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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح عمليات بانكي بدون ربا»
 .4كليات طرح از ديدگاه صاحبنظران

چكيده
ضرورت اصالح قانون بانكداري بدون ربا بهداليل متعددي چون وجود مشكالت عديده در نظام بانكي
كشور با منشأ قانوني ،وجود شبهاتي در عملكرد ربوي بانكها ،صوري شدن بخش زيادي از عقود بانكي،
عدم تناسب برخي عقود با ماهيت بانكها و مؤسسات اعتباري و تحول بانكداري اسالمي در دنيا بر كسي
پوشيده نيست.
مجلس شوراي اسالمي با تشخيص اين ضرورت و با عنايت به عدم ارائه لوايح بانكداري و بانك
مركزي توسط دولت« ،طرح عمليات بانكي بدون ربا» را با قيد يكفوريت در جلسه علني مورخ 1394/2/1
تصويب و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي و ساير كميسيونهاي فرعي ارجاع داد.
طرح عمليات بانكي بدون ربا در  6فصل تنظيم شده است :در فصل اول برخي تغييرات در تعاريف،
اهداف و وظايف بانكها صورت گرفته است .در فصل دوم به تجهيز منابع پولي بانكها اشاره شده كه
با حفظ كليات چارچوب فقهي قانون موجود ،واجد برخي اصالحات و نوآوريها در عقود بانكي است.
بيشترين تغيير در فصل سوم كه مربوط به تخصيص منابع بانكي با هدف ايجاد بستر اجراي صحيح
عقود بانكي و اصالح انگيزههاست ،رخ داده و تشكيل مؤسسات تخصصي با نام «مؤسسه تخصصي مشاوره
و تأمين مالي» بهعنوان الگوي جديد براي ارائه تسهيالت به بنگاههاي اقتصادي پيشنهاد شده است.
فصل چهارم اختصاص به سازوكار وصول مطالبات بانكها دارد .فصل پنجم به وظايف و ابزارهاي
سياستگذاري پولي و اعتباري بانك مركزي در نظام بانكي و تشكيل شوراي فقهي در اركان بانك مركزي
پرداخته است .فصل ششم نيز حاوي موضوعات متفرقه ميباشد.
گزارش حاضر به بررسي ديدگاه صاحبنظران بانكداري اسالمي با هدف ارائه راهبردهايي در راستاي
بازنگري و اصالح طرح عمليات بانكي بدون ربا ميپردازد .اين طرح ضمن داشتن نقاط ضعف متعدد
داراي برخي نقاط قوت همچون ساماندهي قرضالحسنه و توسعه روشهاي تجهيز منابع ،استفاده از
سازوكارهاي خودكنترل در تخصيص منابع ،تجميع روشهاي تخصيص منابع و تفكيك آن به تأمين
نيازهاي مصرفي و توليدي (بنگاههاي اقتصادي) ،وجود برخي پيشرفتها و اصالحات در عقود بانكي و
اعطاي اختيار به نظام بانكي در ابداع و بهكارگيري روشهاي جديد تجهيز و تخصيص منابع منطبق با
موازين شرعي است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
نقدها و ايرادهاي وارد بر طرح عمليات بانكي بدون ربا مبتنيبر ديدگاه صاحبنظران در
 2محور شامل نقدهاي بنيادي ،نقدهاي روشي ،نقدهاي مربوط به نهادسازي جديد («مؤسسات
تخصصي مشاوره و تأمين مالي» و «شوراي فقهي بانك مركزي») ،نقدهاي فقهي و ساير نقدها
خالصه ميشود كه مهمترين آنها عبارتند از:
 .1حفظ چارچوب قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال  1362و عدم پرداختن به نقدها و ضعفهاي
اساسي و بنيادي كه منجر شده است اصالح زيربنايي و تغيير اساسي در قانون سال  1362صورت نگرفته و
شبهات ربوي و صوري بودن عمليات بانكي فعلي ناشي از اجراي قانون ،كماكان باقي بماند.
 .2عدم جامعنگري طرح نسبت به ساير جنبههاي بانكداري همچون خدمات بانكداري متعارف،
جنبههاي احتياطي و سالمت بانكي ،فرآيندهاي قانوني تشكيل ،فعاليت و انحالل بانكها ،حفاظت از
حقوق مشتريان ،مديريت بحران و مقررات انتظامي.
 .3وجود نگاهي آمرانه و دستوري به بانكها در محيطي كامالً برنامهريزي شده و نقض آشكار اصول
حاكميت شركتي بانكها و ديگر مؤسسات اعتباري كه منجر شده است بيشتر مسئوليتها و اختيارات
هيئت عامل آنها سلب شود.
 .4تداخل و همپوشاني زياد طرح با قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1312بهنحوي كه مواد
ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي ،مسئوليتها ،وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي در
كنار هم ذكر شدهاند درحالي كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانك مركزي و بانكها نيازمند قوانين مجزا
براي هر يك است.
 .1ايرادات روشي همچون پايين بودن دقتهاي قانوننويسي ،عدم رعايت تمايز بين قانون و
آييننامه در موارد متعدد ،فقدان ارائه آسيبشناسي از قانون قبلي و عدم اصالح قانون قبلي بهجاي ارائه
يك طرح جديد.
 .6پيشنهاد تأسيس مؤسسههايي به نام «مؤسسات مشاوره تخصصي و تأمين مالي» جهت تخصيص
منابع بانكها به بنگاهها كه داراي ابهامات ،اشكاالت و ضعفهاي جدي ازجمله نداشتن پشتوانه نظري و
عملي ،افزايش هزينه و پيچيدگي تأمين مالي ،ابهام در ساختار و نحوه فعاليت ،ايجاد زمينههاي
رانتجويي و فساد ،تعدد مؤسسات و نبود نيروهاي تخصصي كافي و نهايتاً انفكاك تجهيز منابع (توسط
بانك) از تخصيص آنها (توسط مؤسسات) است.
 .7تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي با ساختار و وظايف پيشنهاد شده در طرح بهداليلي همچون
اضافه شدن اين شورا بهعنوان يكي از اركان بانك مركزي ،فراتر رفتن از جنبه مشورتي و ورود به حوزه
تصميمگيري و اجرايي ،عدم ضرورت منصوب شدن اعضاي شورا از طرف مقام معظم رهبري ،ابهام در
ساختار پاسخگويي و دوره مأموريت و نيز نحوه عزل آنها داراي اشكاالت جدي است.

 .1وجود اشكاالت فقهي همچون امكان صوري شدن اجراي عقود ،اضافه نمودن برخي عقود
همچون سپرده تعاوني بهعنوان سپرده وامخواه ،چالشبرانگيز بودن استفاده از عقد صلح ،تغيير كاركرد
اصلي عقود بهدليل دستكاري و تحميل شروط ضمن عقد.
نتيجه اين گزارش بيانگر اين است كه طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا صرفنظر از برخي
نقاط قوت و تالش طراحان محترم نسبت به اصالح قانون ،از منظر صاحبنظران اقتصاد و بانكداري اسالمي
داراي ضعفها و اشكاالت متعددي بوده و تحول معنادار و قابل قبولي را نسبت به قانون فعلي ايجاد
نميكند (البته الزم بهذكر است برخي از نظرات ارائه شده توسط صاحبنظران ممكن است وارد نبوده و
يا بيارتباط با اهداف اين طرح باشد) .بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود مجلس محترم ،در صورت عدم
ارائه اليحه ازسوي دولت محترم ،تركيب جديدي از :مقامات ذيربط دولتي از بانك مركزي ،وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،نمايندگان مرتبط مجلس ،بانكداران حرفهاي و با تجربه ،مدرسين دانشگاهي و
صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك بررسي مجدد و با مالحظه پيشنويس اليحهاي كه
توسط دولت درحال نگارش و ارائه هست مبادرت به اصالح اساسي طرح ارائه شده نمايد تا طرح اصالح
شده از جامعيت ،مقبوليت و قابليت اجراي بيشتري برخوردار باشد.

مقدمه
اكنون  32سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در شهريورماه سال  1362به تصويب رسيد
و از ابتداي سال بعد از آن به اجرا گذارده شد ،سپري شده است .در طي سه دهه گذشته نظرات و
بررسيهاي متعددي درخصوص ميزان كارآمدي و تطابق اين قانون با موازين شرعي هم از نظر متن
قانون و هم از نظر كيفيت اجراي آن در محافل كارشناسي و دانشگاهي مطرح شده است .در اين ميان
برخي ،يكي از عوامل مهم شكلگيري وضعيت كنوني نظام بانكي را كه با مشكالت عديدهاي روبرو است،
متوجه قانون بانكداري نموده و بر عدم روزآمدسازي آن براساس نيازها و پيشرفتهاي حوزه بانكداري
تأكيد مي نمايند و برخي ديگر ريشه مشكالت را در عدم اجراي صحيح قانون مصوب بهدليل نبود
سازوكارها و مدل عملياتي براي پياده نمودن اين قانون ميدانند .در اين ميان نقطه اشتراك اجماع
كارشناسي بهخصوص در دهه اخير را ميتوان ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا براساس
نگاه آسيبشناسانه به وضع موجود و با مالحظه قابليت حداكثري در مقام اجرا دانست.
در دهه گذشته تالشهاي زيادي با هدف ارائه بسته اصالحي و تحول در بانكداري و قانون عمليات
بانكي بدون ربا صورت گرفته است ولي اين تالشها در دستگاهها و نهادهاي مسئول ،در حوزه بازنگري
در قوانين نظام بانكي كه به ارائه پيشنويس لوايح حوزه بانكداري و بانك مركزي نيز منجر شده است،
بهدليل عدم ارائه رسمي آنها تاكنون ،نتيجهاي دربر نداشته است .بر اين اساس مجلس شوراي اسالمي

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
در سالهاي اخير (در دوره نهم) براساس تشخيص ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا
سال  1362اقدام به تشكيل كارگروههايي جهت مطالعه بر روي محورها و موارد اصالحي قانون كرد كه
منجر به ارائه «طرح عمليات بانكي بدون ربا» شده و يك فوريت آن در تاريخ 1394/2/1به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيده است.
گزارش حاضر به بررسي كليات و محورهاي اصلي طرح بانكداري بدون ربا از منظر صاحبنظران
اقتصاد و بانكداري اسالمي با هدف ارائه مالحظات و نكاتي جهت بازنگري و اصالح در طرح اوليه،
ميپردازد .نظر هريك از اظهارنظركنندگان درخصوص كليات طرح حاضر بهصورت مجزا ارائه شده است.
الزم بهذكر است كه نظرات منعكس شده در اين گزارش براساس ويرايش اوليه طرح عمليات بانكي بدون
ربا بوده و شامل اصالحات و بازنگريهاي صورت گرفته پس از وصول طرح ازسوي طراحان طرح نميشود.
بديهي است با ارائه نسخههاي بازنگري شده اين طرح ،نظرات درخصوص كليات طرح به فراخور تغيير
خواهد كرد.
محورها و شرح تغييرات طرح عمليات بانكي بدون ربا
پيش از پرداختن به نقدهاي وارد بر طرح عمليات بانكي بدون ربا ،در اين بخش به بررسي ساختار طرح
و شرح تغييرات صورت گرفته نسبت به قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال  1362و همچنين
بررسي اهداف و وظايف «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» كه انتقادات زيادي را بهخود اختصاص
داده است ،پرداخته ميشود.
 .4ساختار طرح عمليات بانكي بدون ربا و تغييرات صورت گرفته
طرح بانكداري بدون ربا در فصول زير طراحي شده است (شرح جزئيات در جدول و نمودار :)1
 .1در فصل اول تعاريف ،اهداف و وظايف نظام بانكي آمده است كه نسبت به قانون فعلي منسجمتر
بيان شده و برخالف قانون سال  ،1362مشتمل بر تعاريف است.
 .2در فصل دوم به سازوكارها و شيوه تجهيز منابع پولي بانكها اشاره شده است كه با حفظ
چارچوب فقهي قانون فعلي ،اصالحات و نوآوريهايي در برخي عقود صورت گرفته است .رويكرد اين
بخش استفاده از ظرفيت فقهي در جهت پاسخ به عمده نيازهاي مشتريان بوده است .بر اين اساس برخي
عقود همچون فروش اقساطي ،جعاله و همچنين مشاركت مدني در تأمين مالي مصرف كنندگان (و نه
بنگاهها) حذف شده و عقود ديگري همچون مرابحه ،اجاره به شرط قرض و صلح اضافه شده است.
 .3فصل سوم مربوط به تخصيص منابع بانكي است كه بيشترين تغيير را نسبت به قانون موجود

داشته است .در بخش تخصيص منابع روش و سازوكار اعطاي تسهيالت به بنگاههاي كوچك و

متوسط1

تغيير يافته است .تغيير صورت گرفته در اين بخش بدين نحو است كه عمليات تخصيص منابع بانكي به
بنگاههاي اقتصادي (به غير از شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) صرفاً از طريق
مؤسسات تخصصي با نام «مؤسسه تخصصي مشاوره تأمين مالي» صورت ميگيرد .همچنين تأمين
نيازهاي مصرفي خانوارها برعهده بانكها ميباشد .در اين فصل به نحوه تشكيل و چارچوب كلي فعاليت
«مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» اشاره شده است.
 .4فصل چهارم اختصاص به چارچوب و سازوكار وصول مطالبات بانكها دارد كه در قانون فعلي
وجود ندارد .بر اين اساس سازوكارهاي اعتبارسنجي و نظارت بانك مركزي بر شيوه اعتبارسنجي بانكها،
ارزيابي طرحها ،بيمه تسهيالت ،رتبهبندي و دستهبندي مطالبات غيرجاري مشتريان در اين طرح
پيشبيني شده است.
 .1فصل پنجم به وظايف و ابزارهاي سياستگذاري پولي و اعتباري بانك مركزي در نظام بانكي،
تأسيس «مؤسسات رتبهبندي و تضمين تسهيالت» ،تشكيل شوراي فقهي در اركان بانك مركزي جهت
نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحي ابزارهاي پولي و بانكي ،آييننامهها ،دستورالعملها و ...از جهت
انطباق با موازين فقه اسالمي و تشكيل واحدهاي نظارت شرعي در بانكها پرداخته است.
 .6فصل ششم نيز حاوي موضوعات متفرقه است.
جدول  .4مقايسه قانون عمليات بانكي بدون ربا و طرح اصالحي عمليات بانكي بدون ربا
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 4263

طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا
تعاريف

فصل اول:
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تا ()6
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تا ()17

بانكي

ماده ()1

اهداف نظام بانكي

ماده ()2

وظايف نظام بانكي
(به تفكيك بانك مركزي و بانكها
و مؤسسات اعتباري غيربانكي)

ماده ()3

فصل دوم:

مواد ( )4تا
()14

تجهيز منابع
پولي

فصل سوم:
تخصيص منابع

تأمين نيازهاي مالي
مصرفكنندگان نهايي
(خانوارها)
تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي
اقتصادي

مواد ()11
تا ()21
مواد ()22
تا ()34

)1. Small and Medium Enterprises (SMEs

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 4263

طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا
نحوه تشكيل و چارچوب كلي
فعاليت «مؤسسات تخصصي
مشاوره و تأمين مالي»

مواد ()31
تا ()43

ساير موارد

مواد ()44
تا ()41

فصل چهارم:
وصول مطالبات
فصل چهارم:
بانك مركزي ايران و
سياست پولي
فصل پنجم:
متفرقه

مواد
( )11تا
()21
مواد
( )21تا
()27

فصل پنجم:
بانك مركزي
فصل ششم:
موضوعات
متفرقه

مواد ()46
تا ()13
مواد ()14
تا ()11
مواد ()19
تا ()167

در جدول  1محورها و فصول طرح بانكداري بدون ربا با قانون مصوب سال  1362مقايسه شده
است .همانطور كه مشخص است در فصل اول «تعاريف» و همچنين «تفكيك وظايف نظام بانكي»
نسبت به قانون فعلي صورت گرفته و فصل دوم بدون تغيير بوده است .عمدهترين تغيير از نظر ساختار و
سرفصل هاي قانون در فصل سوم شيوه تخصيص منابع بانكي صورت گرفته است .بدين نحو كه عنوان
تسهيالت اعطايي به تخصيص منابع تغيير يافته و همچنين تخصيص منابع نيز به تفكيك تأمين مالي
مصرفي و تأمين مالي بنگاهها اشاره شده است .همچنين نحوه تشكيل «مؤسسات تخصصي مشاوره و
تأمين مالي» نيز به اين فصل اضافه شده است.
در نمودار  1نيز با استفاده از مدل شماتيك ،محورهاي اصلي تغييرات صورت گرفته در طرح عمليات
بانكي بدون ربا نشان داده شده است .اين تغييرات به تفكيك هر فصل نشان داده شده است.

نمودار  .4ساختارطرح عمليات بانكي بدون ربا و تغييرات صورت گرفته

تشكيل شوراي

وظايف ،سياستها

فقهي

و ابزارها
متشكل از فقهاي منتصب رهبري و كارشناسان

تطبيق ابزارها و ...با موازين شرعي
تشكيل واحدهاي نظارت شرعي در بانكها
انتشار اوراق بهادار صكوك
سپرده تعاوني

توسط «مؤسسات تخصصي

ساير سپردهها

توسط بانكها

مشاوره و تأمين مالي»

خريد  20تا 40درصد
سهام مؤسسات توسط
بانكها
سازوكارهاي اعتبارسنجي

ساختار

تأمين مالي مصرفي خانوادهها

تسهيالت به شركتهاي
كوچك و متوسط
()SMEs
تعاوني اعتبار
عضويت واحدهاي اقتصادي

تسهيالت به شركتهاي بزرگ بورسي

 .3ساختار و چارچوب فعاليت مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي

بيشترين تغيير اساسي متن پيشنهادي بانكداري بدون ربا در نحوه تخصيص منابع پولي به
بنگاههاي اقتصادي است كه با تأسيس مؤسسات تخصصي با نام «مؤسسات تخصصي مشاوره تأمين
مالي» صورت ميگيرد  .به پيشنهاد اين طرح عمليات تخصيص منابع بانكي به بنگاههاي اقتصادي (به
غير از شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس) صرفاً از طريق «مؤسسه تخصصي مشاوره تأمين
مالي» صورت ميگيرد .در اين بخش توضيحاتي درخصوص چارچوب فعاليت «مؤسسات تخصصي مشاوره
و تأمين مالي» ارائه ميشود.
مطابق اظهارات 1طراحان محترم طرح عمليات بانكي بدون ربا ،طراحي اين مؤسسات براساس يك
آسيبشناسي از رابطه بانك و بنگاه صورت گرفته است .براساس اين آسيبشناسي درحال حاضر بين
بانك و بنگاه در اجراي عقود مشاركتي يك عدم تقارن اطالعاتي وجود دارد كه در سه شاخص زير نمود
پيدا ميكند:

فاصله نظارتي

فاصله
تخصصي

فاصله
مديريتي

 .4فاصله مديريتي :اين شاخص بيانگر اين است كه فاصله بين مديران ارشد بانكي و نماينده
بانك يا كاركنان تأييدكننده توجيه طرح (جهت دريافت تسهيالت) بسيار زياد است درحالي كه فاصله
نماينده متقاضي تسهيالت با مديران ارشد آن بسيار نزديك بوده و در بسياري موارد نماينده ،خود
متقاضي تسهيالت (شركت) است.
 .3فاصله تخصصي :اين شاخص بيانگر اين است كه فاصله تخصصي بين كاركنان بانك و مديران
آنها بسيار زياد است اما در حوزه متقاضيان تسهيالت اصالً وجود ندارد.
 .2فاصله نظارتي :فاصله نظارتي نيز در طرف بانك بسيار زياد بوده اما در طرف گيرنده تسهيالت
به اين دليل كه گيرندگان تسهيالت ،همان كارآفرينان يا سرمايهگذاران طرح هستند لذا اين فاصله بسيار
اندك است.
هدف از تشكيل اين مؤسسات حداقل نمودن فاصلههاي ذكر شده در باال بوده تا از اين طريق بستر
اجراي صحيح و غيرصوري عقود مشاركتي فراهم شود.

 .1براساس صورتجلسه بررسي و نقد طرح عمليات بانكي بدون ربا در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در خرداد و تيرماه .1394

خصوصيات مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي براساس متن طرح 4عبارتند از:
مؤسسات مزبور ،شكل تعاوني داشته و تعداد آن حداقل به ميزان تعداد كدهاي  4رقمي  ISIC2بوده
و اعضاي آن اصحاب كسبوكار تخصصي در هر رشته شغل هستند.
اين مؤسسات عهدهدار مديريت و ساماندهي ارائه تسهيالت تأمين مالي به شركتهاي كوچك و
متوسط (  )SMEهستند.
بانكها سهامدار مؤسسات مزبور بوده و حداقل يك و حداكثر دو كرسي مديريتي را در اختيار داشته
و از اين طريق عدم تقارن اطالعات از بين رفته و بر نحوه تخصيص منابع نظارت دارند.
انتفاع اين مؤسسات از طريق حقالعمل و كارمزد ارائه تسهيالت خواهد بود كه هرقدر سودآوري
پروژههاي تأمين مالي شده بيشتر باشد ،حقالعملي كه مؤسسه دريافت ميكند ،بهصورت نمايي افزايش
خواهد يافت.
وظايف مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي براساس متن طرح عبارت است از:
ارزيابي اقتصادي پروژههاي پيشنهادي،
اعتبارسنجي اعضا،
تصميم گيري در مورد نوع قرارداد (عقد) و ميزان تسهيالت اعطايي (البته با دخالت بانك براساس
كرسي مديريتي)،
نظارت مستمر بر عملكرد گيرندگان تسهيالت با هدف كسب اطمينان از عدم انحراف منابع تخصيص
داده شده از اهداف قرارداد،
ارائه مشاوره تخصصي به گيرندگان تسهيالت با هدف افزايش سودآوري پروژه و بهرهوري آن،
تضمين بازپرداخت مطالبات بانك (غير از سهمالشركه) ،اخذ وثايق و تضامين از گيرندگان تسهيالت،
انجام اقدامات قضايي مورد نياز.
ديدگاه صاحبنظران درخصوص طرح عمليات بانكي بدون ربا
در اين بخش ديدگاه صاحبنظران حوزه اقتصاد و بانكداري اسالمي در زمينه طرح پيشنهادي «عمليات
بانكي بدون ربا» مجلس شوراي اسالمي ارائه ميشود.

فصل سوم ،بخش  3-3به نحوه تشكيل و چارچوب كلي فعاليت اين مؤسسات پرداخته است.
 ISICيك طبقهبندي مرجع براي طبقهبندي كليه فعاليتهاي اقتصادي ميباشد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .4ايرج توتونچيان

4

مقدمه
يكي از مسائل عمدهاي كه با نگاه كلي به اين طرح جلب توجه ميكند ،تلقي طراحان آن از مفهوم بانك است.
در اين طرح بانك بهمثابه يك مؤسسه پولي و اعتباري در نظر گرفته شده است .از اين منظر بانك فقط با پول
سروكار داشته و صرفاً واسطه وجوه بوده و قرابت با بانك تجاري كه كاركرد آن دادوستد وامهاي ربوي است،
دارد .با اين تعريف ،بانك ماهيتاً تمايلي به مشاركت و وارد شدن در فعاليتهاي توليدي واقعي ندارد .اين
درحالي است كه بانك اسالمي اگر قرار است متناسب با اهداف نظام اقتصادي اسالم طراحي شود ،ماهيتاً
شبيه يك مؤسسه تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
اساس بانكداري اسالمي را مشاركت در سود و زيان 2تشكيل ميدهد كه اگر از بانكداري حذف شود
چيزي به نام بانكداري اسالمي وجود نخواهد داشت .بانك اسالمي نميتواند مانند بانكداري ربوي واسطه وجوه
باشد .بانك اسالمي بالواسطه وارد بخش حقيقي اقتصاد شده و در بخش پولي وارد نميشود .اصوالً با حذف
بهره (ربا) بازار پولي از بين رفته و هيچگونه عملياتي كه بهره در آن نفوذ كرده باشد نبايد صورت گيرد.
اينكه بانك اسالمي نيز واسطه وجوه باشد از استنباط غلطي كه در مورد پول و سرمايه وجود دارد
نشئت ميگيرد .به اين معنا كه اين تفاوت ناشي از تفاوت پول و سرمايه ميباشد .پول به نوعي معادل
سرمايه بالقوه است كه به محض تركيب حقوقي با يكي از عوامل توليد تبديل به سرمايه بالفعل ميشود
و پس از آن مستحق سهمي از سود ميگردد .از همين منظر است كه اجاره سرمايه (فيزيكي) قابل فهم
و مورد تأييد است ،اما اجاره پول بيمعناست زيرا پول (سرمايه بالقوه) وارد فرآيند توليد نشده و يكي از
عوامل توليد بهحساب نميآيد.
نرخ بهره در بازار پول و نرخ سود در بخش حقيقي اقتصاد مشخص ميشود .بانك اسالمي نميتواند
مانند بانك ربوي واسطه وجوه باشد زيرا اين بانك بجز در مورد قرضالحسنه به هيچ شخص حقيقي يا
حقوقي وام نميدهد ،بلكه براساس تقاضاي بخش حقيقي اقدام به تأمين مالي مينمايد .بنابراين بانك
اسالمي يك مؤسسه تأمين مالي است نه مؤسسه پولي و اعتباري.
درخصوص مؤسسات پولي و اعتباري بهدليل عدم تطابق ضروري حجم پول تزريق شده با نيازهاي
واقعي جامعه ،بحث درخصوص سياستهاي پولي ضرورت دارد ولي در بانكهاي اسالمي بهدليل وجود
تطابق كامل بين نيازهاي واقعي و منابع تزريق شده به اقتصاد ضرورت بحث از سياستهاي پولي منتفي
است .البته ميتوان با تغيير در سهم سود (زيان) طرفين سرمايهگذار در بخشهاي مختلف ،اقدام به
هدايت منابع كرد.
 .1استاد دانشگاه الزهراء عليها السالم.
2. Profit and loss sharing

براي بررسي ميزان تطابق عملكرد بانكها با آموزههاي اسالمي در كشور ،نياز به معيارهاي مناسبي
است كه ميتوان به سه معيار اشاره كرد:
الف) عدالت (كاهش شكاف بين اغنيا و فقرا و توزيع عادالنه ثروت)
ب) افزايش رفاه (افزايش اشتغال و فعاليتهاي توليدي و )...
ج) تحقق شرايط تعاون (با اتكا به قراردادهاي مشاركت)
در زمان تهيه اليحه قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال  1362بهدليل وجود شرايط مساعد
اجتماعي و هدايت و حمايت ايماني امام خميني (ره) و پس از ابالغ قانون و تنظيم و تهيه آييننامهها
توسط اشخاصي كه آن اليحه را به آن نقطه رسانيده بودند ،تصور نميشد كه بخشنامهها و
دستورالعملهاي صادره از طرف بانك مركزي تا به حدي باشد كه امروز اجراي آن قانون (با وجود
كاستيهاي جزئي) پس از گذشت  31سال بسيار پيچيده و بغرنج شده باشد.
براي برطرف كردن نقاط ضعف و نقايص قانون موجود منطقاً الزم است ابتدا آسيبشناسي مناسبي
مبتنيبر معيارها و قواعد ديني -اقتصادي از وضع موجود صورت گيرد و سپس قانوني براي برطرف نمودن
نقايص تهيه شود .از مهمترين آسيبها و معضالت موجود نظام بانكي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف) عدم پاسخگويي مناسب نظام بانكي به تأمين مالي توليد و فعاليتهاي توليدي
ب) قلب ماهيت عقود مشاركت و انتقال هزينه تمام ريسكهاي طبيعي توليد به گيرنده تسهيالت
موسوم به مشاركتي
ج) شبهه شديد ربوي شدن عقود مبادالتي (فاكتور صوري شدن عقود) در مقام پيادهسازي
د) سوءاستفاده افسار گسيخته بانكها از رانت خلق پول و رشد غيرقابل كنترل حجم نقدينگي
هـ) رواج فساد در تخصيص منابع بانكي بهدليل سخت بودن شرايط اخذ تسهيالت در عقود مبادلهاي مذكور
و) فقدان بانكهاي اطالعاتي جامع ،شفاف و يكپارچه درخصوص پروژهها ،متقاضيان تسهيالت و بانكها
ز) فقدان نظارت هوشمندانه و مناسب بانك مركزي بر بانكها از حيث نحوه تخصيص منابع
ح) فقدان رابطه اي مشخص و ملموس بين عملكرد نظام بانكي و اهداف ترسيم شده در نظام
اقتصادي اسالم براي نظام تأمين مالي
ط) فقدان سازوكارها و تمهيدات مناسب سيستمي براي تسهيل اجراي عقود مشاركت
ي) حجم باالي مطالبات معوق
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
مشكل امروز جامعه ايران ركود تورمي است .در ضمن در طول ساليان گذشته براي متخصصين ثابت
شده است كه ديگر نمي توان با الگوبرداري از غرب و آرايش بانكداري ربوي به نام بانكداري اسالمي اين
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مشكلي را كه جز از طريق اقتصاد اسالمي و بانكداري اسالمي واقعي امكان مرتفع كردن نيست ،حل كرد.
بيكاري چند سالي است كه بر روي جوانان سايه افكنده است .حال بايد ديد كه آيا طرح مورد بحث پس
از  31سال ميتواند پاسخگوي جامعه باشد؟
با توجه به مطالب فوق بهنظر ميرسد كه طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسالمي بهداليل و
مشكالت زير قادر به برطرف كردن آسيبهاي موجود نباشد:
الف) در اين طرح به نهاد بانك غربي آن هم از نوع تجاري اصالت داده شده و اين موجب شده تا
عقود به شكلهاي تركيبي خاصي كه با ماهيت واسطهگري بانك سازگار باشد استفاده شود .درحالي كه
براي حل واقعي مسائل اقتصادي بايد ماهيت بانك با توجه به نيازهاي تأمين مالي مردم و نقش بهينه
بانك در برآوردن اين نيازها مشخص شود.
ب) در طرح پيشنهادي ،تمهيدات الزم براي اجراي واقعي عقود مشاركتي انديشيده نشده است.
بهنظر ميرسد اين مشكل ريشه در عقايد طراحان طرح داشته و آنها محوريت را به عقود مبادلهاي
داده اند .بايد توجه داشت كه عقود مشاركتي بيشتر در عرصه توليد كاربرد دارند و باعث رونق توليد و
تقسيم ريسك توليد بين توليدكننده و صاحب سرمايه (نه انتقال آن مانند نظام سرمايهداري به
توليدكننده) ميشوند .اما در عقود مبادلهاي سود «سرمايه» قطعي بوده و همه ريسك به توليدكننده
تحميل ميگردد .عالوهبر اين با كاربرد عقود مشاركتي بسياري از طرحهاي توليدي (در مقايسه با نظام
سرمايهداري) توجيه اقتصادي خواهند يافت زيرا در چارچوب عقود مبادلهاي و با ثابت بودن عايدي سهم
سرمايه ،سهم سرمايه در قسمت هزينه محاسبه خواهد شد ،اما در عقود مشاركتي سهم سرمايه نسبتي
از سود پروژه است و سهم سود بانك جزء هزينه سرمايهگذار محسوب نميشود.
ج) مهمترين نوآوري طرح پيشنهادي مجلس جهت حل معضالت و آسيبهاي نظام بانكي ،معرفي
مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي است كه بهنظر ميآيد كه براي حل مشكل عدم تقارن اطالعات
بين بانك و متقاضيان تسهيالت (عليالخصوص تسهيالت مشاركت) صورت گرفته است .اگر چنين
پيشنهادي محقق شود ،الزاماً به حل اين مشكل منجر نخواهد شد زيرا در وضعيت جديد ،بهدليل اينكه
بانكها و مؤسسات مذكور مالكيتي مستقل از هم دارند ،اوالً مسئله عدم تقارن اطالعات به رابطه بين
بانك و مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي منتقل خواهد شد و ازسوي ديگر مسئله عدم تقارن از
رابطه بين بانك و متقاضيان تسهيالت مشاركتي به رابطه بين اين مؤسسات و مشتريان آنها منتقل خواهد
شد .همچنين با توجه به اينكه سيستم نظارت بر اين مؤسسات وضع نشده است عمالً ميزان پرداختي
سود تسهيالت براساس قدرت و نفوذ اعضا تعيين خواهد گشت و نه براساس آنچه در واقعيت رخ داده
است .ثانياً در صورت عدم چارهانديشي مناسب مشكالت جديدي نيز بروز خواهند كرد .ممكن است
بهدليل وجود عدم تقارن اطالعات بين بانكها و مؤسسات ،بانكها تمايلي به تخصيص منابع از مجراي

مؤسسات نداشته و عمده منابع خود را مصروف نيازهاي مصرفي نمايند .متعاقباً بنگاههاي توليدي براي
دسترسي به تسهيالت مجبور ميشوند نيازهاي خود را در قالب نيازهاي مصرفي بازتعريف كنند و در
عمل مشكل فاكتور صوري افزايش يابد.
ازسوي ديگر امكان تباني برخي بانكها و مؤسسات جهت تخصيص منابع متناسب با منافعشان
وجود دارد .همچنين هزينه تأمين مالي بهدليل اضافه شدن واسطه جديد افزوده خواهد شد.
استاني بودن اين مؤسسات از منظر اقتصاد سياسي روابط نمايندگان مجلس ،بانكها ،بانك مركزي
و اين مؤسسات ،ممكن است منجر به شكلگيري روابطي شود كه زاينده عدم شفافيت ،پيچيدگي و
ناكارآيي وسيع بهدليل تعقيب منافع كوتاهمدت اين بازيگران است .صنفي بودن مؤسسات ممكن است
منجر به البيگري برخي از اعضاي آن صنف و جذب عمده منابع توسط آنها شود .معهذا ميتوان از طريق
تمهيدات الزم مشكالت ذكر شده را تا حدودي برطرف كرد.
خالصه آنكه معلوم نيست كه به استناد كدام دليل منطقي راهحل بيكاري صرفاً در عقود مبادلهاي
نهفته است؟ در خاتمه آنكه مشكل بزرگ ديگر پس از رفع ايرادات اين طرح اين است كه از سازمان
چنين مؤسساتي بحث شده ولي اينكه چه كساني و با كدام تجربه و تحصيالت ميخواهند اين طرح
قانوني را پس از تصويب پياده كنند بحث نشده است.
 .3سيدمهدي زريباف
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مقدمه
بهنظر ميرسد مهمترين مسئله بانكداري در كشور ما مشخص نمودن جايگاه بانك در اقتصاد ملي است.
بانكها (غير از بانك مركزي) قرار است چه مسئلهاي از مسائل اقتصاد ملي را پاسخ دهند؟
همان طور كه در طول ساليان متمادي تجربه شده است ،معموالً قسمت عمده منابع بانكي به
طرحهايي تعلق گرفته است كه داراي سه خصوصيت مهم بودهاند:
الف) كممخاطره (كمريسك)،
ب) غيرمولد،
ج) غيرراهبردي.
معموالً اين سه خصوصيت توأمان با يكديگرند .بهعنوان مثال سرمايهگذاري در ساختوسازهاي
غيرضروري يا ورود به محيط سفتهبازي در بازار سرمايه (از طريق شركتهاي سرمايهگذاري) نمونههايي
است كه هر سه خصوصيت را باهم دارد و بانكها به آن ورود كردهاند.

 .1رئيس مركز مطالعات مباني و مدلهاي اقتصادي.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بهطور كلي بانكها حاضر نيستند اقدام به سرمايهگذاريهاي پرمخاطره كنند و اين درحالي است
كه كشور ما در شرايط كنوني نيازي مبرم به چنين سرمايهگذاريهايي دارد .مثالً سرمايهگذاري در حوزه
اقتصاد دانشبنيان يا اعطاي تسهيالت به شركتهاي دانشبنيان (كه عمدتاً نوپا هستند) در شمار اقدامات
پرريسك قرار دارند .اين نوع سرمايهگذاريها معموالً در كوتاهمدت به سوددهي قابل توجهي نميرسند
و آثار اقتصادي و ملي خود را در بلندمدت نشان ميدهند .اما بانكها بهواسطه خصوصيت بنگاهداري و
سودمحوري خود ،حاضر به قبول چنين شرايطي نيستند .به همين دليل پيوند آنها با منافع اقتصاد ملي
قطع است 1.براي برقراري اين پيوند در طرح مذكور چه تدبيري انديشيده شده است؟
در حوزه تخصيص منابع نيز ،نگرش بانكها به عوامل و بنگاههاي اقتصادي كامالً يكجانبه و
يكسونگرانه است .آمارها نشان ميدهد كه حجم عظيمي از شركتها و بنگاههاي مولد (ولي كوچك) كه
از رانتهاي دولتي و زدوبندهاي سياسي بيبهرهاند ،توان بازپرداخت اصل و بهره وامهاي بانكي را نداشته
و نهايتاً اعالم ورشكستگي ميكنند .طبيعتاً هنگام دادرسي نيز حقوق آنها تحت تأثير همين نگرش
يكجانبه معموالً به نفع بانكها پايمال مي شود .نگاهي به متن مفاد قراردادهاي بانكي اين يكجانبهنگري
و زورگويي را بهروشني نشان ميدهد .قراردادهاي بانكي تقريباً همه ريسك انجام طرح را به عامل منتقل
ميكنند و به اين ترتيب بانكها نسبت به انواع مخاطرات بيمه ميشوند .در مواردي نيز كه عامل اقتصادي
نتواند به هر دليلي اصل و يا بهره وام را پرداخت نمايد اموال آن به نفع بانكها مصادره شده و معيشت
و شرافت وامگيرنده در معرض نابودي قرار ميگيرد .آيا براي اين ظلم ساختاري بانكها تدبيري انديشيده
شده است؟
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسالمي با هدف بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362
داراي نقاط ابهامي است كه ذيالً به برخي موارد آن اشاره ميشود:
الف) در اين طرح وظايف و اختياراتي براي بانكها درخصوص تجهيز و تخصيص منابع برشمرده
شده است ،اما آيا برشمردن اين موارد بهطور كلي ،به معناي مشخص نمودن جايگاه بانك در اقتصاد ملي
است؟ تخصيص منابع ممكن است در قالب سرمايهگذاري يا اعطاي تسهيالت به پروژههايي تعلق گيرد
كه در راستاي منافع اقتصاد ملي قرار ندارد.
ب) بهنظر نميرسد پيشنهاد تأسيس «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» راهحل خوبي
براي معضالت فوقالذكر باشد .اين مؤسسات نيز به ناچار بايد منافع بانك پشتيبان خود را در نظر گيرند

 .1در سالهاي اخير كه شرايط ركود و تورم در كشور حاكم بود ،عمده بخشهاي توليدي كشور در معرض ضرر و يا حتي ورشكستگي
قرار داشتند .با اينحال متوسط سود بانكداري كشور بيش از  11درصد گزارش شده بود.

و نه منافع ملي يا منافع عوامل و بنگاههاي اقتصادي را( .در غير اينصورت بهدليل وجود فضاي نيمهرقابتي
ميان بانكها ،مديران و كاركنان اين مؤسسات ازسوي بانك پشتيبان به سرعت تعويض و جايگزين
ميشوند) .به اين ترتيب اين مؤسسات صرفاً به كسبوكار بانكها رونقي مجدد ميبخشند و نهايتاً به آنها
در مسير تاراج بيشتر اموال مردم مشاوره دقيقتر و بهتري خواهند داد .آيا تجربه تأسيس شركتهاي
سرمايهگذاري زيرمجموعه بانكها تجربه موفقي بوده است؟ اين مؤسسات نيز نميتوانند رابطه بانكها با
منافع اقتصاد ملي را تأمين كنند و اساساً و بهطور كلي نميتوانند انگيزهاي غير از حداكثرسازي سود
براي بانك ذينفع داشته باشند.
ج) تأمين مالي طرحهايي كه به پيشرفت اقتصاد ملي كمك ميكند ،در توان بانكهاي موجود با
اين سازوكارها مخدوش نيست .براي اين كار به مؤسسات و بانكهايي نياز است كه سودمحور و انتفاعي
نباشند تا افقهاي بلندمدت اقتصاد كشور را قرباني منافع كوتاهمدت خود نكنند .البته در اينصورت
تأمين مالي طرحهاي خرد ،كمريسك و پربازده ميتواند برعهده مؤسساتي باشد كه با حجم مشخصي از
سرمايه بهصورت خصوصي اداره ميشوند.
د) الزم است تا حجم سرمايه بانكهاي موجود و توان اقتصادي آنها ازسوي بانك مركزي تعيين
شده و بهطور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد تا برخي بانكها نتوانند از طريق انباشت بيش از اندازه،
مقدرات اقتصادي كشور را بهدست گيرند.
هـ) پيشنهاد ميشود طراحان و انديشمندان و متخصصان كشور بهجاي آنكه وقت خود را صرف
طراحي و گسترش ابزارهاي تأمين مالي بانكها (با انواع توجيهات شرعي) نمايند ،يا آنكه بهدنبال راهكاري
براي مشاوره به بانكها در زمينه تأمين و يا تخصيص منابع باشند ،كمي هم به جايگاه و نقش بانك در
اقتصاد ملي و سازوكارهايي براي استقالل مالي و پولي كشور از مخاطرات جهاني و انواع تحريمهاي ظالمانه
كنند .مسئله ارز و معامالت ارزي ،پيمانهاي پولي چندجانبه و سازوكاري براي تقويت اقتصاد دانشبنيان
و نيز تعيين حدود و چگونگي خلق پول ميتواند موضوعاتي براي تفكر در اين زمينه محسوب شود.
 .2حسن سبحاني
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مقدمه
سنت قابل دفاع آن است كه به هنگام «وضع قانون جديد» ادله توجيهي و به هنگام «تجديدنظر و اصالح
قانون موجود» گزارش كاركرد و آسيبشناسي مرتبط با آن ،در طول دوره اجراي قانون ارائه باشد تا با
عنايت به آنها ،هدف از تدوين قانون جديد يا تصحيح و تجديدنظر در قانون موجود روشن و شفاف شود.

 .1استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
با پذيرش اين فرض كه نظام بانكي به اهداف خود نائل نشده است آنگاه اين فرض مطرح ميشود كه ادله
اين عدم توفيق چيست؟ چه عواملي مانع از رسيدن نظام بانكي به اهداف مندرج در قانون فعلي شده
است؟ ازجمله سؤاال ت مهم كه بايد پاسخ داده شود آن است كه آيا در طول بيش از سه دهه گذشته اين
قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده است كه اجرا شده و به نتايج موردنظر نرسيده است يا اينكه مصوبات
شوراي پول و اعتبار و دستورالعملهاي بانكي بهجاي قانون اجرايي شده و نتايج فعلي را در نظام بانكي
به بار آورده است .طرح يكفوريتي عمليات بانكي بدون ربا فاقد پاسخ به تمامي مواردي است كه به آنها
اشاره شد و مشخص نيست چرا بايد قانون جديدي نوشته و جايگزين قانون فعلي شود؟ نسبت آن با
شرايط فعلي چيست؟ و چه اهدافي را دنبال ميكند؟
فلسفه وجودي بانكها در جهان دريافت بهره از طريق قراردادهاي قرضي است و اين فلسفه بهصورت
غيرقابل انفكاك با ذات كاركردي بانكها عجين شده است بهطوري كه كاركردي غير از قرض گرفتن و
قرض دادن و در دريافت مازاد به ازاي آن كه همان ربا (بهره) است در محوريت فعاليت اصلي بانكها
متصور نيست .اين طرح همانند قبل ظرف توليد و توجيه ربا را كه بانك است حفظ ميكند و قصد حذف
ربا را از آن دارد .اهتمامي كه اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است كما اينكه در سي و چند سال
گذشته كه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا گذشته است نظام بانكي نتوانسته است دامن خود را
از ربا (بهره) پاك و شبهه بسيار مستحكم و مستدل ربوي بودن را از خود بزدايد.
با توجه به آنچه آمد با در نظر گرفتن شبيهسازي اسفناك و غيرعلمي نظام بانكي بدون ربا در ظرف
نظام پولي مبتنيبر ربا (بهره) ،برشمردن نكات مهم ديگري كه بيان آنها در اين طرح مغفول مانده است
چندان الزم بهنظر نميرسد .بهعنوان مثال در نظام مالي بدون ربا آيا ميتوان تصور بانكهايي را داشت
كه ملزم به سپردن ذخيره قانوني نزد بانك مركزي باشند؟ آيا ميتوان امكان خلق پول داشت درحالي
كه اصليترين عامل و انگيزه خلق پول كه همانا دريافت بهره (ربا) بوده است از سيستم محذوف ميباشد؟
در نظام مالي بدون ربا آيا اصوالً جايي براي واژه خلق پول با عنايت به خاستگاه و نگاه به پول وجود
دارد؟ و آيا مي توان از بازار پول صحبت به ميان آورد؟ جايگاه بانك مركزي در اين نظام مبتنيبر بازار
حقيقي چيست؟ آيا ميتوان تصور كرد كه يك نظام بانكي بهجاي فعاليتهاي اسمي در جريانات پولي
به فعاليتهاي حقيقي در جريانات سرمايهاي بپردازد؟ آيا بايد همچنان بانك مركزي در فضاي هدايت
جريانهاي اسمي مربوط به پول و اعتبار تنفس و فعاليت كند؟ و دهها سؤال مهم و مبهم ديگر.
از نكات بسيار كليدي نظام مالي بدون ربا آن است كه بين اجرا شدن آن و ميزان بدهي رابطه
مستقيم برقرار است يعني هر قدر اين نظام حقيقيتر و غيرصوريتر اجرا شود ميزان بدهي در نظام مالي
كمتر ميشود .به نحوي كه ميتوان مدعي شد وقتي بدهي در نظام مالي وجود نداشته باشد نظام مالي
بهخوبي و بهطور حقيقي اجرا شده است .بهرغم اين واقعيات بسيار عمده ،در اين طرح درخصوص بدهيها

و سازوكار وصول آنها تمهيداتي پيشبيني شده است كه نظام پولي ربوي را تداعي ميكند .پيشبيني
چگونگي وصول بدهيها به معناي پذيرش امكان ايجاد بدهي در نظام مالي است كه اين پذيرش به
معناي تمكين به سازوكار و نتايج نظام مالي مبتنيبر قرض است كه در آن بدهي ايجاد ميشود درحالي
كه قرار بوده و هست كه نظام مبتنيبر قرض را كه در آن بهره (ربا) رايج است به كنار گذاشته و بهجاي
آن نظام مالي مبتنيبر عقود معطوف به عاري بودن از ربا جايگزين شود.
در يك آسيبشناسي از وضع فعلي ميتوان به دو واقعيت خطير بهعنوان «پاشنه آشيل» و نمود
ضعفي كه تحليل برنده سالمت نظام بانكي بدون رباست اشاره كرد:
 .1دستكاري در عقود به واسطه تحميل شروط ضمن عقد كه منجر به تغيير كاركرد عقود و فاصله
گرفتن محتواي عقود از عنوان آنها گشته است؛
 .2عدم توجه به رابطه اجزاي نظام مالي با كليت نظام مالي بهگونهاي كه بايد گفت تزاحمات بين
اجزا در سطوح خرد با سطوح كالن باعث رخوت و سستي و انحراف در مجموعه نظام مالي شده است.
اينها ازجمله مواردي است كه بيعنايتي به آنها به معناي باقي گذاشتن پاشنه آشيل براي هر نظام مالي
است .مقولهاي كه هم در قانون فعلي و هم در طرح تقديمي بهطور مطلق در قبال آنها سكوت شده است.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
الف) اين طرح همانند آنچه درخصوص قانون فعلي عمليات بانكي بدون ربا در سالهاي قبل از 1363
اتفاق افتاد يعني بدون عنايت و شناخت كافي از كاركرد بانكهاي متعارف كه ربوي هستند بنا را بر آن
گذاشته است كه در يك ظرف مبتنيبر قرض دادن مشروط و قرض گرفتن مشروط يعني بانك به دريافت
و پرداخت مازاد ـ كه مازاد آن ربا يا بهره ناميده ميشود -بپردازد.
ب) با دقت در طرح پيشنهادي اين معني در ذهن خواننده شفاف ميشود كه در يك جمله طرح بر آن
است تا بر همه آنچه در سي و چند سال گذشته در نظام بانكي ايران اجرايي شده است مهر تأييد بزند
و البته عنداللزوم شيوهها و مكانيسمهاي جديدي را هم در بعضي از موارد به آنها بيافزايد.
ج) طرح يك فوريتي عمليات بانكي بدون ربا كه قطعاً با منويات صادقانهاي نگارش يافته است نميتواند
حتي به شرايطي دسترسي پيدا كند كه اقتصاد كشور را از شبهه ربوي بودن خارج كند چه رسد به اينكه
در تأسيس يك نهاد مؤثر و منسجم از نظام مالي بدون ربا مشاركت نمايد .اين طرح پژواك همين عمليات
رايج در نظام بانكي است .اگر نظام بانكي امروزه مسائل خود را تا آستانه طرح شدن در شوراي عالي
امنيت ملي گسترده است به معناي تجربه طوفاني است كه از باد كشته شده خويش درو ميكند و اقدام
اخير تشديدكننده همان رويه موجود خواهد بود.
د) طرح ارائه شده نه تنها فاقد مالحظه اين سؤاالت كليدي است كه حتي بهطور ناخواسته و ضمني (و
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به احتمال زياد ناآگاهانه و ناخواسته) پذيرفته است كه ميتوان آنچه را كه در اقتصاد ربوي ميگذرد
صرفاً با تغيير لفظ -كه ديگر عرف هم اصالت آن را قبول ندارد -در نظام مالي جمهوري اسالمي ايران
تعميق داده و نام آن را عمليات بدون ربا گذاشت .يكي از آن مفاهيم پرداخت «مثل» پول قرضي در عقد
قرضالحسنه است كه بهنظر ميآيد با توجه به ساختار طرح تقديمي مراد از آن اجراي عقد قرض منوط
به جبران كاه ش ارزش پول (نرخ تورم ساليانه) است و در توجيه اين اقدام معموالً گفته ميشود كه در
همه اقتصادهاي دنيا همواره نرخ بهره چند درصدي از نرخ تورم بيشتر است لذا در نظام بانكي ايران هم
بايد نرخ سود از نرخ تورم چند درصدي باالتر باشد تا سپردهگذار زيان نكند .منطق اين استدالل چنين
است كه درواقع امر مفهوم سود در قاموس طرح همان بهره است و همانند بانكداري ربوي بايد از نرخ
تورم بيشتر باشد .درحالي كه اين تلقي با ماهيت قراردادهاي نظام مالي اگر نگوييم متضاد كه با آن بسيار
ناسازگار و ناهمخوان است.
 .1سيدمحمدرضا سيدنوراني

1

مقدمه
بهكار بردن اصطالح «بانكداري اسالمي» با تأمل مواجه است لذا برخي اكراه دارند كه از اين عنوان در
قانونگذاري و مباحث علمي استفاده نمايند .علت اصلي اين اكراه شايد ريشه در اين سؤال داشته باشد
كه آيا بانكداري اسالمي وجود دارد؟ زيرا بانك در نظام سرمايهداري بهعنوان يك بنگاه اقتصادي كه صرفاً
نقش واسطهگري را برعهده دارد تعريف ميشود و بهعنوان يك بنگاه اقتصادي در پي سودآوري است.
رابطه بين دهنده وجوه و گيرنده وجوه بهدليل عدم ممنوعيت ربا در نظام سرمايهداري براساس قرض
ربوي صورت ميگيرد.
بانكها با قانون فعلي ميتوانند شركت تأسيس كنند ،يا از خدمات شركتهاي ديگر بهعنوان ناظر
يا مشاور يا متخصص در حوزه فعاليت خاص مثل مسكن ،كشاورزي ،تجارت و غيره استفاده كنند تا
بتوانند سود و زيان محتمل در يك فعاليت و توجيه عقاليي فعاليت در آن را برآورد كنند .مشكل اصلي
اين است كه بانك از پذيرش ريسك مربوط به فعاليتهاي اقتصادي شانه خالي كرده و از هر روشي براي
استفاده از نرخ بازدهي ثابت استفاده ميكند .يعني بانكها انگيزهاي براي مشاركت و كسب سود و سهيم
شدن در ريسك و خطرات محتمل را ندارند و حاضرند سود كمتر با ريسك صفر را جايگزين آن كنند.
به نظر مشكل اصلي نبود انگيزه مشاركت در بانكهاست.
نهايتاً تمام اين قوانين و مقررات و آييننامهها را افراد اجرا ميكنند .در كشورمان انتخاب افرادي

 .1دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي.

كه به اقتصاد اسالمي باور دارند ،در اركان و سطوح مختلف ميتواند بسياري از موانع قانوني و اجرايي را
با فرايندي مناسب و سريع برطرف كند .يعني بهتر آن بود اصالحات مورد نياز براي اسالمي شدن نظام
بانكي را طي سي سال گذشته خود مجريان فعلي نظام بانكي ارائه ميدادند واال بهترين قوانين را افرادي
كه به اسالمي شدن آن عقيده ندارند ،طوري اجرا ميكنند كه به اهداف خود نرسد .بهعبارت ديگر،
مسئوالن نظام بانكي با قانون فعلي هم ميتوانستند اسالميتر عمل كنند و پس از مهلت پنجساله اعتبار
قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي ،اصالحات گوناگون را در رفع موانع استفاده از عقود مشاركتي و
كاهش ريسك شرعي در نظام بانكي اعمال كنند.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
الف) چنانچه مقصود طراحان قانون عمليات بانكي بدون ربا ارائه قانوني براي بانكداري اسالمي باشد بايد
گفت اشكال اساسي كه بر اين طرح وارد ميشود اين است كه از منظر برخي انديشمندان اساساً وجود
بانك اسالمي انكار شده است .زيرا برخي از اقدامات مالي كه در مؤسسات تأمين مالي با رويكرد اسالمي
انجام ميپذيرد ،الزاماً با رويكرد سودآوري نميباشد بلكه انگيزههاي خيرخواهانه و آخرتگرايانه علت اصلي
تجهيز و تخصيص منابع در مؤسسه است و بهتر است بهجاي بهكار بردن واژه بانكداري بدون ربا يا بانكداري
اسالمي از واژه «مؤسسه تأمين مالي اسالمي» استفاده شود .در اين صورت رابطه اين مؤسسات با بانك
مركزي به شكل ديگري تعريف خواهد شد و مباحث ذخيره قانوني و خلق پول بايد بازنگري شوند.
ب) نكته ديگر در مورد طرح پيشنهادي «وكالتمحور» بودن اين طرح ميباشد .بدين معني كه بانك
اكثر اقدامات خود را با استفاده از عقد وكالت انجام ميدهد؛ درحالي كه اگر «مؤسسه تأمين مالي اسالمي»
مدنظر باشد نيازي به استفاده انحصاري از عقد وكالت در امور نيست .مؤسسه تأمين مالي ميتواند به
شكلهاي مختلف مشاركت و غيرمشاركت در فعاليتهاي اقتصادي وارد شده و مستقيماً پاسخگوي
تجهيزكنندگان منابع باشد .در اينصورت مؤسسه مذكور بهدليل مباشرت در فعاليتهاي اقتصادي
مشروع ،ديگر بانك در شكل مرسوم نظام سرمايهداري نخواهد بود.
برخي از اين مؤسسات تأمين مالي ميتوانند فقط حالت خيريه و غيرانتفاعي داشته باشند كه تحت
عنوان بازار غيرمتشكل پولي و بهعنوان صندوقهاي قرضالحسنه يا عناوين ديگر فعاليت نمايند.
بنابراين اشكال اصلي اين طرح وكالتمحور بودن آن و محدوديت انجام فعاليت اقتصادي بهصورت
مستقيم توسط بانك است ،زيرا با معرفي «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» عمالً كليه عمليات
اقتصادي توسط اين مؤسسات انجام خواهد گرفت .مباحث مربوط به اين مؤسسات با بانكها به خوبي
مرتبط نيستند و بانك تمامي فعاليتها را بدون اين مؤسسات ميتواند انجام دهد و از اين نظر طرح
انسجام كافي را ندارد .شايد افراد و گروههاي مختلف در تهيه فصول طرح نقش داشتهاند و از اين موضوع
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غفلت شده باشد.
ج) اشكال كلي ديگري كه به اين طرح ميتواند وارد باشد مالكيت اين مؤسسات توسط اصناف و فعالين
اقتصادي است .زيرا بانك بهعنوان وكيل فقط درصدي از سهام اين مؤسسات را مالك است .تعارض منافع
ذينفعان در اين مؤسسات عامل ايجاد اشكال و منجر به پيگيري منافع صنف خاص و جهت يافتن منابع
به سمت فعاليتهاي اقتصادي خاص خواهد شد .اگر بانك در اين مؤسسات شريك نميبود صنف موردنظر
نميتوانست بهراحتي منابع بانك را جذب كند .ممكن است در عمل اين مؤسسات با جانبداري در بررسي
و ارزيابي طرحها ،بهدليل فشارهاي سياسي ،اجتماعي اصناف برخي از طرحها را كه داراي توجيه اقتصادي
نميباشند بپذيرند و در عمل بانكها را دچار مشكل سازند.
د) قانون فعلي نيز با نام قانون عمليات بانكي بدون ربا بيش از سي سال درحال اجراست ولي اين طرح
بهگونهاي فصلبندي و ارائه شده است كه گويي تاكنون قانوني وجود نداشته است .يعني بايد در ارائه
طرح به قوانين موجود ،شامل قانون پولي و بانكي مصوب سال  1311و قانون عمليات بانكي بدون ربا
مصوب سال  1362و قوانين مربوط به بانك مركزي همزمان توجه شود .بدين ترتيب بايد در وهله اول
قوانين مربوط ،تجميع شده و يكپارچه و هماهنگ ،تنقيح و بازنگري ميشد (كه اين اشكال در
قانونگذاري هاي ديگر نيز وجود دارد) و در مراحل بعدي فقط اصالحات قوانين فعلي با حذف و اضافه
چند ماده و تبصره به آن انجام ميگرفت .در غير اينصورت بايد يك قانون جامع شامل تمامي نكات
مورد نياز در نظام پولي و بانكي (شامل بانك مركزي) ،با لحاظ نكات اسالمي تهيه شده و به اجرا درآيد
و كل قوانين قبلي لغو گردد تا مجريان و ناظران دچار سردرگمي نشوند .چنانچه اين امر زمانبر است و
طراحان محترم ميخواهند اقدامي نمايند ،با اصالح چند ماده يا تبصره قانون فعلي ميتوانند اين كار را
انجام دهند .يعني تغييرات اهداف و وظايف بانكها و بانك مركزي با حداقل جمالت و بندها انجام شود
تا در اجرا هم فعالين اقتصادي و هم مجريان و ناظران با مشكل مواجه نشوند.
درخصوص شوراي فقهي تعريف شده در ماده ( )17طرح ،شايان ذكر است كه براساس اصل
يكصدودهم قانون اساسي مبنيبر برشمرده شدن وظايف و اختيارات رهبري و همچنين اصل شصتم
قانون اساسي كه بيان ميدارد« :اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري
گذارده شده ،از طريق رئيسجمهور و وزراست» ،تعيين وظيفه براي رهبري مبنيبر نصب اعضاي شوراي
فقهي ،مغاير با قانون اساسي است ،بنابراين پيشنهاد ميشود اين شورا بهعنوان مشاور فقهي ،راهكارهاي
مناسب را در مباحث پولي و سياستهاي مربوط در بانك مركزي ارائه نمايند و منصوب مقام معظم
رهبري بهعنوان يك ركن در بانك مركزي نباشد.
همچنين شوراي فقهي در هر بانك ميتواند تشكيل شود و شوراي فقهي بانك مركزي بر آنها نظارت
داشته باشد و وظيفه اصلي شوراي فقهي هر بانك ميتواند ارائه راهحلهاي مناسب شرعي براي نياز

مشتريان بهعنوان تقاضاهاي مختلف افراد و بنگاهها باشد .يعني بانك در مواجهه با تقاضاهاي مختلف اگر
راهحل قانوني ندارد از طريق اين شورا راهحل قانوني را ايجاد كند و به تصويب شوراي فقهي بانك مركزي
برساند و نوعي رقابت در حل مشكالت بهوجود آيد .بهعبارت ديگر مشكالت عملياتي بانكها از لحاظ
شرعي توسط بانكها شناسايي شده و راهحل مربوط پيشنهاد شود و چنانچه راهحل مورد قبول شوراي
فقهي بانك مركزي بود بانك مربوط آن را عملياتي كند و اين روال بهصورت مستمر انجام شود بهنحوي
كه احتياج به قانونگذاري نباشد.
امر نظارت بهطور كلي بهتر است با معاونت نظارتي بانك مركزي بوده و نظارت بر كليه موارد ازجمله
مباحث شرعي را با بهكار گرفتن كارشناسان مرتبط برعهده داشته باشد .بهعبارت ديگر ريسك عدم
تطابق شرعي در عمليات بانكي مورد نظارت و رتبهبندي در بانك مركزي قرار گيرد .در اين خصوص از
كارشناسان اقتصاد اسالمي با گرايش پول و بانكداري نيز ميتوانند استفاده نمايند.

 .2احمد شعباني
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مقدمه
نكته كليدي و مهمي كه در تصويب يا اصالح قانوني ضرورت دارد تصريح شود اين است كه بايد مشخص
شود اشكاالت فعلي قانون عمليات بانكي بدون ربا ،اجراي اين قانون و نظارت بر اجراي اين قانون چيست؟
موارد آن بهطور صريح و مشخص شناسايي و سپس تبيين شود كه چگونه و به چه ترتيبي ميتوان
اشكاالت مزبور را مرتفع سازد .حال انتظار ميرود در اين زمينه سؤاالت ذيل پاسخ داده شود:
الف) اگر اشكال در قانون فعلي است توضيح داده شود چگونه ميتوان رفع اشكال نمود؟
ب) اگر اشكال در شيوه هاي اجراي قانون هست بايد مشخص شود كه چه تدابيري جهت رفع اين
معضل بايد پيشبيني شود؟
ج) اگر اشكال در نظارت بر اجراي قانون فعلي وجود دارد نيز بايد توضيح داده شود آيا مشكل مزبور
در صورت تصويب قانون جديد مستدام خواهد بود يا خير؟ چگونه؟
طرح پيشنهادي ،در اصل و عمدتاً بهعنوان جايگزين براي قانوني تحت عنوان عمليات بانكي بدون
ربا مطرح است كه عليرغم اهميت فراوان و ويژگيهاي بسيار متمايز آن ،متأسفانه هيچگاه توسط نظام
بانكي به اجرا در نيامد اين درحالي است كه اين قانون داراي آييننامهها و دستورالعملهاي بسيار روشن،
عملي و صريحي بوده و هست.
ازسوي ديگر اجراي قانون فعلي نه توسط دستگاه نظارت دروني (بانك مركزي) و نه متولي نظارت

 .1دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بيروني (مجلس شوراي اسالمي) تحت نظارت درست و كامل قرار نگرفت و لذا به همين دليل ،نظام
بانكي در ابتدا بهتدريج و هم اينك بهطور كامل مغاير با اصل قانون و نيز آييننامههاي اجرايي آن عمل
ميكند و متأسفانه آنچنان اين رويه غلط جا افتاده است در ايران كه نه تنها گفته ميشود قانون عمليات
بانكي «بدون ربا» بلكه بعضاً گفته ميشود «بانكداري اسالمي» درحال اجرا ميباشد.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
الف) متأسفانه به نظر ميرسد به هيچيك از سه سؤال و مسئله مهم گفته شده در بخش مقدمه در طرح
پيشنهادي توجه نشده است .بنابراين پيشبيني ميشود حتي در صورت تصويب و اجراي طرح پيشنهادي
نيز در عمل تغيير و تحول محسوسي اتفاق نيافتد.
ب) در ارزيابي كلي ،صرفنظر از پيشنهاد ايجاد «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» كه نوآوري
اصلي اين طرح مي باشد ،تفاوت و تحول معناداري در طرح نسبت به قانون عمليات بانكي بدون رباي
فعلي مالحظه نميشود ،عقودي از قبيل «مرابحه»« ،استصناع» و «خريد دين» كه در قانون وجود ندارد
حدود دو سال پيش اجراي آنها به بانكها ابالغ شده و برخي تغييرات جزئي ازجمله امكان تصويب
ابزارهاي جديد توسط شوراي فقهي ميتواند صرفنظر از حفظ چارچوب طرح بهعنوان يك ماده يا تبصره
بهصورت الحاقي به قانون فعلي اضافه شود تا مسير سادهتري را از نظر مراحل قانونگذاري طي كند.
ج) به اقتضاي طرح چنانچه فقط مجوز تأسيس شوراي فقهي با دو اختيار و كاركرد .1 :نظارت فقهي و
 .2تصويب ابزارهاي جديد و نوآورانه باشد ،تمام آنچه در چارچوب اين طرح مدنظر طراحان محترم
ميباشد قابل تأمين خواهد بود و ديگر نيازي به جايگزينسازي طرح فعلي براي قانون عمليات بانكي
درحال اجرا نخواهد بود.
د) بهعنوان نكته آخر ،با توجه به اينكه:
 .1قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي اجرا نميشود.
 .2بانكها بدون ترديد به يك رويه ربوي عادت كردهاند.
 .3طرح پيشنهادي فعلي تحول معنادار و قابل قبولي را مطرح نميكند
لذا پيشنهاد ميشود مجلس محترم طي فرصتي ديگر تركيب جديدي از :مقامات ذيربط دولتي از
بانك مركزي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،نمايندگان مرتبط مجلس ،بانكداران حرفهاي و با تجربه،
مدرسين دانشگاهي و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك بررسي مجدد و با مالحظه اليحهاي
كه توسط دولت درحال نگارش و ارائه هست مبادرت به تهيه پيشنويس جديدي نمايد تا طرح اصالح
شده از جامعيت ،مقبوليت و قابليت اجراي بيشتري برخوردار بوده و كمتر مناقشهبرانگيز باشد.

 .6مرتضي عزتي

1

مقدمه
قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال  1362تصويب شده است ،دقتهاي قانونگذاري را داشته ،ولي
در عمل درست اجرا نشده است .پس چنانچه در عمل درست اجرا نشده و خود خوب بوده ،بايد تالش
نمود تا كاركردها اصالح شود .قانوني كه قرار است امور جامعه به ويژه جايگاه حساسي مانند نظام بانكي
با آن اداره شود ،بايد با نگاه تخصصي نوشته شده و متخصصان آن را طراحي كنند.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
چنين برداشت ميشود كه اين طرح بسيار عجوالنه تنظيم و به مجلس ارائه شده است .برخي نشانههاي
عجوالنه بودن عبارتند از:
 عنوان طرح يك عنوان قانوني نيست با تغييراتي كه در اين مدت كوتاه در آن دادهاند نام آخر آن
را «قانون عمليات بانكي بدون ربا» نوشتهاند كه بر اين پايه دو قانون با يك نام خواهيم داشت.
 معمول است در شرايطي كه قانون خوبي وجود دارد ،اصالحيه بر آن بزنند نه اينكه آن را ناديده
بگيرند .در ظاهر با گذاشتن نام تكراري آن را ناديده گرفتهاند.
 برخي واژههايي كه در طرح پيشنهادي ارائه شده است ،تعريف مشخصي ندارد .مانند مؤسسه
مشاوره ،رتبهبندي ،تأمين مالي و مانند اينها.
ب) اصول قانوننويسي در اين طرح رعايت نشده است .برخي از آنها چنين هستند:
 افراد متخصص در بانكداري (نه فقه و اقتصاد و )...در تدوين اين طرح نقش مؤثري نداشتهاند.
 چشم پوشي از قوانين موجود يك ويژگي برجسته اين طرح است .هم بسياري از مواد و بندهاي
اين طرح در قوانين پيشين وجود داشته و تكرار آن با تنقيح قوانين ،ناسازگار است و هم مواد آن از
قانونهاي مختلف شكل گرفته است.
 يك قانون با اين عنوان كه مي خواهد به قوانين مختلف ورود نمايد ،بايد روشن كند بر كدام
قانونها اصالحيه ميآورد كه در اين طرح چنين نيست.
 اگر قرار است يك قانون اصالح شود چرا به مواد قوانين ديگر تعرض شده و اگر قرار است همه
قوانين ديده شود ،چرا درست ديده و گفته نشده است.
 بسياري از بندها و مواد اين طرح در حد قانون نبوده و به شرايط و نحوه اجراي كارهايي
پرداختهاند كه در حد آييننامههاي اجرايي است (نه قانون).

 .1دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
ايرادهاي نوآوريهاي طرح
« .4مؤسسات مشاوره تخصصي و تأمين مالي»
 يكي از نوآوريهاي طرح ،وارد كردن مؤسسههايي به نام «مؤسسات مشاوره تخصصي و تأمين مالي»است كه هم تعريف درستي از آنها ارائ ه نشده و هم هيچ تجربه موفقي در جهان براي آنها نيست .وارد
كردن ايده ناپخته و از نظر علمي تأييد نشده در قانون نادرست بوده و ميتواند جامعه و اقتصاد را با
مشكالت بزرگي مواجه كند .آيا انسان عاقل پاي خود را جاي سست ميگذارد كه بخشهاي مالي مهم
كشور نيز به اين مؤسسههاي ناپخته و نامطمئن سپرده شود؟
 درباره همين نوآوري گفته ميشود كه بانكها منابع را تجهيز كرده و به شركتهاي مزبور تخصيصبدهند .بهويژه اينكه مالكان اين مؤسسههاي مشاوره و تأمين مالي ،بخشي از متقاضيان تسهيالت بانكي
و همان مالكان بنگاههاي اقتصادي هستند .اين ايده چند اشكال پايهاي دارد:
 اول اينكه اينها همه وجوه را براي خود برميدارند و غيرمالكها سهمي از آن نخواهند برد و
زمينه گردش مالي بين اغنيا فراهم و ضعيفان را در مسير ضعف روزافزون قرار ميدهد.
 دوم اينكه بانك با سختي منابع را جمع ميكند و تعدادي شركت اين منابع را براي خودشان
تقسيم ميكنند .چنانچه ميدانيم يكي از ابزارهاي بانكها براي گردآوري منابع ،ابزار تخصيص منابع
است كه اگر اين ابزار از بانك گرفته شود ،قدرت گردآوري منابع آن بسيار كاهش مييابد.
 نكته سوم در اين باره آن است كه اين مؤسسهها در تيول عدهاي اندك درخواهند آمد و از راه
آن داراييهاي نادرست ايجاد ميشود.
 چهارم اينكه تعداد اين مؤسسهها صدها (و بيش از هزار) مؤسسه خواهد شد كه پيچيدگي و
دشواري كار را افزايش ميدهد و امكان ايجاد آنها نخواهد بود ،مگر با ضربه زدن به اخالق ،اقتصاد ،اموال
مردم و . ...
 نكته پنجم ،افزون بر اين ،از آنجايي كه تخصيص به دست اين مؤسسهها كه مالكان آنها خود
گيرندگان تسهيالت هستند ،عدم تقارن اطالعات ،عدم شفافيت ،انحصار و آثار سوءاقتصادي مانند اينها
را ايجاد خواهد كرد.
« .3مؤسسه رتبهبندي و تضمين تسهيالت»
نوآوري ديگر طرح« ،مؤسسه رتبهبندي و تضمين تسهيالت» است كه اين هم دچار چند اشكال پايهاي است:
 يكي اينكه تعريف درستي از آن نشده است. دوم اينكه اين مؤسسات نيز هم تجربه موفقي ندارد و از نگاه علمي به كارگيري آن نادرست وزيانبار است.

 سوم اينكه در اين نام دو كار «رتبهبندي» و «تضمين» جمع شدهاند كه كامالً جداي از هم هستند. چهارم اينكه اين تضمين در موضوع بيمه وارد شده است كه در حوزه كار بيمه خواهد بود ،درحالي كه مجوز آن از بانك مركزي گرفته ميشود (تداخل قانوني و كاركردها).
« .2شوراي فقهي»
نوآوري ديگر اين طرح ،شوراي فقهي است كه در آن چند اشكال اساسي وجود دارد:
 نخست اينكه اين شورا از بيرون قوه مجريه تعيين ميشود و كار آن دخالت در قوه مجريه است. دوم اينكه مصوبات اين شورا براي بانك الزماالجرا ميشود كه هم تشديد دخالت در قوه مجريهاست ،هم با ساختار نظام كه قانون اساسي پايه آن است ،مغايرت دارد .در قانون اساسي حتي براي شوراي
نگهبان هم قدرت اين شورا ديده نشده است ،شوراي نگهبان تنها ميتواند در بخش فقهي حق تأييد و
رد داشته باشد .درحالي كه براي اين شورا كه حد آن بسيار پايينتر از شوراي نگهبان است ،قدرت
تصويب مقررات الزماالجرا براي قوه مجريه ديده شده است.
د) برخي نوآوريها در ابزارها صورت گرفته است كه بيشتر آنها صوريسازي غيرربوي عمليات ربوي
است .مانند سپرده تعاوني كه قرض به شرط قرض است ،يا تخفيف در سود كساني كه در موعد مقرر
قسط و بدهي خود را ميپردازند (سود را با جريمه تأخير در قرارداد مينويسند و در هنگام تأخير جريمه
آن را ميگيرند و هنگام پرداخت به موقع ،به ظاهر ميبخشند و نميگيرند) ،يا تعيين نرخ سود مورد
انتظار براي سپردهها كه جز مجوز دادن به بانك مركزي براي تعيين نرخ سود (بهره) نيست.
هـ) توجه نكردن به اصول علمي اقتصاد و بانكداري در طراحي ابزارها كه بسياري از ابزارها با اصول اداره
علمي اقتصاد ناسازگار است .مانند اجازه سهميهبندي تسهيالت بانكها ازسوي بانك مركزي ،به ويژه
براي سپردههاي خصوصي و نيز بانكهاي خصوصي كه اشكال شرعي و قانوني هم دارد.
و) در اين طرح هيچ توجهي به امكانپذيري اجرايي برخي ايدهها و ابزارهاي نو وارد شده در طرح از نگاه
حسابداري ،حسابرسي و عمليات بانكي نشده است.
ز) در اين طرح توجهي به ساده سازي امور مردم نشده است و به شدت فرآيندها و مراحل گرفتن
تسهيالت پيچيده و طوالني شده و راهها و ابزار گسترش فساد و مانند اينها را فراهم ميكند.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .7حسين عيوضلو
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مقدمه
بهطور كلي در اصالح يا تصويب قوانين بايد مشخص شود كه هدف از تدوين اين قانون چه بوده و اصالح
كدام نواقص يا رفع كدامين چالشها مورد نظر اين قانون پيشنهادي بوده است؟
طرح پيشنهادي تدوين شده در قالب قانون عمليات بانكداري بدون ربا از جهاتي كار مفيد و قابل
تقديري است بهعنوان مثال طرح پيشنهادي برخالف قانون قبلي به شكلي روشمند تدوين شده به نحوي
كه تعاريف و اهداف به شكلي كامالً مشخص در ابتداي آن قرار داده شده است .همچنين برخي نواقص
عملياتي و اجرايي كه قانون قبلي در مورد آن ساكت بود مانند راهكار مقابله با معوقات بانكي و محدوده
فعاليت شعب بانكهاي خارجي تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است .بهعالوه ،طرح بهلحاظ فقهي
پيشرفتهاي خوبي داشته و مشكالت و نارساييهاي قبلي تا حدودي از اين نظر برطرف شده است .اما
اشكاالتي نيز بر آن وارد است كه در بخش ارزيابي بهصورت مختصر بيان ميگردد.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
الف) به نظر ميرسد قانون به هيچ عنوان رويكرد اصالحي ندارد و به هدف هماهنگسازي و روان نمودن
عمليات جاري در نظام بانكي تدوين شده است به نحوي كه اينگونه برداشت ميشود كه از نگاه نگارندگان،
فضاي رايج در نظام بانكي كامالً ايدئال است و اصالً مشكل جدي ندارد كه قرار باشد اصالح شود.
ب) ميان اهداف و متن قانون پيشنهادي ناهمگونيهاي فراواني وجود دارد .بهعنوان مثال مواردي از
قبيل حفظ ارزش پول ،رفع فقر ،ايجاد رفاه ،توزيع عادالنه منابع و تقويت اقتصاد دانشبنيان در اهداف
ذكر شده است كه اصالً در متن قانون بدان پرداخته نشده است .مضافاً اينكه در بخش اهداف نظام بانكي
به جاي اينكه توجه بيشتر به معيار حق و عدل شود و تفسير كاربرديتري بيابد حذف گرديده است.
ج) طرح پيشنهادي نيز مشابه قانون فعلي در موارد زيادي با قانون پولي و بانكي كشور هماهنگي ندارد
و لذا خود منشأ تعارض و ناهماهنگي است .اصالح در بخش عمليات بانكي چنانچه با كليت قوانين
جامعتر نظير قانون پولي و بانكي تطبيق داده نشود هيچ پيشرفتي ايجاد نميكند ،بلكه باعث تضاد و
تعارض شده و دست آخر مشكالتي همچون صوريسازي اجراي عقود يا تعيين نرخهاي بيوجه را شاهد
خواهيم بود.
د) طبقهبندي بانكها كه در ابتداي قانون پيشنهادي ذكر شده است در هيچ كجاي قانون مورد استفاده
قرار نگرفته و به تفاوت موجود در وظايف و عملكرد آنها پرداخته نشده است.
 .1دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

هـ) در بانكداري بدون ربا سود پرداختي به سپردهگذاران يك پديده پسيني است و بايد پس از مشخص
شدن نتيجه فعاليتهاي بانك تعيين و پرداخت شود كه رعايت اين مسئله ميتواند تبعات زيادي براي
بانكها و بانك مركزي داشته باشد ،در حالي كه طرح پيشنهادي نيز مانند قانون فعلي در اين مورد
سكوت كرده كه نتيجه آن پرداخت سود عليالحسابي است كه هيچگاه نتيجه واقعي فعاليت اقتصادي
بانك را به سپردهگذار منتقل نميكند .حداقل ضروري است مفادي از طرح پيشنهادي به فرآيند محاسبه
سود قطعي و الزام بانكها به محاسبه آن در پايان سال و نيز تعيين مجازاتهايي براي بانكهاي متخلف
اختصاص يابد.
و) اين طرح با حالت مطلوب بانكداري داراي شكافهايي است و طرح نسبت به آنها هيچ تعرضي نداشته
كه باعث اشكال بر جامعيت قانون شده است .در اين رابطه ميتوان به مواردي چون خدمات بانكداري
متعارف ،مقررات احتياطي و سالمت بانكي ،حفاظت از مشتريان ،مديريت بحران ،زيرساختهاي فناوري
و مقررات انتظامي اشاره كرد كه طرح هيچ اشارهاي به آنها نداشته است.
ز) در طرح پيشنهادي جهت تخصيص منابع به بخشهاي حقيقي اقتصاد ،شكلگيري «مؤسسات
تخصصي مشاوره و تأمين مالي» در نظر گرفته شده كه داراي چالشهاي اساسي زير است:
 با توجه به برآورد انجام شده ،با توجه به كدهاي دو رقمي  ISICو در نظر گرفتن  31استان به 961مؤسسه نياز داريم و اگر اين كدها را چهار رقمي در نظر بگيريم كه ادعاي طراحان همين است
 3627مؤسسه در استانها بايد تشكيل شود .اگر در عنوان اين مؤسسه به لغت «تخصصي» بيشتر توجه
شود ،سؤال آن است كه آيا اساساً ظرفيت شكلگيري اين تعداد مؤسسه تخصصي آن هم در حوزه تأمين
مالي در كشور وجود دارد؟
 ايجاد حدود « 3711مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي» نيازمند به كارگيري نيروهايمتخصص در اين زمينه است .بر اين اساس ،سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح ميشود آن است كه
آيا ظرفيت دانشي و تخصصي مورد نياز در كشور وجود دارد؟ تا چه حد اين نوع تخصصها در شبكههاي
استاني موجود است؟
 درحال حاضر مسئوليت اعطاي تسهيالت به بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي برعهده بانكهاو مؤسسات اعتباري غيربانكي است .به اين متخصصين بايد مجموعه متخصصين اعتباري بانكها از سطح
شعبه تا سرپرستي ها را اضافه نمود .حال سؤال اساسي آن است كه آيا اعطاي تسهيالت از طريق
«مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» بخش بزرگي از ظرفيت بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
در حوزه اعتباري را بدون استفاده نخواهد نمود؟
 با توجه به تعداد «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» مورد نياز ،هزينههاي تأسيس،داراييهاي سرمايهاي و هزينههاي جاري اين مؤسسات قابل توجه خواهد بود .اين مؤسسات چارهاي
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نخواهند داشت تا اين هزينه ها را به مشتريان خود يعني اعتبارگيرندگان منتقل نمايند .حال سؤال آن
است كه بنگاههايي كه در شرايط كنوني باال بودن نرخ سود تسهيالت بانكي يكي از دغدغههاي اصلي
آنها در كسبوكار است ،از نرخ سود اين مؤسسات راضي خواهند بود؟
 در طرح پيشنهادي دو روش براي تأمين منابع مالي مورد نياز «مؤسسات تخصصي مشاوره وتأمين مالي» ديده شده است .اول ،سرمايه اين مؤسسات و دوم ،سپرده سرمايهگذاري عام بانكها .اما
سؤال آن است كه آيا سهامدار شدن بانكها در «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» به معناي
بنگاهداري آنها نيست؟ اساساً چرا بايد بانكها بخشي از مأموريت اصلي خود كه واسطه وجوه است را به
يك مؤسسه بيروني واگذار كنند؟ آيا سهامدار شدن بانكها در اين مؤسسات بدون نظارت بر آنها
امكان پذير است؟ مابقي سهام اين مؤسسات را چگونه بايد در اختيار فعاالن اقتصادي كه در يك رشته
شغلي خاص فعاليت دارند واگذار كرد؟ تضمين بازپرداخت منابعي كه در اختيار مؤسسات قرار داده شده
چه خواهد بود؟ آيا بانكها بدون نظارت بر اين مؤسسات ميتوانند وجود سپردهگذاران را در اختيار اين
مؤسسات قرار دهند؟
 در طرح پيشنهادي بنگاهداري توسط «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» ممنوع است.«مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» ميتوانند با استفاده از عقود مرابحه نسيه ،اجاره به شرط
قرض ،اجاره به شرط تمليك ،پيش خريد (سلف) ،خريداري (تنزيل) ،استصناع مدتدار ،مشاركت مدني
يا حقوقي ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات و صلح در اختيار اعضا (سهامداران) قرار دهند .همانطوري كه ديده
ميشود ،مشاركت مدني يا حقوقي نيز ازجمله اين راهكارها است .آيا مشاركت به بنگاهداري اين مؤسسات
منجر نخواهد شد؟ بهعالوه اجراي موفق هر يك از عقود بانكي بهطور واقعي مستلزم اضافه شدن
شركتهاي ديگر تخصصي به هر يك از اين مؤسسات است.
 در طرح پيشنهادي ،مجموعهاي از اعضا بهعنوان سهامدار در تصميمات نهايي مرتبط با اعطايتسهيالت نقش خواهند داشت .آيا هدف تدوينكنندگان طرح آن است كه رانت اعطاي تسهيالت را از
بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به سمت مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي هدايت نمايند؟
آيا تضميني وجود دارد كه عدالت رويهاي در اعطاي تسهيالت در اين مؤسسات رعايت شود؟ اين نوع شيوه
حل مسئله مشابه موضوع تشكيل «كارگروههاي سرمايهگذاري و اشتغال» در سطح استانهاست كه همه
از ناكارآيي و اتالف منابع در اثر تصميمات غيركارشناسانه اين كارگروهها آگاه هستيم .در مجموع سردرگمي
عجيبي بر اين بخش حاكم است ،مثالً معلوم نيست اين مؤسسات اصالتاً و از طرف خود مبادرت به اعطاي
تسهيالت ميكنند يا به نمايندگي از طرف بانك .اگر خودشان تسهيالت پرداخت ميكنند ،تضمين
بازپرداخت مطالبات چه معنايي دارد؟ فرآيند اخذ وثايق در اين مؤسسات چگونه خواهد بود؟
 -درحال حاضر كه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون توجه به جايگاه بنگاهها در ارتباط

با اعطاي تسهيالت تصميمگيري مينمايند ،مطالبات غيرجاري بيش از  31درصد مطالبات بانكها است.
حال سؤال آن است كه اگر مجموعهاي از فعاالن اقتصادي كه خود سهامدار «مؤسسات تخصصي مشاوره
و تأمين مالي» هستند در ارتباط با اعطاي تسهيالت تصميمگيري نمايند ،مطالبات غيرجاري به چه
ميزان خواهد بود؟ بدون شك اين طرح بر مطالبات غيرجاري بانكي خواهد افزود.
 در ارتباط با شكلگيري مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي وظايف بسيار زيادي برعهدهبانك مركزي قرار داده شده است كه نيازمند مجموعه وسيعي از اقدامات و ابزارهاي نظارتي در ارتباط با
«مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» است .به نظر ميرسد كه تدوينكنندگان طرح خواستهاند
كمبودهاي غير قابل جبران طرح را از طريق بانك مركزي جبران نمايند.
 نكته مهمتر آنكه در اين پيشنهاد از لفظ «صرفاً» استفاده شده و بر اين اساس بانكها ملزمشدهاند كه تنها از طريق اين مؤسسات تسهيالت اعطا كنند.
مشكالت طرح درخصوص توسعه بانكداري اسالمي
ماده ( )17طرح پيشنهادي به ايجاد شوراي فقهي بانك مركزي و همچنين واحد نظارت شرعي در
بانكهاي كشور اشاره نموده است .صرف شرعي بودن يك عنوان و سابقه فقهي يك معامله نميتواند
مكانيسم مناسب و مفيدي براي بانكها باشد و بايد اصول و قواعد حقوقي و سازگاري آن با ساير قوانين
و همچنين رعايت الزامات مديريتي ،اقتصادي و بانكي نيز در تطبيق عقود و معامالت و قراردادهاي جديد
مدنظر قرار گيرد ،بنابراين شوراي فقهي نبايستي به ابزاري براي تفوق و برتري فقه به ساير دانشهايي
كه رعايت آنها در بانكداري الزامي است ،تبديل شود.
انتصاب اعضا توسط مقام معظم رهبري و الزمالرعايه بودن مصوبات در كنار لزوم موافقت اكثريت
فقها در مصوبات فقهي (و بياعتبار بودن نظر بقيه اعضا) در كنار اكثريت مطلق اعضاي فقهي شورا (1
نفر فقيه در مقابل  4نفر غيرفقيه) عمالً منتهي بدان ميشود كه در انجام عمليات پولي و بانكي فقط به
جواز شرعي بسنده شود .در اين مورد نياز به بررسيهاي بيشتري بوده و بايد مكانيسمي متعادل و قابل
قبول طراحي و اجرا شود تا مشكالت را بيشتر نكند.
يكي ديگر از مشكالت اساسي قانون عمليات بانكي بدون ربا اين است كه در چارچوب بانكداري
متعارف صرفاً اصالح روابط حقوقي را براساس عقود اسالمي مورد توجه قرار داده است .اين نوع رويكرد
خود منشأ تعارض و تضاد است چه اينكه اگر رويكرد دوري از شبهه ربا يا بانكداري اسالمي هدف
استراتژيك اصالح نظام بانكي است ،اين اصالح چرا بايد فقط به عمليات بانكها منحصر شود؟ مگر رفتار
بانك مركزي يا دولت در اقتصاد مشمول قوانين و ضوابط اسالمي نيست؟ چگونه ممكن است رويه اصالح
قانون پولي و بانكي در چارچوب ضوابط اسالمي ،فقط عمليات بانكها را هدف اصالح نظام بانكي قرار
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دهد .الزم به ذكر است اين نوع نگاه به اصالح نظام بانكي كه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در
سال  1362آغاز شد و ساير قوانين پراكنده و بعضاً متزاحم كه در مراحل بعدي ازسوي مجلس محترم
شوراي اسالمي به تصويب رسيد ،خود منشأ تعارض و ناهماهنگي در قوانين حاكم بر نظام پولي و بانكي
كشور است.
همچنين بايد توجه داشت كه بانكداري بدون ربا با بانكداري اسالمي تفاوت دارد .بانكداري بدون
ربا ،ايجاد تغيير جزئي در روابط حقوقي بانكداري متعارف در چارچوب ضوابط اسالمي است ،اما بانكداري
اسالمي تطبيق نظام بانكداري با اصول ،ضوابط و معيارهاي اقتصاد اسالمي است .انتساب اعضاي شورا
توسط رهبري نارسايي هاي اين سيستم را مستقيماً به مقام معظم رهبري پيوند داده كه به مصلحت
نميباشد كه يك حركت ضعيف و التقاطي به رهبري نظام جز پيش بردن يك رشته از رشتههاي اسالمي
و ايجاد فضاي انتقادناپذيري چه ثمرهاي خواهد داشت؟
به عالوه ،طراحا ن اين طرح اساس كار خود را حاكميت موازين فقهي قرار دادهاند .كدام فقه؟ فقه
سنتي كه به اغلب رموز نظامات پولي و مالي امروز اشراف كافي ندارد؟ فقه متعارف كه عمدتاً به بررسي
احكام جزئي پرداخته و تاكنون نتوانسته احكام جامع و متقني در چارچوب قواعد بنياني الزم براي اداره
يك نظام اقتصادي اسالمي طراحي كند .همه ميدانيم علوم اسالمي در انحصار فقه آن هم از نوع سنتي
آن نيست ،بلكه ساير علوم اسالمي در مرتبه اهميت باالتري ،بهويژه آن هنگام كه علل تأسيسي يك نظام
مدنظر است ،قرار دارند .حاصل اين مجموعه علوم امروزه در چارچوب فلسفه و كالم حاكم بر اقتصاد
اسالمي تبيين ميشوند و حاصل آن براي اداره جامعه مجموعهاي از قواعد و احكام كالن سيستمي است
كه ميتواند مبناي الزم را براي تأسيس نهادهاي اسالمي و ارزيابي عملكرد آن فراهم سازد .عالوه بر آنچه
گفته شد ،در اين طرح از عبارات مختلف «موازين فقه اسالمي»« ،موازين شرعي» و «موازين اسالمي»
نام برده شده كه بيان كلي اين موازين نميتواند مبناي قانونگذاري باشد .قانون الزم است واضح و روشن
و غير قابل تفسير باشد .بر اين اساس مجموعه قواعد و موازين اسالمي الزم است بهصورت احكام و
دستورات مشخص رفتاري و تصميم گيري در دسترس مجريان قرار گيرد .چه اينكه بيان اجمالي اين
موضوعات خود منشأ سوءتعابير و سوءاستفاده خواهد بود و همه ميدانند نظامهاي پولي و مالي استعداد
الزم را براي پرورش سوءاستفاده و رانتخواري دارند.
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مقدمه
در سه دهه اي كه از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا (مصوب  )1362ميگذرد ،مطالعات
متعددي راجع به آسيب شناسي آن از ابعاد بررسي انسجام قانون و مقررات مرتبط با آن و نحوه پيادهسازي
قانون صورت گرفته است .در جمعبندي نتايج مطالعات مذكور ميتوان مهمترين داليل عدم توفيق كامل
آن را زيرساخت نامناسب شبكه بانكي ،نبود شرايط فرهنگي -اجتماعي مورد نياز در جامعه ،وجود
ريسكهاي غيرقابل تحمل براي بانكها در شيوه بانكداري مبتنيبر تسهيم سود و زيان ،هزينههاي
اجرايي زياد ،پيچيدگي قانون بهلحاظ تعدد و كاربردهاي متنوع عقود (قراردادها) ،كاستيهاي نهادي بازار
مالي رسمي كشور به لحاظ قوانين و مقررات ،مؤسسات و ابزارهاي مالي مورد نياز و سرانجام آموزش
ناكافي مديران ،كارشناسان و نيروي انساني بانكها برشمرد.
در عمل ،اين كاستيها موجب شده است كه با گذشت بيش از سه دهه از حاكميت كامل قانون
عمليات بانكي بدون ربا بر فعاليت هاي بانكي كشور ،ارزيابي مثبتي از اجراي قانون مذكور وجود نداشته
باشد .حال چنانچه طرح پيشنهادي نمايندگان محترم را كوششي براي پاسخگويي به آسيبهاي
فوقالذكر بدانيم ،سؤال اصلي كه به ذهن متبادر ميشود آن است كه چه تدابير و راهحلهايي براي
پاسخگويي به مشكالت قانوني و اجرايي قانون موجود عمليات بانكي بدون ربا ،در طرح پيشنهادي ارائه
شده است؟
به داليلي كه در ادامه بيان ميشود ،اين طرح از ارائه پاسخ به مشكالت فوق ناتوان بوده است.
طي برنامههاي سوم و چهارم توسعه ،بنابر الزامي كه در اين قوانين براي ساماندهي بازار مالي كشور
پيشبيني شده بود ،دستكم يك تالش اصلي براي بازنگري و بهروزرساني قوانين و مقررات ناظر بر
فعاليت نظام بانكي كشور با مديريت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با استفاده از تجربيات و
دانش صاحبنظر ان بانكي و مراكز پژوهشي عمده كشور صورت گرفته است .اين تالش كه از اواخر دهه
 1371آغاز و تا اواخر دهه  1311ادامه داشت ،سرانجام منجر به تدوين دو مجموعه پيشنويس اليحه
«قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» گرديد و براي طي فرآيند قانونگذاري در اختيار دولت محترم
وقت در سالهاي  1316و  1319قرار گرفت .اين دو مجموعه كه در زمان تدوين از نقد و بررسي
گروههاي مطالعاتي گوناگوني برخوردار بودهاند ،همچنان با اصالحات جزئي و بهروزرساني در موارد
محدود ،داراي قابليتهاي بااليي براي استفاده و بهرهبرداري ميباشند.

 .1استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
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اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
 .4تدوينكنندگان محترم «طرح عمليات بانكي بدون ربا» نه تنها از تجربيات قبلي در زمينه بازنگري
قوانين پولي و بانكي كشور استفادهاي ننمودهاند؛ بلكه حتي پيشنويس خود را تا همين اواخر در معرض
نقد و بررسي كارشناسان و خبرگان بانكي كشور نيز قرار ندادهاند .اين مسئله ،كاستي بزرگي براي طرحي
است كه با هدف جايگزيني با يكي از مهمترين قوانين بانكي كشور ،در دستور كار مجلس محترم شوراي
اسالمي قرار ميگيرد و در مواد متعدد خود ساختار نظام بانكي ،اهداف ،مسئوليتها و شرح وظايف آن
را دچار دگرگوني ميكند.
 .3در قانون عمليات بانكي بدون ربا (مصوب  )1362مواد ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي،
مسئوليتها ،وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي در كنار هم ذكر شدهاند .البته ،اين ويژگي
تجميع مواد ناظر بر تأسيس و اداره بانك مركزي و فعاليتهاي بانكي ،از خصوصيات قانون فعلي پولي و
بانكي كشور (مصوب  )1311نيز هست ،كه امروزه در كنار نقاط قوت فراوان ،از كاستيهاي آن به حساب
ميآيد .درحال حاضر ،قريب به اتفاق كشورها داراي قوانين مجزايي براي بانك مركزي و بانكداري هستند.
تجربه چند دهه اخير بسياري از كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه آن است كه بهدليل ماهيت
و كاركردهاي بسيار متفاوت بانكهاي مركزي از ماهيت و كاركردهاي بانكها و مؤسسات اعتباري ،قوانين
جداگانهاي براي آنها تدوين ميشود .در قوانين بانكهاي مركزي ،اين نهاد ملي و حاكميتي ،با شخصيت
حقوقي مستقل و داراي استقالل عملياتي الزم و كافي نسبت به ساير قواي حكومتي ،با مأموريت و اهداف
قانوني مشخص و وظايفي حاكميتي مانند انتشار پول ملي ،نگاهداري و مديريت ذخاير ارزي كشور،
بانكداري دولت و مقام تنظيمكننده و ناظر فعاليتهاي بانكي ،تأسيس و اداره ميشوند .در طي زمان،
قانون ناظر بر تأسيس بانك مركزي كمتر مورد بازنگري و اصالحات قرار ميگيرد و همچون خود نهاد
بانك مركزي ،از اثبات برخوردار است.
 .2در حالي كه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري غيربانكي ،همانند ديگر بنگاههاي اقتصادي ،براي پويايي
و توسعه خود ،لزوماً ميبايست در شرايط بازار رقابتي به دنبال حداكثرسازي سود و تالش براي ادامه
حيات باشند و مقام تنظيمي و نظارتي بازار پول نيز بايستي تقويت رقابت بين فراهمكنندگان خدمات
بانكي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان را در دستور كار اكيد خود داشته باشد ،تدوينكنندگان محترم
طرح پيشنهادي به بانكها و ديگر مؤسسات اعتباري ،نگاهي آمرانه و دستوري و در محيطي كامالً
برنامه ريزي شده و بدون اختيار و مسئوليت در قبال ذينفعان دارند .در مواد گوناگون طرح پيشنهادي،
بيشتر مسئوليتها و اختيارات هيئت عامل بانكها و ديگر مؤسسات اعتباري سلب ميشود .اين شيوه
نگاه به بانك و ديگر مؤسسات اعتباري ،در تضاد آشكار با اصول حاكميت شركتي در بانكها و ديگر
مؤسسات اعتبار و به تبع آن تفويض اختيار همراه با مسئوليت به اركان مديريتي اين مؤسسات است.

 .1تدوينكنندگان محترم طرح ،نه تنها تالشي در جهت كاستن از پيچيدگيهاي قانون موجود عمليات
بانكي بدون ربا ننمودهاند ،بلكه با افزودن بر تعاريف و معرفي شقوق تازهاي از عقود همانند سپرده تعاوني،
سپرده سرمايه گذاري عام و خاص ،وكالت عام و خاص ،اجاره به شرط قرض ،مرابحه ،نسيه ،استصناع
مدت دار ،صلح مدتدار و موارد ديگر ،بر پيچيدگيها و ابهامات موجود در مرحله اجراي قانون عمليات
بانكي بدون ربا افزودهاند.
 .2از ابهامات اساسي موجود در قانون فعلي عمليات بانكي بدون ربا ،تعريف و ماهيت حقوقي
سپردهگذاري ،رابطه حقوقي بين سپردهگذار و مؤسسه سپردهپذير و حدود اختيارات و مسئوليتهاي
قانوني وكيل در اين رابطه حقوقي است .اين ابهامات در طرح پيشنهادي نيز مسكوت گذارده شدهاند.
 .6يكي ديگر از اشكاالت اين طرح ،معرفي سپردهاي به نام سپرده تعاوني است .براساس مفاد طرح
پيشنهادي اين نوع سپرده ،نوعي سپرده وامخواه بوده كه انگيزه سپردهگذار از توديع وجوه خود نزد بانك،
فقط بهرهمندي از تسهيالت بانكي است .اين سپردهها درواقع همان وامهاي جدولي است كه در چندين
سال گذشته بسياري از صندوقهاي قرضالحسنه و مؤسسات اعتباري فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي
را با مشكل نقدينگي و مديريت منابع مواجه كرده است.
 .7براساس مفاد طرح بانكها مجاز شدهاند كه در امور زيربنايي و طرحهاي عمراني و توليدي ملي،
مستقيماً به سرمايهگذاري مبادرت نمايند .در اينجا ،لزوم كوچكسازي دولت ،حمايت از گسترش بخش
غيردولتي و الزامات اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي ،ناديده گرفته شده است.
 .8از اشكاالت اساسي طرح پيشنهادي ،بيتوجهي آن به حفظ و ارتقاي كارآمدي نظام بانكي است.
چنانچه دو معيار اصلي سنجش كارآمدي نظام بانكي را كاهش هزينههاي تأمين مالي مورد نياز بخش
واقعي اقتصاد و تخصيص بهينه منابع مالي موجود بدانيم ،طرح پيشنهادي هيچكدام از اين دو معيار را
بهبود نخواهد بخشيد .اوالً ،با افزوده شدن «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» و «مؤسسات
رتبهبندي و تضمين تسهيالت» به چرخه واسطهگري مالي ،بهطور قطع هزينه تأمين مالي نسبت به
وضعيت موجود افزايش خواهد يافت .ثانياً ،تخصيص منابع مالي از طريق مؤسسات تخصصي مشاوره و
تأمين مالي ،كه بهطور طبيعي برمبناي قدرت چانهزني اصناف و تأثيرگذاري بر تصميمات ناظر بر توزيع
اعتبارات صورت ميگيرد ،بيتوجه به مزيتهاي رقابتي اقتصاد كشور در سطوح ملي ،بخشي و بنگاهي
خواهد بود .به اين ترتيب ،طرح پيشنهادي فاقد معيارهاي افزايش كارآمدي نظام بانكي كشور است.
 .3تشكيل «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» فاقد مباني نظري و تجربي است و مشخص
نيست براساس چه تجربهاي اين ساختار ارائه شده است .دليل طراحان ،عدم توانايي بانكها در تخصيص
درست منابع بانكها است؛ درحالي كه اين طرح مشابه كارگروههاي اشتغال و سرمايهگذاري استاني است
كه در دولت گذشته با تصميمات غيركارشناسي درخصوص اعطاي تسهيالت به كسب و كارهاي كوچك،
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تجربه ناموفقي به حساب آمده و درحال حاضر بسياري از مطالبات الوصول بانكها ناشي از تصميمات
همين كارگروههاي استا ني در مورد تسهيالت زودبازده است .لذا تضميني براي موفقيت اين مؤسسات
وجود ندارد.
 .44از داليل ارائه شده براي تشكيل «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» از بين رفتن خألهاي
نظارتي ،تخصصي و مديريتي در بانكها است ،ولي هيچ استدالل و تضميني ارائه نشده است كه اين
مؤسسا ت بتوانند اين خألها را از ميان بردارند .اين مؤسسات ،در اجرا از بانكها سلب مسئوليت ميكند
و زمينه تكرار تجربه ناموفق قبلي در اعطاي بيضابطه تسهيالت را فراهم ميآورد .لذا ،مشكالت زيادي
را ايجاد خواهند كرد ،بهويژه آنكه در متن طرح مقرر شده است كه تخصيص منابع به بنگاههاي كوچك
و متوسط «صرفاً» توسط اين مؤسسات صورت پذيرد.
 .44يكي از اهداف اصلي تشكيل «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» ،تأمين مالي بنگاههاي
كوچك و متوسط كه براساس تجربه ،بخش عمده تسهيالت ارائه شده به اين بنگاهها ،به مطالبات
غيرجاري تبديل شده است.
 .43چنانچه «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» براساس كدهاي  4رقمي نظام طبقهبندي
بينالمللي فعاليتهاي صنعتي تشكيل شوند ،در گروههاي چهار رقمي  117رشته فعاليت وجود دارد
( 96فعاليت صنعتي 16 ،فعاليت خدماتي و  1فعاليت كشاورزي) كه بر اين اساس بايد  3627مؤسسه در
سطح استانها راهاندازي شود .از مشكالت جدي اين مؤسسات اين است كه روابط جايگزين ضوابط شده
و فساد را افزايش خواهد داد و همچنين سهمخواهي از طريق مؤسسات شكل خواهد گرفت و منابع
بانكها از اين طريق به گروههاي خاص تخصيص مييابد.
 .42طبق طرح پيشنهادي مؤسسات مزبور از انجام هرگونه سرمايهگذاري مستقيم ،خريد و فروش سهام
و ملك ،تجارت و بنگاهداري منع ميشوند .سؤال اينجاست كه با وجود اين ممنوعيت ،چگونه فعاليتهاي
مرابحه ،سلف ،خريد دين ،اجاره ،مشاركت حقوقي ،مزارعه و مساقات ،كه مستلزم تملك كاال يا دارايي
ثابت است ،توسط اين مؤسسات انجام ميگيرد؟ اين تناقض در بخشهاي ديگر نيز وجود دارد.
 .41هرچند ترتيبات تأسيس «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» مشخص شده است .با اين
حال ،شخصيت حقوقي اين مؤسسات مشخص نشده و معلوم نيست تعداد زياد اين مؤسسات كه در هر
استان و كل كشور تأسيس مي شوند ،تحت نظارت چه نهادي خواهند بود و در صورتي كه بانكها مايل
به مشاركت در تأسيس آنها نباشند ،تكليف فعاالن اقتصادي و بنگاههاي فعال در يك رشته شغلي خاص،
از نظر دسترسي به منابع مالي چگونه خواهد بود؛ و اصوالً چرا اساسنامه اين مؤسسات كه قاعدتاً بايد
بهصورت خصوصي تأسيس و اداره شوند ،الزم است كه به تصويب هيئت وزيران برسد؟
 .42شرايط تأسيس «شوراي فقهي» بهعنوان يكي از اركان بانك مركزي و «واحد نظارت شرعي» در

بانكها و مؤسسات اعتباري در طرح تبيين شده است ،بايد متذكر شد كه شوراي مشورتي فقهي از اوايل
دهه هشتاد شمسي در بانك مركزي فعال بوده و آييننامه آن نيز تصويب شده است .اين شورا از اهميت
برخوردار بوده و بانك مركزي در موضوعاتي كه الزم بداند ،از نظرات شورا استفاده ميكند.
اما پيشنهاد طرح ،همتراز قرار دادن اعضاي شوراي فقهي در سطح شوراي نگهبان و انتصاب ايشان
با حكم رهبري است .در شرايطي كه رئيس كل بانك مركزي را رئيسجمهور منصوب ميكند ،معرفي
پنج نفر از فقهاي شوراي توسط رياست حوزه علميه و انتصاب ايشان توسط مقام معظم رهبري ،چندان
منطقي به نظر نميرسد .اين وضعيت موجب كاهش اختيارات و مسئوليتهاي بانك مركزي در قبال
شوراي فقهي خواهد شد.
 .46براساس طرح پيشنهادي ،با تشكيل شوراي فقهي يك ركن به اركان پنجگانه فعلي بانك مركزي
اضافه ميشود .درحالي كه اين شورا در اداره امور بانك دخيل نيست ،ولي بهعنوان يكي از اركان فرض
شده است .بر اين اساس ،با تركيبي كه براي شورا در نظر گرفته شده ،بر مديريت بانك مركزي سايه
خواهد انداخت و مديريت آن را متزلزل خواهد كرد و باعث افزايش بروكراسي خواهد شد .ضمن آن كه
در ايران اسالمي كه همه قوانين از تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي
ميگذرند و مقررات بهلحاظ وجاهت شرعي با قوانين تطبيق داده ميشوند ،به نظر نميرسد كه نيازي به
وجود چنين شوراها و واحدهاي نظارت شرعي در بانك مركزي و بانكها و مؤسسات اعتباري باشد .در
مقابل ،مي توان انتظار داشت كه وجود اين شوراها ،تنها باعث افزايش مسئوليتناپذيري اركان مديريتي
نهادهاي مذكور و اختالل و كندي در مديريت حرفهاي بانك مركزي و بانكها و مؤسسات اعتباري خواهد
گرديد.
 .3كامران ندري
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مقدمه
يك نكته مهم كه هم در مورد قانون قبلي و هم در مورد طرح فعلي صادق است ،اين است كه در هر دو،
به تعبير اينجانب ،تنها به مقوله رباي خفي (قرض مع الزياده و حذف آن از عمليات بانكي) توجه شده
است و رباي جلي مورد غفلت واقع شده ،بلكه با راهكارهايي كه تحت عنوان وجه التزام يا شيوههاي
شرعي استمهال مطالبات معوق ارائه شد ،رباي جلي در نظام بانكي گسترده خواهد شد .رباي جلي عبارت
است از :انباشت رو به تزايد و اضعافاً مضاعفاً بدهيهاي بدهكاران بانكي كه در قانون نه تنها هيچ حدي
براي آن مشخص نشده ،بلكه گفته شده است در صورتي كه احراز گردد متقاضي تسهيالت به داليل

 .1دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اقتصادي موقتاً قادر به بازپرداخت بدهي در زمان سررسيد نيست ،بانك ميتواند با انعقاد قرارداد جديدي
مانند سلف ،خريد دين ،اجاره به شرط تمليك و مشاركت كاهنده ،منابعي در اختيار متقاضي قرار دهد
تا قرارداد سررسيد شده را تسويه كند .اين روش چيزي جز شرعي كردن مهلت در مقابل اضافه كردن
مبلغ بدهي نبوده و از مصاديق محرز رباي جلي است و بايد در قانون بهطور صريح جلوي آن بسته شود
و از انباشت بدهي بدهكاران بانكي ممانعت به عمل آيد.
اظهارنظر درخصوص طرح پيشنهادي
طرح عمليات بانكي پيشنهادي به مجلس شوراي اسالمي در مقايسه با قانون عمليات بانكي بدون ربا
مصوب  1362قدمي رو به جلو و مجموعهاي كاملتر و جامعتر است .اضافه كردن تعاريف به فصل اول
قانون ،ساماندهي قرضالحسنه و توسعه روشهاي تجهيز منابع در فصل دوم ،تجميع روشهاي تخصيص
منابع و تفكيك آن به تأمين نيازهاي مصرفكنندگان نهايي و تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي اقتصادي و
ابتكار تأسيس «مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي» در فصل سوم ،اضافه شدن فصول چهارم و پنجم
تحت عناوين وصول مطالبات و بانك مركزي و تصريح به تشكيل «شوراي فقهي» بهعنوان يكي از اركان
بانك مركزي و سرانجام ،باز گذاشتن دست بانكها و مؤسسات مالي و بانك مركزي در ابداع روشهاي
تأمين مالي و ابزارهاي مالي منطبق با موازين شرعي در ماده ( )63فصل پاياني قانون ،به نوعي از نقاط
قوت قانون پيشنهادي محسوب ميشود.
با اين همه ،نقاط قوت فوق بهدليل وجود ابهامات و عدم ابتنا بر مباني نظري محكم در پارهاي از
موارد نقطه ضعف اساسي اين طرح نيز محسوب ميشود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
 .1تعاريف ارائه شده اوالً برخي زائد است ،مانند ليزينگ و تعاوني اعتبار؛ به اين معنا كه در هيچ
جاي قانون از آن استفاده نميشود؛ ثانياً اصطالحات مهمي نظير واسطهگري مالي كه مهمترين كار نظام
بانكي است و نقش كليدي در نگاه به بانك و بانكداري دارد اصالً تعريف نشده است؛ و ثالثاً تعاريف ارائه
شده قديمي است و از دقت كافي برخوردار نميباشد ،بهعنوان مثال تنها وجه تمايز مؤسسه مالي و
اعتباري به عدم ارائه خدمات حساب جاري محدود شده است كه تعريفي بسيار خاص و مضيق از مؤسسه
مالي و اعتباري است.
 .2در بخش اهداف ،اهداف متعدد و بعضاً متعارض و بدون تعيين اولويت براي نظام بانكي ذكر شده
است و به ويژه در بخش بانكداري مركزي به مهمترين هدف كه كنترل تورم است اشاره مستقيم نشده و
فقط به حفظ ارزش پول ملي اكتفا شده كه بيشتر به نرخ ارز مربوط است تا كنترل تورم.
 .3در بخش وظايف بانك مركز ي ،تنظيم مقررات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و نظارت بر آن
مربوط به زماني است كه بورس زير نظر بانك مركزي بوده است و درحال حاضر ،بانك مركزي چنين

وظيفهاي ندارد( .اساساً وظايف بانك مركزي غيرفني و غيردقيق تبيين شده است).
 .4درخصوص وظايف بانكها و مؤسسات اعتباري ،انجام عمليات بانكي مربوط به برنامههاي
اقتصادي دولت مبهم است و از آن جايي كه عمليات بانكي در تعاريف اوليه قانون نيامده است ،هر نوع
برداشتي (حتي قانوني بودن تسهيالت تكليفي) امكانپذير است.
 .1قانون نسبت به بعضي از موارد ازجمله حقوق سهامداري ،نحوه ادغام و انحالل بانك و چگونگي
حفظ حقوق مشروع ذينفعان در فرآيند ادغام و انحالل و تعريف حقوق سپردهگذاران و نحوه حراست از
حقوق سپردهگذاران در مقابل حقوق سهامداران ساكت است .در حاليكه در تمام اين موارد ميبايست
حقوق ذينفعان براساس شرع و موازين اسالمي مشخص و استيفا شود.
 .6تعريف سپرده تعاوني بهعنوان يكي از روشهاي تجهيز منابع مبهم است .اگر قرض باشد و
سپردهگذار بهشرط گرفتن قرض بعد از مدتي انتظار سپردهگذاري كند ،براساس تعريف علما از ربا،
شبههربا دارد .اگر رابطه بانك با سپردهگذار در اين نوع سپردهها وكالت باشد ،شرط گرفتن قرض در
وكالت به اين معنا كه بانك وكيل است مشروط به اينكه به سپردهگذار براساس امتيازش قرض دهد ،بايد
بيشتر مورد تدقيق و بررسي قرار گيرد.
 .7هيچ جاي دنيا استرداد اصل سپردهها (حتي در بانكداري متعارف) تعهد نميشود ،بلكه تنها تا
سقف معيني توسط صندوق ضمانت سپرده كه در اين قانون هيچ نام و نشاني از آن نيست ،بيمه ميشود.
در بانكداري اسالمي كه اساس آن برپايه وكالت است به طريق اولي چنين تعهدي وجاهت ندارد .بنابراين
ماده ( )12بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
 .1نقش در نظر گرفته شده براي بانكها در اين طرح بهعنوان عامل در انتشار اوراق بهادار برپايه
داراييهاي مشتريان فراتر از وظيفه بانك است و بيشتر كار شركتهاي تأمين سرمايه است تا بانك.
 .9استفاده از عقد صلح در بخش تخصيص منابع ميتواند بسيار چالشبرانگيز و شبههناك باشد
چراكه با اين عقد هر كاري را ميتوان انجام داد و بايد موارد استفاده از آن به دقت تحديد شود.
 .11در اين طرح به حسب سنت وظايفي براي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده
است كه در چارچوب بانكداري مركزي مدرن نميگنجد و اگر هم احتياطاً بپذيريم كه از وظايف آنها
باشد نيازي به درج آن در قانون نيست.
« .11مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي» ابداع جديدي است كه در هيچ كجاي دنيا (در حد
اطالع اينجانب) تجربه نشده است و تالي فاسد دارد .ابهامات زيادي در مورد آن وجود دارد .حتي اگر
بتوان ضرورت آن را توجيه كرد نبايد به يكباره وارد قانون شود .اول بايد بهطور آزمايشي چنين مؤسساتي
بهطور محدود در يك بانك ايجاد و كارآ يي آن مورد سنجش قرار گيرد و پس از اطمينان از اثربخشي
وارد قانون شود.
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 .12فصل پنجم درخصوص بانك مركزي غيرفني و غيردقيق است .منظور از نظارت بهصورت دقيق
تعريف نشده است .ابزارهاي سنتي سياستگذاري پولي كه عمالً ناكارآ هم بودهاند برخالف شأن و مقتضاي
يك قانون عمومي (كلي بودن) در ماده ( )16فهرست شدهاند كه با شيوههاي سياستگذاري پولي نوين
در دنيا فاصله دارند.
 .13درخصوص اعضاي شوراي فقهي غير از تخصص حتماً بايد ذكر شود كه عضو هيچ كميته يا
شوراي مشورتي در هيچ مؤسسه مالي (بانكي يا غيربانكي) نباشند .همچنين بحث شفافيت و پاسخگويي
شوراي فقهي در قانون مبهم است .مثالً بايد ذكر شود مشروح مذاكرات شورا با ذكر نام افراد منتشر شود.
مشخص نشده شورا نسبت به چه كسي پاسخگو است و در موارد اختالف ميان بانك مركزي و شوراي
فقهي مرجع حل اختالف كجاست؟ دوره مأموريت اعضاي شورا و نحو عزل آنها مشخص نشده است.
گزارشهاي عمومي شورا درخصوص وضعيت بانكها از حيث انطباق با شريعت چگونه و در چه بازه
زماني بايد منتشر شود؟ در مجموع ابهاماتي از اين دست درخصوص شوراي فقهي وجود دارد كه در
قانون تعيين تكليف نشده است.
جمعبندي نظرات و نتيجه گيري
در اين گزارش ابعاد و محورهاي كالن طرح يك فوريتي عمليات بانكي بدون ربا كه با هدف بازنگري در
قانون بانكداري بدون ربا مصوب  1362ارائه شده است ،براساس ديدگاه صاحبنظران بانكداري اسالمي
مورد بررسي قرار گرفت .اين گزارش نخستين گزارش بررسي طرح مذكور با هدف ارائه ديدگاههاي كالن
در راستاي بازنگري و اصالح طرح عمليات بانكي بدون ربا ميباشد.
در مجموع طرح حاضر در كنار نقاط ضعف اشاره شده توسط صاحبنظران داراي نقاط قوت شامل
اضافه كردن تعاريف به قانون ،ساماندهي قرضالحسنه و توسعه روشهاي تجهيز منابع ،تجميع روشهاي
تخصيص منابع و تفكيك آن به تأمين نيازهاي مصرفكنندگان نهايي و تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي
اقتصادي ،پيشنهاد تشكيل «شوراي فقهي» صرفنظر از ايرادهاي مطرح شده ،برخي پيشرفتها و
اصالحات در عقود بانكي ،باز گذاشتن دست نظام بانكي در ابداع روشهاي تأمين مالي و ابزارهاي تجهيز
و تخصيص منابع و مورد توجه قرار دادن برخي نواقص عملياتي و اجرايي كه قانون قبلي در مورد آن
ساكت بود مانند راهكار مقابله با معوقات بانكي و محدوده فعاليت شعب بانكهاي خارجي است.
نقدها و ايرادهاي وارد بر كليات طرح «عمليات بانكي بدون ربا» به تفكيك ديدگاه هر يك از
صاحبنظران در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفت .بر اين اساس جمعبندي نظرات و نقدها را ميتوان
در محورهاي كلي زير خالصه نمود كه عبارتند از:

 .4نقدهاي بنيادي
الف) تلقي از بانك بهعنوان يك «واسطه وجوه» درحالي كه بانك اسالمي يك مؤسسه پولي نيست ،بلكه يك
مؤسسه تأمين مالي با ورود به بخش حقيقي بوده و اساس آن مشاركت در سود و زيان 1است (توتونچيان).
ب) اين طرح همانند قانون فعلي ظرف توليد و توجيه ربا را كه بانك است (با توجه به فلسفه وجودي
بانك) حفظ ميكند و قصد حذف ربا را از آن دارد( .سبحاني).
ج) آيا ميتوان امكان خلق پول داشت درحالي كه اصليترين عامل و انگيزه خلق پول كه همانا دريافت
بهره (ربا) بوده است از سيستم محذوف ميباشد؟ (سبحاني).
د) به جاي بهكار بردن واژه بانكداري بدون ربا ،بايد از «مؤسسه تأمين مالي اسالمي» استفاده شود
(سيدنوراني).
هـ) غفلت طرح از اين واقعيت كه بانكها اساساً انگيزهاي براي مشاركت و كسب سود و سهيم شدن در
ريسك و خطرات محتمل ندارند و حاضرند سود كمتر با ريسك صفر را جايگزين آن كنند (سيدنوراني).
و) تفاوت و تحول معناداري در اين طرح نسبت به قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي مالحظه نميشود (شعباني).
ز) طرح پيشنهادي به هيچ عنوان رويكرد اصالحي ندارد و به هدف هماهنگسازي و روان نمودن فضاي
رايج در نظام بانكي تدوين شده است (عيوضلو).
ح) در بخش اهداف نظام بانكي بهجاي اينكه توجه بيشتري به معيار «حق و عدل» شود حذف گرديده
است (عيوضلو).
ط) يكي از اشكاالت قانون بانكداري تمركز صِرف بر اصالح روابط حقوقي براساس عقود اسالمي در بانكهاست،
حال آنكه نيازمند تطبيق نظام بانكداري با اصول ،ضوابط و معيارهاي اقتصاد اسالمي هستيم (عيوضلو).
ي) در اين طرح مشابه قانون موجود ،تنها به مقوله رباي خفي (قرض معالزياده و حذف آن از عمليات
بانكي) توجه شده است و رباي جلي (انباشت رو به تزايد و اضعافاً مضاعفاً بدهيهاي بدهكاران بانكي)
مورد غفلت واقع شده است (ندري).
ك) نقش بانكها در اقتصاد ملي مشخص نشده است و اين طرح براي برونرفت از وضعيت كنوني
(حركت بانكها در غير از مسير منافع اقتصاد ملي و ورود آنها به شركتداري و سوداگري ،عدم ورود به
پروژههاي ريسكي و ) ...چارهاي نينديشيده است (زريباف).
ل) طرح پيشنهادي به بانكها ،نگاهي آمرانه و دستوري و در محيطي كامالً برنامهريزي شده داشته و با
نقض آشكار اصول حاكميت شركتي در بانكها ،بيشتر مسئوليتها و اختيارات هيئت عامل بانكها و
ديگر مؤسسات اعتباري سلب شده است (كميجاني).
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 .3نقدهاي روشي
الف) طرح فاقد ارائه آسيبشناسي از قانون قبلي بوده و مشخص نيست عوامل عدم توفيق قانون چه
بوده و اين طرح درصدد رفع و اصالح چه آسيبهايي است (سبحاني و عيوضلو).
ب) اشكاالت فعلي قانوني ،اجرايي و نظارتي در نظام بانكي بهطور صريح شناسايي و تبيين نشده است و
بر اين اساس مشخص نيست اين طرح چه مشكالتي را قرار است مرتفع سازد (شعباني).
ج) بهتر بود قوانين مربوط ،تجميع شده و يكپارچه و هماهنگ ،تنقيح و بازنگري ميشد و در مراحل
بعدي فقط اصالحات قوانين فعلي (تغييرات عقود و )...انجام ميگرفت( .سيدنوراني ،شعباني و كميجاني).
د) تداخل و همپوشاني زياد طرح با قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ( 1312عيوضلو) بهنحوي كه
مواد ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي ،مسئوليتها ،وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي
در كنار هم ذكر شدهاند درحالي كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانك مركزي و بانكها نيازمند قوانين
مجزا براي هر يك است (كميجاني).
هـ) برآورده كردن اكثر تغييرات طرح با پيشنهاد شوراي فقهي با دو كاركرد نظارت فقهي و تصويب
ابزارهاي جديد و عدم نياز به ارائه طرح جديد (شعباني).
و) طرح حاضر بدون دريافت نظرات نهادها و كارشناسان تخصصي امر و بدون لحاظ لوايح (پيشنويس)
تهيه شده توسط دولت از جامعيت ،مقبوليت و امكان اجرا برخوردار نيست (شعباني).
ز) پايين بودن دقتهاي قانوننويسي ،عدم رعايت تمايز بين قانون و آييننامه در موارد زياد ،وجود
نشانههايي از نگارش عجوالنه در اين طرح مشهود است (عزتي).
ح) در بخش اهداف ،اهداف متعدد و بعضاً متعارض و بدون تعيين اولويت براي نظام بانكي ذكر شده
است بهويژه در بخش بانك مركزي (ندري).
 .2نقدهاي مربوط به نهادسازي جديد
 .2-4نقدهاي مربوط به مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي
الف) انتقال مسئله عدم تقارن اطالعات از رابطه بين بانك و مشتري به رابطه مؤسسات و مشتري و
همچنين بين بانك و مؤسسات (توتونچيان).
ب) بهدليل مشكل عدم تقارن ممكن است بانكها تخصيص منابع را عمدتاً در بخش مصرفي انجام
دهند و در اختيار مؤسسات قرار ندهند (توتونچيان)
ج) امكان تباني برخي بانكها و مؤسسات ،افزايش هزينه تأمين مالي ،چالشهاي استاني شدن مؤسسات
و مسئله اقتصاد سياسي آن ،امكان البيگري بهخاطر صنفي بودن در اين مؤسسات وجود دارد (توتونچيان).

د) تعارض منافع ذينفعان در اين مؤسسات عامل ايجاد اشكال و منجر به پيگيري منافع صنف خاص و
جهت يافتن منابع به سمت فعاليتهاي اقتصادي خاص خواهد شد (سيدنوراني)
هـ) نداشتن پشتوانه نظري و تجربه موفق ،آسيبهاي متعدد بهدليل مديريت اين مؤسسات توسط اصناف و
واحدهاي اقتصادي كه خود متقاضي تسهيالت هستند ،افزايش پيچيدگي ارائه تسهيالت ،انفكاك تجهيز منابع
(توسط بانك) از تخصيص آنها (توسط مؤسسات) از اشكاالت اين مؤسسات است (عزتي).
و) با توجه به تشكيل مؤسسات براساس كد  4رقمي  3627 :ISICمؤسسه بايد تشكيل شود كه ظرفيت
و دانش تخصصي براي ايجاد اين تعداد مؤسسه مشاوره وجود ندارد (عيوضلو).
ز) سهامدار شدن بانكها در «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» به معني بنگاهداري آنها بوده و
فرآيند نظارت بانكها بر اين مؤسسات و تضمين بازپرداخت منابع مشخص نيست (عيوضلو).
ح) اين مؤسسات مشابه تجربه تشكيل «كارگروههاي سرمايهگذاري و اشتغال» در سطح استانهاست كه
واجد ناكارآيي و اتالف منابع در اثر تصميمات غيركارشناسانه بوده است (كميجاني و عيوضلو).
ط) موكول كردن ابهامات و سؤاالت اساسي درخصوص سازوكار فعاليت به آييننامه بانك مركزي (عيوضلو).
ي) اين مؤسسات فاقد مباني نظري و تجربي هستند (كميجاني و ندري).
ك) در اين مؤسسات روابط جايگزين ضوابط شده و فساد افزايش خواهد يافت و همچنين سهمخواهي از طريق
مؤسسات شكل خواهد گرفت و منابع بانكها از اين طريق به گروههاي خاص تخصيص مييابد (كميجاني).
ل) مؤسسات مذكور صرفاً به كسبوكار بانكها رونقي مجدد ميبخشند و نميتوانند رابطه بانكها با منافع
اقتصاد ملي را تأمين كنند و انگيزهاي غير از حداكثرسازي سود براي بانك ذينفع نخواهند داشت (زريباف).
م) با افزوده شدن «مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي» و «مؤسسات رتبهبندي و تضمين
تسهيالت» به چرخه واسطهگري مالي ،بهطور قطع هزينه تأمين مالي نسبت به وضعيت موجود افزايش
خواهد يافت (كميجاني).
ن) شخصيت حقوقي اين مؤسسات مشخص نشده است و معلوم نيست تعداد زياد اين مؤسسات كه در
هر استان و كل كشور تأسيس ميشوند ،تحت نظارت چه نهادي خواهند بود (كميجاني).
س) با وارد كردن اين مؤسسات به شدت فرآيندها و مراحل گرفتن تسهيالت پيچيده و طوالني شده و
راهها و ابزار گسترش فساد و مانند اينها را فراهم ميكند (عزتي).
 .2-3نقدهاي مربوط به تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي
الف) براساس اصول صدودهم و شصتم قانون اساسي ،اين شورا نميتواند منصوب مقام معظم رهبري
باشد ،بلكه ميتواند بهعنوان مشاور فقهي و نه بهعنوان يك ركن از اركان بانك مركزي ،راهكارهاي مناسب
را به بانك مركزي ارائه دهد( .سيدنوراني).
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ب) اين شورا از بيرون قوه مجريه تعيين ميشود و كار آن دخالت در قوه مجريه است .در قانون اساسي
حتي براي شوراي نگهبان هم قدرت اين شورا ديده نشده است (عزتي).
ج) شوراي فقهي نبايد به ابزاري براي تفوق و برتري فقه به ساير دانشهايي كه رعايت آنها در بانكداري
الزامي است ،تبديل شود .زيرا جنبه فقهي معامالت و عقود يكي از جنبههاست (عيوضلو).
د) شوراي فقهي از اوايل دهه هشتاد شمسي در بانك مركزي فعال بوده است .آييننامه آن نيز تصويب
شده است كه اين شورا در سطح مشورتي كافي است (كميجاني).
هـ) بهتر است نظارت به طور كلي با معاونت نظارتي بانك مركزي بوده و نظارت بر كليه موارد ازجمله
مباحث شرعي را با بهكار گرفتن كارشناسان مرتبط برعهده داشته باشد( .سيدنوراني).
و) قرار دادن تصميمات حوزه اجرايي در اختيارات رهبري به صالح نبوده و درحالي كه اين شورا در اداره
بانك مركزي دخيل نيست نبايد ركن فرض شود (كميجاني).
ز) مشخص نشده است كه شوراي مذكور نسبت به چه كسي پاسخگو است و در موارد اختالف ميان
بانك مركزي و شوراي فقهي مرجع حل اختالف كجاست؟ دوره مأموريت اعضاي شورا و نحو عزل آنها
مشخص نشده است( .ندري).
 .1نقدهاي فقهي
الف) دستكاري در عقود به واسطه تحميل شروط ضمن عقد كه منجر به تغيير كاركرد عقود و فاصله
گرفتن محتواي عقود از عنوان آنها گشته است (سبحاني).
ب) تكرار صوريسازي :مانند سپرده تعاوني كه قرض به شرط قرض است ،يا جايگزيني وجه التزام با
تخفيف در سود كساني كه در موعد مقرر قسط و بدهي خود را ميپردازند ،يا تعيين نرخ سود مورد انتظار
براي سپردهها كه جز مجوز دادن به بانك مركزي براي تعيين نرخ سود (بهره) نيست( .عزتي).
ج) سپرده تعاوني نوعي سپرده وامخواه بوده و همان وامهاي جدولي است كه بانكها را با مشكل در
نقدينگي و مديريت منابع مواجه ميكند( .كميجاني).
د) در سپرده تعاوني اگر قرض باشد و سپردهگذار بهشرط گرفتن قرض بعد از مدتي انتظار سپردهگذاري
كند ،براساس تعريف علما از ربا ،شبهه ربا دارد( .ندري).
هـ) استفاده از عقد صلح در بخش تخصيص منابع ميتواند بسيار چالشبرانگيز و شبههناك باشد (ندري).
و) شفافيت و پاسخگويي شوراي فقهي در قانون مبهم است (ندري).
ز) هيچ جاي دنيا استرداد اصل سپردهها (حتي در بانكداري متعارف) تعهد نميشود ،بلكه تنها تا يك
سقفي بيمه ميشوند( .ندري).

 .2ساير نقدها
الف) در اين طرح محوريت عمليات بانكي بهجاي عقود مشاركتي به عقود مبادلهاي داده شده است.
درحالي كه در عقود مبادلهاي سود «سرمايه» ثابت بوده ولي در مشاركتي بهدليل تسهيم ريسك كارآيي،
كاربرد و تطابق بيشتري با عرصه توليد دارد( .توتونچيان).
ب) بسياري از اهداف ذكر شده ا ز قبيل حفظ ارزش پول ،رفع فقر ،ايجاد رفاه ،توزيع عادالنه در متن
قانون پيشنهادي وجود ندارد و بعضاً در تضاد است( .عيوضلو).
ج) طرح پيشنهادي مانند قانون فعلي درخصوص قواعد و چگونگي سود پرداختي به سپردهگذاران
بهعنوان يك پديده پسيني (پس از مشخص شدن نتيجه فعاليتهاي بانك) مسكوت است( .عيوضلو).
د) عدم جامعيت طرح :مغفول ماندن خدمات بانكداري متعارف ،مقررات احتياطي و سالمت بانكي،
حفاظت از مشتريان ،مديريت بحران ،زيرساختهاي فناوري و مقررات انتظامي (عيوضلو).
هـ) قانون نسبت به بعضي از موارد ازجمله حقوق سهامداري ،نحوه ادغام و انحالل بانك و ...ساكت است( .ندري).
و) نقش درنظر گرفته شده براي بانكها در اين طرح بهعنوان عامل در انتشار اوراق بهادار فراتر از وظيفه
بانك است بيشتر كار شركتهاي تأمين سرمايه است (ندري).
ز) اشكال اصلي اين طرح همچون قانون فعلي ،وكالت محور بودن آن و محدوديت انجام فعاليت اقتصادي
بهصورت مستقيم توسط بانك است درحالي كه اگر «مؤسسه تأمين مالي اسالمي» مدنظر باشد نيازي به
اين انحصار نيست (سيدنوراني).
نتيجهگيري
در نهايت با توجه به اينكه طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا از منظر صاحبنظران اقتصاد
و بانكداري اسالمي داراي ضعفها و اشكاالت متعددي در ابعاد مختلف بنيادي ،روشي ،فقهي،
نهادسازي و ساير جنبههاي نظري و تجربي بوده و عالوه بر آن تحول معنادار و قابل قبولي را
نسبت به قانون بانكداري بدون ربا مصوب  4263ايجاد نميكند ،لذا پيشنهاد ميشود مجلس
محترم ،در صورت عدم ارائه اليحه ازسوي دولت محترم ،تركيب جديدي از :مقامات ذيربط
دولتي از بانك مركزي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،نمايندگان مرتبط مجلس ،بانكداران
حرفهاي و با تجربه ،مدرسين دانشگاهي و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك
بررسي مجدد و با مالحظه پيشنويس اليحهاي كه توسط دولت درحال نگارش و ارائه است
مبادرت به اصالح اساسي طرح حاضر نمايد تا طرح از جامعيت ،مقبوليت و قابليت اجراي
بيشتري برخوردار باشد.
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قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب  ،1362لينك دسترسي:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90388
طرح يك فوريتي عمليات بانكي بدون ربا ،لينك دسترسي:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/927943
اظهارنظر كتبي صاحبنظران درخصوص طرح عمليات بانكي بدون ربا ارسال شده به مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي.
صورتجلسه نشستهاي بررسي و نقد طرح عمليات بانكي بدون ربا در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي در خرداد و تيرماه .1394
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