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گري  در اين مقاله قانون عمليات بانكي بدون ربا از نظر نوع رويكرد به بازار سرمايه، واسطه

د بررسي قرار گذاران مور پذيري از دولت و بانك مركزي و باالخره حفظ منافع سپرده مالي، تأثير
در اين بررسي در هر مورد، رويكرد اقتصاد مدرن در حوزة نظري و نيز مصاديق . گيرد مي

در . گيرد تجربي در قالب عملكرد كشورهاي پيشرفته مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار مي
شود كه حذف كاركرد نرخ بهره در مديريت اقتصاد كالن و  اين تحقيق نشان داده مي

سازد و تحميل سازوكار اداري بر سيستم  ثباتي را فراهم مي ي اقتصاد، زمينة تورم و بيساز ثبات
هاي كاركرد نظام بانكي را افزايش  بانكي، به دليل دادن قدرت انحصاري به بانك هزينه
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 مقدمه

هاي اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي تدوين  بدون ترديد متون قانوني و سياستگذاري كه در سال
چرا كه در آن زمان، . باشند هاي ذهني نظام فكري آن مقطع از زمان مي كنندة برداشت اند عمدتًا منعكس شده

ها و  د و لذا موتور محرك سياستگذاريها شكل نگرفته بو ها و ايده هنوز پشتوانة تجربي براي برداشت
 .داد هاي افراد در نتيجة برداشت از اصول و قواعد تشكيل مي ها را ايده گيري جهت
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كنندگان قوانين مهم در آن مقطع زمان با شهامت بسيار،  توان ساده گذشت كه تدوين از اين نكته نمي
د تا اوًال ارتباطي مفهومي و حتي موضوعي بين كاري دشوار را به عهده گرفتند و آن اين بود كه تالش كردن

مباحث اصيل اسالمي و مباحث مبتال به دنياي امروز برقرار كنند و ثانيًا قدم فراتر نهاده و به ناچار وارد حوزة 
پيچيدگي اين امر با توجه به اين . مصاديق نيز بشوند و احكام مشخصي براي حل مشكالت جامعه ارائه نمايند

نيز “ ابعاد”هاي دور است بلكه حتي در  بسيار بزرگتر از گذشته“ مقياس”هان امروز نه تنها در واقعيت كه ج
شود و اين رسالت عالم و دانشمند اسالمي را بسيار خطير و دشوار  دچار دگرگوني شده است بيشتر آشكار مي

 .سازد مي
تواند  هني گاه ميهاي ذ منظور از آنچه كه ذكر شد آن است كه بين مفاهيم اصيل و برداشت

دهد و موجب  ها را كاهش مي هاي فاحشي وجود داشته باشد كه تجربه و بازخور از واقعيات اين تفاوت تفاوت
هاي اولية پس از پيروزي  گذاري سال از آنجا كه همانگونه كه ذكر شد متون قانون. گردد همگرايي ذهني مي

كنندگان در آن مقطع از زمان بوده و نيز  هاي تدوين شتانقالب اسالمي به طور عمده متكي بر ذهنيات و بردا
هاي مختلف، تجربه بيش از بيست سال از اجراي اين قوانين را داراست،  از آنجا كه اينك كشور ما در زمينه

. هاي جديدي را مطرح كنيم شايد مفيد و حتي ضروري باشد تا نگاهي نقادانه به اين قوانين نموده و برداشت
كنندگان قوانين در آن مقطع از زمان بوده و نه تنها  هاي تدوين نگاه انتقادي متوجه برداشتبديهي است، 

پذيري اين مفاهيم را در ارائه طريق براي مباحث  هاي آسيب آورد بلكه راه اي به مفاهيم اصيل وارد نمي خدشه
 .نمايد روز نيز مسدود مي

نرخ ”و “ ربا”ي برقراري ارتباط بين دو مفهوم يكي از مباحث مهم مرتبط با آنچه كه ذكر شد، چگونگ
چگونگي برقراري ارتباط بين اين دو مفهوم، طبيعتًا براي كشوري كه از يك سو بر اجراي قوانين . است“ بهره

در چارچوب اسالم تأكيد دارد و از سوي ديگر حصول به اهداف اقتصادي كه متضمن نرخ پايين تورم و رشد 
قانون عمليات بانكي . را در سرلوحه كار خود قرار داده است بسيار حياتي خواهد بودباشد  باالي اقتصادي مي

هاي اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي نوشته و  بدون ربا، به عنوان يكي از قوانين مهم كشور كه در سال
 .تصويب شد چنين نقشي را برعهده گرفته است

خ بهره و نظام بانكي در دنياي امروز با آنچه كه در در اين مقاله تالش خواهد شد تا كاركردهاي نر
هاي اين قانون مورد شناسايي  ها و نارسايي قانون بانكداري بدون ربا در نظر گرفته شده مقايسه شود و كاستي

اي  شود فتح بابي براي بحث و گفتگو در زمينه بديهي است آنچه كه در اين تحقيق مطرح مي. قرار گيرد
 .تر بدان پرداخته شده استخواهد بود كه كم

در مقطع تدوين قانون بانكداري بدون ربا، جهان در حوزة انديشه دو قطبي بود كه يكي مظهر ظلم و 
نظام بانكي نه . گرديد تلقي مي) كمونيسم(و ديگري مظهر كفر و ماديگري ) داري جهان سرمايه(عدالتي  بي

ن در انباشت سرمايه به عنوان شريان حياتي نظام تنها به خاطر كاركرد ربوي، بلكه به دليل كاركرد آ
بخش خصوصي به عنوان جزيي از اين نظام و نظام بانكي به عنوان جزيي ديگر . شد داري شناسايي مي سرمايه

لذا يكي . شدند داري شناخته مي كه تعامل فعال و قوي با يكديگر دارند از مظاهر بارز كاركرد نظام سرمايه
گيرد چگونگي رويكرد قانون به  در اين مقاله فارغ از موضوع نرخ بهره مورد توجه قرار ميديگر از مواردي كه 

 . گري مالي است جايگاه نظام بانكي در انباشت سرمايه و ايفاي نقش واسطه
در بخش اول، نقش نرخ بهره . بندي شده است هاي بعدي در پنج قسمت طبقه مطالب مقاله در بخش

گيرد و قانون بانكداري بدون ربا به دليل غفلت از چنين نقشي  مورد توجه قرار ميدر مديريت اقتصاد كالن 
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گري مالي را به عنوان كاركرد اصلي نظام بانكي با كاركرد  بخش دوم، واسطه. شود مورد انتقاد واقع مي
جايگاه و در بخش سوم نقش، . دهد باشد مورد مقايسه قرار مي مي“ وكالت وجوه”بيني شده در قانون كه  پيش

اي كه در قانون بانكداري بدون ربا منظور شده  هاي تجاري به شيوه ارتباط بين دولت، بانك مركزي و بانك
كنندگان تسهيالت با سيستم  گذاران و دريافت گيرد و در بخش چهارم ارتباط بين سپرده مورد ارزيابي قرار مي

 .گيري اختصاص يافته است  نتيجهبندي و بخش پنجم به جمع. گيرد بانكي مورد توجه قرار مي
 
  نقش نرخ بهره و سرمايه كاغذي در مديريت اقتصاد كالن-١

مقولة مديريت اقتصاد كالن به . توان در زمره علوم جوان اما موفق ارزيابي كرد علم اقتصاد كالن را مي
كمي بيش از هفتاد هاي تجاري و كمك به تحقق رشد اقتصادي باثبات،  معني كاستن از دامنة نوسانات چرخه

در ميان سه متغير هدف علم اقتصاد كالن، يعني تورم، بيكاري و رشد اقتصادي، مسلمًا حصول . سال عمر دارد
نرخ تورم نه تنها در كشورهاي پيشرفتة صنعتي به . تر بوده است به موفقيت در مورد متغير اول قابل مالحظه

 از متوسط نرخ تورم ١٩٩٣ تا ١٩٨٤حال توسعه نيز كه در دهه كمتر از دو درصد تقليل يافته بلكه در جهان در 
برخي كشورها مانند برزيل كه . ١ درصد رسيده است٦برد، امروز به ارقام در حدود   درصد رنج مي٥٠نزديك به 

 ٥هاي كمتر از  هاي بيش از ششصد درصد بودند، امروز دوران آرام تورم تا حدود ده سال پيش، گرفتار تورم
اين بدان معناست كه ابزار سياست پولي به مرور هر چه مؤثرتر و كاراتر مورد استفاده . كنند  تجربه ميدرصد را

نرخ رشد حجم پول كه تا دهسال پيش . قرار گرفته و در قرار دادن تورم در دامنة قابل قبول موفق بوده است
نرخ رشد حجم . رصد رسيده استدر كشورهاي در حال توسعه نزديك هفتاد درصد بود، امروز به حدود ده د

 ١٥، بيش از دويست درصد بود امروز به كمتر از ١٩٩٤پول، حتي در كشورهاي در حال انتقال كه در سال 
مدت به حدود صفر رسيده  هاي بهره حقيقي كوتاه در كشورهاي پيشرفتة صنعتي نرخ. درصد كاهش يافته است

 .نمايد  از ركود و يا كاهش تورم ميو تغييرات جزيي در نرخ بهره كمك مؤثري به خروج
گيرند و  دانشجويان درس اقتصاد كالن در اولين آشنايي خود با اين درس بازارهاي چهارگانه را فرا مي

شوند كه در آن كل اقتصاد در دستگاه محورهاي   آشنا ميLM و ISهاي  با فاصلة بسيار كوتاهي با منحني
مديريت . دهد خالصه شده است  و محور افقي را توليد تشكيل ميمختصاتي كه محور عمودي آن را نرخ بهره

گيري از ابزارهاي پولي  ، با بهرهIS-LMو در دنياي بسيار سادة ) ١٩٣٦(اقتصاد كالن، مبتني بر مدل هيكس 
ر گيرد كه سياستگذا هاي اولية اقتصاد كالن اين نكته مورد تأكيد قرار مي گيرد و باز در آموزه و مالي انجام مي

نسبت به سياست مالي داراي ) به معني اعمال كنترل بر تعيين مقدار حجم پول(در اعمال سياست پولي 
هاي تجاري به عنوان  چرا كه مديريت اقتصاد كالن به معني كاهش دامنة نوسانات چرخه. رجحان است

 سياسي در طول زمان، مدت است و دولت در اعمال سياست مالي به دليل تعهدات اجتماعي و هايي كوتاه پديده
گيرد و تنها تركيب  حال آنكه سياست پولي توسط بانك مركزي صورت مي. از انعطاف الزم برخوردار نيست

پذيرد و آنچه كه بانك  حجم پول به صورت انفعالي از پاية پولي تأثير مي. دهد هاي مردم را تغيير مي دارايي
 .زد وجود دو بازار پول و سرمايه استسا مركزي را در اعمال سياست فعال پولي مجهز مي
واحد شمارش، عامل مبادله و ذخيرة ارزش است كه كاركرد : پول كاغذي در اقتصاد داراي سه كاركرد

پول به دليل بادوام . گيرد سوم، پول را به عنوان يك دارايي به عنوان جزيي از بازار سرمايه كاغذي در نظر مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 توسط بانك مركزي، يك دارايي است كه بازدة اسمي آن صفر و بازدة بودن و ثبت ارزش اسمي ثابت بر آن
چرا كه در طول زمان به اندازة تورم از قدرت تبديل آن به كاالها و . است“ منهاي نرخ تورم”حقيقي آن 

سرماية كاغذي در دست مردم بر اين اساس از سه جزء تشكيل شده كه جزء اول آن . شود خدمات كاسته مي
وم اوراق قرضة دولتي و جزء سوم سهام واحدهاي مختلف اقتصادي است كه در اينجا موضوع پول، جزء د

 .١سهام مورد توجه ما نيست
گردد و نرخ  انداز تلقي مي اوراق قرضة دولتي مهمترين جزء بازار سرمايه است كه نوعي سپردة پس

 -د بين پول و اوراق قرضه با نوعي بده مردم در انتخاب تركيب بهينة دارايي خو. گيرد اي به آن تعلق مي بهره
اوراق (داراي نرخ بازدة اسمي صفر و ريسك صفر و نوع ديگر دارايي ) پول(يك نوع دارايي . بستان مواجهند

افزايش وزن پول در تركيب . باشد داراي نرخ بازدة قابل انتظار مثبت و اما ريسك غيرصفر نيز مي) قرضه
دهد و افزايش وزن اوراق قرضه در تركيب دارايي، وزن  ة صفر را افزايش ميدارايي، وزن دارايي با نرخ بهر

 .نمايد دارايي با ريسك غيرصفر را افزون مي
بانك مركزي، به عنوان مثال در مواجهة با ركود، اقدام به خريداري اوراق قرضة در دست مردم 

در نتيجه، عرضة اوراق قرضه . دهد زايش مينمايد و لذا در ازاء خريد اوراق قرضه از مردم، عرضة پول را اف مي
كاهش نرخ بهره موجب افزايش تقاضا براي . كند كاهش يافته، قيمت آن افزايش و نرخ بهره كاهش پيدا مي

در مواجهة با تورم، بانك مركزي اقدام به كاهش حجم پول با مكانيزم . گردد گذاي و خروج از ركود مي سرمايه
شود، وجود بازار سرماية كاغذي و تأثير آن بر بازار پول، عنصر اصلي  كه مالحظه ميهمانگونه . نمايد مشابه مي

در حقيقت در شرايط وجود . باشد مدت اقتصاد كالن كه همانا تورم و بيكاري است مي در كنترل مسائل كوتاه
رخ بهره به معني افزايش ن. كند گيري مي بازار سرماية كاغذي، هزينة فرصت نگهداري پول را نرخ بهره اندازه

افزايش هزينة فرصت نگهداري پول است كه منجر به كاهش تقاضا براي پول و افزايش تقاضا براي اوراق 
اين واكنش كه به عنوان رفتار سوداگرانه در اقتصاد معرفي شده، عنصر اصلي رفتاري در دادن . گردد قرضه مي

ر شرايطي كه به هر دليل، بازار سرماية كاغذي د. هاي پولي است قدرت به بانك مركزي براي اعمال سياست
از اقتصاد حذف شود از يك طرف در طرف تقاضاي پول، هزينة فرصت نگهداري پول به جاي آنكه با نرخ 

به ازاء يك نرخ رشد داده شدة حجم . ٢شود گيري شود، به وسيله نرخ تورم مورد انتظار سنجيده مي بهره اندازه
د انتظار موجب كاهش تقاضا براي پول و افزايش تقاضا براي كاالهاي بادوام پول، افزايش نرخ تورم مور

افزايش قيمت كاالهاي بادوام خود انتظارات تورمي را تقويت . دهد گرديده قيمت اين كاالها را افزايش مي
ه، رفتار توان انتظار داشت كه در غياب بازار سرماي بنابراين مي. بخشد كرده و اين فرآيند تورم را شتاب مي

سوداگرانة مردم در بازار محصول انعكاس پيدا كند در حالي كه در كشورهايي كه بازار فعال سرمايه وجود دارد، 
در . گير رفتار سوداگرانه است و در نتيجه بازار محصول از ثبات به مراتب بيشتري برخوردار است اين بازار ضربه

ميزان قابل توجهي از .  بخش بزرگي از بازار سرمايه شده استكشور ما، بازار كاالهاي بادوام عمًال جايگزين
هاي همراه، خودرو و از همه مهمتر  وضعيت بازار تلفن. گردد منابع ملي در نتيجة چنين رويكردي تلف مي

كننده آنست كه اين محصوالت در خارج از كاربرد اصلي خود كاركردهايي مهم  مسكن در كشور ما منعكس
جهت   كه ارتباط تنگاتنگ و هم١نمودار شماره . كنند منابع زيادي را به اين منظور جذب مياند و  پيدا كرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ).١٩٨٧( براي تفصيل بيشتر موضوع مراجعه كنيد به فصل اول سارجنت - 1
كه در آن تورم مورد انتظار نقش اصلي را در توضيح بروز پديده ابرتورم ) ١٩٥٦(ن مثال نگاه كنيد به تابع تقاضاي پول كاگان  به عنوا-2

 .مراجعه كنيد) ١٩٨٩(براي توضيح بيشتر به فصل چهارم بالنچارد و فيشر . دهد مي
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 بيانگر آنست كه رفتار سوداگرانة مردم ١دهد قيمت مسكن در شهر تهران را با شاخص قيمت سهام نشان مي
 .كند چگونه در بازار مسكن انعكاس پيدا مي

 
 

نمودار 1- روند تغييرات قيمت مسكن و سهام
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يگر، در طرف عرضة پول نيز، نبود بازار سرمايه باعث حذف ابزار اصلي بانك مركزي در از طرف د
 و عمًال نقش بانك مركزي در كنترل حجم پول جاي خود را به نقشي انفعالي ٢گردد اعمال سياست پولي مي

سوداگرانة بنابراين حذف بازار سرمايه موجب ضعف بانك مركزي در كنترل حجم پول و تقويت رفتار . دهد مي
ثباتي هر چه بيشتر  گردد كه هر دو در جهت افزايش تورم اقتصاد را به سمت بي مردم در بازار محصول مي

اي و سنتي اقتصاد كالن است، بيانگر آن است كه نرخ بهره  آنچه كه گفته شد كه مطالب پايه. دهد سوق مي
. شود قيمًا تحت تأثير سياستگذاري تعيين ميو در سطح اقتصاد كالن و مست“ پول و سرمايه”عمدتًا در بازار 

ارتباط و اتصال عنصر سياستگذاري با مباني رفتاري مردم از طريق توجه آحاد اقتصادي به ارزش زماني 
سرماية كاغذي است كه دربرگيرندة چهار عنصر تورم، نرخ رجحان زماني، نرخ بازدة حقيقي سرمايه و ريسك 

 .باشد مي
و سنتي، در طول كمي بيش از سي سال گذشته دچار تحوالت مهمي شده است اي  اقتصاد كالن پايه
هاي خرد براي اقتصاد كالن خالصه  توان در دو مؤلفة انتظارات عقاليي و تعريف پايه كه اين تحوالت را مي

در شدند  در بعد دوم، مجموعة متغيرهايي كه تا دهة هفتاد به عنوان متغيرهاي اقتصاد كالن ناميده مي. كرد
يك دسته متغيرهايي كه در سطح اقتصاد كالن تنها به شكل . اين مقطع به تدريج به دو دسته تقسيم شدند

گذاري و حتي تجارت خارجي از  توليد ناخالص داخلي، مصرف خصوصي، سرمايه. هم فزون از خرد معني دارند
مستقلي ندارد و عبارتست از جمع به عنوان مثال توليد در سطح اقتصاد كالن از خود موجوديت . اند اين نوع

بخش بزرگي از توسعة علم اقتصاد . ها و يا مصرف عبارت از جمع مصرف خانوارهاست توليد مجموعة بنگاه
هاي خرد خود در سطح  كالن در طي سه دهة گذشته، معطوف به مرتبط كردن عملكرد اقتصاد كالن به ريشه

باشند  ر از متغيرهاي اقتصاد كالن، از آنجا كه فاقد مؤلفة خرد مياما گروهي ديگ. ها بوده است خانوارها و بنگاه
متغيرهايي مانند كسري بودجه، مخارج . اند همچنان در سطح اقتصاد كالن تعريف شده و در همان سطح مانده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .كنم ودار تشكر مي از جناب آقاي ناصر خياباني به خاطر ارائة اطالعات مربوط به اين نم- 1
  .در چنين حالتي تنها ابزار كنترل حجم پول، تعيين نرخ سپرده قانوني است كه به دليل ماهيت انفعالي، قدرتي بسيار محدود در تعيين حجم پول دارد - 2
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 عمده اين بدان دليل است كه اينگونه متغيرها مستقيمًا و يا به طور. اند دولت، نرخ ارز و نرخ بهره از اين قبيل
گذاري  متغيرهايي مانند توليد، مصرف و سرمايه. شوند و داراي مؤلفة خرد نيستند توسط سياستگذاري تعيين مي

شوند حال آنكه گروه دوم  هر چند تأثيرپذير از متغيرهاي كامًال اقتصاد كالن هستند اما در بازار خرد تعيين مي
 .شوند از متغيرها در بازارهاي كالن تعيين مي

ين رو، بخش بزرگي از ادبيات اقتصاد كالن مدرن در حوزة انتظارات عقاليي به اين موضوع از هم
بازارهاي (اي اقتصاد خرد  اختصاص يافته كه مردم در شرايط اطالعات ناكامل كه ناتوان از تفكيك تكانه

هاي كالن  ا تكانهاند، چگونه از متغيرهايي مانند نرخ بهره و نرخ ارز كه همبستگي ب و اقتصاد كالن) محلي
 براي چگونگي مواجهة سياستگذار ٢ و باز از همين رو است كه قواعد مختلف نرخ بهره١كنند دارند استفاده مي

كه به عنوان يك ) ١٩٩٣(توان به قاعدة تيلور  به عنوان مثال مي. هاي تجاري پيشنهاد شده است با چرخه
 .٣براي انگلستان اشاره كرد) ١٩٩٦(دة مشابه گودهارت قاعدة رفتاري ار روش كار فدرال رزرو آمريكا و قاع

گيرد تابعي خطي از  اي كه فدرال رزرو در عمليات بانكي به كار مي براساس قانون تيلور نرخ بهره
الگوهاي مشابهي ) ٢٠٠٠(تفاضل نرخ تورم جاري و نرخ تورم هدف و شكاف توليد است و طبق ادعاي نلسن 

 .زي انگليس هم صادق بوده استاز نوع تيلور براي بانك مرك
)١(    ( ) txttt xli ϕππϕπ +−+=ˆ 
 

 :كه در آن
πϕ و xϕ :                 ضرايب سياستگذاريn

ttt yyx ˆˆ  شكاف توليد: =−
π :گذاري شده نرخ تورم هدف 
 .باشند مي

سازي اقتصاد مورد  هاي تجاري در جهت ثبات دهد كه نرخ بهره چگونه در چرخه نشان مي) ١(معادلة 
 نشاندهندة آنست كه در موقع افزايش نرخ xϕ وπϕعالمت مثبت براي پارامترهاي. گيرد استفاده قرار مي

كند كه بيانگر سياست انقباضي پول است و در زمان فاصله  تورم هدفگذاري شده، نرخ بهره افزايش پيدا مي
 .شود گرفتن توليد از توليد بالقوه سياست انبساطي به كار گرفته مي

 است كه حكايت از آن دارد xϕ به مراتب بزرگتر ازπϕدهد كه مطالعات تجربي انجام شده نشان مي
بنابراين نرخ بهره يك متغير . ٤سازي تورم واكنش نشان داده است  بهره به طور مؤثرتري به ثباتكه قاعدة نرخ

 .كليدي در مواجهة با نوسانات اقتصادي است
 روند نزولي نرخ تورم و نرخ رشد حجم پول را در كشورهاي پيشرفتة صنعتي ٣ و ٢نمودارهاي شمارة 

هاي مركزي در اعمال كنترل بر  رخ تورم در نتيجه قدرت بانكشود ن همانگونه كه مشاهده مي. دهد نشان مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ).١٩٨٣(و كينگ ) ١٩٨٤(، كيم بورو )١٩٨٠( به عنوان مثال مراجعه كنيد به بارو - 1
2- Interest Rate Rule 

منشأ . شود در اينجا به وجوه متمايز دو رويكرد سياست پولي كه يكي مبتني بر تمركز بر هدف مياني حجم پول و ديگري نرخ بهره است پرداخته نمي -3
دة حجم پول بر قاع) ١٩٦٨(و فريدمن   ) ١٩٧٥(سارجنت و واالس . گردد كه از آن پس مداومًا استمرار داشته است برمي) ١٩٧٠(اولية اين بحث به پول 

 بهره به عنوان يك متغير اطالعاتي كه دهد كه نرخ نشان مي) ١٩٨٣(هاي انتظارات عقاليي، كينگ  در چنين رويكردي در چارچوب مدل. تأكيد دارند
 .گيرد زا و هم اطالعات واكنش سياستگذار است مورد استفاده قرار مي هاي برون هم دربرگيرندة اطالعات شوك

 ).٢٠٠٢(و وود فورد ) ١٩٩٥(، رود بوش )٢٠٠٠( مراجعه كنيد به كالديدا و همكاران  به عنوان مثال- 4
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كنندة  نمودارهاي مشابه براي كشور ما منعكس. ترين ميزان تاريخي خود رسيده است رشد حجم پول به پايين
 ).٥ و ٤نمودارهاي شماره (ارقام باالي نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در طول زمان است 

 
 

نمودار 2- نرخ تورم در كشورهاي صنعتي
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نمودار 3- نرخ رشد حجم پول در كشورهاي صنعتي
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نمودار 4- نرخ تورم در ايران
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نمودار 5- نرخ رشد حجم پول در ايران
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داري در طول دو دهة گذشته روند  دهد كه نرخ بهره در كشورهاي سرمايه  نشان مي٦نمودار شمارة 
 . خود رسيده استترين حد تاريخي  هاي اخير به پايين نزولي داشته و در سال

 

نمودار 6- نرخ بهره در كشورهاي صنعتي
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داري كه اصل بر فعاليت بخش خصوصي است، در ازاء سپردن بخش اعظم  در كشورهاي سرمايه
باقي ) بانك مركزي(هاي اقتصادي به سازوكار بازار، كنترل حجم پول با قدرت تمام در اختيار دولت  فعاليت

در ايجاد فضاي باثبات و غيرتورمي اقتصاد كالن كه الزمة رشد پايدار مانده است و از اين طريق نقش دولت 
هاي دولت  در كشور ما به دليل نبود ابزار كنترل حجم پول، دخالت. گردد اقتصادي است به خوبي ايفا مي

هاي گوناگون شكل گرفته و موجب اخالل در  گذاري عمدتًا در بازار محصول و از طرق مختلف از جمله قيمت
 .رد بازار و توسعة فساد اداري و مالي گرديده استكارك

در اين ماده .  قانون بانكداري بودن ربا سياست پولي تعريف شده است٢٠در فصل چهارم، مادة 
فرض نبود بازار سرمايه، منظور  مهمترين عنصر سياست پولي كه تعيين حجم پول است به دليل وجود پيش

هاي تجاري جايگزين سياست پولي  ف بانك مركزي در عملكرد بانكهاي مختل نگرديده و در مقابل، دخالت
در اين قانون نرخ بهره در هر شكل خود، حذف شدة از اقتصاد تلقي شده و جايگزين آن دريافت . شده است

گذاري در قالب عقود مختلف در نظر گرفته شده  هاي سرمايه ها با بانك در پروژه سود ناشي از انواع مشاركت
كنندگان قانون بانكداري بدون ربا، مقولة  توان نتيجه گرفت كه در اقتصاد مورد نظر تدوين براين ميبنا. است

 انگلستان
انسهفر  

 آلمان
 ژاپن
 آمريكا
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هاي پولي منتفي است و برداشت از اين متغير مهم  مديريت اقتصاد كالن در چارچوب متعارف اعمال سياست
 .استاي تجاري و در سطح خرد مترادف گرفته شده  اقتصاد كالن، به اشتباه با مقوله

 
 ها با نقش وكالت وجوه گري مالي بانك  مقايسه نقش واسطه-٢

هاي  انگيزه اصلي توسعة بازارهاي مالي و بويژه سيستم بانكي براساس مباني نظري، كاهش هزينه
با بزرگ شدن اقتصاد، برقراري )). ١٩٧٧(لوين (هاي ناشي از كمبود اطالعات است  معامالتي و تقليل هزينه

حتي اگر چنين . شود اسطة صاحب سرمايه از يك طرف و كارآفرين از طرف ديگر غيرممكن ميارتباط بدون و
هاي زيادي را  ها هزينه امري هم ممكن بود، اعمال نظارت و كنترل بر كارآفرين و نيز مواجهة با انواع ريسك

 را در ايفاي گيري سيستم بانكي كند كه مجموعه موارد ذكر شده، شكل به صاحب حساب سرمايه تحميل مي
بر اين اساس، بانك خود يك بنگاه اقتصادي است كه در پاسخ به نياز . نمايد گري مالي توجيه مي نقش واسطه

گانة ذيل را  باشد و وظايف پنج كنندة تسهيالت مي گذار و دريافت بازار ايجاد شده و عامل واسط بين سپرده
 :كند دنبال مي
 تسهيل ريسك -١
 گذاري و تخصيص منابع ايهكسب اطالعات در مورد سرم -٢
 ها تجهيز و بسيج سپرده -٣
 نظارت بر مديران و اعمال كنترل -٤
 تسهيل مبادله -٥

ترين عنصر هزينه،  اصلي. شود هايي را متحمل مي بانك براي انجام وظايف ذكر شده، هزينه
اري، هاي اد عالوة بر آن، هزينه. اندازهاي مردم است هاي بابت نرخ سود سپرده براي جلب پس پرداخت

شود و در ازاء آن وجوه  هاي مختلف تأمين تجهيزات و ساختمان از جانب بانك پرداخت مي پرسنلي و هزينه
اي  گردد تا فاصله اين امر باعث مي. دهد دريافت شده از بابت اعطاي تسهيالت، درآمدهاي بانك را شكل مي

گري بانك بيشتر  هاي واسطه هر چه هزينهطبيعتًا . بين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيالت وجود داشته باشد
نتيجة آن خواهد شد كه فاصلة بين . كنندگان تسهيالت بيشتر خواهد شد باشد، نرخ مورد درخواست از دريافت

گذاري كاهش  نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيالت افزايش پيدا كند كه به دنبال آن تقاضا براي سرمايه
بازار سرمايه از . كنندة ميزان كارايي سيستم بانكي است ر شده، منعكسفاصلة بين دو نرخ ذك. خواهد يافت

ترين بازارها در كشورهاي پيشرفته است و همين امر موجب گرديده تا فاصله بين نرخ سود سپرده  رقابتي
 تغييرات نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيالت را براي ٧نمودار شمارة . تسهيالت به شدت كاهش پيدا كند

همانگونه .  تفاضل دو نرخ را براي كشور ژاپن ترسيم كرده است٨دهد و نمودار شمارة  د آمريكا نشان مياقتصا
در قانون . شود در نتيجه هر چه رقابتي شدن سيستم بانكي اين تفاصل سير نزولي داشته است كه مشاهده مي

هاي اقتصادي شكل  سخ به انگيزهگري مالي به عنوان يك كاركرد مستقل كه در پا بانكداري بدون ربا، واسطه
گذاران است و لذا بر اساس  سپرده“ وكيل وجوه”گرفته به رسميت شناخته نشده و فرض بر آن است كه بانك 

به طور تلويحي فرض بر آن است كه بانك براساس . كند  اين قانون، از آنان كارمزد دريافت مي١٩ ماده ٤بند 
كند و از آنجا كه مشتريان خود سازوكاري براي تعيين  زد دريافت مي از مشتريان كارم١“هزينه فزون”سيستم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Cost plus 
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بنابراين . ١اين نرخ را ندارند تعيين كارمزد به عهدة شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي گذاشته شده است
دي دانيم فاصلة بسيار زيا همانگونه كه مي. سازوكار اداري جايگزين نظام رقابتي در سيستم بانكي گرديده است

 ).٩نمودار شماره (بين نرخ سود سپرده و تسهيالت در كشور ما وجود دارد 
 

نمودار 7- نرخ سود تسهيالت و نرخ سود سپرده در آمريكا
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نمودار 8- تفاضل نرخ سود تسهيالت و نرخ سود سپرده در ژاپن
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نمودار 9- تفاضل نرخ سود تسهيالت و سپرده در ايران
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هاي  الوكاله سپرده ، حق)٢٧/٩/١٣٦٢ هيأت وزيران مورخ ٨١٩٦٢نامة شمارة  تصويب(نامة قانون   آيين١٠ مادة ١ مطابق تبصره - 1
 .گذاران كم خواهد شد گذاري از سهم منافع سپرده سرمايه
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  ساختار نظام بانكي و نگرش دولتي در قانون بانكداري بدون ربا-٣
تصادي است كه داراي اختيار استفادة از ابزارهاي سياستگذاري در بانكداري مدرن، بانك بنگاهي اق

، در ١عالوة براين بانك در مواجهة با پديدة كژمنشي. شامل نرخ سود سپرده و تسهيالت در انواع مختلف است
از آنجا كه ورشكستگي بانك و ناتواني در پاسخگويي . كند گيري مي مورد ميزان تسهيالت اعطايي نيز تصميم

هاي مركزي به طور معمول با بررسي  كند بانك هاي سنگيني را به جامعه تحميل مي ريان، هزينهبه مشت
هاي غيرمنتظرة نامطلوب جلوگيري   از وقوع پديده2هاي عملكرد بانك مانند شاخص كفايت سرمايه شاخص

 منظور كنترل قدرت هاي تجاري با بانك مركزي اعمال نرخ سپردة قانوني به كانال ديگر ارتباط بانك. كنند مي
ها از آزادي عمل برخوردارند و در چارچوب  به هر حال در محدودة تعيين شده، بانك. هاست انبساطي بانك

 .كنند سازوكار بازار رفتار خود را تنظيم مي
بانكداري بدون ربا، اهداف نظام بانكي را شامل فعاليت در جهت تحقق اهداف و   قانون١ ماده ٢بند 

هاي اعتباري و  ، اجراي سياست١٩مادة . داند هاي اقتصادي دولت جمهوري اسالمي مي رنامهها و ب سياست
هاي اعتباري و تسهيالت  مدت را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده و سياست تسهيالت اعطايي كوتاه

سالمي قابل هاي عمراني و تصويب مجلس شوراي ا اعطايي پنجساله و درازمدت را تنها در قالب لوايح برنامه
 .داند اجرا مي

هاي اقتصادي  در حدود سياست”گذاري و مشاركت  هاي مختلف سرمايه ، تعيين رشته٢٠براساس مادة 
، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي، تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، “مصوب

هاي  ها و در هر يك از موارد و رشته راي هر يك از بانكب... گذاري، اجاره به شرط تمليك و  مضاربه، سرمايه
 .مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيالت اعطايي به هر مشتري نيز در اختيار بانك مركزي است

هاي توليدي و عمراني را منوط به  هاي بانك در امور و يا طرح گذاري  قانون، برنامه سرمايه٨مادة 
تسهيالت بازرگاني در . وب لوايح بودجة ساالنة كل كشور نموده استتصويب مجلس شوراي اسالمي در چارچ

ها در امر واردات  ، بانك٩براساس تبصرة مادة . قابل اجراست) ٩مادة (هاي بازرگاني دولت  چارچوب سياست
 . باشند مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي

هاي تجاري به طور كامل،  انكشود براساس قانون بانكداري بدون ربا، ب همانگونه كه مالحظه مي
گيري در مورد  ابزارهاي اداري در خدمت دولت و بانك مركزي بوده و فاقد هر گونه اختيار و قدرت تصميم

 .باشند هاي اصلي خود مي فعاليت
 

 گذار  نقش بانك در حفظ منافع سپرده-٤
گري مالي مشاهده  در زماني كه اقتصاد به قدري كوچك بوده كه ضرورتي بر وجود كاركرد واسطه

اند به راحتي يكديگر را پيدا كنند، در چارچوب موازين  توانسته شده و صاحبان سرمايه و كارآفرينان مي نمي
هايي متنوع براي برقراري عقود بين دو طرف تعيين گرديده كه براساس آن نحوة توزيع  اسالمي، چارچوب

ه در نتيجة عمل به انجام مشاركت در چارچوب هر به طور طبيعي آنگاه ك. منافع بين طرفين روش شده است
شده  گرديده، پيامدها نيز بين دو طرف توزيع مي يك از عقود، منفعت و يا ضرري متوجه فعاليت اقتصادي مي

اي ديگر از كاركردها نيز، آنان كه به قصد كمك به هم نوع خود و در جهت عمل به  در حوزه. است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Moral Hazard 
2- Capital Adequacy 
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نمايند فرد نيازمند را پيدا كرده و منابع را در اختيار او  الحسنه مي  وام قرضهاي ديني اقدام به اعطاي توصيه
 .دهند قرار مي

هاي متناسب با ظرف اقتصادهاي كوچك را بر  قانون بانكداري بدون ربا، عقود گوناگون در قالب
اجرايي قانون نامة   آيين١٠براساس مادة . كاردكرد سيستم بانكي و براي اقتصادي بزرگ تحميل نموده است

، منافع حاصل از عمليات مترتب بر اجراي عقود پس از وضع )٢٧/٩/١٣٦٢ هيأت وزيران مورخ ٨١٩٦٢مصوبة (
“ در كل وجوه به كار گرفته شده”هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانك، به نسبت مدت و مبلغ  سپرده

گذاري  گذاري، سپرده شود، در طرف سپرده جرا ميدر واقع همانگونه كه در عمل نيز بعضًا ا. تقسيم خواهد شد
سازي شده و در طرف تسهيالت اعطايي نيز،  شبيه“ در يك حساب”گذاري  يك يك صاحبان حساب با سپرده

به صورت يك پروژه در نظر گرفته شده “ كليت يك بانك”هاي متعدد برخوردار از تسهيالت در مقياس  پروژه
اين بدان معناست كه از آنجا كه . گردد گذاران برمي ها، به سپرده همة فعاليتو لذا ميانگين منافع مترتب بر 

هاي مورد  كنندگان تسهيالت و پروژه گذاران و دريافت نگهداري حساب در چارچوب رابطة بين يك يك سپرده
“ مجموع منابع”گيرد كه  را به عهده مي“ وكيل مطلق”نظر غيرممكن است، عمًال بانك نقش يك 

گذاران توزيع  گيرد و ميانگين منافع را ميان سپرده به كار مي“ ها اي از پروژه مجموعه”ذاران را در گ سپرده
اي به كار گرفته شود كه از بازدهي بسيار باال  اي معين در پروژه بنابراين ممكن است منابع سپرده. كند مي

اي ديگر  سود يك پروژه با زيان پروژه. اي زيانده استفاده شده باشد برخوردار باشد و منابعي ديگر در پروژه
 .شود تعديل شده و باقيمانده، سود واقعي محسوب مي

همانگونه كه ذكر شد از دست دادن ابزار سياستگذاري پولي و نيز حاكم كردن سازوكاري اداري و نيز 
گذار  ه بين سپردههايي بوده است كه براي استقرار سازوكاري منصفانه و عادالن تفوق كامل بخش دولتي، هزينه

رسد كه اين سازوكار  اما به نظر مي. كنندة تسهيالت با وكالت سيستم بانكي در نظر گرفته شده است و دريافت
گيري كارآفرينان خوب و بد، نقش وجوه با بازده باال  گيرد و با ميانگين چندان هم جانب عدالت و انصاف را نمي

 .نمايد  ميتر خنثي هاي با بازده پايين را با پروژه
گذار و  اشكال دوم آن است كه ابعاد حقوقي حاكم بر روابط بين بانك و در وجه ديگر سپرده

سؤال اين است كه . گذار است كنندة تسهيالت، منوط به برخورداري بانك از حق وكالت سپرده دريافت
گيري از  ل، از بهرهگذار چه اختياري در اعطاي حق وكالت داراست و چرا بايد در صورت عدم تماي سپرده

بيني شده، آحاد اقتصادي تنها در صورتي  در حقيقت در نظام بانكداري پيش. سيستم بانكي محروم شود
توانند با سيستم بانكي كار كنند كه اختيار وجوه خود را به طور مطلق به اين سيستم واگذار كنند و كاركرد  مي

 .گذاران گره خورده است پردهسيستم بانكي با اعطاي اجباري حق وكالت از طرف س
الحسنه در شرايطي كه اقتصاد  هاي قرض حساب. الحسنه است هاي قرض بحث ديگر مربوط به سپرده

قيمت را در اختيار بانك  شود كه منابع ارزان با تورم دو رقمي مواجه است، گوهري گرانبها براي بانك تلقي مي
الحسنه در جامعه ايجاد شده و تمركز قابل توجه  وجوه قرضآوري  نگاهي به وضعيتي كه در جمع. دهد قرار مي

آوري اين وجوه به جاي تبليغ در ارائة خدمات جديد و يا بهبود كيفيت ارائة خدمات  ها در جمع تبليغات بانك
آزمايي در سطح ملي، همگي بيانگر فاصلة بسيار  الحسنه به نوعي بخت موجود و تبديل سنت پسنديدة قرض

 .گذاران و عدم انطباق آن با سازوكارهاي واقعي رفتاري است ية قانونزياد نيت اول
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 گيري بندي و نتيجه  جمع-٥
هاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي در  داري و نيز در سال مباني عمل سيستم بانكي در جهان سرمايه

ل آن بود كه نظام بانكي دليل او. شد ايران، به دو دليل از سوي متفكرين اسالمي كشور مورد انتقاد واقع مي
شد و دليل دوم  گذاري شده و از اين نظر كاركرد آن دچار اشكال تشخيص داده مي براساس سازوكار ربوي پايه

كنندة سيستم بانكي در انباشت سرمايه و عملكرد آن به عنوان عنصري مهم در سيستم  به نقش تعيين
شد و بويژه قرار  رض با عدالت اجتماعي ارزيابي ميانباشت سرمايه در تعا. گرديد داري معطوف مي سرمايه

داري تلقي  گرفتن مديريت سرمايه در كنترل و مالكيت بخش خصوصي تأييد تداوم كاركرد نظام سرمايه
در رفع نقيصة اول . اي نوشته شد كه هر دو نقيصه را برطرف نمايد قانون بانكداري بدون ربا به گونه. گرديد مي

 و رفتار سوداگرانه كه بعد قالب در كاركرد بازار سرمايه و بعد بسيار مهم ١بهره قرار داده شدربا دقيقًا مترادف 
سازد و واقعيتي غيرقابل انكار در  در كاركرد بازار پول است و اين دو بازار را از اين طريق به هم مرتبط مي

 به عنوان مهمترين متغير بر همين اساس، جايگزين نرخ بهره. مشاهدات روزمرة رفتاري است نفي گرديد
گذار  گذار و سرمايه مرتبط با كاركرد بازار پول و سرمايه، سازوكار توزيع سود در قالب روابط تجاري بين سپرده

فرض دولتي بودن سيستم بانكي، از طريق منوط  نقيصة دوم نيز با پيش. با وكالت بانك در نظر گرفته شد
هاي  مدت به مصوبات هيأت وزيران، سياست ت اعطايي كوتاههاي اعتباري و تسهيال كردن اجراي سياست

مدت و بلندمدت به مصوبات هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي از يك طرف و قرار دادن  ميان
هاي سود  گذاري، نرخ هاي مختلف سرمايه تر از قبيل تعيين رشته هاي جزيي گيري در حوزه قدرت تصميم

ين انواع و ميزان حداقل كارمزد خدمات بانكي و حتي تعيين حداكثر تسهيالت ها، تعي تسهيالت و سپرده
 .اعطايي به هر مشتري در اختيار بانك مركزي از طرف ديگر مرتفع گرديد

هاي كلي و تا حد ساالنه در قالب  گيري در اين چارچوب، بانك سازماني اداري است كه در جهت
ها و مقادير تسهيالت اعطايي در موارد  ي مربوط به انواع نرخها مصوبات هيأت وزيران و در اتخاذ سياست

 .نمايد ريزتر منطبق با تصميمات بانك مركزي عمل مي
توان نتيجه گرفت كه قانون بانكداري بدون ربا داراي دو ويژگي كامًال بارز   از آنچه كه مطرح شد مي

 سطح اقتصاد كالن و جايگزين كردن آن با ويژگي اول حذف بازار پول و سرمايه به عنوان دو بازار در. است
سازوكار تجاري در سطح خرد مربوط به توزيع سود در قالب عقود مختلف مشاركت و ويژگي دوم استقرار 
سازوكاري كامًال اداري بر عملكرد بانك و قرار دادن بانك به طور كامل در چارچوب تصميمات دولت و بانك 

 .مركزي است
كننده در اعمال مديريت در سطح اقتصاد  بازار پول و سرمايه نقشي بسيار تعيينهمانگونه كه اشاره شد 
حذف اين دو بازار از . هاي تجاري و كاستن از دامنة نوسانات آن دارا هستند كالن در جهت مقابله با چرخه

د و از سوي گرد زايي بيشتر پول مي كند كه موجب تورم يك سو رفتار سوداگرانه را به بازار محصول منتقل مي
ترين وظيفه كه كنترل تورم است به دليل در اختيار نداشتن ابزار سياست  ديگر بانك مركزي را در اعمال اصلي

توان انتظار داشت كه اقتصاد با مشكل تورم به طور مستمر دست گريبان باشد و  لذا مي. سازد پولي، ناتوان مي
حي باال قرار داشته باشد همانگونه كه همواره بوده از اين طريق، نرخ بهرة اسمي تحت هر عنوان، در سط

وجود بازارهاي فعال پول و سرمايه در كشورهاي پيشرفته موجب گرديده تا قدرت كنترل تورم به نحو . است
. ترين سطح تاريخي خود قرار بگيرند هاي بهرة اسمي در پايين مطلوب فراهم گرديده و از اين طريق نرخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . قرار دادن كلمة بهره در پرانتز در كنار كلمة ربا در عنوان قانون، مؤيد اين نكته است- 1
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هرة اسمي، مقادير حقيقي نرخ بهره را در حدود بسيار نازلي نزديك به صفر قرار داده هاي ب كاهش تاريخي نرخ
دهد كه چگونه سيستمي كه به دليل  اين تفاوت بارز عملكرد، سؤال بسيار مهمي را پيش رو قرار مي. است

هاي سود  نها نرخربوي بودن مورد انتقاد بوده نرخ بهره را به نزديك صفر رسانيده در حاليكه در كشور ما نه ت
هاي موجود، بازار  تسهيالت رسمي در سطوحي بسيار باال قرار دارد، بلكه به دليل وجود مازاد تقاضا در نرخ

پاسخ اين سؤال را بايد در نبود ابزار اصلي كنترل حجم پول . هاي به مراتب باالتر نيز فعال است موازي با نرخ
گرانه به بازار محصول در نتيجة حذف بازار پول و سرمايه جستجو در اختيار بانك مركزي و انتقال رفتار سودا

شود كه عمر آن به  اي جديد محسوب مي رسد از آنجا كه مقوله مديريت اقتصاد كالن مقوله به نظر مي. ١كرد
توان سابقه مصداقي تاريخي در صدر اسالم براي آن پيدا كرد و نيز از آنجا  رسد و لذا نمي كمتر از صد سال مي

كه نرخ بهره يك متغير كامًال در سطح اقتصاد كالن است كه چگونگي استفادة از ابزار سياست پولي در آن 
توان با ناديده گرفتن اين ابعاد، مسئله را با درصد سود توزيع شدة ناشي از انواع عقود  كند، نمي انعكاس پيدا مي
گيري از  ائل مستحدثه دانست و طراحي و بهرهشايد همانگونه كه شهيد مطهري بيمه را از مس. مترادف دانست

اي كامًال  آن را فاقد پشتوانة صريح تاريخي ديني ارزيابي كرد، مقولة مديريت اقتصاد كالن را نيز بايد مسأله
هاي است كه اگر منتهي به كاهش حتي يك درصد در  مديريت اقتصاد كالن خود پروژه. جديد به حساب آورد

هاي عمراني  گذار در پروژه  به مراتب باالتر از سود حاصل از سهم مشاركت يك سپردهنرخ تورم بشود مزايايي
 .ايجاد خواهد كرد

گري مالي با وكالت وجوه است كه  بعد ديگر قانون بانكداري بدون ربا، جايگزين كردن نقش واسطه
ها را در قالب كارمزد  نههاي سربار به صورت هزينه فزون كار كند و هزي گردد بانك در انجام هزينه موجب مي

گري مالي در قالبي رقابتي موجب گرديده تا فاصلة بين نرخ سود  اجراي نقش واسطه. از مشتريان دريافت دارد
حال آنكه با . سپرده و نرخ سود تسهيالت در كشورهاي ديگر به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كند

الوكاله، فاصله بين دو نرخ سود  ل به مشتري در قالب حقهاي باالي سيستم بانكي به دليل قابليت تحمي هزينه
 . سپرده و تسهيالت در كشور ما به ميزان غيرقابل قبولي زياد است

باالخره آخرين نكته آنكه بانك در قانون بانكداري بدون ربا در نقش وكيل اجباري مشتري و با 
مجموع منابع ”گيرد كه در آن  چوبي شكل مياين وكالت در چار. شود اختيارات خارج از كنترل موكل ظاهر مي

هاي گوناگون و عملكرد  در نظر گرفته شده و مجموع تسهيالت داده شده بر پروژه“ گذاري به طور يكجا سپرده
شود و لذا منطق حاكم بر عقود مشاركت بدون واسطة سوم كامًال  منظور مي“ سرجمع”هر يك نيز به طور 

 .گردد نقض مي
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هايي بر قانون   قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت و نيز قانون برنامة سوم كه اجازة انجام عمليات بازار باز را به بانك مركزي داد، تكمله -1
لكن به دليل وقفه طوالني به وجود آمده طي ساليان . شوند انكداري بدون ربا در جهت نزديك شدن به كاركردهاي اقتصاد مدرن تلقي ميب

 .گذشته، حجم اوراق هنوز به ميزاني نيست كه امكان كنترل موثر حجم پول را فراهم آورد
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 :مآخذ
 : فارسي -١

هاي اجرايي، بانك مركزي جمهوري  ها و دستورالعمل نامه و آيين) بهره(قانون عمليات بانكي بدون ربا 
 .١٣٧١اسالمي ايران، ارديبهشت 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، انتشارات سازمان – اجتماعي –قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي 
 .١٣٧٩برنامه و بودجه، 
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