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چک د

حرمت بهره در اسالم از يک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادي ،عامل
ارتباطدهندۀ بازار کاالها و خدمات ،بازار پول و ترازپرداختها به يكديگر از ديگر
سو ،باعث شده است که يک چالش مهم فراروي جوامع اسالمي و مسلمانان
خودنمايي کند .بانكداري بدون ربا به مثابه راهكاري براي برونرفت از مشكل
ذکرشده در بيشتر کشورهاي اسالمي و حتي در بعضي از کشورهاي غيراسالمي
مطرح شده و در کل کشور يا در مناطق خاصي اجرا شده است .بانكداري غيرربوي
به شكل موجود آن عليرغم مشكالت ،تنگناها و کاستيهايي که دارد ،در مقايسه با
بانكداري ربوي داراي امتيازاتي است .شناسايي مزيتهاي بانكداري غيرربوي در
تجهيز و تخصيص منابع و استفاده از آنها به مثابه فرصتهاي بالقوه و تبيين
تنگناهاي فراروي بانكداري غيرربوي با هدف ارائة راهكارهايي مناسب براي رفع
آنها از اهميت خاصي برخوردار است که در اين نوشتار بدان توجه ميشود.
تبيين شيوههاي تجهيز منابع در بانكداري ربوي و غيرربوي ،تشريح روشهاي
تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي ،تحليل کارايي شيوههاي
تجهيز منابع در سيستمهاي بانكداري غيرربوي و ربوي و تحليل و ارزيابي شيوههاي
تخصيص منابع در بانكداري غيرربوي و ربوي موضوعاتي است که در اين مقاله به
آنها پرداخته ميشود.
ژگ

کل دي

بانكداري ربوي ،بانكداري غيرربوي ،تجهيز منابع پولي ،تخصيص منابع پولي ،کارايي
 استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
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نرخ بهره در مباحث نظري علم اقتصاد بهمثابه يک متغير مهم مطرح است .مقدار کمي
اين متغير در نتيجة فعل و انفعاالت بازار دارايي شامل بازار پول و بازار سرمايه تعيين
ميگردد (فريدمن .)2501 ،نرخ بهره در واقع پل ارتباطي بازار پول و بازار کاالها و
خدمات است .بخش قابل توجهي از آثار تغيير و تحوالت درونزا و برونزاي بازار پول
از طريق اين متغير روي بازار کاالها و خدمات منعكس ميشود .اين متغير در ايجاد
ارتباط بين بازارهاي پول و کاالها و خدمات با ترازپرداختها نيز نقش بااهميتي را ايفا
ميکند .تأثيرگذاري نرخ بهره بر اشتغال ،توليد ،تورم ،ترازپرداختها و ساير متغيرهاي
اصلي در اقتصاد بهويژه بر نوسانات مربوط به بازارهاي سرمايه و نرخ ارز به حدي
است که گاهي اوقات متغير نرخ بهره براي سياستگذاران بخش پولي اقتصاد به مثابه
متغير هدف جايگزين حجم پول ميگردد .نرخ بهره عالوه بر آنكه در ايجاد ارتباط بين
بازارهاي مختلف و ايجاد تعادل عمومي تأثيرگذار است ،نقشي اساسي را در مباحث
مربوط به پول و بانكداري نيز ايفا ميکند .سيستم بانكي ربوي از طريق تغيير نرخ بهرۀ
پرداختي به سپردهگذاران و نرخ بهرۀ دريافتي از سرمايهگذاران ميزان سپردههاي
سپردهگذاران و همچنين ،ميزان تسهيالت اعطايي خود را تنظيم ميکنند.
اين نقش بااهميت و ويژۀ نرخ بهره در نظريههاي اقتصادي در حالي مطرح ميشود
که در دين اسالم نيز همچون ساير اديان آسماني ربا حرام است .در قرآن کريم در آيات
 187 ،181 ،180و  185سورۀ بقره حرمت ربا بهصراحت بيان شده است و کيفر ابدي
براي رباخواران وعده داده شده است (صدر ،ج ،1ص 147و موسويان -2070 ،الف،
ب ،ج) .شايان ذکر است که ربا در لغت به معناي زياده (اضافه) و نيز به معناي زياده بر
سرمايه است .ربا در شرع به معناي معاملة يكي از دو کاالي وزني يا پيمانهاي متماثل
با ديگري با زياده در يكي از آنها يا وام دادن به شرط اضافه است .بر اساس اين
تعريف ،مهمترين انواع ربا ،رباي قرضي و رباي معاملي است .رباي قرضي ،با قرض
دادن با زياده الزامي محقق ميشود و رباي معاملي در معامله کاالهاي وزني و پيمانهاي
با زياده تحقق مييابد (انصاري .)2071 ،با اين تفاسير ،مشخص ميشود که واژۀ
مترادف نرخ بهره بانكي ،رباي قرضي است و در اين مقاله نيز منظور از ربا در سيستم
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بانكي ،همان رباي قرضي است .حرمت ربا در اسالم و نقش نرخ بهره در اقتصاد طبق
نظريههاي علمي ،جايگاه و اهميت مطالعات مرتبط با اين موضوع را که هدف آنها
ارائة راهكارهايي هرچند جزئي براي حذف ربا در فعاليتهاي اقتصادي مسلمانان با
توجه به شرايط ،نيازها و الزامات اقتصاد امروز باشد ،نمايان ميسازد.
در حال حاضر در بسياري از کشورهاي اسالمي و بعضاً در کشورهايي که اسالم
دين رسمي آنها نيست ،در پهنة کل کشور و يا در بعضي مناطق آنها ،راه حلي براي
فرار از ربا و درعينحال ،بهرهگيري از نهاد بانک ،نهادي ضروري در تسهيل فرايند
توسعه و شكوفايي اقتصاد ،بانكداري غيرربوي جايگزين نظام بانكداري ربوي شده و يا
به موازات آن به کار گرفته ميشود .نظام بانكداري غيرربوي عليرغم تنگناها و
چالشهايي که فراروي اجراي آن قرار دارد ،در تهيه و تجهيز منابع و همچنين ،در
تأمين نقدينگي الزم براي شريانهاي اقتصاد در بخشهاي مختلف صنعتي ،کشاورزي و
خدماتي ،از مزيتهاي چشمگيري نسبت به بانكداري ربوي برخوردار است.
شناسايي امتيازات و کاستيهاي بانكداري غيرربوي در مراحل تجهيز و تخصيص
منابع و تبيين مواردي که در آنها کارايي بانكداري غيرربوي بيش از بانكداري ربوي
است ،از اهداف اين پژوهش به شمار ميرود .بديهي است شناسايي نقاط قوت و
ضعف بانكداري اسالمي در تجهيز و تخصيص منابع ميتواند ضمن رونق و شكوفايي
اين سيستم بانكداري ،زمينة الزم را براي پوشش کاستيهاي آن فراهم سازد .به همين
دليل ،در اين مقاله شيوههاي تجهيز و تخصيص منابع مالي در سيستمهاي بانكداري
ربوي و غيرربوي مرور و ميزان کارايي آنها تجزيه و تحليل ميگردد و با يكديگر
مقايسه ميشوند و امتيازات بانكداري غيرربوي در مراحل تجهيز و تخصيص منابع
معرفي و کاستيهاي آن نيز تبيين ميشود.
.1
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در بانكداري ربوي ،اساس فعاليتهاي بانكي بر مبناي بهره استوار است؛ بدين شكل که
بانکها از يک طرف با پرداخت بهره ،سپردههاي اشخاص را جذب ميکنند و از طرف
ديگر ،با اعطاي وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي از آنها بهره دريافت ميکنند.
مابهالتفاوت بين بهرههاي دريافتي بانک از سرمايهگذاران و بهرههاي پرداختي آنها به
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سپردهگذاران ،پس از کسر هزينههاي عملياتي بانک ،سود بانکها را تشكيل ميدهد.
بنابراين ،بانکهاي تجاري و تخصصي همانند ساير بنگاههاي تجاري -اقتصادي دنبال
حداکثرسازي سود خود هستند ،با اين تفاوت که براي کسب سود به جاي خريد کاال
با قيمت کمتر و فروش آن با قيمت بيشتر با دريافت وام از سپردهگذاران با بهرۀ کمتر و
اعطاي وام به وامگيرندگان با بهره بيشتر ،براي حداکثرسازي سود خود تالش ميکنند.
سپردههاي بانكي در بانكداري ربوي در يک تقسيمبندي کلي به سه گروه تقسيم
ميشوند؛ يعني شيوههاي مختلف تجهيز منابع در بانكداري ربوي شامل سپردههاي
جاري ،سپردههاي پسانداز و سپردههاي مدتدار است (فرجي .)2085 ،براي
سپردههاي جاري حتي در بانكداري ربوي نيز نرخ بهره صفر است .البته بانکها اخير ًا
در بعضي از کشورها براي تشويق بيشتر سپردهگذاران حتي به سپردههاي جاري نيز
مبالغ ناچيزي بهره پرداخت ميکنند .بانک در سپردههاي جاري در قبال در اختيار
گرفتن پول سپردهگذاران ،خدمات حساب جاري در اختيار آنها قرار ميدهد؛ يعني
عالوه بر آنكه بعضي از کارهاي بانكي دارندگان حساب جاري را بدون دريافت کارمزد
براي آنها انجام ميدهد ،موجبات پرداخت آسانتر را براي صاحبان حسابها فراهم
آورده و آنها از حمل و نگهداري پول نقد بينياز ميسازد و از اين حيث امنيت آنها
را باال ميبرد .اما در سپردههاي پسانداز و مدتدار در بانكداري ربوي بهره دريافت و
پرداخت ميشود و اهرم بانک براي تنظيم ميزان سپردهها و حجم اعتبارات نيز همين
نرخ بهره است .شايان ذکر است که نرخ بهره در حقيقت مبلغي است که واحدهاي
اقتصادي داراي مازاد به سبب عرضة وجوه به واحدهايي که با کسري روبهرو شدهاند،
دريافت ميکنند (ديوليو ،2082 ،ص .)88البته ديدگاههاي متفاوتي در توجيه دليل
پرداخت بهره توسط وامگيرنده به وامدهنده مطرح است؛ قبول ريسک و مخاطره توسط
وامدهندگان ،رجحان بين زماني ،محروميت مالكيت از انتفاع در زمان قرض ،پاداش به
صاحب سرمايه براي خودداري از مصرف سرمايهاش ،لحاظ سهم سرمايه از منافع
فعاليت انجامشده و در نظر گرفتن تفاوت ميان ارزش حال و ارزش آتي سرمايه ،از
جملة اين داليل است (صدر ،ج ،1صص.)101-100
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در بانكداري بدون ربا با توجه به حرمت رباي قرضي طبق آيات و روايات و حتي
بر اساس ديدگاه بعضي از اقتصاددانان غربي که معتقدند پول ناراست و صرف ًا يک
وسيلة مبادله است ،از شيوههاي ديگري در تجهيز منابع استفاده ميشود که مبتني بر
بهره نيست .يكي از اين شيوههاي تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا ،سپردههاي
قرضالحسنه است .ابزارهاي انگيزشي بانک براي تشويق سپردهگذاران به سپردهگذاري
در حسابهاي قرضالحسنه جاري تمامي ابزارهاي بانكداري ربوي در جذب
سپردههاي جاري را شامل ميشود .عالوه بر آن در بانكداري غيرربوي از ابزارهاي
انگيزشي ثواب اخروي نيز در کنار ساير ابزارها بهره گرفته ميشود .بانکها در
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز نيز از ابزارهايي چون انجام بعضي خدمات بانكي
بدون کارمزد ،اعطاي آسانتر تسهيالت و اعطاي جوايز براي تشويق سپردهگذاران
استفاده ميکنند .در بانكداري ربوي براي تشويق سپردهگذاران براي سپردهگذاري در
حساب پسانداز فقط از ابزار نرخ بهره استفاده ميکنند .مشاهده ميشود که در
بانكداري غيرربوي اهرمهاي انگيزشي براي تشويق سپردهگذاران بسيار متنوعتر از
بانكداري ربوي است.
سپردههاي مدتدار يكي ديگر از شيوههاي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباست
که در آن رابطة بين سپردهگذار و بانک به صورت رابطة دائن و مديون نيست و به
شكل رابطة وکيل و موکل است .بانکها براي تشويق سپردهگذاران به سپردهگذاري در
حسابهاي مدتدار به آنها سود پرداخت ميکنند .بهعبارتديگر ،بانکها براي ايجاد
انگيزه در سپردهگذاران براي سپردهگذاري در حسابهاي مدتدار ،بهجاي ابزار مرسوم
در بانكداري ربوي ،يعني بهره ،از اهرم سود بهره ميگيرند .بانکهاي تجاري و
تخصصي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار را که در به کارگيري آنها وکيل ميباشند،
در امور مشارکت ،مضاربه ،اجاره به شرط تمليک ،معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات،
سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و جعاله استفاده ميکنند و از محل سودهاي
کسبشده به صاحبان سپردههاي مدتدار شامل سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت،
يكساله ،دوساله ،سهساله و پنجساله سود پرداخت ميکنند .بانکها بازپرداخت اصل
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار را تعهد و بيمه ميکنند و منافع حاصل از عمليات
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مربوط به کاربرد سپردههاي مذکور را طبق قرارداد منعقدشده پس از برداشت حقالوکالة
خود ،متناسب با مدت و مبالغ سپردههاي سرمايهگذاري و رعايت سهم مبالغ بانک
پرداخت ميکنند.
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بيشتر وجوه بانکها در سيستم بانكداري ربوي ،صرف اعطاي انواع مختلف وام و
دريافت بهره از متقاضيان وام ميگردد .البته بانکهاي تجاري براي بهينه کردن ترکيب
پرتفوي خود ممكن است بخشي از منابع خود را اختصاص به نگهداري طال ،ارز و
ساير داراييهاي درآمدزا يا مولد درآمد مانند اوراق قرضه کنند ،ولي اعطاي وام و
دريافت بهره بابت آن اساس کار آنها را در تخصيص منابع تشكيل ميدهد .تخصيص
منابع در بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي تفاوت ماهوي دارد و تسهيالت اعطايي
در قالب عقود اسالمي به يكي از صور قرضالحسنه ،خريد دين ،مضاربه ،مشارکت
مدني ،مشارکت حقوقي ،فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليک ،سلف ،جعاله،
سرمايهگذاري مستقيم ،مزارعه و مساقات در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد .در نظام
بانكداري غيرربوي ،صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت از طريق
بانکها در فعاليتهاي مختلف اقتصادي مشارکت ميکنند .بانکها ميتوانند با نقش
وکيل سپردهگذاران با حق توکيل غير ،به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش
فعاليت بخشهاي مختلف صنايع و معادن ،کشاورزي و خدمات ،قسمتي از سرمايه و يا
منابع مورد نياز اين بخشها را به صورت مشارکت تأمين کنند .بانکها در اعطاي
تسهيالت ترتيبي اتخاذ ميکنند که بر اساس پيشبينيهاي مربوط ،اصل منابع تأمينشده
براي اين تسهيالت و نيز سود مورد انتظار در صورت تحقق ،در مدت معين
برگشتپذير باشد .بانک در نظام بانكي بدون ربا ،از محل سپردههاي مدتدار که
در به کار گرفتن آنها از سوي سپردهگذاران وکالت دارد ،در قالب عقود مضاربه،
مشارکت مدني ،مشارکت حقوقي ،فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدکي ،فروش
اقساطي وسايل و لوازم و تأسيسات ،فروش اقساطي مسكن ،اجاره به شرط تمليک،
سلف ،جعاله ،سرمايهگذاري مستقيم ،مزارعه و مساقات ،تسهيالتي را در اختيار مشتريان
خود قرار ميدهد.
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در سيستم بانكداري بدون ربا ،تسهيالت اعطايي در قالب قرضالحسنه از محل
سپردههاي قرضالحسنه توديعي اشخاص اعطا ميگردد .تسهيالت اعطايي در قالب
خريد دين نيز از محل منابع بانک تأمين ميشود .تسهيالت اعطايي به شكل
قرضالحسنه و رد دين از نظر حقوقي مبتني بر رابطة دائن و مديون است؛ بنابراين ،اين
تسهيالت از محل سپردههاي مدتدار که مبتني بر رابطة وکيل و موکل است ،قانون ًا
پرداختني نيست.
در ادامة بحث ،به منظور آشنايي بيشتر با نحوۀ تخصيص منابع در بانكداري بدون
ربا و بررسي و تبيين نقاط قوت و ضعف اين سيستم بانكداري در تخصيص منابع،
عقود مختلف اسالمي معرفيشده در باال که در تخصيص منابع بانکها استفاده
ميشوند ،بهاختصار تشريح و نحوۀ به کارگيري آنها تبيين ميشود.
بانکها در تسهيالت اعطايي بهصورت قرضالحسنه مقدار معيني از منابع خود را
طبق ضوابط مقرر به افراد يا شرکتها تمليک ميکنند ،مشروط بر اينكه قرضگيرنده
مثل و يا در صورت عدم امكان ،قيمت آن را به بانک بازگرداند .بانکها به منظور ايجاد
تسهيالت الزم در امور توليدي ،خدماتي و يا در جهت رفع احتياجات ضروري به
اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرضالحسنه پرداخت ميکنند .بررسي سهم ماندۀ
تسهيالت اعطايي از طريق قرضالحسنه نشانگر آن است که سهم ماندۀ تسهيالت
اعطايي بهصورت قرضالحسنه از کل تسهيالت اعطايي بانکها از سال  ،2010که قانون
عمليات بدون ربا اجرا شده است ،بين حداقل  0/11درصد در سال  2082و حداکثر
 22/05درصد در سال  2010در نوسان بوده است.
بانکها در تسهيالت اعطايي بهصورت مضاربه سرماية نقدي مورد نياز تجار و
بازرگانان را تأمين ميکنند ،با قيد اينكه دريافتکنندۀ تسهيالت با آن تجارت کند و سود
حاصل را طبق قرارداد با يكديگر تقسيم کنند .مضاربه از جمله عقود جايز است و هر
يک از طرفين ،اختيار فسخ قرارداد را دارد؛ مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين
شده باشد .در معامالت بانكي متن قرارداد مضاربه را طوري تنظيم ميکنند که عامل با
امضاي قرارداد شرط ترک فسخ قرارداد را تا زمان تسوية کامل آن از جانب خود
بپذيرد .عالوه بر آن اخير ًا براي آنكه بانکهاي تجاري مطمئن شوند که سرماية آنها به
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سبب حوادث احتمالي به خطر نميافتد ،معمو ًال هنگام اعطاي تسهيالت مضاربهاي به
متقاضيان تسهيالت ،آنها را وادار ميکنند که سرمايه را بيمه کنند .در ميان عقود
اسالمي که در محدودۀ معامالت بانكي به کار گرفته ميشود ،مضاربه برجستهترين مورد
مناسب براي انواع فعاليتهاي تجاري است که کلية بازرگانان و آنان که به کسب و کار
اشتغال دارند ،در صورت نياز به سرمايه ميتوانند با مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد
مضاربه ،وجه الزم را بگيرند و به کار تجاري مورد نظر خود بپردازند .منظور از انواع
فعاليتهاي تجاري ،خريد از داخل کشور و فروش در خارج ،خريد از خارج و فروش
در داخل کشور و خريد و فروش در داخل کشور است .البته در حال حاضر بهجز
واردات که بهموجب قانون از طريق مضاربه با بانکها براي بخش خصوصي مجاز
نيست ،در مورد صادرات و بازرگاني داخلي ،منابع بانکها ميتواند بهصورت مضاربه
مورد استفاده اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گيرد .دقت در آمار مربوط به ماندۀ
تسهيالت اعطايي در قالب عقود اسالمي پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا،
مبين آن است که ماندۀ تسهيالت اعطايي در قالب عقد مضاربه قابل توجه بوده و اين
عقد پس از عقود فروش اقساطي و مشارکت مدني باالترين سهم را داشته است
(موسايي .)2085 ،سهولت اعطاي تسهيالت در قالب اين عقد مانند عقود فروش
اقساطي و مشارکت مدني دليل استقبال بيشتر بانکها از اين عقد در به کارگيري منابع
وجوهشان است .محدوديت به کارگيري عقد مضاربه از آنجا ناشي ميشود که اين عقد
تنها در امور بازرگاني و تجاري کاربرد دارد و در ساير بخشهاي اقتصاد اعم از
بخشهاي صنعتي ،کشاورزي و همچنين ،زيربخشهاي خدمات غير از بازرگاني ،قابل
استفاده نيست .از آنجايي که در بانكداري بدون ربا از عقود ديگري نيز در کنار مضاربه
استفاده ميشود که آن عقود اين محدوديت را ندارند ،لذا ميتوان با بهرهگيري از آنها
اين محدوديت را کماثر کرد .عالوه بر آن ،عقد مضاربه از عقود جايزه است و طرفين
عقد ميتوانند در هر زمان که خواستند ،آن را فسخ کنند؛ براي رفع اين مشكل بايد در
عقد خارج ديگري عدم فسخ شرط گردد که خود اين کار موجب پيچيدگي عمليات
بانكي ميگردد.
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يكي ديگر از عقود اسالمي که در تخصيص منابع در بانكداري اسالمي استفاده
ميگردد ،مشارکت مدني است .در مشارکت مدني سهمالشرکه نقدي و يا جنسي بانک
با سهمالشرکه نقدي و يا جنسي شريک در هم آميخته ميشود و از آن بهنحو مشاع
براي انجام کار معيني در زمينههاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به
قصد انتفاع بهره گرفته ميشود .در مشارکت مدني ،بانک و شريک طبق قرارداد،
سهمالشرکه نقدي خود را به حساب مخصوصي که در بانک اعطاکنندۀ تسهيالت براي
شريک افتتاح ميگردد ،واريز کرده و چنانچه تمام يا قسمتي از سهمالشرکه غيرنقدي
باشد ،بايد با توافق شرکا تقويم و ارزش ريالي آن در حساب مورد نظر منظور گردد.
مالحظه ميشود که از مشارکت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي،
بازرگاني و خدماتي استفاده ميگردد .برخالف مضاربه که بانک سرماية نقدي مورد نياز
را بهانحصار تأمين ميکند ،در مشارکت مدني ،تأمين سرمايه اعم از نقدي و غيرنقدي،
به صورت مشارکتي توسط بانک و شريک است .موضوع مشارکت مدني بايد ظرف
مدت يک سال خاتمه يابد و در مواردي که اين قرارداد براي امور توليدي ،صنعتي،
معدني ،کشاورزي و احداث مسكن و ساختمان و نيز براي طرحهاي جديد خدماتي
صورت پذيرد ،مدت قرارداد ميتواند تا سه سال افزايش يابد .بررسي آمار و ارقام
مربوط به ماندۀ تسهيالت اعطايي بانکهاي تجاري و تخصصي ايران در قالب عقود
اسالمي از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا ،نشانگر آن است که پس از عقد
فروش اقساطي ،باالترين ماندۀ تسهيالت اعطايي بانکها در قالب عقد مشارکت مدني
بوده است .استفاده از عقد مشارکت مدني در اعطاي تسهيالت از نظر کاربرد براي
بانکهاي عامل از سهولت بااليي برخوردار است و همين موضوع باعث شده است که
ماندۀ تسهيالت اعطايي در قالب عقد مشارکت مدني نرخ رشد بااليي را داشته و سهم
ماندۀ تسهيالت اعطايي در قالب اين عقد رتبة دوم را در ميان عقود داشته باشد.
بخشي از منابع تجهيزشدۀ بانکهاي تجاري در بانكداري بدون ربا به صورت
مشارکت حقوقي براي تأمين نقدينگي مورد نياز فعاالن اقتصادي استفاده ميگردد.
بانکها در مشارکت حقوقي با تأمين قسمتي از سرمايه شرکتهاي سهامي جديد و در
حال تأسيس يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود ،تسهيالت الزم را
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براي گسترش فعاليتهاي بخشهاي اقتصادي تأمين ميکنند .البته بانکها فقط در
شرکتهايي مشارکت ميکنند که نسبت سرماية آنها به کل منابع مالي شرکت با
احتساب سهم مشارکت بانکها ،کمتر از  04درصد نباشد؛ عالوه بر آن ،بانکها مجازند
حداکثر  05درصد سهام يک شرکت را بخرند.
در توضيحات ارائهشده در خصوص دو عقد مشارکت مدني و مشارکت حقوقي،
اشاره شد که بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليتهاي
بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي ،قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد
نياز اين بخشها را به صورت مشارکت تأمين کنند؛ بنابراين ،قسمت ديگر سرمايه و
منابع مورد نياز بايد به وسيلة متقاضي تسهيالت تأمين شود ،در غير اين صورت،
مشارکت تحقق پيدا نميکند .لذا عقود مشارکت مدني و حقوقي تنها در مواردي کاربرد
دارند که متقاضي بتواند بخشهايي از سرماية مورد نياز را تأمين کند .در نتيجه در
مواردي که متقاضي تنها از نيروي کار و تخصص و مديريت برخوردار است و سرماية
قابل توجهي ندارد ،نميتواند بهصورت مشارکت حقوقي و مدني تسهيالت دريافت کند
و اين مطلب يک عامل بازدارنده در به کارگيري اين عقود عمل ميکند .البته از آنجايي
که در قوانين شرعي مربوط به شرايط صحت عقود مشارکت مدني و مشارکت حقوقي
حداقلي براي آورده طرفين مشارکت مطرح نشده است و ارقام و محدوديتهاي
مطرحشده شرعي نيستند و صرف ًا قانوني ميباشند ،لذا براي بهرهگيري بيشتر از اين
عقود ميتوان مقررات مربوط به تعيين سقف سهم بانکها را در تأمين مالي اصالح کرد
و آنها را کاهش داد.
بانکها در بانكداري اسالمي بخشي از منابع خود را از طريق سرمايهگذاري
مستقيم به جريان مياندازند و از محل سودهاي حاصل از اين کار و پس از کسر
حقالوکالة خود و برداشتن سهم سود منابع خود بانک ،سود صاحبان سپردهها را
پرداخت ميکنند .بانک در سرمايهگذاري مستقيم به تنهايي يا با مشارکت يک يا چند
بانک ديگر و بدون مشارکت اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيربانكي سرمايه الزم را
براي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي تأمين کرده و آنها را اجرا ميکند.
نكتة حائز اهميت اينكه براي جلوگيري از دور شدن بانکهاي تجاري از وظايف
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بانكداري خود ،بانکها تنها در مواردي ميتوانند از طريق سرمايهگذاري مستقيم
واحدهاي جديد توليدي و عمراني تأسيس و راهاندازي کنند که اجراي چنين طرحهايي
از طريق مشارکت حقوقي امكانپذير نباشد و با توجه به اولويتهاي برنامة توسعة
اقتصادي و عمراني کشور اجراي آن طرحها ضروري باشد .همچنين ،بانکها به هيچ
وجه حق ندارند در توليد اشياي تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايهگذاري کنند.
يكي از عقودي که بانکهاي تجاري در بانكداري بدون ربا از آن براي تأمين
نقدينگي مورد نياز واحدهاي اقتصادي جامعه بهرهگيري ميکنند ،فروش اقساطي است.
فروش اقساطي عبارت از واگذاري عين به غير به قيمت مشخص است ،به ترتيبي که
تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا
سررسيدهاي معين دريافت گردد .بانکها در بانكداري بدون ربا با استفاده از اين عقد
ضمن تأمين وجوه مورد نياز واحدهاي اقتصادي براي خريد مسكن ،مواد اوليه و لوازم
يدکي و اموال منقول نظير وسائل ،ماشينآالت و تجهيزات ،مانع از ربوي شدن
فعاليتهاي خود ميگردند .بانکهاي تجاري در بانكداري بدون ربا به جاي اعطاي وام
به متقاضيان وام براي خريد مسكن يا خريد مواد اوليه و ماشينآالت ،آنها را با استفاده
از سپردههاي مدتدار مشتريان خود ،نقدي ميخرند و يا حتي بعضاً با سرمايهگذاري
مستقيم آنها را توليد ميکنند و با فروش آنها به صورت قسطي و با قيمتي باالتر از
قيمت خريد يا قيمت تمامشده به متقاضيان تسهيالت ضمن رفع نياز پولي
سرمايهگذاران ،سود نيز کسب ميکنند و از محل سودهاي حاصل سود سپردهگذاران را
پرداخت ميکنند .فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست و تنها به
صورت ابزاري کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت براي رفع نيازهاي سرمايهاي
واحدهاي توليدي و خدماتي و نيز ابزاري بلندمدت براي رفع متقاضيان مسكن کاربرد
دارد .نكتة گفتني در فروش اقساطي آن است که بانکها مطلقاً از خريد اموال بدون
متقاضي ،منع شدهاند .لذا پس از انعقاد قرارداد و خريد کاال ،جنس خريدهشده بايد در
اختيار متقاضي قرار گيرد ،تا نقش واسطهگري بانک محفوظ بماند .در نظام بانكداري
ايران ،يک نمونه براي بانكداري غيرربوي ،به کارگيري قرارداد فروش اقساطي از جهت
ميزان تخصيص منابع ،روند افزايشي را پشت سر گذاشته است .اين روند افزايشي
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معنادار است؛ زيرا تعيين نرخ بهره بر اساس قيمت تمامشده (اصل سرمايه) انجام
ميگيرد و اين چنين مبنايي در تعيين اين نرخ ،اين قرارداد را از بخش واقعي دور و به
حوزۀ بهره مرتبط ميسازد؛ بهطوريکه اين شبهه ايجاد ميشود که از قرارداد براي فرار
از بهره استفاده ميشود (آقانظري ،2071 ،ص.)12
اجاره به شرط تمليک نيز يكي ديگر از عقود اسالمي است که در بانكداري بدون
ربا بسيار استفاده ميشود .اجاره به شرط تمليک قرارداد اجارهاي است که در آن شرط
شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد ،عين
مستأجره را مالک گردد .بانکهاي تجاري در سيستم بانكداري اسالمي به منظور فرار از
انجام فعاليتهاي ربوي ،به جاي اعطاي وام به متقاضيان وام براي خريد مسكن يا
خريد ماشينآالت و تجهيزات و ابزار کار ،اين اقالم را با سرمايهگذاري مستقيم يا خريد
نقدي تهيه ميکنند و بهصورت اجاره به شرط تمليک در اختيار آن دسته از متقاضيان
تسهيالتي قرار ميدهد که هدف آنها از دريافت تسهيالت خريد موارد مذکور است.
بنابراين ،طرفهاي قرارداد بانک ،مبالغي را در اجاره به شرط تمليک در هر ماه
پرداخت ميکنند ،بابت اصل و فرع وام نيست بلكه اجارۀ استفاده از آنهاست.
همانطوري که در تعريف عقد اجاره به شرط تمليک نيز اشاره شد ،در صورتي که
مستأجر اجارهبهاي ماهانة خود را بهموقع و طبق قرارداد پرداخت کند و ساير شروط
مندرج در اجارهنامه را عمل کند ،در پايان دوره اجاره ،مالک موضوع اجارهنامه خواهد
شد .بديهي است وجوه دريافتي بانک تحت عنوان اجاره از قيمت خريد عين مستأجره
بيشتر است و بانک از محل وجوه مازاد مبالغي را به صاحبان سپردهها ميپردازد .اجاره
به شرط تمليک از تسهيالت ميانمدت و بلندمدت اعتباري است که براي گسترش
بخشهاي مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتي ،کشاورزي ،صنعتي ،معدني و ساختمان
قابليت استفاده دارد .درهرحال ،مدت اجاره به شرط تمليک نبايد از طول عمر مفيد
اموال موضوع معامله تجاوز کند .انجام اين معامالت در مورد اموالي که طول عمر مفيد
آنها کمتر از دو سال باشد ،براي بانکها مجاز نيست .اجاره به شرط تمليک از ظرفيت
بااليي در فعاليتهاي بانكي بدون ربا بهويژه در بخش مسكن برخوردار است .شايان
ذکر است که در سيستم بانكداري ايران ،شرطها و تعهدات بسيار موجود در عقد اجاره
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به شرط تمليک ،اين عقد را از حالت اصلي خود خارج ساخته است .در تسهيالت
اعطاشده توسط بانکهاي تجاري ايران در قالب اين عقد ،از همان مادۀ اول قرارداد،
شرطها و قيدهايي گنجانيده شده است که تقريب ًا تمام دريچههاي احتمالي ممكن را بر
روي مستأجر يا همان متقاضي تسهيالت از بانک ببندد .در مادۀ اول ،کلية خيارات
بهويژه خيار غبن ولو فاحش از مستأجر سلب شده و مشتري آن را ساقط ميکند
(علوي و رجايي ،2071 ،صص.)240-240
يكي ديگر از روشهاي اعطاي تسهيالت در نظام بانكي بدون ربا ،اعطاي
تسهيالت از طريق عقد معامالت سلف است .بانک در اعطاي تسهيالت با استفاده از
اين عقد ،محصوالت توليدي متقاضي تسهيالت را به قيمت معين پيشخريد ميکند.
بانکها ميتوانند به منظور تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي
متقاضي تسهيالت شامل واحدهاي صنعتي ،معدني و کشاورزي ،اعم از حقيقي يا
حقوقي ،محصوالت توليدي آنها را پيشخريد کنند .وقتي که در جريان توليد کاال،
توليدکنندهها دچار کمبودهايي در تأمين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود
شوند ،بانکها از طريق پيشخريد محصوالت آنها به قيمت معين ،نقدينگي مورد نياز
آنها را تأمين و مشكل آنها را رفع ميکنند .بنابراين ،خريد کاالهاي موجود متقاضي
که بنا به داليلي در شرايط روز قابل عرضه در بازارهاي داخلي يا خارجي نيست،
مشمول معاملة سلف نميشود .بهعبارتديگر ،معاملة سلف در مورد کاالهايي است که
نياز پولي متقاضي الزاماً براي توليد همان مورد معامله سلف به وجود آمده باشد؛ بدين
معنا که قسمتي از هزينة توليد کاال توسط متقاضي تأمين ميشود و تنها بخشي از
سرمايه در گردش براي توليد محصول نهايي بهصورت معاملة سلف توسط بانک در
اختيار او قرار ميگيرد.
يكي ديگر از روشهاي اعطاي تسهيالت در نظام بانكداري بدون ربا استفاده از
عقد جعاله است .جعاله به معناي التزام شخص به اداي مبلغ يا اجرت معلوم در مقابل
عملي معين است که در آن طرفي که عمل را انجام ميدهد« ،عامل يا پيمانكار» و
شخصي را که تعهد پرداخت اجرت يا کارمزد ميکند« ،جاعل يا کارفرما» و مبلغ
پرداختي به عامل را «جعل يا عوض» گويند .بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت
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الزم براي گسترش امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي نقش عامل يا هنگام اقتضاء جاعل
را بازي کنند .در مواردي که بانک عامل جعاله باشد ،در قرارداد جعاله اختيار بانک
براي واگذاري قسمتي از عمل معين به غير ،تحت عنوان جعاله ثانوي يا هر عنوان ديگر
بياشكال است.
يكي ديگر از ابزارهاي کوتاهمدت که بانکها به وسيلة آن تسهيالت الزم را در
اختيار مشتريان خود قرار ميدهند« ،خريد دين» است .خريد دين عبارت از تنزيل آن
دسته از اسناد و اوراق تجاري است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معامالت
تجاري باشد .بانکها ميتوانند از اين قرارداد به منظور اعطاي تسهيالت کوتاهمدت
براي تأمين مالي نيازهاي واحدهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي که سررسيد آنها از
يک سال تجاوز نكند ،استفاده کنند .اوراق و اسناد تجاري که توسط بانکها خريده
ميشود ،بايد ناشي از معامالت تجاري بوده و خريدار سفته نيز از اعتبار الزم برخوردار
باشد تا بازپرداخت اصل وجوه و سود مورد انتظار برگشتني ،توسط متقاضي تسهيالت
با مشكلي مواجه نشود .از آنجايي که تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در
بازار از جمله صاحبان کسب و کارهاي جزء به واسطة نوع فعاليت خود ،نميتوانند از
ساير تسهيالت اعطايي بانکها استفاده کنند؛ ازاينرو ،بانکهاي تجاري و تخصصي در
بانكداري بدون ربا براي تأمين نيازهاي مالي و نقدينگي مورد نياز اين دسته از اشخاص
خط اعتباري خاصي در نظر ميگيرند .نحوۀ استفاده از اين خط اعتباري به اين ترتيب
است که اشخاص مذکور کاالهاي خريدهشده را از فروشندگان تحويل ميگيرند و به
جاي پرداخت وجه به فروشندگان سفتهاي معادل قيمت خريد و به مدت تعيينشدۀ
مورد توافق به آنها تسليم ميکنند .فروشندگان کاال نيز سفته را به بانک محل اعتبار
خريدار برده و آنها را تنزيل ميکنند .سفتههايي که به اين ترتيب تنزيل ميگردد ،اعتبار
خريدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلي يا خريدار کاال و ضامن او قابل
پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشندۀ سفته به بانک يا تنزيلکننده آن نزد بانک
را که در واقع همان فروشندۀ کاالست ،ندارد .بررسي ماندۀ تسهيالت اعطايي از طريق
خريد دين نشان ميدهد که ماندۀ مذکور در حال حاضر از رقم آن در سال  ،2010يعني
سال اول اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا ،کمتر است و تسهيالت اعطايي در
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چارچوب اين عقد در بيشتر سالهاي اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا يک نرخ
رشد منفي را تجربه کرده است .در بانكداري ربوي به جاي ابزار خريد دين از تنزيل
سفتههاي تجاري و اوراق بهادار تجاري استفاده ميشود.
بانکهاي تجاري و تخصصي در نظام بانكداري اسالمي ميتوانند براي تخصيص
منابع خود به بخش کشاورزي و تأمين نقدينگي مورد نياز اين بخش از «عقد مزارعه»
بهره بگيرند .مزارعه قراردادي است که به موجب آن يكي از طرفين با عنوان «مزارع»،
زمين مشخصي را براي مدت معين در اختيار طرف ديگر با عنوان «عامل» قرار ميدهد
تا در زمين مذکور زراعت کند و محصول برداشتشده از آن را طبق قرارداد منعقدشده
بين مزارع و عامل بين خود تقسيم کنند .در مزارعه که يكي از روشهاي تأمين مالي
کوتاهمدت بخش کشاورزي است ،بانکها ميتوانند براي کمک به بهبود و تسهيل
جريان توليدات بخش کشاورزي و به منظور افزايش بهرهوري و توليد محصوالت در
اين بخش ،با عنوان مزارع اراضي مزروعي را که مالک آنها هستند و يا به هر عنوان
ديگري مجاز به تصرف و بهرهبرداري از آنها ميباشند ،طبق قرارداد ،در اختيار عامل
قرار دهند .در عقد مزارعه ممكن است که بخشي از هزينههاي کاشت ،داشت و
برداشت از زمينها طبق توافق توسط بانک پرداخت شود .البته بانکها در اين رابطه
بدون موافقت شوراي پول و اعتبار مجاز به تحصيل زمينهاي مزروعي از طريق خريد،
صلح ،اجاره و نظاير آن نيستند .قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانک
خاتمه مييابد .البته در مواردي بسته به نوع محصول ممكن است که بانک ترجيح دهد
که سهم محصول خود را توسط عامل بفروشد که در اين موارد بايد موضوع در قرارداد
ذکر گردد .مالحظه ميشود که بانکها در بانكداري بدون ربا با بهرهگيري از عقد
مزارعه ضمن تأمين منابع مالي و نقدينگي مورد نياز براي طرف قرارداد خود ،سپردۀ
موکالن خود را در فعاليتهاي توليدي در بخش کشاورزي به کار ميگيرند و از محل
سهم خود از محصول توليدي سودي را به سپردهگذاران پرداخت ميکنند که هيچ گونه
ماهيت ربوي ندارد .بررسي آمار و ارقام مربوط به سهم ماندۀ تسهيالت اعطايي در قالب
عقد مزارعه مشخصکنندۀ پايين بودن سهم اين عقد از کل ماندۀ تسهيالت اعطايي در
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قالب عقود اسالمي است؛ ولي سهم آن در طي سالهاي اجراي قانون عمليات بانكي
بدون ربا همواره يک روند صعودي را طي کرده است.
بانکها در سيستم بانكداري بدون ربا عالوه بر عقود فوق ميتوانند در تخصيص
آن بخشي از منابع خود که به صورت سپردههاي مدتدار تجهيز شدهاند ،از عقد
«مساقات» نيز استفاده کنند .مساقات معاملهاي است که بين صاحب درخت و امثال آن
با عامل در مقابل حصة معين از ثمره واقع ميشود .ثمره ممكن است ميوه ،برگ ،گل و
غير آن باشد .مساقات از جمله عقودي است که بانکها از آن براي اعطاي تسهيالت
اعتباري کوتاهمدت حداکثر يكساله استفاده ميکنند .بانکها ميتوانند به منظور افزايش
بهرهوري و توليد محصوالت کشاورزي و درختان مثمري را که مالک عين و يا منفعت
آنها بوده و يا به هر عنوان ،مجاز به تصرف و بهرهبرداري از آنها ميباشند ،در قالب
عقد مساقات در اختيار عامل قرار دهند .عالوه بر اين ،بانکها ميتوانند عوامل الزم
ديگر نظير آب ،کود ،سم و وسيلة حمل ونقل را طبق قرارداد براي عامل تأمين کنند و
حتي در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره ،مبلغي به صورت نقدي
در طول دورۀ توليد به عامل پرداخت کنند .مشاهده ميشود که بانکها در تسهيالت
اعطايي در قالب عقد مساقات بدون آنكه وارد فعاليت ربوي شوند ،در امور توليدي
زيربخش باغداري يک نقش مثبت را ايفا ميکنند و ضمن تأمين بخشي از نقدينگي
مورد نياز اين زيربخش و کمک به امر توليد ،از محل فروش حصه خود از محصوالت
برداشتشده بر اساس عقد مساقات ،سود سپردههاي مدتدار موکالن خود را نيز
پرداخت ميکنند .بهرهگيري از عقد مساقات در اعطاي تسهيالت مختص به بانک
تخصصي کشاورزي نيست و ساير بانکهاي تخصصي و تجاري نيز ميتوانند از طريق
تحصيل باغها و يا تبديل اراضي ملكي خود ،به موقعيتي دست يابند که از طريق
مساقات نسبت به نگهداري و پرورش درختان خود با عامل عقد قرارداد مساقات کنند
و سهم خود را از محصوالت باغها طبق قرارداد دريافت کنند .سهم عقد مساقات نيز
همانند سهم عقد مزارعه از ماندۀ تسهيالت اعطايي بر اساس عقود اسالمي خيلي باال
نيست ،ولي در طول دورۀ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا سهم آن به همراه سهم
عقد مزارعه يک روند روبهرشدي را پشت سر گذاشته است .بر اساس آمار منتشرشده

ق ۀ نظري ک

ب نکد ي غ ر بوي

بوي

تجه

تخ

ن بع

121

توسط اداره بررسيهاي اقتصادي بانک مرکزي ،سهم تسهيالت اعطاشده بانکهاي
تجاري در قالب عقود مزارعه و مساقات روي هم در سال  2010حدود  4/1درصد و
در سالهاي اخير نزديک به  7درصد کل تسهيالت اعطايي بانکهاي تجاري به بخش
غيردولتي را تشكيل داده است.
عنايت به مطالب مطرحشده در خصوص عقد مزارعه و عقد مساقات گوياي اين
واقعيت است که اين دو عقد تنها در بخش کشاورزي کاربرد دارند و در ساير
بخشهاي اقتصاد قابل استفاده نيستند؛ بهويژه اينكه بانک در استفاده از اين دو عقد
عامل نيست و صرفاً در نقش مالک زمين يا درخت يا بذر ميتواند از اين دو عقد
استفاده کند .چون بانک اين امور را در اختيار ندارد و تملک آنها نيز براي بانک با
مشكالتي روبهروست ،بنابراين ،در عمل بانکها نميتوانند از اين دو عقد استفاده
چنداني در اعطاي تسهيالت بكنند و بهرهگيري آنها از اين دو عقد بسيار اندک است.
 .1ق

ۀک

نق ط ض ف

و

ب نکد ي بد

ب

ب نکد ي بوي

کارايي بانک در تجهيز و تخصيص منابع در حقيقت به ماهيت واسطهگري مالي بانک
برميگردد .بانکهاي تجاري نهادهايي هستند که با استفاده از ابزارهايي منابع را تجهيز
و با به کارگيري منابع تجهيزشده و تخصيص آنها ،عالوه بر تأمين نقدينگي مورد نياز
فعاليتهاي گوناگون اقتصاد ،سعي در حداکثرسازي سود خود دارند .با اين تفاسير
ميتوان کارايي بانک در تجهيز منابع را به صورت توانايي و قابليت بانک در تجهيز
منابع با هزينة کمتر و سهولت بيشتر و با شيوههاي متنوعتر و سازگارتر با عقايد
مشتريان تعريف کرد .منظور از کارايي در تخصيص منابع نيز اختصاص وجوه
جمعآوريشده به شكل بهينه و آسان و با هزينة کمتر ،به فعاليتهاي اقتصادي است.
با عنايت به تعاريف پيشين ،در اين مقاله ،پايين بودن هزينههاي عملياتي بانک،
ميزان سهولت دسترسي سرمايهگذاران به منابع بانک ،قابليت تخصيص منابع به
فعاليتهاي اقتصادي مولد ،پايينتر بودن آثار تورمي فعاليتهاي بانک ،ميزان انطباق
فعاليتهاي بانک با وظايف تخصصي آن ،تنوع بيشتر در شيوههاي تجهيز منابع،
سهولت اجراي سياستهاي پولي و روشن بودن فرايند عمليات بانک براي
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سپردهگذاران و سرمايهگذاران ،شاخصها و معيارهاي مقايسة کارايي بانكداري ربوي و
غيرربوي در نظر گرفته مي شوند.
دقت در مطالب ارائهشده با عنوان شيوههاي تجهيز و تخصيص منابع در بانكداري
ربوي و غيرربوي گوياي اين واقعيت است که در بانكداري بدون ربا به دليل آنكه
بانک ،وکيل سپردهگذاران ،سپردههاي آنان را بر اساس يكي از عقود اسالمي به جريان
مياندازد ،در مراحل مختلف پرداخت تسهيالت به سرمايهگذاران و شرکاي بانک بر کار
آنها نظارت دارد و به همين سبب ،منابع به سمت فعاليتهاي زيربنايي و مولد هدايت
ميشوند .در مقابل ،در بانكداري مبتني بر ربا چنين نظارتي وجود ندارد .در بانكداري
ربوي نوع فعاليت متقاضي وام براي بانک مهم نيست و همينکه بانک از توانايي
متقاضي وام در بازپرداخت اصل و فرع وام اطمينان حاصل کند و تضمينهاي الزم را
دريافت نمايد ،وام اعطا ميکند؛ حتي اگر متقاضي ،تسهيالت دريافتي را صرف امور
غيرتوليدي و بعضاً مخرب مانند خريد و فروش ارز و طال و يا احتكار کاالهاي
ضروري بكند و از اين طريق ،براي سودجويي خود سازوکار بازار را دچار اختالل کند.
با اين تفاسير ميتوان اذعان کرد که يكي از ضعفهاي بانكداري ربوي اين است که
بخش زيادي از منابع بانکها به امور بازرگاني و مصرفي تخصيص پيدا ميکند و کمتر
جذب فعاليتهاي توليدي و زيربنايي ميگردد .در مقابل هدايت منابع به سوي
فعاليتهاي توليدي از ويژگيهاي بارز بانكداري بدون رباست؛ ازاينرو ،بانکها در اين
سيستم بانكداري ضمن کمک به شكوفايي اقتصاد و رشد توليدات تأثير مثبت و
ملموستري بر اشتغال دارند و در کاهش نرخ بيكاري ،يک معضل اصلي اقتصاد ،نقش
مؤثرتري را ايفا ميکنند .هدايت منابع به سوي فعاليتهاي توليدي در سيستم بانكداري
بدون ربا و در نتيجه ،افزايش عرضة محصوالت ناشي از به کارگيري تسهيالت مذکور
باعث ميشود که تسهيالت اعطايي در اين نظام بانكداري آثار تورمي کمتري داشته
باشد .عالوه بر آن ،در بانكداري بدون ربا ابزارهاي مورد استفاده براي تشويق
سپردهگذاران به سپردهگذاري در بانکها بسيار متنوعتر از بانكداري ربوي است.
در مقابل امتيازهاي پيشگفته ،بانكداري غيرربوي در مقايسه با بانكداري ربوي از
مشكالت و تنگناهايي نيز رنج ميبرد؛ يكي از اين تنگناها اين است که در سيستم
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بانكداري ،بانک از وظيفة اصلي خود ،گرفتن وام از سپردهگذاران با بهرۀ کمتر و دادن
وام به سرمايهگذاران با بهرۀ بيشتر و کسب سود ،دور ميشود .به عبارت سادهتر ،بانک
نهادي است که با استفاده از ابزارهاي مشخصي منابع دارندگان مازاد و پساندازکنندگان
جزء و عمده را جمعآوري ميکند و با استفاده از منابع تجهيزشده نقدينگي مورد نياز
براي فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي داراي کسري اعم از دولت ،بنگاهها و مردم را
فراهم ميکند و از اين رهگذر به دليل پرداخت بهرۀ کمتر به سپردهگذاران و دريافت
بهرۀ بيشتر از سرمايهگذاران عالوه بر تأمين سرمايه در گردش مورد نياز براي
فعاليتهاي اقتصادي جامعه ،خود بانک نيز منتفع ميشود و سود کسب ميکند .اما
مالحظه سازوکار بانكداري غيرربوي آشكار ميسازد که بانک در اين سيستم بانكداري
از وظايف تخصصي خود فاصله ميگيرد و به بعضي از فعاليتها مانند سرمايهگذاري
مستقيم ،پيمانكاري ،فروش اقساطي و ...ميپردازد که جزء فعاليتهاي بانكداري
محسوب نميشود و همين امر ممكن است هزينههاي بانكداري اسالمي را از بانكداري
ربوي باالتر ببرد و قدرت رقابت آن را کاهش دهد.
يكي ديگر از مشكالت عملياتي در بانكداري بدون ربا عدم اشراف کارکنان
بانکها بر مباني نظري بانكداري اسالمي است .تعداد زيادي از کارکنان امور بانكي نه
تنها قدرت توجيه مشتريان در خصوص نحوۀ همكاري بانک با آنها را ندارند بلكه
خود نيز در رابطه با نحوۀ فعاليت بانكداري بدون ربا چندان توجيه نيستند ،بهطوريکه
کارکنان بانکها در بسياري از موارد تمايزي بين بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي
قائل نيستند و حتي باصراحت بهجاي واژۀ سود و مشارکت از عبارات بهره و وام
استفاده ميکنند .اين موضوع باعث ميشود که کارکنان مذکور در اجراي قانون
بانكداري بدون ربا با مشكل مواجه باشند و توان کامل در اجراي آن را نداشته باشند.
بنابراين ،اجراي صحيح و قدرتمند بانكداري غيرربوي تربيت نيروهايي را ميطلبد که
عالوه بر دانش روز در خصوص اقتصاد و علوم بانكي بر موضوعات اسالمي نيز
اشراف داشته باشند .بديهي است اين کار ظرفيتسازي بااليي در رابطه با تربيت نيروي
کار مورد نياز بانکهاي اسالمي را ميطلبد .ازآنجاکه در شرايط فعلي دانشگاههاي
کشورهاي اسالمي از چنين قابليتهايي براي تربيت نيروي انساني مورد نياز سيستم
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بانكداري غيرربوي برخوردار نيستند ،الزم است که در کوتاهمدت بانکها از طريق
برگزاري دورههاي کوتاهمدت ضمنخدمت و آموزش کارکنان خود آنها را با فرايند
عملكرد بانكداري اسالمي آشنا و توجيه کنند .بديهي است برگزاري چنين دورههاي
آموزشي هزينة فعاليت بانکها را در جايگاه بنگاههاي تجاري افزايش ميدهد و توان
رقابت آنها را در مقايسه با بانکهاي فعال در سيستم بانكداري ربوي کاهش ميدهد.
اما در کوتاهمدت چارهاي جز اين کار نيست؛ زيرا که پاسخگويي به دغدغههاي
مسلمانان و فراهم آوردن بستر مناسب براي آنها براي انجام امور بانكيشان با خيالي
آسوده و بدون شبهه ربوي بودن فعاليتها ،هزينههاي بيشتري را نيز تحميل ميکند.
راهكار بلندمدت براي رفع اين معضل نيز ايجاد ظرفيت الزم در دانشگاههاي کشورهاي
اسالمي ،بنگاههاي توليد دانش و تربيتکنندۀ نيروي متخصص مورد نياز تمامي
بخشهاي اقتصادي جوامع اسالمي ،براي تجهيز دانشآموختگان خود در رشتههاي
مرتبط با بانكداري به آموزههاي ديني مرتبط با بانكداري اسالمي است.
ناآشنايي مشتريان بانکها با نحوۀ فعاليت بانكداري بدون ربا نيز يكي ديگر از
موانع و تنگناهاي عملياتي بانكداري بدون ربا محسوب ميشود .گنجانيدن مطالبي در
خصوص بانكداري اسالمي در کتابهاي درسي دورۀ ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان ،و
همچنين ،طرح مباحث بيشتري در نشريات و رسانههاي عمومي و حتي تشكيل بعضي
جلسات توجيهي براي مشتريان عمدۀ بانکها ميتواند در اين راستا مفيد باشد.
بانک در سپردههاي قرضالحسنه بهجاي سود براي تشويق سپردهگذاران به آنها
جوايزي از طريق قرعهکشي اعطا ميکند که اين کار عالوه بر آنكه يک روش ناعادالنه
در توزيع منافع بانکهاست ،جايگاه بانکها را تا سطح مؤسسات بختآزمايي پايين
ميآورد .ميتوان با کاهش تفاوت بين ارزش جوايز و پرداخت جايزه به تعداد بيشتري
از صاحبان سپردههاي قرضالحسنه پسانداز تا حدودي اين مشكل را رفع کرد .عالوه
بر آن ثبات سپردهها را از بين ميبرد و سپردهگذاران مدام سپردههاي خود را به
بانکهايي که تاريخ قرعهکشي آنها نزديکتر است ،انتقال ميدهند .البته مشكل اخير
سپردههاي قرضالحسنه با همزمان کردن زمان قرعهکشي بانکهاي مختلف و همچنين،
در نظر گرفتن امتياز مشخص براي يک مبلغ معين در يک زمان معلوم ،تا حدودي حل
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شده است .يک سؤال اساسي در ارتباط با سپردههاي قرضالحسنه و وامهاي
قرضالحسنه به ذهن متبادر ميشود که چالش و دغدغة فكري صاحبنظران است.
سؤال اين است که آيا در وامهاي قرضالحسنه پديدۀ رباي معكوس اتفاق نميافتد؟
بديهي است که در اقتصاد پولي کنوني در طول زمان سطح عمومي قيمتها يک روند
فزاينده را طي ميکند .اين روند فزاينده سطح عمومي قيمتها ،گرچه به فراخور جوامع
مختلف و وضعيت اقتصادي آنها شيب کمتر يا بيشتري را داراست ،در نهايت و در
بلندمدت در تمامي جوامع يک روند فزاينده را طي ميکند .به تبع رخداد تورم ،قدرت
خريد پول و داراييهاي پولي افراد کاهش مييابد .بنابراين ،اگر فردي بخشي از
پولهاي خود را به ديگري قرض دهد و اين قرض به شكل قرضالحسنه باشد ،در آن
صورت هنگام بازپسگيري پولهاي خود ارزش حقيقي يا قدرت خريد مبالغ دريافتي
به اندازۀ نرخ تورم ،کاهش مييابد .بهعبارتديگر ،در اين وضعيت وامدهنده به
وامگيرنده به اندازۀ کاهش در قدرت پولش بهره داده است .پديدۀ رباي معكوس يک
چالش جدي پيش روي وامهاي قرضالحسنه است .بديهي است که در شرايط تورمي
شديد همين پديدۀ رباي معكوس ضررهاي زيادي را متوجه قرضدهندگان ميکند و به
مرور زمان انگيزۀ آنها را براي سپردهگذاري به صورت قرضالحسنه کاهش ميدهد و
حتي ممكن است که آنها را از اين امر منصرف کند و بهتدريج آنها را از اجر و ثواب
عظيم قرضالحسنه محروم سازد .بديهي است که توسعه و گسترش تحقيقات براي
تحليل دقيق و علمي مباني ،فلسفه ،اصول و موارد حرمت ربا و تشريح بيشتر موضوع
ميتواند جواب قانعکننده و مستدلي براي اين سؤال ارائه دهد.
پيشتر گفته شد يكي از شيوههاي تجهيز منابع ،سپردههاي قرضالحسنه است .منابع
فراهمشده به شكل سپردههاي قرضالحسنه در قالب وامهاي قرضالحسنه در اختيار
متقاضيان وامهاي قرضالحسنه قرار ميگيرد .نقطة بارز اينگونه سپردهها و تسهيالت
اين است که در آنها هيچ گونه شبهة ربا وجود ندارد .از آنجايي که در سپردههاي
قرضالحسنه هيچگونه مبلغي مازاد بر اصل سپردهها به سپردهگذاران پرداخت نميشود
و در وامهاي اعطايي به شكل قرضالحسنه نيز هيچ مبلغي مازاد بر اصل وام و کارمزد
از وامگيرنده دريافت نميشود ،بنابراين در سپردههاي قرضالحسنه و وامهاي اعطايي
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به شكل قرضالحسنه غير از اصل وامها ،فرعي رد و بدل نميشود تا شبههاي در
خصوص ربا ايجاد گردد .اما وجود وامهاي قرضالحسنه در سيستم بانكي غيرربوي
باعث اين تلقي شده است که بانکها ،بنگاههاي خيريه هستند و اين موضوع ميتواند
مشكلي در بانكداري غيرربوي باشد.
عالوه بر اين موارد ،بانكداري غيرربوي در مقايسه با بانكداري ربوي با تنگناهاي
ديگري نيز مواجه است .محدوديت آزادي عمل براي استفاده از وجوه ،عدم امكان
تمديد مدت اعطاي تسهيالت در بسياري از موارد ،نارسايي کاربرد نرخ سود به صورت
ابزار سياست پولي ،صوري عمل کردن بسياري از بانکها ،تصور عمومي مبني بر نبود
تفاوت بين بانكداري ربوي و غيرربوي و تبليغات ناکافي براي شناسايي تفاوتهاي
آنها به عموم مردم ،پيچيدگي فعاليتها ،و قدرت کمتر ابزارهاي تجهيز منابع در
بانكداري بدون ربا ،از عمدهترين اين تنگناها و مشكالت به شمار ميروند .شايد وجود
همين مشكالت و محدوديتها در فراروي بانكداري بدون رباست که باعث شده
بانكداري بدون ربا عليرغم امتيازات متعدد خود طبق نتايج بعضي از تحقيقات و
بررسيهاي موردي ،در سال  1442ميالدي از کارايي کمتري نسبت به بانكداري ربوي
برخوردار بوده است (نادري کرج و صادقي .)2071 ،بديهي است ارائة راهكارهاي
علمي و عملي براي کمرنگ کردن اين تنگناها ميتواند در افزايش کارايي بانكداري
بدون ربا تأثيرگذار باشد .در تحقيقاتي که با بهرهگيري از روش غيرپارامتريک تحليل
پوششي دادهها در کشورهاي بحرين ،اردن ،ايران ،قطر و چند کشور ديگر انجام شده و
مشخص شده است که بهطورکلي کارايي بانکهاي غيرربوي در کشورهايي که در آنها
هم بانكداري ربوي و هم بانكداري غيرربوي فعال است و بانكداري غيرربوي در
شرايط رقابتي در کنار بانکهاي ربوي فعاليت ميکنند ،از کارايي بانکهاي غيرربوي در
کشورهايي که در آنها صرف ًا بانكداري غيرربوي رايج است ،بيشتر است.
ن جهگ ري

مقايسة شيوههاي تجهيز و تخصيص منابع در بانكداري ربوي و غيرربوي گوياي آن
است که شيوههاي تجهيز منابع و ابزارهاي انگيزشي براي تجهيز منابع در بانكداري
بدون ربا متنوعتر از بانكداري بدون رباست؛ ولي ابزارهاي انگيزشي نظام بانكداري
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ربوي قدرتمندتر و با ثباتتر است .شيوههاي تخصيص منابع نيز در بانكداري غيرربوي
از بانكداري ربوي متنوعتر و پيچيدهتر است.
يكي از ضعفهاي بانكداري ربوي اين است که علياالصول و در مقام مقايسه با
بانكداري ربوي سهم کمتري از منابع بانکها جذب فعاليتهاي توليدي و زيربنايي
ميگردد و حتي بعضاً ممكن است از بخشي از تسهيالت اعطاشده توسط بانکها در
فعاليتهاي مخرب براي اقتصاد بهره گرفته شود؛ درحاليکه در بانكداري بدون ربا
منابع به سوي فعاليتهاي توليدي هدايت ميشوند و اين موضوع از امتيازات و نقاط
قوت بانكداري بدون رباست .ازاينرو ،بانکها در سيستم بانكداري بدون ربا ضمن
کمک به شكوفايي اقتصاد و رشد توليدات تأثير مثبت و ملموستري بر اشتغال دارند و
در کاهش نرخ بيكاري ،يک معضل اصلي اقتصاد ،نقش مؤثرتري را ايفا ميکنند .از
آنجايي که منابع بانکها در سيستم بانكداري غيرربوي منجر به توليد و افزايش عرضه
ميشود ،تسهيالت اعطايي آنها آثار تورمي کمتري دارد.
باال بودن هزينههاي عملياتي بانک ،دشوارتر بودن دريافت تسهيالت از بانک
توسط سرمايهگذاران ،فاصله گرفتن بانکها از وظيفة اصلي و تخصصي خود و درگير
شدن آنها به فعاليتهاي غيرتخصصي ،عدم اشراف کارکنان بانکها به مباني و اصول
و نحوۀ فعاليت بانكداري بدون ربا ،ناآشنايي مشتريان بانک با نحوۀ فعاليت بانكداري
اسالمي و چگونگي تعامل با آن و تصور بيشتر آنها مبني بر عدم تفاوت بين بانكداري
ربوي و غيرربوي ،تبليغات ناکافي براي شناساندن تفاوتهاي بانكداري ربوي و
غيرربوي به عموم مردم ،محدوديتهاي بعضي از عقود مورد استفاده براي اعطاي
تسهيالت ،توزيع ناعادالنه منافع سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،انتقال بيش از حد
سپردههاي قرضالحسنه از يک بانک به بانک ديگر ،کاهش قدرت خريد سپردههاي
قرضالحسنه و رخداد ضمني پديدۀ رباي معكوس در اينگونه سپردهها ،محدوديت
آزادي عمل براي استفاده از وجوه ،نارسايي کاربرد نرخ سود به صورت ابزار سياست
پولي ،صوري عمل کردن بسياري از بانکها و پيچيدگي بيشتر فعاليتها در بانكداري
بدون ربا ،از عمدهترين تنگناها و مشكالت نظام بانكداري بدون ربا به شمار ميروند.
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بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصالح و تلطيف بعضي از
محدوديتهاي ناشي از اين قانون که منبعث از موازين شرعي نيستند و توسط
قانونگذار بنا بر مصالحي براي اداره امور بانکها وضع شده است ،کاهش تفاوت بين
ارزش جوايز و پرداخت جايزه به تعداد بيشتري از صاحبان سپردههاي قرضالحسنه
پسانداز ،تأکيد بيشتر بر ابزارهاي معنوي براي تشويق سپردهگذاران به سپردهگذاري در
حسابهاي قرضالحسنه ،توسعه و گسترش تحقيقات براي تحليل دقيق و علمي مباني،
فلسفه و اصول حرمت ربا براي پاسخگويي مستدل به سؤاالت طرحشده در مورد
بانكداري بدون ربا ،گنجانيدن مطالبي در خصوص بانكداري اسالمي در کتابهاي
درسي ،طرح مباحث بيشتري در نشريات و رسانههاي عمومي در خصوص نحوۀ
فعاليتها در بانكداري بدون ربا ،تشكيل بعضي جلسات توجيهي براي مشتريان عمدۀ
بانکها ،برگزاري دورههاي کوتاهمدت ضمنخدمت و آموزش کارکنان بانکها،
ظرفيتسازي در دانشگاهها براي تربيت نيروي کار مورد نياز در بانكداري اسالمي و
تجهيز دانشآموختگان رشتههاي مرتبط با بانكداري به آموزههاي ديني مرتبط با
بانكداري بدون ربا و بهرهگيري از عقود مختلف در تخصيص منابع بانکها براي رفع
مشكل محدوديت بعضي از عقود ،از عمدهترين راهكارهايي است که براي رفع و
کاهش تنگناهاي بانكداري بدون ربا و افزايش کارايي آن مثمرثمر به نظر ميرسد.
در پايان ،از آنجا که بانكداري غيرربوي نوپاتر از بانكداري ربوي است ،لذا ممكن
است به مرور زمان و در حين عمليات اجرايي بعضي از تنگناهاي اين سيستم ظهور
پيدا کند؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود يک مؤسسة تحقيقاتي تشكيل و با مطالعه و تحقيق
علمي ،مشكالت احتمالي بانكداري غيرربوي را مرتفع کند و راهكارهايي را براي بهبود
اين سيستم بانكداري ترسيم کند.
ک بن ه
قرآن کريم.

آقانظري ،حسن (« ،)2071آسيبشناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري ايران»،
مجموعه مقاالت همايش ربا در نظريه و عمل ،چالشها و راهكارها ،مؤسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني(ره) ،چاپ اول.
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