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بررسی تأثیر توسعه نظام تأمین مالی با تأکید بر نظام تأمین مالی اسالمی بر
افزایش اشتغال
علی شفیعی

1

چکیده
سرمایهگشاری در تمام نظریههای اقتصادی بعنوا موتور محرکه اقتصاد پشیرفته شدد اسد ح بررسدی
آمار نشا میدهد که رقم سرمایه گشاری -برای ایااد یک میلیو شدغل در سدال -در کشدور پدایین
اس و یمی از شواهد این مدعا نرخ نسبتاً باالی بیماری در کشور اس  .این تحقی به ارائه دو راهمدار
اساسی برای رف مشمل کمبود سرمایه گشاری که در نهای باعث اشتغالزایی میشودح پردااته اسد .
اول :نظام جایگزین نظام بهر ؛ یعنی نظام تأمین مالی اسالمی مبتنی بر نظام مشارک که ورمد ربدا
یمی از ارکا اصلی آ و هدم اصلی آ تحق عدال و وودت در جامعه اس معرفی شدد ؛ (سداالنه
بحرا های اقتصادیح از جمله بیماریح رکود تورمی و  ...در نقاد مختلف جها اتفاق میافتد که یمدی
از ریشههای اصلی این وقای ریشه در نظام ربوی موجود در سیستم اقتصادی داردح که این تحقی بده
اثبات علمی این موضوع نیز پردااته) .دوم :راهمارهای رشد و توسعه بازارهای مالی.
واژههای کلیدی :سرمایه گذاری ،بازارهای مالی ،تأمین مالی اسالمی ،بانکداری اسالمی.

 -1مقدمه
ال و تولید دانش به تنهایی نمیتواند ما را به سر منزل مقصود رهنمو سازد؛ بلمه آنچه مهم اسد
این اس

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

به کار گیری صحی آ را موجب گردد .امروز کشور از منب عظیمی از نیدروی متخصدص کده فدارغ
التحصیل از مقاش مختلف دانشگاهی هستندح براوردار اس ح اما همچنا نرخ بیماری در کشور رقدم
باالیی را نشا میدهد و تعدادی زیادی از این متخصصا بددلیل عددم تدوا کدافی مدالی (در کشدور
مرسوم اس

که یک کار آفرین برای تأسیس یک واود تولیدیح اود تمام مناب مالی مورد نیاز بدرای

ٔتاسیس داشته باشد و تمام ریسک آ را نیز اود به عهد بگیرد)؛ به ایل بیمارا یا اشتغال کداذب و
 .2کارشناا ارشد رشته علوم اقتصادی -اسالمیح دانشگا تربی مدرا تهرا a.shafiei@modares.ac.ir
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کمتر از شا و توانمندی اود بپردازد .با استفاد از رشد و توسعه بازارهای مالی میتوا به این نیروی
فمری عظیم کشور جه داد و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کرد.
همچنین تشمیل سرمایه به عنوا یمی از عوامل اصلی رشد اقتصادی عمدتاً بعد از جنگ جهدانی دوم
مطرح گردید و دو پدید به این امر کمک کرد :نخس

تاربه برنامه مارشال بود که بده پیدروی از آ

مقادیر انبو کمکهای مالی آمریماح کشورهای ویرا شد اروپایی را قادر به بازسازی اقتصدادی کدرد.
این امر بر اهمی

تشمیل سرمایه و لزوم سرمایه گشاری به هدر شرید مممدن بدرای رشدد اقتصدادی

کشورهای توسعه نیافته تاکید میکرد.
پدید دوم قدرت گرفتن و تاربه اتحاد جماهیر شوروی و رشدد سدری بدا اسدتفاد از انباشد سدری
سرمایه بود که باعث شد یک الگوی رشد جدید برای کشورهای توسعه نیافته فدراهم شدود .عدالو بدر
اینح مطالعات مختلفی از شری اقتصاددانا و نهادهای مختلف اقتصادی جها در امر سرمایه گشاری و
تأثیر آ بر رشد و شموفایی اقتصاد کشورهای جها صورت گرفته که همگی تاییدی بر این مدعاس .
از سوی صندوق بین المللی پول در  32کشور در وال توسعه برای دور  29:3-3:تحقیقدی صدورت
گرف

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

بود( 2.موسویا ح 22:9ح ص  )33-32و همچنین بسیاری از اقتصاددانا کمبود سرمایه گشاری را ریشه
توسعه نیافتگی میدانند( .موسویا ح 22:9ح ص )33-33
و در مورد اهمی سرمایه گشاری و پس انداز از دیدگا اسالم آیات و روایدات زیدادی وجدود دارد؛ کده
فقط به یک مورد اشار میشود« :هُوَ أَنشَأَکم مِنَ األَرْضِ وَاسْدتَعْمَرَکمْ فدیهدا»(سدور هدودح آیده )12ح
«اداوند شما را از ااک آفرید و بر عمارت و آباد سااتن زمین بر گماش »ح شب آیه شریفه عمرا و
آبادانی زمین به عنوا یک مسئولی از انسا اواسته شد و روشن اس که پیش شرد هدر آبدادانی
سرمایه گشاری اس  .اوادیث فراوانی نیز در نموهش راکد گشاشتن مدال و ثدروت و تشدوی مدردم بده
سرمایه گشاری از شرم پیامبر (ص) و ائمه اشهار (ع) رسید ( .موسویا ح 22:1ح ص )39-20
بر همین اساا اتخاذ تدابیری برای جشب سرمایه کدافی بده منظدور تدأمین منداب مدالی شدرحهدای
اقتصادی از جمله مهمترین دغدغههای تصمیم گیرنددگا اقتصدادی در هدر جامعده اسد ؛ بده ویدژ
کشورهای در وال توسعه از جمله ایرا جشب سرمایه را اجتناب ناپدشیر نمدود اسد (وددود 9000
شرح عمرانی صنعتی و غیر صنعتی نیمه کار در کشور وجود دارد که صرفاً به دلیل نبدود اعتبدارات و
2عالو بر مورد باال از سوی همین موسسه چند تحقی دیگر اناام شد که تأیید کنند همین مطلب اس ؛ از جمله آ ها:
  34کشور در وال توسعه در دور 29:0-:9  233کشور در وال توسعهح برآوردهای گوزنتس در دور  2920-33برای کشورهای توسعه یافته و بداالار دورنبدوش -فیشدر در دور در مدورد
آمریما این مطلب را به اثبات رسانید .
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مناب مالی الزم معطل ماند اند .اواب سرمایه مربود به این شرحهای عمرانی سالیانه میلیاردهدا دالر
به کشور لطمه می زند)( .دهبیدی پورح 2233ح ص )3
این قسم تحقی به ارائه دو راهمار اساسی برای افزایش جشب سرمایه و سرمایه گشاری که نتیاه آ
افزایش اشتغال اس میپردازد.
 -5بررسی علل عدم تعادل در اقتصاد (چرا بیکاری؟ چرا تورم؟ چرا کمبود سرمایه گ ذاری؟
چرا ناعدالتی؟ و)...
سالهایی اس که در کشورهای مختلف وقایعی مانند تورمح بیماریح رکودح رکود تدورمی (توتونچیدا ح
)22:9ح سقودهای پی در پی بازارهای عمد ٔ سهام در دنیاح ورشمسدتگیهدای باندکهدای معتبدر رخ
میدهد .و از دیر باز اقتصادانا بزرگی در صدد پیدا کرد ریشه بحرا های نظام سرمایه داری بود اند.
آنا اگرچه به دلیل اعتقاد به محوری نظام بهر ح در پیدا کرد ریشه اصلی موفد نبدود اندد (یدا بده
مصالحی در ابزار آ دچار تردید شد مسأله را به شمل دیگری شرح میکنند) لمن برای از آندا در
مطالعاتشا آ قدر پیش رفتهاند که اگر یک گام کوچک دیگر بر میداشتندح ناگزیر اعترام میکردند
یشه غالب بحرا های نظام سرمایه داری در محور و تمیه گا آ یعنی در نظام بهر نهفته اسد .
که ر ٔ
(موسویا ح 22:1ح ص  )33-32برای نمونه چند مورد از این نظریات مهم پردااته میشود.
تصور میشود که اولین اقتصادانی که در صدد توجیه علمی عدم تعادل اقتصدادی واصدل از تدورم در
نظام سرمایه داری برآمد باشد هنری ثورنتو میباشد کده کتداب ادود را درسدال  2303در همدین
اصوص به چاپ رسانید .گرچه ویمسل نزدیک به یمصد سال بعد به همین موضوع پرداا ولی کتاب
این دو را میتوا در وقیق مممل یمدیگر تلقی کرد .در مدل پولی ویمسل تاکید برنقش ندرخ بهدر
بانمی اس و توانسته اس اثبات کند که تغییرات سط عمومی قیم ها و عرضه پول اود تاب متغیر
سومی هستند که میتوا آ را ااتالم بین نرخ سود و نرخ بهر بانمی دانس .
و خالصه مدل ویکسل چنین است:
-2شرد تعادل یعنی ثبات قیم عبارت اس

ازتساوی بین نرخ سود و نرخ بهدر بدانمی کده در ایدن

وال تغییرات عرضه پول نیز صفر اواهد بود.
-3شرد تورمح فزونی نرخ سود بر نرخ بهر بانمی اس که در این وال تغییدرات عرضده پدول مثبد
اس .
-2شرد رکو دح فزونی نرخ بهر بانمی بر نرخ سود اس که در چنین وضدعیتی تغییدرات عرضده پدول
منفی اس (توتونچیا ح )22:9
نظریه کینز
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از تئوری عمومی کینز چنین استفاد میشود که وی عامل اصلی بحرا و بدی ثبداتی در اقتصدادهای
مدر سرمایه داری را کاهش بازدهی سرمایه میداند( .کینزح ص  )223کینز معتقد اس

وقتی ارزش

یک کاالی سرمایه ای بیش از هزینهاش باشدح تولید کنند انگیز پیدا میکند آ کاالی سرمایه ای را
تقاضا کند .بنابراین تقاضای کاالی سرمایه ای از یک شرم بستگی به عواید ساالنه مورد انتظدار – کده
شخص در شول عمر کاالی سرمایه ای به دس اواهد آورد -داردح و از سوی دیگر وابسته به نرخ بهر ٔ
بازار میباشد .به عبارت دیگر سرمایه گشار به انگیز رسید به سود (ااتالم بین کارایی نهایی سرمایه
و نرخ بهر بازار) اقدام به استقراض و سرمایه گشاری میکندح غافل از اینمه آ بدازدهی و کدارایی کده
سرمایه گشارا به آ دل بستهاند در معرض اطر اس .
کینز دو نوع اطر برای اقتصاد مطرح میکند:
یک :اطر اوتمالی کارفرما .به این معنا که مممن اس عواید پیش بینی شد واقعاً بده دسد نیایدد.
زیرا یک چنین کاالی سرمایه ای  -که سرمایه گشار با استقراض و تعهد نرخ بهدر ٔ معیندی بده دسد
آورد  -به اوتمال زیاد در سالهای آیند مابور به رقاب با تاهیزات و تمنولوژی جدیدی میشود که
هزینه استهالکشا در ازای هر واود تولید کمتر اس ( .هانسح ص )233-232
دو :اطر اوتمالی وام دهند  .به این معنا که کارفرما مممن اس نتواندد از عهدد پردااد وام ادود
برآید.
در وقیق کینز بی ثباتی در نظام سرمایه داری را در دو مروله تصور میکندد :در مرولده اول تولیدد
کنند با برآوردی که از بازدهی سالهای آیند سرمایه داردح زیر بار تعهد ثاب و معینی به نام «بهر »
میرودح در والی که اوتمال دارد در آیند آ بازدهی مورد نظر تأمین نگردد و در نتیاه تولید کنند
ورشمس

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

موسسههایی که بر اساا تعهدات او اود را زیر بار تعهدات سدپرد گدشارا بدرد بدودح مشدمل پیددا
میکندح و اینااس که بحرا فراگیر شد کل نظام را در بر میگیرد.

2

یه مین اسکی ()MinsKy
نظر ٔ
2کینز عل بیماری (یعنی تفاضل بین سرمایه گشاری بالقو و بالفعل) وجود رجحا نقدینگی تشخیص داد شد اسد کده ایدن
اود باعث نرخ بهر مثب میشود و سرمایه گشاری تا جایی صورت میگیرد که نرخ سود (یا بهتر اس گفته شدود ندرخ بدازدهی
داالی) بیشتر (یا مساوی) نرخ بهر باشد.
به اعتقاد نویسند عامل اساسی و ریشه تمام این تناقضات و عدم تعادلهای اقتصادیح بازار پولی واصل از آ و نیز تادویز سدفته
بازی و کنز میباشد که همگی به هما نرخ بهر بر میگردد .به عبارت دی گرح نظام اقتصادی بدو بهر (بدو بازار پدول و بددو
سفته بازی و کنز) هنوز مزایای اود را به علمای اقتصاد غربی نشا نداد اس ( .توتونچیا ح )22:9

144

www.SID.ir

Archive of SID

مین اسمی بی ثباتی و بحرا اقتصادهای مدر سرمایه داری را بده اسدتفاد از وجدو و منداب مدالی
اارجی از ملسسات اقتصادی جه تحصیل داراییهای فیزیمی و عینی توسط این ملسساتح (که این
استقراض با نرخ بهر ثابتی صورت میگیرد) و نیز تحول و تطور فرآیند استقراض و تأمین مالی موف
و بی اطرح به فرآیند «تأمین مالی و استقراض شمنند و ناپایدار مبتنی بر سفته بازی» در این رژیدم
نسب میدهد .در چنین اوضاع و اووالی هر گونه افزایشی در نرخ بهر و یا کاهشی در میزا سودهای
واقعی موجبات پیدایش ااتالالتی برای پدار ای از شدرک هدا و ملسسدات مدالی واسدطه و گسدترش
ورشمستگیها در سط اقتصاد از شری بروز اثرات زنایر ای اواهد شد.
یه مین اسمی توجه شود چیزی جز ومله به «نظدام بهدر » را دیدد نمدیشدود؛
اگر اوب ماهی نظر ٔ
نظامی که در آ استفاد کنند ٔ از مناب مالی بدو اشمینا از اینمه درآمدهای آتی او چگونه اواهد
بود اود زیر بار تعهدات ثاب و از پیش تعیین شد ای میبرد؛ تقریباً هما ورفی که کینز در مسأله
اوتمال کاهش بازدهی سرمایه بیا میکرد.
اسالم با تحریم «نظام بهر » و جایگزین کرد «نظدام مشدارک » بده منداب مدالی ادارج از موسسده
ماهیتی هم چو مناب مالی داالی موسسه را داد و ایمنی موسسه را از اطر شمنندگی مدیرهاندد.
جالب توجه اینمه اقتصاددانی به نام الویو ( )lavoieبا قبول فرضیه مین اسمی پیشنهاد میکند که در
دور های رون سرمایه گشاریح ملسسات ازز کانالهایی چو «نسب سود توزی نشد » استفاد کنند
که نوعی ااص از مشارک اس  .لمن محدود کرد موسسهح در دور ٔ رون سرمایه گشاری به استفاد
از مناب داالی نه مممن اس ح نه صالح .بلمه را ول هما استفاد از مناب اارجی اس ؛ لمن نه بر
اساا نظام بهر ح بلمه مطاب نظام مشارک ( .فردمنشح ص )242-243
در سال  2933مقار با ورشمستگی بعضی بانکهای آمریماح لیندن برگر ،ک اره ک ن و گولم ب و
مینگو هم شی مقالههایی که در کنفرانس فدرال رزرو سانفرانسیسکو ارائه کردند – بعدد از بیدا
دالیل ناپایداری نظام بانک داری ربوی -نوع ااصدی از سیسدتم بدانمی مبتندی بدر نظدام مشدارک را
پیشنهاد میکنند( .اا ح ص )34
نظریه مارتین .ل.ویتزمن
ویتزمن در کتاب اقتصاد شراکتی بحث مفصلی پیرامو پدید ٔ رکود تورمی که نظام سدرمایه داری
نوین را تهدید میکند ارائه کرد که به نقل قسم هایی از آ کتاب میپردازیم.
اقتصادهایی که بر اساا عوامل بازار پایه گشاری شد از دیر باز دس ادوش بیمداری مدزمن و رشدد
بطیئی بود اند .پس از کینز دول ها به این نمته پی بردند که میتوا از شری سیاس های انبسداشی
پولی و مالیح با رکود و کسادی مقابله کرد .این رویه اگرچه پس از جنگ جهانی دوم بده اصدوص در
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دهه  2943تا  2913ملثر واق شدح در دو دهه بعد بیماری و تورم به تدریج به شور وابسدته بده
اوایل ٔ
هم گر اوردح تا ودی که اکنو دور های بیماری شدید و تورم سنگین یمی پس از دیگری به تناوب
و در عین وال هر دو با هم و هم زما نیز به وقوع میپیوندند.
پیوند بد یمن رکود مزمن و تورم منار به پیدایش لغ جدیدی در قاموا اقتصادی شد کده همدا
«رکود تورمی» اس  .این پدید مرضی اس صعب العالج زیرا استفاد از روشهای اقتصداد کدال بده
منظور معالاه یمی از عالیم این مرض باعث بدتر شد نشانه دیگر آ مدیشدود .مدثالً روش اساسدی
کاهش تعداد بیمارا و تسری آهنگ رشد اقتصادیح تحرک بخشید به اقتصاد از شری سیاس هدای
انبساشی پولی و مالی اس ؛ ولی سوا و ساز ورارتهای ناشی از ایدن تحدرک فشدارهای تدورمی را
موجب میگردد که مهار آ بالمال امری مشمل و سخ اواهد بود .در عدین ودال و بدبختانده روش
اساسی مهار تورمح کاهش فعالی های اقتصادی از شری اجرای سیاس های انقباضدی اسد کده ایدن
اود موجب بیماری شدیدح کندی رشد اقتصادیح کاهش بهر وری تولیدح کسری بودجهح بحرا قروض
یطه سیاس اس .
و بدهی و عدم تواز بازرگانی میگردد .نتیاه امر پیدایش ادوار تااری در و ٔ
 ...رکود تورمی فی نفسه یک پدید و مشخصه وتمی و ذاتی اقتصادی سرمایه داری نیس ح بلمه عل
پیدایش آ ح نحو ٔ پرداا

دستمزد به کارکنا در وض فعلی اس ح به شوری که پرداا

دستمزد یا

پاداش به کارکنا فعالً در ارتباد با یک واود وساب برو ووز ای اس  .ارزش ایدن واودد وسدابح
یه اقتصادی کارفرما یا واود اقتصادی و یا عملمرد آ نداردح بنابراین رکدود تدورمی اسدفبار
ربطی به بن ٔ
سیستم پرداا دستمزد اس .
وی سپس به عنوا را ول میگوید:
 ...نحو ٔ دیگری که برای پرداا

دستمزد و وقوق در قبال کار اناام شد وجود داردح بر ایدن اسداا

اس که پرداا وقوق با شااص مناسبی از عملمرد واوداقتصادی مرتبط گدردد و ایدن شدااص یدا
معیار میتواند درصدی از عواید یا مناف آ واود اقتصادی باشد .به این ترتیب انگیز مناسبی اود به
اود ایااد میشود تا با بیماری و تورم مقابله شود ...و االصه رمدز کنتدرل رکدود تدورمی اسدتفاد از
اصیصههای شبیعی برتر اقتصادی کال در چارچوب یک «نظام مشارکتی» اس .
مارتین ویتزمن توجه اود را به مساله دستمزد و نحو ٔ پرداا

آ معطوم داشتهح در والی کده ایدن

جنبه عام و کلی داشته باشد و شامل سهم سرمایه در تولید هم بشود؛ یعنی به جای بهر ٔ
ٔ
امر میتواند
سرمایه هم سهمی از سود تعل بگیرد.
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به عبارت دیگرح هما استداللی که ایشا برای «رکود تورمی» در ارتباد با دستمزد بیدا مدیکدرد و
میگف « :دستمزد در نظام فعلی برو ووز ای اس

یده اقتصدادی کارفرمدا یدا واودد
و ربطی بده بن ٔ

اقتصادی و یا عملمرد واود اقتصادی ندارد» دقیقاً در نظام بهر هم واکم اس .
بهر ٔ وامهای دریافتی ملسسات تولیدی با قط نظر از تواناییهای کارفرما و واود اقتصادی و بدا قطد
نظر از اینمه کارفرما بتواند از آ وام استفاد کندح تعیین میگردد و قطعاً هما آثار دستمزد را اواهد
داش .
بنابراین هما شور که برای عادالنه تر شد توزی درآمد و به جه باال برد انگیز تولید در کارگرا
و در نهای برای ول مشمل رکود تورمی الزم اس نظام دستمزد تغییر کرد و مطاب نظام مشارکتی
رفتار شودح در شرم سرمایه هم بایستی نظام بهر تغییر کرد و از نظدامی کده صداوب سدرمایه را در
درجه برو ووز ای بود تعیین نرخ بهدر بده
ٔ
بنگا شریک کند استفاد کرد؛ به ویژ با توجه به اینمه
مراتب بیشتر از تعیین میزا دستمزد اس ( .ویتزمن)
دالیل اساسی و حقیقی وجود عدم تعادلهای اقتصاد سرمایه داری
مدل کینز تا ودود قابل توجهی جوابگوی عل ایااد بیماری و رکود در جوام سرمایه داری میباشدد
ولی کینز و سایر اقتصاد دانانا غربی بعد از او قادر نبودند توجیه کنند که کنز و سفته بازی با پدول و
پول را عاشل و بیمار نگه داشتن و از مسیر تولید بیرو برد موجب ایااد تقاضای مدازاد در کمتدر از
اشتغال کامل اواهد شد .مطالبی ازقبیل انعطام ناپشیری سط عمومی قیم هدا و دسدتمزدها بدرای
توجیه تعادل در کمتراز اشتغال بیا کردند.
با استفاد از فرمول به ظاهر ساد ویمسل S+ΔM+DH=Iکه در آ  Sپس اندداز؛  ΔMتغییدرات
وام پول؛  DHعدم کنز و عدم سفته بازی و  Iسرمایه گشاری میباشدد .بدا فدرض آ کده ΔM=0
باشدح در اقتصاد سرمایه داری همیشه S>I :اواهد بود.
ما به التفاوت Iو  Sوارد بازار سفته بازی (یعنی هما بازار پولی و ارید و فروش اوراق قرضه بر اساا
مدل کینز در اصوص تقاضای سفته بازی برای پول) میشود .بنا به گفته کیندز وجدود بهدر موجدب
چنین بازاری اس .
هما شور که در شمل نشا داد شد اس وام بهینه سرمایه در وددی اسد کده کدارایی نهدایی
سرمایه (هما نرخ بازدهی داالی) برابر نرخ بهر باشد .یعنی سرمایه گشارا تا جایی سرمایه گدشاری
میکنند که نرخ بازدهی داالی بیش از نرخ بهر باشد یعنی  R>rباشد .بنابراین در نرخ بهدر ˉ rودد
_

_

بهینه سرمایه  kاواهد بود زیرا در وام سرمایه بدیش از  kهزینده بهدر بدیش از بدازدهی داالدی
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_
*

واصل از سرمایه گشاری اس  .نتیاه آنمه فاصله بین  kو  kبه بازار پولی سوق داد میشود .زیرا با
وشم بهر وام سرمایه میتواند تا به انداز

*

 kافزایش یابد ولی نرخ بهر بصورت ندرخ ودشم عمدل

_

کرد اجاز سرمایه گشاری بیش از  kرا نمیدهد .نمودار  2حد بهینه س رمایه در نظ ام س رمایه
داری

_
*

بدلیل فاصله بین  kتا  kدر نظام سرمایه داری کارگر در انتظار دعوت سرمایه گشار باقی میماند و
_

*
باای بمارگیری  k kسرمایه که او را بمار بگماردح سدرمایه بدالقو راهدی بدازار سدفته بدازی (پدول)

میشود و کارگر بیمار میماند این هما نمته ای اس که قبالً از کینز بیا شد و آ اینمه بهر عل
اصلی بیماری در این نظام اس و در چنین نظامی اشتغال کامل واصل نمیشود.

سرمایه بالقو (یعنی هما پول) از مسیر اصلی اارج شد و وارد این گرداب میشود که گرچده بدرای
وام دهندگا و سفته بازا در بازار پولی درآمد ایااد میکند ولی نه تنها باعث افزایش تولید و اشتغال
بیشتر نمیشود بلمه بعنوا هزینه به قیم تمام شد محصوالت سااته شد اضافه شد و موجد عدم
تعادل ناشی از بیماری و تورم (بدلیل قدرت ال پول بانمداری ربوی) ونیدز رکدود تدورمی مدیگدردد
همین درآمد واصل در بازار پولی اس که موجد تقاضای مازاد اس .
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در بازار پولی و بازارهای سفته بازی (برای انواع کاالها و اوراق سهام و قرضده) چده اتفداقی مدیافتدد؟
تفاضل بین Sو Iکه به این بازارها سوق داد میشود بدرای دسد انددرکارا و فعداال ایدن بازارهدا
درآمدهایی به وجود میآورد که ارتباشی با تولید و اشدتغال نددارد ولدی درعدین ودال بدرای دریافد
کنندگا چنین در آمدهایی (به موجب نظریه کینز) تقاضا برای اندواع کاالهدای مصدرفی (بدی دوام و
بادوام) به وجود میآورد که برای آ ها به دلیل وجود بهر عرضه ای وجود ندارد برشبد آمارهدا شدی
سالهای  2943تا  2932نشا میدهد هرقدر فاصله بین االص بهر و سود شرک های سدهامی شدی
سالهای مختلف کم میشودح شااص هزینه زندگی رقم بیشتری را نشا میدهد به شوریمه درسالهای
آاراالص بهر بیش از سود شرک های سهامی بود اس
این نمته موید این نظر اس که دارندگا درآمدهای ربوی و سدفته بداز چدو متقاضدی اندواع کاالهدا
اواهند بودح گرداب واصل از عملیات ایشا مان تولید کاالها و ادمات و درنتیاده افدزایش اشدتغال
شد ولی همچنا متقاضی کاالها و ادمات میباشند این عمل به نحوی صورت میگیرد که به دلیدل
وجود تقاضای مازاد سط عمومی قیم ها به دو دلیل کداهش تولیدد و افدزایش تقاضدا بداال مدیرود.
(توتونچیا ح  )22:9در نتیاه نظام تأمین مالی ربوی و بانمداری ربوی؛ یمی از دالیل کمبدود سدرمایه
گشاریح بیماریح تورم و  ...اس .
البته باید توجه داش که هدم اصلی از رعای ورم های الهی؛ بیشتر جنبه عبودی و بنددگی داردح
و این دلیل شاید یمی از دالیل ورم ربا باشد و در ودیثی از امام رضا (ع) علد ورمد را ضدالمانه
بود این امر بیا شد اس  2.و در آیات  3:3-3:9سور مبارکه بقر به صراو ورم ربا ادواری
بیا شد ؛ ربا اواری را در ومم جنگ با ادا و رسول ادا و ربا را عامل از بین رفتن برک مدیداندد:
«الَشِینَ یأْکلُو َ الرِبَا الَ یقُومُو َ إِالَ کمَا یقُومُ الَشِی یتَخَبَطُهُ الشَیطَا ُ مِنَ الْمَسِ ذَلِدک بِدأَنَهُمْ قَدالُواْ إِنَمَدا
الْبَی ُ مِثْلُ الرِبَا وَأَوَلَ اللّهُ الْبَی َ وَوَرَمَ الرِبَا فَمَن جَاء ُ مَوْعِظَ ٌ مِن رَبِهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ ُ إِلَی اللّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فیها اَالِدُو َ ﴿ ﴾3:3یمْحَ ُ اللّهُ الْرِبَا وَیرْبِی الصَدَقَاتِ وَاللّهُ الَ یحِدب
کلَ کفَارٍ أَثِیمٍ ﴿ ﴾3:1إِ َ الَشِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَالَةَ وَآتَوُاْ الزَکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِدمْ
وَالَ اَوْمٌ عَلَیهِمْ وَالَ هُمْ یحْزَنُو َ ﴿ ﴾3::یا أَیهَا الَشِینَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِدی مِدنَ الرِبَدا إِ کندتُم
ملْمِنِینَ ﴿ ﴾3:3فَإِ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِ تُبْتُمْ فَلَممْ رُؤُواُ أَمْدوَالِممْ الَ تَظْلِمُدو َ
وَالَ تُظْلَمُو َ ﴿»3﴾3:9
 .2امام علی بن موسی الرضا (ع) میفرمایند ..« :و لما فی ذلک من الفساد و الظلم »...و به ااشر این که ربا منشأ فساد و ظلم اس
ربا ورام شد اس ( .ودیث 22ح باب 2ح من ابواب الرباح جلد  23وسایل الشیعه)
 .3معنی آیات« :کسانی که ربا میاورندح (از گور) برنمیایزند مگر مانند برااستن کسی که شیطا بر اثر تمدااح آشدفتهسدرش
کرد اس  .این بدا سبب اس که آنا گفتند( :داد و ستد صرفاً مانند رب اس  ).و وال آنمه ادا داد و ستد را وداللح و ربدا را
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و در تفسیر آیه 3:3؛ این آیه و آیات بعد که دربار ٔ ربا اس ح با آیدات پدیش کده دربدار ٔ انفداق اسد ح
ارتباد دارد؛ زیرا ربااواریح درس

در مقابل صدقه قرار دارد .ربااوارح پول بالعوض میگیدرد و انفداق

کنند پول بالعوض میدهد .در ضمنح آثار بد ربااواریح در مقابل آثار نیک صدقه و انفداق اسد  .ربدا
ااتالم شبقاتی و دشمنی میآورد و صدقه بر محب و دوستی میافزایدد .ربدا ادو مسدمینا را در
شیشه میکند و صدقه باعث استواری زندگی بیچارگا میشود .ربا باعث ااتالم و ناامنی مدیشدود و
صدقه موجب اتحاد و امنی  .اداوند در این آیات چنا شدتی به کار برد که دربار ٔ هیچ گنداهی بده
کار نبرد اس ؛ مگر دربار پشیرش واکمی دشمنا دین .قرآ در مورد سایر گناها بزرگ  -اگرچه
با آ ها مخالف کرد – مانند این دو گنا براورد نمرد اس ؛ وتی گناهانی مانند زناح شراب اواریح
قمارح ظلم ووتی گناهانی بزرگ تر از آ ؛ چراکه فساد این گناهدا از یدک نفدر یدا چندد نفدر تاداوز
نمیکند و آثار آ تنها برای از ابعاد ظاهری زنددگی را در بدر مدیگیدرد؛ بدر ادالم ربدا و واکمید
دشمنا دین که آثار بدش اساا دین را از بین میبرد و زندگی انسدانی را تبدا کدرد ح فطدرت الهدی
آدمی را نابود میکند( .تفسیر المیزا ح ج 3ح ص  )422و ائمه اشهار علیهم السدالم نیدز بدا ربدا مبدارز
کرد اند و روایات بسیاری با مضامین شدید دربار ٔ این عمل وارد شد اسد  .از امدام صدادق (ع) نقدل
شد اس « :گنا گرفتن یک درهم رباح بزرگتر اس از این که انسا محرم در بی اهلل الحرام هفتداد
بار زنا کند»( .اشیب البیا ح ج 2ح ص )13
نظام تأمین مالی اسالمی (نظام مشارکت) ،جایگزین نظام بهره (ربوی)
وشم بهر از اقتصاد مهمترین و در عین وال دشوارترین مسأله ای اس که مربود به موض اسالم در
اقتصاد میباشد  .اهمی این مطلب ناشی از آ اس کده داللد بدر یدک فلسدفه ممتداز اجتمداعی –
اقتصادی دارد که انزجار اود را از هر شمل استثمار اجتماعی از روابط نامتعادل و غیدر عادالنده اعدالم
میکند .دشواری مسأله در این اس که وشم ربا نه تنها نشانه ای از باز سدازی سیسدتم مدالیح بلمده
بیانگر باز آفرینی بنیانی کل سیستم اقتصادی اس  .در عین وال باید توجه داش

ادعای اینمه وشم

ربا در چارچوب اقتصاد سرمایه داریح موجب رویدادهایی میگردد که نهایتاً منار به تبددیل اودکدار
نظام به یک سیستم تمام عیار اسالمی اواهد شدح اعتباری ندارد .در وقیق ودشم ربدا یدک وسدیله

ورام گردانید اس  .پسح هر کسح اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسیدح و (از ربااواری) باز ایستادح آنچه گششتهح از آ ِ اوس ح
و کارش به ادا واگشار میشودح و کسانی که (به ربااواری) باز گردندح آنا اهل آتشاند و در آ ماندگار اواهند بود )3:3( .اددا
از (برک ) ربا میکاهدح و بر صدقات میافزایدح و اداوند هیچ ناسپاا گناهماری را دوس نمیدارد )3:1( .کسانی که ایما آورد
و کارهای شایسته کرد و نماز بر پا داشته و زکات داد اندح پاداش آنا نزد پروردگارشا برای آنا اواهد بود؛ و نه بیمی بر آنا -
اس و نه اندوهگین میشوند )3::( .ای کسانی که ایما آورد ایدح از ادا پروا کنید؛ و اگر ملمنیدح آنچه از ربا باقی ماندد اسد
واگشارید )3:3( .و اگر (چنین) نمردیدح بدانید به جنگ با ادا و فرستاد ویح برااستهاید؛ و اگر توبه کنیدح سدرمایههدای شدما از
اودتا اس  .نه ستم میکنید و نه ستم میبینید»)3:9( .
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اس ح وسیله ای که در عملح تشخیص پیش شردهای یک اقتصاد اسالمی و عاری از استثمار را مممن
میسازد .با وشم ربا میبایس به دنبال گزینش سیاس های اقتصادی قابل قبولی بود که بی عددالتی
اجتماعی – به ویژ آ هایی که از نابرابریهای درآمد و ثروت برااستهاند -دامن نزند.
به بیا دیگر هدم اسالم از تحریم ربا این نیس که نرخ بهر به وداقل مممن یا به صفر برسدح بلمده
از اساا با چنین شیو ای از به کار گیری پول و سرمایه مخالف بود و معتقد اس باید در پدی روش
دیگری برای به کارگیری پس اندازها و سرمایهها بود که با عدال اجتماعی و ااالق مطلدوب اسدالمی
سازگار باشد؛ که آ روش همانا نظام مشارکت اس ( .موسویا ح 22:1ح ص )91-9:
کیفیت تأمین مالی مؤسسات در نظام مشارکت
اسالم به منظور تسهیل فعالی های تولیدی و تااری اشمال مختلفی از عقود مدالیح مانندد مشدارک ح
همه آ ها مشارک
مضاربهح مزراعهح مساقاتح جعاله و  ...را معرفی و امضا نمود که اصیصه اصلی در ٔ
صاوب و یا صاوبا سرمایه با عامل یا عوامل اقتصادی -کارفرما -میباشد 2.این عقدود اممدا تدأمین
مالی برای بنگا ها و ملسسات تولیدی و تااری را در بخشهای مختلف صنع ح کشاورزی و بازرگانی و
ادمات مهیا میسازد.
در نظام مشارک صاوب پس انداز به جای داد قرض و گرفتن بهر ای ثاب و از قبدل تعیدین شدد ح
کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز موسسه اقتصادی را تأمین کرد و در سود و زیا موسسه بر اسداا
توافقی که با کارفرما – اعم از اینمه کارفرما هم سرمایه ای از اود داشته باشدد یدا نده -کدرد سدهیم
میشود .بعد از اتمام دور ٔ مالی و کسر هزینهها سود باقی ماند به وسب نسب هایی کده در قدرار داد
در نظر گرفتهاندح بین صاوب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم میگردد .روشن اس که ایدن
نسب ها امر ثاب و مقطوعی نیس ح بلمه به وسب میزا بازدهی سدرمایه و میدزا کداردانی کارفرمدا
میتواند تغییر کنند( .موسویا ح 22:1ح ص )9:-93
 -3لزوم رشد و توسعه و بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و کاهش بیکاری
 -3-1معرفی سیستمهای مالی و جایگاه آن در نظام اقتصادی

3

اقتصاد ملی از دو بخش وقیقی و مالی تشمیل یافته اس  .بخش وقیقی اقتصاد بیانگر جریا کاالها و
ادمات از تولید کنندگا به مصرم کنندگا و نیز جریا نیروی انسانی از مصرم کننددگا (عرضده
کنندگا ) به سم تولید کنندگا اس  .بخش مالی اقتصاد نیز شامل جریا وجو اعتبارات و سرمایه
 .2برای اشالعات بیشتر از این عقود مراجعه کنید:
مبانی فقهی نظام مشارک ؛ موسویا ح سید عبااح « پس انداز و سرمایه گشاری در اقتصاد اسالمی»ح پژوهشگا فرهندگ و اندیشده
اسالمیح 22:1
 .3رویمی فرح مهریح بررسی عملمرد اقتصادی انتشار اوراق مشارک در ایرا ح وزارت امور اقتصادی و داراییح 2233
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یه پس انداز کنندگا ح ملسسات اعتباری و مالی و صاوبا سرمایه به سدم سدرمایه گدشارا و
از ناو ٔ
تولید کنندگا کاالها و ادمات و یا دول اس  .با بررسی هر یک از بخشهای مشکور از نظدر محتدواح
این نتیاه واصل میشود که این دو بخش بر یمدیگر تأثیر متقابل دارند یعنی ارتباد تنگداتنگی بدین
این دو فرآیند واکم بود و در واق مممل یمدیگرند .در تأیید مطلب اایر باید به این نمته اشار نمود
که برای به نتیاه رسید فعالی های اقتصادی بخش وقیقیح آنچه بسیار ضروری به نظدر مدیرسددح
مبادله و ابزار معرفی شد برای آ میباشد و در این بدین پدولح اعتبدارات و اوراق بهدادار از ابزارهدای
اصلی عهد دار این نقش در بازارهای مالیاند .بنابر این رکود یا رشد یک بخشح میتواند رکود یا رشد
بخش دیگر را در پی داشته باشد.
در ماموع باید گف

مشخصه یک اقتصاد سدالم و پیشدرفته اسد و
ٔ
که رشد هماهنگ این دو بخشح

تداوم رشد اقتصادی را تضمین اواهد کرد .در این ارتباد ماموعه عناصر مرتبط بخش مالی که شامل
مبادله مطا لبات اس ح در اصدطالح سیسدتم مدالی اواندد مدیشدود(.پوریدا ح
ٔ
ترتیباتی برای ایااد و
)2233
 -3-5طبقه بندی بازارهای مالی

2

بازارهای مالی را میتوا به شرق گوناگو شبقه بندی کرد .یک شبقه بندی بر وسب و مالی اس ح
مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام؛ روش دیگر شبقه بندی بر وسب سر رسدید مدالی
اس  .برای مثال بازاری برای ابزار بدهی کوتا مدت وجود دارد که آ را بازار پدول مدینامندد و بدازار
دیگری برای دارایی مالی با سر رسید شو النی تر وجود دارد که به آ بازار سرمایه می گویند.
بازار پول
هما شور که پیش تر بیا شدح بازار پول به عنوا زیدر ماموعده ای از بدازار مدالی و در کندار بدازار
سرمایه مطرح میشود .این دو بازار به شور اصولی بایدح نه به عندوا رقیدبح بلمده بده عندوا مممدل
یمدیگر در جه تأمین نیازهای مالی بنگا ها و دول عمل کنند .در غیر این صورت اگر ایدن دو بدازار
به رقاب نا سالم بپردازندح ورود مناب میتواند به شور نادرستی به شرم یک بازار سوق یابد و درنهای
بخش مالی اقتصادح کارایی اود را در تاهیز مناب از دس بدهد .در هر وال بازار پول به تأمین مدالی
کوتا مدت میپردازد و منابعی تح عنوا وام برای مقاصد کوتا مدت در این بازار عرضده مدیشدود.
این بازار تسهیالت الزم را به منظور بهبود وضعی

نقدینگی واودهای اقتصادی در ااتیار آ هدا قدرار

 .2سازما بورا اوراق بهادار تهرا ح «رهیدافتی بده کارکردهدای بدورا اوراق بهدادار و جایگدا آ در بازارهدای مدالی»ح گدزارش
مقدماتیح22:1
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میدهد .بازار پول میتواند کمبود یا مازاد نقدینگی موقتی را جبرا نمایدح زیرا ابزارهای بدازار پدول از
نقدینگی باالیی بر اوردارند.
بازار سرمایه
بازار سرمایه به مما یا نظامی گفته میشود که نیازهدای واوددهای تاداری و دولد را در محددود ٔ
وامهای بلند مدت و میا مدت برآورد میسازد .بر اساا تعریف دیگرح بازاری مالی برای ابزار سرمایه
و نیز ابزار بدهی با سر رسید بیش از یک سال میباشد.
در واق بازار سرمایهح منب اصلی تأمین مالی بلند مدت اس و اوراق بلند مدت (با سررسدید بدیش از
یک سال) در آ مبادله میشود .ابزارهای ٔتامین مالی در بازار سرمایه عالو بر اوراق قرضه بلند مددت
شامل سهام عادی و ممتاز میباشد .ابزارهای بازار سرمایه میتواند اممانات گوناگونی در ااتیدار عمدوم
قرار دهد و با وجود آورد تنوعح مطلوبی بیشتری به سرمایه گشاریها در بازار سرمایه بخشد.
 -3-3خصو صیات بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه
(تامین نیازهای مالی) شمل گرفتدهانددح امدا بدا
علیرغم اینمه بازار پول و سرمایه با هدم اولیه یمسانی ٔ
توجه به نوع متفاوت تأمین مالی در این دو بازار و ویژگیهای متفاوت ابزارها و نهادها در آ هداح بدازار
پول دارای ویژگیهای متمایزی از بازار سرمایه اس که اهم آ ها عبارتاند از:
 -2درجه اشمینا در باز پرداا اصل و بهر بسیار زیاد اس ح یا به عبارت دیگرح درجه ریسک در این
بازار پایین اس
 -3درجه نقدینگی در این بازار بسیار باالس ح به شوری که اوراق بهادار موجود در این بددو کداهش
ارزش به سرع قابل نقد شد میباشد
 -2بازد ساالنه اوراق بهادار در این بازار متناسب با ریسک آ ها اغلب کمتدر از بدازد و ریسدک اوراق
بهادار بازار سرمایه اس
 -4سرع مبادالت در این بازار بسیار زیاد اس
 -3بر االم بازار سرمایهح بازار پول در محل معینی تشمیل نمیشود
 -3-4مقایسه ابزارهای بازار پول و سرمایه
به شور کلی تفاوت بازار پول و سرمایه در ابزارهای این دو بازار برای ٔتامین مالی مشخص میشدود .در
کشورهای صنعتی و توسعه یافتهح ابزارهای بازار پول در مقایسه بدا ابزارهدای بدازار سدرمایه از اهمید
کمتری بر اوردارند .برای مثال در سال  2990میالدی ارزش ابزارهدای بدازار پدول در آمریمدا 2330
میلیارد دالر بودح در والی که ارزش ابزارهای بازار سرمایه در این کشور در همین سدال برابدر 24400
میلیارد دالر بود اس .
153

www.SID.ir

Archive of SID

آشنایی و استفاد صحی از ابزارهای مالیح یمی از مهمترین ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه اس
که استفاد کنندگا مهمترین و گویاترین اثر آنرا در پوشش مددیری ریسدک سدرمایه گدشاری ادود
میدانند .در نمودار  3به شور االصه نشا داد شد اس .

2

نمودار  3مقایسه میا ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه (رویمی فرح )2233
بازارهای مالی

بازار سرمایه

بازار پول

اوراق ازانه

اوراق بهادار با
درآمد ثاب

اوراق مشتقه

اوراق سهام

اوراق تااری

گواهی سپرد
قابل معامله

اوراق قرضه دالر
اروپایی

اوراق قرضه رهنی

سهام عادی

اوراق قرضه دولتی

ااتیار معامله
سهام

اوراق قرضه سازما
های دولتی

اوراق قرضه
رهنی
اوراق قرضه
شهرداری ها

اوراق قرضه شرک

و ارید اضافی
سهام

اوراق بهادار
اارجی

و تقدم

قرار دادهای آتی
و سلف

ابزار ترکیب نرخ
بهر  -نرخ ارز

معامالت معاوضه

ابزار ترکیبی نرخ
بهر  -سهام

ااتیار معامله

ابزار ترکیبی نرخ
ارز  -کاال

یک دور ای
چند دور ای

ها

سهام ممتاز
اوراق قرضه نرخ
بهر صفر

اوراق سهام ممتاز
نرخ شناور
اوراق قرضه بنال

 2برای اشالعات بیشتر بنگرید به:
کتاب دکتر ماتهدح «پولح بانمداری و نهادهای مالی»ح پزوهشمد پولی و بانمیح بهار 2234
گرو مدیری مالی و سرمایه گشاری مرکز مطالعات دانشگا صنعتی شریف (به سرپرستی ماید دهبیدی پور)ح «ملزومدات رشدد و
توسعه بازار سرمایه»ح موسسه کار وتامین اجتماعیح 2231
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 -3-1بررسی مشکالت بازارهای مالی در ایران
بازارهای مالی در ایرا ح از دو بخش پولی و سرمایه ای تشمیل شد اس  .بخش پولی این بازارح مرکب
از نظام بانمی ملسسات اعتباری غیر بانمیح بخش گسترد و شبه پول 2سنتی اس  .بخش سدرمایه ای
آ نیز عمدتاً در بورا اوراق بهادار متشمل شد اس  .اما متأسفانه بازارهای مالی جایگا مطلوب اود
را در اقتصاد ما نیافتهاند یعنی این بازارها قادر نیستند برای رف نیازهای بخش واقعی مناب مالی را به
نحو بهینه ای گرد آوری و تاهیز کنند و تخصیص دهند .مهمترین شاهد ایدن مددعا ضدعف بازارهدای
دراز مدت سرمایه ای در مقایسه با بازارهای کوتا مدت پولی و شاهد دیگر چیرگدی الگوهدای سدنتی
پس اندازح مانند شال و سمه و اودروح و وضور همزما و قدرتمند بخش شبه پولی سدنتی در اقتصداد
ایرا اس  .وضور بخش شبه پولی را قبل از هر چیز به شور شهودی میتوا دریاف و شواهدی مانند
استقبال از پیش فروش کاالهای با دوامح همانند اودروح ونیدز تدأییددی بدر چیرگدی و یدا دسد کدم
قدرتمندی گرایشهای سنتی پس انداز در ایرا اس  .به عالو ح بخش شبه پولی چو عمدتاً در ووز
اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی قرار میگیردح اساساً از شری ارقام رسمی قابل انداز گیری نیس .
اما ضعف بازار سرمایه را به سهو ل میتوا از منظر آمار و ارقام رسمی در یاف  .شاید ذکر چند رقدم
بتواند به روشنی گویای ضعف و قدرت هریک از بخشهای پولی و سرمایه ای اقتصداد باشدد .در سدال
22:3ح وام سپرد های بخش غیر دولتی نزد بانک تااری و تخصصی نسب به تولدد ناادالص ملدی
ودود  43درصد بود .در والی که در همین سال وام داد وستد در بورا نسب بده تولیدد ناادالص
ملی تنها ودود  3درصد میشد و به همین دلیل ترتیب وام داد وستد در این بازار متشمل سدرمایه
نسب به سپرد های بخش غیر دولتی نزد بانکهای تااری و تخصصی تنها  4درصد بود3.این در والی
اس

که برای مثال ارزش جاری بازار سهام نسب به تولید نا االص ملی در کشدور انگلسدتا 232/:

درصدح در مالزی  339درصدح در سنماپور  293درصد در ترکیه  23درصد بود .بنابر این وض کندونی
بازارهای مالی ایرا را دس

کم در مقایسه با جها پیرامدو ح نمدیتدوا مطلدوب دانسد ( .گدزارش

تحقیقیح سازما بورا اوراق بهادار تهرا ح  )22::هر چند اهمی نسبی دو نهاد بازار پول و سدرمایه
در میا کشورهای پیشرفته نیز متفاوت اس

و گرایشهای متفاوت به این دو بازار تدا ودد زیدادی از

تفاوت سااتار نهادهای مالی کشورها سر چشمه میگیرد .اما در ماموعح شیوهای ٔتامین مالی متمدی
به اوراق بهادار عمدتاً در کشورهای توسعه یافته غالب اس و در ایرا ح همانند بسیاری از کشورهای در
وال توسعهح شبمه بانمی و بازار پول بر بازار سرمایه چیرگی دارد .از این رابطه میتوا ٔتاثیر گدشاری و
 .2سپرد های پس انداز و مدت دار که از نقدینگی کمتری بر اوردار بود .
 .3برای توضیحات بیشتر به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ح گزارش اقتصادی و تدراز نامده سدال 22:3ح مصدوب :1/01/22
رجوع کنید.
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ٔتاثیر پشیری بازارهای پول و سرمایه از یمدیگر را دریاف دالیل چیرگی بازار پول بر نظام مالی ایرا را
بررسی کرد .قبل از هر چیز میتوا به دو مفهوم پایه ای بدازد و اطدر مراجعده و ارزیدابی کدرد کده
ابزارهای مالی ارائه شد در هر یک از دو بازار پول و سرمایهح بدین لحاظ چه جایگاهی دارند2.مهمترین
ابزارهایی که امروز در بازار پول ارائه میشود سپرد های بانمی اسد ح در ودالی کده در بدازار سدرمایه
مهمترین ابزار اوراق سهام شرک های پشیرفته شد در بدورا و اوراق مشدارک هسدتند .بده منظدور
قیاا ابزارهای بازار پول و سرمایه بازد و اطر همرا با هر یک را بررسی میکنیم.
سپرد های بانمی درجه ایمنی بسیار باالیی دارندح قدرت نقد شوندگی این سپرد هدا نیدز بسدیار زیداد
اس و از این نظر در جایگا برتری نسب به سهام قرار میگیرندد .بده عدالو تدا کندو بده نگهدداری
سپرد های بانمی مالیاتی تعل نگرفته اس ح وال آنمه سهامدار از معافید هدای مالیداتی ویدژ ای در
برابر اطر دارد .در ماموعح چنین به نظر میرسد که سرمایه گشاری در سهام بیش از سپرد گدشاری
نزد بانک بازدهی داشته باشد و شواهد نیز تا ودودی نشانگر این امر اس ح اما اف و ایزهای دور ای
سهام و نوسا های اوتمالی بهای آ به شدت این بازار را تح الشعاع اود قدرار مدیدهدد و سدپرد
بانمی را به ابزار مالی جشاب تری مبدل میکند.
وال همین ابزار را با یک ابزار دیگر بازار سرمایه یعنی اوراق مشدارک ح مقایسده کندیم .اوراق مشدارت
که در سالهای اایر به منظور تأمین مالی شرحهای عمرانی دول ح

نوعی ابزار مالی بازار سرمایه اس

شهرداریهاح شرک های دولتی و جدز آ منتشدر شدد اسد  .اوراق مشدارک بدا وجدود مشدمالت و
نارساییها از قبیل تنوع ناچیز انواع آ این اوراق از نظر بازدهی و سررسیدح نداشتن بدازار دسد دومح
مدیرت نگهداری اوراق مشارک

توسط شبمه بانمی و بدین ترتیب تحمیل بار اضافی بر بانک و مدوارد

دیگری از این قبیلح مزایای انمار ناپشیری دارد .برای مثال به تنوع ابزاری بازار سرمایه کمک میکند و
له تسهیالت تملیفی اس  .تسهالت تملیفی از یک سدو امماندات
یا راهمار موثرتری برای مقابله با مسأ ٔ
مالی در دسترا بخش اصوصی را کاهش مدیدهدد و از سدوی دیگدر نبدود آ مدیتواندد بده توقدف
شرحهای مهم عمرانی و زیر سااتی بیاناامد.
اما همین ابزار مهم مالیح با همه تأثیرات مهم مثبتی که در اقتصاد میتواند داشته باشدح در قیداا بدا
سپرد های بانمیح به لحاظ بازد ح تقریباً تفاوت چندانی ندارد و به لحاظ اطرح عموماً ایمنی و امتیازات
کمتری دارد .بنابراینح شبیعی اس

که در مواردی به جای آ که در تاهیز و تخصیص پس اندازهای

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

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

 2در مورد بازد و اطر رجوع کنید به:
Hwlerent, Erich A, techniques of financial analysis, Irwin Publishing co, 293:
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با ابزارهای بازار سرمایه بخش پولی بر نظام مالی ایرا چیر شد اس  .اما نسب بدازد  -اطدرح تنهدا
دلیل محدودی های کنونی بازار سرمایه نیس و عالو بر آ سااتار اقتصاد ایرا نیز هموار به نحوی
بود اس که در جه تقوی بازار پول ورک کرد و مان از آ شد اس که بازار سدرمایه جایگدا
برازند اود را در اقتصاد بدس بیاورد.
عامل سااتاری مهمی که فعالی های اقتصادی را هموار تح

الشعاع قرار دادح آ اس که ماهی و

اف زمانی تصمیم گیریهای فعاال اقتصادی ایرا کوتا مدت اس ح به سبب بدی ثبداتیهداح نوسدا
دایمی سیاس ها و وال توقف و ورکتی که دایما در سیاستگشاری ها عرصه اقتصاد واکم بود اس ح
تصمیم گیریهای دراز مدت و صورت بندی راهبردیهایی با اف زمدانی شدوالنیح معمدوالً نمدیتواندد
انطباق موفقی با شرایط متحول داشته باشد .از این روح فعاال اقتصدادی آمواتدهاندد کده بدا تصدمیم
گیریهای متغییرح مقطعی و انعطام پشیرح اود را با شرایط واکم بر اقتصاد ایرا سازگار کننددح بدازار
سرمایه نیز اساساً بازاری با اف دراز مدت اس

و در برابر بازار پول قرار داردکه شامل بازارهایی با سدر

رسیدهای کوتا مدت میشود .از این روح شبیعی اس

که در اقتصادی که در آ تنها چشم انداز های

اقتصادی کو تا مدت قابل روی اس ح ابزارهای پولی بیشتر مورد توجه و اقبال قدرار بگیدرد .در بدازار
سرمایه مصارم دراز مدت مالی میشود و تصمیم گیری برای عرضه یا تقاضای منداب مدالی از شرید
این بازار مستلزم برنامههای دراز مدت اواهد بود .بنابر این در شرایط توصیف شدد ح چندین وضدعیتی
معموالً جشابی بیشتر بازار کوتا مدت پول در برابر بازار دراز مدت سرمایه را پدید میآورد.
مسئله دیگری که از تنگناهدای سدااتاری اقتصداد ایدرا اسد  .بده رغدم وضدور گسدترد و فراگیدر
ٔ
مالمی های کوچک و پراکند ٔ اصوصیح بخش عمد ای از مالمید و دارایدیهدای عمومداً در ااتیدار
بخش دولتی اس ح این امر تا ودود زیادی ناشی از الزامات توسعه اقتصادی ایرا و نقش انمارناپشیری
اس که دول باید در این فرآیند ایفا کند .با ایدن ودال گسدتردگی و مهدم تدر از آ متشدمل بدود
مالمی های دولتی مان از توسعه بازار سرمایه میشود .یک سازما یدا یدک شدرک دولتدی وقتدی از
مناب درآمدی بودجه ای بهر میبرد اود را کمتر ناگزیر به جس وجو و یافتن مناب عمدومی بدرای
استفاد از آ در سرمایه گشاریها میبیند.
در مقابلح مالمی اصوصی به شدت نا متشمل اس

و در ودوز هدای صدنعتی عمددتاً در گارگاهدای

کوچک عمدتاً متمرکز شد و در سایر ووز ها نیز کوشید شد بده فعالید در بخدشهدای سدایه ای
اقتصاد دس بزند .به این ترتیبح مقوله مالمی سهامی عامح کمتر در اقتصاد ایرا جایگا مقبول اود
را یافته اس که تا ودودی هم ناشی از مسائل فرهنگی اس .
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در کنار وضور گسترد ٔ بخش دولتی در بخش واقعی اقتصادح در بخش پولی نیز شاهد چیرگدی بخدش
غیر اصوصی هستیم .تردیدی نیس که وضور دول در بخش مالی اقتصادح در جه تقوید و رفد
تنگناهای بخش دولتی و بخش واقعی اقتصاد ملثر می افتدد .ازاین روح شرک های دولتی هم زادهدای
اویش را در بخش مالی که به گردش و تأمین مناب مالی آ ها یاری کنندح به اوبی مییابند .بر ایدن
اسااح سااتار مالمی

در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد ایرا را میتوا تشدید کنند استمرار وض

موجود و چیرگی بازار پولی بر بخش سرمایه ای دانس  .در عین والح این امر به اوبی گوشزد میکند
که هر گونه اصالح زیر بخشهای اقتصادی مستلزم کوشش و اقددامات فراگیدر بدرای اصدالح مامدوع
سااتار اقتصاد اس .
سااتار اود بازار سرمایه نیز تشدید کنند ٔ وض کنونی و شمل ویژ ٔ کنش و واکنش بخشهای پولی و
سرمایه ای در اقتصاد ایرا اس  .بازار سرمایهح در قیاا با بازار پولح از محدودی های دیگری آسدیب
میبیند .از یک شرمح مقید به مما و محدودی جغرافیایی اس ح در والی که بازار پول گسترش فدرا
گیری در پهنه جغرافیایی کشور دارد .بالطب ح همدین محددودی ممدانی منادر بده محددود سدااتن
دسترا متقاضیا و عرضه کنندگا مناب مالی به بازار سرمایه میشود .از شرم دیگدرح مسدیری کده
بازار سرمایه در جریا ورک اویش پیمود پر فراز و نشیب تر از بازار پول بود اس  .اگرچه در پدی
تحوالت انقالب اسالمی سااتار مالمی

در بازار پولح در پاسخگویی به نیازهدای مبدرم روز بده شددت

دگرگو شدح اما فعاال اقتصادی هموار ضمان هدای دولتدی را پشدتوانه معتبدر نظدام بدانمی تصدور
کرد اند و اشمینا بیشتری به چشم اندازهای این بازار داشتهاند .در والی که نوسا های بازار متشمل
سرمایه در ایرا بسیار شدید تر بود اس .
عالو بر اینح محدودی های ناشی از نبود شرایط رقابتی با عدم تقار اشالعداتی در مقداشعی فعالید
بازار متشمل سرمایه را به شدت تح الشعاع قرار داد و نقش مهمی در تضعیف این بازار داشته اس .
همچنین محدود شد بازار متشمل به معامالت دس دومح عدم شمل گیری درس تاالرهای فرعی و
اارج از بورا و عوامل دیگری از این دس ح نقش بازار سرمایه رابیشتر محدود سااته اس .
به موازات محدودی های سااتاریح محدودی

ابزاری نیز عاملی اس

که محدودی

2

تقاضا بده دنبدال

داشته اس  .بورا تهرا تا ودود زیادی محدود به ارائه تنها یمی دو ابزار اداص مدالی اسد  .عامدل
یه ایدرا اسد
دیگر محدودی سازمانی بخش متشمل بازار سدرما ٔ

کده نشدانه نمایدا آ محددودی

واسطههای مالی و سازما های مالی واضر در این بازار اس .

 2برای مطالعه بیشتر به سید اومد میر مطهریح کاستیهای قانونی و مقرراتی بازار سرمایه در ایرا ح ماهنامده بدوراح شدمار 23
دی ما  22::رجوع کنید.
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بدین ترتیبح از یک سوح چیرگی بازار پول بر سرمایه مشهود اس و این بازار در ماموع از نظر بازد و
اطر وض بهتری دارد اما به شدت متمی بر تنگناهای سااتاری موجودح باف

سوداگرایانه مالمید

و

محدودی های بازار رقیب اس  .از سوی دیگرح نارساییهای بازار سدرمایه نیدز بده نوبده ادود مدان از
فراگیری این بازار شد اس .
اما این سلال مطرح اس که آیا این دو بازار جایگا واود دارند به عبارت دیگدرح آیدا بازارهدای پدول و
سرمایه از جایگا واودی به رقاب با یمدیگر بر سر جشب منداب مدالی مدیپردازنددح یدا از دو جایگدا
متمایز بر اوردارند.
تردیدی وجود ندارد که تاهیز مناب به هر میزا متنوع باشدح ود انتخداب متقاضدی منداب ح بیشدتر
اواهد بود .افزایش دامنه انتخاب نیز باعث میشود که مناب بیشتر و متنوع تری جدشب اقتصداد ملدی
شود .شبعاً در چنین والتی بر وام سرمایه گشاری نیز افزود میشود و توسعه اقتصدادی نیدز شدتاب
مییابد .از این روح تنوع در تاهیز مناب در ادم توسعه اقتصادی اس و رشدد پایددار نیدز مسدتلزم
وجود این تنوع اس .
ارائه این تنوع هستند؟ به ااشر تضمین اصل پول و
والح از میا دو بازار پول و سرمایهح کدام قادر به ٔ
ارائده اندواع
ٔ
بازد آ در بازار پولح این بازار از نظر پشیرش درجدات متفداوتی از اطدر و بدر ایدن مبندا
ارائده ابزارهدای مدالی
ٔ
گوناگو ابزارهای مالیح دچار محدودی اس  .در مقابلح در بازار سرمایه اممدا
متنوع تری از نظر اطر و بازد وجود دارد .بنابر این هر یک از این دو بازارح بالقو ودر شرایط مطلوبح
شیف ااصی از متقاضیا و عرضه کنند مناب مالی را جشب میکند .در شرایط وجود دو بازار پدول و
سرمایه مستقل از یمدیگرح ماموع متقاضیانی که جشب شبمه بدانمی مدیشدوندح افدراد و گدرو هدایی
هستند که با رضای ااشر وضعی

بازار پول را پشیرفتهاند .در والی که در صورت نبود بازار سدرمایهح

افرادی که وارد بازار پول میشوند الزاماً کسانی نیستند که این بازار را در اولوید

نخسد ادود قدرار

داد اند .این افراد از آناا که انتخابهای دیگری پیش رو نداشتهاند یا سایر گزینهها بسیار کم اهمید
بود ح به بازار پول روی آورد اند.
بر این اسااح به شور سنتی تمامی بار مالی بر دوش بازار پول بود اس  .پس از تموین بدازار سدرمایه
نیز این بازار در ماموع عملمرد محدودی داشته اس  .اما شواهد نظری و تاربی نشا میدهد که این
وضعی

به نف اقتصاد نیسد  .زیدرا بده اصدطالح اقتصدادیح من ابع کمت ر از ح د بهین ه (Sub-

 )Optimumجذب میشوند و بدین ترتیب تخصیص منابع نیز کمتر از حد بهینه خواهد بود.
در چنین والتیح تمام اطر و ریسک سرمایه گدشاری بدر دوش کدار آفریندا و سدرمایه گدشارا قدرار
میگیرد بنابر این از جشابی سرمایه گشاری نیز کاسته میشود .در کل اقتصاد ایرا ح ورک در جه
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ایااد تنوع بازارهای مالی اس  .آمار و داد هدای موجدود نشدا مدیدهدد ایدن تندوع نده تنهدا وادم
سپرد های نظام بانمی را کاهش نمیدهدح بلمه گرو های دیگری را نیز جشب بازارهای مالی میکند .از
این رو گسترش بازار سرمایه در نهای به نف شبمه بانمی و بازار پول نیز اواهد بود( .قالم ح )2232
 -4نتیجه گیری از بررسی نظامهای مالی سایر کشورها
مطالعات تطبیقی که در اصوص شناسایی ویژگیهای نظام مالی و بانمیح سدازگار بدا رشدد اقتصدادی
صورت گرفته اس بر چند نمته تاکید میکنند:
اولح ارتباد مثب و معنی دار بین انداز نظام مالی و توسعه اقتصادی – که بدر وسدب  GDPسدرانه
محاسبه میشود -وجدود دارد .قدوت ایدن ارتبدادح بده معندای آ اسد کده کشدورها بایدد از اتخداذ
سیاس هایی که بیش از انداز رشد نظام مالی آ ها را محدود میکندح بپرهیزند.
دومح در اقتصادهایی که از بازارهای مالی نسبتاً پیشرفته ای بر اوردارند اوراق بهادار نقش فزآیند ای
در تأمین مالی بنگا ها ایفا مینماید.
سومح وض محدودی های گسترد بر فعالی های بانک کار آمدی آ ها را کاهش میدهد.
چهارمح نظامهای مالی از مقررات بسیار شدیدی بر اور دارند.
پنامح دو بازار سرمایه و پول در فرایند تأمین مالی شرحهای مممل یمدیگرند و تنوع در تاهیز منداب
را موجب میشوند .همچنین با توجه با اصوصیات و شرایط ویژ ای که هر کدام از نظر زما و ریسک
مربوشه دارندح نمیتواند جایگزین یمدیگر گردند.
ششمح بازار سرمایه امما ارائه ابزارهای مالی متنوع از نظر اطر و بدازد را دارا سد و ایدن در ودالی
اس که بازار پول از نظر پشیرش درجات مختلفی از اطدر و بدازد و در نهاید ارائده اندواع گونداگو
ابزارهای مالی دچار محدودی اس .
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها:
 سرمایه گشاری به عنوا موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریههای اقتصادی پشیرفته شد اس .
 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
بخش سفته بازی منتقل شد و این یمی از دالیل عدم اشتغال کاملح ناعدالتی و  ...در اقتصاد میباشد.
 نظام اقتصاد اسالمی با پایه ریزی نظام مشارک در سرمایه گشاری و بیا ورم ربا به شور اساسی بدا
بسیاری از عدم تعادلها در اقتصاد از جمله بیماریح تورمح رکدود تدورمیح شدمام شبقداتی و ...مبدارز
کرد .
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 نظام ربوی عالو بر مشمالت اقتصادی ذکر شد ح باعث کاهش برکات الهی (سدور بقدر ح آیده  )3:1و
عامل یمسری مشمالت اجتماعی میشود که سازما بسیج با گوشزد کرد این گنا کبیر و همچنین
با فرهنگ سازی مناسب میتواند از ربوی شد وامهایی که از بانکها دریاف میشود؛ یعندی انحدرام
پس انداز از بخش تولید جلوگیری نمایدح (این مورد در جامعه بسیار شای اس که افراد با عقد قرارداد
مضاربه با بانکها وام دریاف میکنند اما در جایی دیگر به کار میبرند)؛ میتوا از بروز ایلی از ایدن
مشمالت جلوگیری کرد.
شبه ربوی بود بانمدداری موجدود کشدور از سدپرد گدشاری در ایدن
 عد ای از سرمایه دارا به دلیل ٔ
بانکها اودداری میکنند که با ایااد بانمداری صددرصد اسالمی مناب این گرو را نیزمی توا جشب
کرد.
 چو بر شب آیات و اوادیث یمی از دالیل ورم

ربا ظالمانه بود ربا اس و سیستم اسالمی از هدر

گونه روابط اصمانهح ظالمانه و ناسازگار به دور اس  .به عبارت دیگر هدم سیستم اسالمیح کارایی در
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
بی تفاوتی نسب به ارزشها و وارد کرد ارزشهای ااالقی و عدال در تازیده و تحلیدل ادود قددم
برداردح آنگا اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسالمی همگرا شد و به هم نزدیک اواهدد شدد .در آ مرولدهح
انسا ها به اهدام «وودت» انسا ها و برادری آ هاح که اسالم نیز اود متعهد به تحق آ ها میداندد
میرسدح چرا که این وودت نتیاه شبیعی مفاهیم تووید (یگدانگی اددا) و الیفده الهدی (جانشدینی
انسا ) میباشد.
 اگر اقتصاد را به دو بخش وقیقی و مالی تقسیم شود؛ بخش وقیقدی نشدا دهندد ٔ جریدا کاالهدا و
ادمات و نیز جریا نیروی انسانی اس ؛ اما بخش مالی (که در یک تقسیم بندی به بده بدازار پدول و
سرمایه تقسیم میشود) نشا دهند جریدا وجدو و اعتبدارات و سدرمایه از پدس اندداز کننددگا و
صاوبا سرمایه به سرمایه گشارا و تولید کنندگا کاال س  .دو بخش مالی و وقیقی اقتصاد مممدل
یمدیگرند و برای به نتیاه رشید بخش وقیقیح آنچه بسیار ضروری اس ح مبادله و ابزار معرفی شد
برای آ اس ؛ آشنایی با ابزارهای مالی استفاد درس از آ ها نقش موثری در توسعه بازار سدرمایه و
رشد اقتصادیح افزایش اشتغال و افزایش رفا مردم داشته اس .
توسعه بازارهای مالی و ابزارهای آ ح مدیتدوا ریسدک را
ٔ
 با توسعه نظام مشارک اسالمی در بانکها و
بین کارآفرین و سرمایه دار تقسیم کرد و این اود وسیله ای برای افزایش اعتماد به نفس جدوا هدا و
توسعه اشتغال اس .
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