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 بدون ربا يدر بانكدار يثبات اقتصاد تحليلي بر
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  چكيده 

هـاي مختلـف   در حـوزه  مطالعـات كـه   يـده گردموجـب   تجربـي -اي و نظريرويكرد بين رشته

همچنـين  . اسـالمي اهميـت زيـادي پيـدا كنـد      اقتصاد به ويژه اقتصاد پول و بانكـداري  يرشته

ايـن تحقيـق   . سـت سـاخته ا  دشـوار ي موضوع، تحقيـق در ايـن زمينـه را    پيچيدگي و گستره

نتـايج نشـان داد كـه    . و ثبـات اقتصـادي در بانكـداري اسـالمي اسـت      كـارآيي در پي شناخت 

عمل با مشكالتي مواجـه اسـت لـيكن بـا در نظـر گـرفتن       ي بانكداري اسالمي هرچند در حوزه

ي صـحيح و كارشناسـي   هـاي بانكـداري امـروزي، اجـراي شـيوه     منفـي ربـا در سيسـتم    تأثير

 شـده ي اقتصـادي كشـور   نظـام بـانكي، رشـد وتوسـعه     كارآييشده بانكداري اسالمي منجر به 

هـا در سيسـتم   همچنـين بانـك  . كه در نهايت رفاه نسبي جامعـه را بـه دنبـال خواهـد داشـت     

بانكداري بدون ربا ضمن رشد و شـكوفايي اقتصـادي، نقـش مـوثري در كـاهش نـرخ بيكـاري،        

برتـر نظـام    كـارآيي كاهش تورم و كاهش نوسانات اقتصادي دارند، كـه همـه نشـان از ثبـات و     

  .با نظام بانكداري ربوي دارد اسالمي در مقايسه بانكداري

 
  اقتصادي كارآييبانك، بانكداري بدون ربا، ثبات اقتصادي، : هاي كليديواژه
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  مقدمه .1

 ربا بدون بانكداري نظام .است شده ايجاد بانكداري درصنعت چشمگيري تحوالت اخير دهه چند در

 هايبانك در كه است تحوالتي مهمترين از يكي ترديدبي ،شهرت يافته اسالمي به بانكداري كه

اگر . پا گرفته و رو به گسترش است و مالزي امارات، سودان، اردن ايران، همچون اسالمي كشورهاي

شد ليكن در حال حاضر به عنوان چه در ابتدا به اين سيستم بانكداري به ديده ترديد نگريسته مي

ها به وظيفه اصلي بانك. گرفته استيك نظام بانكي قابل اجرا در سطح جهاني مورد پذيرش قرار 

عنوان يك ه ها، بدر حقيقت بانك ، تجهيز و تخصيص منابع است وغير از ارائه انواع خدمات بانكي

كنند و از مي )تجهيز منابع( واسطه مالي از يكسو پس انداز و منابع مازاد و سرگردان جامعه را جذب

به اشخاص حقيقي يا ) تخصيص منابع( تسهيالت مالياقدام به اعطاي  آنانسوي ديگر با وكالت از 

  . نمايندحقوقي نيازمند مي

هاي قانوني و شرعي در قالب عقود مختلف اسالمي كه م فعاليتآنجااين منابع مالي جهت      

بوده و پس از كسر حق الوكاله خود مابين سپرده گذاران ) انتفاع( م آن كسب سودآنجاماحصل 

ها با توجه به تحوالت اقتصادي و روند رو به رشد بازارهاي بنابراين امروزه بانك. نمايدتقسيم مي

هاي متعدد در بازارهاي پولي، مالي و ارزي نموده كه نتيجه آن قطعاً جهاني اقدام به فعاليت

سال  25در  .شكوفائي اقتصاد كشور و پيشرفت اجتماعي و نهايتاً تحقق رفاه همگاني خواهدبود

در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي نوظهور در عرصه  1بحران بانكي 69ك به گذشته نزدي

هاي مده كه هزينهآبه وجود ) جنوب شرقي  در كشورهاي آسياي شرقي و(توسعه اقتصادي 

ثبات كم يا بي ثباتي نظام بانكي و  .بدنه اقتصادي اين كشورها تحميل كرده است سنگيني بر

هاي د عرضه منابع مالي تامين كننده سرمايه، اعتبارات و وامها، كاهش شديورشكستگي بانك

هاي خود، كاهش اعتماد مشتريان بانك به بانكي، فشار بر بنگاه ها و خانوارها براي تعديل دارايي

مد آدرنهايت، كاهش حجم توليد، در و) به سخن ديگر كاهش حجم پس انداز و(ها انداز در بانكپس

ن در اقتصاد هر آ بر بانكي وعوامل موثر كارآيي از اين رو بررسي ثبات و. داردوثروت را به دنبال 

توسعه اقتصادي در داخل  براي بهبود رشد و) چه در حال توسعه چه توسعه يافته و(كشور يا منطقه 

  ). 1390اراني،  و شايگاني(كشور از اهميت زيادي برخوردار است 

ترين توان اصليقوانين شريعت را مي در چارچوب احكام و محدوديت سفته بازي ممنوعيت ربا و     

همين  .كند دانستهاي بانكي متمايز ميمسئله در نظام بانكداري اسالم كه آن را از ديگر نظام

به رو  يي كه نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاينده با آن روآنهاديگر شاهد بحر مسئله سبب شده تا

 ).1391ران، همكاو د فراهاني فر(است نباشيم 

                                                                                                               
  مارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزيآ.  1
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توان بانكداري اسالمي را شود كه بر چه اساسي ميال پاسخ داده ميؤدر مقاله حاضر به اين س   

اقتصادي در بانكداري اسالمي،  كارآيي اساس ثبات وبرتر از بانكداري ربوي معرفي كرد؟ بر اين

ميان بانكداري اسالمي با  هاي موجودتفاوت وضرورت ايجاد بانكداري غيرربوي  اي وديدگاه مقايسه

  .نتايج حاصله در انتهاي مقاله ذكرگرديده است بانكداري ربوي مورد بررسي قرار گرفته و

 مروري بر مطالعات پيشين .2

دهد  مي  ويژه در داخل كشور، نشانشده ب  مآنجامطالعات  رغم اهميت بانكداري بدون ربا، مرور علي 

از . است  صورت گرفتهبدون ربا  يدر بانكدار يثبات اقتصاد و كارآيي كه مطالعات محدودي دربارة

 :توان به مواد ذيل اشاره نمود جمله مطالعات داخلي و خارجي مي

  بر روي دو مورد از منافع اقتصادينظري صورت   بهدر مقاله خود ) 1387(و ميسمي  عيوضلو      

، تمركز كارآييانتظار است، يعني ثبات و  مورد) بهره(تحريم ربا باره كه از اطاعت از قانون الهي در

تامين مالي اسالمي نسبت به تامين مالي متعارف  دهد كه مينشان هاي اين پژوهش  يافته. كنند مي

توان گفت  در كل مي. دهد رشد بيشتري را نيز نويد ميعلل گوناگون تر و كاراتر بوده، و به  با ثبات

مشاركتي و عقدهاي اده از بهره، به ميزان مناسب از يك محيط اقتصادي اسالمي كه به جاي استف

پيشرفت و توسعه اقتصادي بيشتري را در پي خواهد علل گوناگون كند، به  استفاده مياي  مبادله

  .رو خواهد بود تري روبه ي كمتر و كوتاهآنهاو با بحر داشت

دنبال اثبات ثبات اقتصادي در پرتو حضور بانكداري بدون ربا به اين نتيجه به  )1384(رضايي      

ترين تفاوت بانكداري غير ربوي حضور در بخش حقيقي اقتصاد است و هر نوع كه اصلي رسدمي

شيوه بانكداري غير ربوي مثل بانكداري مبتني بر مضاربه يا مشاركت و يا فروش اقساطي و يا 

اين رشد تقاضا و عرضه پول بر اساس رشد بنابر ؛هاي حقيقي فعاليت داردرمرابحه در محدوده بازا

 .شودبخش حقيقي است و باعث ثبات بيشتر اقتصاد مي

بانكداري بدون ربا در كشورهاي گوناگون و مقايسه  كارآييبه بررسي  )1382(ري و صادقي ناد    

ها پرداخته از روش تحليل پوششي دادههاي ربوي در جهان با استفاده ربوي با بانكهاي غيربانك

هاي ايران به بانك كارآييهاي پژوهش گفته شده اين است كه افزون بر محاسبه جمله مزيت از. اند

اي ميزان در مقايسه آنهااند، هاي ديگر نيز پرداختهچند بانك منتخب در كشور كارآييمحاسبه 

اسالمي است و  آنهاكه تنها برخي از فعاليت هايي هاي صد در صد اسالمي با بانكبانك كارآيي

هاي ربوي و م به مقايسه بانكآنجااند و سرگيرد، پرداختهدركنار آن بانكداري ربوي نيز صورت مي

 46و  2000بانك اسالمي در سال  41 كارآييدر تحقيق گفته شده . اندربوي منتخب پرداختهغير

بانك  46  كارآيياند و نيز هاي كاراتر مشخص شدهمحاسبه و بانك 2001بانك اسالمي در سال 

نتيجه حاصل از اين . اندرا محاسبه نموده 2001بانك ربوي درجهان در سال   46 ربوي وغير
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هاي غير اسالمي به علت وضعيت حاكم هاي اسالمي در رقابت با بانكدهد كه بانكمقايسه نشان مي

تحقيق نتيجه م آنجاسر و اندكنند بودهرقابتي عمل نمي هايي كه در وضعيتكاراتر از بانك آنهابر 

  .نسبت به سال پيش است 2001كمتر بانكداري غير ربوي در سال  كارآييپيش گفته نشانگر 

ثباتي در نظام بانكداري متعارف را وجود بهره در اين نظام  علت اصلي بي، )1379( توتونچيان       

همچون كاهش بهاي  هاي متعددي خواهد داشت اقتصاد فايدهداند و معتقد است حذف بهره از  مي

  .تمام شده كاالي فروش رفته

دارد كه در  بيان مي كارآييباره در. كند و عدالت اشاره مي كارآييبه دو بحث ، 1)2002( الجرحي     

ا اي، الزم نيست وقت خود را صرف پيد مشاركتي و مبادلهعقدهاي استفاده از  علت نظام اسالمي به

بازي، عدم  ثبات نسبي، به بحث سفته بارهدروي . كردن راهي به منظور صفر كردن نرخ بهره كنيم

 بازارهاي دينپديد آمدن هاي مالي ناشي از  ثباتي ها و بي بانك با دريافتي هايهمزماني تعهد

 .پردازد مي

. د نداشته باشدن بحران مالي وجوآثبات مالي شرايطي است كه در  2)2001(به نظر ديويس       

مده از وقايعي است كه به جريان تخصيص آها و ريسك به وجود بحران مالي خود پيامد اتفاق

كنند كه ثبات مالي سيستم شواهد تجربي تاييد مي .زند گري اعتبارات ضربه ميسرمايه يا واسطه

تحقيقات اثر متغيرهايي در بيشتر . متغيرهاي كالن اقتصادي و متغيرهاي مالي است بانكي متاثر از

هاي كالن در ها، به عنوان متغيرمد ملي، نرخ ارز، تراز پرداختآمانند متغير رشد اقتصاد، تورم، در

هاي ارزش دارايي از جمله عوامل موثر در به نظر متخصصان حوزه مالي، حساب. اندنظر گرفته شده

  .ي مالي هستندآنهاايجاد بحر

   ربويربوي و غيربررسي عملكرد بانكداري  .3 

 شيوه عملكرد بانكداري ربوي  .3- 1

مراجعه به بانك تقاضاي  متقاضيان وجوه، با و شودبانكداري ربوي از عقد قرض ربوي استفاده مي در

كيفيت مصرف وام  گونه نظارتي برن، بانك هيچآدر ساده ترين شكل . كنندخود را براي وام ارائه مي

ممكن است در . ن را در هر كاري به كار اندازدآتواند شخص برخوردار از وجوه نقدي مي و ندارد

نكه براي كارگاه توليدي خود كاالي واسطه آبراي مصارف شخصي كاال بخرد يا  بازار حقيقي وارد و

ه متقاضيان براساس اينكه كداميك از موارد فوق سود بيشتري دارد، دست ب. يا مواد اوليه تهيه كند

هاي خود براي كسب سود بيشتر بهره كند از سرمايهبانك تجاري هم تالش مي و زنندتصميم مي

هاي سرمايه و پول وارد شوند بلكه در بازاراال وارد نميكبازاركاال براي خريدها در معموال بانك .گيرد

                                                                                                               
1. Al-Jarhi, 2002b: 10  

2. Davis, 2001b: 92-110  
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ال در بخش حقيقي هاي زيادي ندارد در حالي كه تبديل كان هزينهآشوند، زيرا ورود و خروج از مي

دهي و خريد و فروش اوراق قرضه نيز به نوعي استفاده از همان روش وام .اي داردمشكالت عديده

افرادي كه داراي اوراق  .هاي ربوي تنزيل اوراق بهادار استاز جمله كارهاي بانك .قرض ربوي است

نيازمند وجوه نقد هستند با مراجعه به بانك ارزش اوراق را با توجه به مدت و  بوده وبهادار مدت دار 

ي اوراق را با كم كردن بخشي از مبلغ در واقع بانك طلب دارنده و كنندنرخ بهره بازاري تنزيل مي

ن نياز متقاضي به وجوه برطرف و بانك از سود مناسب برخوردار آكند و بر اساس ن خريداري ميآ

بانك ربوي گاه به مشتريان خوش حساب خود اعتبار در  .سفته از جمله اين اوراق است كه دگردمي

دهد از اعتبار حساب جاري تا حد خاصي استفاده كند يعني اجازه ميايجاد مي آنهاحساب جاري 

   .ن را به بانك برگردانندآي بهره، كنند و با محاسبه

 اضيان وام، وام كوتاه مدت و بلند مدت با بهره ميپس بانك ربوي در ارائه خدمات به متق     

اوراق بهادار را خريداري  و ،آنها را داري اعتباركند، حساب جاري پردازد، اوراق بهادار را تنزيل مي

در بخش جذب منابع مالي هم بانك ربوي با  .كند كه همه اين اعمال با بازار پول ارتباط داردمي

وري كرده به سپرده ديداري و آ عدار، نقدينگي مردم را جمري و مدتانداز و جاافتتاح سپرده پس

  ).1380موسويان، ( پردازددار بهره كمتر از مقدار وام ميمدت

  ربوي شيوه عملكرد بانكداري غير .3- 2

تسهيالت خود را  آنهاتوانند در قالب ها ميبر اساس قانون بانكداري بدون ربا عقودي كه بانك

  . شونداي و عقود مشاركتي تقسيم ميپرداخت كنند، به دو نوع عقود مبادله

مي تواند  آنهااي عقودي با بازدهي ثابت هستندكه نرخ سود تسهيالت در قالب عقود مبادله .1

اين  والحسنه جزاجاره به شرط تمليك و قرض و و عقود فروش اقساطي، جعاله نرخ ثابتي باشد

 ). 1393محرابي، ( شوندحسوب ميعقود م

عقود مشاركتي نيز شامل عقود مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، معامله سلف و  .2

اي ثابت بوده و همان با توجه به آنكه نرخ سود عقود مبادله. شودگذاري مستقيم ميسرمايه

كاهش نرخ سود  نرخ سود تعيين شده توسط سياستگذار است، لذا اگر انتظار داشته باشيم كه

ها در توزيع منابع بانك. بانكي باعث افزايش سهم عقود مشاركتي گردد، انتظار معقولي است

هاي اجرايي گيرد و اين عقود متضمن روشاين نظام نيز از طريق عقود اسالمي صورت مي

ت توانند تسهيالت مورد نياز مشتريان را در چارچوب قراردادها و معامالها مياست كه بانك

در برخي طرح ها تالش ). 1393محرابي، ( قرار دهند آناناسالمي تنظيم كنند و در اختيار 

الحسنه گاه قرضربا استفاده شود ولي در عمل هيچ الحسنه براي بانك بدونشد از قرض

الحسنه قرار گرفت اما در سسات محدود قرضؤنتوانست وجوه زيادي را جمع كند و در حد م
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شد از عقد شركت، مرابحه اجاره، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي  ها تالشديگر طرح

برخي  هم اكنون در بيشتر كشورهاي اسالمي و .برحسب وضعيت هر جامعه استفاده شود

وري وجوه و آهاي غيرربوي با استفاده از عقود مختلف در جمع كشورهاي غير اسالمي بانك

  ).1374مير جليلي، ( اعطاي تسهيالت فعاليت دارند

  اي وضرورت ايجاد بانكداري غيرربوي ديدگاه مقايسه. 4

  )بدون ربا( و بانكداري اسالمي) كالسيك( تفاوت بين بانكداري سنتي .1-4

مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري اسالمي از دو جنبه نحوه تجهيز منابع و چگونگي تخصيص 

ها و  تنظيم وضعيت ترازنامه يا صورت دارائي باشد كه به تبع آن تغييراتي درمنابع حائز اهميت مي

  .ها مابين اين دو نوع بانكداري وجود دارد بدهي

  تجهيز منابع) الف

- سپرده: باشدمي بدين شرحها هاي تجهيز منابع يا جذب سپرده، روش)ربوي( در بانكداري سنتي

در اين سيستم ، كه )مدت دار( هاي ثابتسپردهو  هاي پس اندازسپرده، )حساب جاري( هاي جاري

 اين رابطه مستقيم را رابطه بدهكار و بستانكار .گذار و بانك يك رابطه مستقيم وجود داردبين سپرده

هاي هاي جاري سودي تعلق نگرفته و ليكن به مانده حساببا اين شرح كه به مانده حساب. گويند

گذار و ه رابطه حقوقي مابين سپردههاي ثابت بهره تعلق گرفته و با توجه به اينكانداز و سپردهپس

بانك يك رابطه قرضي بوده لذا سود پرداختي در رابطه قرضي طبق احكام شرع اسالمي بهره و ربا 

نحوه تجهيز منابع ) بهره( اما به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا. باشدمحسوب شده و حرام مي

- هاي سرمايهسپردهوگروه دوم،  الحسنهرضهاي قسپردهگروه اول،  :گرددتقسيم ميگروه به دو 

) جاري و پس انداز( الحسنههاي قرضدر مورد سپردهكه  )كوتاه مدت و بلندمدت( گذاري مدت دار

ها ه سپردهنگذار همان رابطه مستقيم دائن و مديون وجود دارد و اصل اينگوبين بانك و سپرده

يك بدهي عندالمطالبه محسوب و به مجرد گردد و براي بانك ها تعهد و تضمين ميتوسط بانك

ضمن اينكه به اين  ؛باشندها ميها مكلف به پرداخت اصل سپردهگذاران، بانكتقاضاي اين سپرده

ها بعد از گيرد و اين سپردهعنوان تعلق نمي هر اي تحتها هيچ مبلغ از پيش تعيين شدهسپرده

 ). 1390، بهمندو  بهمني( گردنديمنابع بانك محسوب م وواگذاري از طرف مشتريان جز

  تخصيص منابع) ب

جاري و حساب اعتبار در ( در سيستم بانكداري سنتي تخصيص منابع بر مبناي وام و اعطاي اعتبار

اي بوده و نزولي بوده كه اين نوع وام و اعتبارات همراه با نرخ بهره از قبل تعيين شده )انواع اعتبارات

در نتيجه اين نوع  و انديشدزياني را نپذيرفته و صرفاٌ به بهره پول خود ميدهنده هيچ نوع ضرر و وام

وليكن  .نامندهاي ربوي ميها را بانكاين نوع بانكو معامالت در رابطه قرضي در حكم ربا قرارگرفته 
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-در چهار گروه دسته را ايران تخصيص منابع يا تسهيالت اعطائي بدون ربا دردر سيستم بانكداري 

در ارتباط با مبادالت  ،گروه دوم، )الحسنهقرض(دهي در ارتباط با وام ،گروه اول: كنندمي بندي

در ارتباط با  ،گروه سوم، )خريد دين -سلف -شرط تمليكه اجاره ب - فروش اقساطي( تجاري

و  )مضاربه - مشاركت حقوقي -گذاري مستقيمسرمايه -مزارعه -مساقات -مشاركت مدني( مشاركت

  ).1385جمشيدي، ( )جعاله( م عملآنجام در ارتباط با گروه چهار

همچنين در راستاي رفع مشكالت اقتصادي در زمينه تخصيص منابع و حداكثر استفاده از       

خريد دين پس از  ، مرابحه و)سفارش ساخت( ظرفيت هاي عقوداسالمي، عقود سه گانه استصناع

زي جمهوري اسالمي ايران به فصل سوم قانون بررسي ابعاد مختلف آن در شوراي فقهي بانك مرك

  ).1390مالكريمي، (عمليات بانكداري بدون ربا افزوده شد 

الحسنه مي باشد كه بانك مجاز به دريافت مبلغ دهي قرضدر تقسيم بندي فوق تنها مورد وام      

صورت دائن و ه ب باشد و از همان ابتدا رابطه بين بانك و وام گيرندهتري بر اصل مبلغ نمياضافه

 بوده و سود) بيع(رابطه حقوقي خريدار و فروشنده ) مبادالتي( مديون خواهد بود و در گروه دوم

سود جنبه پيشبيني داشته و سود قطعي در ) مشاركت( درگروه سوم .جنبه قطعي دارد) فروش(

و زيان  و بديهي است بانك در سود گرددپايان عمليات مشاركت و پس از كارشناسي مشخص مي

   .باشدتسهيالت گيرنده به نسبت از پيش تعيين شده در اين بخش سهيم مي

ه ب. باشدعمل معين در مقابل اجرت و دستمزد معين ميم كار يا آنجادر ارتباط با  ،گروه چهارم     

يت نگرديده و سود حاصل از ؤنشاني از بهره و ربا ر گردد در چهار گروه مذكوركه مشاهده مي طوري

در بانكداري ربوي از يك قرار داد ). 1390بهمند،  و بهمني( گرددعامالت شرعي جايگزين ربا ميم

ن نيز آشود و در ازاي پرداخت وجوه به مشتري، عالوه بر برگشت اصل وجوه، بهره استفاده مي

بهره در شود كه در مقابل در بانكداري بدون ربا از يك يا چند قرارداد استفاده مي. گرددپرداخت مي

مشاركت متضمن سهم سود است و  الحسنه قرض بدون بهره است و مضاربه وقرض. ن منتفي استآ

دارنده مبلغ اضافي، به عنوان نرخ نسيه يا سود معامله است سلف در بر فروش نسيه، مرابحه و

  ).1382نادري كزج، صادقي، (

نقش انتقال وجوه  كار و سرمايه است وهاي خصوصيت اصلي بانكداري غيرربوي حضور در بازار        

اينكه كند تا ها براي تامين كاالي مصرفي، مواد اوليه توليدي و گسترش سهام فعاليت ميدر اين بازار

البته در بانكداري  .وجوه در اختيار نهاده شده بتواند در بازار پولي عمليات سفته بازي به جريان بيفتد

ها ن گرايش بانكآي ثابت برخوردار است و به علت سهولت عمليات غير ربوي برخي از عقود از بازده

است، مثال در بانكداري ايران كه انواع عقود وجود دارند، سهم فروش اقساطي در  بيشتر نآبه سمت 

درصد و مجموع عقود با بازدهي ثابت به بيش از  63سال روند افزايشي داشته و به حدود  20طي 
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 85سودان به بيش از  كويت و ،دبي  درهاي اسالمي مثالبرخي بانكو در 1درصد رسيده است 70

را  هادر مقام مقايسه، بانكداري ربوي سهم كمتري از منابع بانك). 1384اقبال، ( رسددرصد مي

كند و حتي بعضا ممكن است از بخشي از تسهيالت اعطا هاي توليدي و زير بنايي ميجذب فعاليت

هاي مخرب براي اقتصاد بهره گرفته شود در حالي كه در بانكداري يتها در فعالشده توسط بانك

نقاط قوت  شوند و اين موضوع از امتيازات وهاي توليدي هدايت ميبدون ربا منابع به سوي فعاليت

ضمن كمك به شكوفايي  ها در سيستم بانكداري بدون ربااز اين رو بانك. بانكداري بدون ربا است

نقش  در كاهش نرخ بيكاري تري بر اشتغال دارند وملموس مثبت و تأثيرات رشد توليد اقتصاد و

ها در سيستم بانكداري غير ربوي منجر به توليد و يي كه منابع بانكآنجااز  .كنندموثرتري را ايفا مي

  ).1387سهيلي، ( تورمي كمتري دارد ثارآ آنهاشود، تسهيالت اعطايي افزايش عرضه مي

  داليل ثبات دربانكداري غيرربوي  .2-4

 هاي به دليل ماهيت و نوع فعاليتهاي اسالمدر بحران اخير مالي اعتقاد بر اين بوده است كه بانك

مد حاصل از آهاي اسالمي بر بخش واقعي اقتصاد بوده و بر درتمركز بانكزيرا اند، سيب ديدهآكمتر 

را نيز منع  هاها و بدهيت، خريد و فروش وثيقههمچنين قوانين شريع .سهام و اوراق تكيه ندارد

هاي اسالمي نداشته چنداني بر بانك تأثيرثباتي مالي اخير همين امر باعث شده است كه بي كرده و

را به سمت بررسي  سنتيهاي اسالمي در اوايل بحران توجه بانكداري مصون ماندن بانك. باشد

هاي اسالمي در سال اول بحران موفقيت بانك. ساختتر سازوكار بانكداري اسالمي معطوف دقيق

هاي بينيپيش و وردآ سالمي به وجوداهاي هاي مثبتي را از ادامه اين روند در بانكبينيمالي پيش

ها شد و موجب رشد ها باعث افزايش تقاضا نسبت به اين بانكخوش بينانه از عملكرد اين بانك

  ).1388شجري، ( دجهاني گردي اي واخير در سطح منطقه هايدر سال هاي اسالميمداوم بانك

-هاي مالي اسالمي برخالف سيستممدافعان سيستم بانكداري اسالمي بر اين باورند كه سيستم     

 ناناداقتصاد .مي شود آنهاتبعات پرهزينه  اي پياپي وهاي مالي سنتي، مانع از وقوع بحران هاي دوره

بدهي بسيار سنگين با وام را هيمن مينسكي عامل اصلي ركودهاي اقتصادي  مشهوري چون فيشر و

  ). 1390اراني،  و شايگاني( دانندمي) كه موجب سفته بازي مي شود( بهره بسيار باال با

نظام بانكداري اسالمي بيشتر  خلق پول درتوان بيان كرد كه، را اينگونه مي برخي از اين دالئل     

به همين دليل . پذيرددن سهم و كمتر بر مبناي پديدآوردن بدهي صورت ميبر مبناي پديد آور

. بانكداري اسالمي از ثبات بيشتر و ريسك كمتري در مقايسه با بانكداري ربوي برخوردار است

نوسانات اقتصادي  موجبنبود اين ريسك  .بانكداري اسالمي فاقد ريسك ناشي از نرخ بهره است

بازي، هايي چون سفتهدر نظام بانكداري ربوي ويژگي همچنين ؛تر استكمتر و ثبات اقتصادي بيش

                                                                                                               
   مارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزيآ.  1
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هاي مالي ناشي از پديد آمدن بازارهاي بدهي ها و بي ثباتزماني تعهدهاي بانك با دريافتيعدم هم

. كننده اقتصادي را نداردثباتهاي بيدر حالي كه نظام بانكداري اسالمي اين ويژگي. آيدبه وجود مي

نظام بانكداري  .ها يكي از داليل ثبات بانكداري اسالمي استهدهاي پرداخت با دريافتيبرابري تع

هاي واقعي اقتصاد را از راه پديدآوردن تغيير مناسب در هزينه سرمايه اسالمي، توانايي جذب شوك

سود  با تغيير سودآوري در نظام بانكداري اسالمي، هزينه تامين سرمايه نيز مطابق با. كندفراهم مي

كند، اما در نظام بانكداري ربوي ممكن است نرخ بهره متناسب با تغيير سودآوري تغيير تغيير مي

هاي شديد در تقاضاي تامين مالي شود و در نتيجه منجر به نكند و همين امر منجر به واكنش

جر به هاي بهره به صورت مكرر منخريد و فروش وام با نرخ، عالوه بر اين ي مالي شودها نابحر

دهد و منجر به بحران را افزايش مي) عدم بازپرداخت وام( شود و ريسك نكولتوسعه بازار بدهي مي

اين درحالي است كه . بحران مالي اخير آمريكا و اروپا نمونه بارز اين واقعيت است. شودمالي مي

 .شودهي نمينظام بانكداري اسالمي به جهت اصل مشاركت در سود و زيان دچار گسترش بازار بد

اي كه هر يك گيرد، به گونهبانكداري ربوي، بخش اعتباري مستقل از بخش واقعي شكل مي در نظام

در نتيجه ممكن است رشد دو بازار هماهنگي . كنداز دو بخش، راه و اهداف خاص خود را دنبال مي

اما در نظام بانكداري  .دالزم را نداشته باشد و يك بازار رشد بيشتري نسبت به بازار ديگر داشته باش

اي كه رشد بازار مالي گيرد، به گونهاسالمي هماهنگي بين بخش اعتباري و بخش واقعي شكل مي

  .)1392نادمي، ( تابعي از رشد بخش واقعي است

   كارآييداليل وجود .3-4

  :در نظام بانكداري اسالمي عبارتند از كارآيياز جمله داليل وجود 

حتي براساس ديدگاه بعضي از  با توجه به حرمت رباي قرضي و در بانكداري بدون ربا .1

از شيوه ديگري در تجهيز منابع  ،غربي كه معتقدند پول فقط وسيله مبادله است نانااقتصاد د

هاي تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا يكي از شيوه .شود كه مبتني بر بهره نيستاستفاده مي

  ).1387ي، سهيل( الحسنه استهاي قرضسپرده

در بانكداري . به جاي استفاده از بهره) مشاركتي و مبادله اي( استفاده از عقود اسالمي .2

بندي اين رتبه. بندي اعتباري استفاده مي شودجاي رتبهه ب» بندي سوددهيرتبه«اسالمي، از 

بندي اعتباري بيشتري نسبت به نظام رتبه كارآييشود و منجر به تخصيص بهينه منابع مي

  ).1392نادمي، (دارد 

ي ثابت ناخالص داخلي و نيز اثر كاهنده روي  ي بدون ربا، در تشكيل سرمايهدارسيستم بانك .3

با اين وجود، به نظر . تواند عملكرد بهتري نسبت به سيستم ربوي داشته باشد نرخ تورم مي

ه عبارت ب. تواند صفر باشد ي سرمايه حتي در يك نظام بانكي غيرربوي نمي رسد هزينه مي
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هرچند نرخ بهره در اين سيستم وجود ندارد، اما مشاركت بانك در سود حاصل از  ،ديگر

سليمي فر، ( پردازد ي تسهيالت مي اي است كه دريافت كننده فعاليت اقتصادي در واقع هزينه

1384 .( 

ظ ربوي بودن زماني صحيح است كه از بانك ربوي با حفغير از نظر ربوي و هامقايسه بانك

ن است آكاركنان، فقط نوع قرارداد و اموري كه وابسته به  كارآييوضعيت اجرايي و مديريتي و

 ن مقايسه شودآن شود و پس از چند سال كاركرد آعقد يا عقود شرعي جايگزين  حذف شود و

  ). 1380توكلي، (

برتر در  كارآيي ،ربويحال با بررسي شيوه عملكرد هريك از نظام هاي بانكداري ربوي و غير

 .گيردنظام اقتصاد اسالمي مورد تائيد قرار مي

  روي بانكداري اسالمي بررسي برخي مشكالت پيش .5

راتي در برخي مواد قانوني ايجاد نمود ولي در نظام يمتاسفانه نظام بانكداري غيرربوي فقط تغي

ن تغيير مي آبايست متناسب با روح در واقع بدنه بانك مي و عملياتي تغيير اساسي ايجاد نكرد

گسترش عمليات صوري و  موجبو  شودميحتي در عمل به وظايف قانوني گاه دچار انحراف  .يافت

  ).1384رضايي، ( گرددميسازي فاكتور

 در اجراي اي توسط محققانمشكالت عمده ،بيست سال تجربه بانكداري بدون ربا در ايران در       

 :عبارتند از آنهااست كه برخي از  دهاين نظام طرح گردي

دولتي بودن بانكداري ايران، عدم استقالل بانك مركزي در تصميم گيري پولي از عوامل  .1

در مطالعات متعدد نشان داده شده كه  .است مهم گسترش نقدينگي و وجود تورم در جامعه

اي وام به دولت از محدوديت اعط شود وها منجر مياستقالل بانك مركزي به ثبات نسبي قيمت

  ).1383كميجاني، (هاي استقالل بانك مركزي است نشانه

ي باالي اعطاي هزينه ها وپايين نظام اداري كشور، از جمله بانك كارآييدومين مشكل  .2

ها نيز در است و بانك مواجهمشكالت عديده اي  بابدون شك نظام اداري كشور  .تسهيالت است

هزينه تسهيالت باالست ولي بايد توجه كرد عوامل متعددي از جمله  ؛ن مجموعه قرار دارندآ

ن آموزش مناسب، وجود مقررات متعدد، متغير و مشابه آدولتي بودن، عدم بهره مندي نيروها از 

 كه عمال باعث شده مجموعه مديريت دولتي و نظام اداري با مشكالت عديده اي مواجه گردد

  .ردوي و غير ربوي ندااين امر ارتباطي با بانكداري رب

  ).1374سامان گهر و مير جليلي، ( هاي قانوني گستردهمحدوديت .3

ربوي در مقايسه با بانكداري ربوي با تنگناهاي ديگري نيز مواجه است، بانكداري غير .4

زادي عمل براي استفاده از وجوه، عدم امكان تمديد مدت اعطاي تسهيالت در آمحدوديت 
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ي كاربرد نرخ سود به صورت ابزار سياست پولي، صوري عمل كردن نارساي ،بسياري از موارد

ربوي و تبليغات ها، تصور عمومي مبني بر نبود تفاوت بين بانكداري ربوي و غيربسياري از بانك

 ها و قدرت كمترعموم مردم، پيچيدگي فعاليت هب آنهاهاي ناكافي براي شناسايي تفاوت

ترين از عمده، هاي عملياتي بانكبدون ربا، باال بودن هزينه ابزارهاي تجهيز منابع در بانكداري

 ).1382نادري كزج و صادقي، ( روندها و مشكالت به شمار مياين تنگنا

  رو هاي پيشكارهايي جهت برون رفت بانكداري بدون ربا از چالشراه .6

ناشي از اين قانون بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصالح و رفع برخي از محدوديت هاي 

هاي ها وضع شده است، تاكيد بيشتر بر ابزارگذار بنابر مصالحي براي اداره امور بانككه توسط قانون

عه وگسترش توس ،الحسنههاي قرضگذاري در حسابگذاران به سپردهمعنوي براي تشويق سپرده

گويي مستدل به سفي و اصول حرمت ربا براي پاسخعلمي مباني فل تحقيقات براي تحليل دقيق و

االت طرح شده در مورد بانكداري بدون ربا، گنجاندن مطالبي در خصوص بانكداري اسالمي در ؤس

ري اسالمي ها براي تربيت نيروي كار مورد نياز در بانكداسازي در دانشگاههاي درسي، ظرفيتكتاب

هاي ديني مرتبط با بانكداري بدون موزهآهاي مرتبط با بانكداري به موختگان رشتهآو تجهيز دانش 

بعضي از  ها براي رفع مشكل محدوديتگيري از عقود مختلف در تخصيص منابع بانكربا و بهره

ربا و افزايش ن دوهاي بانكداري بكارهايي است كه براي رفع و كاهش تنگناترين راهعقود، از عمده

  ). 1387سهيلي، ( رسدن مثمر ثمر به نظر ميآ كارآيي

هاي اسالمي را بايد متذكر بانك كارآييدر اين باره نقش شوراي فقهي در افزايش مشروعيت و      

-قرارداد شد، اين نهاد شرعي از يك سو بر مسائلي مانند انطباق قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و

هاي اعتباري با احكام شرعي نظارت ها و ديگر موسسهزين فقهي و انطباق عملكرد بانكها با موا

دهند و از سوي ها با شريعت اسالمي را كاهش ميهاي عدم انطباق معاملهمخاطره كرده ريسك و

بانكي و تائيد يا اصالح اين  -ديگر در جايگاه نهاد رسمي تخصيص با بررسي ابزارهاي جديد پولي 

اين اساس است كه امروزه تمام كشورهاي اسالمي كه در  بر .كنندها به پويايي بانك كمك ميابزار

 .دارند، بر وجود چنين نهادي تاكيد دارندن گام بر ميآي بانكداري اسالمي و مباني اساسي زمينه

مشتريان فضاي اطمينان را براي  براي كارگزاران و تشكيل شوراي فقهي فضاي اعتماد به نفس را

دهد و با به روز كردن قانون شريعت را كاهش مي عمل منطبق با بانك فراهم ساخته، ريسك

موسويان، ( افزايدبانكداري اسالمي مي كارآييعمليات بانكي و طراحي ابزارهاي مالي جديد بر 

1380.(  
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   نتيجه گيري .7

هر چند كه در حوزه . يت داردهايش بر بانكداري ربوي ارجحبانكداري اسالمي به جهت ويژگي. 1

به عنوان مثال نبود نهادهاي پولي اسالمي بين . هايي مواجه استعمل بانكداري اسالمي با چالش

مشاوره سرمايه  مؤسساتهاي سرمايه گذاري، نبود بندي سوددهي پروژهرتبه مؤسساتالمللي، 

 يبانكدار يچالشهاله گذاري اسالمي و نبود سيستم نظارتي اسالمي بر بانكداري اسالمي از جم

 يكردن نظام بانكدار يدر كشور و اسالم يتحول نظام بانكدار ينبنابرا. شوديمحسوب م ياسالم

نهايت رشد و  نظام بانكي و در كارآييتواند، منجر به به شيوه صحيح وكارشناسي شده مير كشو

هاي ترين مسئله در نظام بانكداري اسالم كه آن را از ديد ساير نظاماصلي. توسعه اقتصادي شود

بازي در چارچوب احكام و قوانين شريعت سازد ممنوعيت ربا و محدوديت سفتهبانكي متمايز مي

به طور فزاينده يي كه نظام اقتصاد متعارف ها نا، كه همين مسئله سبب شده ديگر شاهد بحربوده

هاي بانكداري ربوي اين است كه در مقام مقايسه با يكي از ضعف. با آن مواجه است نباشيم

گردد و هاي توليدي و زيربنايي ميها جذب فعاليتربوي سهم كمتري از منابع بانكبانكداري غير 

هاي مخرب براي ها در فعاليتحتي بعضا ممكن است از بخشي از تسهيالت اعطا شده توسط بانك

هاي توليدي اقتصاد بهره گرفته شود، در حالي كه در بانكداري بدون ربا منابع به سوي فعاليت

ها در سيستم از اين رو بانكو شوند و اين موضوع از نقاط قوت بانكداري بدون ربا است هدايت مي

- خ بيكاري ايفا ميبانكداري بدون ربا ضمن رشد و شكوفايي اقتصاد نقش موثري نيز در كاهش نر

كه توليد بيشتري را به دنبال  آنجاهاي اسالمي از كنند، عالوه بر اين تسهيالت اعطايي توسط بانك

  .ثار تورمي كمتري در پي خواهد داشتآ ،دارد

شود، همچنين بيان اين مسئله كه سود و زيان ميان توليدكننده و صاحب سرمايه تقسيم مي     

هاي اسالمي از بحران مالي جهاني قرار نگرفتن بانك تأثيرش داده و تحت نوسانات اقتصادي را كاه

. بيشتر نظام بانكداري اسالمي در مقايسه با نظام بانكداري ربوي دارد كارآيياخير نشان از ثبات و 

گيرد و كه تقاضاي پول براي امور سفته بازي در نظام اقتصاد اسالمي شكل نمي آنجاعالوه بر اين از 

هاي بانكداري غيرربوي معامالت بر اساس عقود با بازدهي ثابت است ثبات بيشتر را در ام شيوهدر تم

ها با نظام بانكداري ربوي به سوي اين نظام به دنبال دارد كه اين مسائل باعث شده ساير كشور

 .بانكداري اسالمي روي آورند
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