
 

 بانکی-پولی هایپژوهشفصلنامه 
 ۱۳۹۷ بهار، ۳۵شماره ، یازدهمسال 

 ۱۵۰-۱۲۵صفحات 

 بانکی در ایرانینبازار ب شناسیآسیب

 †سیدعباس موسویان *نژادسعید شمسیسید 

 ۰۳/۰۴/۱۳۹۷: رشیپذ خیارت ۲۱/۰۷/۱۳۹۶ :افتیدر خیتار

 چکیده
ل در بازار پو یمهم یارنقش بس ی،منابع مال مدتکوتاه کنندهتأمین عنوانبه بانکیبینبازار 

ا بآن، نتوانسته است  تأسیسسال از زمان  ۹از  یشبا گذشت ب یزکشورها دارد. در کشور ما ن
شور ک یخود را در بازار پول یگاهآن، جا یمعامالت هاییزمتنوع الزم در ابزارها و مکان یجادا

 یاوضاع پول یو نابسامان یاقتصاد یطرشد معامالت مرهون شرا ینا هرچندگسترش دهد. 
 یلپو یتدر وضع هایییببازار منجر به آس ینها، نواقص اسال یبوده است اما در برخ یزکشور ن

در بازار  زایبآسعوامل  ترینیآن است که اصل یقتحق ینا یاصل سؤالکشور شده است.  یو مال
 یحا تشرمقاله تالش دارد تا ب یننمود؟ ا یریتآنها را مد توانیو چگونه م یستچ یرانا بانکیبین

موجود  هایچالشو  شناسییبآس یانتاکنون، ضمن ب تأسیساز زمان  بانکیبینعملکرد بازار 
. یدارائه نما یزبهبود آنها را ن هایروشو  یاصالح یبازار، راهکارها یندر ابعاد مختلف ا

آمده  به دست یاو پرسشنامه یلیتحل-یفیکه با استفاده از روش توص یقتحق ینا هاییافته
 یعلدر ساختار ف زاآسیبعوامل  ترینمهم عنوانبهعامل  ۵بازار،  یندر اآن است  یانگراست، ب

 یریتو مد یبندرتبه یستمنبود سعبارتند از  یبعوامل به ترت ین. اباشندیم بانکیینبازار ب
 یالمو  یپول یعدم تنوع در ابزارها بانکی،ینب یکیجامع مبادالت الکترون مانهفقدان سا یسک،ر

با شناخت  .یالتیبازار و فقدان ساختار مناسب تشک یهادر نرخ یتمدت، عدم شفافکوتاه
قدام آن ا ییکارا یشدر جهت افزا بانکیبینبازار  یدساختار جد یبه طراح توانمی زاآسیبعوامل 
 نمود.

 نرخ سود ،شناسیآسیب بانکی،ینبازار ب: های کلیدیواژه
 JEL: D53 ،E52بندی طبقه

                                                                                                                                  
 saeed.shamsinejad@gmail.com)نویسنده مسئول(؛  دانشگاه امام صادق )ع( یمال رتیمد یدکتر *
 samosavian@yahoo.com استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ †
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۲۶

 مقدمه ۱
ها به گذاریمالی سرمایه تأمیندر  ایکنندهتعیینامروزه بازارهای پولی و مالی نقش مهم و 

شوند. شمرده می یافتهتوسعهپایه اصلی توسعه اقتصاد در کشورهای  عنوانبهعهده دارند و 
 عنوانبه بانک مرکزیشود. مایه تقسیم میاین نظام مالی به دو بخش بازار پولی و بازار سر

ری از مالی و اعتبا مؤسساتو  هابانکمقام ناظر بر بازار پول و همچنین نهادهای دیگر مانند 
 شوند.نهادهای بازار پول شمرده می ترینمهم

 مؤسساتو  هابانکبخشی از بازار پول است که در آن  ۱بانکیبنا به تعریف، بازار بین
مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد مالی کوتاه تأمیناعتباری جهت 

بانک  مؤثرتوان به ایفای نقش فعال و بانکی را میوظایف بازار بین ترینمهمشوند. معامله می
های سود، رفع مشکالت نقدینگی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ مرکزی
، کاهش ریسک نقدینگی هابانکمند میان ، برقراری ارتباط صحیح و نظامهابانکمدت کوتاه

بانک از  هابانکو ممانعت از اضافه برداشت  هابانک، کاهش کسری اتاق پایاپای هابانکدر 
گذاران بخش پولی کشور شود تا سیاستمجموع عوامل فوق باعث می. اشاره نمود مرکزی

 بانکی کارآمدتر انجام دهند.ایجاد بازار بینتمام تالش خود را در جهت 
، نبود عدم تنوع ابزارهای بکار رفته در آن ازجملهبا بررسی عملکرد این بازار به نواقصی 

ود ، نبغیر عضو مؤسساتیک ساختار مناسب تشکیالتی، عدم استفاده از منابع این بازار برای 
امع جرهای مالی بکار رفته، نبود سیستم ساختار نظارت شرعی مناسب، فقدان بازار ثانوی ابزا

 توان اشاره نمود.می...بانکی، سیستم پایش و مدیریت ریسک ومبادالت بین
های الزم ها و مکانیزمجدی میان ارکان اصلی این بازار و نبود زیرساخت هایچالشبروز 

 در آن موجب شده است تا این بازار به جایگاه مهم خود دست نیافته باشد.
و تحلیل  بانکیبیناین پژوهش تالش دارد تا با بررسی مطالعات اخیر در حوزه بازار 

اخیر  چندسالهعملکرد  شناسیآسیبو  هاچالشبانکی ایران، به بیان وضعیت فعلی بازار بین
 بهبود آن را ارائه نماید. هایروشآن پرداخته و راهکارهای اصالحی و 

 پیشینه موضوع ۲
مدت برای نقدینگی کوتاه تأمیننوع ماهیت کارکردی خود در بخش  براساسبانکی بازار بین

مالی و اعتباری و همچنین کمک به بانک مرکزی در جهت هدایت  مؤسساتو  هابانک

                                                                                                                                  
1 Interbank Market 
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 ۱۲۷ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

تواند نقش بسیار مهمی در فضای پولی، مالی و اقتصادی کشور ایفا های بازار پول مینرخ
ابزارهای مالی  ازجملهبرخوردار است که همه اجزاء آن نماید. زمانی این بازار از کارایی الزم 

بانکی در شرایط بهینه بوده تا های بازار بینمناسب، نهادها و ارکان مرتبط با آن و مکانیزم
 ترینمهمدر فضای پولی کشور ایفا نماید. الزم است در ابتدا به برخی از  مؤثرتریبتواند نقش 

 بانکی و مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم.بیندر خصوص بازار  شدهانجاممطالعات 
بانکی در بانکداری فقهی تشکیل بازار بین سنجیامکان»( در مقاله ۱۳۸۹) یالهموسویان و 

 هایبانکبانکی سنتی و تجربه آن در برخی از ضمن بررسی فقهی ابزارهای بین« اسالمی
یکی از ابزارهای  عنوانبهمی را اسناد خزانه اسال خریدوفروشایران،  ازجملهکشورهای اسالمی 

این تحقیق نشان  هاییافته. عالوه بر این، کنندمیبانکی معرفی کاربردپذیر در بازار بین
متقابل از ابزارهای  گذاریسپردهد افزون بر تقویت ابزار توانمیبانکی که بازار بین دهدمی

می، تشکیل صندوق با گواهی اسناد خزانه اسال خریدوفروشدین،  خریدوفروش مانندکاراتری 
بازار  یدهسازمانسپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( برای 

 استفاده کند.
با بیان « مدیریت نقدینگی در بانکداری اسالمی»( در مقاله ۱۳۸۹موسویان و کاوند )

بانکی ز تشکیل بازار بینو نهادهای مالی اسالمی، ا هابانکابزارهای مدیریت نقدینگی در 
 .کندمیاسالمی یاد  هایبانکراهکار مناسبی جهت مدیریت نقدینگی در  عنوانبهاسالمی 

به « بانکی ریالیریسک نقدینگی و بازار بین»عنوان تحت  ایمقاله( در ۱۳۹۰حاجیان )
 هایسالبانکی ریالی در کاهش ریسک نقدینگی و بررسی آمار و عملکرد بازار در نقش بازار بین

 .پردازدمی ۱۳۸۹ یال ۱۳۸۷
بانکی ریالی در ایران بازار بین شناسیآسیب»( در مقاله خود با عنوان ۱۳۹۳) یخوانسار

 هایچالشبانکی و معامالت رایج در آن، به تبیین اهمیت بازار بین «بر ابعاد فقهی تأکیدبا 
بر ابعاد فقهی و شرعی  تأکیدبانکی ریالی ایران با بانکی ریالی در بازار بینتوسعه بازار بین

ارائه نموده  هاچالشپرداخته است و پیشنهادهای عملیاتی خود را جهت بهبود این بازار و رفع 
 است.

–نظام بانکی  شناسیآسیب( در گزارش خود با عنوان ۱۳۹۴مجلس ) یهاپژوهشمرکز 
و  بانکیبیندر ایران )رویکردی مبتنی بر روابط بانکی( به بررسی وضعیت بازار  بانکیبینبازار 

با یکدیگر  هابانکآن پرداخته است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش متقابل  شناسیآسیب
به برخی از نقاط ضعف این بازار و مشکالت آن پرداخته شده  و با بانک مرکزی در این بازار،

 است.
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۲۸

فوق بیانگر آن است که تحقیقات علمی و زیادی در خصوص بازار  هایپژوهشبررسی 
بانکی انجام نشده است. پژوهش حاضر تالش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف این بازار و از بین

 امون این بازار بپردازد.های پیرعلمی به بیان آسیب هایروشطریق 

 ادبیات موضوع ۳

 بانکی و اهداف آنبازار بین ۳.۱
و سایر مؤسسات اعتباری نسبت  هابانکبانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بازار بین

ورزند. هدف از تشکیل بازار مدت مبادرت میمالی کوتاه تأمینبه معامالت با یکدیگر جهت 
، برقراری مدتکوتاهدر  هابانکمالی منابع مورد نیاز  تأمینو تسهیل  هابانکمدیریت نقدینگی 

پولی کشور است. این بازار حداقل دو نقش حیاتی  هایسیاستانضباط پولی و اجرای مؤثرتر 
بانک مرکزی در  مؤثرکند. اولین نقش آن مداخله فعاالنه و های مالی نوین ایفا میدر نظام

کارآمد،  بانکیبین، بازارهای دوم .های سود استز طریق راهبری نرخاجرای سیاست پولی ا
دارای کسری  مؤسساتمالی دارای مازاد وجوه به  مؤسساتنقدینگی را به شکل مطلوبی از 

 بانکیبینگذاران انگیزه باالیی برای ایجاد یک بازار بنابراین، سیاست؛ دهندوجوه انتقال می
مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب نظر خود دست یابد و مؤسسات کارآمد و قوی دارند تا بانک 

، توسعه درمجموعمالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند. 
 :بانکی ریالی نتایج مطلوبی را در پی خواهد داشت که اهم آن عبارتند ازو تعمیق بازار بین

  اعتباری پولی و هایسیاست مؤثرتراجرای 
  هابانکبهبود مدیریت نقدینگی 
  از بانک مرکزی هابانککاهش اضافه برداشت 
 هابانکدر هزینه تجهیز منابع  کاهش ریسک ورشکستگی و 
 کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی 
  گذاریمالی واحدهای تولیدی و سرمایه تأمیندر جهت  هابانکتقویت توان مالی 

 (۱۳۹۳حاجیان، )

 بانکی در ایرانبازار بین یتاریخوضعیت  ۳.۲
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی عملیات بازار  ۱۳۸۳دی ماه سال  ۲۷در 

آغاز به کار کرده و تاکنون  ۱۳۸۷ایران از سال  بانکیبینریالی را مصوب نمود اما بازار  بانکیبین
ل بانک مرکزی، سه ابزار برای از رشد بسیار باالیی برخوردار بوده است طبق دستورالعم
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 ۱۲۹ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

معرفی شده است. اولین ابزار تودیع وجوه به صورت سپرده  بانکیبینعملیات بازار 
های توانند نزد یکدیگر سپردهمی هابانک درواقعمتقابل( است.  گذاریسپردهگذاری )سرمایه

اری با حداقل گذمدت تودیع کنند. مدت این سپردهنقدینگی کوتاه تأمین منظوربهخود را 
باشد. طبق این دستورالعمل نرخ می سالهیک، یک هفته، دو هفته، حداکثر شبهیکزمان 

ها طبق توافق دو بانک تعیین خواهد شد. در این بازار، بانک الحساب سپردهسود علی
گذاری کند و برای مبالغ تواند، کمتر از یک میلیارد تومان سپرده نزد بانک دیگری سپردهنمی

میلیون تومان اعمال شود. این سپرده مشمول  ۵۰۰التر از این میزان، باید ضرایبی از با
دین، اوراق  خریدوفروشپرداخت سپرده قانونی نخواهد شد. سایر معامالت مجاز عبارتند از 

مشارکت و گواهی سپرده )عام، خاص و ویژه( و سایر معامالت با موافقت بانک مرکزی. 
از معامالت مجاز منوط به ابالغ نحوه تسویه آن معامله به اعضا توسط انجام هر یک  ازآنجاکه

اندازی کامل اوراق مشارکت تا راه خریدوفروشباشد لذا معامالت مربوط به بانک مرکزی می
دین  خریدوفروشسامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی )تابا( به تعویق افتاده است. در مورد 

به دلیل مشکالت حقوقی، فقهی و قانونی در  ۱۳۹۳که تا سال ذکر این نکته ضروری است 
از طریق این ابزار انجام  بانکیبینحجم بسیار اندکی از معامالت بازار  عمالًحوزه بیع دین، 

راه  عمالًشده است اما با تدوین دستورالعمل اجرایی سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین 
 هموارتر شده است. بانکیبین این عقد در بازار کارگیریبهبرای 

عضو بوده اما در حال حاضر تعداد  ۱۰ بانکیبینتعداد اعضاء بازار در زمان آغاز بکار بازار 
عضو افزایش یافته است. در حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده در بازار  ۳۰اعضاء این بازار به 

آمار مشخصات عملیات  ۲و  ۱ایران، تودیع وجوه به صورت سپرده است. در جدول  بانکیبین
 دهد:نشان می ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۸را از سال  بانکیبینبازار 
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۳۰

 ۱ جدول
 بانکی ایرانحجم عملیات بازار بین

 گذاری در بازار بین بانکی استسپرده-گیریارزش سپرده* منظور از  حجم معامالت،  
 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ۴۵۵۰گیری( از گذاری یا سپردههای مورد بررسی کل حجم عملیات )سپردهطی سال
 ۱۳۹۵ میلیارد ریال در سالهزار  ۳۰۹۵۷ه فقره معامله( ب ۱۷) ۱۳۸۷میلیارد ریال در سال 

میلیارد ریال در سال شروع  ۲۶۸فقره معامله( افزایش یافت. میانگین هر معامله از  ۳۱۴۰۳)
افزایش یافت. نسبت حجم معامالت به میانگین  ۱۳۹۵میلیارد ریال در سال  ۹۸۶ بازار به

درصد نبوده اما به  ۵۲دهد که این نسبت بیش از نشان می ۱۳۹۲نقدینگی کل کشور تا سال 
بانکی در به منابع، میزان مبادالت بین هابانکنقدینگی کشور و نیاز به دلیل کاهش  بارهیک

 .از حجم نقدینگی کل کشور بیشتر شده است ۱۳۹۵سال 
این بازار در  ازحدبیشحجم معامالت در دو سال اخیر بیانگر اهمیت  ازحدبیشافزایش 

 هایبانک و عرضه منابع بهو با ورود بانک مرکزی پولی کشور است  هایسیاستتعیین 
بیش  ۱۳۹۴متقاضی وجوه، اوالً موجب گردید تا نرخ تبادالت در این بازار که در ابتدای سال 

کاهش یابد. ثانیاً با کنترل این نرخ،  ۱۳۹۵درصد در پایان سال  ۱۸درصد بوده به حدود  ۲۹از 
پولی کشور در افزایش نرخ تبادالت مالی در بازار  هابانکبانک مرکزی توانست از رقابت میان 

 هموار سازد. هابانکدر  گذاریسپردهممانعت کرده و راه را برای کاهش سود 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ عنوان
بازار  حجم معامالت

 (میلیارد ریالهزار)بانکی*بین
۴٫۵ ۱۲۰ ۴۳۵ ۱۴۰۰ ۱۲۱۳ ۳۱۱۰ ۱۱۳۸۹ ۲۱۹۶۹ ۳۰۹۵۷ 

 ۳۱۴۰۳ ۲۳۰۳۱ ۱۷۳۷۱ ۵۸۸۶ ۲۱۱۰ ۳۵۴۴ ۱۲۵۸ ۲۱۰ ۱۷ تعداد معامالت )فقره(
میانگین هر معامله )میلیارد 

 ۹۸۶ ۹۵۴ ۶۵۶ ۵۲۸ ۵۷۵ ۳۹۵ ۳۴۶ ۵۷۱ ۲۶۸ ریال(

 ۱۸٫۶ ۲۴٫۵ ۲۷ ۲۳٫۲ ۲۱ ۱۸ ۱۴ ۱۶ _ متوسط نرخ معامالت )درصد(

حجم نقدینگی کل کشور 
 میلیارد ریال(*هزار)

۱۹۰۱ ۲۳۵۶ ۲۹۴۹ ۳۵۴۲ ۴۶۰۷ ۵۹۴۸ ۷۸۲۴ ۱۰۱۷۰ ۱۲۵۳۰ 

نسبت حجم معامالت بازار 
 بانکی به نقدینگی کل کشوربین

 )درصد(
۰ ۵ ۱۵ ۴۰ ۲۶ ۵۲ ۱۴۵ ۲۱۶ ۲۴۷ 

 ۲۳ ۳۰ ۳۱ ۲۹ ۳۰ ۲۰ ۲۵ ۲۴ _ )درصد( رشد نقدینگی
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 ۱۳۱ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

سایر  در ایران، پژوهشی در مورد این بازار با بانکیبینبازار  شناسیآسیب منظوربه
 ۱۰۰به بیش از  بانکیبینهای اسالمی و غربی صورت گرفته است؛ شروع به کار بازار کشور

ژاپن را که در اوایل  بانکیبین. طبق آمارهای موجود، شاید بتوان بازار رددگمیسال پیش باز 
آورد.  حساببهدر دنیا  بانکیبینیکی از اولین بازارهای  عنوانبهشد،  اندازیراهقرن بیستم 

برای اولین بار اعالم نمود  ۱بانک فرست نشنال نیویورک ۱۹۶۱در آمریکا نیز در فوریه سال 
و معامله گران اوراق بهادار  نمایدمیسپرده قابل انتقال با مقادیر باال منتشر  هایگواهیکه 

 هایگواهی دومدست خریدوفروشجهت  ایثانویهبازار  را برای ایجاد دولتی نیز موافقت خود
 در آمریکا بروز پیدا نمود. بانکیبینایجاد بازار  مقدمات ترتیباینبهمذکور اعالم نمودند. 

؛ جایی که دانندمی ۱۹۶۶را سال  در اروپا بانکیبینستین تبادالت بازار همچنین نخ
بانک شهری منتشر و توسط اغلب  وسیلهبهدر بازار مالی لندن و  ۲سپرده اروپایی هایگواهی

 عنوانبهمیالدی نرخ الیبور  ۷۰بود که در دهه  ازآنپسنهادهای مالی مورد تبادل قرار گرفت. 
تبادالت  عنوانبه ۳نرخ یوریبور ۱۹۹۹در لندن و همچنین در سال  انکیببینمرجع تبادالت 

مالزی به دلیل وجود  ازجملهکشورهای اروپایی است. در کشورهای اسالمی  هایبانکبین 
 بانکیبینو بازار  ۱۹۸۰متعارف آنها در دهه  بانکیبینسیستم پولی و مالی دوگانه، بازار 

گردید. در حال حاضر بازار  تأسیس ۱۹۹۴قرارداد مضاربه( در سال  براساس عمدتاًاسالمی )
در آن،  مدتکوتاهنوع ابزار پولی  ۱۰مالزی با ایجاد ساختار مناسب و تبادل بیش از  بانکیبین

 بانکیبیندر میان کشورهای اسالمی است. در اندونزی نیز بازار  بانکیبینجزء فعاالن بازار 
گردید. گواهی سپرده، اوراق تجاری، گواهی بدهی  اندازیراه ۱۹۷۴متعارف در سال 

 بانکیبینابزارهای بازار  ترینمهمبانک مرکزی، اسناد بهادار بازار پول و... جزء  مدتکوتاه
 اندونزی است.

ازار بکشورهای مختلف نشان از سابقه فعالیت بیشتر آنها نسبت به  بانکیبینمطالعه بازار 
و  برداریبهرهن بازار در کشورهای دیگر جهت ایمقایسهه و ضرورت ایران داشت بانکیبین

( سعی شده است تا ۲. در جدول )کندمیپوشش نقاط ضعف و تقویت آن را دو چندان 
، مقام یافتگیتوسعهشفافیت این بازار، سطح ) بانکیبینبازار  تأثیرگذاربین عوامل  ایمقایسه

 های مختلف صورت بگیرد.کشور (.ناظر این بازار، وثایق و تضامین و ..

                                                                                                                                  
1 First National City Bank 
2 European CDs 
3 Euribor 
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۳۲

 ۲ جدول
 در دنیا بانکیبینمقایسه بازار 

 5اندونزی 4مالزی 3آمریکا 2اتحادیه اروپا 1ایران هاطبقه ردیف

۱ 
سطح 
 یافتگیتوسعه

سطحی و 
 غیررقابتی

عمیق و رقابت 
 باال

عمیق و رقابت 
 باال

تقریباً عمیق و 
 سطحی و غیررقابتی رقابتی

۲ 
 بندیتقسیم

 بازار

 
 بندیتقسیم

 وجود ندارد

 بندیتقسیمبازار 
 شده است.

اغلب بازارها با 
 دهیوامیک 

از  ایشدههدایت
 هایبانک

به  ترکوچک
 هایبانک
 روروبهتر بزرگ

 هستند.

از منظر حجم 
معامالت 

شده  بندیتقسیم
 است.

وجود  بندیتقسیم
 ندارد

۳ 
مقام ناظر بر 

 بازار
 بانک مرکزی

 بانک مرکزی
 اتحادیه اروپا

 بانک نگارا مالزی فدرال رزرو
بانک اندونزی )بانک 

 مرکزی(

۴ 
شیوه تعیین 

 نرخ بازار

تعیین نرخ 
مرجع 

توسط بانک 
 مرکزی

محاسبات 
مرتبط  برحسب

کردن میانگین 
پیشنهادات 

 هایبانکارسالی 
عضو این اتحادیه 

 است

اعالم نرخ 
 براساس

تصمیمات کمیته 
 بازار آزاد فدرال

 گذارینرخسیستم 
در بانکداری )دوگانه 

متعارف از طریق 
 ۱۲اعالم نرخ توسط 

بانک و در بانکداری 
 براساساسالمی 

 نرخ هر قرارداد(

 گذارینرخسیستم 
در بانکداری )دوگانه 

متعارف از طریق 
 ۲۱اعالم نرخ توسط 

و در بانکداری 
نرخ  براساساسالمی 

 هر قرارداد(

۵ 
پیوند با سایر 

های بخش
 بازار پول

بازار به 
صورت 

مستقیم با 
ابزارهای 
بازار پول 

مرتبط 
 نیست.

بازار به سایر 
بازارها مرتبط 

 باشد.می

از طریق نرخ 
وجوه فدرال و 

 مؤسساتفعالیت 
کارگزار، بازار 

بازار بانکی با بین
 مرتبط است. پول

بانکی بین بازار بین
با ابزارهای بازار پول 

 دارد.د ارتباط وجو

به دلیل ابزارهای 
بین بازار  یپولکم

بانکی با ابزارهای بین
بازار پول ارتباط 

 دارد.د مختصری وجو

 
 

                                                                                                                                  
 (.۱۳۸۳بانکی ریالی ینبمنبع : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. )دستورالعمل اجرایی عملیات بازار  1
 2015nk (European Central Ba(منبع : ٍ ۲
 ) 2007Thornton(منبع :  ۳
   ) 2008Bacha(منبع اطالعات:  4
  ) 2012Central Bank of Indonesia(منبع : 5
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 ۱۳۳ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

 ۲ جدولادامه 
 بانکی در دنیامقایسه بازار بین

 یاندونز یمالز کایآمر اروپا هیاتحاد رانیا هاطبقه فیرد

۶ 

دامنه 
تغییرات نرخ 

بازار 
 بانکیبین

در  ایدامنه
بانکی بازار بین

 وجود ندارد

در بازار  ایدامنه
بانکی وجود بین

 دارد.

از طرف  ایدامنه
کمیته بازار آزاد 

فدرال تعیین 
 شود.می

در بانکداری متعارف 
وجود دارد  ایدامنه

که این دامنه باعث 
اثرگذاری بر 

معامالت ابزارهای 
بانکی بازار بین

 شود.اسالمی می

در بانکداری متعارف 
وجود دارد  ایدامنه

که این دامنه باعث 
اثرگذاری بر معامالت 

ابزارهای بازار 
بانکی اسالمی بین
 شود.می

 اعضای بازار ۷

و  هایبانک
 مؤسسات
اعتباری 

دارای مجوز 
از بانک 
 مرکزی

عضو  هایبانکفقط 
 اتحادیه اروپا

مجوز اصلی برای 
استفاده از فدفاند 

 مؤسساتبرای 
گذاری که در سپرده

بانک فدرال رزرو 
 حساب دارند.

عضو بازار  هایبانک
 بانکیبین

عضو بازار  هایبانک
 بانکیبین

۸ 
واحد پولی 

 مورد معامله
 ریال

های یورو و   سپرده
 یورویی

 دالر -روپیه دالر -رینگت دالر

۹ 
شاخص بازار 

 بانکیبین
 Euribor Fed Fund Rate وجود ندارد

در بانکداری متعارف 
 Kiborاز شاخص 

شود، اما استفاده می
در بانکداری 

اسالمی، شاخص 
 وجود ندارد.

در بانکداری متعارف 
 Jiborاز شاخص 

شود، اما استفاده می
در بانکداری اسالمی، 
 شاخص وجود ندارد.

۱۰ 
وثایق و 
 تضمین

در خصوص 
گذاری سپرده

متقابل 
تضمینی 

 وجود ندارد

 شدهو ن شدهینتضم

تضمین نشده )از 
طریق موسسه بیمه 

سپرده فدرال، به 
صورت نهاد عمومی 

 غیردولتی(

در بانکداری متعارف 
تضمین نشده اما در 

بانکداری اسالمی 
نوع  واسطهبه

قراردادها، ضمانت 
 وجود دارد.

در بانکداری متعارف 
تضمین نشده اما در 

بانکداری اسالمی 
نوع  واسطهبه

قراردادها، ضمانت 
 وجود دارد.

 مؤسسات ۱۱
 کارگزار

 وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد

۱۲ 

نهاد 
و  یبندرتبه

مدیریت 
 ریسک

 وجود ندارد

میزان رتبه  براساس 
، هابانکاعتباری 

نرخ مبادالت متغیر 
 است

براساس معیارهای 
CAMRLS 

بندی رتبه هابانک
شده و مبادالت 

 شود.انجام می

بندی وجود نهاد رتبه
 دارد

_ 

۱۳ 
شفافیت و 

 رسانیاطالع
 وجود ندارد

از شفافیت باالیی 
 برخوردار است

از شفافیت باالیی 
 برخوردار است

از شفافیت مقبولی 
 برخوردار است

از شفافیت کمی 
 برخوردار است.
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۳۴

زار باآمریکا و اتحادیه اروپا از یک  بانکیبینکه بازار  دهدمیجدول فوق نشان  هایداده
 مورد بررسی در سطح بهینه و کارا هایمؤلفهرقابتی برخوردار بوده و در اغلب  بانکیبین
متعارف و  بانکیبینمالزی که مشتمل بر دو بازار )بازار  بانکیبین. همچنین بازار باشندمی

ازی ته است در دو دهه اخیر رشد مناسبی در حوزه ابزارساسالمی( است توانس بانکیبینبازار 
مالزی  بانکیبینبا بازار  جهتهماندونزی نیز  بانکیبینو ساختاردهی به این بازار بردارد. بازار 

مورد بررسی رشد مناسبی داشته باشد.  هایمؤلفهتوانسته است در چند سال اخیر از حیث 
زار کلیدی این بازار با با هایمؤلفهاین کشورها و مناطق از طریق  بانکیبینمقایسه بازار 

وسعه ایران نشان از ضعف ساختاری و اجرایی بسیار در آن داشته و الزم است برای ت بانکیبین
که از طریق  افتادگیعقباین بازار نگاه دیگری به این بازار داشته باشیم. برای این 

و  ، الزم است تا با ایجاد ساختار جدیدباشدمیهم  شناساییقابلاین بازار نیز  شناسیآسیب
ر مختلف و فرایندهای ویژه این بازا هایسامانهدر کنار ایجاد  مدتکوتاهطراحی ابزارهای 

 کارآمد در ایران نیز نزدیک شویم. بانکیبینهمچون کشورهای دیگر، به ایجاد بازار 

 پژوهش شناسیروش ۴
بانکی در حال حاضر در ابتدای فعالیت گسترده خود بوده ذکر شد بازار بین طوری کههمان

ور اما در این مدت کوتاه نیز توانسته است نقش بسیار مهم خود در ساختار پولی و مالی کش
ن در حوزه نهادسازی و نیز نبود ارکان مناسب در ای هایکاسترا نشان دهد. به دلیل برخی 

ار ن مربوطه در این حوزه، ایجاد و طراحی ساختار جدید برای بازکارشناسا یشنهادپبازار، 
ده است بانکی است. البته این ساختار جدید از ساختار فعلی این بازار جدا نبوده و تالش شبین

 تا به اصالح و تکمیل روندهای فعلی بپردازد.
و  اهچالشبرای ایجاد ساختار جدید الزم است در گام نخست به بررسی و مطالعه 

به های این بازار از منظر کارشناسان و متخصصان این حوزه بپردازیم. در این راستا آسیب
نفر کارشناسان بازار  ۱۵پرداخته و همچنین با مصاحبه با حداقل  مطالعه منابع موجود

که در بخش آتی به آن اشاره  اینامهپرسشو مسئولین مربوطه در بانک مرکزی  بانکیبین
سنجش روایی این  و هااین آسیب بندیدستهپس از پاالیش و  د گردیده است.تولی کنیممی

نتایج  براساس .اصلی رسیدیم هایمؤلفه(، به ۲و روایی محتوایی ۱)روایی صوری هامؤلفه

                                                                                                                                  
1 Face Validation 
2 Content Validation 
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 ۱۳۵ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

، ۲و شاخص روایی محتوایی ۱های روایی صوری، نسبت روایی محتواییمربوط به شاخص
مورد تائید قرار  سؤال ۱۳برای پرسشنامه،  شدهیطراح سؤال ۳۴شود که از بین مشاهده می

 قرار گرفتند. تأییدمورد  سؤال ۲۱نگرفت و تنها 
کران با استفاده از فرمول کو هانمونه تعداد همچنین برای تعیین میزان توزیع پرسشنامه،

اندازه نمونه  ۰٫۰۵ (d)و خطای مطلق  %۹۵و اطمینان  ۵۰%( pنسبت )و با در نظر گرفتن 
 نفر به دست آمد. ۳۸۴

(۱) 𝑛۰ =
𝑧𝛼 ۲⁄

۲ 𝑝.(۱−𝑝)

𝑑۲ 

ر اینکه جامعه مورد بررسی پژوهش، مدیریت بازا نظر به کم بودن متخصصان این بازار و
 عضو این بازار و برخی متخصصان هایبانک بانکیبینبانک مرکزی، ادارات بازار  بانکیبین

نفر  ۵۰ر که جمعاً بالغ ب باشندمیپژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی و...(  ازجملهاین بازار )
، «های کوچکتعدیل اندازه نمونه برای جمعیت»فرمول  براساساندازه نمونه نهایی  باشندمی

 نفر در نظر گرفته شده است. ۴۴معادل 

(۲) 𝑛 =
𝑁.𝑛۰

𝑁+𝑛۰−۱ =
۵۰×۳۸۴

۵۰+۳۸۴−۱ = ۴۴ 

باید توجه داشت در این طرح جامعه آماری محدود به تعدادی از متخصصان حوزه بازار 
 هدفمند برای کارشناسان و صورتبهارسالی  هایپرسشنامهنفر( بوده و  ۵۰)حدود  بانکیبین

اری آم از جامعهدرصد  ۸۸فعاالن اصلی این بازار ارسال شده است. لذا برای این کار بیش از 
 صورت هدفمند مورد مطالعه قرار گفته است. ی و بهبه صورت قضاوت

 هاتحلیل یافته ۵
این  هایچالشمطالعات مختصری در خصوص  ،بانکی در ایرانوجود سابقه کم بازار بین با

 ترینمهم، به شناسیآسیبنتایج پرسشنامه  براساس وجودبااینبازار انجام گرفته است. 
هدفمند میان متخصصان بازار  صورتبهاین پرسشنامه . گرددمیاین بازار اشاره  هایچالش

عضو و برخی کارشناسان در  هایبانک بانکیبینبانک مرکزی، ادارات بازار  بانکیبین
 بانکی توزیع و نظرات آنها اخذ شده است. پژوهشکده پولی و

                                                                                                                                  
1 CVR 
2 Content Validity Index (CVI) 
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۳۶

بانکی و میزان اهمیت و بازار فعلی بین شناسیآسیبدر ادامه به نتایج پرسشنامه  
 پردازیم:در این بازار می زاآسیببندی عوامل تبهر

 ۳ جدول
 بانکیبازار فعلی بین شناسیآسیبنتایج پرسشنامه 

ف
ردی

بانکی ایران موارد زیر را تا چه حد آسیب بازار فعلی بین 
 دانید؟می

 درصد پاسخگویی
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 
 کم

 ۴٫۵۵ ۴٫۵۵ ۱۵٫۹ ۶۳٫۶ ۱۱٫۴ بانکیعملکرد بازار بین رسانیاطالععدم شفافیت و  ۱
 ۲٫۲۷ ۶٫۸۲ ۱۵٫۹۱ ۳۴٫۰۹ ۴۰٫۹ بانکینبود سامانه جامع معامالت الکترونیکی بین ۲
 ۲٫۲۷ ۴٫۵۵ ۲۵٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۱۸٫۱۸ بانکیفقدان ساختار مناسب تشکیالتی بازار بین ۳
 ۲٫۲۷ ۲٫۲۷ ۴۰٫۹۱ ۴۷٫۷۳ ۶٫۸۲ بانکینبود شاخص مناسب برای بازار بین ۴
 ۴٫۵۵ ۴٫۵۵ ۳۸٫۶۴ ۳۸٫۶۴ ۱۳٫۶۴ هانبودن قوانین، مقررات و دستورالعمل روزبه ۵
 ۲٫۲۷ ۶٫۸۲ ۲۰٫۴۵ ۴۰٫۹۱ ۲۹٫۵۵ های بازارعدم شفافیت نرخ ۶
 ۴٫۵۵ ۹٫۰۹ ۴۳٫۱۸ ۳۴٫۰۹ ۹٫۰۹ عدم استفاده از اوراق بهادار الکترونیکی ۷
 ۲٫۲۷ ۱۳٫۶ ۵۴٫۵۵ ۲۷٫۲۷ ۲٫۲۷ در این بازار مؤثرعدم تنوع در نهادهای  ۸
 ۲٫۲۷ ۶٫۸۲ ۱۳٫۶۴ ۴۰٫۹۱ ۳۶٫۳۶ هابانکبندی )ریسک( نبود سیستم رتبه ۹
 ۶٫۸۲ ۴٫۵۵ ۳۶٫۳۶ ۴۰٫۹۱ ۱۱٫۳۶ بازار سرمایه ازجملهعدم اتصال به سایر بازارهای مالی  ۱۰
 ۰٫۰۰ ۹٫۰۹ ۳۸٫۶۴ ۳۸٫۶۴ ۱۳٫۶۴ نبود سیستم مناسب ثبت معامالت ۱۱
 ۶٫۸۲ ۶٫۸۲ ۲۲٫۷۳ ۳۱٫۸۲ ۳۱٫۸۲ معامالتنبود سیستم تضمین  ۱۲
 ۶٫۸۲ ۱۳٫۶ ۳۱٫۸۲ ۳۱٫۸۲ ۱۵٫۹۱ گران به روابط دوجانبهمعامله ازحدبیشاتکای  ۱۳
 ۴٫۵۵ ۹٫۰۹ ۳۸٫۶۴ ۳۶٫۳۶ ۱۱٫۳۶ نواقص در الزامات رعایت استانداردهای مالی و بانکی ۱۴
 ۶٫۸۲ ۶٫۸۲ ۲۰٫۴۵ ۳۶٫۳۶ ۲۹٫۵۵ بانکیعدم استراتژی مشخص بانک مرکزی برای بازار بین ۱۵
 ۴٫۵۵ ۶٫۸۲ ۲۹٫۵۵ ۴۰٫۹۱ ۱۸٫۱۸ به بانک مرکزی هابانکوابستگی شدید مالی  ۱۶
 ۴٫۵۵ ۱۱٫۴ ۲۹٫۵۵ ۳۶٫۳۶ ۱۸٫۱۸ خط اعتباری بانک مرکزی هایسیاستعدم شفافیت  ۱۷
 ۲٫۲۷ ۶٫۸۲ ۱۱٫۳۶ ۵۰٫۰۰ ۲۹٫۵۵ عدم تنوع ابزارهای پولی و مالی اسالمی ۱۸
 ۱۱٫۴ ۱۱٫۴ ۴۳٫۱۸ ۱۸٫۱۸ ۱۵٫۹۱ از منظر شرعی صوری بودن معامالت ۱۹
 ۱۸٫۲ ۱۳٫۶ ۲۹٫۵۵ ۲۷٫۲۷ ۱۱٫۳۶ عدم آشنایی فعاالن بانکی با ابزارهای پولی منطبق با شریعت ۲۰
 ۲۵٫۰ ۱۵٫۹ ۲۹٫۵۵ ۲۰٫۴۵ ۹٫۰۹ های شرعی در خصوص ابزارهای مورد معاملهتنوع دیدگاه ۲۱

 

کنیم. بانکی از آزمون فریدمن استفاده میدر بازار فعلی بین زاآسیببندی عوامل برای رتبه
آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که 

د توانمی. این آزمون گیردمیاستفاده قرار  مورد ،شوندمی گیریاندازه ایرتبهحداقل در سطح 
برده شود، اما در هنگام محاسبه  یا نسبی( نیز به کار ایصلهفاپیوسته ) هایدادهدر مورد 

 آزمون فریدمن معادل ناپارامتری آزمون .گیردمیها مدنظر قرار بندی آنرتبهنیز  هادادهاین 
F  تکراری است. در این حالت برای اجرای تحلیل  هایاندازهوابسته در تحلیل واریانس
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 ۱۳۷ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

به وجود فرضیاتی مانند نرمال بودن توزیع، برابری تکرار شده ضرورتی  هایدادهواریانس 
تکراری  هایاندازهو پیوسته بودن مقیاس وجود ندارد. بنابراین در تحلیل واریانس  هاواریانس

 .شودمیچنانچه یک یا همه فرضیات ابتدایی مذکور رد شوند، از آزمون فریدمن استفاده 
آماری  ازنظرباشد و مختلف می هایوهگراین پرسشنامه مربوط به  هایمؤلفه ازآنجاکه

بر  .نماییممیناپارامتری هستند ما از این آزمون برای مشخص نمودن رتبه عوامل استفاده 
دو معادل یو آماره کا ۲۰ یدرجه آزاد ر،یمتغ ۲۱آزمون که شامل  نیا یاصل پارامترهایاساس 

آزمون رد  نی(، ا0H)صفردهد که فرضیه بدست آمده نشان میاست، ارزش احتمال  ۷۵۱۹٫۴
 .شودیم

ت، گزارش شده اس ۴ی که در جدول بانکنیب یدر بازار فعل زابیعوامل آس یبندنتایج رتبه
ها، نبود سامانه جامع معامالت بندی ریسک بانکبیانگر آن است که نبود سیستم رتبه

های فیت در نرخبانکی، عدم تنوع ابزارهای پولی و مالی اسالمی، عدم شفاالکترونیکی بین
بانکی ترین عوامل آسیب را در بازار فعلی بینبازار و فقدان ساختار مناسب تشکیالتی از مهم

لی گونه نتیجه گرفت که ضعف ساختاری، نبود ابزارهای ماتوان اینکشور هستند. بنابراین می
های ها و آسیبو پولی متنوع و نهادهای مرتبط و نیز عدم شفافیت در این بازار سه ضلع چالش

این بازار هستند. بر این اساس باید طراحی ساختار جدید این بازار در جهت پاسخگویی 
 ها و رفع نواقص موجود باشد.تر به این آسیبسریع
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 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۳۸

 ۴ل جدو
 بانکیدر بازار فعلی بین زاآسیببندی عوامل رتبه

 عواملمیانگین رتبه  بانکیدر بازار فعلی بین زاآسیبعوامل  رتبه
 ۱۴٫۱۷ هابانکبندی )ریسک( نبود سیستم رتبه ۱
 ۱۳٫۷۷ بانکینبود سامانه جامع معامالت الکترونیکی بین ۲
 ۱۳٫۶۱ عدم تنوع ابزارهای پولی و مالی اسالمی ۳
 ۱۳٫۱۳ های بازارعدم شفافیت نرخ ۴
 ۱۲٫۳۲ بانکیفقدان ساختار مناسب تشکیالتی بازار بین ۵
 ۱۲٫۳۱ بانکیعملکرد بازار بین رسانیاطالععدم شفافیت و  ۶
 ۱۰٫۶۰ بانکینبود شاخص مناسب برای بازار بین ۷
 ۱۰٫۵۸ هانبودن قوانین، مقررات و دستورالعمل روزبه ۸
 ۱۲٫۵۳ نبود سیستم تضمین معامالت ۹

 ۱۲٫۱۳ بانکیعدم استراتژی مشخص بانک مرکزی برای بازار بین ۱۰
 ۱۱٫۴۴ به بانک مرکزی هابانکوابستگی شدید مالی  ۱۱
 ۱۰٫۸۳ نبود سیستم مناسب ثبت معامالت ۱۲
 ۱۰٫۵۲ خط اعتباری بانک مرکزی هایسیاستعدم شفافیت  ۱۳
 ۱۰٫۳۰ بازار سرمایه ازجملهعدم اتصال به سایر بازارهای مالی  ۱۴
 ۱۰٫۱۷ گران به روابط دوجانبهمعامله ازحدبیشاتکای  ۱۵
 ۹٫۷۶ رعایت استانداردهای مالی و بانکی نواقص در الزامات ۱۶
 ۹٫۶۶ عدم استفاده از اوراق بهادار الکترونیکی ۱۷
 ۸٫۹۳ صوری بودن معامالت از منظر شرعی ۱۸
 ۸٫۶۰ عدم آشنایی فعاالن بانکی با ابزارهای پولی منطبق با شریعت ۱۹
 ۸٫۲۴ در این بازار مؤثرعدم تنوع در نهادهای  ۲۰
 ۷٫۴۰ های شرعی در خصوص ابزارهای مورد معاملهدیدگاهتنوع  ۲۱

 بانکیهای بازار بینچالش ۶
در  بر اساس آسیب شناسی انجام گرفته، می توان چالش های بازار بین بانکی در ایران را

های عضو، روابط موجود روابط موجود میان بانک مرکزی و بانک سه کلی تقسیم بندی نمود:
در این بخش این سه دسته  .مفقوده یندهایان نهادها، ابزارها و فرافقدهای عضو و بانک

 گیرد.چالش مورد بررسی قرار می
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 هایبانکاز منظر روابط موجود میان بانک مرکزی و  بانکیبینبازار  هایچالش ۶.۱
 عضو

ین اکردن فرایندهای  مندنظامبانکی، مسئولیت مقام ناظر بر بازار بین عنوانبهبانک مرکزی 
ارد. ددر صورت بروز مسائل خاص در رابطه به آن را  هابانکبازار و همچنین مدیریت روابط با 

از  در حالت کلی بانک مرکزی تالش دارد تا با عدم دخالت در فرایندهای بازار و نیز تبعیت
 خود را در هاینیازمندیقاعده بازار محوری )بجای سیستم دستوری(، اعضاء بازار بتوانند 

 ترکارآمداین بازار برطرف نمایند. البته بانک مرکزی باید ساختار و فرایندهای الزم جهت 
ت های این مراوداو آسیب هاچالشهنوز برخی  وجودبااینساختن این بازار را ایجاد نماید. 

زار این با ، که بر خی از آنها به دلیل عدم ساختاریافتگی مناسبهابانکمیان بانک مرکزی و 
 شود.آنها اشاره می ترینمهمباشد، مرتفع نشده که به برخی از می

 بانکیعدم استراتژی مشخص بانک مرکزی در خصوص بازار بین ۶.۱.۱
مقام  عنوانبهضعف این بازار، مشخص نبودن استراتژی بانک مرکزی  نقاط ترینمهمیکی از 

طبق  باشد.فرایندهای حمایتی و تنبیهی و... می ناظر بر این بازار در رابطه با اقدامات آتی،
کارشناسان بر این باور هستند که استراتژی مشخصی از سوی بانک  درصد ۶۵پرسشنامه 

ها و مشخص نبودن فرایندهای حمایتی استراتژی نبودمرکزی در این حوزه وجود ندارد. 
بانکی، خطوط اعتباری، دامنه نرخ سود هدف و... باعث شده است که فعاالن بازار بین ازجمله

تایج ناز اقدامات آتی بانک مرکزی اطالع نداشته و این عدم آگاهی منجر به اقدامات و  عمالً
 شود.مخرب در این بازار می

 بانکیعدم تدوین مقررات جدید و تازه در حوزه بازار بین ۶.۱.۲
بانکی مورد نگارش و تدوین که مقررات و دستورالعمل اجرایی بازار بین ۱۳۸۷ز سال ا عمالً

ی ایجاد یک بازار الزمه قرار گرفته است، مقررات و قوانین مناسب دیگری طراحی نشده است.
بانکی کارآمد از جهت نقدینگی و به دنبال آن کاهش ریسک موجود در این بازار، تدوین بین

بانکی تجربیات موفق سایر بازارهای بین سازیپیادهمنطبق بر شریعت،  قوانین مربوطه و
کشورهای موفق و بروز نمودن شرایط این بازار با تحوالت فضای پولی، مالی و اقتصادی کشور 

 ۵۰که در پرسشنامه قید شده است بیش از  طورهمان(. ۱۳ ، ص۱۳۹۳خوانساری، .)باشدمی
در حال حاضر برخی . باشدمین روزبهین این حوزه بانکداری کارشناسان معتقدند که قوان درصد

باشد، اما با توجه به بانکی تدوین شده و در حال اجرا میمقررات در خصوص بازار بین
و اصالح و تدوین قوانین  تجدیدنظرگستردگی و نوظهور بودن این بازار در کشور نیاز به 

ی اصول شریعت مربوطه را به همراه باید کلیه شود. این قوانیناحساس می شدتبهمربوطه 
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بورس در جهت تقویت عرضه و  ازجملهداشته و ارتباط این بازار را با سایر بازارهای ثانوی 
 تقاضای نقدینگی تبیین نماید.

 بانکیمناسب در خصوص عملکرد بازار بین رسانیاطالعنبود شفافیت و  ۶.۱.۳
های شفافیت الزم در خصوص مکانیزم یدارا یاسالمو  بانکی اغلب کشورهای غربیبازار بین

فته ها و فضای مجازی در اختیار همه فعاالن قرار گردر سایتبوده و این اطالعات معامالتی 
زار های عرضه و تقاضای پول در بابانکی ایران آن است که نرخاست. یکی از نواقص بازار بین

ند بتوا بانک مرکزیتحت تابعیت  که یرسمیک سایت دوطرفه بوده و از طریق  کامالً بانکی بین
کداری کارشناسان حوزه باندرصد  ۵۰قریب به  نیازهای متقاضیان را اعالم نماید، وجود ندارد.

 بانک مرکزی وجود ندارد. بانکیبینالزم در بخش بازار  هایشفافیتبر این باور هستند که 
موجود  هایچالشها و آمارهای مستدل، به برخی از تواند با انتشار انواع مختلف گزارشمی

 در این بازار پاسخ دهد.
 به بانک مرکزی هابانکوابستگی شدید  ۶.۱.۴

ند وابستگی زیادی به بانک مرکزی دار هابانکاز کارشناسان عقیده دارند که  درصد ۶۰حدود 
به  هابانک ازحدبیشبانکی، اتکای بیشتر بازار بین نیافتگیتوسعهدر  مؤثرل یکی از عوامو 

ی بانکی و رفع نیازهابجای تمرکز بر توسعه بازار بین هابانکباشد. منابع بانک مرکزی می
ریق طخود در حوزه نقدینگی از طریق این بازار، با تمسک به منابع بانک مرکزی از  مدتکوتاه

. البته در اندشدهاین بازار را منجر  یافتگیتوسعهاضافه برداشت و پرداخت جریمه آن، عدم 
ف و نیز این راستا بانک مرکزی تالش دارد تا با توسعه این بازار از طریق تنوع ابزارهای مختل

 کاریستد عمالً بر منابع خود را کم کرده و  هابانکایندهای الزم در این بازار، اتکای ایجاد فر
 د.از منابع بانک مرکزی را مدیریت نمای هابانکپولی از طریق اضافه برداشت  هایسیاستبر 
 توسط بانک مرکزیمالی جدید  عدم تنوع در ابزارهای ۶.۱.۵

سه ابزار  براساسبانکی باید انکی، مبادالت بازار بینبدستورالعمل اجرایی بازار بین براساس
انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده انجام  خریدوفروشگذاری متقابل، خرید دین و سپرده

تنها از تودیع سپرده  عمالًبانکی گیرد. با وجود معرفی این چند ابزار، ولی اعضای بازار بین
 درصد ۸۰این اتفاق باعث شده تا حدود  انی ندارد.استفاده کرده و سایر ابزارها کاربرد چند

نتیجه عدم تنوع  های مالی این حوزه کم است وکارشناسان بر این باور باشند که تنوع ابزار
شبه مالی آنی و یک تأمینبانکی بر روی ابزارهای مالی در این بازار؛ تمرکز عملیات بازار بین

)به دلیل عدم شفافیت، ساماندهی نامناسب و انجام معامالت سوداگرانه( ونیز عدم ایجاد 
شود. الزم است با روند روبه رشد استفاده از گذاری در ابزارهای جدید میسرمایه هایفرصت
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 هایزیرساختد بانکی کشور با ایجابازار سرمایه، بازار پولی و بین در یاسالمابزارهای مالی 
های علمی و مطالعاتی، عالوه بر حل موانع اجرایی نشدن الزم و مناسب و طراحی کمیته

و اجرای ابزارهای مناسب که در سایر کشورها  سنجیامکانابزارهای معرفی شده، راه را برای 
بایست با توسعه و تنوع ابزارهای استفاده شده است، هموار سازند. لذا بانک مرکزی می

واع اوراق بهادار و ابزارهای مالی نرا مجبور به استفاده از کلیه ا هابانکختلف در این بازار، م
 هایچالشخود کند و این اقدام فشارها و  مدتکوتاهخود در جهت رفع نیازهای نقدینگی 

 دهد.و بانک مرکزی را کاهش می هابانکموجود میان 
 های بازار()عدم شفافیت در نرخ مشخص نبودن مکانیزم تعیین نرخ سود ۶.۱.۶

 در ابتدای هر روز میانگین موزون نرخ بانک مرکزیبانکی، دستورالعمل بازار بین براساس
به اطالع « نرخ مرجع» عنوانبهسررسیدهای مختلف  برحسبمعامالت در روز کاری قبل را 

 بانک مرکزیسط ها تورساند. در این دستورالعمل اجباری برای اعالم منظم نرخاعضاء می
رخ دهد که در برخی موارد که اعالن نتاکنون نشان می تأسیسآن از ابتدای  و عملکردنبوده 

 این نرخ را بانک مرکزیشود، پولی و تالطم در بازار پول می هایسیاستمنجر به برهم زدن 
ر دآنها بر این باورند که مکانیزم مشخصی  درصد ۷۰طبق نظر کارشناسان که  کند.اعالن نمی

ر وجود ندارد و این مهم یکی از عوامل ضعف بازا بانکیبینخصوص تعیین نرخ سود در بازار 
بانکی که بیانگر تواند با استفاده از شرایط بازار بینمی بانک مرکزیلذا . باشدمی بانکیبین

رد، بگذا تأثیرتواند سایر بازارها را تحت میزان نرخ سود در فضای اقتصادی کشور بوده و می
 استفاده کند.

 بانکیبر کارکرد بازار بین مؤثرخارجی  اثرگذارعوامل  ۶.۱.۷
ر دآن در نظام بانکی و پولی، دولت  تبعبهبه دلیل حاکمیت فضای دولتی بر اقتصاد کشور و 

صورت عملیات  خود بههای عامل برای پرداخت هایبانکشود تا از شرایط اضطرار مجبور می
 هایطرحمالی  تأمینتسهیالت تکلیفی، خرید و بازخرید انواع اوراق بهادار، مشارکت و 

 هابانکاستفاده نماید. این عملیات که باعث برهم خوردن نظم نقدینگی  ...مختلف و
ا آن افزایش ی تبعبهبانکی و شود، باعث برهم خوردن وضعیت مبادالت مالی در بازار بینمی

 کند.کاهش تقاضا در این بازار شده و سیستم را دچار اختالل می
با یکدیگر و نیز  هابانک مابینیفو روابط نامناسب  هابانکداری از سوی دیگر بنگاه

بانکی و از تعادل بازار بین درنتیجهنهادهای وابسته به آنها منجر به ناکارآمدی فضای پولی و 
و فشار بر بازار  هابانک یجار یرغشود. نکته دیگر افزایش مطالبات خارج کردن این بازار می
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منابع مالی جهت خرید تعهدات سایر نهادهای دولتی و سفارش شده  تأمینبانکی برای بین
 گردد.منجر به آسیب به کارکردهای این بازار می

 عضو هایبانکاز منظر روابط موجود  بانکیبین بازار هایچالش ۶.۲
 با بانک مرکزی و همچنین فرایندهای هاچالشبانکی عالوه بر وجود برخی اعضای بازار بین

ارد. این این بازار، برخی مشکالت دیگر نیز در روابط میان آنها در این بازار وجود د ناکارآمد
 عبارتند از: هاچالش

 بانکیه میان اعضاء بازار بینوجود روابط دوطرف ۶.۲.۱
 بانکی، تبادالت پولیدر حال حاضر به علت نبود یک سیستم جامع معامالت الکترونیکی بین

دوطرفه بوده و این روش باعث عدم تشکیل یک بازار به شکل  صورتبهو مالی میان اعضاء 
ه واقعی از طریق اعالم نرخ و حجم معامالت و شناسایی متقاضیان و دارندگان وجوه نقد شد

خبرگان بر این باورند که یکی از درصد  ۵۰طبق مطالعات انجام شده نزدیک به است. 
 این فرایند منجر به که باشدمین اعضا وجود روابط دوطرفه میا بانکیبینبازار  هایچالش

 ریتأثیرگذابانکی و نیز ایجاد عدم شفافیت در بازار و همچنین ایجاد فساد در مراودات بین
 شود.آن تالطم در بازار می تبعبهبر متغیرهای اساسی و  هابانکبرخی از 

 گذاریردهسپعدم تنوع در ابزارهای مورد معامله و مشکالت موجود در ابزار  ۶.۲.۲
 متقابل

 هابانکگذاری متقابل بانکی کشور، سپردهدر حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده در بازار بین
این ابزار باعث شده است تا سایر  براساسبانکی تر مبادالت پولی بیناست. امکان راحت

ر دارای مشکالت این ابزا وجودبااینابزارهای مجاز در این بازار مورد معامله قرار نگیرند. 
بدون تضمین معامالت  عمالًخاصی است. نخست اینکه این ابزار دارای ضمانت کافی نبوده و 

نامه بازخرید که متصل به یک این ابزار در مقایسه با ابزار توافق دیگرعبارتبهشود. انجام می
باشد، از ضمانت مناسبی برخوردار نیست. دومین ماهیت تضمین می عنوانبهاوراق بهادار 

گذاری متقابل که از منظر شرعی، سپردهطوریهباشد؛ بمشکل این ابزار نحوه محاسبه سود می
الحساب پذیر باید در زمان جاری سود علیدر قالب عقد وکالت منتقل شده و بانک سپرده

های مختلف بانک، نسبت به مبادالت سبه سود حسابپرداخت کرده و در پایان دوره با محا
بانکی اقدام کند. این چالش منجر به این موضوع شده است بین گذاری متقابل در بازارسپرده

که سود واقعی این تبادالت به صورت واقعی نبوده و شبه ربوی بودن داشته باشد. اما استفاده 
اسالمی این مشکل را نداشته و در زمان بازگشت  نامه بازخریدتوافق ازجملهاز سایر ابزارها 
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توان با استفاده از سایر شود. بنابراین میمعامله، سود مبادالت مالی مشخص و قطعی می
 گذاری متقابل کاست.های موجود در ابزار سپردهابزارهای این بازار، از آسیب

 هابانکمشخص نبودن میزان ریسک اعتباری و نقدینگی  ۶.۲.۳
ش بانکی عدم توانایی سنجش میزان پذیرمهم در روابط بین اعضاء در بازار بین هایالشچاز 

 براساسباشد. هرچند نرخ تبادالت این بازار در حوزه اعتباری و نقدینگی می هابانکریسک 
شود اما به دلیل نبود یک میزان و حجم نقدینگی مورد نیاز و زمان سررسید آن تعیین می

شرایط واقعی  براساس، برخی از تبادالت هابانکش و مدیریت ریسک سیستم جامع سنج
 هاچالش، شاید ایجاد این هابانکانجام نشده و در صورت شناخت از متغیرهای کمی ریسک 

 شود.با کاهش مواجه می

 نبود سیستم تضمین معامالت ۶.۲.۴
یستم تضمین معامالت عضو این بازار، عدم وجود س هایبانک هایچالشها و یکی از نگرانی

است. البته به دلیل وجود درخواست کتبی به بانک مرکزی و نیز سیستم ضبط مکالمات 
بانکی بانک مرکزی، نکول و عدم ضمانت طرفین تا حدودی کاهش توسط بخش بازار بین

داشته است اما این موضوع وابستگی شدیدی به خود معامالت و طرفین آن ندارد. لذا 
بانکی و ایجاد قابل معامله در بازار بین مدتکوتاهد با ورود سایر ابزارهای شوپیشنهاد می

های تضمین معامالت در این بازار، چالش نبود سیستم تضمین معامالت نیز کاهش صندوق
 یابد.

 اسالمی مدتکوتاهعدم آگاهی متخصصان بازار به ابزارهای پولی  ۶.۲.۵
بانکی توسط اعضای فعال در این بازار منجر به عدم و عدم شناخت ابزارهای بین یناآگاه

تی مدیران و کارشناسان بانکی و ح ناآگاهیبانکی شده است. استقبال از ابزارهای نوین بین
 جملهمنبانکی صاحبان صنایع از کارکردهای ابزارهای مالی، موجب شده، ابزارهای نوین بین

ها برخوردار ها و طرحمالی بنگاه تأمینسپرده خاص از جایگاه مناسبی در خرید دین و گواهی 
 .بانکی نیز اقبال چندانی به آن وجود نداشته باشدآن، در بازار بین تبعبهنباشد و 

 بیع دین صورتبهبرای تبادل آنها  هابانکعدم شفافیت در میزان و نحوه مطالبات  ۶.۲.۶
بانکی، تبادل آن را در این بازار کزی در دستورالعمل بازار بینیکی از ابزارهایی که بانک مر

مجاز نموده است، استفاده از ظرفیت بیع دین است. با رفع مشکالت فقهی و حقوقی این ابزار 
این ابزار در بازار  کارگیریبهرود و همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی این ابزار، انتظار می

در این است که شفافیت کاملی از میزان  هابانکچالش جدی میان بانکی رونق یابد. اما بین
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وجود نداشته و یکی از دالیل عدم استفاده از این ابزار، عدم شفافیت  هابانکو نحوه مطالبات 
 و مسائل مرتبط با آن است. هابانکدیون 

 قودهاز منظر فقدان نهادها، ابزارها و فرایندهای مف بانکیبینبازار  هایچالش ۶.۳
ار ی در روابط میان اعضاء با یکدیگر و نیز با بانک مرکزی در بازهایچالشعالوه بر وجود 

، منجر بانکی، نبود برخی نهادها، ابزارها و فرایندهای الزم جهت کارآمدتر شدن این بازاربین
 مربوط به این بخش عبارتند از: هایچالشی برای آن شده است. هایچالشبه وجود 

 بانکینبود سیستم جامع معامالت الکترونیکی بین ۶.۳.۱
بانکی است. بانکی نبود یک سیستم جامع معامالت الکترونیکی بینبازار بین هایچالشیکی از 

نجام مکانیزم بازار ا براساسبوده و شرایط  دوطرفه صورتبهدر حال حاضر تبادالت این بازار 
شود. تبادالت مالی با یکدیگر وارد مذاکره مینشده و از طریق تلفن، اعضای بازار در خصوص 

و  دوطرفهها شفاف شده و از حالت ایجاد این سامانه چندین حسن دارد: اول اینکه نرخ
 . دوم اینکه میزان حجم معامالت و نقدینگی آنگرددبرمیتحمیلی، به حالت عرضه و تقاضا 

د این گردد. سوم اینکه با ایجامی ها در بازار تعیینآن، نرخ براساسقرار گرفته و  موردسنجش
ک ابزاری تسیستم سایر ابزارهای مالی نیز امکان تبادل در این بازار را داشته و بازار از حالت 

ستم شود. چهارم اینکه با استقرار این سیآنها ایجاد می به چند ابزاری و با حجم وسیعی از
 خروجی این براساستواند بانک می امکان نظارت و مدیریت بانک مرکزی افزایش یافته و این

 .عضو بپردازد هایبانکسیستم، به مدیریت بهتر سیاست پولی و همچنین نظارت بر 
 هاو مدیریت ریسک آن هابانکبندی اعتباری رتبه فقدان نهاد ۶.۳.۲

بانکی، از مدل و های بازار بینمقام ناظر بر فعالیت عنوانبه بانک مرکزیدر حال حاضر 
استفاده نکرده و این  هابانکسیستم خاصی برای کنترل وضعیت ریسک اعتباری و نقدینگی 

با عدم شفافیت و ریسک مواجه شود. زیاد بودن  هابانکشود که مبادالت مالی باعث می
رشد  درنتیجهبانکی و ل در بازار بینافزایش احتمال نکو ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به

شود که و افزایش معامالت تمدیدی در این بازار می هابانک ینبنرخ سود در مبادالت مالی 
مختلف  هایمدل براساسشود. الزم است شدن این بازار می ناکارآمدها منجر به این فعالیت

و در سامانه مبادالت  هشد یکم، این متغیرها هابانکسنجش ریسک اعتباری و نقدینگی 
قرار گیرد. در این حالت کنترل ریسک  بانک مرکزیبانکی برای هریک از اعضاء از سوی بین

در تنظیم بازار با استفاده از خط  بانک مرکزیشود اوالً و اقدامات تنبیهی باعث می هابانک
که منجر به افزایش دارای ریسک باال  هایبانکاعتباری با سیاست درست اقدام نماید، ثانیاً 

اعتباری و  هایریسککنند با کاهش شود، خود را تعدیل و تالش میمالی آنها می تأمیننرخ 
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بانکی با نرخ هزینه کمتر استفاده نمایند. لذا الزم است تا نهاد بازار بین هایفرصتنقدینگی از 
 بانکی ایجاد گردد.و مدیریت ریسک در زیرمجموعه بازار بین بندیرتبه

 بانکینبود کمیته نظارت شرعی در بازار بین ۶.۳.۳
ز منظر پولی اسالمی، وجود برخی اختالفات ا مدتکوتاهیکی از دالیل عدم استفاده از ابزارهای 

بانکی، وجود دالیل عدم استفاده از بیع دین در بازار بین ازجملهمثال  طوربهباشد. شرعی می
 بازخرید اسالمی و نامهتوافقچنین عدم استفاده از اختالفات شرعی در این مورد است. هم

مناسب  گیریتصمیمنیز عدم امکان ایجاد سیستم کریدوری نرخ سود، فقدان نظارت شرعی و 
مناسب  سازیفرهنگرسد با ایجاد این کمیته و همچنین در این خصوص است. به نظر می

 این بازار پاسخ مناسبی داد. هایچالشتوان به برخی از می

 بانکیعدم تشکیل کمیته پژوهش و توسعه بازار بین ۶.۳.۴
 شده است. پس از گذشت ایحوزهپژوهش و توسعه همواره موجب رشد کمی و کیفی در هر 

مناسبی در خصوص  هایپژوهشبانکی، الزم است تا سال از آغاز فعالیت بازار بین ۹
مناسب جهت رونق این بازار و کارآمدتر  هایروشستفاده از های بازار و همچنین اآسیب

در این رابطه با محوریت توسعه  ایکمیتهگردد تا کردن آن انجام گیرد. لذا پیشنهاد می
 گردد. یجادحوزه اابزارها، نهادها و نیز تدوین مقررات الزم در این 

 بانکی به سایر بازارهاعدم اتصال بازار بین ۶.۳.۵
الی مبانکی، عدم اتصال این بازار به سایر نهادهای پولی و بازار فعلی بین هایالشچیکی از 

ا در بانکی باید بتوانند اوراق بازار بدهی رعضو بازار بین هایبانکمثال  طوربهکشور است. 
یت باید قابل ابزارهای بازار سرمایه و بازار بدهی دیگرعبارتبهاین بازار مورد معامله قرار دهند. 

یجاد ابانکی را داشته باشند. تالش بر آن است تا با عضو در بازار بین هایبانکمعامله توسط 
ده بانکی و کسب مجوزهای الزم، این ارتباط برقرار شسامانه جامع معامالت الکترونیکی بین

 بانکی ایجاد شود.امکان تبادالت ابزارهای مختلف در بازار بین عمالًو 
 بانکیکارگزار بین مؤسساتعدم وجود  ۶.۳.۶

دارای مازاد منابع و کسری منابع  هایبانکدر شرایط حال حاضر، فرایند برقراری ارتباط میان 
بانکی کشورهای مستقیم بوده و این در شرایطی است که در بازارهای بین صورتبه

مازاد منابع فرایند اتصال غیرمستقیم میان نهادهای دارای  مؤسساتی، نهادها و یافتهتوسعه
بانکی عالوه بر کارگزار بین مؤسساتکنند. وجود و نهادهای دچار کسری منابع را برقرار می

کاهش هزینه تبادالت، منجر به ارتباط بهتر و کارآمدتر در این حوزه شده و همچنین این 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            21 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-747-en.html


 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۴۶

و بازار بدهی، بازار سرمایه و نیز بازار کاال  ازجملهتوانند با اتصال به بازارهای دیگر نهادها می
 بانکی را تسهیل نمایند.در بازار بین هابانککلیه تبادالت 

 بانکیهای بازار بینعدم وجود کمیته طراحی و تعیین نرخ ۶.۳.۷
در حال حاضر وظیفه تعیین و مشخص نمودن نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است. البته 

رخ و نیز نکرد اما به دلیل افزایش این بانک در اوایل نرخ متوسط بازار در روز قبل را ارائه می
قرار  هابانکبر منابع مازاد بر عهده خود  گذارینرخپولی، وظیفه  هایسیاستتداخل آن با 

 متقابل استفاده گذاریسپردهدر حال حاضر بازار از یک نرخ شبانه برای  حالااینبگرفت. 
تی متنوع، فرایند تعیین و یا ح هایزمانها و کند اما با ورود ابزارهای مختلف با ریسکمی

متخصص از  ایکمیتهدامنه مجاز آنها و نیز طراحی سیستم کریدور نرخ سود، نیازمند 
اقتصاد، نظارت شرعی و... بوده که عالوه بر هدایت بازار به سمت های بازار پول، حوزه
ا این را ب بتواند خودهای سیاست پولی، از نوسان شدید و التهاب در بازار کاسته و بازار نرخ
 ها منطبق نماید.نرخ

 و پیشنهادات گیرینتیجه ۷
یان بتاکنون، به  تأسیساز زمان  بانکیبیندر این پژوهش تالش گردید با تشریح عملکرد بازار 

 و راهکارهای اصالحی و بازار پرداختهموجود در ابعاد مختلف این  هایچالشو  شناسیآسیب
با  با مطالعه اسناد مکتوب و مصاحبهبهبود آنها را نیز ارائه نماید. بدین منظور  هایروش

ای برای سشنامهبانک عضو این بازار، به طراحی پر ۱۵متخصصان این بازار در بانک مرکزی و 
شناسی، به نامه آسیبنتایج پرسش براساسپرداختیم.  بانکیبینبازار فعلی  شناسیآسیب

 ز:ااین عوامل عبارتند  ترینمهماین بازار اشاره گردیده است.  هایآسیبو  هاچالش ترینمهم
  هابانک)ریسک(  بندیرتبهنبود سیستم 
  بانکیینبفقدان سامانه جامع معامالت الکترونیکی 
  اسالمی مدتکوتاهعدم تنوع ابزارهای پولی و مالی 
  بانکیبینبازار  هاینرخعدم شفافیت در 
  بانکیبینفقدان ساختار مناسب تشکیالتی بازار 

 هاشچالفعلی ایران، تالش گردید تا این  بانکیبیندر بازار  زاآسیبعامل  ۲۱پس از بیان 
: و راهکارهای رفع آن بیان گردد. این سه بخش چالش عبارتند از بندیتقسیمدر سه بخش 

( ۲عضو.  هایبانکاز منظر روابط موجود میان بانک مرکزی و  بانکیبینبازار  هایچالش( ۱
بازار  های( چالش۳ی عضو. هابانکاز منظر روابط موجود  بانکیبینبازار  هایچالش

 ها و فرایندهای مفقوده.از منظر فقدان نهادها، ابزار بانکیبین
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الزم است در راستای  الذکرفوق هایچالشموجود در  هایمؤلفههمچنین عالوه بر رفع 
 افزایش کارایی این بازار، پیشنهادات ذیل نیز مورد توجه قرار گیرد.

  د که استفاده شو بانکیبیناز آن گروه ابزارهای مالی در بازار  االمکانحتیباید سعی شود
در بین مذاهب درباره آنها  نظراتفاقضمن انطباق با اصول شریعت اسالم، بیشترین 

 استنصاع، مرابحه و خرید گانهسهوجود داشته باشد در حال حاضر با افزوده شدن عقود 
دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ظرفیت خوبی برای استفاده از این 

 .وجود دارد بانکیبینبازار  ویژهبهبانکی و  عقود در نظام
  تشکیل  بانکیبینبخش مستقلی در بانک مرکزی برای ساماندهی و هدایت عملیات بازار

بخش نظارتی  شودمیپیشنهاد . تقویت گردد بانکیبینشود و بخش تنظیم مقررات بازار 
هماهنگی و  حالیندرعاز بخش عملیاتی و اجرایی آن جدا باشد ولی  بانکیبینبازار 

 .همکاری تنگاتنگی بین آنها وجود داشته باشد
  بانکیبینبا عنوان نرخ بازار  بانکیبینبازار نرخ مرجع ( تهرانTIBOR )شفاف و  طوربه

معامالت بانکی  سازیشفافدر  مؤثرید نقش توانمیشود. این نرخ  رسانیاطالعروزانه 
ن نرخ د. البته نحوه محاسبه، اعالم و کاربرد ایو کشف قیمت واقعی اوراق بهادار ایفا کن

 هایاولویتیکی از  عنوانبه توانمینیاز به کار مطالعاتی و میدانی مناسب دارد که 
 تحقیقاتی در بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

  اشت، از اضافه برد هابانکتنبیهی برای استفاده  سازوکارالزم است بانک مرکزی با تقویت
اضافه  هابانککه  ایگونهبهرا بیشتر کند،  بانکیبینآنها برای استفاده از بازار  انگیزه

تفاده آخرین گزینه در نظر بگیرند و احساس کنند با اس عنوانبهبرداشت از بانک مرکزی را 
ایش خواهد شد. با این کار ضمن افز دارخدشهاز اضافه برداشت، اعتبار آنها نیز  رویهبی

از بانک مرکزی  هابانک ازحدبیش، سپری در برابر اضافه برداشت بانکیبینعمق بازار 
 فراهم و از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی و تورم ممانعت خواهد شد.

 شود  بازار پول در بورس/فرا بورس فراهم در امکان انجام معامالت ثانویه ابزارهای مالی
تر کرد. در کنار این امر، را فعال بانکیبینهای مالی بازار بازار ثانویه ابزار مروربهتا بتوان 

ای در رونق و اعتبارسنجی ابزارهای مالی بازار پول، نقش ویژه بندیرتبهتشکیل نهاد 
ار بازار ثانویه و تقویت بازار اولیه خواهد داشت. همچنین مشارکت اعضای جدید در باز

 د به تعمیق بازارتوانمیهای بیمه و ... تهای بازنشستگی، شرکمانند صندوق بانکیبین
 کمک نماید.

  بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای
مالی اسالمی  مؤسساتمالی اسالمی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی  المللیبین
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(AAOIFIاستانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسبی را برا ،) ی معامالت بازار
استانداردها را  روزرسانیبهدر چارچوب شریعت تدوین کند و امکان اصالح و  بانکیبین

 نیز با توجه به تحوالت ممکن فراهم سازد.
 کمک بگیرد؛ بانکیبینمکمل بازار  عنوانبهتواند از بورس کاالی ایران بانک مرکزی می 

ترونیکی برای انجام معامالت کاال در الک کامالًکه بورس کاال یک بستر  صورتبدین
نیز از این بستر برای مدیریت نقدینگی،  هابانکچارچوب عقود شرعی فراهم سازد و 

 مالی استفاده کنند. تأمینو  گذاریسرمایه
  بزار بسترهای الکترونیکی مناسبی همچون تابا، بهتر است هرگونه ا اندازیراهبا توجه به

مکان ار پول منتشر شود، به صورت الکترونیکی انتشار یابد، تا مالی که قرار است در بازا
ر در گسترش و رونق بازا مؤثریمبادله فوری آن به سهولت فراهم باشد. این اقدام نقش 

 خواهد داشت. بانکیبین
 صورت گرفته در زمینه ابزارهای مالی، الزم است ابزارهای جدیدی  هاینوآوری براساس

سالمی(. ا)اسناد خزانه  به کار گرفته شود بانکیبینراحی و در بازار منطبق با فقه امامیه ط
ر تواند در توسعه بازانهادهای مالی مختص بازار پول نیز می اندازیراهافزون بر این 

بازار پول است.  گذاریسرمایههای باشد. یکی از این نهادها، صندوق مؤثر بانکیبین
جویی گرایی و صرفهسازی، تخصصآوری وجوه خرد، متنوعتسهیل نقد شوندگی، جمع

 باشد.ها میمزایای این صندوق ترینمهم ازجملهها در هزینه

 منابعفهرست 
 پژوهشکده پولی و بانکی. :تهران .ریالی بانکیبازار بین (.۱۳۸۵) .ر .حاجیان، م

در بانکداری  بانکیبینفقهی تشکیل بازار  سنجیامکان (.۱۳۸۹. )و الهی، م ع.، .موسویان، س
 .، تابستان۳۸شماره  ،سال دهم .لنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمیفص ،اسالمی

 معرفت اقتصادی، مدیریت نقدینگی در بانکداری اسالمی، (.۱۳۸۹. )کاوند، مو  ع.، .سموسویان، 
 .۶۳ـ  ۳۵ ز و زمستان،ییسوم، پا یاپیسال دوم، شماره اول، پ

ن مجموعه مقاالت بیست و دومی ،ریالی بانکیبینریسک نقدینگی و بازار  (.۱۳۹۰. ر. )حاجیان، م
 .شهریور .همایش بانکداری اسالمی

 ن:. تهرابر ابعاد فقهی تأکیدریالی در ایران با  بانکیبینبازار  شناسیآسیب (.۱۳۹۳. )نساری، رخوا
 بانکی، . و پولی پژوهشکده

ی در ایران )رویکردی مبتن بانکیبینبازار –نظام بانکی  شناسیآسیب .(۱۳۹۴) .مجلس هایپژوهشمرکز 
 بر روابط بانکی(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            24 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-747-en.html


 ۱۴۹ رانیدر ا یبانکنیبازار ب یشناسبیآس 

 

شکده پژوه . تهران:قابل بهبود هایزمینهبانکی ریالی: وضعیت فعلی؛ بازار بین (.۱۳۹۳) .ر. حاجیان، م
 انپولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ۱۳۸۳بانکی، مصوب دی ماه دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین
 ایران

Bacha, O. I. (2008). The Islamic Interbank Money Market and a Dual Banking 
System: The Malaysian Experience. 

Central Bank of Indonesia (2012) Bank Indonesia Financial Report, Annual 
Report). 

European Central Bank (2015) Euro Money Market Study, available at: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euromoneymarketsurvey
201509.en.pdf?d267996a6ba5717a11b54689c75788b4 

Thornton, D. L. (2007). Open Market Operations and the Federal Funds Rate, 
Federal Reserve Bank of St. Louis Review Nov/Dec 2007, pp. 549-570. 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-747-en.html


 ۱۳۹۷بهار  /۳۵سال یازدهم/ شماره  ۱۵۰

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-747-en.html
http://www.tcpdf.org

