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مقدمه
تحلیل عملکرد نظام پولی در پیشربد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین در ایجاد 

و گسرتش بحران های پولی و مالی در سطح ملی و بین املللی همواره جایگاه مهمی داشته 

و در کانون مطالعات آکادمیک و مباحث تصمیم سازان، برنامه ریزان و مقامات قانونگذاری 

و اجرایی کشورها بوده است. مالحظه مختصات سیاست پولی در کشورهای مختلف مؤید 

اتخاذ  مالی  از سیاست های  فارغ  و  یا مستقل  پولی  به صورت کلی سیاست  که  آن است 

)سیاست  مالی  سیاست های  سلطه  تحت  یا  فعال(  پولی  )سیاست  عمومی  بخش  شده 

پولی منفعل( عملیاتی می شوند. براساس تجارب موفق به ویژه درخصوص کشورهایی که 

دارای سیاست پولی فعال هستند این واقعیت قابل تأمل وجود دارد که نظام مند ساخنت 

و شفاف سازی روابط موجود در شبکه بانکی که عاملی نهادی است، عملکرد نظام پولی 

کشورها را در راستای پیشربد اهداف اقتصاد کالن متأثر ساخته و فرایند رشد و توسعه 

اقتصادی را ترسیع کرده است. شواهد موجود حاکی از آن است که در صورت ایجاد روابط 

مناسب در شبکه بانکی، مقام پولی سیاستگذاری های مرتبط با نرخ بهره )یا جایگزین آن 

نرخ سود( یا کنرتل مستقیم جریان نقدینگی را به صورت مؤثرتری عملیاتی می کند. یکی 
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از دالیل مهم آن، بهبود عملکرد ایجاد شفافیت است. با ایجاد شفافیت، مدیریت انتظارات 

ارتقا می یابد و از طرف دیگر مقام  که نقش مهمی در پیشربد سیاست پولی موفق دارد 

پولی قدرت مؤثری برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی خواهد داشت. انتظار می رود که 

نتیجه این شفافیت در نهایت کاهش هزینه های مرتبط با اعامل سیاست پولی بر اقتصاد 

باشد.

به صورت کلی روابط موجود در شبکه بانکی به دو گروه روابط موجود بین بانک های 

می شوند.  تقسیم بندی  مرکزی  بانک  با  تجاری  بانک های  ارتباط  و  یکدیگر  با  تجاری 

مهم ترین این روابط به صورت زیر قابل بیان است:

ـ ارتباط بانک های تجاری با یکدیگر و با بانک مرکزی از طریق نظام های پرداخت و 

سامانه های تسویه معامالت،

ـ اشرتاک اطالعات بین بانک های تجاری و در ارتباط با بانک مرکزی )اعتبارسنجی 

مشرتیان، دانش و نوآوری های بانکداری و ...(،

ـ کسب وکار مشرتک بانک های تجاری )همکاری به شیوه کنرسسیوم رسمایه گذاری، 

وصول مطالبات، محصوالت بانکی مشرتک و ...(،

ـ مشارکت در تصمیم سازی های پولی و بانکی از طریق ارتباط نهاد مناینده بانک های 

تجاری با مقام پولی )از طریق شوراهای مشرتک و ...(،

ـ سپرده گذاری و اخذ تسهیالت )به وسیله بازار بین بانکی یا خارج از ساز و کار این بازار(،1

ـ ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بانک های تجاری )برای مثال رشکت های 

زیرمجموعه( برای انجام مبادالت بانکی )ازجمله تودیع سپرده و اخذ تسهیالت( از یکدیگر.

عمومًا مقام پولی به دنبال آن است که روابط فوق در راستای کسب بهرتین عملکرد از 

نظام پولی شکل گرفته و توسعه یابد. براساس این، اغلب بانک های مرکزی تالش می کنند 

از طریق ارائه تسهیالت قاعده مند و مبتنی بر ضوابط مشخص که عملیات بازار باز یکی از 

این موارد است، نرخ بهره را در بازار بین بانکی هدایت کرده و از مداخله مستقیم در نرخ های 

1. رسول خوانساری، آسیب شناسی بازار بین بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1393.
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را  ابعاد گسرتده ای  بانکی  و شبکه  بانکی  روابط  درباره  بحث  کنند.  پول خودداری  بازار 

شامل می شود، به نحوی که برآیند آثار این روابط بر عملکرد بخش های مختلف نظام پولی 

اهمیت دارد.

چنان که بیان شد بازارهای بین بانکی یکی از بسرتهای موردنظر برای اعامل سیاست 

پولی شناخته می شوند و از کانون های مهم روابط بانکی هستند. بانک های مرکزی همواره 

به دنبال آن هستند تا از طریق فعالیت در بازارهای بین بانکی داخلی و بین املللی، سیاست های 

پولی خود را عملیاتی سازند و عمومًا تالش می کنند به دلیل آثار تورمی مرتبط، نقش خود را 

به عنوان آخرین وام دهنده محدود ساخته و سیاست های انبساطی پولی خود را حتی املقدور 

از طریق »عملیات بازار باز« در بازار بین بانکی عملیاتی کنند. به صورت کلی بازار بین بانکی 

نقطه آغاز »مکانیسم انتقال« سیاست های پولی شناسایی می شود. لذا مدیریت مناسب این 

بازار نقش مهمی در ارتقای اثرگذاری مؤثر سیاست پولی در اقتصاد دارد. 

 4-1 قسمت  در  ایران،  در  بین بانکی  بازار  آسیب شناسی  و  جایگاه  تبیین  راستای  در 

جوانب مختلف بازار بین بانکی در ایران تجزیه و تحلیل خواهد شد. سپس در قسمت 4-2 

و  مشخص  روابط  این  در  بین بانکی  بازار  جایگاه  بانکی،  روابط  عمومی  معرفی  ضمن 

نکاتی پیرامون نهادهای مؤثر در ایجاد روابط بانکی ارائه می شود. رویکرد دنبال شده در 

از  بهره برداری  با  به نوعی  بین بانکی  بازار  تا آسیب شناسی  آن است  مبتنی بر  این مطالعه 

دیدگاه های فعاالن بازار پول ازجمله نهادهای صنفی و هامهنگ کننده بانک های تجاری و 

نیز بانک مرکزی که متولی سیاست پولی است تقویت شود؛ لذا در قسمت 3-4 دیدگاه های 

مطرح در این خصوص ارائه می شود. در پایان با توجه به مباحث قسمت های 1-4 تا 4-3، 

جمع بندی این بخش درخصوص آسیب شناسی مرتبط با بازار بین بانکی ارائه خواهد شد.

1-4. عمق بازار بین بانکی
در راستای آسیب شناسی بازار بین بانکی در این قسمت ضمن تبیین جایگاه بازار بین بانکی، 

مسئله نبود خدمات و مزایای بانکداری مطابق با استانداردهای بین املللی بررسی و سپس 

با بررسی جایگاه بازار بین بانکی و تاریخچه شکل گیری آن، برخی از جوانب عملکردی آن در 
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نظام پولی کشور شناسایی می شود. در ادامه به ماهیت مبادالت بین بانکی در تعیین نرخ 

بهره در بانکداری متعارف می پردازیم و نکات مرتبط با تجربه بانکداری ایران ارائه می شود.

شکل  آنی  و  کوتاه مدت  بهره  نرخ های  مبتنی بر  عمومًا  بین بانکی  بازار  در  مبادالت 

می گیرد و سایر نرخ های بهره در اقتصاد ازجمله نرخ های بهره بلندمدت از »ساختار زمانی 

نرخ بهره«1 متأثر می شوند که نقش مهمی در تشکیل رسمایه در اقتصاد و رشد و توسعه 

اقتصادی دارند. در صورتی که بازار بین بانکی عملکرد مناسبی داشته باشد، فشار کمرتی 

به بانك مركزی به عنوان آخرین قرض دهنده تحمیل شده و از ایجاد شوک های مرتبط با 

این نقش بر عملکرد نظام پولی می كاهد.

1-1-4. معرفی و تبیین کارکردی بازار بین بانکی
مبادالت در بازار بین بانکی عمومًا مبتنی بر نرخ های بهره کوتاه مدت و آنی شکل می گیرد و 

سایر نرخ های بهره در اقتصاد ازجمله نرخ های بهره بلندمدت از »ساختار زمانی نرخ بهره« 

اقتصادی  و توسعه  اقتصاد و رشد  متأثر می شوند که نقش مهمی در تشکیل رسمایه در 

دارند. در صورتی که بازار بین بانکی عملکرد مناسبی داشته باشد، به بانک مرکزی به عنوان 

آخرین قرض دهنده، فشار کمرتی تحمیل شد و از ایجاد شوک های مرتبط با این نقش بر 

عملکرد نظام پولی كم می شود.

نقش بارز بازار بین بانکی در بانکداری متعارف، به ویژه در هدایت مؤثر و کارآمد نظام 

با  و  بوده  رایج  آنها  در  بانکداری اسالمی  به نوعی  تا در کشورهایی که  پولی، منجر شده 

چالش  عدم امکان بهره برداری از نرخ بهره مواجهند، اقداماتی برای به کارگیری این سازوکار 

عملیاتی شود؛ لذا در چارچوب بانکداری اسالمی و با الگوبرداری از بازارهای بین بانکی 

متعارف، نسبت به تدوین الگوهای متناظر در راستای حضور این ابزار کارآمد در نظام پولی 

اقدام منوده و در این راستا ابزارهای متنوعی نیز منطبق با اصول رشیعت طراحی کرده اند. 

کشورهای مالزی، عربستان، اندونزی، بنگالدش و بحرین ازجمله این کشورها هستند. 

1. Term Structure
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به صورت کلی بازارهای بین بانکی به دو گروه بازار وام بین بانکی و بازار ارز بین بانکی 

تقسیم بندی می شوند:

»بازارهای وام بین بانکی« نهادهایی هستند که بانک ها برای دوره مشخص در چارچوب 

آن به یکدیگر وام می دهند. بسیاری از وام های بین بانکی رسرسید یک هفته و کمرت دارند 

و اکرثاً »وام های یکشبه« می باشند. انجام عملیات استقراض در این بازارها برمبنای »نرخ 

بهره شبانه« است و این نرخ در عمل هامن نرخی است که مقام پولی سعی در مدیریت 

بازار، سعی در کنرتل  این  از طریق دخالت در  آن دارد. به صورت مشخص بانک مرکزی 

نرخ بهره بین بانکی دارد تا از طریق ساختار زمانی ارتباط نرخ های بهره بین بانکی و انواع 

مختلف نرخ های بهره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و نیز »مکانیسم های انتقال پولی« 

بخش های حقیقی اقتصاد را در چارچوب الگوی سیاستگذاری پولی متأثر سازد. »بازارهای 

ارز بین بانکی« نیز بازارهایی هستند که بانک ها به مبادله ارزهای مختلف به صورت عمده 

در آنها مبادرت می کنند. این عملیات اغلب از طریق ارتباط مستقیم دو بانک با یکدیگر 

مبادالتی  واسطه های  بر  مشتمل  )که  الکرتونیک  ارزی  مبادالت  سامانه های  به وسیله  یا 

بازار  اوراق قرضه در  ابزار های مالی نظیر  بازار، بیشرت  است( صورت می گیرد. در هر دو 

بازار ارزی بین بانکی نیز مبادله می شوند. بازارهای  وام بین بانکی و حواله های ارزی در 

بین املللی شكل  به صورت  یا  و  محلی  پول  برمبنای  و  داخلی  به صورت  یا  بین بانکی  وام 

گرچه  می شوند؛  اداره  بین املللی  به صورت  عمدتًا  بین بانکی  ارز  بازارهای  می گیرند. 

برای  قابل شکل گیری است.  نیز  اقتصاد خاص  ارز در محدوده یک  بین بانکی  بازارهای 

مثال بازار ارزی بین بانکی که تا سال 1390 در ایران فعال بوده ازجمله این بازارهاست.

عمده بازیگران بازارهای وام بین بانکی بانک های تجاری، بانک های مرکزی به عنوان 

ارز بین بانکی  بازارهای  آخرین وام دهنده و گاهی مؤسسات مالی هستند. درحالی که در 

رشکت های  غالب  در  بزرگ  مشرتیان  و  ارزی«  مبادالت  »واسطه های  موارد،  این  عالوه بر 

چندملیتی نیز حضور دارند. بازارهای بین بانکی درمجموع دارای  6 عملکرد اصلی هستند.1

1. Heffernan, S. Modern Banking in Theory and Practice, Wiley, New York, 2005.
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1-1-1-4. هموارسازی نقدینگی 
نیازمندی های  در  روزانه  تغییرات  تطابق  برای  را  خود  بدهی های  و  دارایی ها  بانک ها 

نقدینگی خود مدیریت می کنند. نقدینگی ]از طریق بازار بین بانکی[ از مؤسسات دارای 

مازاد نقدینگی به سوی مؤسسات دارای کرسی کانالیزه می شود.

2-1-1-4. توزیع جهانی نقدینگی 
مناطق  به  را  منابع  بین بانکی[  بازار  طریق  ]از  می توانند  نقدینگی  مازاد  دارای  مناطق 

دارای کرسی منتقل  کنند.

3-1-1-4. توزیع جهانی سرمایه 
سپرده گذاری صورت گرفته در بانک ها قابل واگذاری به سایر بانک هاست.

4-1-1-4. پوشش ریسک 
بانک ها از بازار بین بانکی برای پوشش  ریسک های مرتبط با ارز های خارجی و نرخ های 

بهره خارجی بهره برداری می کنند. با ظهور بازارهای مشتقه این نقش توسعه یافته و بازار 

بین بانکی ابزاری برای مدیریت ریسک بازار در اختیار بانک ها قرار داده است.

5-1-1-4. اجتناب از مقررات تنظیمی 
با توجه به گسرتش بازارهای بین بانکی در جهان، بانک های تجاری درحال حارض قادرند که 

با انجام معامالت در بازارهای مختلف بین بانکی بین املللی و منطقه ای )و با مدنظر قرار دادن 

جغرافیایی(  حوزه  هر  با  مرتبط  مبادالتی  هزینه های  سایر  و  مالیاتی  سیاست های  مقررات، 

انتخاب های متنوعی را در مدیریت نقدینگی خود داشته و کم هزینه ترین مورد را انتخاب کنند.

6-1-1-4. اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی
بانک های مرکزی از بازار بین بانکی برای اعامل سیاست های پولی خود بهره برداری می کنند.
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با توجه به موارد مذکور دو نکته قابل توجه است:

ـ بازار بین بانکی گرچه جایگاهی برای به کارگیری ابزار پولی بانک مرکزی در اعامل 

)ازجمله  تجاری  بانک های  برای  نیازهای مهم  تأمین کننده  اما  پولی است،  سیاست های 

تأمین نقدینگی، استفاده بهینه از منابع راکد در کوتاه مدت، تنوع پرتفوی، پوشش انواع 

ریسک )ازجمله ریسک نقدینگی و ریسک بازار(، کاهش هزینه مقررات داخلی کشورها و 

مالیات برای بانک ها( است.

ـ برخی از عملکردهای بازار بین بانکی فقط در محیط بازارهای بین بانکی بین املللی 

محقق می شود و بانک های مرکزی و بانک های تجاری مستقر در یک کشور خاص رصفًا 

منی توانند همه نیازهای خود را از طریق بازارهای بین بانکی داخلی تأمین کنند.

توضیح آنکه بازار های بین بانکی حجم مبادالت مالی را در دنیا گسرتش داده اند.

2-1-4. بازارهای بین بانکی در ایران و عملکرد آماری
از سال 1381 بازار بین بانکی ارزی در ایران عملیاتی شده است. ابزارهای مالی ـ اسالمی 

در بیشرت موارد با حذف بهره از ابزارهای مالی متعارف و جایگزینی آن با نرخ سود یا »نرخ 

اضافه بها« طراحی می شوند؛ در برخی موارد نیز ابزارهای جدیدی طراحی شده که مشابه 

آنها در بازار مالی متعارف وجود ندارد.1

در  بین بانکی  بازارهای  فعالیت  ایران، سابقه  در  بانکداری  با عمر صنعت  قیاس  در 

نظام بانکی کشور کوتاه است. بازار بین بانکی ارزی از سال 1381 در ایران فعال شد. 

ادامه ضمن  در  است.  بوده  از سال 1387  ریالی  بین بانکی  بازار  به کار  آغاز  درحالی که 

معرفی این دو بازار، با بهره برداری از اطالعات آماری موجود عملکرد آنها بررسی می شود:

1-2-1-4. بازار بین بانکی ارزی
ارز شناور  با عملیاتی شدن »نظام نرخ  ایران مصادف  ارزی در  بازار بین بانکی  به کار  آغاز 

1. رسول خوانساری، آسیب شناسی بازار بین بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1393.
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مدیریت شده« از ابتدای سال 1381 بوده است. دو بازار اصلی )مستقر در تهران( و فرعی 

)مستقر در کیش و قشم( دو بخش این بازار را تشکیل می دادند. بازار اصلی شامل شعب 

داخلی بانک های تجاری و بازار فرعی شعب بانک های داخلی در مناطق آزاد، شعب خارجی 

اعتباری  مؤسسات  می گرفت.  دربر  را  خارجی  بانک های  از  تعدادی  و  ایرانی  بانک های 

غیربانکی دارای مجوز فعالیت ارزی نیز مجاز به فعالیت در بازار بین بانکی ارزی بودند.

عنوان  تحت  مرکزی  بانک   1380/12/27 مورخ   ،1345 شامره  دستورالعمل 

عملیاتی  ارزی« چارچوب  باز  و کنرتلی وضعیت  نظارتی  به ضوابط  مربوط  »دستورالعمل 

دستورالعمل،  این   )4( تا   )1( مواد  براساس  می کند.  ترشیح  را  ارزی  بین بانکی  بازار 

بانک  هر  ارزهای  برای مجموع  و  ارز  هر  برای  ارزی«  باز  »وضعیت  عنوان  وضعیتی تحت 

عامل باید به صورت روزانه محاسبه شود. حد مجاز وضعیت بازار هر ارز برای بانک عامل 

)مثبت یا منفی( حداکرث 10 درصد و برای مجموع ارزها 30 درصد اعالم شد و بانک های 

مشارکت کننده در بازار موظف به رعایت این حدود مجاز به صورت روزانه شدند. براساس 

ماده )1( این دستورالعمل نرخ تبدیل روزانه هر ارز به ریال نرخ ارز مرجع معرفی می شود 

که بانک مرکزی آن را اعالم منوده و بانک های مشارکت کننده در بازار بین بانکی مبنای 

بازار  این  در  استاندارد  کار  رویه  می گرفتند.  قرار  مبادالت  و  ارزی  باز  وضعیت  محاسبه 

با توجه  نیز  و  از دریافت درخواست های مشرتیان  بانک ها پس  بوده است که  بدین گونه 

به وضعیت دارایی ها و تعهدات ارزی موجود، پیرامون نحوه حضور در بازار بین بانکی ارز 

آنکه  توضیح  می رسیدند.  جمع بندی  به  روزانه  به صورت  فعالیت(  عدم  یا  فروش  )خرید، 

براساس دستورالعمل مذکور نقش بازار بین بانکی ارزی مبادله ارزی و نه ارائه تسهیالت 

ارزی بوده است؛ البته در بحث مبادالت ارزی می توان تسهیالت ارزی را نیز جای داد.

عمدتًا  نفت،  صادرات  به  کشور  ارزی  درآمد  اتکای  به دلیل  بازار،  این  به  ارز  تزریق 

توسط بانک مرکزی انجام می گرفت. از این رو، بانک مرکزی برخالف دیگر کشورها، برای 

تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا می کرد؛ ولی بانک ها 

در این بازار، از هامن زمان شکل گیری، براساس نرخ مرجع به انجام مبادالت خود اقدام 

می کردند. همراه با تحوالت ارزی سال های 1389 به بعد، بازار فرعی در عمل غیرفعال 
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شد و بازار اصلی نیز با وجود فعالیت، تحت تأثیر نظام سهمیه بندی ارزی ادامه فعالیت 

داد و ضوابط مذکور درباره این بازار مبنای فعالیت نبوده است. از طرفی مرور رویداد های 

مرتبط با سیاستگذاری ارزی در طول سال های فعالیت این بازار مؤید آن است که در طول 

سال های 1381 تا 1389 گرچه نظام ارزی کشور از ثبات مناسبی برخوردار بود، لکن 

نظارت مؤثری بر سازوکارهای خروج ارز در کشور اعامل نشده است.

در جدول 1-4 اطالعاتی در خصوص عملکرد بازار بین بانکی ارزی و نقش بانک های 

تجاری در این بازار ارائه شده است. چنان که طی سال های فعالیت این بازار، بانک مرکزی 

عرضه کننده عمده ارز و بانک های تجاری تقاضاکننده اصلی در این بازار بوده اند. 

جدول 1-4. برخی از جنبه های عملکردی بازار بین بانکی ارزی
)میلیارد دالر/ درصد(

متوسط13811382138313841385138613871388138913901391عنوان
سال  ها

112523303543565372773842حجم عملیات بازار

999899999896969490949796سهم خرید بانک ها

132316176778119611سهم فروش بانک ها

مأخذ: محاسبه شده براساس اطالعات رسی های زمانی بانک مرکزی.

2-2-1-4. بازار بین بانکی ریالی
در  مرکزی  بانک  اعتباری  کمیسیون  نیز  و   1383/7/18 تاریخ  در  اعتبار  و  پول  شورای 

جلسه مورخ 1383/10/27، مقررات حاکم بر بازار بین بانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی 

مربوطه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رساندند. پس از پذیرش 

عضویت بانک های متقاضی فعالیت در بازار مذکور، به دلیل تأخیر در فرایندهای اجرایی 

به کار  تاریخ 1387/4/18 رساًم رشوع  از  بازار  این  نهایت  در  بانک ها،  بین  و هامهنگی 

کرد. براساس ماده )2( دستورالعمل مذکور هدف از ایجاد بازار بین بانکی برای تسهیل 

براساس  است.  عنوان شده  نقدینگی  کارآمد  مدیریت  برای  کوتاه مدت  ریالی  منابع  جریان 
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غیربـانکی  اعتبـاری  مؤسسات  و  غیردولتـی  و  دولتـی  بانک های  دستورالعمل،   )3( ماده 

)دارای مجـوز فعالیت از بانک مرکزی( می توانند پس از کسب مجـوز فعالیت در بـازار از 

بانـک مرکزی بـه عـضویت بـازار پذیرفته شوند. ماده )4( به نقش و اختیارات بانک مرکزی 

در این بازار توجه کرده است. براساس این، بانک مرکزی که تنظیم کننده بازار است، کلیه 

و  کنرتل  نظارت،  مقررات،  تدوین  همـاهنگی،  سـازماندهی،  برنامه ریزی،  بـه  مربـوط  امور 

تسویه معامالت را برعهـده داشـته و برای اعمـال سیاست های پولی در بـازار رشکت می کند. 

ماده )5( دستورالعمل معامالت مجاز را به صورت زیر معرفی کرده است:

تودیع وجوه به صورت سپرده رسمایه گذاری )شـامل گـواهی سـپرده منترش شده ازسوی خود 

بانک( در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا. بر اساس این، مدت متعارف سپرده ها یکشبه و 

حداکرث یک ساله تعیین شده و سپرده های زیر مشمول پرداخت سپرده قانونی منی شوند:

ـ خرید و فروش دین، 

ـ اوراق مشارکت و گواهی سپرده، 

ـ سایر معامالت با موافقت بانک مرکزی. 

همچنین براساس مفاد این ماده نرخ معامالت طبق توافق طرفین تعیین می شود.

تنها گزارش رسمی منترش شده در خصوص عملکرد بازار بین بانکی ریالی مربوط به 

عملکرد سال 1388 این بازار است. در ادامه تالش شده است تا با بهره برداری از سایر 

اطالعات )به صورت مشخص گزارش هایی که مأخذ آنها بانک مرکزی بوده( به صورت کلی 

عملکرد بازار بین ریالی بررسی شود. 

سال های  برای  ریالی  بین بانکی  بازار  عملکرد  به  مربوط  اطالعات   4-2 جدول  در 

1387 تا 1392 ارائه شده است. تعداد دفعات سپرده گذاری بجز در سال 1391 روندی 

به   1387 سال  در   0/1 از  روزانه  معامالت  تعداد  میانگین  که  به نحوی  داشته،  صعودی 

20/2 مورد در سال 1392 رسیده است. حجم مبادالت نیز بجز سال 1391 روند صعودی 

داشته که گویای افزایش اندازه این بازار است. در سال 1393 نیز نسبت به سال 1392 

حدود 266 درصد رشد داشته و تقریبًا 3/5 برابر شده است. براساس این، متوسط ارزش 

مبادالت در سال 1392 برابر با 528 میلیارد ریال بوده که اندکی از رقم مربوط به سال 
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1388 کمرت بوده است. چنان که متوسط ارزش هر مبادله در سال های 1388 و 1389 

کمرت از 400 میلیارد ریال بوده است. اطالعات موجود در خصوص نرخ مرجع بیانگر آن 

نیست.  بازار  نرخ سود  تابع  و  دارد  تورم صعودی  نرخ  با  مشابه  روندی  نرخ  این  که  است 

نکته مهم آنکه در سال های 1388 و 1389 این نرخ باالتر از نرخ تورم بوده است. اکرث 

سپرده گذاری ها )و نیز سپرده پذیری ها( در این بازار به صورت شبانه )یک روزه( بوده است. 

در سال 1388 سهم سپرده های شبانه 73 درصد بوده که در سال 1392 این رقم به 80 

درصد افزایش یافته است. به عبارتی عمده فعالیت این بازار برای رفع مشکالت نقدینگی 

اضطراری است.

جدول 2-4. برخی از شاخص های مرتبط با عملکرد بازار بین بانکی ریالی

1387138813891390139113921393شاخصردیف
1018تعداد بانک های عضو1

2
تعداد دفعات سپرده گذاری )معامالت( 

سالیانه )فقره(
17210125835442110588617370

0/17/03/42/122/72/20متوسط روزانه تعداد روزانه سپرده گذاری)1(3

8/512043514001213311011387حجم معامالت)2( )هزار میلیارد ریال(4

571346395575528میانگین ارزش هر مبادله)3( )میلیارد ریال(5

15/514/418/221/423/227نرخ مرجع)4( معامالت یکشبه6

7374/376/771/580/190سهم سپرده گذاری یکشبه7

7/104/125/215/307/3415/6نرخ تورم8

مأخذ: ردیف 8 از بانک رسی های زمانی بانک مرکزی و مناگر شامره 78. سایر ردیف ها از گزارش های بازار بین بانکی ریالی و عملکرد آن 
در سال های ١٣88 و ١٣٩2 بانک مرکزی. محاسبه ردیف های ٣ و 5 از اطالعات مربوط به گزارش های بازار بین بانکی بانک مرکزی است.

)١( از تقسیم تعداد دفعات سپرده گذاری سالیانه بر تعداد روزهای کاری محاسبه شده است. تعداد روزهای کاری برای سال های ١٣87 تا 

١٣٩2 به ترتیب برابر با 288، 2٩4، 2٩٣، 2٩١، 2٩5 و 2٩2 محاسبه شده است. تعداد روزهای کاری برابر با تعداد روزهای سال منهای 

تعداد جمعه ها و تعطیالت رسمی غیر از جمعه در نظر گرفته شده است. مأخذ اطالعات سال ١٣٩٣ بانک مرکزی است.

)2( حجم معامالت برابر با مجموع حجم سپرده گذاری و سپرده پذیری تقسیم بر 2 می باشد.

)٣( از تقسیم حجم معامالت با تعداد دفعات سپرده گذاری رضب در ١٠٠٠ حاصل شده است.

)4( نرخ مرجع، میانگین موزون معامالت در روز کاری قبل برحسب رسرسید یک روزه است.
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2-4. نقش بانک مرکزی در تأمین مالی بازار بین بانکی ریالی
در این بخش نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی بررسی و تحلیل می شود.

1-2-4. نقش بانک مرکزی از دیدگاه نظری 
در نظام رسمایه داری، نرخ بهره نرخ هزینه به کارگیری پول است که معمواًل در بازار پول و 

رسمایه شکل می گیرد. در اقتصادهایی که بازار نرخ بهره را تعیین می کند، این نرخ برآیند 

عرضه و تقاضای پول است. بخش عمده عرضه و تقاضا را مؤسسات مالی )علی الخصوص 

نهادهای سپرده پذیر( شکل می دهند. در این میان بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای 

در اختیار خود، سیاست های پولی را با در نظر داشنت اولویت های سیاست های اقتصادی 

پیاده سازی می کند. 

چنان که بیان شد مبنای اولیه تعیین نرخ بهره در سیاستگذار پولی متعارف در دنیا 

مبتنی بر »نرخ بهره شبانه« است. تنظیم این نرخ عمدتًا در کشورهایی متداول است که 

بانک مرکزی عمومًا قادر به اجرای سیاست های فعال پولی می باشد. »کانال یا کریدور 

تعیین نرخ های بهره«، چارچوب موردنظر برای تعیین نرخ بهره شبانه بوده که بانک های 

مرکزی با بهره برداری از آن به دنبال تنظیم نرخ بهره در بازار بین بانکی هستند.1 بازار های 

بسرت  مهم ترین  دارند،  را  ثانویه  بازارهای  ویژگی های  از  بسیاری  نوعی  به  که  بین بانکی 

بانک های مرکزی برای ایجاد کانال یا کریدور مذکورند. در نظام کریدوری بانک مرکزی 

il در نظر بگیرید. در این نرخ بانک مرکزی عماًل )درصورتی که بانک  نرخی را در سطح 

تجاری متقاضی استقراض از نظر وضعیت اعتباری مشکلی نداشته باشد( محدودیتی را 

برای اعطای وام اعامل منی کند و به هر میزان که تقاضا شود در این نرخ عرضه می کند. 

این نرخ باالتر از نرخ بازار بین بانکی )iff( است. نرخ بازار بین بانکی می تواند تا نرخ  ارز 

افزایش یابد، زیرا در صورت افزایش نرخ بازار بین بانکی دیگر متقاضی استقراض از بازار 

بین بانکی وجود نخواهد داشت )منودار 4-1(. 

1. Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (7th ed.). 
Boston: Pearson, 2004. 
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نمودار 1-4. کانال یا کریدور نرخ های بهره

همچنین در نظام کریدوری، بانک مرکزی نرخ دیگری را تعیین کرده که در آن نرخ 

مبادرت  بانک مرکزی  نزد  به سپرده گذاری  بانک های تجاری می توانند   ،) ri ( ثابت  بهره 

کنند. بانک مرکزی هر میزان سپرده گذار ی در این نرخ را پذیرش می کند. اگر نرخ بازار 

بین بانکی  بازار  در  وام  اعطای  به  بانک ها  رود  پایین تر  حداقلی  نرخ  این  از  بین بانکی 

بنابراین  افزایش خواهند داد؛  بانک مرکزی  نخواهند پرداخت و میزان سپرده خود را در 

li در رشایطی  ri و  بانک مرکزی مجموع عرضه پول را کاهش خواهد داد. در بین دو نرخ 

که بانک مرکزی به انجام »عملیات بازار باز«1 نیز می پردازد، در نهایت در هر سطح تعادلی 

( است.  nR مقدار ذخایر عرضه شده برابر با ذخایر قرض داده نشده توسط بانک مرکزی )

به عبارتی بانک مرکزی با تعیین این دو نرخ سقف، کف و انجام عملیات بازار باز به تنظیم 

شده  تبیین  ساختار  به  توجه  با  می کند.  اقدام  خود  موردنظر  سطح  در  شبانه  بهره  نرخ 

ابزارهای موجود در  آنکه مهم ترین  پله ای خواهد بود. توضیح  تابع عرضه به صورت  شکل 

1. Open Market Operation
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بازار بین بانکی متعارف عبارتند از: »اسناد خزانه«1، »گواهی سپرده«،2 »توافق بازخرید«،3 

»دریافت وام« و »اسناد تجاری مانند چک و سفته«.

dR نشان داده شده که معموالً شیب نزولی  در منودار 1-4، تقاضا برای ذخایر توسط 

1 انتقال یابد، 
dR دارد. چنان که در منودار مشخص شده در صورتی که تقاضا به سمت چپ یعنی 

 2 �
dR ri پایین تر نخواهد بود و در صورتی که تقاضا به سمت راست یعنی نرخ بهره شبانه هرگز از 

li قرار نخواهد گرفت. با ایجاد چنین سقف و کفی برای  جابجا شود نرخ این بهره هرگز باالتر از 

تنزیل اوراق بهادار بین بانکی، کریدوری پدید می آید که بانک مرکزی امکان محدود ساخنت 

نوسان های نرخ تنزیل را در بازار بین بانکی خواهد داشت و لذا در کوتاه مدت اجرای سیاست 

پولی انبساطی و انقباضی فراهم می شود. به عنوان مثال نرخ بهره در اسرتالیا، نیوزلند و کانادا 

0/25 درصد باالتر یا پایین تر از »نرخ هدفگذاری اعالم شده«4 بانک مرکزی است.5 مطالعات 

دقیق تر نشان می دهد که معموالً در بانک های مرکزی با نظام های باثبات پولی، نرخ بهره شبانه 

( انحراف اندکی از نرخ بهره هدفگذاری شده بانک مرکزی دارد.  *
ffi تعادلی )

2-2-4. نقش بانک مرکزی از جنبه عملکردی
برای  اقتصاد  در  را  بهره  نرخ  کوتاه مدت ترین  بین بانکی،  بازار  در  شبانه  سود  نرخ  تعیین 

شکل گیری سایر نرخ های بهره در بازار رسمایه از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا و ویژگی های 

اختصاصی رسمایه گذاری انجام شده برای واحدهای مختلف رسمایه گذاری فراهم می کند. 

در ادبیات پولی مفهومی تحت عنوان »ساختار زمانی نرخ بهره« وجود دارد که به ارتباط نرخ 

بهره در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت توجه می کند. »منحنی عایدی« که نشان دهنده 

روند نرخ بهره برای دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است، می تواند شکلی صعودی 

یا نزولی به خود گیرد. این منحنی درواقع رابطه بین نرخ بهره و زمان تا رسرسید را نشان 

1. Treasury Bill
2. Certificate of Deposit
3. Repurchase Agreement
4. Announced Target Rate

5. مأخذ اطالعات درج شده در سایت بانک مرکزی موردنظر است.
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می دهد. به طور معمول و در بیشرت مواقع منحنی عایدی شکلی صعودی به خود می گیرد. 

به عبارت دیگر اغلب نرخ بهره بلندمدت بیشرت از نرخ بهره کوتاه مدت است؛ اما در برخی 

موارد مشاهده شده است که منحنی عایدی شکل نزولی به خود می گیرد. در حالت اخیر، 

نرخ بهره بلندمدت کمرت از نرخ بهره کوتاه مدت است. این موضوع در حالتی اتفاق می افتد 

که انتظارات از نرخ بهره کوتاه مدت در آینده کاهشی باشد.

اساسًا در بانکداری متعارف در دنیا ساز و کار تعیین نرخ بهره به صورت کامل و شفاف 

بیان شده است. درخصوص کشورهایی که پیگیر استقرار نظام بانکداری اسالمی هستند، 

شواهد حاکی از آن است که اساسًا سازوکارهایی نوپا در برخی از کشورهای اسالمی برای 

تدوین سازوکار بین بانکی شکل گرفته است. در کشورهای بررسی شده این مکانیسم ها 

شبانه  بهره  نرخ  برای  جایگزینی  سود  نرخ  مبتنی بر  و  اسالمی  ـ  مالی  ابزارهای  براساس 

است. نکته مهم آن است که بجز ایران در سایر کشورهای اسالمی بازار پول رصفًا مبتنی بر 

و  اسالمی  بانکداری  موازی  سازوکار  دو  مالزی  در  مثال  برای  نیست.  اسالمی  بانکداری 

متعارف در نظام پولی کشور وجود دارد که شواهد موجود درباره عملکرد در بازار بین بانکی 

اسالمی در این کشور مؤید وجود چالش هایی در خصوص انطباق عملکرد با رشیعت است. 

روش مبادالت بین بانکی و تعمیم نرخ سود در ایران با الگوی استاندارد متداول در 

بانکداری پیرشفته  پولی مستحکم و صنعت  نظام  از  بانکداری مرسوم در کشور هایی که 

برخوردارند، متفاوت است. بخشی از این تفاوت به دلیل حاکم بودن الگوی بانکداری بدون 

ربا در ایران است و بخشی از آن به دلیل ضعف های موجود در نظام پولی و مالی کشور در 

نحوه اداره مناسب این بازار )به عبارتی ناشی از ضعف در عملکرد نظام پولی( است. 

در ایران با وجود بازار بین بانکی این بازار فقط برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد 

نرخ  تعیین  در  خاصی  عملکرد  دارای  و  بوده  اعتباری  مؤسسات  و  تجاری  بانک های  نیاز 

سود نیست. در ایران شورای پول و اعتبار نرخ سود به عنوان جانشین نرخ بهره( را به صورت 

دستوری تعیین می کند. نرخ های سود اغلب برای دوره های حداقل یک ساله تعیین شده و 

انعطاف خاصی برای اعامل سیاست فعال پولی ندارند. این نرخ ها به سیستم بانکی ابالغ 

می شوند. به دلیل اینکه نرخ های سود بیشرت دستوری هستند، لذا ساز و کار عرضه و تقاضا 
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در خصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نیست و عمومًا نوعی سهمیه بندی 

در سیستم بانکی وجود دارد. در مواردی سیستم بانکی با اتکا به ترفندهایی مانند بلوکه 

کردن حساب، اخذ کارمزد و سپرده گذاری مدت دار مقدم بر اخذ تسهیالت، به نوعی نرخ 

سود مرتبط با اخذ تسهیالت را تعدیل می كند. به عبارتی سیستم بانکی اغلب منی تواند بر 

پایه نرخ های دستوری ابالغی عملکرد مورد انتظار سیاستگذار پولی را داشته باشد.

بانک  از  استقراض  گزینه  با  بانکی  شبکه  مالی  تأمین  در  بین بانکی  بازار  جایگاه 

مرکزی که توأم با خلق پول پرقدرت است برای مقایسه در جدول 3-4 ارائه شده است. 

بدین منظور متوسط حجم روزانه معامالت در این بازار محاسبه و با میانگین مانده بدهی 

بانک ها به بانک مرکزی مقایسه شده است. در سال 1388، متوسط حجم مبادالت در 

بازار 0/17 برابر مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که در سال 1392 این رقم به 

1/52 افزایش یافته است. روند صعودی مذکور بجز سال 1391 برقرار بوده است. به نظر 

می رسد که جایگاه این بازار در تأمین مالی بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک ها افزایش 

یافته است. هرچند استاندارد خاصی در این زمینه وجود ندارد، لکن سهم این شیوه تأمین 

مالی برای بانک های کشور پایین به نظر می رسد.

جدول 3-4. مقایسه نقش تأمین مالی بانکی از طریق بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی

13881389139013911392شاخصردیف

0/31/23/83/38/5متوسط حجم روزانه معامالت* )هزار میلیارد ریال(1

193193258496562متوسط فصلی مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی** )هزار میلیارد ریال(2

3
نسبت متوسط مبادالت روزانه در بازار بین بانکی به مانده بدهی 

بانک ها به بانک مرکزی )ردیف 1 تقسیم بر 2(
0/170/621/490/671/52

مآخذ: ردیف 2 از خوانســاری، ١٣٩٣ و مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، ١٣88 تا ١٣٩2 و ردیف )2( از بانک رسی های زمانی 
بانک مرکزی.

* از تقسیم حجم معامالت سالیانه در جدول 2-4 به تعداد روزهای کاری سالیانه محاسبه شده است. 

** میانگین حاصله از مانده بدهی در آخر چهار فصل ســال اســت که به عنوان یک متغیر پروکســی )متغیر مناینده( مانده بدهی 

روزانه بانک ها به بانک مرکزی منظور شده است.
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خلق  خود،  سیاستی  ابزارهای  و  نرخ ها  کنرتل  با  می تواند  ناظر  مقام  کلی  به طور 

نقدینگی بانک ها و آثار تورمی آن را کنرتل کند. برای مثال، مقام ناظر می تواند با افزایش 

نرخ سود ذخایر اضافی، نرخ سود سایر دارایی های درآمدزا، نرخ بهره بازار پولی و نرخ 

تنزیل بازار بین بانکی، نقدینگی باال را در بانک محدود کند و حجم نقدینگی کشور را 

تحت تأثیر قرار دهد. 

در اینجا باید به این نکته مهم اشاره کرد، بازار بین بانکی به  رغم رشد خوبی که داشته، 

ایرادهایی دارد. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای 

رفع عدم تعادل بانک ها و مؤسسات مشکل دار استفاده کرد. ورود بانک های دارای عدم تعادل 

به این بازار، آن را به هم ریخته و نرخ ها را دست خوش تغییر می کند و لذا بانک ها و مؤسساتی 

یا  ترازنامه  راه های مختلف همچون کم کردن حجم  از  باید  تحمیل شده اند  بازار  این  بر  که 

با تقویت نظارت خود باید  فروش دارایی ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز 

با این تخلفات برخورد کند.1 البته بررسی ها نشان می دهد که بانک مرکزی در عمل به دلیل 

پدیده های مخربی نظیر درب های چرخان، بزرگی بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و گریز از 

تبعات اجتامعی با اضافه برداشت های بانک ها مامشات کرده است. این امر امکان مدیریت 

نرخ سود )بهره( در بازار پول را با مشکل جدی مواجه ساخته و در عمل اغلب بخشنامه های 

ابالغی بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود، یا اجرا نشده یا دور زده شده است.

3-2-4. جنبه فقهی حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی 
در الگوهای سنتی بازار بین بانکی، نقش بانک مرکزی عبارت بود از »عملیات بازار باز« 

که غیرمستقیم ذخایر بانک ها را دچار تغییر می کرد و همچنین »تسهیالت قاعده مند« از 

دریچه تنزیل. در الگوی کریدور، پرداخت بهره به ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی نیز به 

دو نقش دیگر بانک مرکزی افزوده شد. طی فرایند توسعه روابط بانک مرکزی و بانک های 

تجاری در بازار بین بانکی، عقود و معامالت ذیل پیشنهاد شده است:

1. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه نشست اعضای هیئت عامل بانک مرکزی با مدیرعامالن بانک ها با 

https://www.cbi.ir/showitem/15517.aspx :محوریت مسائل عمده بانکی



آسیب شناسی نظام بانکی ایران  170

الف( خرید دین مجدد،

ب( مضاربه،

ج( فروش سهام بانک ها،

د( مشارکت مجدد،

هـ( مشارکت مدنی مرشوط.

ارزیابی فقهی و کارایی موارد پیشنهادی فوق الذکر در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول 4-4. ارزیابی راهکارهای پیشنهادی برای روابط بین بانک مرکزی و بانک های 

تجاری

فقهی ارزیابی قرارداد
کارایی در تسهیالت قاعده مند برای

پرداخت سپرده هااعطای تسهیالتکسری ذخایر
مناسبمناسبمناسبمحل اختالفخرید دین مجدد

نامناسبمحدود به تجارتنامناسبمناسبمضاربه

مناسبفروش سهام بانک ها
پرریسک برای بانک 

مرکزی

پر ریسک برای بانک 

مرکزی

پر ریسک برای بانک 

مرکزی

مناسبمشارکت مجدد

نامناسب برای وام های 

کوتاه مدت و از بین 

بردن نقدینگی ذخایر

نامناسب برای وام های 

کوتاه مدت و از بین بردن 

نقدینگی ذخایر

نامناسب برای وام های 

کوتاه مدت و از بین 

بردن نقدینگی ذخایر

مشارکت مدنی 

مرشوط
مناسبمناسبمناسبمناسب

مأخذ: ندری و خرسوی، ١٣٩4، ص ١٣٩.

سایر  است،  اختالف  محل  که  مجدد  دین  خرید  از  غیر  می شود  مالحظه  چنان که 

موارد پیشنهادی از لحاظ فقهی رابطه مناسبی بین بانک مرکزی و بانک های تجاری در 

نیز مشارکت مدنی مرشوط و خرید دین  از جنبه کارایی  ایجاد می کند.  بازار بین بانکی 

بانک های تجاری مناسب تشخیص داده شده است؛  و  بانک مرکزی  ارتباط  برای  مجدد 

اما فروش سهام بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریسک باالیی برای بانک مرکزی داشته، 
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مضاربه محدود به اعطای تسهیالت شده و مشارکت مجدد نیز فاقد کارآمدی برای وام های 

کوتاه مدت تشخیص داده شده است.

3-4. نقش بانک ها در بازار بین بانکی ریالی
جایگاه  منظر  از  ریالی  بین بانکی  بازار  در  بانک ها  حضور  نحوه  به  مربوط  اطالعات 

سپرده گذاری و سپرده پذیری در جدول 5-4 ارائه شده است. براساس اطالعات این جدول 

در بازار بین بانکی، بانک های دولتی بیشرت نقش سپرده گیر و بانک های خصوصی نقش 

سپرده گذار را داشته اند، درحالی که بانک های خصوصی شده کامبیش نقش سپرده گذاری 

خود را از دست داده، اما نقش سپرده گیری خود را حفظ کرده اند. همچنین در جدول 4-5 

سهم سپرده گذاری شده گروه های مختلف بانکی در چارچوب عملیات بانکی شاخصی از 

حجم فعالیت بانکی ارائه شده است. با مقایسه »سهم فعالیت  در بازار بین بانکی« گروه های 

مختلف بانکی با شاخص مذکور، مالحظه می شود که بانک های خصوصی دارای فعالیت 

قوی تری در این بازار به نسبت بانک های دولتی هستند. 

)درصد( جدول 5-4. نحوه حضور بانک ها در بازار بین بانکی ریالی    

عملکرد در بازار بین بانکی

سهم مانده سپرده  های نزد بانک 

از مجموع کل سپرده های نظام 

بانکی

سهم از سپرده گذاری بازار
سهم تسهیالت اخذ 

شده  از بازار

سهم از کل فعالیت 

بازار

سال

بانک ها*
138813891390139113921388138913901391139213881389

6 ماهه 

1390
13881389

6 ماهه 

1390

18/717/644/339/4473/649/664/9456418/717/713/111/133/634/3خصوصی

72/445/136/852/34888/930/834/552/73172/445/115/980/737/929/5خصوصی شده

8/937/318/98/357/519/60/62/358/937/3718/228/436/2دولتی

81/382/455/760/65396/450/435/1553681/382/486/988/966/365/7دولتی و خصوصی شده

مآخذ: سه ردیف اول از وزارت اقتصاد، ١٣88 تا ١٣٩٠، توکلیان، ١٣٩٠ و گزارش عملکرد بین بانکی بانک مرکزی در سال ١٣٩2.
* »بانک های دولتی« شــامل بانک های ملی، ســپه، کشاورزی، مســکن، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه صادرات. »بانک های 

خصوصی شده« شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت و رفاه و سایر بانک ها، خصوصی می باشند.
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1-3-4. ساختار تجهیز منابع ریالی در شبکه بانکی
بانک های  است.  شده  ارائه  بانکی  شبکه  در  منابع  تجهیز  ساختار   4-6 جدول  در 

خود  مالی  تأمین  برای  مرکزی  بانک  از  استقراض  به  بسیاری  وابستگی  تخصصی 

مرکزی  بانک  از  استقراض  به  دولتی  و  بانک های خصوصی  وابستگی  نسبت  دارند. 

حدود 3 درصد است. از طرف دیگر بانک های خصوصی و خصوصی شده باالترین 

به  نسبت  بانک ها(  سایر  از  )استقراض  بین بانکی  بازار  طریق  از  مالی  تأمین  سهم 

سهم  کمرتین  خصوص  این  در  دولتی  بانک های  و  دارند  بانکی  گروه های  سایر 

داشته اند. را  عملکرد 

       جدول 6-4. ساختار تجهیز منابع در شبکه بانکی کشور در سال 1391  )درصد(

عنوان
بدهی به بانک 

مرکزی
سایر 

بدهی ها
حقوق صاحبان 

سهام
کل سپرده

بدهی به 
بانک ها

201517/5443/5تخصصی

141520474تخصصی بدون بانک مسکن

37/5582/52دولتی

369775خصوصی

2/5104794/5خصوصی شده

مأخذ: شاهچرا و طاهری، ١٣٩٣.

2-3-4. حجم انواع معامالت در بازار بین بانکی ریالی
ارائه   1392 سال  برای  بین بانکی  بازار  در  معامالت  انواع  حجم  نیز   4-7 جدول  در 

شده است. بیشرتین معامالت بازار بین بانکی به ترتیب 91/2 درصد )معادل 2837/6 

چندروزه  ریال(  میلیارد  هزار   130/4 )معادل  درصد   4/2 یکشبه،  ریال(  میلیارد  هزار 

بیانگر رویکرد  امر  و 2/5 درصد )معادل 7/7 هزار میلیارد ریال( یک ماهه است. این 
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کوتاه مدت  نقدینگی  مدیریت  تقویت  برای  ریالی  بین بانکی  بازار  به  بانک ها  مناسب 

است؛ البته حجم معامالت در مقایسه با کل حجم تسهیالت نظام بانکی چندان قابل 

نیست. مالحظه 

جدول 7-4. حجم انواع معامالت در بازار بین بانکی در سال 1392
درصد فراوانیحجم )میلیارد ریال(نوع معامله

O/N283756591/2یک  شبه

1W377701/2یک هفته

2W16000/1دو هفته

3W30000/1سه هفته

1M773702/5یک ماهه

2M68000/2دو ماهه

3M157100/5سه ماهه

ODD1304044/2سایر )چند روزه(

3110219100/0جمع
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، عملکرد بازار بین بانکی ریالی، ١٣٩2، ص 2.

در یک جمع بندی ویژگی های بارز بازار بین بانکی ریالی ایران به رشح زیر قابل بیان است:

به صورت کلی بازار بین بانکی در ایران از لحاظ قانونی و عملکردی تکامل نیافته 

است و بانک مرکزی که مقام پولی کشور است در هدایت نظام پولی و سیاستگذاری 

حیث  این  از  و  نیست  باز  بازار  عملیات  با  مرتبط  کارآمد  سازوکارهای  به  مجهز  پولی 

بانک  البته  دارد؛  وجود  پولی  مؤثر  سیاست های  ساخنت  عملیاتی  در  تنگناهایی 

ثابت  بازدهی  با  اوراق  تنزیل  مبتنی بر  ُکریدوری  نظام  به طراحی  می تواند  نیز  مرکزی 

قانونی  سپرده  نسبت  مجدد،  تنزیل  نرخ  باز،  بازار  عملیات  ابزارهای  از  استفاده  و 

بانکداری  در  بین بانکی  بازار  در  پولی  سیاست  اعامل  برای  باز  شبه بازار  عملیات  و 

اسالمی اقدام کند؛ ولی در چند سال گذشته مقادیر محدودی اوراق مشارکت در بازار 

برمبنای  به صورت عمده  ایران  ریالی  بین بانکی  بازار  اما  مبادله شده است؛  بین بانکی 
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سپرده گذاری و سپرده پذیری وجوه نقدی است و مبادله ابزارهای مالی در آن عملیاتی 

نشده است. 

بانک مرکزی بجز عملیات نظارتی و انجام برخی امور اجرایی، عماًل نقشی در حوزه 

مدیریت و راهربی نقدینگی و عالمت دهی نرخ سود در این بازار ندارد. همچنین تاکنون 

بانک مرکزی به انجام عملیات بازار باز در این بازار مبادرت نکرده است. 

بانک مرکزی تا پایان سال 1393 عملیات اعطای تسهیالت به بانک ها یا جمع آوری وجوه از 

این بازار را عملیاتی نکرده است. درحالی که براساس مصوبه جلسه 1198 شورای پول و اعتبار 

)مورخ 8 اردیبهشت ماه 1394( بانک مرکزی مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرده تا 

با توجه به تقاضای نقدینگی بتواند منابع بیشرتی را ارائه و نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

تنها اقدام بانک مرکزی برای محدود منودن نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده و 

برای اخذ تسهیالت شبکه  باال  بازار بین بانکی، قرار دادن نرخ  هدایت تقاضاها به سوی 

بانک های تجاری از بانک مرکزی است. براساس شواهد موجود با وجود اتخاذ این سیاست، 

بانک مرکزی موفق به دستیابی این هدف نشده است و كامكان روند استقراض بانک ها از 

بانک مرکزی شدید می باشد؛ به نحوی که طی سال های 1390 تا 1392، متوسط سالیانه 

22 درصد رشد داشته است )جدول 4-6(.

است.  کوتاه مدت  بسیار  تسهیالت  مناسب  بین بانکی  بازار  که  است  آن  مهم  نکته 

متوسط  به طور  كه  می دهد  نشان  بانك  بین  بازار  چندساله  عملکرد  شد  بیان  چنان که 

به عبارتی  است.  بوده  یکشبه  به صورت  سپرده گذاری  و  سپرده پذیری  عملیات  درصد   75

بانک ها رصفًا در خصوص مشکالت نقدینگی یا بهره برداری از مازادهای بسیار کوتاه مدت 

در این بازار فعالیت دارند و عمده کمبودهای نقدینگی کوتاه و بلند مدت خود را رصفًا از 

طریق استقراض از بانک مرکزی پوشش می دهند. برای مثال کمبود نقدینگی به واسطه 

بدهی های معوق، طرح های تکلیفی مانند مسکن مهر و ... از طریق بازار بین بانکی تاکنون 

امکان عملیاتی شدن نداشته است. توضیح آنکه براساس بخشنامه شامره 93/75110، 

اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  مدت دار  سپرده گذاری  مرکزی،  بانک   1393/3/22 مورخ 

غیربانکی نزد یکدیگر رصفًا باید از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام شود.
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عملکرد نامناسب در بازار بین بانکی تا حد زیادی متأثر از ضعف های موجود در ایجاد 

بانک ها  مالی  سالمت  مسئله  است.  نقدینگی  مدیریت  و  بانکی  شبکه  در  مالی  سالمت 

تحریم های  تشدید  با  همراه  دارد.  اهمیت  بسیار  بانک ها  بین املللی  مبادالت  در  به ویژه 

اقتصادی و افت سطح روابط بانک های تجاری کشور با بانک های تراز اول جهان و افزایش 

سالمت  شاخص های  بهبود  برای  مؤثری  تالش  ضعیف  استاندارد  با  بانک هایی  با  روابط 

آنکه  است. ضمن  نداده  رخ  بانکی  دارایی های شبکه  و  کیفیت رسمایه  لحاظ  از  بانکی، 

طی  است.  بوده  کشور  بانکی  نظام  متوجه  بزرگی  چالش های  نیز  مقطع  این  از  قبل  تا 

سال های گذشته به دلیل تأخیر بانک مرکزی در تدوین مبوقع مقررات بال 2، شکاف بین 

در  است.  شده  عمیق تر  بین املللی  استانداردهای  سطح  با  کشور  بانکی  استانداردهای 

رشایط حارض، این عقب افتادگی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد؛ به گونه ای که 

حتی می تواند پذیرش بانک ها و ورود آنها به عرصه بین املللی را با دشواری هایی روبه رو 

سازد. در رشایطی که استانداردهای بال 3 در بیشرت کشورها درحال اجراست، در سیستم 

بانک  کشورمان هنوز استانداردهای بال 1 به طور کامل اجرایی نشده است. اجرایی شدن 

این استاندارد در گرو تدوین مقررات مربوط در زمینه الزامات رسمایه ای بال 2 از طریق 

منظور کردن ریسک عملیاتی در کنار ریسک های بازاری و اعتباری در مخرج کرس کفایت 

رسمایه است.

4-4. بازار بین بانکی و روابط بانکی
چنان که مالحظه شد بانک های خصوصی ضمن آنکه پایین ترین سهم تأمین منابع از 

طریق استقراض از بانک مرکزی را دارند، از نظر سهم سپرده گذاری در بازار بین بانکی 

از  بانک ها  این  دارند. همچنین  را  عملکرد  بهرتین  بازار  این  در  معامالت  نیز حجم  و 

بانک های  به  الزام وحدت رویه بین اعضا موقعیت بهرتی نسبت  و  نظر تشکل صنفی 

دولتی دارند. درحالی که بانک های تخصصی که دولتی هستند در خصوص استقراض 

بین بانکی  بازار  در  و  باالترین سهم هستند  دارای  منابع  تأمین  برای  مرکزی  بانک  از 

در خصوص  کلی  نتیجه گیری  برای  موارد  این  گرچه  دارند.  محدودی  فعالیت  نیز 
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ولی  نیستند،  قوی  چندان  بین بانکی  بازار  عملکرد  ارتقای  در  بانکی  روابط  نقش 

بانک های تجاری  بین مجموعه  اگر سازوکار هامهنگی  آن است كه  از  شواهد حاکی 

وضعیت  )مقایسه  می شود  تقویت  بانک ها  مدیریت  در  حاکمیت رشکتی  باشد،  فراهم 

ارائه تسهیالت  از طرف دیگر فشار  بانک های دولتی(.  به  بانک های خصوصی نسبت 

نسبت  خصوصی  بانک های  وضعیت  )مقایسه  می یابد  کاهش  بانک ها  بر  بانکی  تکلیفی 

در خصوص  مناسبت تری  عملکرد  و  تخصصی(  بانک های  به ویژه  دولتی  بانک های  به 

بانک موردنظر در بازار بین بانکی مالحظه شد و فشار خلق پول پرقدرت كاهش می یابد. 

عملکرد  آنها  بانکی  و  پولی  نظام  که  تجارب کشورهایی  به  توجه  و  موارد  این  به  توجه  با 

و  بانک ها  بین  هامهنگ  و  منسجم  تشکل های  ایجاد  که  می رسد  به نظر  دارد،  مناسبی 

مشارکت بانک ها در تصمیم سازی های پولی و بانکی می تواند در کارایی سیاست پولی 

است؛  پولی  سیاست  اجرای  اصلی  ارکان  از  یکی  نیز  بین بانکی  بازار  شود.  واقع  مؤثر 

اغلب  در  شود.  واقع  مؤثر  پولی  نظام  عملکرد  بر  انسجامی  چنین  می رود  انتظار  لذا 

در خصوص  تصمیم ساز  شوراهای  اعضای  از  یکی  تجاری  بانک های  منایندگان  کشورها 

سیاست های پولی و بانکی هستند. بانک های مرکزی آمریکا )فدرال رزرو(، کره جنوبی 

ارائه  در  تجاری  بانک های  شبکه  منایندگان  که  هستند  مواردی  از  منونه هایی  کانادا  و 

باز  بازار  عملیات  کمیته های  در  به ویژه  بانکی  و  پولی  تصمیم سازی های  برای  مشورت 

مشارکت دارند. درحالی که در ایران چنین جایگاه مشورتی برای بانک های تجاری وجود 

و  پول  شورای  در  تصمیم سازی هایی  مواقع  برخی  در  که  می شود  باعث  امر  این  ندارد. 

اتخاذ شده  و در عمل تصمیامت  بوده  استوار  بر اطالعات ضعیف  اتخاذ شود که  اعتبار 

قابلیت عملیاتی شدن و پیاده سازی ازسوی شبکه بانک های تجاری را نداشته است. 

5-4. چالش های بازار بین بانکی از دیدگاه فعاالن بازار پول 
نکات  عالوه بر  بین بانکی،  بازار  آسیب شناسی  با  مرتبط  موارد  جمع بندی  به منظور 

شد  تالش   ،4-2 و   4-1 قسمت های  در  گرفته  صورت  تحلیل  و  تجزیه  از  شده  احصا 

تا از دیدگاه های فعاالن نظام بانکی در راستای شناسایی چالش های پیرامونی بازار 
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ابتدا به صورت خالصه نقطه نظرات »کانون بانک ها و  بین بانکی بهره برداری شود. لذا 

مؤسسات اعتباری خصوصی« و پاسخ های بانک مرکزی در ارتباط با دیدگاه آن کانون 

»شورای  نگاه  از  بین بانکی  بازار  عملکرد  با  مرتبط  مشکالت  سپس  شد.  خواهد  ارائه 

هامهنگی بانک ها« ارائه می شود. 

جدول 8-4. آسیب شناسی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی پیرامون بازار 
بین بانکی و نظرات بانک مرکزی پیرامون دیدگاه کانون1

دیدگاه.کانون.و.پاسخ.بانک.مرکزیردیف

1

دیدگاه کانون: بانک مرکزی در بازار بین بانکی رصفًا نقش نظارتی داشته و به فعالیت سپرده گذاری 
اقدام منی کند و لذا در هدایت نرخ سود در این بازار عماًل نقشی ندارد. در کشورهای مختلف مجوز ورود 

به این بازار و نیز رشایط خروج از بازار برای هر بانک مبتنی بر تأمین رشایط خاصی پیرامون ریسک بانک 

متقاضی )ازجمله کفایت رسمایه( است. تخلف از مقررات بازار نیز برای بانک ها عواقبی نظیر اخراج یا 

تعلیق فعالیت به دنبال دارد. درحالی که ضوابطی برای ورود و خروج بانک ها پیش بینی نشده است. از 

نظر این کانون مقررات مربوط به دستورالعمل بازار بین بانکی الزام آور نیست و در عمل سازوکار بازدارنده 

و تنبیهی کارآمدی وجود ندارد. برای مثال تضمینی برای بازپرداخت سپرده گذاری بین بانکی وجود ندارد 

و مراتب رصفًا به صورت توافقی است.

نقدینگی،  وضعیت  آخرین  بررسی  به  منوط  بین بانکی  بازار  در  بانک ها  پذیرش  مرکزی:  بانک  پاسخ 
پرونده های موجود بانک در هیئت انتظامی و دریافت اطالعات مرتبط از آن بانک توسط بانک مرکزی است 

که در نهایت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درخصوص پذیرش عضویت یا عدم عضویت در بانک، بررسی 

مربوطه را انجام می دهد. همچنین دستورالعمل بازار بین بانکی )1383( با توجه به مطالعات تطبیقی انجام 

شده درخصوص سایر کشورها تدوین شده است. بانک مرکزی برای شفافیت بازار بین بانکی و ارتقای کارایی 

آن به صدور بخشنامه هایی متناسب با رشایط اقدام می مناید. با توجه به اینکه باالترین مقام بانک های عضو 

بازار بین بانکی )مدیرعامالن( متعهد به اجرای مقررات مربوطه اعالمی ازسوی بانک مرکزی هستند، لذا 

برمبنای تبرصه ذیل ماده )4( دستورالعمل بانک مرکزی می تواند مقررات خاص را برای هریک از اعضا در 

صورت مقتضی تنظیم مناید.

1. این جدول براساس محتوای نامه شامره 94/9193 ک ه، مورخ 1394/4/31 کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری 

خصوصی و نامه 94/100838، مورخ 1394/4/22 اداره اعتبارات بانک مرکزی تنظیم شده است.
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دیدگاه.کانون.و.پاسخ.بانک.مرکزیردیف

2

دیدگاه کانون: زمان تعطیلی روزانه بازار بین بانکی مقدم بر انجام تسویه های نهایی روزانه بانک ها در 
سامانه های ساتنا، پایا، شاپرک و چکاوک می باشد که این امر با کارکرد اصلی در نظر گرفته شده برای 

این بازار ناظر بر انتقال منابع از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کرسی در تعارض است.

پاسخ بانک مرکزی: ساعات بازار بین بانکی پیش از تحریم، شبکه بین املللی رویرتز است. درحال حارض 
بین املللی  سامانه  به جای  مرکزی  بانک  در  مناسب  سیستم  جایگزینی  برای  مرکزی  بانک  در  اقداماتی 

مذکور و نیز توازن بین ساعات کار بازار و طرح چکاوک و... درحال انجام است. ضمن آنکه براساس تبرصه 

»2« ماده )3( دستورالعمل بازار امکان تغییر ساعت وجود دارد.

3

دیدگاه کانون: معامالت یکشبه حجم باالی عملیات این بازار را شامل می شود یکی از علل پدیداری 
این وضعیت ناهامهنگی و ساماندهی نامناسب و عدم شفافیت این بازار است و راه برای فعالیت های 

مخرب واسطه گری و داللی در این بازار باز است.

یا  یک  یکشبه،  سپرده ها  متعارف  دستورالعمل  مدت   )5( ماده  »1-الف«  بند  براساس  مرکزی:  بانک 
چندهفتگی، یک یا چند ماهه و یک ساله است. لکن براساس آمار، 90 درصد فعالیت بازار بین بانکی 

به صورت یکشبه است که این امر نشان دهنده شفافیت و عدم اخالل در سپرده گذاری و سپرده پذیری 

اعضای بازار بین بانکی است.

4

دیدگاه کانون: در تسویه وجوه مبادالت بین بانکی وحدت رویه وجود ندارد. تسویه در شتاب و چکاوک 
به ترتیب 1 و 2 روز کاری زمان الزم دارد که این امر به تحمیل رضر برای بانک های بستانکار منجر شده و 

فعالیت آنها را در بازار بین بانکی تحت تأثیر قرار می دهد.

بانک مرکزی: پاسخی ارائه نشده است.

5

دیدگاه کانون: علی رغم ماده )11( دستورالعمل بازار بین بانکی اعالم نرخ مرجع در بازار شفاف نیست. 
به دلیل عدم راه اندازی سامانه اطالع رسانی )تابلوی بازار بین بانکی( و سامانه مبادالتی بانک ها از میزان 

عرضه و تقاضای سایرین اطالعی در اختیار ندارند. مبادالت در بازار بین بانکی در عمل مبتنی بر ضابطه 

خاص )مثاًل رعایت سقف و کف برای نوسانات روزانه نرخ( نیست و به صورت توافقی تعیین می شود. یکی 

از علل نقش تعیین کننده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود عدم شفافیت حجم 

تراکنش ها و نرخ ها در بازار بین بانکی است.

بانک مرکزی: بانک مرکزی به استناد تبرصه ذیل ماده )7( دستورالعمل اجرایی بازار در اعالم یا عدم 
اعالم نرخ مختار است. اعالم یا عدم اعالم نرخ با توجه به سیاست های پولی آن بانک تدوین می شود.
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6

دیدگاه کانون: بانک ها )به دلیل عدم انجام رتبه بندی بانک ها توسط بانک مرکزی( برای انجام مبادله 
در بازار بین بانکی از وضعیت اعتباری سایر بانک ها اطالعاتی در اختیار ندارند که این امر ریسک عدم 

تسویه در رسرسید را برای بانک های سپرده گذار افزایش خواهد داد. بانک مرکزی می تواند براساس رتبه 

بازار بین بانکی و افزایش طول دوره  از نرخ های پایین تر در  آنها از طریق بهره مندی  بانک ها به تشویق 

بازپرداخت اقدام مناید. بانک مرکزی همچنین می تواند ابزار تنبیهی را برای بانک هایی عملیاتی مناید 

که متعهد به رسرسید بازپرداخت نیستند.

بانک مرکزی: پاسخی ارائه نشده است.

7

دیدگاه کانون: رعایت حدود مشخص شده در ماده )5( دستورالعمل بازار، ناظر بر آنکه مبادالت در 
بازار بین بانکی باید حداقل 10 میلیارد ریال و مرضبی از 5 میلیارد ریال باشد هزینه های مازاد را به اعضا 

از نقطه نظر عدم امکان استفاده بهینه از منابع تحمیل می مناید.

بانک مرکزی: حدود مشخص شده برای سهولت عملیات در بازار بین بانکی و با توجه به حداقل مانده 
نقدی الزم در بانک ها برای انجام عملیات جاری سیستم بانکی تدوین شده است.

8

دیدگاه کانون: مشارکت بانک های خصوصی و دولتی در بازار بین بانکی متعادل نیست. بانک های 
دولتی با وجود مواجهه با مشکالت نقدینگی سهم کوچکی از بازار را در اختیار دارند که یکی از دالیل 

از بانک مرکزی است. شورای هامهنگی بانک ها منی تواند  آنها به اضافه برداشت  آن سهولت دسرتسی 

هامنند بانک مرکزی به ایفای نقش مؤثر در جهت شفافیت عملیات در بازار بین بانکی یاری مناید.

بانک مرکزی: بانک مرکزی تنظیم کننده بازار پول است و کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هامهنگی 
تدوین مقررات، نظارت، کنرتل و تسویه معامالت شناخته شده است؛ لکن شورای هامهنگی بانک ها می تواند از 

طریق تعامل بیشرت با بانک های عضو بازار، بانک مرکزی را برای ایفای نقش خود در بازار بین بانکی ریالی یاری 

رساند.

9

دیدگاه کانون: بدهکاری باالی برخی از بانک ها به بانک مرکزی موجب شده است که چنانچه منابع از 
سایر بانک ها به آنها انتقال یابد عماًل این منابع از چرخه بازار بین بانکی حذف شود و توازن بازار را به هم 

زند. این امر سبب عدم دستیابی بازار بین بانکی به اهداف خود خواهد شد.

بانک مرکزی: پاسخی ارائه نشده است.
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10

دیدگاه کانون: بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده در این بازار ایفای نقش منی کند و تنها نرخ 
نرخ  مستقیم  رابطه  به  توجه  با  می گیرد.  نظر  در  اضافه برداشت  برای  را  درصدی   34 التزام  وجه  باالی 

تسهیالت بانکی با نرخ وجه التزام، عماًل بانک مرکزی اقدام مقتضی برای کاهش نرخ وجه التزام انجام 

منی دهد.

بانک مرکزی: بانک مرکزی در سال 1393 با ورود فعاالنه در بازار بین بانکی ریالی و سپرده گذاری نزد اعضای 
اقدام  به اجرای سیاست های پولی و کنرتل نرخ سود  تأمین نقدینگی  بانک ها جهت  بازار بین بانکی و مساعدت 

نرخ جریمه 34 درصدی  دارد. درخصوص  فعال  بین بانکی حضوری  بازار  در  مرکزی  بانک  است. هم اکنون  کرده 

فعلی  بانک ها می کاهد، لکن در رشایط  بین  ناسامل  رقابت  از  نرخ  این  بانک مرکزی کاهش  از دیدگاه  نیز گرچه 

مرکزی  بانک  توسط  تورم  و  نقدینگی  کنرتل  جهت گیری  با  که  شد  خواهد  مرکزی  بانک  از  اضافه برداشت  باعث 

هم راستا نیست. نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها یک ابزار انضباطی به منظور جهت دهی به مدیریت جریان منابع 

و مصارف بانک هاست.

11

از  برخی  از  بهره برداری  قابلیت  همچنین  و  قانونی  بسرت  وجود  با  بین بانکی  بازار  کانون:  دیدگاه 
قالب  در  تودیع وجوه  برمبنای  )تابا(، رصفًا  الکرتونیک  بهادار  اوراق  نظیر سامانه  مبادالتی  سامانه های 

سپرده بین اعضا فعالیت می کند. ناآشنایی و آگاهی مدیران بانکی با سامانه های مبادالتی الکرتونیک 

ازجمله سامانه مذکور گاهی در ایجاد چنین رشایطی مؤثر بوده است. 

بانک مرکزی: پاسخی ارائه نشده است.

12

دیدگاه کانون: یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب های بازار بین بانکی اعامل سیاست های بانک 
مرکزی در راستای تخصیص خط اعتباری سالیانه به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت منصفانه 

در  بانک ها  توان  ارتقای  باعث  امر  این  بانک هاست.  توسط  تسهیالت  اعطای  نحوه  بر  کنرتل  اعامل  و 

اعطای تسهیالت به مشرتیان و مامنعت از افزایش سود بانکی خواهد شد.

بانک مرکزی: پاسخی ارائه نشده است.

مأخذ: براســاس محتوای نامه شــامره ٩4/٩١٩٣ک ه، مورخ ١٣٩4/4/٣١، کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و نامه 
٩4/١٠٠8٣8، مورخ ١٣٩4/4/22 اداره اعتبارات بانک مرکزی.
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جدول 9-4. آسیب شناسی شورای هماهنگی بانک ها پیرامون بازار بین بانکی
دیدگاه شورای هماهنگی بانک هاردیف

1

چالش های مرتبط با کمبود نقدینگی در بانک ها در ارتباط با تأمین مالی بخش دولتی

ـ حجم باالیی از منابع بانک ها رصف بازخرید نهایی اوراق منترش شده توسط دستگاه های دولتی 
و پرداخت سود کوپن های آن می شود که حجم آن باالتر از حجم اضافه برداشت بانک هاست. لذا مقتضی 

است بانک مرکزی متناسب با حجم منابع درگیر به سپرده گذاری در بازار بین بانکی متناسب با سود اوراق 

مشارکت مبادرت مناید. حجم منابع موجود در بازار متناسب با نیاز بانک ها نیست. 

ـ بانک مرکزی باید حداقل به میزان 30 درصد حجم مطالبات بانک ها از دولت را )تسهیالت تکلیفی( 
نزد آنها سپرده گذاری مناید.

ـ خروج منابع از حساب های دولتی و تودیع تکالیف مربوط به آن به صورت روزانه از عوامل افزایش نیاز 
بانک ها به تأمین مالی از طریق بازار بین بانکی است. برقراری تنخواه گردان 12 درصدی می تواند بخش بسیاری 

از نوسانات نقدینگی را پوشش داده و موجب کاهش تقاضا در بازار بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود شود.

2

چالش های مرتبط با نقش بانک مرکزی در هدایت بازار و شفافیت در بازار

ـ خودداری بانک مرکزی از کارسازی دستور پرداخت های ساتنای بانک های تسهیالت گیرنده در زمان 
بازپرداخت تسهیالت باعث عدم بهره برداری از متام ظرفیت های ممکن در بازار بین بانکی می شود. رفع این 

مشکل تأثیری در رسجمع بدهی بانک ها ندارد و تنها انتقال مانده بدهی صورت می پذیرد.

ـ نرخ مرجع به دلیل اینکه وضعیت نقدینگی بازار را نشان می دهد، اهمیت ویژه ای دارد. الزم است 
بانک مرکزی در مواقعی که با کاهش منابع در دسرتس مواجه می شود با مداخله در بازار از افزایش نرخ 

سود جلوگیری و دامنه آن را تعریف کند.

تابلوی  سامانه  راه اندازی  و  طراحی  به  نسبت  مرکزی  بانک  بین بانکی  بازار  دستورالعمل  مفاد  به  توجه  با  ـ 
رویرتزدیلینگ )در قالب سیستم بومی( در ادارات کل خزانه داری بانک ها که متولی بازار بین بانکی هستند، اقدام منایند.

3

سایر چالش های مرتبط با عملکرد بازار

ـ نبود مقررات کافی در مدیریت بازار بین بانکی به صورت عام و در ارتباط با سازگاری با رشیعت به صورت خاص

ـ عدم شفافیت نرخ مرجع

ـ تأثیر پایین سازوکار تنبیهی اضافه برداشت از بانک مرکزی )نرخ 34 درصدی( و پایین بودن انگیزه 

بانک ها برای استفاده از بازار بین بانکی 

ـ نبود استانداردهای مالی در بازار بین بانکی. این امر باعث تضییع حقوق رسمایه گذاران و فعاالن بازار بین بانکی می شود.

ـ در این بازار رصفًا تودیع سپرده رایج است و از سایر ابزارهای مالی بهره برداری منی شود. مشکالت 

قانونی، عدم تنوع ابزار مالی، عدم انتشار الکرتونیک کلیه اوراق بهادار در سیستم بانکی، نبود بازار فعال 

برای معامالت ثانویه برای اوراق بهادار، نبود ساختار نظارت رشعی و فرهنگ سازی ناکافی در نظام بانکی 

برای استفاده از این ابزار از مهم ترین علل چنین رشایطی است.

مأخذ: برمبنای مفاد نامه 445/ه ب، مورخ ١٣٩4/2/٣٠ شــورای هامهنگی بانک ها تدوین شــده اســت. ردیف ســوم این جدول 
براســاس گزارش منضم به نامه مذکور می باشــد. با توجه به اینکه این نامه دارای اشــرتاکات زیادی با گزارش خوانساری )١٣٩٣( 

است، لذا در مواردی برای تکمیل اطالعات از گزارش مذکور نیز بهره برداری شده است.



آسیب شناسی نظام بانکی ایران  182

6-4. جمع بندی 
با  ارتباط  در  و  یکدیگر  با  تجاری  بانک های  فی مابین  بانکی  روابط  مهم ترین  از  یکی 

بانک مرکزی در چارچوب بازار بین بانکی شکل می گیرد. در الگوی استاندارد بانکداری 

متعارف، بازارهای بین بانکی داخلی و بین املللی ضمن فراهم سازی امکان عملیات بازار 

باز برای بانک مرکزی، سازوکارها و تسهیالت مناسب عملیاتی را برای بانک های تجاری 

در  راکد  منابع  از  بهینه  استفاده  نقدینگی،  مدیریت  پتانسیل  تقویت  می سازند.  فراهم 

کوتاه مدت، فراهم سازی امکان متنوع سازی پرتفوی، پوشش انواع ریسک )ازجمله ریسک 

نقدینگی و ریسک بازار(، کاهش هزینه مقررات داخلی کشورها و مالیات از مهم ترین این 

تسهیالت است.

هدف اصلی این فصل آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران بوده و در این ارتباط 

تالش شد تا روابط بانکی نیز به نوعی در این آسیب شناسی مدنظر قرار گیرد. بدین منظور 

و  شکل گیری  تاریخچه  منظر  از  ایران  در  بین بانکی  بازار های  جایگاه  تبیین  به  ابتدا  در 

موجود  اطالعات  بضاعت  حد  در  گردید  تالش  و  شد  پرداخته  مرتبط  مقررات  و  قوانین 

عملکرد بازارهای ارزی و به ویژه ریالی کنکاش شوند. با توجه به اینکه یکی از عملکردهای 

نرخ  همچنین  )و  بهره  نرخ  سیاستگذاری  سازوکار  فراهم سازی  بین بانکی  بازارهای  مهم 

به صورت  تالش شد  لذا  می باشد،  اسالمی(  از کشورهای  برخی  بانکداری  نظام  در  سود 

همچنین  شود.  ترسیم  متعارف  بانکداری  در  مذکور  نرخ  تعیین  عملیاتی  فرایند  عمومی 

نکات مرتبط با تعیین نرخ سود در نظام بانکداری ایران در مقام مقایسه با آن قرار گرفت و 

عدم نقش آفرینی بازار بین بانکی در تنظیم نرخ سود در نظام بانکی تبیین شد. برای ترسیم 

جایگاه روابط بانکی پیرامون بازار بین بانکی، »نهاد بازار بین بانکی« یکی از اقسام روابط 

پنهان  و  آشکار  روابط  از  پیچیده  بانکی مجموعه ای  روابط  آنجا که  از  بانکی معرفی شد. 

وابسته به یکدیگر است، از این رو تالش شد تا ضمن توجه خاص به جایگاه بازار بین بانکی 

در این روابط، جنبه های عمومی این روابط در نظام پولی ایران ترسیم و همچنین جوانب 

مرتبط با نهادهای فعلی در نظام پولی ایران نیز بررسی شود. 

رویکرد دنبال شده در این مطالعه آن بود تا آسیب شناسی بازار بین بانکی با بهره برداری 
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از دیدگاه ها و نظرات مشورتی فعاالن بازار پول ازجمله نهادهای صنفی و هامهنگ کننده 

بانک های تجاری )یعنی شورای هامهنگی بانک ها و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری 

با  مرتبط  نکات  شود.  تقویت  امکان  حد  تا  مرکزی  بانک  دیدگاه  همچنین  و  خصوصی( 

زیر  ایران در چارچوب موارد  بین بانکی  بازارهای  آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص 

قابل جمع بندی است:

1( آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی در ایران مصادف با عملیاتی شدن »نظام نرخ ارز 

شناور مدیریت شده« بوده است. با استقرار نظام چندنرخی ارز در کشور از سال 1390 

به عنوان  ارزی«  باز  زیرا سازوکار »عملیات  ندارد؛  بازاری عماًل وجود خارجی  دیگر چنین 

قلب این بازار قابلیت پیگیری نداشته است. بررسی عملکرد این بازار طی نزدیک به یک 

دهه فعالیت گویای آن است نه سازوکارهای ناقص این بازار چالش هایی را از ناحیه نظام 

ارزی برای کشور به دنبال داشته و به واسطه آنها آسیب های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل 

از  ارزی  ثروت های  غیرضابطه مند  خروج  از:  عبارتند  آسیب ها  این  مهمرتین  است.  شده 

کشور، تسهیل تأمین مالی فعالیت های مخرب اقتصادی نظیر قاچاق و عدم تقویت فرایند 

تشکیل رسمایه ملی.

ارزی  بین بانکی  بازار  برمبنای  آن  اساس  که  شده  مدیریت  شناور  ارز  نرخ  نظام   )2

عملیاتی شد رصفًا برمبنای خرید و فروش ارز بوده است. طی سال های فعالیت این بازار 

سازوکار ارائه تسهیالت ارزی در کنار فروش ارز فعال نشد. با توجه به چگونگی تأمین منابع 

به نظر می رسد در صورتی که  نفتی داشته،  اغلب منشأ  تاریخی  به صورت  ارزی کشور که 

سازوکار ارائه تسهیالت ارزی در این بازار فعال می شد، بخشی از نیاز ارزی فعاالن واقعی 

با  ارتباط  )در  غیرمولد  رسمایه  خروج  فرایند  و  شده  مالی  تأمین  طریق  این  از  اقتصادی 

اقتصاد ملی( تضعیف می شد. صیانت از ذخایر ارزی کشور از آثار انتظاری پیگیری چنین 

سیاستی تلقی می شود.

ـ مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در این بازار عملیاتی نشد. این امر 

بین امللل  اقتصاد  در  کشور  دوجانبه  رسمایه گذاری های  دادن  انجام  در  می توانست 

مؤثر واقع شود.
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3( در کشورهایی که در آنها سازوکار بازار بین بانکی به خوبی شکل  نگرفته، سیاستگذاری 

پولی بسرت مناسبی برای به کارگیری ابزار سیاستگذاری در راستای هدایت مؤثر نظام پولی 

طریق  از  بازار  این  تکامل  عدم  ایران  بین بانکی  بازار  با  مرتبط  چالش های  از  یکی  ندارد. 

مبادله سایر ابزار مالی بجز تودیع سپرده است؛ امری که می تواند ضمن تقویت نقش بازار 

بین بانکی در تأمین نقدینگی شبکه بانکی، ابزار بسیار کارآمدی به عنوان »عملیات بازار باز« 

را برای اجرای سیاست مؤثر پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به نظر می رسد که این 

چالش خود متأثر از دو دسته عوامل کلی است: 

از  بهره برداری  در  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  عملکرد  در  ضعف هایی  یک سو  از   ●
متامی ظرفیت های موجود این بازار مالحظه می شود. در تبیین این نکته می توان بیان کرد 

که گرچه مشکالت رشعی مهم ترین مسئله در خصوص مبادله ابزار مالی مرتبط است، لکن 

شواهد گویای آن است که از حداقل ظرفیت های موجود در مقررات مرتبط با این بازار نیز 

بهره برداری مکفی صورت منی پذیرد. عملکرد رو به رشد بازار رسمایه در بهره برداری از ابزار 

مالی خود شاهدی بر نتیجه بخش بودن تالش برای گام برداشنت در این خصوص است. 

از این رو باید بسرت مناسب برای مبادله این ابزار در بازار بین بانکی فراهم شود. 

● ازسوی دیگر چالش های مرتبط با انتشار اولیه این اوراق با نرخ های سود غیررقابتی 
نسبت به تسهیالت بانکی و نبود بازار ثانویه فعال برای اوراق منترش شده به سبب نرخ 

بازار  عملکرد  بر  مؤثر  بیرونی  از چالش های  ابزار  این  در  تنوع  عدم  و  آنها  بازدهی  پایین 

بین بانکی است. تعامالت و برنامه های مشرتک بازار پول و رسمایه در این زمینه می تواند 

نزدیک  معمواًل  ریالی  بین بانکی  بازار  فعالیت  آنکه طی سال های  توضیح  باشد.  راهگشا 

به 80 درصد مبادالت در این بازار به اصطالح یکشبه بوده است که این امر اواًل می تواند 

شبهه ربوی داشته باشد، ثانیًا گویای عملکرد این بازار رصفًا در خصوص تأمین نقدینگی 

آنی برای بانک هاست و مسیر تأمین نقدینگی کوتاه و بلندمدت رصفًا از کانال استقراض 

از بانک مرکزی میرس است. 

به نظر می رسد در صورت فعال بودن مبادله ابزار مالی در بازار بین بانکی، زمینه برای 

تأمین مالی غیرآنی در این بازار نیز فراهم شود.
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)ازجمله  دولتی  مالی  تأمین  در  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  موجود  تنگناهای   )4

برنامه های  با  مرتبط  شبه تکلیفی  تسهیالت  آن،  به  وابسته  نهادهای  و  دولت  استقراض 

مختلف، بازخرید اوراق مشارکت دولتی و نیز پرداخت سود آنها(، مسائل موجود پیرامون 

نحوه شکل گیری روابط بانک های تجاری با یکدیگر و نیز زیرمجموعه های آنها در ساختاری 

غیرنظام مند و توأم با نظارت ضعیف بانک مرکزی )نظیر بنگاه داری بانک ها و ارائه تسهیالت 

)ازجمله  بانکی  نظام  خاص  مسائل  و  یکدیگر(  زیرمجموعه های  به  ترجیحی  به صورت 

کانال های  اصلی ترین  از  بانکی(  شبکه  در  شده  کشف  فساد های  و  معوق  بدهی های 

در  مرکزی  بانک  تا  است  شده  باعث  موارد  این  است.  نقدینگی  تقاضای  تقویت کننده 

مدیریت نقدینگی با مشکالت جدی روبه رو شود. اعامل نرخ باالی وجه التزام 34 درصدی 

در دو سال اخیر در تضعیف کانال استقراض از بانک مرکزی چندان مؤثر نبوده است و 

بازار بین بانکی نتوانسته بر این مشکل فائق آید. در راستای برطرف کردن این آسیب  باید 

مجموعه نظام پولی و مالی کشور در راستای رفع تنگناهای ساختاری مذکور گام بردارند 

تا زمینه برای تقویت جایگاه بازار بین بانکی فراهم شود. به نظر منی رسد به صورت معکوس 

بازار بین بانکی بتواند مسائل مبتالبه نظام بانکی را به صورت یک جانبه حل کند.

بانک های  رویه های عمومی  از  یکی  و شفافیت  انتظارات  مدیریت  آنکه  با وجود   )5

مرکزی موفق در دنیا در راستای اعامل سیاست های پولی فعال در دوره معارص است، لکن 

بانک مرکزی ایران چندان به شفافیت در بازار بین بانکی اعتقادی ندارد و گام های مؤثری 

در این خصوص برنداشته است. عمومًا مبادالت در رشایط عدم شفافیت انجام می شود. 

و  بازار  در  مبادالت  انجام  نرخ  از  آنالین  ناآگاهی  نرخ مرجع،  نکردن رسمی  اطالع رسانی 

رشایط عرضه و تقاضای برخط از عمده مسائل قابل اشاره در این خصوص است. فضای 

با کارکردهای  ارتباط  بین بانکی در  بازار  تنزل جایگاه  باعث  غیرشفاف مبادالت در عمل 

استاندارد مورد انتظار برای آن شده است. 

رابطه  بتوان  تا  ندارد  وجود  نظام مندی  و  مشخص  قاعده  كه  داد  نشان  بررسی ها 

بانک ها و بانک مرکزی را در آن چارچوب بررسی و تحلیل کرد. ارتباطات عمدتًا مبتنی بر 

چانه زنی و وضعیت مالی بانک ها استوار بوده و بازار بین بانکی به محلی برای جربان کرسی 
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نقدینگی بانک های مشکل دار تبدیل شده است. استفاده بانک ها از خط اعتباری بانک ها 

بدون وثیقه، اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی، رشد بدهی های بانک ها به بانک 

مرکزی، نحوه تعیین جریمه اضافه برداشت و... از چالش هایی است که به دلیل نبود قاعده 

مشخص ارتباطی بین بانک مرکزی و بانک ها ایجاد شده است.

6( نظام اجرایی انجام مبادالت روزآمد و کارآمد نیست. استانداردهای خاص مالی 

با توجه به ویژگی های خاص این بازار تدوین نشده تا مبنای انجام و تسویه مبادالت قرار 

گیرد. پس از تحریم شبکه رویرتز )که بازار بین بانکی در بسرت آن فعالیت می کرد(، عماًل 

فعال نشده است. همچنین  بازار  این  مبادالت در  انجام  برای  و کارآمد  بومی  جایگزینی 

زمان فعالیت در این بازار با سایر سامانه های تسویه وجوه و مبادالت بانکی کشور هامهنگ 

نیست. این موارد در عمل باعث تضعیف عملکرد این بازار شده است.

اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ازسوی  بانک ها  اعتباری  رتبه بندی  انتشار  عدم   )7

بازار  از ریسک های اعتباری سایر بانک های فعال در  ناآگاهی بانک های تجاری  ایران و 

می دهد.  افزایش  سپرده(  تودیع  )درخصوص  بازار  این  در  را  فعالیت  ریسک  بین بانکی، 

بانک ها  اعتباری  وضعیت  بازار،  به  ورود  از  پس  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  همچنین 

برای تداوم فعالیت در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی چندان به صورت مؤثر پیگیری 

منی شود و اخراج از بازار در صورت افزایش ریسک اعتباری اغلب موضوعیتی ندارد. نکته 

مهم )به ویژه در خصوص علل بروز بحران های مالی در جهان( آن است که بانک های مرکزی 

با  زیرا  بازار دارند؛  این  فعال در  بانک های  اعتباری  به ریسک های  ویژه ای  توجه  دنیا  در 

هر  در  موجود  نقدینگی  خلق  در  تجاری  بانک های  از  هریک  باالی  غالبًا  سهم  به  توجه 

کشور و ارتباط تنگاتنگ بانک های تجاری )در قالب مبادالت بانکی(، پیامدهای تحقق 

عدم تعهدات در این بازار به صورت اهرمی می تواند شاخص های پولی و مالی کشور را در 

وضعیت بحرانی قرار دهد.

8( دستورالعمل ها و مقررات فعالیت در بازار بین بانکی تکامل یافته نیست. برای مثال 

ضوابطی خاص برای محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، رشایط تعطیلی بازار، بازار سازی 

و استفاده  افزایش داده  را  بازار  این  این موارد هزینه های مبادالتی در  ندارد.  و... وجود 
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بهینه از فرصت های مناسب رسمایه گذاری را محدود می کند. در راستای رفع این آسیب 

می توان از تجارب موجود در بازار رسمایه ایران بهره برداری کرد.

9( برخی از تنگناهای عمومی مرتبط با بانکداری اسالمی که هنوز به صورت عمومی 

است.  یافته  نیز ترسی  بین بانکی  بازار  به  دارد  وجود  در کشور  بانکی  عملیات  در خصوص 

ازجمله این موارد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: عدم تنوع ابزارهای منطبق با رشیعت، 

حل نشدن برخی از مسائل رشعی در بانکداری و اتخاذ رویه منفعل در باره آنها و صوری بودن 

برخی عملیات مرتبط با بانکداری اسالمی. همچنین از برخی پیرشفت های قانونی مرتبط 

با بانکداری اسالمی به ویژه عقود مرابحه، استصناع و خرید دین بهره برداری مناسب صورت 

منی پذیرد. مجموع این عوامل بر کسب عملکرد مورد انتظار از این بازار اثر منفی دارد.

10( در بانکداری متعارف )که ربوی است( عمومًا »کانال یا کریدور تعیین نرخ های 

بهره«، چارچوب پیگیری شده برای تنظیم نرخ بهره شبانه است. بازار های بین بانکی که 

بسیاری از ویژگی های بازارهای ثانویه را دارند در عمل مهم ترین بسرت بانک های مرکزی 

بین بانکی  بازار  در  شبانه  بهره  نرخ  تعیین  هستند.  مذکور  کریدور  یا  کانال  ایجاد  برای 

به عنوان کوتاه مدت ترین نرخ بهره، زمینه را در اقتصاد برای شکل گیری سایر نرخ های بهره 

واحدهای مختلف رسمایه گذاری  برای  تقاضا  و  از طریق ساز و کار عرضه  بازار رسمایه  در 

نیز  اسالمی  ـ  مالی  ابزار  از  بهره برداری  اسالمی  بین بانکی  بازارهای  در  می کند.  فراهم 

درحال گسرتش است و در این خصوص برخی از کشورها عملکردهای مثبتی داشته اند. 

در ایران با وجود بازار بین بانکی، این بازار تنها برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز 

خاصی  عملکرد  سود  نرخ  تعیین  در  لکن  است؛  اعتباری  مؤسسات  و  تجاری  بانک های 

ندارد. ارتباط خاصی بین نرخ مرجع در بازار بین بانکی و نرخ سود در شبکه بانکی وجود 

اعتبار به صورت دستوری  و  را شورای پول  بهره(  ایران نرخ سود )جانشین نرخ  ندارد. در 

تعیین می کند. این نرخ ها اغلب برای حداقل دوره یک ساله تعیین شده و انعطاف خاصی 

برای اعامل سیاست فعال پولی ندارد. به دلیل اینکه این نرخ ها بیشرت دستوری هستند، 

لذا ساز و کار عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نبوده 

و عمومًا نوعی سهمیه بندی تسهیالت در سیستم بانکی وجود دارد. در مواردی سیستم 
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بانکی با اتکا به ترفندهایی مانند بلوکه کردن بخشی از تسهیالت در حساب سپرده، اخذ 

کارمزد و سپرده گذاری مدت دار مقدم بر اخذ تسهیالت، نرخ سود مرتبط با اخذ تسهیالت 

را تعدیل می کنند. سیستم بانکی منی تواند بر پایه نرخ های دستوری ابالغی عملکرد مورد 

انتظار سیاستگذار پولی را داشته باشد.

11( نتایج برخی از مطالعات پیرامون عملکرد بازارهای بین بانکی در دوران بحران های 

مالی بیانگر آن است که در رشایط وجود این بحران ها، عملیات بازار بین بانکی تضعیف 

و در مواردی متوقف شده و نرخ استقراض از این بازار نیز در صورت تداوم فعالیت بازار 

افزایش یافته است؛ از این رو با توجه به عمر کوتاه بازار بین بانکی ریالی و زمان شکل گیری 

این بازار )سال 1387( تأکید بر این نکته رضوری است که عملکرد این بازار در یکی از 

بحرانی ترین دوران حاکم بر نظام پولی کشور تحلیل شده است. درمجموع به نظر می رسد 

که بسیاری از چالش ها و آسیب های مرتبط با این بازار غیروابسته به رشایط کنونی حاکم 

بر نظام پولی نیست.

بین بانکی  بازار  به  مربوط  چالش های  از  برخی  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک   )12

»دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی« را مبنای توجیه برخی عملکردهای 

ضعیف خود قرار می دهد؛ درحالی که این دستورالعمل رصفًا مصوب کمیسیون اعتباری آن 

بانک نبوده و قابلیت تغییر آن چندان دشوار نیست.

13( بانک های خصوصی ضمن آنکه پایین ترین سهم تأمین منابع استقراض از بانک 

مرکزی را دارند، از نظر سهم سپرده گذاری در بازار بین بانکی و نیز حجم معامالت در این 

بازار بهرتین عملکرد را دارند. همچنین این بانک ها از نظر تشکل صنفی و الزام وحدت 

بانک های  درحالی که  دارند.  دولتی  بانک های  به  نسبت  برتری  موقعیت  اعضا  بین  رویه 

تخصصی که دولتی هستند، در خصوص استقراض از بانک مرکزی برای تأمین منابع دارای 

باالترین سهم هستند و در بازار بین بانکی نیز فعالیت محدودی دارند. 

14( پس از عملیاتی شدن »قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران« در سال 1362 

قانون  بانک های غیردولتی« و دیگری  قانون »اجازه تأسیس  دو تحول مهم یکی تصویب 

»اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی« در کشور اتفاق افتاد که این 
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در  تحوالت  این  داد.  توسعه  رسعت  به  را  بانکی  نظام  در  خصوصی  بانک های  سهم  امر 

بانک های  نظام مندسازی شبکه  برای  مرتبط  نهادسازی  به  که  پیوست  وقوع  به  رشایطی 

تجاری به منظور هامهنگ سازی عملکردهای اجرایی آنها و مشارکت آنها در ارائه مشورت 

در  تحوالت  ایجاد  از  قبل  میزان  به  بانکی حداقل  و  پولی  تصمیم سازی های بخش  برای 

نظام  در  خصوصی  بانک های  سهم  شدن  پررنگ  با  همراه  بود.  شده  بی توجهی  کشور 

بانکداری کشور عماًل به صورت موازی نهادسازی مشخصی برای حضور مشورتی این بخش 

از نظام پولی و بانکی در تصمیم سازی های پولی و بانکی فراهم نشد و نوعی دوگانگی و 

افرتاق بین بانک های خصوصی و دولتی نیز به وجود آمد. 

15( در بازار بین بانکی در خصوص ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی و بانک های تجاری، 

فقهی  لحاظ  از  پیشنهادی  موارد  سایر  است،  اختالف  محل  که  مجدد  دین  خرید  از  غیر 

از  ایجاد می کند.  بازار بین بانکی  بانک های تجاری در  و  بانک مرکزی  رابطه مناسبی بین 

و  بانک مرکزی  ارتباط  برای  و خرید دین مجدد  نیز مشارکت مدنی مرشوط  کارایی  جنبه 

بانک های تجاری مناسب تشخیص داده شده است؛ اما فروش سهام بانک مرکزی در بازار 

تسهیالت  اعطای  به  محدود  مضاربه،  داشته،  مرکزی  بانک  برای  باالیی  ریسک  بین بانکی 

شده و مشارکت مجدد نیز فاقد کارآمدی برای وام های کوتاه مدت تشخیص داده شده است.




