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 تامین مالی اسالمیبانکداری متعارف در مقایسه با  بانکداری و 
 

 ۹حسین حشمتی موالیی

 چکیده
یکی از مهمترین مسائلی که سیتم بانکی به خصوص در شرایط اقتصاد مقاومتی با آن مواجه می باشند مشکل شناخت و به 

کارگیری ابزارهای موثر سیاست پولی است.  اگر چه در این زمینه در نظام بانکداری بدون ربا، راه کارها و امکانات قابل مالحظه 

ا در این زمینه، مسئله نحوه اجرا و چیدمان متناسب این ابزار ها در پاسخ گویی به های وجود دارد لکن عمده ترین چالش

المللی و از طرف دیگر محدودیت های بینشرایط مختلف اقتصادی و در راستای اقتصاد اسالمی است. از یکطرف محدودیت

سیاستهای پولی در نظام بانکداری بدون های گذاری داخلی از چالشمدیریتی متناسب برای دسترسی به منابع مالی و سرمایه

های نوین تامین مالی در چارچوب ربا در شرایط جاری است. به عبارت دیگر در حال حاضر مهمترین مسئله ساماندهی به شیوه

 بانکداری اسالمی و استفاده از اصول مهندسی مالی اسالمی است. 

عارف که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ، این ابزار ها را با مقایسه در این مقاله می کوشیم تا با بررسی ابزار های مالی مت

با ابزارهای اسالمی در چارچوب بازارهای پولی و مالی بررسی نموده وشرایط استفاده از آن را در سیاستهای پولی موثر مورد 

رد آن در رابطه با سیاستهای پولی با توجه به تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در عین حال ابزار های نوین مالی ، نقش و امکان کارب

 ضوابط اسالمی از مسائل مورد بحث در این مقاله می باشد.  

عالوه بر این، نکته ای که در این مقاله مورد تاکید قرار خواهد گرفت، بررسی مسئله در شرایط اقتصاد مقاومتی و نه مقاومت 

بله با موانع و تحریم های خارجی و نوعی واکنش تدافعی است. در حالی اقتصادی است. در مقاومت اقتصادی فروض اصلی مقا

که در اقتصاد مقاومتی اینطور نیست، اقتصاد مقاومتی یعنی تاکید بر پویایی و سازو کار درونی اقتصاد و در عین حال اتخاذ 

 قل ممکن کاهش دهد .سیاستهای پولی در شرایطی است که امکان اثر بخشی موانع و تحریم های خارجی را به حدا
 

تامین مالی اسالمی،اقتصاد مقاومتی ،ابزارهای سیاست پولی ، تطبیق ابزاری، ابزارهای نوین پولی، تقارن  واژگان کلیدی:

 اطالعاتی

 G21: JEL طبقه بندی
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 مقدمه

ن صورت گرفته است. ایمقایسه ابزارهای مالی در بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف تا حدودی توسط متفکرین اقتصادی 

(، ۹۳7۱)توتونچیان،  (،۹۱۸7(، )میرآخور و اقبال، ۲۰۰۹مقایسه هم به طور مستقیم توسط متفکرین مسلمان مثل )چپرا، 

( و ۲۰۰۳( و هم به صورت غیر مستقیم توسط متفکرین غیر مسلمان مثل )استیگلیز،۲۰۰۴( و )صدیقی، ۹۱۸7)خان، 

 ی نظام بانکی متعارف بررسی شده است. ( با توجه به ناپایدار۲۰۰۰)کروکت،

بررسی ابزارهای مالی در مدل بانکداری اسالمی که بر اساس قردادهای مشارکتی بین سپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت 

 (PLS)۹ .عمل می کند باید از جهات مختلف مورد پژوهش قرار گیرد 

همه پرسشگران که میخواهند بدانند اصوال چرا باید سیستم در یک بررسی علمی همواره الزم است دالیلی اقامه شود که 

معمول و دیر پای موجود را تعویض کرد، قانع شوند. اقامة دالیل منطقی در عین حال خود می تواند به آسیب شناسی بانکداری 

 اسالمی در مرحلة اجرا کمک نماید .

د تا حدود زیادی از کارآیی و ااثر بخشی بر خور دار بوده سیتم متعارف که بر اساس ابزار های مبتنی بر بهره عمل می نمای

است و حتی در جوامعی که نظام بانکی متعارف را بدون توجه به دالیل اقتصادی آن در جهت بانکداری اسالمی تغییر داده اند 

ت )حشمتی موالیی، مجددا گرایش عمومی به سمت ابزار های متمایل بر نوعی از بهره یا چیزی شبیه به آن مشاهده شده اس

۹۳7۴ .) 

البته یکی از دالیل موجود برای تغییر، ضرورت رعایت دستورات مذهبی است، این دستور شاید برای معتقدان اسالم و سایر 

ادیان ضروری باشد ولی برای سایرین ضرورتی ندارد. بنابراین باید بررسی شود که آیا تالش برای حذف بهره از سیستم مالی 

صادی برخوردار است یا خیر؟. حتی در باور بسیاری از فرق اسالمی مثل تشیع،  استلزامات عقلی عالوه بر این که از منطق اقت

 از اهمیت خاصی بر خور دار است، در بسیاری از موارد نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. 

عدالت را ارتقا دهد دارای توجیه  اقتصادی در صورتی که سیستم بانکداری اسالمی بتواند جنبه های کارایی، اثر بخشی و

است. این معیارها در تمام سیستم های مالی و اقتصادی مهمترین شاخص برای انتخاب بوده و همواره باید مورد بررسی قرار 

 گیرد.

 –پایه " طبق نظر برخی از متفکرین اقتصاد اسالمی معیار های کارایی به طور کلی در سیستم های بانکی که از ابزار های

استفاده می کنند بسیار قوی تر از سایر سیستم هایی است که بر اساس ابزارهای بانکی مبتنی بر مشارکت عمل می  "هره ب

کنند . این در حالی است که بر عکس بر اساس معیار های برابری یا عدالت اجتماعی / اقتصادی سیستمهای بانکی مبتنی بر 

 (. ۲۰۰۴ا، بهره ضعیف تر تلقی می شود.) چپر

البته تجربه نشان داده است که بی ثباتی مداوم، مقاومت ناپذیری و بحرانهای  چند دهه ی اخیر،  حتی در خصوص تامین 

بلند مدت کارآیی در نظامهای بانکی مبتنی بر بهره، تردیدهای معنی داری ایجاد نموده و به همین دلیل همان طور که در این 

 وجه به نظام بانکداری مشارکتی بیش از پیش مورد مالخظه قرار گرفته است. مقاله خواهیم گفت امروزه ت

 

 بیان مسئله و فرضیه 

این مقاله تالشی است برای بحث در مورد علل اصلی نارسایی اقتصادی و ناپایداری در سیستمهای بانکی بهره محور، و نشان 

بنا قرار می دهد تا چه حد می تواند درثبات اقتصادی نقش داشته دادن اینکه  بانکداری اسالمی که ابزارهای مشارکتی را نیز م

 (، بانکداری اسالمی از چه موقعیتی بر خور دار است. ۹۳۱۴باشد. عالوه بر این در شرایط اقتصاد مقاومتی)حشمتی،

 ختلفی مورد بررسیمقایسه اقتصادی ابزارهای مالی در نظامهای بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف را می توان از جهات م

 قرار داد. در این مقاله می کوشیم تا مقایسه را در یک فرآیند تطبیقی مورد بخث قرار دهیم.

                                                                                                                                                                                                 
۹. Profit and Loss Sharing   
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به این ترتیب با توجه بر اقتصاد مقاومتی والزامات آن، عالوه بر توجه به آن دسته ازعواملی که خارج از سیستم بانکی قرار 

ران است و با توجه به سود دهی باالی بخش های غیر مولد، معموال سرمایه ها به دارد و ناشی از ساختار غیر مولد اقتصاد ای

این بخش ها جذب شده و نظام بانکی را با چالش مواجه می سازد، لکن آنچه در این تحقیق مبنا قرار گرفته صرفا ابزارهای 

 سیاست پولی و نقش آن در تامین وضعیت مقاومتی بانکداری است. 

ارهای سیاست پولی در بانکداری اسالمی و چگونگی به کار گیری آن از اهمیت خاصی بر خور دار است . در واقع نقش ابز

های در این حال در صورتی که برخی مشکالت نظام بانکی کشورمثلِ : ضعف در اجرای بانکداری بدون ربا، نبود ثبات در سیاست

ای جهانی شدن برای بانکداری ایران، عدم توسعه پول دیجیتالی و پولی، ناکارآیی نظارت؛ وجود تحریمهای غیر قانونی؛ چالشه

عدم استقالل بانک مرکزی را نادیده بگیریم در ان صورت می توان ابزار های سیاست پولی را در نظام های متعارف و نظام 

 بانکداری اسالمی مورد بررسی قرار داد.

 

 ابزارهای سیاستی در بانکداری متعارف

تعداد زیادی از متفکرین اقتصادی بحران مالی اخیر کشور های غربی را ناشی از بحرانی می دانند که منشاء آن بنحوی مرتبط 

 با ناپایداری اصول اقتصاد سرمایه داری و ابزارهای سیاست پولی مرتبط با آن است. 

اهری بحران بسنده می کنند و کمتر به ریشه البته برخی از محققین و سیاستمداران نظام سرمایه داری صرفا به مسایل ظ

( ،استاد حقوق بین الملل در مدرسه حقوق و دیپلماسی ۲۰۰۱های بحران می پردازند ، برای مثال ، )جوئل پی تراکتمن ،

 که معموال رسانه های دولتی کشورهای غربی و بخصوص آمریکا نظرات او  و همفکران اورا مبنا قرار می"تافتز"فلچر،دانشگاه

دهند ،افزایش قیمت کاذب مسکن و گسترش ابزارهای ثانویة پر خطر در آمریکا را منشاء بحران مالی جهانی قلمداد می کند . 

براساس این تجزیه و تحلیل مادامی که قیمت مسکن رو به ترقی بود، وام مسکن، سرمایه گذاری قابل اطمینانی محسوب می 

جذابیت سابق خود را از دست داد. در این حال با تمایل کمتر به اعطای وام و به شد، اما با کاهش قیمت مسکن، این تقاضا 

اجرا گذاشتن وثیقه هایی که موجب کاهش بیشتر قیمت مسکن بود، این کاهش قیمت خود به خود تقویت شد. تعداد زیادی 

،همانند سرمایه گذاران، در جستجوی از وام های مسکن اولیه تبدیل به اوراق بهادار شد و بانک ها و سایر مؤسسه های مالی

بی پایان خود برای استفاده از سرمایه گذاری های سودآور، حریصانه به خرید و تجارت این اوراق بهادار در بازار ثانویة مالی 

اق مشغول شدند. اما دارندگان این اوراق بها دار متوجه شدند که ارزش آن ها به سرعت کم می شود. زیان حاصل از این اور

بهادار برای مؤسسه های مالی، به معنی تحلیل رفتن سرمایه و نتیجتا کاهش امکانات ادامه کسب و کارشان بود. همین امر 

موجب کاهش توانایی آن ها در تأمین بودجه برای کار تجاری شد، که پیامد آن در رکود اقتصاد واقعی بازتاب پیدا کرد. همین 

مورد تایید قرار گرفته است. در مقابل  کید بر نوعی اقدام افراطی در انبساط محصوالت مالی( با تا۲۰۰۱تحلیل توسط )سوئینی ،

( ، برنده جایزه نوبل ، منشاء بحران را چیزی جز نتیجه سیاست  ۲۰۰۸استیگلیتز ، این تحلیل ها برخی اقتصاددانان دیگر مثل )

تعادل بودجه نظامی آمریکا ،منجر به کسر بودجه و نهایتا خارجی آمریکا و جنگهای مداخله گرانه نمی داند. در واقع عدم 

اختالل در مبادالت پولی و اعتباری ،ابتدا در آمریکا و سپس در سایر نقاط جهان گردیده است.  اگرچه ، تحلیل این بحران نیاز 

ر بحران اخیر پرداخته اند (، بیشتر به تبعات و آثا۲۰۰۱برخی دیگر از متفکرین ) واتسن ، به گذشت زمان بیشتری دارد لکن 

. این دسته از متفکرین ،راه خروج از بحران را مستلزم برنامه هایی برای اصالح الگوی مصرف دانسته و علت اصلی آن را نیز بر 

 اند. تحلیل قرار داده اساس وجود ابزارهای سیاست پولی که زاییده نظام سرمایه داری است مورد تجزیه و

المللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران اخیراقتصاد ( ، اقتصاددان ارشد صندوق بین۲۰۰۱ر بالنچارد،در این میان ) اولیو

. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثیر آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است . طبق این جهانی نوشته است

ال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای س3۰میالدی اقتصاد جهان بدترین بحران طی  ۲۰۰۸بررسی در سال 

کنندگان انتظار آینده بهتری را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی گذاران، و مصرفحاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه

ه ای در کاالهای سرمای . به این ترتیب با توجه به باال بودن بازده قیمت مسکن و دیگرکردندخود را بسیار پایین ارزیابی می
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های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ جهان ، به نظر می رسید که حجم فعالیت

رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که در اثر سیاستهای پولی مبتنی بر بهره این 

ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی گی در بازار از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کاالهای سرمایهحباب ساخت

ر این گران ب.  در حال حاضر بیشتر از پنج سال است که اقتصاد جهان با این بحران در گیر بوده و بسیاری از تحلیلآغاز شد

 باورند که فرآیند بحران همچنان ادامه دارد. 

لیور بالنچارد نیز یکی از افرادی است که در شروع بحران معتقد بود که بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و او

 بزودی مورد ترمیم قرار خواهد گرفت، لکن همان طور که مشاهده شد این فرآیند همچنان ادامه دارد. 

اثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن مداخله بر اساس این بررسی کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش ت

تامین  های بد،. دولت ها در  کشورهای صنعتی با خرید داراییاقتصادی را با استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران آغاز کردند

کردند، اقدام به افزایش میکه در بازار فعالیت های مالی برای موسسات و افرادیسرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه

 های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند. مداخله در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت

ها در کنترل بحران مالی جهانی و تصویب طرح مداخله نمود بارز این رویکرد به کارگیری نوعی سیاست پولی توسط دولت

ظام . اگرچه این رویکرد مغایر با اصول ناقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط استدولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک 

العمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که حرکت به طرف نوعی نئوکالسیک تلقی می گردید ، ولی نکته مهم این است که عکس

 . تواند زمینه اصالح اقتصاد را فراهم کندسیاست پولی مبتنی بر ابزاهای مالی مشارکتی و تلویحا بر اساس اصول اسالمی می

های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران آنچه برای ما مهم است ، این مسئله است که با وجود تاثیرگذاری مداخالت دولت

های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای مالی در کشورهای صنعتی، هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه

. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود حال گذار است در

های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی . در سال میالدی شدند ۲۰۰۸اقتصاد جهان در اواخر سال 

 . ا با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول خود مواجه می باشندسیر رشد اقتصادی خود بوده اند و عموم

های اگر کشور های در حال توسعه نتوانند با تاثیرات این بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تالش

 دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین خواهد رفت. 

نا خوش آیند نیز  ، خبریداندبالنچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبری مطلوب برای جهانیان می

 . وی در تحلیل خود می گوید:برای تمامی اقتصاددانان و فعاالن بازار دارد

ه اند ولی غافل از این هستند کهسیاست گزاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفت"

 . "تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشتبحران در حال عمیق

در واقع می توان گفت که تا زمانی که سیاست پولی در اقتصاد های سرمایه داری بر اساس ابزارهای انعطاف ناپذیر ربوی و 

مورد توجه قرار می دهد، مسئله بحران به طور ذاتی حتی اگر در یک بازه زمانی کوتاه  به صورت یک طرفه تنها منافع خود را

 مدت ترمیم شود لکن در بازه زمانی طوالنی تر مجددا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

 ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسالمی

ی پیاپی هاایش بحران های اقتصادی و ورشکستگیهمان طور که گفتیم اقتصاد و تجارت بر مبنای بانکداری ربوی موجب پید

 "هنری سیمونز"گردیده است ،برخی از اقتصاددانان از جمله  ۹۱۳۰بنگاه های اقتصادی به خصوص بعد از بحران بزرگ سال 

( به ناکارایی نرخ بهره و نیز بحران آفرینی آن پی برده و نظام مشارکت سهمی را پیشنهاد و مطرح نمودند. این نظریه ۹۱۴۸)

نکداری اسالمی نزدیک بود ولی با توجه به عدم امکان سیاستگذاری پولی در مدل سیمونز مورد اگرچه تاحدودی به دکترین با

(، ۹۱۸5)"کیندل برگر"مجددا متفکرینی مثل  ۹۱۸۰( قرار گرفت. بعداز بحران بانکها در آمریکا در دهه ۹۱3۱)"فریدمن "انتقاد

مالی سیستم مبتنی بر نرخ بهره بر الگوی سیمونز تاکید ( با توجه به بی ثباتی ۹۱۸5)"کاره کن"( و ۹۱۸5)"گولمب ومینگو"

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بانکداری متعارف در مقایسه با  بانکداری و تامین مالی اسالمی

 
 

 

73 

نمودند، ولی علی رغم این مسأله، هنوز بهره از عناصر اصلی و کلیدی نظام بانکداری ربوی است، به طوری که در عملیات مالی 

، می در سطح کالنو نیز در تحلیل های نظری مثل تابع پس انداز، سرمایه گذاری، عرضه و تقاضای پول و تحلیل تعادل عمو

نرخ بهره از جایگاه تقریبا مهمی برخوردار است. در سالهای اخیر پس از انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران و به خصوص 

خان "( تالشهایی توسط اقتصاددانانان مسلمان به خصوص ۹۳3۲پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا)بهره( در ایران)

در رابطه با اثبات کارآیی یک نظام بانکی بدون بهره و توانمندی آن در برابر بحرانهای  "۹۳7۱توتونچیان،" (و۹۱۸7) "و میرآخور

مالی صورت گرفته است. در حال حاضر می توان گفت که در عمل نیز نهادها و بانکهای اسالمی پس از بحران اخیر مالی در 

 جهان از ثبات بیشتری بر خور دار بوده اند. 

نهادِ بانکداری اسالمی به طرز چشمگیری در سراسر جهان، از جمله کشورهای سرمایه داری گسترده شده و این امروزه 

نظام از حیث نظری به عنوان منجی اقتصاد کشورهای غربی، مخصوصاً امریکا، از بحران ها و نوسانات اقتصادی مطرح شده 

و رئیس فعلی صندوق بین المللی  ۹یر سابق اقتصاد کشور فرانسهاست بنحوی که پس از بحران اخیر خانم کریستین الگارد وز

که براساس آن چارچوبهای اقتصادی و حقوقی خود را بنحوی با نظام بانکداری اسالمی تطبیق  پول، از طرحهایی حمایت نمود

فعالیتهای  شویق می نمود کهدهند.کریستین الگارد،  زمانی که وزارت اقتصاد فرانسه به عهده داشت، سرمایه گذاران مسلمان را ت

 مالی اسالمی آنها همانطور که در لندن مورد استقبال قرار گرفته در پاریس نیز مورد استقبال خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می رسد، دولت فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی تنظیمات حقوقی و مالی منطبق با قوانین 

ه آن را در دستور کار قرار داده اند، به طوری که مقررات جدید صدور اوراق بهادار اسالمی و شریعت اسالم و یا چیزی شبیه ب

معامالت مستغالت را بر مبنای اصول مشارکتی در بازار های مالی تسهیل نموده است. از طرف دیگر امانوئل ولند از آژانس 

جمع بازرگانان کشورهای اسالمی نخستین اظهاراتی بوده است  استاندارد و فقر تاکید نموده که اظهارات وزیر اقتصاد فرانسه در

 که از سوی یکی از نمایندگان دولتی به صورت واضح درباره توسعه اقتصاد اسالمی مطرح می شود.

بنابراین، گسترش و رونق اقتصاد و بانکداری اسالمی در میان کشورهای اسالمی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی 

 قوانین بانکداری خود با قوانین اسالم نیز از سوی دیگر توجه قابل مالحظه به اقتصاد  اسالمی را رقم زده است. بر گرایش

های بانک های اسالمی بانک بزرگ جهان جریان دارد. مجموع دارایی ۲۰۰در سالهای معاصر، این شیوه بانکداری در بیش از 

میلیارد دالر عاید سهام داران  7/۹که در همان سال، سود خالصی معادل میلیارد دالر بود  ۹۳7حدود  ۹۱۱3جهان در سال 

درصد رشدکرده است که در دنیای  ۹5گردید. میزان دارایی های بانک های اسالمی طی سال های گذشته،ساالنه حدود 

الر بالغ شده است. در میلیارد د  ۹3۰۰بانکداری رقمی بی سابقه محسوب می شود. سرمایه این بانک ها هم اکنون به بیش از 

حال حاضر برخی عملیات مالی اسالمی مثل انتشار اوراق صکوك و تکافل با توان کاربری طبق سیاستهای پولی اسالمی با رشد 

میلیارد دالر بالغ می گردید ،  3/۸تنها به میزان  ۲۰۰۴پایداری تداوم یافته به طوریکه صکوك و تکافل منتشر شده در سال 

 . ۲میلیارد دالر رسیده است ۴/۳5به حدود  ۲۰۹۰ین میزان در سال در حالی که  ا

این در حالی است که روند نمایی جذب و انتشار این اوراق در بازارهای مالی جهانی با شتاب بسیار باال و قابل مالحظه ای 

 همانطور که گفتیم در طول سالهای اخیر ادامه داشته است .

لهای مقارن با بحران مالی جهانی، اگرچه شتاب حرکت تحت تاثیر عوامل بین المللی نکته قابل توجه اینکه حتی در سا

 کاهش یافته لکن در بانکهای اسالمی این حرکت همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است.

 

 
                                                                                                                                                                                                 
۹. French News, (2008/07/22): French economy minister wants to promote Islamic finance to attract Gulf-based 

investment which is currently flowing to London.       
۲. (IFIR), Islamic Funds and Investments Report 2010, World Takaful Report 2010, Emst & Young,Booz & Company 

analysis 
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74اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 رشد داراییهای بانکی منطبق با شریعت اسالمی .2نمودار 

 در جهان)میلیارد دالر (

 
 Islamic Financial Services Industry (IFIR)ماخذ :                      

 

 می توان رشد مطلق دارائیهای موسسات مالی و بانکی منطبق با شریعت اسالمی را مشاهده نمود. ۹در نمودار 

ط شرعی منطبق نمود، کل بانکها را بر اساس ضواب ۹۳3۳بعد از جمهوری اسالمی ایران که در سال   این در حالی است که

به تدریج کشورهای دیگر فضای عملیاتی را برای عملیات بانکی اسالمی فراهم نمودند. البته باید توجه داشت که به علت عدم 

 هماهنگی بین کشورهای اسالمی، شتاب نسبی رشد طبق رابطه زیر :
Y= - 454 LN(X) + 346 
به طور متوسط با روندی نزولی مواجه نموده است، این چالش می تواند ناشی از تاثیر بحران جهانی در بازه مزبور از یکطرف 

 و نیز عدم وجود هماهنگی بین بانکهای اسالمی و مدیریتهای اجرایی متمایل به عملیات بهره محور تلقی شود. 

اسالمِی که منطبق با شریعت اسالمی عمل نموده اند، نسبت به دارایی  نسبت دارایی بانکها و نهادهای مالی ۲در نمودار 

 میالدی ، مشاهده می شود.  ۲۰۹5کل بانکهای همان کشور در سال 

ورود عملیات بانکی اسالمی در کشورهایی مثل انگلستان است که اگرچه در ابتدای  ۲نکته قابل مالحظه در نمودار   

ات را به رسمیت نمی شناختند، ولی امروزه مشاهده می شود که عملیات بانکداری اسالمی گسترش بانکهای اسالمی، این عملی

 حتی در کشورهایی که غیر اسالمی محسوب می شوند نفوذ قابل مالحظه ای داشته است. 
 

 درصد دارائیهای بانکهای اسالمی به کل بانکها .2نمودار

 (2021در هر کشور ) 

 
 Islamic Financial Services Industry (IFIR  (ماخذ :               

y = -454 ln(x) + 346
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با حرکت روبه جلوی بانکداری اسالمی و آشکار شدن امکانات سیاست پولی آن در بازار های مالی، اهمیت روزافزون این 

رویکرد نوین برای جهانیان مشخص شده است. اخیرا بانک جهانی نیز وارد عمل شده و گروه های مطالعاتی و تحقیقاتی 

ددی را برای شناخت ابعاد ابزارهای سیاست گزاری بانکداری اسالمی تشکیل داده است، نتیجه فعالیت این گروه ها تاکنون متع

 انتشار ده ها جلد کتاب و مقاله علمی در این زمینه بوده است.

 

 بررسی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف  

است پولی، اغلب سؤالی که در مورد تفاوت بانکداری اسالمی و بانکداری ربوی مطرح می شود و پاسخ در رابطه با ابزارهای سی

به آن قبل از ورود به بحث اصلی به مفاهمه موضوع کمک می نماید، این است که آیا تفاوت اصولی بین بانکداری سنتی )ربوی( 

 صوری است؟.و بانکداری غیرربوی وجود دارد یا این که تفاوت ها موضعی و

عالوه بر توجه به برخی از روشهای غیر قابل قبول اجرایی در نظام بانکی بدون ربا در کشور های اسالمی ، که موجب سوء 

تقاهم در مورد عدم تفاوت واقعی بین این دو نظام در بین قشر نسبتاً وسیعی از جامعه شده است، نگاهی گذرا به ماهیت این 

کار گیری ابزارهای مالی در بازار مالی را آشکار می سازد که در این فرصت به مواردی از آن ها اشاره دو نظام، تفاوت ماهوی به 

 می شود:       

رابطه بخش پولی  . معموال در نظام سنتی و متعارف غربی، ابزارهای سیاست پولی بنحوی است که پس از یک بازه زمانی،۹

شود؛زیرا اساس کار بر وام دهی و وام گیری بر اساس نرخ انعطاف پذیر بهره و بخش واقعی اقتصاد به طور متقابل قطع می 

است ودراین نظام برای وام دهنده بدون وارد شدن در یک فعالیت واقعی اقتصادی و بدون تحمل ریسک کسب درآمد امکان 

 و بدون تحمل ریسک، سودیپذیر است، در حالیکه  درنظام غیرربوی بدون ورود گیرنده تسهیالت دریک فعالیت اقتصادی، 

 متصور نیست.

. همان طور که می دانیم، در بانکداری متعارف غربی، سرمایه گذاری در بازارهای مالی تابع معکوس نرخ بهره فرض می ۲

شود و نرخ بهره به عنوان هزینه ای برای سرمایه گذاری عمل می کند، در نظام های ربوی نرخ بهره یک محددیت برای سرمایه 

ری محسوب می شود و با توجه به نرخ بهره، بسیاری از طرح ها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند، ولی در نظام گذا

غیرربوی از آن جا که نرخ بهره اصوال مطرح نیست و در قراردادهای مشارکتی )که نقش برجسته ای در نظام بانکی غیر ربوی 

فعالیت اقتصادی آورنده پول سهمی را دریافت می نماید ، بنابراین هزینه سرمایه باید داشته باشد( تنها در صورت سودآور شدن 

گذاری از این جهت صفر است و هزینه فرصت سرمایه گذاری در این نظام متناظر با سود واقعی بازار است و در نتیجه انتظار 

وجه به ریسک کمتر نوسانات بازار مالی ، در می رود که در یک نظام غیرربوی )با فرض ثبات سایر عوامل( سرمایه گذاری با ت

مقایسه با نظام سنتی بیشتر تحقق پیدا کند. با افزایش سرمایه گذاری سطح اشتغال نیروی کار و سایر عوامل تولید باال رفته، 

ر، با مبتک درآمد صاحبان عوامل تولید افزایش می یابد. به دنبال آن، تقاضای عرضه کنندگان وجوه برای مشارکت با مدیران

تجربه و خوش سابقه باال می رود. در نتیجه، هزینه فرصت سرمایه انسانی باال رفته و توزیع مجدد درآمد از سرمایه نقدی به 

سمت سرمایه انسانی صورت می پذیرد. در پی فرآیند فوق، رقابت میان مدیران و کارگزاران زیاد شده و فعالیت های تولیدی 

العات میان شرکا، به منظور جذب سرمایه های نقدی و انسانی یکدیگر افزایش یافته، نظارت و همکاری باال می رود، مبادله اط

برای دست یافتن به سود مشترك زیاد می شود واین عوامل درمجموع رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و اشتغال را در یک 

 وضعیت مقاومتی فراهم می سازد.

ست گزاری بانکداری اسالمی، در بازارهای مالی به گونه ای است که اگر در بخش . شیوه عمل در شرایط عملیات و سیا۳

واقعی اقتصاد مازاد واقعی تشکیل نشود، در بخش اسمی آن بازار نیز سودی به دست نمی آید، در حالی که در اقتصاد ربوی 

در اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا بهره، بدون  چنین توازنی میان جریان گردش درآمدهای پولی با جریان گردش کاال یا ارزش افزوده

توجه به فعالیت اقتصادی پرداخت می شود. این توازن بین درآمدهای پولی و واقعی موجب می شود که حجم پول خود به 
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خود تابعی از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلی برقرار شود. نتیجه این وضعیت، ثبات قدرت خرید پول و امکان وجود 

 م در حداقل ممکن است .تور

. در رابطه با ابزارهای سیاست پولی ، نکته مهم دیگری که در بانکداری ربوی وجود دارد این است که وقتی اقتصاد از ۴

شرایط رونق به سمت رکود می رود نهاد های مالی با توجه به این که بدون توجه به عملکرد اقتصادی به انباشتگی سود 

        با بحران می شوند.این نکته را می توان با توجه به تراز دارایی و بدهی بانکها به صورت زیر در نظر گرفت:پرداخته اند، مواجه 

       

 تغییر در دارایی و بدهی بانک اسالمی و بانک ربوی در شرایط ایستا -حالت الف 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در شرایط عادی )حالت الف(، یعنی وضعیتی که تناظر الزم بین بازار پولی و بازار واقعی وجود دارد ، تغییر در دارایی هم 

، یا  (VC)دربانکهای اسالمی و هم دربانکهای متعارف بر اساس تغییر ذخایر نقدی آنها مثل تغییر در ذخایر داخلی بانکها 

( صورت می گیرد، البته این تغییر معموال همراه با تغییرات ERتغییر در ذخایر اضافی آنها )( و یا RRتغییر در ذخایر قانونی )

( است که عمال تابع بازار واقعی است و خود موجب FوIدر تسهیالت )وامها( و سرمایه گذاری بانکها در بازارهای اولیه و ثانویه )

 تغییر در دارایی بانکها خواهد گردید.

( و ذخایر غیر BRبا تغییرات دارایی، بانکها ناچار به تغییر بدهیهای خود مثل ذخایر استقراضی ) در این حال همزمان

(، . N .W( مثل سپرده ها خواهند بود و این فرآیند در حالی است که فرض می کنیم ارزش ویژۀ بانکها )URاستقراضی)

 معادل صفر باشد. 

متفاوت خواهد بود به طوریکه با انبساط اعتباری سیستم بانکی ، بانکهای لکن باید توجه داشت که تراز فوق در شرایط پویا 

اسالمی و بانکهای ربوی تغییراتی متفاوت نسبت به یکدیگر نشان خواهند داد در صورتی که این تغییرات را مالحظه نماییم 

 میتوان وضعیت این بانکها را در شرایط پویا مورد بررسی قرار داد.
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 در شرایط پویا ارایی و بدهی بانکهای غیر اسالمیتغییر در د  )ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 در شرایط پویا تغییر در دارایی و بدهی بانک اسالمی )ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و در بانکهای اسالمی  i(، در بانکهای غیراسالمی بر اساس نرخ بهره  tدر روابط فوق فرض شده است که با گذشت زمان ) 

بر اساس نرخ بازدهی مورد انتظار، ارزش دارایی ها و بدهی بانکها تعیین گردد و یرای سادگی و تحلیل بهتر مسئله ، ارزش 

صفر فرض شده است.  در این حال با توجه به این که نرخ بهره از قبل تعیین می  (Spread)ویژه و حق العمل سیستم بانکی 

لی مبتنی بر عملیات ربوی بالفاصله به محض شروع شرایط رکود، به دلیل عدم امکان وصول وثایقی که دارند شود نهاد های ما

و منابعی که به صورت تسهیالت داده اند، با بحران و ورشکستگی روبرو می شوند زیرا در این بانکها بازدهی واقعی بازار که 

از ارزش ضمانت شده دارایی بانکها بوده و در نتیجه مدیریت دارایی به  پشتوانه دارایی های مالی بانکهااست به مراتب کمتر

 مدیریت بدهی تبدیل شده و با توجه به عدم تعادل در روابط زیر منجر به ور شکستگی بانکها می گردد.
t< F(1+i)t UR(1+i) 

تغییر در بدهی
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 t< I(1+i) tBR(1+i)و 

ا، هدر صورتی که در نظام بانکداری اسالمی، به محض این که اقتصاد از حالت رونق به رکود برسد، با توجه به مشارکت بانک 

ارزش دارایی از سرعت فعالیت بانکی هم کاسته می شود و با توجه به مشارکت سپرده گذار و گیرنده تسهیالت تعادل همواره 

 ر اساس روابط تعادلی زیر بر قرار بوده و این امر موجب ثبات نظام می گردد.بین دارایی ها و بدهی های بانکها ب
t= F(1+r) tUR(1+r) 
 tI(1+r) = tBR(1+r)و 

با توجه به این ویژگی و ویژگی های پیش گفته، بعضی از اقتصاددانان غربی متقاعد شده اند که اجرای نظام مشارکت در  

است پولی اسالمی می تواند مشکالت و بحران های اقتصادی را حل نماید. در اینجا بر اساس ابزارهای سی ۹(PLSسود و زیان )

( که به مناسبت بحرانهای دهه هشتاد Wall Street Journalتکرار اعتراف سالها قبل روزنامه پر تیراژ وال استریت ژورنال )

 : ۲مطرح شده ، قابل مالحظه است

بانکی اسالمی قابل حل است ... نظریه بانکداری اسالمی برای غرب حامل پیام بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام "

ر نظام د"روزنامه مزبور در تحلیل این قضیه می نویسد:  "امیدوارکننده ای است که می تواند مشکالت این بحران را حل کند.

گذاری در پروژه های سازنده اصله از سرمایهبانکداری اسالمی پرداخت بهره مجاز نیست و بانک ها بر اساس نظام سود یا زیان ح

 چنانچه امور بانکداری بین"این روزنامه نتیجه می گیرد:  ،"و نسبتاً مطمئن که احتمال زیان آن ها کم تر است کار می کنند.

 حران بدهی هایالمللی و بانک های داخلی امریکا به ویژه در امر وام دادن بر اساس نظام بانکداری اسالمی عمل کرده بودند، ب

  ."بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز وام روی نمی داد

نا رسایی ابزارهای سیاست پولی در طول بحران اخیر و به همین دلیل ضعف ذاتی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نظام بانکی 

باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک  -ها نسبت به قبل بهبود نیافتولتکه با کمک مالی د -در کشورهای صنعتی 

ای ها منابع مالی الزم بر. از طرف دیگر بانکو خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کاال تنزل یابد

های نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیتها به بازرگانان را ، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامهارائه وام

ازار از ها به بکنندگان و بنگاه. در این شرایط اعتماد مصرفکندشود و شالوده اصلی اقتصاد رو به وخامت حرکت میتجاری می

از مردم نگران از میالدی موجب شد تا بسیاری  ۹۱۳۰. ترس از رکودی عمیق و طوالنی همچون رکود دهه بین رفته است

های گذاری در بخشهای مصرفی خانوارها و سرمایهدست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینه

 مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان در یک روند افزایشی قرار گرفت. 

المللی پول برای چندمین بار ض سالهای گذشته موجب شد تا صندوق بینمشکالت ایجادشده در اقتصاد جهانی در عر

شود در سال های آینه . پیش بینی میمیالدی را تغییر دهد ۲۰۰۱بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال پیش

 حران اقتصادی در سالنیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان روند مطلوبی نداشته و رکورد اولین ب

برای  ها. در صورتی که رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانکهای بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود

های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته ممکن است در یک بازه زمانی دوباره رشد مثبت را تجربه کند ارائه وام

به ابزارهای سیاست پولی انعطاف ناپذیر در بانکداری متعارف غربی، همچنان انتظار بحران می تواند اقتصاد و  ، لکن با توجه

ر کند نرخ رشد اقتصادی دالمللی پول پیش بینی میبانکداری مبتنی بر ابزار های ربوی را دچار بحران سازد. .صندوق بین

غییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان ت

 . عملکرد ابزارهای ربوی در بانکداری و بازارهای مالی دنیا است

در »المللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، بالنچارد معتقد است : در پاسخ به این سوال که صندوق بین

 توان دو سناریوهای مختلف را در نظر گرفت. تنها میتوان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کردنیا، نمیشرایط کنونی اقتصاد د

                                                                                                                                                                                                 
۹. Profit & Loss Sharing  

 (۹۳۱۹حشمتی موالیی، حسین) .۲
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اقتصاد  ثباتیهای مصرفی، ناشی از بیبینانه کاهش هزینهکند. طبق سناریوی خوشکه هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می

که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق ی مصرفی خود را تا زمانیهاها هزینهجهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه

د گذاری با سرعت بیشتری رشهای مصرفی و سرمایهکه ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه. در این شرایط زمانیاندازندمی

نه این خطر وجود دارد که کاهش . طبق سناریوی بدبیناکند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شدمی

های موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه تواند سبب بدتر شدن ترازنامهنرخ رشد تولید ناخالص داخلی می

شوند، هایی که ورشکسته می. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکتزمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد

 (. ۲۰۰۱بالنچارد، .«)شودتر شدن بحران میساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیقافه خواهد شد و همین مساله زمینهاض
 

 نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

نکته ای که در این مقاله مورد تاکید قرارگرفت، بررسی مسئله در شرایط اقتصاد مقاومتی و نه مقاومت اقتصادی است. در 

اقتصادی فروض اصلیِ مقابله با موانع و تحریم های خارجی، نوعی واکنش تدافعی است. در حالی که در اقتصاد مقاومتی  مقاومت

اینطور نیست، اقتصاد مقاومتی یعنی پویایی سازو کار درونی اقتصاد و همزمان اعمال سیاستهای پولی در شرایطی است که 

 حریم های خارجی را خود بخود به حداقل ممکن کاهش دهد .امکان اثر بخشی بحران مالی و حتی موانع و ت

به طور کلی بحران مالی اخیر جهانی که منبعث از یک نظام بانکی ربوی به خصوص در بازارهای مالی شکل گرفت موجب 

المی را به اس الملل گردید. این وضعیت، در عین حال که پویایی و پایداری نظام بانکدارینوعی  رکود و کسادی در اقتصاد بین

 ای را برای بانکداری اسالمی پدید آورد.طور تجربی نمایان ساخت، شرایط تازه

ز طور مستقیم اهای سرایت بحران، بهالمللی و مسدود بودن کانالاگرچه بازارهای مالی ایران به دلیل عدم ارتباطات بین

و یا  پیامدهای تداوم مسائلی مثل تحریم های نفتی و احتمالآمدبحران کمتر تاثیر پذیرفته اما وابسته بودن اقتصاد ایران به در

نوسانات قیمت نفت ، دولت را با مشکالت اقتصادی در بخشهای مختلف مواجه خواهد نمود که فرصت تشریح این مسئله از 

 ، تاکید بر دوری از گرایشهایاین مقال خارج است ولی آنچه این بحران و بحرانهای دیگر در نظام بانکداری ربوی به ما می آموزد

 عملیات بهره محور و تعمیق عملیات بانکداری اسالمی است. 

هایی همچون عدم تنوع در حال حاضر موانع توسعه نظام بانکداری اسالمی با توجه به شرایط و وضعیت موجود، با چالش

کی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به سمت در اوراق بهادار اسالمی، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی، پایه بان

 باشد.رو میهای مولد و گرایشهای بانکداری بهره محور، روبهگذاریسرمایه

ترین مشکالت پیش روی توسعه نظام بانکی ، نبود نظارت کافی در اجراء صحیح عملیات بانکداری اسالمی و یکی از مهم 

شرعی،  -های نظام بانکی )همچون عدم وجود مالحظات فقهیرطرف نمودن چالشعدم تقارن اطالعاتی است . به همین دلیل ب

قانونی مناسب، محدودیت بازارهای ثانویه و ابزارهای مالی اسالمی، وجود مشکالت عملیاتی، مساله  -های حقوقینبود چارچوب

ور یجه به رشد و توسعه اقتصادی کشتواند به بهبود و توسعه نظام تامین مالی کشور و در نتنقدینگی و مدیریت ریسک( می

کمک فراوانی نماید، چرا که رشد و توسعه اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منابع مالی و این مهم در گرو وجود بازارهای مالی 

 متفاوت و قابل تشخیص و کنترل در بانکداری اسالمی است.

ن بخش کشاورزی مشکالت بانکی و پولی وعدم در حال حاضر مهمترین چالشهای صادرکنندگان و از جمله صادرکنندگا

درنظر گرفتن سهم مناسب از تسهیالت بانکی برای صادرات می باشد و به رغم اینکه در بسته حمایتی ـ نظارتی بانک مرکزی 

 درصد دیده شده بود ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاده چیزی به مراتب کمتر از آن تحقق یافت. ۸تا  7سهم صادرات حدود 

بنابراین بخش بانکی الزم است بنحوی ابزارهای مالی را ایجاد و زمینه سازی کند که تامین مالی الزم برای صادرکننده و تولید 

 کننده در سطح مطلوبی فراهم گردد.  
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 کدر عین حال  تسهیالت مالی در بخش فاینانس مواد اولیه نیز مشکل دیگر صادرکنندگان است که می تواند با حمایت بان

مرکزی و دولت خط اعتباری جدید برای فاینانس ورود مواد اولیه تولید کنندگان از طریق بازار های ثانویه  به میزان منطقی 

 و مورد نیاز اختصاص پیدا کند . 

به این ترتیب ایجاد مراکز تجاری برای فرآورده های صادراتی و حضور در بازارهای هدف نیازمند حمایت جدی سیستم 

پولی و بانکی در پژوهشهایی است که بتواند با دسته بندی تخصصی عقود اسالمی به نیازهای رشد و پیشرفت اقتصادی در 

کان پذیر نیست مگر اینکه سیستم بانکی به همت بخش خصوصی و در شرایط اقتصاد مقاومتی پاسخ دهد.  البته این امرام

قالب توسعه نظام مالی و بانکی بتواند بازارهای مالی اسالمی را بر اساس نیازهای توسعه و با مطاوعه عقالنی عقود اسالمی، بر 

 قرار نماید. 
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 و مآخذمنابع 

حشمتی موالیی ، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک (، ترجمه : حسین ۹۳7۴) "پول و بانکداری"اوجین دیولیو، 

 مرکزی جمهوری ایران
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