
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

140 

 

بررسی تأثیر توسعه نظام تأمین مالی با تأکید بر نظام تأمین مالی اسالمی بر 

 افزایش اشتغال

  

 1علی شفیعی

 

 چکیده

اقتصادی بعنوا  موتور محرکه اقتصاد پشیرفته شدد  اسد ح بررسدی     های یهنظردر تمام  گشاری یهسرما

در کشدور پدایین    -برای ایااد یک میلیو  شدغل در سدال   -که رقم سرمایه گشاری دهد یمآمار نشا  

باالی بیماری در کشور اس . این تحقی  به ارائه دو راهمدار   نسبتاًاس  و یمی از شواهد این مدعا نرخ 

 ح پردااته اسد . شود یماشتغالزایی    مشمل کمبود سرمایه گشاری که در نهای  باعثاساسی برای رف

مین مالی اسالمی مبتنی بر نظام مشارک  که ورمد  ربدا   ٔ: نظام جایگزین نظام بهر ؛ یعنی نظام تااول

یمی از ارکا  اصلی آ  و هدم اصلی آ  تحق  عدال  و وودت در جامعه اس  معرفی شدد ؛ )سداالنه   

که یمدی   افتد یماقتصادیح از جمله بیماریح رکود تورمی و ... در نقاد مختلف جها  اتفاق  یها بحرا 

اصلی این وقای  ریشه در نظام ربوی موجود در سیستم اقتصادی داردح که این تحقی  بده   های یشهراز 

 اثبات علمی این موضوع نیز پردااته(. دوم: راهمارهای رشد و توسعه بازارهای مالی.

 

 مین مالی اسالمی، بانکداری اسالمی.ٔمالی، تا یبازارهاکلیدی: سرمایه گذاری،  یها اژهو

 

 مقدمه -1

ما را به سر منزل مقصود رهنمو  سازد؛ بلمه آنچه مهم اسد    تواند ینمال  و تولید دانش به تنهایی 

این اس  که ال  دانش در فرایندی هوشمندانه قرار گیرد به شوری که در نهای ح استفاد  از دانش و 

آ  را موجب گردد. امروز  کشور از منب  عظیمی از نیدروی متخصدص کده فدارغ      به کار گیری صحی 

اهی هستندح براوردار اس ح اما همچنا  نرخ بیماری در کشور رقدم  التحصیل از مقاش  مختلف دانشگ

تدوا  کدافی مدالی )در کشدور      و تعدادی زیادی از این متخصصا  بددلیل عددم   دهد یمباالیی را نشا  

سیس یک واود تولیدیح اود تمام مناب  مالی مورد نیاز بدرای  ٔمرسوم اس  که یک کار آفرین برای تا

ام ریسک آ  را نیز اود به عهد  بگیرد(؛ به ایل بیمارا  یا اشتغال کداذب و  سیس داشته باشد و تمٔتا
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به این نیروی  توا  یمکمتر از شا  و توانمندی اود بپردازد. با استفاد  از رشد و توسعه بازارهای مالی 

 فمری عظیم کشور جه  داد و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کرد.

بعد از جنگ جهدانی دوم   عمدتاًاز عوامل اصلی رشد اقتصادی  همچنین تشمیل سرمایه به عنوا  یمی

مطرح گردید و دو پدید  به این امر کمک کرد: نخس  تاربه برنامه مارشال بود که بده پیدروی از آ    

مالی آمریماح کشورهای ویرا  شد  اروپایی را قادر به بازسازی اقتصدادی کدرد.    یها کمکمقادیر انبو  

یل سرمایه و لزوم سرمایه گشاری به هدر شرید  مممدن بدرای رشدد اقتصدادی       این امر بر اهمی  تشم

 .کرد یمکشورهای توسعه نیافته تاکید 

پدید  دوم قدرت گرفتن و تاربه اتحاد جماهیر شوروی و رشدد سدری  بدا اسدتفاد  از انباشد  سدری        

ود. عدالو  بدر   سرمایه بود که باعث شد یک الگوی رشد جدید برای کشورهای توسعه نیافته فدراهم شد  

اینح مطالعات مختلفی از شری  اقتصاددانا  و نهادهای مختلف اقتصادی جها  در امر سرمایه گشاری و 

آ  بر رشد و شموفایی اقتصاد کشورهای جها  صورت گرفته که همگی تاییدی بر این مدعاس .  یرتأث

تحقیقدی صدورت    29:3-:3کشور در وال توسعه برای دور   32از سوی صندوق بین المللی پول در 

گرف  که نتیاه آ ح کشف ارتباد شدید میا  نرخ سرمایه گدشاری و رشدد اقتصدادی در آ  کشدورها     

کمبود سرمایه گشاری را ریشه  ( و همچنین بسیاری از اقتصاددانا 33-32ح ص 22:9)موسویا ح  2بود.

 (33-33ص ح 22:9موسویا ح ) .دانند یمتوسعه نیافتگی 

مایه گشاری و پس انداز از دیدگا  اسالم آیات و روایدات زیدادی وجدود دارد؛ کده     و در مورد اهمی  سر

(ح 12سدور  هدودح آیده    )«هدا  یفد مْ کم مِنَ األَرْضِ وَاسْدتَعْمَرَ کهُوَ أَنشَأَ: »شود یمفقط به یک مورد اشار  

عمرا  و  ح شب  آیه شریفه«اداوند شما را از ااک آفرید و بر عمارت و آباد سااتن زمین بر گماش »

آبادانی زمین به عنوا  یک مسئولی  از انسا  اواسته شد  و روشن اس  که پیش شرد هدر آبدادانی   

فراوانی نیز در نموهش راکد گشاشتن مدال و ثدروت و تشدوی  مدردم بده       یثاواد سرمایه گشاری اس .

 (39-20ص ح 22:1موسویا ح ) ص( و ائمه اشهار )ع( رسید .) یامبرپسرمایه گشاری از شرم 

 یهدا  شدرح  یمنداب  مدال   نیتدأم  منظدور  بده  یافکد  هیاتخاذ تدابیری برای جشب سرما اساا نیهم بر

 ژ ید و بده  اسد ؛  جامعده  هدر  در یاقتصداد  رنددگا  یگ میتصم یها دغدغه ینتر مهم جمله از یاقتصاد

 9000وددود  اسد  )  نمدود   ریناپدش  اجتناب ه رایرا  جشب سرمایا جمله از توسعه وال در یشورهاک

ل نبدود اعتبدارات و   یبه دل صرفاًه کشور وجود دارد کار  در کمه ین یر صنعتیو غ یصنعت یعمران شرح

                                                           
 :ها آ کنند  همین مطلب اس ؛ از جمله  تأییدعالو  بر مورد باال از سوی همین موسسه چند تحقی  دیگر اناام شد که  2

 29:0-9:کشور در وال توسعه در دور   34 -

 کشور در وال توسعه 233 -

فیشدر در دور  در مدورد    -برای کشورهای توسعه یافته و بداالار  دورنبدوش   2920-33ح برآوردهای گوزنتس در دور  

 آمریما این مطلب را به اثبات رسانید .
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دالر  یلیاردهدا مانه یسال یعمران یها شرحن یه مربود به ای. اواب سرمااند ماند الزم معطل  یمناب  مال

 (3ص ح 2233پورح  یدیدهب) زند(. یشور لطمه مکبه 

این قسم  تحقی  به ارائه دو راهمار اساسی برای افزایش جشب سرمایه و سرمایه گشاری که نتیاه آ  

 .پردازد یمافزایش اشتغال اس  

بررسی علل عدم تعادل در اقتصاد )چرا بیکاری؟ چرا تورم؟ چرا کمبود سرمایه گ ذاری؟   -5

 چرا ناعدالتی؟ و...(

توتونچیدا ح  اس  که در کشورهای مختلف وقایعی مانند تورمح بیماریح رکودح رکود تدورمی )  ییها سال

معتبدر رخ   یهدا  باندک  هدای  یورشمسدتگ سهام در دنیاح  ٔعمد پی در پی بازارهای  یها سقود(ح 22:9

. اند  بودنظام سرمایه داری  یها بحرا . و از دیر باز اقتصادانا  بزرگی در صدد پیدا کرد  ریشه دهد یم

)یدا بده    اندد  نبدود  آنا  اگرچه به دلیل اعتقاد به محوری  نظام بهر ح در پیدا کرد  ریشه اصلی موفد   

( لمن برای از آندا  در  کنند یمله را به شمل دیگری شرح ٔمصالحی در ابزار آ  دچار تردید شد  مسا

 کردند یمح ناگزیر اعترام داشتند یمکه اگر یک گام کوچک دیگر بر  اند رفتهمطالعاتشا  آ  قدر پیش 

 نظام سرمایه داری در محور و تمیه گا  آ  یعنی در نظام بهر  نهفته اسد .  یها بحرا غالب  ٔیشهرکه 

 .شود یم( برای نمونه چند مورد از این نظریات مهم پردااته 33-32ح ص 22:1موسویا ح )

تعادل اقتصدادی واصدل از تدورم در    ه علمی عدم ین اقتصادانی که در صدد توجیکه اول شود یمتصور 

ن یهمد  در 2303کده کتداب ادود را درسدال      باشد یمه داری برآمد  باشد هنری ثورنتو  ینظام سرما

ن موضوع پرداا  ولی کتاب یمصد سال بعد به همیک به یمسل نزدید. گرچه ویاصوص به چاپ رسان

د برنقش ندرخ بهدر    یمسل تاکیی وگر تلقی کرد. در مدل پولیمدیق  مممل یدر وق توا  یمن دو را یا

ر یو عرضه پول اود تاب  متغ ها یم قرات سط  عمومی ییبانمی اس  و توانسته اس  اثبات کند که تغ

 ن نرخ سود و نرخ بهر  بانمی دانس .یآ  را ااتالم ب توا  یمسومی هستند که 

 ن است:یکسل چنیو خالصه مدل و

ن ید ن نرخ سود و نرخ بهدر  بدانمی کده در ا   یازتساوی بم  عبارت اس  یعنی ثبات قیشرد تعادل -2

 ز صفر اواهد بود.یرات عرضه پول نییوال  تغ

رات عرضده پدول مثبد     یید ن وال  تغینرخ سود بر نرخ بهر  بانمی اس  که در ا یفزون شرد تورمح-3

 اس .

ه پدول  رات عرضد یید تی تغین وضدع یشرد رکو دح فزونی نرخ بهر  بانمی بر نرخ سود اس  که در چن-2

 (22:9توتونچیا ح اس  )منفی 

 نظریه کینز
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که وی عامل اصلی بحرا  و بدی ثبداتی در اقتصدادهای     شود یماز تئوری عمومی کینز چنین استفاد  

( کینز معتقد اس  وقتی ارزش 223کینزح ص ) .داند یممدر  سرمایه داری را کاهش بازدهی سرمایه 

آ  کاالی سرمایه ای را  کند یمباشدح تولید کنند  انگیز  پیدا  اش ینههزیک کاالی سرمایه ای بیش از 

کده   –تقاضا کند. بنابراین تقاضای کاالی سرمایه ای از یک شرم بستگی به عواید ساالنه مورد انتظدار  

 ٔبهر داردح و از سوی دیگر وابسته به نرخ  -شخص در شول عمر کاالی سرمایه ای به دس  اواهد آورد

به عبارت دیگر سرمایه گشار به انگیز  رسید  به سود )ااتالم بین کارایی نهایی سرمایه  .باشد یمبازار 

ح غافل از اینمه آ  بدازدهی و کدارایی کده    کند یمو نرخ بهر  بازار( اقدام به استقراض و سرمایه گشاری 

 در معرض اطر اس . اند بستهسرمایه گشارا  به آ  دل 

 :کند یمح کینز دو نوع اطر برای اقتصاد مطر

بده دسد  نیایدد.     واقعاً: اطر اوتمالی کارفرما. به این معنا که مممن اس  عواید پیش بینی شد  یک

معیندی بده دسد      ٔبهدر  که سرمایه گشار با استقراض و تعهد نرخ  -زیرا یک چنین کاالی سرمایه ای 

که  شود یمآیند  مابور به رقاب  با تاهیزات و تمنولوژی جدیدی  یها سالبه اوتمال زیاد در  -آورد 

 (233-232در ازای هر واود تولید کمتر اس . )هانسح ص  استهالکشا هزینه 

: اطر اوتمالی وام دهند . به این معنا که کارفرما مممن اس  نتواندد از عهدد  پردااد  وام ادود     دو

 برآید.

: در مرولده اول تولیدد   کندد  یممایه داری را در دو مروله تصور در وقیق  کینز بی ثباتی در نظام سر

« بهر »آیند  سرمایه داردح زیر بار تعهد ثاب  و معینی به نام  یها سالکنند  با برآوردی که از بازدهی 

مین نگردد و در نتیاه تولید کنند  ٔح در والی که اوتمال دارد در آیند  آ  بازدهی مورد نظر تارود یم

شود. در مروله بعدد بده دنبدال ورشمسدتگی او و عددم تواندایی در بداز پردااد  تعهدداتح          ورشمس  

که بر اساا تعهدات او اود را زیر بار تعهدات سدپرد  گدشارا  بدرد  بدودح مشدمل پیددا        ییها موسسه

 2. گیرد یمح و اینااس  که بحرا  فراگیر شد  کل نظام را در بر کند یم

 

 

 (MinsKyمین اسکی ) ٔیهنظر

                                                           
ن ید ص داد  شد  اسد  کده ا  ینگی تشخیه گشاری بالقو  و بالفعل( وجود رجحا  نقدین سرمایعنی تفاضل بیماری )ینز عل  بیک 2

ا بهتر اس  گفته شدود ندرخ بدازدهی    ی) سودکه نرخ  گیرد میی صورت یه گشاری تا جایو سرما شود میرخ بهر  مثب  اود باعث ن

 ا مساوی( نرخ بهر  باشد.یشتر )یداالی( ب

ز سدفته  یز تادو یاقتصادیح بازار پولی واصل از آ  و ن های تعادلن تناقضات و عدم یشه تمام ایسند  عامل اساسی و ریبه اعتقاد نو

گرح نظام اقتصادی بدو  بهر  )بدو  بازار پدول و بددو    ی. به عبارت دگردد میکه همگی به هما  نرخ بهر  بر  باشد میبازی و کنز 

 (22:9توتونچیا ح ) ای اود را به علمای اقتصاد غربی نشا  نداد  اس .یسفته بازی و کنز( هنوز مزا
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مین اسمی بی ثباتی و بحرا  اقتصادهای مدر  سرمایه داری را بده اسدتفاد  از وجدو  و منداب  مدالی      

ح )که این ملسساتفیزیمی و عینی توسط این  های ییدارااقتصادی جه  تحصیل  ملسساتاارجی از 

مالی موف  مین ٔ( و نیز تحول و تطور فرآیند استقراض و تاگیرد یماستقراض با نرخ بهر  ثابتی صورت 

در این رژیدم  « مین مالی و استقراض شمنند  و ناپایدار مبتنی بر سفته بازیٔتا»و بی اطرح به فرآیند 

. در چنین اوضاع و اووالی هر گونه افزایشی در نرخ بهر  و یا کاهشی در میزا  سودهای دهد یمنسب  

مدالی واسدطه و گسدترش     ملسسدات و  هدا  شدرک  واقعی موجبات پیدایش ااتالالتی برای پدار  ای از  

 در سط  اقتصاد از شری  بروز اثرات زنایر  ای اواهد شد. ها یورشمستگ

؛ شدود  ینمد را دیدد   « نظدام بهدر   »مین اسمی توجه شود چیزی جز ومله به  ٔیهنظراگر اوب ماهی  

اواهد  از مناب  مالی بدو  اشمینا  از اینمه درآمدهای آتی او چگونه ٔکنند نظامی که در آ  استفاد  

له ٔهما  ورفی که کینز در مسا یباًتقر؛ برد یمبود اود زیر بار تعهدات ثاب  و از پیش تعیین شد  ای 

 .کرد یماوتمال کاهش بازدهی سرمایه بیا  

بده منداب  مدالی ادارج از موسسده      « نظدام مشدارک   »و جایگزین کرد  « نظام بهر »اسالم با تحریم 

. رهاندد  یمد ماهیتی هم چو  مناب  مالی داالی موسسه را داد  و ایمنی موسسه را از اطر شمنندگی 

که در  دکن یم( با قبول فرضیه مین اسمی پیشنهاد lavoie) یوالوجالب توجه اینمه اقتصاددانی به نام 

استفاد  کنند « نسب  سود توزی  نشد »چو   ییها کانالازز  ملسساترون  سرمایه گشاریح  یها دور 

رون  سرمایه گشاری به استفاد   ٔدور که نوعی ااص از مشارک  اس . لمن محدود کرد  موسسهح در 

لمن نه بر  ارجی اس ؛از مناب  داالی نه مممن اس ح نه صالح. بلمه را  ول هما  استفاد  از مناب  ا

 (242-243فردمنشح ص ) اساا نظام بهر ح بلمه مطاب  نظام مشارک .

لیندن برگر، ک اره ک ن و گولم ب و    آمریماح  یها بانکمقار  با ورشمستگی بعضی  2933در سال 

بعدد از بیدا     –ارائه کردند  فدرال رزرو سانفرانسیسکوکه در کنفرانس  ییها مقالههم شی  مینگو

نوع ااصدی از سیسدتم بدانمی مبتندی بدر نظدام مشدارک  را         -دالیل ناپایداری نظام بانک داری ربوی

 (34اا ح ص ) .کنند یمپیشنهاد 

 .ویتزمنل نظریه مارتین.

که نظام سدرمایه داری   رکود تورمی ٔید پدبحث مفصلی پیرامو   اقتصاد شراکتیویتزمن در کتاب 

 .پردازیم یماز آ  کتاب  ییها قسم ارائه کرد  که به نقل  کند یمنوین را تهدید 

اقتصادهایی که بر اساا عوامل بازار پایه گشاری شد  از دیر باز دس  ادوش بیمداری مدزمن و رشدد     

انبسداشی   های یاس ساز شری   توا  یمبه این نمته پی بردند که  ها دول . پس از کینز اند بود بطیئی 

کسادی مقابله کرد. این رویه اگرچه پس از جنگ جهانی دوم بده اصدوص در    پولی و مالیح با رکود و
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واق  شدح در دو دهه بعد بیماری و تورم به تدریج به شور وابسدته بده    ملثر 2913تا  2943 ٔدههاوایل 

بیماری شدید و تورم سنگین یمی پس از دیگری به تناوب  یها دور هم گر  اوردح تا ودی که اکنو  

 .پیوندند یمل هر دو با هم و هم زما  نیز به وقوع و در عین وا

پیوند بد یمن رکود مزمن و تورم منار به پیدایش لغ  جدیدی در قاموا اقتصادی شد  کده همدا    

اقتصداد کدال  بده     یها روشاس . این پدید  مرضی اس  صعب العالج زیرا استفاد  از « رکود تورمی»

روش اساسدی   مدثالً . شدود  یمد منظور معالاه یمی از عالیم این مرض باعث بدتر شد  نشانه دیگر آ  

 هدای  یاس سکاهش تعداد بیمارا  و تسری  آهنگ رشد اقتصادیح تحرک بخشید  به اقتصاد از شری  

ارهای تدورمی را  ناشی از ایدن تحدرک فشد    یها ورارتانبساشی پولی و مالی اس ؛ ولی سوا  و ساز 

که مهار آ  بالمال امری مشمل و سخ  اواهد بود. در عدین ودال و بدبختانده روش     گردد یمموجب 

انقباضدی اسد  کده ایدن      های یاس ساقتصادی از شری  اجرای  های ی فعالاساسی مهار تورمح کاهش 

بحرا  قروض اود موجب بیماری شدیدح کندی رشد اقتصادیح کاهش بهر  وری تولیدح کسری بودجهح 

 سیاس  اس . ٔیطهو. نتیاه امر پیدایش ادوار تااری در گردد یمو بدهی و عدم تواز  بازرگانی 

... رکود تورمی فی نفسه یک پدید  و مشخصه وتمی و ذاتی اقتصادی سرمایه داری نیس ح بلمه عل  

داا  دستمزد یا پرداا  دستمزد به کارکنا  در وض  فعلی اس ح به شوری که پر ٔنحو پیدایش آ ح 

در ارتباد با یک واود وساب برو  ووز  ای اس . ارزش ایدن واودد وسدابح     فعالًپاداش به کارکنا  

اقتصادی کارفرما یا واود اقتصادی و یا عملمرد آ  نداردح بنابراین رکدود تدورمی اسدفبار     ٔیهبنربطی به 

 سیستم پرداا  دستمزد اس .

 :گوید یموی سپس به عنوا  را  ول 

دیگری که برای پرداا  دستمزد و وقوق در قبال کار اناام شد  وجود داردح بر ایدن اسداا    ٔنحو ... 

اس  که پرداا  وقوق با شااص مناسبی از عملمرد واوداقتصادی مرتبط گدردد و ایدن شدااص یدا     

بی اود به درصدی از عواید یا مناف  آ  واود اقتصادی باشد. به این ترتیب انگیز  مناس تواند یممعیار 

تا با بیماری و تورم مقابله شود... و االصه رمدز کنتدرل رکدود تدورمی اسدتفاد  از       شود یماود ایااد 

 اس .« نظام مشارکتی»شبیعی برتر اقتصادی کال  در چارچوب یک  های یصهاص

پرداا  آ  معطوم داشتهح در والی کده ایدن    ٔنحو مارتین ویتزمن توجه اود را به مساله دستمزد و 

 ٔبهر عام و کلی داشته باشد و شامل سهم سرمایه در تولید هم بشود؛ یعنی به جای  ٔجنبه تواند یمامر 

 سرمایه هم سهمی از سود تعل  بگیرد.
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و  کدرد  یمد در ارتباد با دستمزد بیدا   « رکود تورمی»به عبارت دیگرح هما  استداللی که ایشا  برای 

اقتصدادی کارفرمدا یدا واودد      ٔیده بندستمزد در نظام فعلی برو  ووز  ای اس  و ربطی بده  : »گف  یم

 در نظام بهر  هم واکم اس . یقاًدق« اقتصادی و یا عملمرد واود اقتصادی ندارد

کارفرما و واود اقتصادی و بدا قطد     های ییتواناتولیدی با قط  نظر از  ملسساتدریافتی  یها وام ٔبهر 

هما  آثار دستمزد را اواهد  قطعاًو  گردد یمنظر از اینمه کارفرما بتواند از آ  وام استفاد  کندح تعیین 

 داش .

بنابراین هما  شور که برای عادالنه تر شد  توزی  درآمد و به جه  باال برد  انگیز  تولید در کارگرا  

ل رکود تورمی الزم اس  نظام دستمزد تغییر کرد  و مطاب  نظام مشارکتی و در نهای  برای ول مشم

رفتار شودح در شرم سرمایه هم بایستی نظام بهر  تغییر کرد  و از نظدامی کده صداوب سدرمایه را در     

بود  تعیین نرخ بهدر  بده    یا ووز برو   ٔدرجهبنگا  شریک کند استفاد کرد؛ به ویژ  با توجه به اینمه 

 ویتزمن() شتر از تعیین میزا  دستمزد اس .مراتب بی

 ه دارییاقتصاد سرما یها تعادلقی وجود عدم یل اساسی و حقیدال

 باشدد  یمه داری یدر جوام  سرما ماری و رکودیااد بینز تا ودود قابل توجهی جوابگوی عل  ایمدل ک

که کنز و سفته بازی با پدول و  ه کنند یر اقتصاد دانانا  غربی بعد از او قادر نبودند توجینز و سایولی ک

ااد تقاضای مدازاد در کمتدر از   یرو  برد  موجب اید بیر تولیمار نگه داشتن و از مسیپول را عاشل و ب

بدرای   دسدتمزدها و  هدا  یم قری سط  عمومی یل انعطام ناپشیاشتغال کامل اواهد شد. مطالبی ازقب

 ه تعادل در کمتراز اشتغال بیا  کردند.یتوج

رات یید تغ ΔMاندداز؛   پس Sکه در آ   S+ΔM+DH=Iمسل یاز فرمول به ظاهر ساد  و با استفاد 

 ΔM=0. بدا فدرض آ  کده    باشدد  یمه گشاری یسرما Iعدم کنز و عدم سفته بازی و  DHوام پول؛ 

 اواهد بود. S>Iشه: یه داری همیباشدح در اقتصاد سرما

د و فروش اوراق قرضه بر اساا یبازار پولی و ارعنی هما  یبازار سفته بازی ) وارد Sو  Iما به التفاوت 

ندز وجدود بهدر  موجدب     ی. بنا به گفته کشود یممدل کینز در اصوص تقاضای سفته بازی برای پول( 

 ن بازاری اس .یچن

ی یی نهدا یه در وددی اسد  کده کدارا    ینه سرمایهما  شور که در شمل نشا  داد  شد  اس  وام به

ه گدشاری  یی سرمایه گشارا  تا جایعنی سرمایه )هما  نرخ بازدهی داالی( برابر نرخ بهر  باشد. یسرما

ودد  ˉr ن در نرخ بهدر  یباشد. بنابرا R>rعنی یش از نرخ بهر  باشد یکه نرخ بازدهی داالی ب کنند یم

هینه سرمایبه
_

kش از یه بد یرا در وام سرمایاواهد بود ز
_

k ش از بدازدهی داالدی   ینده بهدر  بد   یهز
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ن یاه آنمه فاصله بیه گشاری اس . نتیواصل از سرما
_

k  و*k  را با ی. زشود یمبه بازار پولی سوق داد

ابد ولی نرخ بهر  بصورت ندرخ ودشم عمدل    یش یافزاk*تا به انداز   تواند یمه یوشم بهر  وام سرما

ش از یه گشاری بیکرد  اجاز  سرما
_

k بهینه س رمایه در نظ ام س رمایه     حد 2نمودار  .دهد ینمرا

 داری

 

 

ن یل فاصله بیبدل
_

kتا*kو  ماند یمه گشار باقی یکارگر در انتظار دعوت سرماه داری یدر نظام سرما

k*رییباای بمارگ
_

k پدول(  ) یبداز ه بدالقو  راهدی بدازار سدفته     یه که او را بمار بگماردح سدرما یسرما

نمه بهر  عل  یاا  شد و آ  ینز بیاز ک قبالًن هما  نمته ای اس  که یا ماند یممار یو کارگر ب شود یم

 .شود ینمن نظامی اشتغال کامل واصل ین نظام اس  و در چنیماری در ایاصلی ب

 
که گرچده بدرای    شود یمن گرداب یر اصلی اارج شد  و وارد ایعنی هما  پول( از مسیه بالقو  )یسرما

د و اشتغال یولی نه تنها باعث افزایش تول کند یمااد یوام دهندگا  و سفته بازا  در بازار پولی درآمد ا

م  تمام شد  محصوالت سااته شد  اضافه شد  و موجد عدم ینه به قیبلمه بعنوا  هز شود ینمشتر یب

 گدردد  یمد ز رکدود تدورمی   ید ل قدرت ال  پول بانمداری ربوی( ونیماری و تورم )بدلیتعادل ناشی از ب

 تقاضای مازاد اس . ن درآمد واصل در بازار پولی اس  که موجدیهم
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؟ افتدد  یمد سفته بازی )برای انواع کاالها و اوراق سهام و قرضده( چده اتفداقی     یبازارهادر بازار پولی و 

ن بازارهدا  ید بدرای دسد  انددرکارا  و فعداال  ا     شود یمن بازارها سوق داد  یبه ا که I و Sن یتفاضل ب

افد   ین ودال بدرای در  یاشدتغال نددارد ولدی درعد    د و یکه ارتباشی با تول آورد یمی به وجود یدرآمدها

بدی دوام و  ) یمصدرف تقاضا برای اندواع کاالهدای    (نزیه کیبه موجب نظر)ی ین در آمدهایکنندگا  چن

ل وجود بهر  عرضه ای وجود ندارد برشبد  آمارهدا شدی    یبه دل ها آ که برای  آورد یمبه وجود  (بادوام

سدهامی شدی    یها شرک ن االص بهر  و سود یهرقدر فاصله ب دهد یمنشا   2932تا  2943سالهای 

مه درسالهای یبه شور دهد یمشتری را نشا  ینه زندگی رقم بیح شااص هزشود یمسالهای مختلف کم 

 سهامی بود  اس  یها شرک ش از سود یآاراالص بهر  ب

ضدی اندواع کاالهدا    ن نظر اس  که دارندگا  درآمدهای ربوی و سدفته بداز چدو  متقا   ید این نمته مویا

ش اشدتغال  یاده افدزا  ید کاالها و ادمات و درنتیشا  مان  تولیات ایاواهند بودح گرداب واصل از عمل

ل ید که به دل گیرد یمن عمل به نحوی صورت یا باشند یمشد  ولی همچنا  متقاضی کاالها و ادمات 

. رود یمد بداال  ش تقاضدا  یافدزا و د ید کداهش تول ل یبه دو دل ها یم قوجود تقاضای مازاد سط  عمومی 

مین مالی ربوی و بانمداری ربوی؛ یمی از دالیل کمبدود سدرمایه   ٔنتیاه نظام تا ( در22:9)توتونچیا ح 

 گشاریح بیماریح تورم و ... اس .

الهی؛ بیشتر جنبه عبودی  و بنددگی داردح   یها ورم البته باید توجه داش  که هدم اصلی از رعای  

دالیل ورم  ربا باشد و در ودیثی از امام رضا )ع( علد  ورمد  را ضدالمانه    و این دلیل شاید یمی از 

مبارکه بقر  به صراو  ورم  ربا ادواری   سور  3:3-3:9و در آیات  2بود  این امر بیا  شد  اس .

: داندد  یمد بیا  شد ؛ ربا اواری را در ومم جنگ با ادا و رسول ادا و ربا را عامل از بین رفتن برک  

بِدأَنَهُمْ قَدالُواْ إِنَمَدا     کطَا ُ مِنَ الْمَسِ ذَلِد یتَخَبَطُهُ الشَی یقُومُ الَشِیمَا کقُومُو َ إاِلَ یلُو َ الرِبَا الَ کأْینَ یالَشِ»

اللّهِ  یفَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ ُ إِلَ ی َ وَوَرَمَ الرِبَا فَمَن جَاء ُ مَوْعِظَ ٌ مِن رَبِهِ فَانتَهَی ُ مِثْلُ الرِبَا وَأَوَلَ اللّهُ الْبَیالْبَ

حِدب   یالصَدَقَاتِ وَاللّهُ الَ  یرْبِیمْحَ ُ اللّهُ الْرِبَا وَی ﴾3:3﴿اَالِدُو َ  ها یفأَصْحَابُ النَارِ هُمْ  کوَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِ

اةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِدمْ  کتِ وَأَقَامُواْ الصَالَةَ وَآتَوُاْ الزَنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَالِحَایإِ َ الَشِ ﴾3:1﴿مٍ یفَارٍ أَثِکلَ ک

ندتُم  کمِدنَ الرِبَدا إِ     ینَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِد یهَا الَشِیا أَی ﴾::3﴿حْزَنُو َ یهِمْ واَلَ هُمْ یواَلَ اَوْمٌ عَلَ

مْ الَ تَظْلِمُدو َ  ممْ رُؤُواُ أَمْدوَالِ مفَإِ  لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِ  تُبْتُمْ فَلَ ﴾3:3﴿نَ یم لْمِنِ

﴾3:9﴿واَلَ تُظْلَمُو َ 
3» 

                                                           
ه ربا منشأ فساد و ظلم اس  کن یو به ااشر ا« من الفساد و الظلم... کذل یو لما ف»..  :فرمایند یم ع()الرضا  یبن موس یامام عل. 2

 (عهیل الشیوسا 23ح من ابواب الرباح جلد 2ح باب 22ث یود) .ربا ورام شد  اس 
 سدرش  آشدفته  حتمداا طا  بر اثر یه شک یسکمگر مانند برااستن  ایزند برنمیح )از گور( اورند میه ربا ک یسانک». معنی آیات: 3

ح و ربدا را  ودالل داد و ستد را  ه ادام.( و وال آناس  ربه آنا  گفتند: )داد و ستد صرفاً مانند کن بدا  سبب اس  ی. ااس رد  ک
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انفداق اسد ح    ٔدربدار  ربا اس ح با آیدات پدیش کده     ٔدربار ؛ این آیه و آیات بعد که 3:3و در تفسیر آیه 

و انفداق   گیدرد  یمدارد؛ زیرا ربااواریح درس  در مقابل صدقه قرار دارد. ربااوارح پول بالعوض  ارتباد

. در ضمنح آثار بد ربااواریح در مقابل آثار نیک صدقه و انفداق اسد . ربدا    دهد یمکنند  پول بالعوض 

. ربدا ادو  مسدمینا  را در    افزایدد  یمو صدقه بر محب  و دوستی  آورد یمااتالم شبقاتی و دشمنی 

و  شدود  یمد . ربا باعث ااتالم و ناامنی شود یمو صدقه باعث استواری زندگی بیچارگا   کند یمشیشه 

هیچ گنداهی بده    ٔدربار صدقه موجب اتحاد و امنی . اداوند در این آیات چنا  شدتی به کار برد  که 

اگرچه  -آ  در مورد سایر گناها  بزرگ کار نبرد  اس ؛ مگر دربار  پشیرش واکمی  دشمنا  دین. قر

مانند این دو گنا  براورد نمرد  اس ؛ وتی گناهانی مانند زناح شراب اواریح  –مخالف  کرد   ها آ با 

قمارح ظلم ووتی گناهانی بزرگ تر از آ ؛ چراکه فساد این گناهدا  از یدک نفدر یدا چندد نفدر تاداوز        

؛ بدر ادالم ربدا و واکمید      گیدرد  یمد هری زنددگی را در بدر   و آثار آ  تنها برای از ابعاد ظا کند ینم

و زندگی انسدانی را تبدا  کدرد ح فطدرت الهدی       برد یمدشمنا  دین که آثار بدش اساا دین را از بین 

( و ائمه اشهار علیهم السدالم نیدز بدا ربدا مبدارز       422ح ص 3ج تفسیر المیزا ح ) .کند یمآدمی را نابود 

این عمل وارد شد  اسد . از امدام صدادق )ع( نقدل      ٔدربار با مضامین شدید و روایات بسیاری  اند کرد 

اس  از این که انسا  محرم در بی  اهلل الحرام هفتداد   تر بزرگگنا  گرفتن یک درهم رباح »شد  اس : 

 (13ص ح 2ج )اشیب البیا ح «. بار زنا کند

 مالی اسالمی )نظام مشارکت(، جایگزین نظام بهره )ربوی( ینتأمنظام 

له ای اس  که مربود به موض  اسالم در ٔو در عین وال دشوارترین مسا ینتر مهموشم بهر  از اقتصاد 

 –. اهمی  این مطلب ناشی از آ  اس  کده داللد  بدر یدک فلسدفه ممتداز اجتمداعی        باشد یماقتصاد 

اقتصادی دارد که انزجار اود را از هر شمل استثمار اجتماعی از روابط نامتعادل و غیدر عادالنده اعدالم    

له در این اس  که وشم ربا نه تنها نشانه ای از باز سدازی سیسدتم مدالیح بلمده     ٔ. دشواری مساکند یم

  ادعای اینمه وشم بیانگر باز آفرینی بنیانی کل سیستم اقتصادی اس . در عین وال باید توجه داش

منار به تبددیل اودکدار    یتاًنهاکه  گردد یمربا در چارچوب اقتصاد سرمایه داریح موجب رویدادهایی 

نظام به یک سیستم تمام عیار اسالمی اواهد شدح اعتباری ندارد. در وقیق  ودشم ربدا یدک وسدیله     

                                                                                                                                                                          
ح اوس ح از آ ِ گششتهستادح آنچه ی( باز اربااواری دح و )ازیاز جانب پروردگارش بدو رس یح اندرزکسح هر پس. اس د  یورام گردان

اددا   (3:3و در آ  ماندگار اواهند بود. ) اند آتشباز گردندح آنا  اهل  (ربااواریه )به ک یسانکح و شود میارش به ادا واگشار کو 

ما  آورد  یه اک یسانک (3:1. )دارد نمیرا دوس   یارمچ ناسپاا گناهیح و اداوند هافزاید میح و بر صدقات کاهد می( ربا برک از )

 -بر آنا  یمیآنا  اواهد بود؛ و نه ب یبرا ح پاداش آنا  نزد پروردگارشا اند داد ات کو نماز بر پا داشته و ز رد کسته یشا یارهاکو 

ماندد  اسد     یدح آنچه از ربا باقید؛ و اگر ملمنینکح از ادا پروا اید آورد ما  یه اک یسانک یا (::3. )شوند مین یاس  و نه اندوهگ

 شدما از  هدای  سدرمایه دح ینک؛ و اگر توبه اید برااستهح وید به جنگ با ادا و فرستاد  یدح بدانیردم( نچنینو اگر ) (3:3د. )یواگشار

 «(3:9. )بینید میو نه ستم  کنید می. نه ستم اس اودتا  
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اری از استثمار را مممن یک اقتصاد اسالمی و ع یها شرداس ح وسیله ای که در عملح تشخیص پیش 

اقتصادی قابل قبولی بود که بی عددالتی   های یاس سبه دنبال گزینش  بایس  یم. با وشم ربا سازد یم

 دامن نزند. -اند برااستهدرآمد و ثروت  های ینابرابرکه از  ییها آ به ویژ   –اجتماعی 

داقل مممن یا به صفر برسدح بلمده  به بیا  دیگر هدم اسالم از تحریم ربا این نیس  که نرخ بهر  به و

از اساا با چنین شیو  ای از به کار گیری پول و سرمایه مخالف بود  و معتقد اس  باید در پدی روش  

بود که با عدال  اجتماعی و ااالق مطلدوب اسدالمی    ها یهسرمادیگری برای به کارگیری پس اندازها و 

 (91-:9ص ح 22:1موسویا ح ) اس . نظام مشارکتسازگار باشد؛ که آ  روش همانا 

 در نظام مشارکت مؤسساتمین مالی ٔکیفیت تا

تولیدی و تااری اشمال مختلفی از عقود مدالیح مانندد مشدارک ح     های ی فعالاسالم به منظور تسهیل 

مشارک   ها آ  ٔهمهمضاربهح مزراعهح مساقاتح جعاله و ... را معرفی و امضا نمود  که اصیصه اصلی در 

 ینتدأم این عقدود اممدا     2.باشد یم -کارفرما-صاوب و یا صاوبا  سرمایه با عامل یا عوامل اقتصادی 

مختلف صنع ح کشاورزی و بازرگانی و  یها بخشتولیدی و تااری را در  ملسساتو  ها بنگا مالی برای 

 .سازد یمادمات مهیا 

ثاب  و از قبدل تعیدین شدد ح     یا بهر در نظام مشارک  صاوب پس انداز به جای داد  قرض و گرفتن 

مین کرد  و در سود و زیا  موسسه بر اسداا  ٔکل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز موسسه اقتصادی را تا

کدرد  سدهیم    -اعم از اینمه کارفرما هم سرمایه ای از اود داشته باشدد یدا نده    –توافقی که با کارفرما 

کده در قدرار داد    ییها نسب سود باقی ماند  به وسب  ها ینههزمالی و کسر  ٔدور . بعد از اتمام شود یم

. روشن اس  که ایدن  گردد یمح بین صاوب سرمایه و عامل اقتصادی )کارفرما( تقسیم اند گرفتهدر نظر 

امر ثاب  و مقطوعی نیس ح بلمه به وسب میزا  بازدهی سدرمایه و میدزا  کداردانی کارفرمدا      ها نسب 

 (:9-93ح ص 22:1موسویا ح ) تغییر کنند. تواند یم

 آن بر رشد اقتصادی و کاهش بیکاری یرتأثمالی و  یبازارهالزوم رشد و توسعه و  -3

 3 یگاه آن در نظام اقتصادیو جا یمال های یستمس یمعرف -1-3

االها و کا  یانگر جریاقتصاد ب یقیافته اس . بخش وقیل میتش یو مال یقیاز دو بخش وق یاقتصاد مل

ننددگا  )عرضده   کاز مصرم  یانسان یرویا  نیز جرینندگا  و نکنندگا  به مصرم کد یادمات از تول

ه یاعتبارات و سرماا  وجو  یز شامل جریاقتصاد ن ینندگا  اس . بخش مالکد ینندگا ( به سم  تولک

                                                           
 برای اشالعات بیشتر از این عقود مراجعه کنید:. 2

ح پژوهشگا  فرهندگ و اندیشده   «پس انداز و سرمایه گشاری در اقتصاد اسالمی»موسویا ح سید عبااح  مبانی فقهی نظام مشارک ؛

 22:1اسالمیح 
 2233ح ییو دارا یرا ح وزارت امور اقتصادی  در اکانتشار اوراق مشار یرد اقتصادمعمل یح بررسیفرح مهر رویمی .3
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ه گدشارا  و  یه به سدم  سدرما  یو صاوبا  سرما یو مال یاعتبار ملسساتنندگا ح کپس انداز  ٔیهناواز 

ور از نظدر محتدواح   کمش یها بخشاز  یکهر  یو ادمات و یا دول  اس . با بررس االهاکنندگا  کد یتول

ن یبد  یارتباد تنگداتنگ  یعنیمتقابل دارند  یرتأثگر یدیمن دو بخش بر یه اک شود یماه واصل ین نتیا

ته اشار  نمود من نید به ایر بایمطلب اا ییدتأگرند. در یدیممل مم بود  و در واق  مکند واین دو فرآیا

ح رسدد  یمد به نظدر   یار ضروریح آنچه بسیقیبخش وق یاقتصاد های ی فعالد  یاه رسیبه نت یه براک

 ین پدولح اعتبدارات و اوراق بهدادار از ابزارهدا    ین بد یو در ا باشد یمآ   یشد  برا یمبادله و ابزار معرف

ا رشد یود کر تواند یمبخشح  یکا رشد یود کن ری. بنابر ااند یمال یبازارهان نقش در یعهد  دار ا یاصل

 داشته باشد. یگر را در پیبخش د

شدرفته اسد  و   یاقتصاد سدالم و پ  یک ٔمشخصهن دو بخشح یه رشد هماهنگ اکد گف  یدر ماموع با

ه شامل ک ین ارتباد ماموعه عناصر مرتبط بخش مالیرد. در اکن اواهد یرا تضم یتداوم رشد اقتصاد

)پوریدا ح   .شدود  یمد اواندد    یسدتم مدال  یمطا لبات اس ح در اصدطالح س  ٔمبادلهااد و یا یبرا یباتیترت

2233) 

 2مالی یبازارهاطبقه بندی  -5-3

ک شبقه بندی بر وسب و  مالی اس ح یبه شرق گوناگو  شبقه بندی کرد.  توا  یمبازارهای مالی را 

د مدالی  یگر شبقه بندی بر وسب سر رسد یسهام؛ روش د یبازارهابدهی )اوراق قرضه( و  یبازارهامثل 

و بدازار   نامندد  یمد اس . برای مثال بازاری برای ابزار بدهی کوتا  مدت وجود دارد که آ  را بازار پدول  

 ند.یه می گوید شو النی تر وجود دارد که به آ  بازار سرمایدارایی مالی با سر رسدیگری برای 

 بازار پول 

ندار بدازار   کو در  یاز بدازار مدال   یر ماموعده ا ید ا  شدح بازار پول به عنوا  زیش تر بیه پکهما  شور 

مدل  معندوا  م ه بده  مد بح بلید دح نه به عندوا  رق یبا ین دو بازار به شور اصولی. اشود یمه مطرح یسرما

ن دو بدازار  ید ن صورت اگر ایر اینند. در غکو دول  عمل  ها بنگا  یمال یازهاین نیمٔگر در جه  تایدیم

  یابد و درنهایبازار سوق  یکبه شرم  یبه شور نادرست تواند یمبه رقاب  نا سالم بپردازندح ورود مناب  

 ین مدال یمٔبدهد. در هر وال بازار پول به تاز مناب  از دس  یاود را در تاه ییاراکاقتصادح  یبخش مال

. شدود  یمد ن بازار عرضده  یوتا  مدت در اکمقاصد  یتح  عنوا  وام برا یو منابع پردازد یموتا  مدت ک

قدرار   هدا  آ ار یدر اات یاقتصاد یواودها ینگی  نقدیالت الزم را به منظور بهبود وضعین بازار تسهیا

                                                           
ح گدزارش  «یمدال  یبازارهدا گدا  آ  در  یبدورا اوراق بهدادار و جا   یردهدا کارکبده   یافتید ره»سازما  بورا اوراق بهادار تهرا ح  .2

 22:1حیمقدمات
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بدازار پدول از    یرا ابزارهایدح زیرا جبرا  نما یموقت ینگیا مازاد نقدیمبود ک تواند یم. بازار پول دهد یم

 بر اوردارند. ییباال ینگینقد

 هیبازار سرما

 ٔمحددود  و دولد  را در   یتادار  یواوددها  یازهدا یه نک شود یمگفته  یا نظامیا  مه به میبازار سرما 

ه یابزار سرما یبرا یمال یگرح بازاریف دی. بر اساا تعرسازد یما  مدت برآورد  یبلند مدت و م یها وام

 .باشد یمسال  یکش از ید بیبا سر رس یز ابزار بدهیو ن

ش از ید بد یبلند مدت اس  و اوراق بلند مدت )با سررسد  یمال ینتأم یهح منب  اصلیدر واق  بازار سرما

اوراق قرضه بلند مددت  ه عالو  بر یدر بازار سرما ین مالیمٔتا ی. ابزارهاشود یمدر آ  مبادله  (سال یک

ار عمدوم  ید در اات یانات گوناگونمام تواند یمه یبازار سرما یابزارها. باشد یمو ممتاز  یشامل سهام عاد

 ه بخشد.یدر بازار سرما ها یگشاره یبه سرما یشتری  بیقرار دهد و با وجود آورد  تنوعح مطلوب

 هیسه با بازار سرمایات بازار پول در مقایخصو ص -3-3

ح امدا بدا   اندد  گرفتده ل م( شیمال یازهاین نیمٔ)تا یسانیمه یه با هدم اولیه بازار پول و سرمامنیرغم ایعل

ح بدازار  هدا  آ و نهادها در  ابزارهامتفاوت  های یژگیون دو بازار و یدر ا یمال ینتأمتوجه به نوع متفاوت 

 از: اند عبارت ها آ ه اهم که اس  یاز بازار سرما یزیمتما های یژگیو یپول دارا

ن یدر ا کسیگرح درجه ریا به عبارت دیاد اس ح یار زینا  در باز پرداا  اصل و بهر  بسیدرجه اشم -2

 ن اس ییبازار پا

اهش کد ن بددو   یه اوراق بهادار موجود در اک یار باالس ح به شورین بازار بسیدر ا ینگیدرجه نقد -3

 باشد یمارزش به سرع  قابل نقد شد  

اوراق  کسد یمتدر از بدازد  و ر  کاغلب  ها آ  کسین بازار متناسب با ریاالنه اوراق بهادار در ابازد  س -2

 ه اس یبهادار بازار سرما

 اد اس یار زین بازار بسیسرع  مبادالت در ا -4

 شود ینمل میتش ینیهح بازار پول در محل معیبر االم بازار سرما -3

 هیبازار پول و سرما یسه ابزارهایمقا -4-3

. در شدود  یممشخص  ین مالیمٔتا ین دو بازار برایا یابزارهاه در یتفاوت بازار پول و سرما یلکبه شور 

  ید ه از اهمیبدازار سدرما   یسه بدا ابزارهدا  یبازار پول در مقا یافتهح ابزارهایو توسعه  یصنعت یکشورها

 2330ا یمد بدازار پدول در آمر   یارزش ابزارهدا  یالدیم 2990مثال در سال  یبر اوردارند. برا یمترک

 24400ن سدال برابدر   یشور در همکن یه در ایبازار سرما یابزارهاه ارزش ک یدالر بودح در وال یلیاردم

 دالر بود  اس . یلیاردم
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ه اس  یملزومات رشد و توسعه بازار سرما ینتر مهماز  یمیح یمال یابزارها  از یو استفاد  صح ییآشنا

ادود   یه گدشار یسدرما  کسد ی  ریرین اثر آنرا در پوشش مدد یاتریو گو ینتر مهمنندگا  که استفاد  ک

 2به شور االصه نشا  داد  شد  اس . 3نمودار . در دانند یم

 (2233رویمی فرح ) یهسرمادر بازار پول و  یمال یا  ابزارهایسه میمقا 3نمودار 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازارهای مالی

 بازار سرمایه بازار پول

اوراق بهادار با 

 درآمد ثاب 
اوراق بهادار  اوراق مشتقه اوراق سهام

 ترکیبی

 اوراق قرضه رهنی

 اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه سازما  

 های دولتی

 
اوراق قرضه 

 شهرداری ها

 
اوراق قرضه شرک  

 ها

 
 سهام ممتاز

وراق قرضه نرخ ا

 بهر  صفر

 
اوراق سهام ممتاز 

 نرخ شناور

 اوراق قرضه بنال

 

 اوراق ازانه

 اوراق تااری

گواهی سپرد  

 قابل معامله

اوراق قرضه دالر 

 اروپایی

اوراق قرضه 

 رهنی

 ااتیار معامله

قرار دادهای آتی 

 و سلف

 معامالت معاوضه

ابزار ترکیب نرخ 

 بهر - نرخ ارز

ابزار ترکیبی نرخ 

 ارز - کاال

ابزار ترکیبی نرخ 

 بهر  - سهام

 سهام عادی

ااتیار معامله 

 سهام

و  ارید اضافی 

 سهام

اوراق بهادار 

 اارجی

 و  تقدم

 یک دور  ای 

 چند دور  ای 

 

                                                           
 برای اشالعات بیشتر بنگرید به: 2

 2234ح بهار میو بان ید  پولمح پزوهش«یمال یو نهادها یدارمپولح بان»تر ماتهدح کدکتاب 

ملزومدات رشدد و   »پور(ح  یدید دهبیما یسرپرستبه ) یفشر یز مطالعات دانشگا  صنعتکمر یه گشاریو سرما ی  مالیریگرو  مد

 2231ح ین اجتماعیار وتامکح موسسه «هیتوسعه بازار سرما
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 مالی در ایران یبازارهابررسی مشکالت  -1-3

ب کن بازارح مریا یل شد  اس . بخش پولمیتش یه ایو سرما یرا ح از دو بخش پولیدر ا یمال یبازارها

 یه ایاس . بخش سدرما  یسنت 2ح بخش گسترد  و شبه پولمیر بانیغ یاعتبار ملسسات میاز نظام بان

گا  مطلوب اود یجا یمال یبازارهاسفانه ٔل شد  اس . اما متامدر بورا اوراق بهادار متش عمدتاًز یآ  ن

را به  یمناب  مال یبخش واقع یازهاینرف   یستند برایقادر ن بازارهان یا یعنی اند یافتهنرا در اقتصاد ما 

 یبازارهدا ن مددعا ضدعف   ید شاهد ا ینتر مهمص دهند. ینند و تخصکز یو تاه یگرد آور ینه اینحو به

 یسدنت  یالگوهدا  یرگد یگر چیو شاهد د یوتا  مدت پولک یبازارهاسه با یدر مقا یه ایدراز مدت سرما

در اقتصداد   یسدنت  یه و اودروح و وضور همزما  و قدرتمند بخش شبه پولمپس اندازح مانند شال و س

مانند  یاف  و شواهدیدر توا  یم یز به شور شهودیرا قبل از هر چ یرا  اس . وضور بخش شبه پولیا

م کد ا دسد   ید و  یرگد یبدر چ  یدیید ٔز تدا ید با دوامح همانند اودروح ون یکاالهاش فروش یاستقبال از پ

در ووز   عمدتاًچو   یرا  اس . به عالو ح بخش شبه پولیپس انداز در ا یسنت های یشگرا یقدرتمند

 س .ین یریقابل انداز  گ ی  ارقام رسمیاز شر اساساًح گیرد یمقرار  ینیر زمیو ز یر رسمیاقتصاد غ

ر چند رقدم  کد ذیاف . شایدر  یاز منظر آمار و ارقام رسم توا  یمه را به سهو ل  یاما ضعف بازار سرما

اقتصداد باشدد. در سدال     یه ایو سرما یپول یها بخشاز  یکضعف و قدرت هر یایگو یبتواند به روشن

 ینسب  به تولدد ناادالص ملد    یو تخصص یتاار کنزد بان یر دولتیبخش غ یها سپرد ح وام 22:3

د ناادالص  ید ن سال وام داد وستد در بورا نسب  بده تول یه در همک یبود. در وال درصد 43ودود 

ه یل سدرما من بازار متشیب وام داد وستد در ایل ترتین دلیو به هم شد یم درصد 3تنها ودود  یمل

 ین در والیا3بود. درصد 4تنها  یو تخصص یتاار یها بانکنزد  یر دولتیبخش غ یها سپرد نسب  به 

 232/:شدور انگلسدتا    کدر  ید نا االص ملیبازار سهام نسب  به تول یمثال ارزش جار یه براکاس  

 یندون کن وض  یدرصد بود. بنابر ا 23ه کیدرصد در تر 293اپور مح در سندرصد 339 یح در مالزدرصد

گدزارش  ) مطلدوب دانسد .   تدوا   ینمد رامدو ح  یسه با جها  پیم در مقاکرا  را دس  یا یمال یبازارها

ه یدو نهاد بازار پول و سدرما  ی  نسبی( هر چند اهم::22بورا اوراق بهادار تهرا ح  سازما  حیقیتحق

از  یادید ن دو بازار تدا ودد ز  یمتفاوت به ا های یشگراز متفاوت اس  و یشرفته نیپ یکشورهاا  یدر م

 مدی مت ین مالیمٔتا یوهایش. اما در ماموعح گیرد یمسر چشمه  کشورها یمال یتفاوت سااتار نهادها

در  یکشورهااز  یاریرا ح همانند بسیافته غالب اس  و در ایتوسعه  یکشورهادر  عمدتاًبه اوراق بهادار 

و  یر گدشار یثٔتا توا  یمن رابطه یدارد. از ا یرگیه چیو بازار پول بر بازار سرما میه بانموال توسعهح شب

                                                           
 بر اوردار بود . یمترک ینگیه از نقدکپس انداز و مدت دار  های سپرد  .2
 1:/22/01 مصدوب ح 22:3 سدال و تدراز نامده    یرا ح گزارش اقتصادیا یاسالم یجمهور یزکمر کشتر به بانیحات بیتوض برای .3
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را  را یا یبازار پول بر نظام مال یرگیل چیدالاف  یگر را دریدیمه از یپول و سرما یبازارها یریر پشیثٔتا

ه کد رد کد  یابید بدازد  و اطدر مراجعده و ارز    یه ایبه دو مفهوم پا توا  یمز یرد. قبل از هر چک یبررس

 ینتر مهم2دارند. یگاهین لحاظ چه جایهح بدیاز دو بازار پول و سرما یکشد  در هر  ارائه یمال یابزارها

ه یه در بدازار سدرما  کد  یاسد ح در ودال   میبان یها سپرد  شود یمه امروز در بازار پول ارائه ک ییابزارها

  هسدتند. بده منظدور    کرفته شد  در بدورا و اوراق مشدار  یپش یها شرک ابزار اوراق سهام  ینتر مهم

 .کنیم یم یرا بررس یکه بازد  و اطر همرا  با هر یبازار پول و سرما یابزارهااا یق

اد ید ار زیز بسد ید ن هدا  سپرد ن یا یدارندح قدرت نقد شوندگ ییار باالیبس یمنیدرجه ا میبان یها سپرد 

 یندو  بده نگهددار   ک. بده عدالو  تدا    گیرندد  یمنسب  به سهام قرار  یگا  برترین نظر در جایاس  و از ا

در  یژ  اید و یاتید مال هدای  ید  معافسهامدار از  همآن وال تعل  نگرفته اس ح یاتیمال میبان یها سپرد 

 یش از سپرد  گدشار یدر سهام ب یه گشاریه سرماک رسد یمن به نظر یبرابر اطر دارد. در ماموعح چن

 یدور  ا یزهایان امر اس ح اما اف  و ینشانگر ا یز تا ودودیداشته باشد و شواهد ن یبازده کنزد بان

و سدپرد    دهدد  یمد ن بازار را تح  الشعاع اود قدرار  یآ  به شدت ا یبها یاوتمال یها نوسا سهام و 

 .کند یممبدل  یجشاب تر یرا به ابزار مال میبان

وال همین ابزار را با یک ابزار دیگر بازار سرمایه یعنی اوراق مشدارک ح مقایسده کندیم. اوراق مشدارت     

عمرانی دول ح  یها شرحمین مالی ٔاایر به منظور تا یها سالنوعی ابزار مالی بازار سرمایه اس  که در 

دولتی و جدز آ  منتشدر شدد  اسد . اوراق مشدارک  بدا وجدود مشدمالت و          یها شرک ح ها یشهردار

از قبیل تنوع ناچیز انواع آ  این اوراق از نظر بازدهی و سررسیدح نداشتن بدازار دسد  دومح    ها یینارسا

مدیرت نگهداری اوراق مشارک  توسط شبمه بانمی و بدین ترتیب تحمیل بار اضافی بر بانک و مدوارد  

و  کند یمکمک  دیگری از این قبیلح مزایای انمار ناپشیری دارد. برای مثال به تنوع ابزاری بازار سرمایه

تسهیالت تملیفی اس . تسهالت تملیفی از یک سدو امماندات    ٔله ٔیا راهمار موثرتری برای مقابله با مسا

بده توقدف    تواندد  یمد و از سدوی دیگدر نبدود آ      دهدد  یمد مالی در دسترا بخش اصوصی را کاهش 

 مهم عمرانی و زیر سااتی بیاناامد. یها شرح

داشته باشدح در قیداا بدا    تواند یمثیرات مهم مثبتی که در اقتصاد ٔه تااما همین ابزار مهم مالیح با هم

ایمنی و امتیازات  عموماًتفاوت چندانی ندارد و به لحاظ اطرح  یباًتقربانمیح به لحاظ بازد ح  یها سپرد 

کمتری دارد. بنابراینح شبیعی اس  که در مواردی به جای آ  که در تاهیز و تخصیص پس اندازهای 

عمل نمایدح به ناگزیر توسط بانک اریداری شود و بدین ترتیب همه مزایای اوتمالی اود را  اصوصی

بازار پول در قیداا   یابزارهااز دس  بدهد. در نتیاهح تا ودودی به سبب بازد  باالتر و ایمنی بیشترح 

                                                           
 د به:ینکدر مورد بازد  و اطر رجوع  2

Hwlerent, Erich A, techniques of financial analysis, Irwin Publishing co, 293: 
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اطدرح تنهدا    -بدازد  اما نسب   بازار سرمایه بخش پولی بر نظام مالی ایرا  چیر  شد  اس . یابزارهابا 

 یز هموار  به نحویرا  نیس  و عالو  بر آ  سااتار اقتصاد ایه نیبازار سرما ینونک های ی محدودل یدل

گدا   یه جایه بازار سدرما کرد  و مان  از آ  شد  اس  ک  ک  بازار پول وریه در جه  تقوکبود  اس  

 اورد.یبرازند  اود را در اقتصاد بدس  ب

  و یه ماهکرا هموار  تح  الشعاع قرار دادح آ  اس   یاقتصاد های ی فعاله ک یمهم یعامل سااتار

ح نوسدا   هدا  یثبدات  یوتا  مدت اس ح به سبب بد کرا  یا یفعاال  اقتصاد های یریگم یتصم یاف  زمان

م بود  اس ح کها عرصه اقتصاد وا یاستگشاریما در سیه داک یتکو وال  توقف و ور ها یاس س یمیدا

 تواندد  ینمد  معمدوالً ح یشدوالن  یبا اف  زمدان  هایی یراهبرد یدراز مدت و صورت بند های یریگم یتصم

م یه بدا تصدم  کد  اندد  آمواتده  ین روح فعاال  اقتصداد یط متحول داشته باشد. از ایبا شرا یانطباق موفق

ننددح بدازار   کرا  سازگار یم بر اقتصاد اکط وایرح اود را با شرایو انعطام پش یرح مقطعییمتغ های یریگ

با سدر   ییبازارهاه شامل کبا اف  دراز مدت اس  و در برابر بازار پول قرار دارد یبازار اساساًز یه نیسرما

 یه در آ  تنها چشم انداز هاک یه در اقتصادکاس   یعین روح شبی. از اشود یموتا  مدت ک یدهایرس

رد. در بدازار  ید د توجه و اقبال قدرار بگ شتر موریب یپول یابزارها  اس ح یو تا  مدت قابل روک یاقتصاد

  ید از شر یمنداب  مدال   یا تقاضایعرضه  یبرا یریم گیو تصم شود یم یمال ه مصارم دراز مدتیسرما

 یتین وضدع یف شدد ح چند  یط توصین در شرایدراز مدت اواهد بود. بنابر ا یها برنامهن بازار مستلزم یا

 .آورد یمد یه را پدیبرابر بازار دراز مدت سرماوتا  مدت پول در کشتر بازار ی  بیجشاب معموالً

ر ید را  اسد . بده رغدم وضدور گسدترد  و فراگ     ید اقتصداد ا  یسدااتار  یه از تنگناهدا ک یگرید ٔمسئله

ار ید در اات عمومداً  هدای  یدی دارا  و مید از مال یح بخش عمد  ایاصوص ٔپراکند و  کوچک های ی مالم

 یریارناپشمرا  و نقش انیا یاز الزامات توسعه اقتصاد یناش یادین امر تا ودود زیاس ح ا یبخش دولت

ل بدود   مو مهدم تدر از آ  متشد    ین ودال گسدتردگ  ید ند. با اکفا یند این فرآید در ایه دول  باکاس  

از  یوقتد  ی  دولتد کشدر  یدک ا ید سازما   یک. شود یمه یمان  از توسعه بازار سرما یدولت های ی مالم

 یبدرا  یعمدوم  افتن مناب یر به جس  وجو و یمتر ناگزکاود را  برد یمبهر   یبودجه ا یمناب  درآمد

 .بیند یم ها یگشاره یاستفاد  از آ  در سرما

 یدر گارگاهدا  عمددتاً  یصدنعت  یهدا  ودوز  ل اس  و در مبه شدت نا متش ی  اصوصمیدر مقابلح مال

 یه ایسدا  یهدا  بخدش   در ید د  شد  بده فعال یوشکز ین ها ووز ر یز شد  و در ساکمتمر عمدتاً کوچک

گا  مقبول اود یرا  جایدر اقتصاد ا کمتر عامح ی  سهاممیبح مقوله مالین ترتیاقتصاد دس  بزند. به ا

 اس . یفرهنگ مسائلاز  یهم ناش یه تا ودودکافته اس  یرا 
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بخدش   یرگد یز شاهد چین یاقتصادح در بخش پول یدر بخش واقع یبخش دولت ٔگسترد نار وضور کدر 

  و رفد   ید اقتصادح در جه  تقو یه وضور دول  در بخش مالکس  ین یدیم. تردیهست یر اصوصیغ

 یهم زادهدا  یدولت یها شرک ن روح یافتدد. ازا یم ملثراقتصاد  یو بخش واقع یبخش دولت یتنگناها

ن ید . بر ایابند یم ینندح به اوبک یاری ها آ  ین مناب  مالیمٔه به گردش و تاک یش را در بخش مالیاو

نند  استمرار وض  کد یتشد توا  یمرا  را یاقتصاد ا یو پول ی  در دو بخش واقعمیاسااح سااتار مال

 کند یمگوشزد  ین امر به اوبین والح ایدانس . در ع یه ایبر بخش سرما یبازار پول یرگیموجود و چ

اصدالح مامدوع    یر بدرا ید وشش و اقددامات فراگ کمستلزم  یاقتصاد یها بخشر یه هر گونه اصالح زک

 سااتار اقتصاد اس .

و  یپول یها بخشنش کنش و واک ٔیژ ول مو ش ینونکوض   ٔکنند د یز تشدیه نیسااتار اود بازار سرما

ب یآسد  یگرید های ی محدوداا با بازار پولح از یهح در قیرا  اس . بازار سرمایدر اقتصاد ا یه ایسرما

ه بازار پول گسترش فدرا  ک یاس ح در وال ییای  جغرافیا  و محدودمد به میشرمح مق یک. از بیند یم

منادر بده محددود سدااتن      یانمد   مین محددود یشور دارد. بالطب ح همد ک ییایدر پهنه جغراف یریگ

ه کد  یریگدرح مسد  ی. از شرم دشود یمه یبه بازار سرما ینندگا  مناب  مالکا  و عرضه یدسترا متقاض

 یب تر از بازار پول بود  اس . اگرچه در پد یپر فراز و نشمود  یش پی  اوکا  وریه در جریبازار سرما

مبدرم روز بده شددت     یازهدا یبه ن یی  در بازار پولح در پاسخگومیسااتار مال یتحوالت انقالب اسالم

تصدور   میرا پشدتوانه معتبدر نظدام بدان     یدولتد  یهدا  ضمان هموار   یدگرگو  شدح اما فعاال  اقتصاد

ل مبازار متش یها نوسا ه ک ی. در والاند داشتهن بازار یا یچشم اندازهابه  یشترینا  بیو اشم اند کرد 

 د تر بود  اس .یار شدیرا  بسیه در ایسرما

  ید فعال یدر مقداشع  یبا عدم تقار  اشالعدات  یط رقابتیاز نبود شرا یناش های ی محدودنح یعالو  بر ا

 ن بازار داشته اس .یف ایدر تضع یمهمه را به شدت تح  الشعاع قرار داد  و نقش یل سرمامبازار متش

و  یفرع یدرس  تاالرها یریل گمل به معامالت دس  دومح عدم شممحدود شد  بازار متش ینهمچن

 2شتر محدود سااته اس .یه رابین دس ح نقش بازار سرمایاز ا یگریاارج از بورا و عوامل د

  تقاضا بده دنبدال   یه محدودکاس   یز عاملین ی  ابزاریح محدودیسااتار های ی محدودبه موازات 

اسد . عامدل    یدو ابزار اداص مدال   یمیمحدود به ارائه تنها  یادیداشته اس . بورا تهرا  تا ودود ز

  یا  آ  محددود ید ه نشدانه نما کد را  اسد   ید ا ٔیهسدرما ل بازار مبخش متش ی  سازمانیگر محدودید

 ن بازار اس .یواضر در ا یمال یها سازما و  یمال یها واسطه

                                                           
 23را ح ماهنامده بدوراح شدمار     یه در ایبازار سرما یو مقررات یقانون های کاستیح یر مطهرید اومد میبه سشتر یمطالعه ب یبرا 2

 د.ینک رجوع ::22ما   ید
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ن بازار در ماموع از نظر بازد  و یه مشهود اس  و ایبازار پول بر سرما یرگیسوح چ یکبح از ین ترتیبد

  و مید انه مالیموجودح باف  سوداگرا یسااتار یبر تنگناها میدارد اما به شدت مت یاطر وض  بهتر

نوبده ادود مدان  از    ز بده  ید ه نیبازار سدرما  های یینارساگرح ید یب اس . از سویبازار رق های ی محدود

 ن بازار شد  اس .یا یریفراگ

پدول و   یبازارهدا ا ید گدرح آ یگا  واود دارند به عبارت دین دو بازار جایا ایه آکمطرح اس   سلالن یاما ا

گدا   یا از دو جاید ح پردازندد  یمد  یگر بر سر جشب منداب  مدال  یدیمبه رقاب  با  یگا  واودیه از جایسرما

 ز بر اوردارند.یمتما

شدتر  یمنداب ح ب  یزا  متنوع باشدح ود  انتخداب متقاضد   یز مناب  به هر میه تاهکوجود ندارد  یدیترد

 یجدشب اقتصداد ملد    یشتر و متنوع تریه مناب  بک شود یمز باعث یش دامنه انتخاب نیاواهد بود. افزا

ب ز شدتا ید ن یو توسعه اقتصداد  شود یمز افزود  ین یه گشاریبر وام سرما ین والتیدر چن شبعاًشود. 

ز مسدتلزم  ید دار نید اس  و رشدد پا  یز مناب  در ادم  توسعه اقتصادین روح تنوع در تاهی. از ایابد یم

 ن تنوع اس .یوجود ا

ن اصل پول و ین تنوع هستند؟ به ااشر تضمیا ٔارائهدام قادر به کهح یا  دو بازار پول و سرمایوالح از م

اندواع   ٔارائده ن مبندا  ید از اطدر و بدر ا   یدرجدات متفداوت  رش ین بازار از نظر پشیبازد  آ  در بازار پولح ا

 یمدال  یابزارهدا  ٔارائده ا  مد ه امی  اس . در مقابلح در بازار سرمایح دچار محدودیمال یابزارهاگوناگو  

ط مطلوبح ین دو بازارح بالقو  ودر شرایاز ا یکن هر یاز نظر اطر و بازد  وجود دارد. بنابر ا یمتنوع تر

ط وجود دو بازار پدول و  ی. در شراکند یمرا جشب  ینند  مناب  مالکا  و عرضه یاز متقاض یف ااصیش

 ییهدا  گدرو  ح افدراد و  شدوند  یمد  میه بدان مه جشب شبک یانیگرح ماموع متقاضیدیمه مستقل از یسرما

هح یه در صورت نبود بازار سدرما ک ی. در والاند یرفتهپش  بازار پول را ی  ااشر وضعیه با رضاکهستند 

  نخسد  ادود قدرار    ید ن بازار را در اولویه اکستند ین یسانک الزاماً شوند یمه وارد بازار پول ک یافراد

  ید م اهمکار یبس ها ینهگزر یا سای اند نداشتهش رو یپ یگرید یها انتخابه کن افراد از آناا ی. ااند داد 

 .اند آورد  یبود ح به بازار پول رو

ه یبدازار سدرما   نیومبر دوش بازار پول بود  اس . پس از ت یمالبار  یتمام ین اسااح به شور سنتیبر ا

ن یه اک دهد یمنشا   یو تارب یداشته اس . اما شواهد نظر یرد محدودمن بازار در ماموع عملیز این

-Sub) ین ه بهمت ر از ح د   کمن ابع  ح یرا بده اصدطالح اقتصداد   ید سد . ز ی  به نف  اقتصاد نیوضع

Optimum نه خواهد بود.یمتر از حد بهکز یص منابع نیب تخصین ترتیو بد شوند یم( جذب 

ه گدشارا  قدرار   یندا  و سدرما  یار آفرکد بدر دوش   یه گدشار یسرما کسیح تمام اطر و رین والتیچن در

  در جه  کرا ح وریل اقتصاد اک. در شود یماسته کز ین یه گشاری  سرماین از جشابیبنابر ا گیرد یم
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ن تندوع نده تنهدا وادم     ید ا دهدد  یمد موجدود نشدا     یهدا  داد اس . آمار و  یمال یبازارهاااد تنوع یا

. از کند یم یمال یبازارهاز جشب یرا ن یگرید یها گرو ه مح بلدهد ینماهش کرا  مینظام بان یها سپرد 

 (2232قالم ح ) ز اواهد بود.یو بازار پول ن میه بانم  به نف  شبیه در نهاین رو گسترش بازار سرمایا

 کشورهامالی سایر  یها نظامنتیجه گیری از بررسی  -4

نظام مالی و بانمیح سدازگار بدا رشدد اقتصدادی      های یژگیومطالعات تطبیقی که در اصوص شناسایی 

 :کنند یمصورت گرفته اس  بر چند نمته تاکید 

 سدرانه  GDPکه بدر وسدب    –اولح ارتباد مثب  و معنی دار بین انداز  نظام مالی و توسعه اقتصادی 

بایدد از اتخداذ    کشدورها وجدود دارد. قدوت ایدن ارتبدادح بده معندای آ  اسد  کده          -شود یممحاسبه 

 ح بپرهیزند.کند یمرا محدود  ها آ که بیش از انداز  رشد نظام مالی  هایی یاس س

  ای پیشرفته ای بر اوردارند اوراق بهادار نقش فزآیند نسبتاًمالی  یبازارهاکه از  ییاقتصادهادومح در 

 .نماید یمایفا  ها بنگا مالی  ینتأمدر 

 .دهد یمرا کاهش  ها آ بانک کار آمدی  های ی فعالگسترد  بر  های ی محدودسومح وض  

 مالی از مقررات بسیار شدیدی بر اور دارند. یها نظامچهارمح 

مممل یمدیگرند و تنوع در تاهیز منداب    یها شرحمالی  ینتأمپنامح دو بازار سرمایه و پول در فرایند 

. همچنین با توجه با اصوصیات و شرایط ویژ  ای که هر کدام از نظر زما  و ریسک شوند یمرا موجب 

 جایگزین یمدیگر گردند. تواند ینممربوشه دارندح 

ن در ودالی  دارا سد  و اید   مالی متنوع از نظر اطر و بدازد  را  یابزارهاششمح بازار سرمایه امما  ارائه 

اس  که بازار پول از نظر پشیرش درجات مختلفی از اطدر و بدازد  و در نهاید  ارائده اندواع گونداگو        

 مالی دچار محدودی  اس . یابزارها

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها:

  اقتصادی پشیرفته شد  اس . های یهنظرسرمایه گشاری به عنوا  موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام 

    نظام بهر  )نظام ربوی( در سیستم اقتصاد موجود یمی از عوامل اصلی عدم تعادل در اقتصداد و عامدل

انحرام پس اندازح اس  و به جای اینمه پس انداز به بخش تولید و سرمایه گشاری سوق داد  شدود بده   

 .باشد یماقتصاد بخش سفته بازی منتقل شد  و این یمی از دالیل عدم اشتغال کاملح ناعدالتی و ... در 

   نظام اقتصاد اسالمی با پایه ریزی نظام مشارک  در سرمایه گشاری و بیا  ورم  ربا به شور اساسی بدا

در اقتصاد از جمله بیماریح تورمح رکدود تدورمیح شدمام شبقداتی و ...مبدارز        ها تعادلبسیاری از عدم 

 کرد .
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 ( و3:1ش برکات الهی )سدور  بقدر ح آیده    نظام ربوی عالو  بر مشمالت اقتصادی ذکر شد ح باعث کاه 

که سازما  بسیج با گوشزد کرد  این گنا  کبیر  و همچنین  شود یمعامل یمسری مشمالت اجتماعی 

؛ یعندی انحدرام   شود یمدریاف   ها بانککه از  ییها واماز ربوی شد   تواند یمبا فرهنگ سازی مناسب 

ورد در جامعه بسیار شای  اس  که افراد با عقد قرارداد پس انداز از بخش تولید جلوگیری نمایدح )این م

از بروز ایلی از ایدن   توا  یم (؛برند یماما در جایی دیگر به کار  کنند یموام دریاف   ها بانکمضاربه با 

 مشمالت جلوگیری کرد.

  ربوی بود  بانمدداری موجدود کشدور از سدپرد  گدشاری در ایدن        ٔشبهاز سرمایه دارا  به دلیل  یا عد

نیزمی توا  جشب  که با ایااد بانمداری صددرصد اسالمی مناب  این گرو  را کنند یماودداری  ها بانک

 کرد.

   چو  بر شب  آیات و اوادیث یمی از دالیل ورم  ربا ظالمانه بود  ربا اس  و سیستم اسالمی از هدر

ح ظالمانه و ناسازگار به دور اس . به عبارت دیگر هدم سیستم اسالمیح کارایی در گونه روابط اصمانه

تقسیم ثروت و مهم تر از آ  به کارگیری سرمایه جه  رسید  به بهر  وری اس  و از اوتمدار منداب    

سرمایه ای اجتناب دارد. و چنانچه اقتصاد مرسوم نیز با سرع  در زمینه بیرو  ریخدتن سدموالریزم و   

ااالقی و عدال  در تازیده و تحلیدل ادود قددم      یها ارزشو وارد کرد   ها ارزشتفاوتی نسب  به بی 

برداردح آنگا  اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسالمی همگرا شد  و به هم نزدیک اواهدد شدد. در آ  مرولدهح    

 داندد  یم ها  آح که اسالم نیز اود متعهد به تحق  ها آ و برادری  ها انسا « وودت»به اهدام  ها انسا 

ح چرا که این وودت نتیاه شبیعی مفاهیم تووید )یگدانگی اددا( و الیفده الهدی )جانشدینی      رسد یم

 .باشد یمانسا ( 

 و  کاالهدا ا  ید جر ٔدهندد  نشدا    یقد یم شود؛ بخش وقیتقس یو مال یقیاگر اقتصاد را به دو بخش وق

به بده بدازار پدول و     یم بندیتقس یکه در ک) یمالاس ؛ اما بخش  یانسان یرویا  نیز جریادمات و ن

ننددگا  و  که از پدس اندداز   یا  وجدو  و اعتبدارات و سدرما   ید ( نشا  دهند  جرشود یمم یه تقسیسرما

مدل  ماقتصاد م یقیو وق یاال س . دو بخش مالکنندگا  کد یه گشارا  و تولیبه سرما هیصاوبا  سرما

شد   یاس ح مبادله و ابزار معرف یضرورار یح آنچه بسیقید  بخش وقیاه رشیبه نت یگرند و برایدیم

ه و یدر توسعه بازار سدرما  ینقش موثر ها آ استفاد  درس  از  یمال یابزارهابا  ییآ  اس ؛ آشنا یبرا

 ش رفا  مردم داشته اس .یح افزایش اشتغال و افزایرشد اقتصاد

  ریسدک را   تدوا   یمد بازارهای مالی و ابزارهای آ ح  ٔتوسعهو  ها بانکبا توسعه نظام مشارک  اسالمی در

و  هدا  جدوا  بین کارآفرین و سرمایه دار تقسیم کرد و این اود وسیله ای برای افزایش اعتماد به نفس 

 توسعه اشتغال اس .
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