
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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  نرخ  یبا بررس بانکیینبازار ب شناسییبآس

  بازار باز یاتعمل يو اجرا بانکیینسود بازار ب

 1سام دلیري مهران

  چکیده
هاست؛ یعنی طی سازوکاري، منابع را از هاي منابع مورد نیاز بانککنندهترین تأمینیکی از مهمبانکی بازار بین

 دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداددهد، اما به هاي داراي کسري انتقال میهاي داراي مازاد به بانکبانک
کند که براي تأمین مالی خود، از طریق ها را وادار میکم ابزارهاي مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک

بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد برداشت از بانک مرکزي اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بیناضافه
تا  1388هاي باز در دوره زمانی سال اجراي عملیات بازار درمرکزي  نقش بانکآن و اسی شنآسیباین بازار و 

اي در ساختار ازجمله بانکی در ایران با مشکالت عمدهدهد که بازار بینها نشان میاختصاص دارد. بررسی 1400
بانکی قانونی در معامالت بیننبود تنوع در ابزارهاي مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکالت 

خوبی منابع را از واحدهاي داراي مازاد به واحدهاي داراي و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به
ها شده است. هاي سوداگرانه آنها نیز منجر به فعالیتکسري انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک

طور به بانکیمرجع بازار بین خنرشود که بانکی پیشنهاد میضوع و ضرورت وجود بازار بینبا توجه به اهمیت مو
رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهاي مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهاي مالی شفاف و روزانه اطالع

  قی و تنبیهی اعمال شود.هاي تشویبرداشت از بانک مرکزي، سیاستگوناگون براي تأمین مالی و اضافه

  .، بانک مرکزي، عملیات بازار بازبانکینرخ سود بازار بین، بانکیبازار بین واژگان کلیدي:

  مقدمه
مین مالی بانکی أبانکی یکی از سازوکارهاي تبینبازار 

بانکی  عملیاتنامه اجرایی قانون است که در آیین
 مؤسساتها و بانک( بدون ربا تعریف شده است

 مدت و ایجاد تعادل درمالی کوتاه تأمین براي عتباريا
نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله  وضعیت

 دادن با انجام(آن  متعارف شیوه و ند)شومی
 . طبقانطباق با شریعت را دارد قابلیت اصالحاتی)،

 
 mehransam0939@gmail.com                        ، تهران، ایران ییدانشگاه عالمه طباطبا ، دانشکده اقتصاد،اقتصاد يدکتر يدانشجو .1

، این بازار بانکیبازار بین عملیاتاجرایی  دستورالعمل
کند. هاي مالی ایفا میکم دو کارکرد مهم در نظامدست

بانک  ایفاي نقش فعال و مؤثرنخستین کارکرد آن، 
امور مربوط  همه در کننده بازارنوان تنظیمعمرکزي به
دهی، هماهنگی، تدوین سازمان ریزي،به برنامه

عمال ا برايامالت مقررات، نظارت، کنترل و تسویه مع
است. کارکرد دوم بازار  پولی در بازار هايسیاست

مطلوب از  شکلنقدینگی به  انتقالبانکی، بین



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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داراي  مؤسسات مالیمالی داراي مازاد به  مؤسسات
  ).Bhattacharya & Gale, 1985( استکسري وجوه 

تنها ، 1398بانکی تا پیش از سال در بازار بین
 دیگرگرفته و  گذاري صورتتودیع سپرده سرمایه

ابزارهاي مالی ازجمله معامالت مربوط به 
انجام نپذیرفته  ...خریدوفروش اوراق مشارکت و

که اگر این ابزارها مورد استفاده قرار درحالی است
توانست با خریدوفروش بانک مرکزي می ،گرفتمی

حجم ذخایر را در  ،عملیات بازار باز اوراق از طریق
نوعی در تعیین و به کندبازار بانکی کشور مدیریت 

در شود. بانکی مؤثر واقع بین نرخ سود مرجع بازار
ارز را با  ي، بانک مرکز1OMO ای بازبازار  اتیعمل

در بیشتر کشورهاي  کند.یاوراق قرضه سوآپ م
که داراي بازارهاي ثانویه ساختاریافته  هپیشرفت

براي گسترش اوراق بهادار دولتی هستند، با دررابطه
عملیات بازار  ،یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی

دهند. در واقع، هاي مرکزي انجام میبانکباز را 
زمانی که در اقتصاد عرضه پول کم و نرخ بهره 
باالست، بانک مرکزي به خرید اوراق بهادار از مردم 

دهد ا افزایش میپردازد و با این کار پایه پولی رمی
 ).1394(میثمی و ندري، 

شود ازجمله هایی مطرح میدر این راستا، پرسش 
 یکی عنوانبه هابانک نقدینگی مدیریت ـ آیا هدف1
 شده محقق بانکی در ایرانبین بازار تشکیل اهداف از

بانکی ـ آیا بانک مرکزي، عملیات بازار بین2است؟ و 
ادامه، به بررسی  کند؟ دردرستی مدیریت میرا به

 
1. Open Market Operation (OMO) 
2. Overnight 
3. Goodfriend & King 

پس از رو پردازیم. ازاینها میهرکدام از این پرسش
بانکی و عملیات بازار باز و بازار بین ،مقدمه انیب

در مقایسه ابزارهاي رایج و بازار بین بانکی ایران 
گزارش در  نیمورد نظر ا هايپرسشو  1بخش 
، به 3بخش  .گیردمورد بررسی قرار می 2بخش 

 بیان به زین یانیبخش پامالحظات امنیت اقتصادي و 
یافته اختصاص ي شنهادیپي و راهکارهاي رگیجهینت

  است.
  

  بانکی و عملیات بازار بازـ بازار بین1
 مکرر ماهیتی اقتصادي فعاالن بین تعامالت از بسیاري

 ممکن عوامل شرایطی، چنین در. دارند درپیپی و
ها تعادل بین آن نتایج که کنند برقرار روابطی است
 ايلحظه بازار در که است هاییآن از متفاوت بسیار

 آن در که مهم هايمحیط از یکی. کنندفعالیت می
 وجود فعاالن اقتصادي میان درپیپی و مکرر تعامالت

 و دهیوام رفتار درك .است بانکیبین بازار دارد،
 هاییبانک براي بانکیبین بازار در قیمت گیريشکل

 دادن وام و تضمین بدون استقراض براي آن از که
 مهم پولی مقامات براي و نیز کنندمی استفاده وجوه
 پولی هايسیاست قلب در بانکیبین بازار زیرا است؛

 که 2شبهیک نرخ بازار، این در. دارد قرار
شود می تعیین است، بازار بهره نرخ ترینمدتکوتاه

)Cocco & et al. ،2005 .(  
 که کنندمی استدالل) 1988( 3کینگ و گودفرند

 کل، نقدینگی هايشوك به باید مرکزي بانک سیاست



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز
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 بانکیبین بازارهاي زیرا دهد؛ پاسخ خاص نه اما
 توزیع بهینه طوربه را نقدینگی و هستند کارآمد

گذاري سیاستهاي ترین چالشاز مهمیکی  .کنندمی
. استبانکی تعادلی نرخ سود بازار بین برآورد ،پولی

بانکی در بازه کریدور نرخ سود نرخ بازار بین ،واقع در
شکل  ها در بازاراساس سازوکار معامالتی بانک و بر
گذار پولی براي هدایت نرخ سود گیرد و سیاستمی

ه داشت بانکی باید برآوردي از نرخ سود بازاربازار بین
نرخ سود بازار  ،باشد تا با اجراي عملیات بازار باز

 کند هدایت بانکی را به سمت نرخ سود سیاستیبین
  ).1401(بختیار، 

بانکی ـ مقایسه ابزارهاي رایج در بازار بین1ـ1
  متعارف و اسالمی

بانکی مورد استفاده قرار ابزارهایی که در بازار بین
اشند. نخست، داراي گیرد باید داراي دو ویژگی مهم بمی

مدت باشند و دوم، از نقدشوندگی باالیی سررسید کوتاه
زیاد باشد که مانند  اياندازهبه(یعنی این نقدشوندگی 

 مورد ها راکمترین هزینه بتوان آن و با آسانیوجه نقد به
قرار داد) برخوردار باشند. وجود بازارهاي دادوستد 

ترین ثانویه براي این موضوع مؤثر است.  ازجمله مهم
هاي تجاري بانکتوان به کنندگان بازار پول میمشارکت

، هاشرکتها، بانک مرکزي، ، دولتگذاريسرمایهو 
، گذاريسرمایه هايصندوقمی، ردنهادهاي م

. اشاره کرد گرانمعاملهو  کارگزاري هايشرکت
بانکی متعارف عبارت از ابزارهاي رایج در بازار بین

، وجوه فدرال، قبولی سپردهخزانه، گواهی  اوراق
 قابل سپردهدالر اروپایی، گواهی  سپرده)، ریپوبازخرید (

بین این ابزارها،  تجاري  و اوراق بهشیک سپردهمعامله، 
الی ابزارهاي ماست، اما  اوراق خزانه و اوراق تجاري

بهره از ابزارهاي مالی  فموارد با حذ بیشتردر  اسالمی
 شوند.طراحی می سود خو جایگزینی آن با نر فمتعار

شوند راحی میط يابزارهاي جدید نیزدر برخی موارد 
. این وجود ندارد فها در بازار مالی متعارکه مشابه آن

ربستان، ابزارها در کشورهایی ازقبیل مالزي، بحرین، ع
بانکی ش و ایران که داراي بازارهاي بینزي، بنگالداندون

ترین ، مهم1اسالمی هستند، وجود دارد. جدول شماره 
بانکی متعارف و ابزارهاي مالی رایج در بازارهاي بین

  دهد.اسالمی را مورد مقایسه قرار می

  بانکی متعارف و اسالمیـ مقایسه ابزارهاي مالی رایج در بازارهاي بین1جدول 
  ابزارهاي مالی اسالمی  ابزارهاي مالی متعارف

  هدف  نام ابزار  هدف  نام ابزار

پوشش کسري بودجه و تأمین مالی   اوراق خزانه
  سررسیدنشدههاي دوباره بدهی

بانکی گذاري بینسرمایه
  بانکیبین دهیوام و استقراض  مضاربه

  وجوه فدرال
ها شبه) بین  بانکمدت (یکوجوه کوتاه

وجه نقد کافی براي تأمین براي تأمین 
  نیازهاي وام 

 بین نقدینگی مدیریت تسهیل  حواله بانکی ودیعه
  هابانک و بانک مرکزي

  قبولی بازخرید
  طرف  یک توسط بهادار اوراق  فروش

 اوراق به بازخرید تعهد با دیگر  طرف  به
 قیمتی تاریخ و در اول  طرف  توسط

  آینده در مشخص
  نقدینگی مدیریت  گذاري دولتیاوراق سرمایه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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  ابزارهاي مالی اسالمی  ابزارهاي مالی متعارف
  هدف  نام ابزار  هدف  نام ابزار

مدت بدون وثیقه براي تأمین اوراق کوتاه  اوراق تجاري
  نظام بانکینقدینگی در  مدیریت  اسناد پولی بانک مرکزي  نقدینگی

 هاي مقرراتی برايکمتر بودن محدودیت  سپرده دالر اروپایی
  نقدینگی مدیریت  نامه فروش و بازخریدموافقت  مین مالی و مدیریت ساختار بدهیأت

گواهی سپرده قابل 
  معامله

 معین سررسید و بهره  این گواهی با نرخ
 معمولی برخالف سپرده و شودمی منتشر
  است قابل دادوستد ثانویه بازار در

تأمین مالی معامالت تجاري   اوراق حواله اسالمی
  داخلی و خارجی

  حواله بانکی
 تجاري معامالت ابزار در این از معموالً

 بازار در و شودمی استفاده المللیبین
  است دادوستد قابل نیز ثانویه

ابزار سپرده قابل معامله 
  دارهاي مدتسپردهایجاد بازده در   اسالمی

  مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

  بانکی در ایرانشناسی بازار بینـ آسیب2ـ1
مورخ  1031 شوراي پول و اعتبار در جلسه

و نیز کمیسیون اعتباري بانک مرکزي در  18/7/1383
، مقررات حاکم بر بازار 27/10/1383جلسه مورخ 

بانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوط را در بین
ارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب هچ

هاي این بازار پس از پذیرش عضویت بانک. رساندند
از  ،نهایتدر، یادشدهمتقاضی فعالیت در بازار 

کرد. کار ه شروع ب یرسمطور به 18/4/1387تاریخ
 نقدینگی مدیریت تقویت ،هدف از تشکیل بازار

ها در بانک نیازمالی منابع مورد  تأمین تسهیلها و بانک
مدت، برقراري انضباط پولی و اجراي مؤثرتر کوتاه

بانک . در این بازار، است کشور پولیهاي سیاست
امور مربوط به  همهکننده بازار، ظیمعنوان تنمرکزي به

دهی، هماهنگی، تدوین مقررات، ریزي، سازمانبرنامه
دارد و نظارت، کنترل و تسویه معامالت را بر عهده 

کند. هاي پولی در بازار شرکت میاعمال سیاست براي
کمیسیون اعتباري بانک ، ت عامل بانک مرکزيئهی

، بانکی ریالیینکمیته مدیریت عملیات بازار بو  مرکزي

آیند. معامالت مجاز در از ارکان این بازار به شمار می
توانند وجوه اعضاي بازار میاین بازار طوري است که 
گذاري صورت سپرده سرمایهخود را نزد یکدیگر به

رچوب ها(شامل گواهی سپرده منتشرشده خود) در چ
. مدت کنندقانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع 

ماهه، دوماهه، شبه، یک هفته، یکها یکسپردهمتعارف 
. نرخ سود استساله ماهه و یکماهه، نهماهه، ششسه

ها طبق توافق طرفین تعیین الحساب سپردهعلی
ریال و  میلیارد 10گذاري مبلغ سپرده کمترین. شودمی

میلیارد ریال اعمال  5براي مبالغ بیشتر، ضرایبی از 
خریدوفروش دین، اوراق مشارکت . همچنین، شودمی

 معامالت دیگرو گواهی سپرده (عام، خاص و ویژه) و 
در این بازار صورت  با موافقت بانک مرکزي نیز
گیرد (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،). در می

 بانکی ایرانبازار بینادامه، به بررسی آمار معامالت در 
پردازیم. نمودار می 1400تا  1388هاي در دوره سال

بانکی (حجم معامالت ، آمار عملیات بازار بین1شماره 
بانکی) را در دوره مورد نظر روزانه و نرخ سود بین

  دهد.نشان می



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز
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  1400 تا 1388 هاياز سال بانکیو نرخ سود بین بانکی  بازار بین روزانه آمار معامالتـ 1 نمودار

  مرکزي جمهوري اسالمی ایران.مأخذ: وبگاه بانک 

بانکی ، بازار بین1388، در تیر 1طبق نمودار شماره 
میلیارد ریال  4250فقره معامالت به ارزش  17کشور با 

هاي دهد در سالشروع به فعالیت کرد. آمارها نشان می
حجم معامالت، رشد بالغ بر  ،1388ـ1400
 2/724، به ارزش 1400برابري داشته و در سال 1800

دهنده رونق فعالیت بازار شانمیلیارد ریال رسیده که ن

هاست. همچنین، افزایش بانکی کشور در این سالبین
هاي اخیر ها در سالحجم مطالبات غیرجاري بانک

موجب شده است که رقابت براي گرفتن وام از 
که طورياند، افزایش یابد؛ بههایی که مازاد داشتهبانک

وند بانکی با ردر پی آن، نرخ سود مرجع بازار بین
درصد رسیده، اما از  1/27، به 1393افزایشی در سال 

 18، با دخالت بانک مرکزي، نرخ مرجع به 1394سال 
، نرخ مرجع 1397درصد کاهش یافته و دوباره در سال 

درصدي حجم معامالت 67بانکی با افزایش بازار بین
درصد  19، به 1396بانکی نسبت به سال بازار بین

 تیریمد يهم برا 1398سال  از افزایش یافته است.
بحث  يبانک مرکز ،مشخص اينرخ بهره در بازه

 تیریمد يبازار باز برا اتینرخ بهره و عمل دوریکر
 14در بازه  نرخ بهره کریدورکرد. مطرح  رانرخ بهره 

و میانگین موزون هفتگی آن  دارددرصد قرار  22تا 
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 در قیمت گیريشکل و دهیوام رفتار درك
 آن از که هاییبانک براي بانکیبین بازار
 دادن وام و تضمین بدون استقراض براي
 مقامات براي و نیز کنندمی استفاده وجوه
 قلب در بانکیبین بازار زیرا است؛ مهم پولی

 .دارد قرار پولی هايسیاست



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شاخصی که در  ؛بانکی استبرآوردي از نرخ بهره بین
درصد رسیده و در باالترین  89/20به  ال حاضرح

این در حالی است که . میزان خود قرار گرفته است
نگه داشتن  ،ازاینگذاري بانک مرکزي پیشسیاست

  .درصد بود 20سقف  نرح سود در
براي بررسی  نیز  3و  2 در نمودارهاي شماره

هاي بانکی در حجم تر سهم هریک از گروهدقیق
بانکی کشور، عملیات بانکی هریک معامالت بازار بین

گیرد. بررسی هاي بانکی مورد بحث قرار میاز گروه
هاي دولتی نشان بانکی بانکوضعیت معامالت بین

هاي دولتی ، بانک1388ـ1392هاي دهد در سالمی
گذاري داشتند؛ البته به دلیل دهکمترین سهم را در سپر

ها، بیشتر افزایش حجم تسهیالت تکلیفی در این سال
برداشت از بانک مرکزي روي آوردند و در به اضافه

بانکی ، عملکرد بهتري در معامالت بین1393سال 

، به دلیل مشکالت مربوط به 1394داشتند. در سال 
ها، بانک مرکزي از طریق تأمین نقدینگی بانک

هاي دولتی اقدام به تزریق منابع در بازار انکب
هاي بانکی کرد. براي همین است که در سالبین

هاي دولتی بیشترین حجم ، بانک1396تا  1394
بانکی داشتند. گذاري را در معامالت بینسپرده

هاي بانکی بانکبررسی وضعیت معامالت بین
هاي جز سالدهد بهخصوصی نیز نشان می

طور هاي خصوصی بهکه در آن بانک 1389ـ1392
ها به دهنده را داشتند، در بقیه سالخالص نقش وام

طور هاي خصوصی بهدلیل کمبود نقدینگی، بانک
هاي گیرنده بودند. در خصوص بانکخالص وام

شده (صادرات، تجارت، ملت و رفاه) نیز خصوصی
 و  1394، 1393، 1388هاي توان گفت در سالمی

  دهنده بودند.طور خالص وامعد، بهبه ب 1397

  1400تا  1388 هايبانکی از سال بازار بین گذاريها در عملیات سپردهسهم انواع بانکـ 2نمودار 

  مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز
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  1400تا  1388 هايبانکی از سال بازار بین پذیريها در عملیات سپردهسهم انواع بانکـ 3نمودار 

  مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

بانکی سد خوبی براي ترازنامه بانک مرکزي بازار بین
وده بودن دروازه در نظام بانکی ایران گش اما، است
مدي آو ناکار ها از بانک مرکزيبانک برداشتاضافه

 هاشده است که بانک سازوکار تنبیهی براي آن، موجب
گیري بهره جايبرداشت بهتمایل براي استفاده از اضافه

  داشته باشند.بانکی معامالت در بازار بین از

  ـ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزي3ـ1
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران روز شنبه 

بار، معامله نخستین، براي 28/10/1398مورخ 
بازار  عملیاتارچوب هاوراق بدهی دولتی را در چ

قطعی اوراق مزبور انجام داد.  خریدباز در قالب 
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاست 

 جمعممین ا59ُدر  ایران اسالمی جمهوريمحترم 
 يد 26عمومی بانک مرکزي که روز پنجشنبه 

برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک 
مرکزي از  هدف بانک. مرکزي رونمایی کرد

ارچوب هسازي چمعرفی عملیات بازار باز، نو
کارگیري ابزارهاي بهگذاري پولی با سیاست

غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه 
استفاده از دامنه نرخ سود (اعطاي تسهیالت به 

پذیري از ها در قبال اخذ وثیقه و سپردهبانک
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بانکی مورد استفاده ابزارهایی که در بازار بین
گیرد باید داراي دو ویژگی مهم باشند. قرار می

مدت باشند و نخست، داراي سررسید کوتاه
دوم، از نقدشوندگی باالیی (یعنی این 

زیاد باشد که مانند وجه  اياندازهبهنقدشوندگی 
 ها راکمترین هزینه بتوان آن و با آسانینقد به

 قرار داد) برخوردار باشند.دادوستد  دمور



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دهد مدیریت به بانک مرکزي اجازه می ،ها)بانک
تخصیص بهینه  ثرتري بر نرخ سود بانکی وؤم

بانکی ریالی داشته باشد تا نقدینگی در بازار بین
 -هاي سازوکار اشاعه پولیاز مسیر آن، کانال

همچنین، . تقویت شود - ویژه کانال نرخ سودهب
عملیات بازار باز، نرخ   ترین ابزارازآنجاکه اصلی

عملیات بازار باز   بهره است، یکی از اهداف اصلی
 بازارهاي مدتکوتاه بهره خنر مدیریت نیز  بانکی

 براي تعادل ایجاد آن، هدف که است  بانکیبین
 کمترین بین بازه تعیین است، گفتنی. است تورم

است. نیز بسیار مهم   بانکی  نرخ بهره بیشترین و
ارچوب مدیریت نقدینگی هانک مرکزي در چب

انکی ریالی، عملیات بازار باز بمورد نیاز بازار بین
. بانک کندهفتگی و موردي اجرا میصورت را به

ها (کنترل دستیابی به ثبات قیمت براي مرکزي
عنوان ابزار تورم)، از عملیات بازار باز به

 هدایت نرخ برايگذاري پولی غیرمستقیم سیاست
بانکی حول نرخ سود هدف شبه بازار بینسود یک

کند. و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می
بانک مرکزي از عملیات بازار باز تنها  ،دتردیبی
دستیابی به اهداف  برايعنوان ابزاري به

اجراي  کند، امامیگذاري پولی استفاده سیاست
این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعدد ازجمله 

(بانک  هاي مالی استافزایش نقدشوندگی دارایی
مرکزي جمهوري اسالمی ایران). در نمودار شماره 

توافق(هاي)  –شده هاي پذیرفتهرزش سفارشا، 4
بازخرید، ارزش توافق بازخرید سررسیدشده 
(حجم معامله) و کمترین نرخ توافق بازخرید 

مهر  4از تاریخ  –بانکی (ریپو) و نرخ سود بین
مورد بررسی  1401آبان سال  16تا  1400سال 

توان گفت که میسه دلیل  قرار گرفته است. به
ثانویه اوراق بدهی دولتی عامل تحوالت بازار 

 نخستینبانکی نیست. ثر در تحوالت بازار بینؤم
بر اساس آخرین قوانین نظارتی بانک  اینکه،دلیل 

درصد ترازنامه خود را به  3ها باید مرکزي، بانک
اوراق بدهی دولتی تخصیص دهند که این میزان 

ها (شامل هاي بانکدارایی دیگربسیار کمتر از 
حجم  اساساً اینکه، دوم تسهیالت)ست. دلیل

سرمایه و  هايمعامالت اوراق بدهی در بازار
ثانویه عملیات بازار باز اندك است. حجم 
معامالت بازار بدهی در بازار سرمایه روزانه 

مربوط به اوراق  میلیارد تومان ( عمدتاً 200حدود 
ت بازار ثانویه خزانه دولتی) و حجم معامال

هزار میلیارد تومان در  70عملیات بازار باز حدود 
درصد حجم معامالت  20هفته است که کمتر از 

بانکی است (حجم معامالت بازار بازار بین
صورت میانگین بیشتر به 1400بانکی در سال بین
سومین دلیل . همت در روز بوده است) 70از 

ثانویه عملیات ، اگرچه حجم معامالت بازار اینکه
توجه است، با  شایانبازار باز از نظر مقدار مطلق 

بازارگردان این بازار بانک مرکزي  اینکهتوجه به 
است، خالص تزریق یا جذب منابع مالی بسیار 

 5   هاي اخیر کمتر ازماه دراز این میزان و  کمتر
 موضع کهدرصورتی مثال، براي. است بوده همت

 بانکیبین بازار در لیپو گذارسیاست عملیاتی
 همت 70 حدود هفته هر باشد، بازخرید توافق



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز
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اتفاق در حالی  این. دهدمی هابانک به بدهی ورقه
همت از اوراق  69ها باید حدود است که بانک

هاي گذشته خود را نیز بازخرید کنند که هفته

همت تزریق منابع توسط بانک  1معادل  عمالً
مین مالی أمرکزي است و سهم ناچیزي در ت

  دارد.ها بانک

  بانکیی (عملیات بازار باز) و نرخ سود بینپول هاياستیس ییاجرا اتیملعـ مقایسه آمار 4نمودار 

.مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  هاي مورد نظر این گزارشـ بررسی پرسش2
ابتداي این گزارش بیان شد، این طور که در همان

مطالعه به دنبال بررسی دو پرسش اساسی در حوزه 
در قالب  مبانکی است که در ادامه، هرکدابازار بین

  گیرند.نمودارهاي جداگانه مورد بررسی قرار می
ـ پرسش نخست: آیا هدف مدیریت نقدینگی 1ـ2

عنوان یکی از اهداف تشکیل بازار ها بهبانک
بانکی در ایران محقق شده است؟ پاسخ این بین

  پرسش بله است.
به  نقدینگی مدیریت، اسالمی بانکداري دیدگاهاز 

منابع و  هشدریزيتوانایی بانک در تجهیز برنامه
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)سمت چپ(ارزش هاي سفارش هاي پذیرفته شده  )سمت چپ(حجم معامله 
)سمت راست(نرخ ریپو  )سمت راست(نرخ سود بین بانکی 

بانکی کشور با ، بازار بین1388در تیر 
 4250فقره معامالت به ارزش  17

میلیارد ریال شروع به فعالیت کرد. 
هاي دهد در سالآمارها نشان می

معامالت، رشد بالغ حجم  ،1388ـ1400
، 1400برابري داشته و در سال 1800بر 

میلیارد ریال رسیده که  2/724به ارزش 
دهنده رونق فعالیت بازار نشان
 هاست.بانکی کشور در این سالبین



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

  49-62 ÌÍ I,/+, I#,+5 Ĕ~wĊ~$ 10 ā½wúÉ Iøă¹ ówÅ IĔÊăÿÂ~ Ăõwêù I;ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv< ĔúöÝ Ăùwþăwù دي 

58 
 

بدین . شودمی اطالقتأمین تقاضاهاي موجه 
ترتیب، عوامل اساسی در مدیریت نقدینگی شامل 

گویی و پاسخشناسایی تقاضاي موجه نقدینگی 
تأمین نقدینگی  همناسب با توجه به زمان و هزین

). براي Koch & MacDonald ،2014است (
ها مدت بانکتحقق مدیریت نقدینگی در کوتاه

بانکی این نیاز به نقدینگی باالیی دارد که بازار بین
مقدار نقدینگی را تأمین کرده است؛ زیرا حجم 

و از نقدینگی  معامالت در این بازار بسیار باال
بانک  ها،پیشی گرفته است. همچنین، طبق داده

راستاي هدف کنترل نرخ تورم با  مرکزي در
گذاري استفاده از ابزارهاي خود ازجمله سپرده

ها نزد بانک مرکزي و توافق مند بانکقاعده
بانکی بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین

 موضوع. این ته اسآوري کردرا تا حد امکان جمع
که بانک مرکزي در دوره  هحالی تحقق یافت در

گونه دخالت مستقیمی در بازار هیچ ،مورد بررسی
له به معناي ئ. این مسنداشته استبانکی بین

ها در اصالح ارتباط میان بانک مرکزي با بانک
که در حال حاضر طوريبه است؛بانکی بازار بین

توانند با می هاي داراي کسري منابع تنهابانک
توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف داالن از 

 .مند)این منابع استفاده کنند (اعتبارگیري قاعده
موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی  موضوعاین 

. در ادامه، حجم ها شده استدر این بانک
معامالت، نقدینگی و حجم معامالت حقیقی 

مقایسه قرار شده با نقدینگی) مورد (تعدیل
ها از کننده این است که بانکاند که بیانگرفته

بانکی کمبود نقدینگی خود را از طریق بازار بین
هایی که داراي مازاد نقدینگی هستند با هزینه بانک

کمتري نسبت به استقراض از بانک مرکزي جبران 
  کنند.می

  نسبت حجم معامالت حقیقی در مقایسه با حجم معامالت و نقدینگیـ 5 رنمودا

  مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز
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ـ پرسش دو: آیا بانک مرکزي، عملیات بازار 2ـ2
کند؟ پاسخ این درستی مدیریت میبانکی را بهبین

  پرسش خیر است.
بع ترازنامه بانک مرکزي پایه پولی را اگر از سمت منا

در نظر بگیریم، از دو عامل خالص دارایی خارجی و 
داخلی بانک مرکزي تشکیل شده که خالص دارایی 

ها به بانک داخلی شامل بدهی دولت و بدهی بانک
ها مرکزي است. از طرف دیگر، مجموع ذخایر بانک

دهند نزد بانک مرکزي عمده مصارف را تشکیل می
ك در جریان بخش اندکی از (اسکناس و مسکو

دهد). طبق آخرین مصارف پایه پولی را تشکیل می
 672ها، میزان منابع و مصارف پایه پولی حدود داده

همت است که عمالً ابزار اصلی بانک مرکزي براي 
بانکی است. در چنین شرایطی، دخالت در بازار بین

عنوان ساختاري که در آن اجزاي بانکی بهبازار بین
برابر پایه پولی است) مورد  8دینگی (که حدود نق

روزانه حدود  گیرد، حجم معاملهمعامله قرار می
  همتی دارد.70

بانک مرکزي با افزایش یا کاهش ذخایر، امکان  
بانکی را دارد، اما تأثیرات تأثیرگذاري بر بازار بین

پولی آن بسیار شدید است. براي مثال، اگر 
 1نرخ سود بین بانکی را  گذار پولی بخواهدسیاست

درصد کاهش دهد، ناگزیر حجم ذخایر را باید 
اي افزایش دهد تا بتواند روي حجم معامالت اندازهبه

همتی در روز (که در مقیاس ماهانه بسیار باالتر 70
است) تأثیر گذارد. نمونه چنین دخالتی را در پاییز 

مشاهده کردیم که بانک مرکزي از طریق  1400سال 
ار ثانویه عملیات بازار باز، سعی در ممانعت از باز

بانکی داشت که بالفاصله افزایش نرخ سود بین
تأثیرات خود را در افزایش پایه پولی گذاشت. 

گذار درنتیجه، چنین امکانی اساساً در اختیار سیاست
گذار پولی هاي سیاستپولی نیست و عموماً دخالت

و دستوري است.  بانکی از جنس غیرپولیدر بازار بین
، بدهی 6براي بررسی این موضوع، در نمودار شماره 

ها به بانک مرکزي و حجم معامالت در بازار بانک
  بانکی مورد مقایسه قرار گرفته است.بین

 تقویت ،هدف از تشکیل بازار
ها و بانک نقدینگی مدیریت
 نیازمالی منابع مورد  تأمین تسهیل

اري مدت، برقرها در کوتاهبانک
انضباط پولی و اجراي مؤثرتر 

 .است کشور پولیهاي سیاست

بانکی سد خوبی براي بازار بین
 اما، استترازنامه بانک مرکزي 

در نظام بانکی ایران گشوده بودن 
ها از بانک برداشتدروازه اضافه

مدي آو ناکار بانک مرکزي
 سازوکار تنبیهی براي آن، موجب

تمایل  هاشده است که بانک
برداشت براي استفاده از اضافه

معامالت در  گیري ازبهره جايبه
 داشته باشند.بانکی بازار بین



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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  ها به بانک مرکزي و حجم معامالتـ مقایسه بدهی بانک6نمودار 

  مأخذ: وبگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

  ـ مالحظات امنیت اقتصادي3
یکی از سازوکارهاي عنوان بانکی بهبازار بین

و ها آن، بانک مین مالی بانکی است که درأت
مدت و مالی کوتاهتأمین  براي عتباريا مؤسسات

نقدینگی خود، با یکدیگر  وضعیت ایجاد تعادل در
و داراي کارکردهاي مختلفی  شوندوارد معامله می

ین ها، تسهیل تأمازجمله مدیریت نقدینگی بانک
مدت و ها در کوتاهمالی منابع مورد نیاز بانک

برقراري انضباط پولی و اجراي مؤثرتر 
هاي پولی کشور است، اما این اهداف سیاست

ها (به دلیل نبود نظارت درستی از سوي بانکبه
ها شود و بانکدقیق بانک مرکزي) اجزا نمی

هاي مولد، اعطاي تسهیالت به بخشجاي به
در دیگر بازارها ازقبیل گیرند وام میمنابعی را که 
کنند که میگذاري سکه و ارز سرمایهبازار مسکن، 

ثباتی در قیمت مسکن، سکه خود باعث تشدید بی
ترین ها یکی از مهمشود. در واقع، بانکو ارز می

بانکی یعنی اعطاي گیري بازار بیندالیل شکل
 تسهیالت در قالب قراردادهاي اسالمی را نادیده

گیرند و با ورود به بازارهاي غیرمولد و می
هاي سوداگرانه به مشکالتی مانند افزایش فعالیت

زنند. در تورم، بیکاري، رانت، فساد و... دامن می
عنوان نهاد ناظر بر اینجا باید بانک مرکزي به

ها وارد این بازار شود و با هاي بانکفعالیت
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)سمت چپ(حجم معامالت  )سمت راست(بدهی بانک ها به بانک مرکزي 

بررسی وضعیت معامالت 
هاي دولتی نشان بانکی بانکبین
، 1388ـ1392هاي دهد در سالمی

هاي دولتی کمترین سهم را بانک
 .گذاري داشتنددر سپرده



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
  آسیبشناسی بازار بینبانکی با بررسی نرخ سود بازار بینبانکی و اجراي عملیات بازار باز

  

61 
 

وزانه سازي نرخ مرجع راقداماتی مانند شفاف
هاي تشویقی براي بانکی، سیاستمعامالت بین

استفاده از ابرازهاي مالی مختلف در راستاي تأمین 
هاي تنبیهی در ها و سیاستمالی توسط بانک

برداشت از بانک مرکزي توسط صورت اضافه
ها، این مشکالت را تا حدي کاهش دهد تا بانک

  رشد خود را حفظ کند. بهاقتصاد روند رو
 

  گیري و پیشنهاد راهکارهاجهنتی
شناسی بازار آسیب در این گزارش تالش شد

نرخ سود بازار  مانندبانکی با بررسی مواردي بین
عملیات  مرکزي با اجراي بانکی و نقش بانکبین

با توجه به حجم معامالت  صورت گیرد. بازار باز
ها بانکی، این بازار به تأمین مالی بانکدر بازار بین

کند. در واقع، مدت کمک فراوانی میدر کوتاه
 ینگینقد عیدر توز ینقش مهم یبانکنیب يبازارها

بازار است که  نیدارند. در ا یمال ستمیدر سراسر س
 دهندیوجوه قرض م، رندیگیخود وام م نیها ببانک

که وجوه  ییهااز بانک ی رانگیو امکان انتقال نقد
 .دهندیم ،که کمبود دارند ییهامازاد دارند به بانک

ها در بازار گیري بانکدهی و قرضازآنجاکه قرض
بانکی مبتنی بر وثیقه نیست، امکان چاپ پول از بین

برداشت بانکی وجود دارد. درنتیجه، مسیر اضافه
وضعیت ترازنامه  اند بهبودتوعملیات بازار باز می

هاي با کردن دارایی ها از طریق جایگزینبانک
نقدشوندگی و بازدهی بیشتر، کنترل نرخ سود در 

بانکی وکاهش نوسانات این نرخ را در پی بازار بین
  . داشته باشد

راهکارها و قوانینی که در چهارچوب شریعت 
بانکی تدوین بیناسالم باید براي بهبود کارایی بازار 

  کرد، به قرار زیر است.
ـ ایجاد بخشی مستقل در بانک مرکزي براي هدایت 

بانکی که از طریق آن دهی عملیات بازار بینو سامان
بانکی و نرخ بتوان نظارت دقیقی بر حجم عملیات بین

 ها داشت. سپرده

رسانی دقیق نرخ مرجع سازي و اطالعـ شفاف
بانکی تهران) تا از طریق بین روزانه (نرخ سود بازار

معامالت  سازيشفافنقش مؤثري در آن بتوان 
قیمت واقعی اوراق بهادار ایفا  کشفبانکی و بین

 کرد.

ها در صورت ـ ایجاد سازوکار تنبیهی براي بانک
برداشت از بانک مرکزي تا از این طریق بتوان اضافه
 بانکی سوق داد.ها را به سمت بازار بینبانک

بانکی از تدوین ابزارهاي مالی متنوع در بازار بینـ 
سوي بانک مرکزي تا از طریق آن بتوان محدودیتی را 

هستند، مواجه  آن در معامالت باکه فعاالن بازار 
 مرتفع کرد.

هاي تشویقی از سوي بانک مرکزي ـ ایجاد سیاست
ها را به سمت استفاده از ابزارهاي تا از این طریق بانک

ها کمتر لف در بازار پول ترغیب کرد و بانکمالی مخت
هاي خود از بانک مرکزي تقاضاي براي تأمین کسري

  پول کنند.
 

  منابع
  هاي زمانی وبگاه بانک سرياطالعات بانک

 مرکزي جمهوري اسالمی ایران.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بانک مرکزي با افزایش یا کاهش 
ذخایر، امکان تأثیرگذاري بر بازار 

اما تأثیرات پولی بانکی را دارد، بین
آن بسیار شدید است. براي مثال، 

گذار پولی بخواهد نرخ اگر سیاست
درصد کاهش  1سود بین بانکی را 

دهد، ناگزیر حجم ذخایر را باید 
اي افزایش دهد تا بتواند اندازهبه

همتی در 70روي حجم معامالت 
روز (که در مقیاس ماهانه بسیار 

 باالتر است) تأثیر گذارد.


