخ بهره ثابتی است که معموال نرخ بهره آن بیشتر از انداز مدتحساب پس ،«گواهی سپرده»

ساب پس شر نرخ بهره ح صی منت شخ سیدهای م سرر سپرده برای  ست. گواهی  سپرده بازار پول ا ساب  انداز معمولی و ح

ساب، گواهی  10ماهه تا حداکثر  12و  9، 6، 3شود )می سید نگهداری کند، ساله(. اگر دارنده ح سرر سپرده را تا پایان 

شترین مقدار بهره را دریافت می شت کند، باید جریمهبی ساب خود بردا سید، از ح سرر شکل کند ولی اگر قبل از  ای به 

ست برخی از انواع گواهی .کاهش نرخ بهره پرداخت نماید صورت الزم به ذکر ا سپرده وجود دارند که دارنده آن در  های 

ولی نرخ بهره آن کمتر از گواهی سرررپرده فاقد این ویژگی اسرررت.  33شرررودجه قبل از سرررررسرررید، جریمه نمیبرداشرررت و

ضمانت میگواهی صی  شخ سقف م شرکت بیمه دولتی معموال تا  سط  سپرده تو های امکان شوند ولی فاقد ویژگیهای 

 برداشت وجوه از طریق کارت بانکی، استفاده از چک و ... هستند.

 حساب سپرده ب( ازار پولMMDA) 34های مشترک بازار پولدر مقابل صندوق (MMMF) 

ها به گذاری و بانکهای سرمایهها و شرکتصندوقی است که گواهی آن توسط کارگزاری ،«صندوق مشترک بازار پول»

، اوراق 35ه نقدها بایسررتی وجوه خود را در ابزارهایی با قدرت نقدپذیری بسرریار باال مانند وجورسررد. این صررندوقفروش می

گذاری سرررمایه 37مدت، اوراق بهادار مبتنی بر بدهی با درجه نقدپذیری بسرریار باال و سررررسررید کوتاه36بهادار معادل وجوه نقد

سرمایه صندوقکنند. از آنجا که  سرمایهگذاری در این  صندوق  سط یک  شود، بنابراین گذاری حمایت میها در واقع تو

 ولتی برای آنها وجود ندارد. ضمانتی از جانب شرکت بیمه د

                                                             
های کمتر از ، سپرده2019اند برای هفته منتهی به سوم ژوئن شرکت بیمه سپرده فدرال بیمه شدههای بازار پول که توسط ( حسابNational Ratesنرخ ملی ).   32

 درصد اعالم شده است. 0.29هزار دالر  100باالتر از های درصد و برای سپرده 0.19هزار دالر  100

 (liquid CDهای سپرده نقد )گواهی.  33
3 4 Money Market Mutual Funds (MMMF) 
3 5 cash 
3 6 cash equivalent securities 
3 7 high credit rating debt-based securities with a short-term 
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سپرده بازار پول  ساب  شترک بازار پول و ح سریع به وجوه، ویژگیصندوق م سی  ستر های خوبی از لحاظ نقدپذیری و د

 گیرد. یاین برداشت وجوه از صندوق، با تاخیر )چند روزه( صورت م ،صندوق مشترک بازار پولدارند ولی در خصوص 

فاقد بازار پول  صندوق مشترکانتقال در ماه مواجه است؛ در حالیکه  6مریکا(، با محدودیت )در آحساب سپرده بازار پول 

گذاری در مفاد قرارداد به هایی را اعمال کنند که قبل از سرررمایهتوانند محدودیتها میاین محدودیت بوده ولی کارگزاری

 شود. گذار رسانده میاطالع سرمایه

شترک بازار پول سهام پرداخت میصندوق م سود  ست. به طور معمول بازده این کند که به نرخ،  سته ا های بهره بازار واب

 گذار است. انب سرمایهجبیشتر است که به دلیل پذیرش ریسک بیشتر، از  حساب سپرده بازار پولها از بازده صندوق

ست که  سپرده بازار پولالزم به ذکر ا ساب  شترک بازار پولو  ح ارکرد اما با کدر نظام مالی دارای یک  دو ، هرصندوق م

سپرده بازار پولهای هدف متفاوت هستند، به طوریکه گروه سرمایهمخ ،حساب  صندوق مشترک بازار گذاران خرد و تص 

 گذاران کالن تعریف شده است.، برای سرمایهپول

مشررابه در بازار پول از لحاظ برخی از  ( به طور خالصرره حسرراب سررپرده بازار پول با برخی دیگر از ابزارهای1در جدول )

حسرراب بازار پول،  39بازده سرراالنه 38های ملیای بین نرخ( مقایسرره2ها مورد مقایسرره قرار گرفته اسررت و در جدول )ویژگی

 حساب سپرده، حساب جاری و گواهی سپرده در سه سررسید متفاوت صورت گرفته است.

 های حساب سپرده بازار پول با برخی از ابزارهای بازار پولبرخی از ویژگی. مقایسه 1 جدول

 عنوان
حساب سپرده 

 بازار پول
 جاری اندازپس

گواهی 

 سپرده

صندوق مشترک بازار 

 پول

 متغیر ثابت صفر ثابت متغیر نرخ بهره

 ندارد دارد دارد دارد دارد بیمه )ضمانت(

 ندارد ندارد محدودیتبدون  ندارد محدود قابلیت دسته چک

 ندارد ندارد دارد ندارد دارد کارت بانکی

انتقال ماهانه )برخورداری از 

دسته چک و مبادالت 

 الکترونیکی( 

بدون محدودیت در  مرتبه 6

مبادالت الکترونیکی ولی 

 دسته چک ندارد

دسته چک ندارد، تعداد  ندارد بدون محدودیت

مبادالت الکترونیکی نیز 

 مفاد قرارداد دارد.بستگی به 

 

 

 

 

                                                             
3 8  National Rates  

 سپرده موسسات کلیه های پرداخت شده )به صورت درصد بهره ساالنه( توسطشرکت بیمه سپرده فدرال بر اساس میانگین ساده نرخ های ملی توسط. نرخ 39
 شود. می های آنها در دسترس است، محاسبهداده که هاییبخش و شده بیمه شدهگذاری
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 ( آمریکاFDIC. مقایسه نرخ بهره ملی محصوالت سپرده توسط شرکت بیمه سپرده فدرال )2 جدول

 2019ژوئن  3در دوره منتهی به 

 40محصوالت سپرده
 )درصد( 41های بهره ملینرخ

 هزار دالر 100مبلغ سپرده بیشتر از  هزار دالر 100مبلغ سپرده کمتر از 

 0.10 0.10 اندازپس

 0.06 0.06 جاری

 0.29 0.19 بازار پول

 0.15 0.12 ماهه 1گواهی سپرده 

 0.73 0.65 ماهه 12گواهی سپرده 

 1.26 1.23 ماهه 60گواهی سپرده 
/https://www.fdic.gov/regulations/resources/rates 

 

 

 بدهی بازار تعمیق و پولی هایکل بر پول بازار سپرده حساب اثرات -4

 پولی  هایکل بر پول بازار سپرده حساب اثرات -4-1

سپرده بازار پول بر کل ساب  سی اثرات ح ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در ادامه های پولی، دیدگاهبه منظور برر

 گیرند: مورد اشاره قرار می

 42تغییرات منشاء رویکرد  

شا» رویکرد در  رویکرد این در و رفته شرمار به (M2نقدینگی ) اجزای از یکی پول بازار سرپرده حسراب ،«تغییرات من

ساب این به شده منتقل مالی منابع شودمی فرض  در. شودیم تامین نقدینگی و پول اجزای ترکیب در تغییر طریق از ح

 با. داشرررت اهدنخو نقدینگی حجم در تاثیری هیچگونه نقدینگی یا و پول اجزای از یک هر از منابع انتقال رویکرد، این

 اگر رویکرد این در کلی، طور به. شودمی پول حجم کاهش باعث (،M1پول ) حجم در تغییر محل از منابع انتقال اینحال،

 اجزای از یک هر از ولپ بازار سپرده حساب به منابع انتقال آنگاه نیافتد، اتفاق ملی ناخالص تولید یا کل مخارج در تغییری

 فرض با ماا. داشت نخواهد( نقدینگی به ملی ناخالص تولید نسبت)نقدینگی  گردش سرعت بر تاثیری هیچگونه نقدینگی،

 افزایش باعث تغییر این بیافتد، اتفاق (M1پول ) حجم در کاهش محل از پول بازار سررپرده حسرراب به منابع انتقال اینکه

سبت)پول  گردش سرعت شاء" رویکرد در بنابراین،. شد خواهد( پول حجم به ملی ناخالص تولید ن ساب ،"تغییرات من  ح

شت، نخواهد نقدینگی حجم بر تاثیری هیچگونه پول بازار سپرده ست ممکن پول حجم اما دا یابد و از  شکاه یا افزایش ا

 .اینرو بر سرعت گردش نقدینگی بدون اثر است اما سرعت گردش پول را تغییر خواهد داد

                                                             
4 0 Deposit Products 
4 1 National Rates 
4 2 Source of Shifts 

https://www.fdic.gov/regulations/resources/rates/
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 43پولی هایدارایی سبد رویکرد  

 در. اسررت پولی هایدارایی نگهداری برای افراد ترجیحات بر پول بازار سررپرده حسرراب اثرات بررسرری کاملتر، رویکرد یک

 و عرضه صوصخ در اطالعاتی برگیرنده در( حقیقی)مالی  هایدارایی واقعی هایفروش و خرید پولی، دارایی سبد رویکرد

ضا شدمی پول برای تقا شخاص که زمانی مثال، عنوان به .با صمیم ا ساب نگهداری افزایش به ت  نظیر تیغیرمعامال هایح

ها گیرند،می( اندازپس حجم افزایش)پول  بازار سرررپرده حسررراب  و پول برای تقاضرررا در کاهش طریق از را کار این آن

 تقاضا در هشکا یک عنوان به اشخاص، اولیه اقدام این تغییرات، منشاء رویکرد در .دهندمی انجام خود جاری هایحساب

 هیچگونه ول،پ حجم در کاهش با نتیجه در و شدمی گرفته نظر در مالی هایدارایی سایر به نسبت نقدی هایدارایی برای

 لزوما نتیجه این اما در رویکرد سرربد دارایی پولی،. افتدنمی اتفاق اقتصررادی فعالیت سررطح یا نقدینگی حجم در تغییری

 افراد سایر یا و همشاب افراد توسط معامالت بوسیله روزانه صورت به بیشمار فردی معامالت که آنجایی از. باشدنمی معتبر

 که زمانی تنها و ددارن اقتصررادی عملکرد و مالی بازارهای بر کمی تاثیر معامالت، این اتفاق به قریب اکثر شررود،می جبران

 تراز میانگین نسبت افراد که زمانی یا و دهندمی تغییر را اندازپس یا و پول قالب در شده نگهداری هایدارایی نسبت افراد

 در. شرررودمی قتصرررادیا رفتار در داریمعنی تغییرات ایجاد باعث دهند،می تغییر را خود مخارج یا و درآمد به خود پولی

صله نتیجه واقع، شاء رویکرد برعکس کامال دارایی، سبد رویکرد در حا ساب ،رویکرد این در و بوده تغییرات من  سپرده ح

 .افتدنمی اتفاق پول حجم در تغییری که حالی در شده نقدینگی در تغییر باعث پول، بازار

های ایجاد حسرراب سررپرده بازار پول، زمینه رقابت مسررتقیم موسررسررات مالی در جذب سررپرده با صررندوق کلی، طور به

 است محدود پول بازار سپرده حساب در دسترس در معامالتی کند. خدماتگذاری مشترک بازار پول را فراهم میسرمایه

 خانوارها چنانچه. باشدمی پول بازار مشترک گذاریسرمایه هایصندوق در دسترس در معامالتی خدمات از کمتر معموال و

شکال سایر از را خود مالی منابع هابنگاه و ضه، اوراق مانند)مالی  هایدارایی ا سناد قر ساب به ،(اوراق رسای و خزانه ا  ح

 ارایید نگهداری در مجدد تخصرریص. یافت خواهد افزایش نقدینگی حجم صررورت آن در دهند، انتقال پول بازار سررپرده

 با. نماید مفراه را جدیدی گذاریسرمایه فرصت یک پول بازار سپرده حساب که است پذیرامکان صورتی در تنها احتماال

 هایصرررندوق بقال در را خود دارایی از بخشررری توانسرررتندمی دارایی دارندگان پول، بازار سرررپرده ایجاد از قبل اینحال،

 مشررابه)دارایی  هدارینگ امکان نمودن فراهم با پول بازار سررپرده ایجاد. کنند نگهداری پول بازار مشررترک گذاریسرررمایه

شترک گذاریسرمایه هایصندوق سات در( م س سط هاسپرده ضمانت مزیت با اما داخلی سپرده مو  رکزی،م دولت تو

 اهمیت از افراد ایبر سررپرده ضررمانت یا و اضررافی تسررهیالت اگر. نمایدمی ایجاد مالی هایفعالیت محیط در را تغییراتی

شد، برخوردار زیادی صندوق هاسپرده جهت تغییر با آنگاه با  پول، بازار سپرده حساب سمت های مشترک بازار پول بهاز 

 تغییری در حجم بازار پول رخ نخواهد داد.
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 نیاز مورد تغییر در ذخایر پولی از طریقهای رویکرد تغییر در کل 

 پولی هایکل روی بر مستقیمی غیر اثرات دارای پول بازار سپرده حساب به منابع انتقال که داشت توجه نکته این به باید

 که مالی هاینوآوری باشررد؛می متفاوت ذخایر به نیاز مختلف پولی هایدارایی از یک هر برای اینکه به توجه با. باشرردمی

 به توجه با و دهد قرار تاثیر تحت را ذخایر برای تقاضا تواندمی شود،می پول بازار سپرده هایحساب به منابع انتقال باعث

ضه ستقیم صورت مذکور، به ذخایر ثابت عر ستقیمی غیر اثرات چنین. بگذارد اثر پولی هایکل بر غیرم  اهمیتی با تاثیر م

نیاز قابل  پول بازار سررپرده هایحسرراب. گرددمی پولی فزاینده ضرررایب بر اثرگذاری باعث زیرا دارد؛ پولی هایکل روی بر

 نگهداری به نیاز پول، بازار سرررپرده هایحسررراب به مالی منابع انتقال توجهی به نگهداری ذخایر ندارند، بنابراین افزایش

سات و هابانک و دهدمی کاهش را ذخایر س صت هزینه از اجتناب برای مو سهیالت افزایش به اقدام بهره، نرخ فر  از دهیت

 .کنندمی مازاد ذخایر محل

 بدهی بازار تعمیق بر پول بازار سپرده حساب اثرات -4-2

 سیستم کنار در باید پرعمق بدهی بازار کارا، مالی سیستم یک در. دهدمی رخ مالی بازار توسعه سایه در بدهی بازار توسعه

شکیل سالم بانکی سعه اولیه مراحل در که چرا شود؛ ت ستم بدهی، بازار تو سعه حامل بانکی سی . بود خواهد بازار این تو

 افزون. شوندمی ظاهر گرواسطه و گذارسرمایه ناشر، نقش در کنندگانمشارکت نخستین عنوان به معموال تجاری هایبانک

ساب به معامله انجام) بازارگردان نقش با هابانک این، بر شتریان یا و خود ح  بازار نقدینگی افزایش در مهمی نقش( شانم

 .کنندمی ایفا بدهی

 این در هابانک زیرا. روندمی شرمار به دولتی اوراق برای بزرگی متقاضریان هابانک توسرعه، حال در کشرورهای در واقع در

 بانک، گذاریسرمایه سبد تا کنندمی خریداری پایدار ایبهره درآمد و پایین بسیار ریسک دلیل به را دولتی اوراق کشورها

 بازار در شرکت برای توانندمی تجاری هایبانک این، بر افزون. شود ریسک بدون و ریسکی هایدارایی از متنوعی مجموعه

 تریپایین سود نرخ دولتی، بدهی اوراق دادن قرار وثیقه با مرکزی، بانک یا و بانکی شبکه از نقد وجوه دریافت و بانکی بین

سبت تا کندمی کمک هابانک به دولتی بدهی اوراق فروش و خرید همچنین،. نمایند پرداخت را سیر به ن  سود، نرخ آتی م

 .باشند داشته تریروشن اندازچشم

 نظیر گذاریسررررمایه هایصرررندوق و پول بازار سرررپرده حسررراب جمله از خود ابزارهای کمک به هابانک این، بر عالوه

 اوراق بازار در ویژه به دولتی اوراق بازار توسعه در مهمی نقش توانندمی نیز پول بازار مشترک گذاریسرمایه هایصندوق

گذاری در اوراق های این ابزارها، امکان سرررمایهگونه که اشرراره گردید یکی از ویژگیزیرا همان .باشررند داشررته مدت کوتاه

. کند پیدا دسترسی خرد گذارانسرمایه به کمتری هزینه با دولت تا کنندمی کمک بهادار دولتی است. بنابراین، این ابزارها

 دهندمی شکل را بازار پایدار تقاضای بخش افراد این که است این دولتی اوراق بازار در خرد گذارانسرمایه حضور اهمیت
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سان هایزمان در توانندمی و صادی، نو سط اوراق فروش اثر اقت  زیادی حد تا را دیگر نهادهای و خارجی گذارانسرمایه تو

  .دهند کاهش

، 44گذاری با درآمد ثابتهای سرمایهشایان توجه است که در ایران، به دلیل نبود ابزارهایی نظیر سپرده بازار پول، صندوق

گذاری در سرمایهها، اجازه نهاد اصلی خریدار اوراق دولتی هستند. اما بایستی توجه داشت که در اساسنامه این صندوق

( 1397های بانکی، در کنار اوراق بهادار دولتی داده شده است. بر اساس آخرین آمار )در پایان سال گواهی سپرده و سپرده

درصد از آن صرف  29.5گذاری شده و تنها ها در گواهی سپرده و سپرده بانکی سرمایهدرصد وجوه این صندوق 60تقریباً 

ها در بازار سرمایه و مشکالت هماهنگی بین دو ی شده است. این مهم در کنار تشکیل این صندوقخرید اوراق بهادار دولت

های پولی و اعتباری شده و موجب عدم امکان توسعه بازار ها بر سیاستنهاد ناظر، در عمل باعث اثرگذاری عملکرد صندوق

 .بدهی گردیده است

 پیشنهادات اجرایی و مالحظات بندی،جمع -5

 بندیعجم -5-1

 محرکه وتورم عنوان به که ایضردچرخه هایسریاسرت مهمترین از یکی کشرور، هر اقتصراد بر رکود حاکمیت شررایط در

صاد خروج جهت صوص به دولت، هایهزینه افزایش نماید،می عمل رکودی شرایط از اقت ست عمرانی هایهزینه خ  که ا

 افزایش دی،رکو شرررایط در اما. شررود جامعه سررطح در رفاه بهبود و اشررتغال اقتصررادی، رشررد افزایش موجب تواندمی

 بازار طریق از طهمربو مالی منابع که اسررت این روش ترینمناسررب لذا اسررت، مواجه جدی محدودیت با دولت هایهزینه

 .است بدهی بازار تعمیق و توسعه مستلزم امر این و شود تأمین بدهی

دایت این اوراق قرضه، باعث کاهش حجم پول در دست مردم و انتقال و هاز طرفی، استقراض از بخش خصوصی و انتشار 

صادی، میپول به بخش شد اقت ضمن تحریک ر شده و از این طریق،  توان تورم را نیز کاهش داد. اما یکی از های تولیدی 

گذار قرار یاستسکار  مشکالت استقراض دولت، عمق کم بازار بدهی است. بنابراین از جمله اقداماتی که بایستی در دستور

 گیرد، افزایش عمق بازار بدهی است.

 حسرراب» نماید، کمک بدهی بازار تعمیق به تواندمی که پول بازار در اسررتفاده مورد مالی ابزارهای از یکی راسررتا، این در

ست «پول بازار سپرده ست حسابی پول، بازار سپرده حساب. ا  و جاری حساب از ترکیبی ها،ویژگی لحاظ از واقع در که ا

ساب شدمی سپرده ح شد، نرخ2( و )1همانگونه که در جداول ) .با شاره  ساب بهره ( به طور اجمال ا  پول بازار سپرده ح

ست کمتر دارمدت هایسپرده و سپرده گواهی بهره نرخ از ولی بیشتر سپرده حساب بهره نرخ از معموال  از حساب این. ا

 اسررتفاده قابلیت از ولی( جاری حسرراب با تمایز وجه) بوده مواجه محدودیت با حسرراب، از ماهانه انتقال و برداشررت لحاظ
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ست برخوردار چک دسته از محدود ستی حساب، نوع این ایجاد زمان در. ا  تامین گذارسرمایه توسط ایسپرده حداقل بای

 گذاریسرمایه کند،می کمک بدهی بازار تعمیق به حساب این در که ویژگی. است سپرده حساب با آن تمایز وجه که گردد

صل وجوه ساب نوع این از حا سط هاح سات و بانک تو س ست تجاری اوراق و( عمدتا) دولتی بهادار اوراق در مالی، مو  در. ا

 هایهزینه افزایش جهت در دولت اختیار در بانکی، نظام در پول خلق از بخشرری ها،حسرراب نوع این از اسررتفاده با واقع

ساب بوده، بانکی زایهزینه هایسپرده بانکی، هایسپرده از عظیمی بخش که شرایطی در. گرفت خواهد قرار عمرانی  ح

 دولت، عمرانی هایهزینه در آن کردهزینه و دولتی بهادار اوراق به هاسپرده این از وجوه انتقال با تواندمی پول بازار سپرده

شد موجب صادی ر شد و اقت شتغال ر ضر شرایط در آن، بر عالوه. گردد ا سک گذارانسرمایه اغلب که حا ستند، گریز ری  ه

ستفاده سیار تواندمی مولد، هایفعالیت سمت به بازانه سفته هایفعالیت از هاسرمایه یافتن سوق جهت در ابزار، این از ا  ب

 .باشد تاثیرگذار

 نوع این ایجاد رسرردمی نظر به کشررور، اقتصرراد فعلی شرررایط در پول بازار سررپرده هایحسرراب اهمیت به توجه با بنابراین

 . دارد ضرورت کشور بانکی نظام در هاحساب

 برخی مالحظات  -5-2

 زایهزینه هایدهسپر بانکی، به هایسپرده از قابل توجهی اقتصاد با رکود تورمی مواجه است و بخش که شرایطی در .1

 در آن کردهزینه و یدولت بهادار اوراق به هاسپرده این از وجوه انتقال با پول، بازار سپرده حساب بانکی اختصاص دارد،

 رشد اقتصادی، رشد موجب و نموده عمل رکود از خروج و اقتصاد محرکه موتور عنوان به تواندمی دولت، عمرانی هایهزینه

 استفاده هستند، گریز ریسک گذارانسرمایه اغلب که حاضر شرایط در آن، بر عالوه .گردد اشتغال و افزایش رفاه آحاد جامعه

 تاثیرگذار بسیار تواندمی مولد، هایفعالیت سمت به بازانه سفته هایفعالیت از هاسرمایه یافتن سوق جهت در ابزار، این از

 .باشد

توان از یکسو با بکارگیری حساب سپرده بازار پول )به دلیل ثباتی همراه است، میدر شرایطی که اقتصاد کشور با بی .2

آوری کرد و از سوی دیگر با محدود کردن و وجوه نرخ بهره باالتر از نرخ بهره سپرده( بخشی از وجوه را از داخل بازار جمع

سرمایهملزم کردن بانک صوص  سات اعتباری در خ س صوص اوراق بهادار دولتیها و مو ،  45گذاری وجوه در اوراق بدهی به خ

ها، بخشی از خلق پول دولت کمک نمود. در واقع با استفاده از این نوع حساب به تعمیق بازار بدهی و تامین کسری بودجه

 های عمرانی  قرار خواهد گرفت.های دولت به خصوص هزینهدر نظام بانکی در اختیار دولت در جهت افزایش هزینه

های مشترک دوقهای سپرده و صنهای سپرده بازار پول دارای نرخ بهره کمتری نسبت به گواهیهر چند که حساب .3

های ها مکانبازار پول هسررتند ولی وجود امکان برداشررت محدود از حسرراب طی دوره ماهانه، باعث شررده که این حسرراب
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گذاری در این نوع از خوبی برای پارک موقت پول نقد باشرند و در واقع در شررایطی که بازارها بی ثبات هسرتند، سررمایه

 شود.ن پیشنهاد میگذاراابزارهای بازار پول به سرمایه

ساب .4 صل از ح سپرده بازار پول میوجوه حا سرمایههای  شوند، در تواند در اوراق بهادار دولتی و اوراق تجاری  گذاری 

 انداز این امکان وجود ندارد.های پسصورتی که در مورد حساب

ساب شت که نرخ بهره در این نوع ح سایر نرخباید توجه دا سب با  ست و متنا صاد تغییر میها متغیر ا کند. های بهره اقت

های سرپرده تواند متناظر با کاهش نرخ تورم اتفاق بیافتد، نرخ بهره حسراببنابراین با کاهش نرخ بهره اوراق بدهی که می

 جذب جهت در مناسب ابزاری تواند به عنوان می یابد که منجر به فشار به سیستم بانکی نشده، بلکهبازار پول کاهش می

 .آن افزایش برای عاملی به نه مل نماید،ع وجوه

 اجرایی پیشنهادات -5-3

ساب صوص ح شده در باال در خ شور، به نظر با توجه به مالحظات عنوان  صاد ک شرایط فعلی اقت سپرده بازار پول و  های 

ور ایجاد حساب ها در نظام بانکی کشور ضرورت دارد. در این راستا پیشنهادات ذیل به منظرسد ایجاد این نوع حسابمی

 گردد:سپرده بازار پول ارائه می

های بانکی در شررررایط فعلی، از های متنوع در بازار پول و در نتیجه اخالل در سرررپردهاز آنجایی که وجود حسررراب .1

صورت گیرد که به عنوان دغدغه سپرده بازار پول به نحوی  ساب  ست ایجاد ح ست؛ لذا الزم ا صلی بانک مرکزی ا های ا

های مذکور توسط تواند در دستورالعمل ایجاد سپردهسپرده بوده و سبب اخالل در آن نشود، این موضوع می مکمل بازار

 بانک مرکزی مد نظر قرار گیرد.

توانند تحت عنوان سررپرده حسرراب بازار پول به قبول ها و موسررسررات اعتباری بر اسرراس مجوز بانک مرکزی میبانک .2

 باشد:های ذیل میای ویژگیسپرده مبادرت نمایند. این حساب دار

مثال  نعنوا به) شرررود گرفته نظر در حسررراب این افتتاح برای قبول قابل مبلغ عنوان به حداقل میزان یک -

 ریال( میلیون 200

 باشد. 46انداز و گواهی سپرده بوده و به صورت متغیرنرخ سود این حساب بین نرخ سود حساب پس -

ساب - شت ماهیانه از این ح شت ماهانه ها محدود بردا ش 6بوده و حداکثر بردا شت مرتبه با صورت بردا د. در 

 درصد از سود ماهانه وی کسر گردد.  2بیش از حد مجاز توسط صاحب حساب، به میزان 

                                                             
ن خصوص باید به روابط فی مابین نرخ سود این نوع یابد که در ای. نرخ سود این اوراق ثابت نبوده و همزمان با کاهش نرخ بهره اوراق بدهی کاهش می46

 ها با حساب سپرده و گواهی سپرده توجه شود.حساب
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سط دارنده، پس از اخطار از جانب بانک به - ساب تو صورت عدم رعایت حداقل مبلغ قابل قبول ح دارنده  در 

 دی، بانک ملزم به تغییر نوع حساب به حساب جاری است. حساب و عدم تامین مبلغ حداقل موجو

 ضمانت بازپرداخت اصل و سود حساب سپرده بازار پول بر عهده صندوق ضمانت سپرده باشد. -

ها و سایر موسسات اعتباری مکلف شوند وجوه حاصل از سپرده حساب بازار پول را پس از کسر ذخایر قانونی و بانک  .3

اختصرراص دهند.  47سرراعت به خرید اوراق بدهی، با اولویت خرید اوراق بهادار دولتی 48احتیاطی، به طور کامل ظرف مدت 

ی مواردی تنبیهی )مجازات( برای خاطیان در نظر گرفته و طبق ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزدر صورت تخلف بانک

 های مربوطه اقدام نماید. ضوابط و دستورالعمل

تواند ها و سایر موسسات اعتباری و طرز استفاده از آن میمیزان و نحوه ایجاد ذخایر حساب سپرده بازار پول در بانک .4

 رسد. اعتبار می بر اساس دستورالعملی باشد که به تصویب شورای پول و

 یاعتبار موسسات و هابانک قیتشو منظور بههای بانکی باشد و ها کمتر از سایر حسابحساب شود ذخایر قانونی اینپیشنهاد می .5

، درصد آنهاگهداری ی، بانک مرکزی با افزایش درصد نبده اوراق به خود یهاسپرده وجوه پرتفوی از یشتریب سهم لیتبد خصوص در

 ذخایر قانونی آنها را کاهش دهد. 
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