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چکیده
سياست پولي به مجموعه تدابير و تصميماتي اطالق ميشود كه سياستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى
براي كنترل و تنظيم حجم و يا عرضه پول و اعتبار اتخاذ ميكند .نوع سياست و ابزار سياست پولي كه دولت
اسالمي استفاده ميكند بايستي در راستاي جهتدهي جامعه به سمت توازن در سطح زندگي ،درآمد و ثروت
باشد؛ همچنان كه بايستي از اِعمال هر نوع سياست از جمله سياست پولي كه منتهي به شکاف فاحش سطح
زندگي ،درآمد و ثروت شود ،پرهيز كند .در اين مقاله به تحليل نظري بهكارگيري ابزارهاي پولي در
بانکداري بدون ربا بر توزيع درآمد پرداخته ميشود .فرضيه مقاله اين است كه سياست پولي متناسب با اقتصاد
اسالمي با اجراي درست و با توجه به ماهيت درونزايي مختص به خود ميتواند از طريق متغيرهايي چون
سرمايهگذاري ،اشتغال ،تورم ،رشد توليد ناخالص ملي و تقاضاي كل اقتصاد ،عدالت توزيعي در جامعه به
مثابه كل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمايل سازد.
واژگان کلیدی :سياستهاي پولي ،توزيع عادالنه درآمد ،عدالت ،توازن ،اقتصاد اسالمي.
طبقهبندی .D3, E59, E50 :JEL

* .دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
** .استاد دانشگاه قم.
*** .دکترای اقتصاد پولی (نویسنده مسئول).

Email: smk_rajaee@yahoo.co.uk.
Email: saeed.farahanifard@gmail.com.
Email: mhm92@chmail.ir.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سال بیستم /شماره  / 80زمستان 1399

سیدمحمدکاظم رجایی
**
سعید فراهانیفرد
***
محمود مختاربند

51

مقدمه
جایگاه سیاستهای اقتصادی به عنوان مسئلهای محوری در علم اقتصاد با همه نحلهها و
نسخه های تعدیلی که برای این علم ارائه شده ،همچنان محفوظ مانده است .سیاست پولی
به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطالق میشود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف
اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ میکند .متغیرهایی که

52

بانک مرکزی مستقیماً آنها را تغییر میدهد و از طریق تغییر و پایش مستمر آنها میتواند
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اهداف مختلف عملیاتی ،میانی و نهایی خود را دنبال کند ،ابزارهای سیاست پولی نامیده
میشود .مقصود از مکانیسم انتقال نیز فرایندی علّی یا سببی است که از سیاست پولی آغاز
و به درآمد اسمی ،قیمتها و تولید ختم میگردد (.)Laidler, 1978, p.151

توزیع در تعریفی عام و اصطالح علم اقتصاد فرایند تقسیم درآمد و ثروت ،اعم از منابع
طبیعی ،ثروتهای اولیه و ثروتهای ثانویه است .منظور از عدالت در این تحقیق توازن
است؛ توازن از مفاهیم خاص اقتصاد اسالمی است .از نظر شهید سیدمحمدباقر صدر

توازن

اقتصادی ،همسنگیِ افراد جامعه در سطح زندگی است.
هر اقتصادی به فراخور شرایط خاص بینالمللی و منطقهای خود تالش میکند اثرگذاری
سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی بر متغیرهای هدف را شناسایی کرده و در
زمان مناسب با استفاده از ابزارهای سیاستی اهداف اجتماعی اقتصادی خود را تعقیب نماید.
ازآنجاکه هر یک از این مسیرها از جهت زمانی و به لحاظ اثرات متقاطع متغیرها بر یکدیگر
متفاوتاند  ،سیاستگذار اقتصادی تمایل دارد از ابزارهای سیاستی با هزینه کمتر و بازدهی
بیشتر استفاده کرده و به اهداف خود برسد.
به رغم تحقیقات فراوانی که روی اثر سیاستهای اقتصادی بر متغیرهایی از جمله تولید،
نرخ دستمزد ،تورم و امثال اینها انجام شده ،مطالعات درباره سیاستهای پولی در اقتصاد
اسالمی بسیار ناچیز و تا شکلگیری ادبیات مسئله ،فاصله بسیار دارد .بهویژه ،مطالعات درباره
اثر سیاست های پولی بر توزیع عادالنه درآمد در اقتصاد اسالمی تقریباً در فقر مطلق قرار دارد.
ازآنجاکه در توزیع عادالنه درآمد ،بیشتر قلمرو عدالت در جامعه به مثابه کل مورد بحث است
در مجموعه معانی عدالت ،توازن و عدم شکاف فاحش مورد نظر این مقاله است؛ بنابراین
در این تحقیق به بررسی اثرات سیاستهای پولی بر توازن اقتصادی پرداخته میشود .به دلیل

بهکارگیری بسیار اندک ابزارهای بانکداری اسالمی در سیاستگذاری پولی در این مقاله صرفاً
به ارائه تحلیلهای نظری اثرات انتقالی سیاستهای پولی در بانکداری اسالمی بر توزیع
درآمد پرداخته شده که طبیعتاً انجام آزمونهای تجربی برای هر یک از تحلیلهای ارائهشده
در این مقاله در تحقیقات بعدی مورد نیاز خواهد بود.
سؤال اصلی تحقیق این است که سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی چه سیاستهایی

هستند و از چه مسیرهایی و چگونه بر توازن اقتصادی اثر میگذارند .فرضیه مقاله این است 53
که سیاستهای پولی متناسب با اقتصاد اسالمی با اجرای درست میتواند به صورت مستقیم
و تقاضای کل اقتصاد ،عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به
سمت توازن متمایل سازد.

پیشینه تحقیق
اثرات سیاستهای اقتصادی و مسیر عبور سیاستهای اعمالشده بر متغیرهای هدف ـ مانند
تورم و تقاضای کل ـ اخیراً جای خود را در ادبیات اقتصادی باز نموده است .قسمت عمدهای
از این ادبیات متعارف در خصوص سیاستهای پولی تحت عنوان مکانیسمهای انتقال
سیاست پولی ( )Monetary Policy Transmission Mechanismمطرح شده است .عمده
ادبیات موجود در اقتصاد متعارف به مقاالت برنانکه و بالیندر ( ،)1992مونتیل ( )1991و میشکین

( )1996در مورد کانالهای انتقال پولی مربوط میشود.

در خصوص اقتصاد ایران نوفرستی و محمدی ( )1388نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسیده اند که از جمله آثار سیاست پولی ،شوک نرخ ارز و تورم نابرابری را در مناطق
شهری افزایش داده اما در مناطق روستایی اثر نامحسوسی دارد .کمیجانی و علینژاد
( )1391با بررسی چهار کانال نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت دارایی (سهام) و وامدهی بانکی
نتیجه گرفتهاند که هر چهار کانال مذکور قدرت انتقال اثرات سیاست پولی بر تولید و
تورم را داراست و در کانال وامدهی بانکی از قدرت بیشتری بر تولید و کانال نرخ ارز
نیز از قدرت بیشتری بر تورم برخوردار است .راعی ،ایروانی و احمدی ( )1397در تحقیق
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و غیرمستقیم از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری ،اشتغال ،تورم ،رشد تولید ناخالص ملی
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خود نتیجه گرفتهاند که کانالهای نرخ ارز ،قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات
سیاستهای پولی در بلندمدت ناتوان است.
اما در زمینه اثرات سیاستهای پولی و مکانیسمهای انتقال در اقتصاد اسالمی
تحقیقات اندکی صورت گرفته است .طاهر ( )Tahir, 2013بیان میدارد که سیاست پولی
در اقتصاد اسالمی باید از جانب دولت محتاطانه و با رعایت حداکثر جوانب آثار
 54توزیعی باشد .میرآخور و زیدی ( )Mirakhor & Zaidi, 1992با ارائه یک مدل اقتصاد
کالن اسالمی به ارتباط بین بخش مالی و پولی با بخش واقعی پرداخته و اثبات میکنند
که سیاست پولی بر نرخهای بازده بخش مالی و داراییهای واقعی و تقاضا برای
سرمایهگذاری واقعی ،تولید و تراز پرداختها اثرگذار است .خان و میرآخور ( & Khan
 )Mirakhor, 1994با طراحی یک مدل مبتنی بر مضاربه بیان میدارند که بانک مرکزی
در بانکداری اسالمی از همه ابزارهای متعارف به جز ابزار ربوی میتواند هدف
تخصیص بهینه منابع در اقتصاد اسالمی را محقق سازد .چپرا ( )Chapra,1996به بیان
اهداف نظام پولی اسالم و ابزارهای تحقق مقاصد شریعت پرداخته و معتقد است
تحریم ربا در اقتصاد اسالمی آثار کاهش تورم و رسیدن به تعادل اقتصاد کالن را به
دنبال دارد.
فراهانیفرد ،نظرپور و شهبازی غیاثی ( )1395سازوکارهای انتقال اثر سیاستهای پولی
بر بخش واقعی (مصرف ،سرمایهگذاری ،تجارت خارجی) را از دید اقتصاد نئوکالسیک
و اقتصاد اسالمی بررسی کردهاند .در این تحقیق تفاوت میان دیدگاه اقتصاد نئوکالسیک
و اقتصاد اسالمی در سازوکار تغییر در بخش واقعی دانسته شده و در برخی کانالهای
مذکور نیز تفاوتهایی در نوع متغیرهای انتقال گزارش شده است .موسویان و میثمی
( )1396با مروری بر تجربه کشورهای مختلف اسالمی در بانکداری مرکزی اسالمی،
ابزارهایی چون صکوک ،اسناد خزانه دولت و قرارداد رپوی اسالمی را جهت اجرای
سیاست پولی پیشنهاد دادهاند اما به هیچ یک از اثرات اقتصادی این ابزارها اشارهای
ننمودهاند .فراهانیفرد ( )1378در یک بررسی فقهی و اقتصادی به بررسی ابزارهای
جایگزین سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی پرداخته است و ابزارهایی چون نرخ
حق الوکاله ،نرخ سود و سهم سود را با توجه به قانون بانکداری بدون ربا پیشنهاد

نموده است؛ ولی به آثار اقتصادی این سیاستها نپرداخته است .مؤمنی و حری ()1388

عدالت توزیعی در اقتصاد اسالمی
بر اساس جمع بندی مفهوم عدالت اقتصادی بر حسب کاربرد آن در متون اسالمی ،چهار
معنای تساوی ،دادن حق هر صاحب حق به او ،توازن و اعتدال یا «وضع الشيء في موضعه»
را میتوان استخراج کرد .به نحوی همه این معانی به نوبه خود ،همسان بوده و یک مطلب
را می رسانند؛ بدین ترتیب که منظور از مساوات ،تساوی مطلق نیست ،بلکه تساوی در
استحقاق های برابر مورد نظر است .مفهوم «استحقاق» اعم از استحقاق عرفی ،سهمی و حد
کفافی نیز همان «وضع الشيء في موضعه » و رعایت تناسب است و در جامعه به عنوان کل،
«توازن» ـ چنانکه شهید صدر

تعبیر کرده است ـ همان «اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع

الشيء في موضعه» است (رجائی ،1393،ص.)90

منظور از عدالت در این تحقیق ،عدالت در جامعه به مثابه کل ،یعنی توازن است .توازن
از مفاهیم خاص اقتصاد اسالمی میباشد .از نظر شهید صدر

توازن اقتصادی ،همسنگیِ

افراد جامعه در سطح زندگی است .معنای همسنگی در سطح زندگی این است که درآمد و
ثروت به اندازهای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای
زندگی تقریباً همسانی برخوردار شوند؛ هرچند که در درون این سطح زندگی ،درجات
مختلفی وجود خواهد داشت (صدر1417 ،ق ،ص)673؛ به عبارت دیگر سطح زندگی آحاد
جامعه در محدوده دو کرانه باال و پایین «حد کفاف» قرار داشته باشد .بررسی روایات و اقوال
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نیز نشان دادهاند که در کشورهای اسالمی از ابزارهای پولی مرسوم استفاده میشود و
این کشورها به دنبال استفاده از ابزارهای مورد تأیید نظام اسالمی نیستند.
چنانکه مشاهده میشود ،تنها تحقیق فراهانیفرد و همکاران است که سیاستهای
پولی در اقتصاد اسالمی را مالحظه و اثر این سیاستها بر اقتصاد واقعی را تبیین کرده
است .تمایز مقاله حاضر در این است که اوالً تالش کرده ابزارهای سیاست پولی را 55
مورد بررسی مجدد قرار داده و سپس به اثر توزیعی این ابزارها پرداخته و سرانجام،
سازوکار اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بر توزیع درآمد را از شروع
تا رسیدن به هدف غایی یعنی توزیع ،کشف و تبیین کند.

فقها نشان میدهد سطح کفاف به ضروریات اختصاص ندارد ،بلکه شامل هرگونه نیاز متعارف
انسان میشود؛ به عبارت دیگر این سطح از مصرف به نوعی متضمن رفاه مصرفکننده است؛
ولی تجملگرایی افراطی و بهطورکلی ،هرگونه مصرفی که از نگاه عرف ،خارج از حد متعارف
باشد ،از مصادیق مصرف مترفانه و فراتر از حدکفاف است.
شهید صدر

معتقد است اساس اصل تأمین اجتماعی را باید در حق مشترک جامعه در

 56منابع ثروت جستوجو کرد؛ زیرا این منابع برای جامعه به مثابه کل آفریده شدهاند ،نه برای
گروهی خاص .به دلیل حق مشترک و طبیعی ،هرکس حق دارد با انتفاع از ثروتهای طبیعی،
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /رجایی ،فراهانیفرد و مختاربند

زندگانیای خوب داشته باشد (همان ،ص.)700

عالمه طباطبائی

ذیل آیه «وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» میفرمایند :آیه شریفه

می فهماند که جامعه انسانى با همه کثرت افراد و تفاوت در اشخاص ،یک حقیقت دارد و آن
حقیقت نوع انسانی است؛ بنابراین آنچه از استحقاق و استعداد که خالق آفرینش در میان آنها
به ودیعه گذاشته و بهطور مساوی میان آنها توزیع کرده ،اقتضاء برابری در حق زندگی و
بهرهمندی در سطحی از همان زندگی را دارد» (طباطبائی1417 ،ق ،ج ،3ص.)250

دولت اسالمی که وظیفه هدایت ،سیاستگذاری و نظارت را دارد ،مکلف است
سیاستهایی اتخاذ کند که جامعه به سمت توازن حرکت کند و از اختالف فاحش به دور
باشد .از جمله سیاستهای دولت سیاستهای پولی است که بهویژِه به دلیل حرمت ربا و
وظیفه برپایی عدالت دولت اسالمی از هر ابزار سیاست پولی نمیتواند استفاده کند .نوع
سیاست و ابزار پولی که استفاده میکند بایستی در راستای جهتدهی جامعه به سمت توازن
در سطح زندگی ،درآمد و ثروت باشد؛ همچنانکه بایستی از اعمال هر نوع سیاست از جمله
سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی ،درآمد و ثروت شود پرهیز کند.

سیاستهای پولی در اقتصاد متعارف
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطالق میشود که سیاستگذار پولی ،برای کنترل
و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ میکند (داودی و صمصامی ،1388 ،ص .)86در
اجرای سیاست پولی ،بانک مرکزی میتواند مستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خود استفاده
نموده و یا بهطور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول

پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده نماید (پایگاه
اینترنتی بانک مرکزی).

ابزارهاى سیاست پولى
بهطورکلی ،ابزارهای سیاستهای پولی به دو قسمت ابزارهای کمّی و ابزارهای کیفی تقسیم
میشوند .ابزارهای کمّی عبارتاند از تغییر در نرخ ذخیره قانونی که استفاده از آن اثرات و
نوسانات سریعی بر عرضه پول به دنبال خواهد داشت ( ،)Handa, 2009, p.307تغییر در
مرکزی انجام میشود.
ابزارهای کیفی سیاستهای پولی نیز عبارتاند از تعیین اولویتها و سقف اعتبار
بخشهای اقتصادی ،هدایت و تعیین خطمشی اعتباری ،تعیین سقف وامهای خرید اقساطی
یا رهنی و یا تعیین تعداد حداکثر دوره اقساط بازپرداختی .عالوه بر این بانک مرکزی از
طریق تعیین میزان پرداخت نقدی توسط مشتری و تعیین نرخهای ترجیحی تسهیالت و تغییر
شرایط مربوط به ضمانتنامه های بانکی ،حجم و تمرکز اعتبارات در بخشهای مختلف
اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کشورمان طبق ماده دوم آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ،ضوابط
تعیین نرخ سود ،نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیالت اعطایی بانکها و بازده مورد انتظار
بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد .بر طبق ماده فوق ،بانک مرکزی میتواند در تعیین
حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز
تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع
تسهیالت اعطایی بانکی دخالت نماید (پایگاه اینترنتی بانک مرکزی) .ابزار دیگر در اقتصاد
ایران ،سقف های اعتباری است .این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و
اعطای اعتبارات مستقیم اقدام به جهتدهی اعتبارات به سمت بخشهای موردنظر مینمایند.
ابزارهای کمّی در ایران نیز عبارتاند از نسبت سپردههای قانونی ،اوراق مشارکت و سپرده
ویژه بانکها نزد بانک مرکزی که در اواخر سال  1377به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
هدف اصلی از اجرای این طرح ،اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار
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نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز که به وسیله خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک
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نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بود (همان) .بانک مرکزی به این سپردهها بر
اساس ضوابط مشخصی سود پرداخت میکند.

اهداف سیاست پولى و متغیرهای هدف
ابزارهای سیاست پولی ،متغیرهایی هستند که بانک مرکزی مستقیماً آنها را تغییر میدهد و
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بهعنوان اهرم کنترلکننده برای سیاستهای پولی عمل میکنند و بانکهای مرکزی از طریق
تغییر و پایش مستمر این اهرمها میتوانند اهداف مختلف خودشان را که این اهداف نیز هر
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کدام دارای سطحبندی جداگانهای هستند ،تعقیب نمایند ( .)Handa, 2009, p.306بهطورکلی
مجموع اهداف سیاستهای پولی را در سه دسته عملیاتی ،میانی و نهایی میتوان جای داد.
اهداف عملیاتی ثمره اثر گذاری مستقیم و بدون واسطه ابزارهای سیاست پولی بر اقتصاد
هستند .از جمله این اهداف عملیاتی که معموالً توسط بانکهای مرکزی به عنوان هدف
عملیاتی انتخاب میشوند میتوان به نرخ بهره کوتاهمدت ،متغیرهای جمع پولی مانند پایه
پولی یا مجموع ذخایر بانکهای تجاری اشاره نمود.
اهداف میانى یا واسطهاى نیز متغیرهایی هستند که تغییر آنها بهخودیخود برای مقامات
پولی اهمیت ندارد ،بلکه در تعریف این متغیرها گفتهاند :اهداف میانی صرفاً اطالعاتی در
مورد وضعیت حال و آینده اقتصاد به ما میدهند (همان) .مهمترین متغیرهای میانی عبارتاند
از :تغییرات حجم پول یا حجم نقدینگی ( M2و ،)M1نرخ بهره کوتاهمدت و بلندمدت و
سرمایهگذاری (.)Ibid

اهداف نهایى نیز اهدافی هستند که مقصود اصلی سیاستگذار پولی ،اثرگذاری بر این
متغیرهاست .این متغیرها اهدافی مطلوب و معین به منظور بهبود وضع اقتصاد کالن بوده و
معموالً این اهداف در سطح ملی برای یک کشور مطرح هستند ( .)Ibid, p.307رشد اقتصادی،
اشتغال کامل و توزیع ـ عادالنه ـ درآمد میتوانند از جمله اهداف نهایی بانک مرکزی تلقی
شوند؛ اما آنچه حائز اهمیت است این است که دستیابی به همه اهداف سیاستهای پولی
گاهی امکانپذیر نبوده و تحقق اهداف پیشگفته گاهی با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند؛
اما تجربه نشان میدهد گاهی از طریق ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی میتوان به اهداف
فوق دست یافت.

جدول  :1ابزارها و متغیرهای هدف سیاستهای پولی در بانکداری متعارف

ابزارهای سیاست پولی

اهداف عملیاتی

عملیات بازار باز

نرخ سود کوتاهمدت

اهداف میانی
نرخ سود کوتاهمدت
و بلندمدت

تغییر در نرخ ذخیره

عرضه پول

متغیرهای جمع پولی
تغییر در پایه پولی یا
تغییر در ذخایر کل
بانکها

حجم پول یا حجم
نقدینگی 𝑀1 , 𝑀2
تغییر در تقاضای
کل
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ثبات مالی
رفع شکاف درآمد
ملی از اشتغال
کامل

منبع)Handa, 2009( :

سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی
پس از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسالمی ،یکی
از مباحث جدی در بین اقتصاددانان مسلمان ،چگونگی استفاده ابزارهای متعارف بوده است
و تالشهایی نیز به منظور منطبقساختن آنها با مبانی فقهی اسالم صورت گرفته است .بعضی
در صدد برآمدهاند با حالل دانستن برخی از صور بهره ،استفاده از این ابزارها را به همان شکل
متداول در بانکداری ربوی تجویز کنند و عدهای نیز راهحل خود را بر اساس مسئله فقهی
خرید دین استوار نموده اند و گروه سومی نیز با استفاده از عقود شرعی به معرفی ابزارهای
جایگزین پرداختهاند .به ابزارهای پولی متعارف از طرف فقهای مسلمان اشکاالتی وارد شده
است که ما در اینجا در صدد طرح و پاسخگویی به آنها نیستیم؛ لکن به جای ابزارهای
متعارف در بانکداری ربوی ،ابزارهایی در این تحقیق پیشنهاد و اثر آنها بر توازن اقتصادی
مطالعه شده است.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی ...

ابزارهای کیفی کنترل

کنترل تورم
اشتغال

قانونی
نرخ تنزیل مجدد

اهداف نهایی

اصول و اهداف سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی
سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بهطور طبیعی باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد
اسالمی باشد .بر اساس مطالعه یوسفی ( ،1379ص )34اهداف اصلی اقتصاد اسالمی شامل
رفاه عمومی ،عدالت ،امنیت و رشد اقتصادی ،اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمت-
هاست .قانون بانکداری بدون ربا ( )1362در ایران نیز اولین هدف نظام بانکی را استقرار نظام
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 60پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل دانسته است؛ لذا بر اساس مطالب پیشگفته تحقق هدف
عدالت در جامعه اسالمی همان برقراری توازن اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه است؛
بنابراین سیاستگذاری پولی نیز عالوه بر اهدافی چون رشد ،اشتغال و کنترل تورم باید اثرات
توزیعی سیاستهای پولی را نیز مدنظر خود قرار دهد.
بر اساس مطالعه سکتّی ( )Cecchetti, 1999تفاوت در سازوکار انتقال پولی در جوامع
مختلف برآمده از وجود تفاوت در ساختارهای حقوقی آن جوامع است؛ بنابراین سازوکار
انتقال پولی در اقتصاد اسالمی نیز طبیعتاً برآمده از ساختار فقهی و حقوقی ناظر بر نظام
مخص وص به خود خواهد بود .در ادامه پس از مروری بر ابزارهای سیاست پولی و تحلیل
فقهی هر یک از آنها بر اثرات آن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصاد
اسالمی نیز اشاره میشود.

ابزارهای سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی
ازآنجاکه ماهیت فقهی و حقوقی اکثر ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد متعارف بر پرداخت
بهره و ربا مبتنی شده است ،این ابزارها در نظام اقتصادی اسالم جایگاهی ندارد .با وجود
چنین مشکلی ،فقهای اسالمی در صدد طراحی نظام بانکی بدون ربا برآمدند .هرچند قانون
بانکداری بدون ربا خألهای فراوانی در مرحله اجرا پیش روی مجریان این قانون نهاده است
اما با اصالح و بررسی و نظارت فقهای دینی ،فرایند حذف ربا از نظام بانکی میتواند
بیشازپیش پیگیری و حرکت به سمت اقتصاد بدون ربا تسریع یابد (فراهانیفرد،1378 ،
ص.)218

برخی از محققان اقتصاد اسالمی در اصل سیاست پولی یا کارایی آن در نظام نوین
اقتصادی تردید کرده و مدعی شدهاند که در اسالم بازار پول وجود ندارد .در مقابل ،عدهای

معتقدند تغییر در عرضه پول در اقتصاد متعارف با اثر تعیین سقف سود مضاربه در اقتصاد
اسالمی تفاوتی ندارد و راهحلهای درمان با سیاست پولی در اقتصاد اسالمی و غربی تفاوتی
ندارد ()Khan & Mirakhor, 1989؛ اما عده زیادی از پژوهشگران عرصه اقتصادی بانکداری
بدون ربا و نظام پولی در اسالم معتقدند که میتوان سیاست پولی را در این نظام اجرایی
نموده و به حذف ربا از عرصه اقتصادی پرداخت .افزون بر بهرهگیری از برخی از ابزارهای

متعارف در نظام بانکی ربوی از ابزارهای ویژه بانکداری بدون ربا نیز میتوان سود جست 61
(کرمی ،1377 ،ص .)322در ادامه به بعضی از ابزارهای جایگزین اجرای سیاست پولی در

عملیات بازار باز اسالمی
از میان عقود اسالمی ،ابزارهای مبتنی بر عقود مبادلهای مانند اوراق مرابحه ،اجاره و استصناع
به دلیل امکان تعیین نرخ سود از ابتدا و ریسک کمتر قابلیت استفاده در عملیات بازار باز را
دارند .بر این اساس دو نوع صکوک دولتی و صکوک بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و
شبه بازار باز قابلیت تعریف دارند .انواع صکوک دولتی عبارتاند از :اسناد خزانه اسالمی،
اجاره به شرط تملیک ،مرابحه و استصناع دولت .اسناد خزانه اسالمی بیانگر بدهی واقعی
بخش دولتی به نظام بانکی و دیگر ذینفعان است (موسویان و میثمی ،1396 ،ص .)144صکوک
اجاره به شرط تملیک برای تهیه کاالهای بادوام دولتی ،صکوک مرابحه برای خرید عموم
کاالها و صکوک استصناع برای تأمین مالی پروژههای دولتی میتواند استفاده شود.
انواع صکوک بانک مرکزی نیز عبارتاند از :صکوک بیع دین و صکوک اجاره بانک
مرکزی .در صکوک بیع دین بانک مرکزی ،شرط است که اتحاد مالکیت میان طرفین وجود
نداشته باشد؛ بدین معنا که دین ایجادشده نباید بر اساس بدهی یک بانک دولتی به بانک
مرکزی و انتشار اوراق روی آن انجام شده باشد؛ زیرا در این صورت دین ایجادشده میان
یک شخصیت حقوقی (دولت) و خودش است و به خاطر بحث اتحاد مالکیت این اوراق
قابلیت عرضه در بازار ثانوی را ندارد .صکوک اجاره نیز در سیاستگذاری پولی قابل استفاده
هستند .برای انتشار صکوک اجاره بانک مرکزی باید مجموعهای از فعالیتها یا داراییهای
دارای بازدهی را مهیا نموده و روی آنها اوراق اجاره منتشر نماید.
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اقتصاد اسالمی پرداخته میشود.

سپردهپذیری و پنجره تنزیل بانک مرکزی
از جمله ابزارهای دیگری که بر اساس عقود اسالمی میتواند در سیاستگذاری پولی استفاده
شود ،سپردهپذیری ذخایر مازاد بانک ها یا اعطای تسهیالت به بانکِ دارای کسری در قالب
عقد وکالت است .بانک مرکزی میتواند از بانک دارای مازاد ،منابع را وکالتاً دریافت کرده و
در یک پروژه سرمایهگذاری نماید و سپس از سود حاصلشده توسط آن پروژه به بانک
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تجاری سود پرداخت نماید .در حالت دیگر بانک تجاری دارای کسری در صورتی که قصد
سرمایهگذاری در پروژهای خاص را دارد ،میتواند با اخذ وکالت از بانک مرکزی تسهیالت
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دریافت نموده و در پروژه سرمایهگذاری نموده و بانک مرکزی را در سود آن سهیم نماید.
ابزار دیگر نیز مبتنی بر بیع دین است که به نظر علمای شیعه جایز است (امام خمینی،

 ،1392ج ،2ص .)614در این شیوه بانک دارای کسری اسناد مطالبات خود از مشتریانش را
نزد بانک مرکزی تنزیل نموده و به پول نقد دست مییابد .اگر بانکی دارای مازاد باشد نیز
بانک مرکزی میتواند اسناد مطالبات خود از سایر بانکهای تجاری را نزد آن بانک تنزیل
نموده و به سپردهپذیری از آن بانک تجاری اقدام نماید .نوعی توافقنامه بازخرید نیز توسط
محققا ن اقتصاد اسالمی طراحی شده که مفاد آن همان فروش اوراق صکوک همراه اختیار
خرید (فروش) میباشد (همان ،ص.)204

نرخ حقالوکاله
در الگوی بانکداری اسالمی مبتنی بر وکالت ،بانک وکیل سپردهگذاران برای اعطای تسهیالت
و بستن عقود مشارکت یا مضاربه یا عقود دیگر میباشد .در این صورت سود میان این دو
دسته به نسبتی که بانک به وکالت از دو طرف تعیین مینماید تقسیم خواهد شد .در این
فرایند بانک فقط درآمدی از جانب نرخ حقالوکاله دریافت خواهد کرد.
این سود معموالً به صورت وجوه نقد است و بانک میتواند آن را به مشتری پرداخت
نموده تا انگیزه برای افتتاح حساب سرمایهگذاری افزایش یابد و یا میتواند به عنوان سود
خودش در قلم حقوق صاحبان سهام لحاظ کند (فراهانیفرد ،1378 ،ص /230مؤمنی و حری،

 ،1388ص)162؛ بنابراین بانک مرکزی در اجرای بستههای سیاستی ـ با تغییر نرخ حقالوکاله

بانکها و تعیین محل ثبت این سود (مشتری یا بانک تجاری) ـ میتواند بر تقاضای تسهیالت
یا افزایش قدرت وامدهی بانک تجاری تأثیر گذاشته و سرانجام حجم پول را کنترل کند.

نرخ سود مورد انتظار
بانکهای تجاری با تقاضاهایی از جانب مشتریان خود برای گرفتن تسهیالت مواجهاند که
دارای نرخهای سود مورد انتظار متفاوتی هستند؛ برای مثال نرخ سود مورد انتظار برای

مشارکت بانک در یک پروژه ساختمانی در مقایسه با عقد مرابحه ممکن است سود کمتری 63
مشابه مشارکت کنند که بیشترین سود مورد انتظار را برای آنها داشته باشد.
بنابراین ،با تعیین حداقل سود انتظاری ،تعدادی از طرحها از قابلیت اخذ تسهیالت بانکها
محروم خواهند شد؛ لذا بانک مرکزی با تغییر این نرخ سود مورد انتظار میتواند تعداد
پروژههایی را که قابلیت دریافت تسهیالت از بانکهای تجاری داشته باشند ،تغییر دهد .در
این صورت می تواند بر میزان تسهیالت دریافتی از بانک و حجم پول تأثیر گذاشته و با
افزایش این نرخ سود مورد انتظار عرضه پول را کاهش داده یا به عکس عمل کند (همان).

تغییر نسبت سود بانکها در عقود مشارکتی
بانک های تجاری بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس شورای اسالمی،
فعالیتهای خود را با سپرده گذاران و متقاضیان تسهیالت در قالب عقودی مانند مضاربه،
مزارعه ،مساقات ،مرابحه ،مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی انجام میدهند .در خالل انعقاد
عقود مختلف بانکهای تجاری سود خود را به صورت نسبتی از سود بهدستآمده دریافت
میکنند.
بنابراین ،تغییر در چنین نسبت سهم سودی از طرف بانک مرکزی میتواند به عنوان ابزاری
جهت اجرای سیاستهای پولی به کار گرفته شود؛ برای مثال ،اگر این نسبت سود افزایش
یابد ،چون افتتاح سپردههای سرمایهگذاری در بانک دارای هزینه فرصت بیشتری نسبت به
سایر بخشهای اقتصادی میشود ،تقاضای ایجاد سپردههای بلندمدت در بانک کمتر خواهد
شد و این کاهش نیز موجب کاهش ذخایر بانکها شده و در نهایت قدرت خلق پول
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عاید بانک نماید .بهطور طبیعی بانکهای تجاری تمایل دارند که در پروژههایی با ریسک

بانکهای تجاری را کاهش خواهد داد *.از طرف دیگر کسانی که متقاضی دریافت تسهیالت
باشند ،چون سود کمتری نصیب آنها خواهد شد ،تمایل کمتری به دریافت این نوع تسهیالت
خواهند داشت و لذا بانک های تجاری با ذخایر مازاد مواجه شده و در نهایت رشد حجم
پول کاهش مییابد (فراهانیفرد ،1378 ،ص.)229

تغییر در حداقل و حداکثر نرخ سود در عقود مبادلهای
 64در عقود مبادلهای میان بانکهای تجاری و مشتریان تعیین نرخ سود به صورت درصدی از
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /رجایی ،فراهانیفرد و مختاربند

قیمت کاال بوده و میتوان نرخ سود قطعی را برای بانکهای تجاری تعیین نمود .بانک مرکزی
میتواند در عقود مبادلهای که میان مشتریان بانکها و بانکهای تجاری منعقد میشود،
دخالت نموده و نرخ سود حداقل و حداکثر را تعیین نماید (قانون بانکداری بدون ربا ،ماده.)20

در این صورت هرگاه این افزایش نرخ سود به سپردهگذاران منتقل شود ،تقاضا برای
سپردههای سرمایهگذاری افزایش یافته و منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد .در صورتی
که با تصمیم بانک مرکزی این افزایش نرخ سود به سپردهگذار منتقل نشود و یا با نسبت
بیشتری عاید بانک های تجاری شود ،اثر آن مانند سایر ابزارهایی است که سود بانکهای
تجاری را افزایش میدهد.

چهارچوب سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسالمی
با مروری که بر ابزارهای پولی مبتنی بر شریعت شد ،مشخص میشود که همه این ابزارها
در پیوند با متغیرهای حقیقی اقتصاد بوده و مبتنی بر مبادالت یا فعالیتهای واقعی است .در
میان ابزارهای پولی اوراق مرابحه مبتنی بر خرید واقعی کاالها و مخارج دولتی است .با توجه
به اینکه شرط صحت عقد مرابحه معینبودن قیمت کاال بوده و شرط است که کاال نیز به
دست خریدار برسد (بحرانی[ ،بیتا] ،ج ،19ص)207؛ بنابراین میزان انتشار این اوراق باید
معادل افزایش همان مقدار ارزش در قلم مخارج دولت یعنی  Gباشد و دولت بهطور واقعی
به آن کاال نیاز داشته و آن را خریداری نماید؛ بنابراین این افزایش دقیقاً به اندازه افزایش در
* .الزم ا سـت ذکر شـود که این ابزار به لحاظ شـرعی در صـورتی قابل ا سـتفاده ا سـت که بانکها فقط وکیل
سپردهگذاران در انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری نباشند.

تولید ناخالص ملی خواهد بود .در اوراق اجاره نیز بادوامبودن و حفظ قابلیت انتفاع در طول
دوره اجاره شرط است و انتشار این اوراق نیز دقیقاً به اندازه افزایش در تولید ناخالص ملی
خواهد بود.
اوراق استصناع نیز بر اساس یک یا چند پروژه خاص منتشر میگردد .در عقد استصناع
سفارشدهنده در زمان اتمام عمل و ساخت کاالی موضوع استصناع مالک آن میشود

(منصوری ،1390 ،ص .)260در مورد انتشار صکوک استصناع سفارش ساخت ماشینآالت یا 65
پروژهای عمرانی معادل مخارج سرمایهگذاری دولتی بوده و معادل قلم  Iدر حسابهای ملی
در ابزار سپرده پذیری بانک مرکزی نیز یا بانک مرکزی باید استخری از فعالیتهای
سو دده تشکیل دهد و یا بر اساس عقد وکالت خط اعتباری برای طرحهای عمرانی افتتاح
نماید .این قلم نیز به اندازه افزایش در مخارج سرمایه گذاری خواهد بود .شرط صحت هر
کدام از عقود فوق نیز عدم وجود اتحاد مالکیت* میان بخشهای مختلف نهادهای دولتی
است که صورینبودن این عقود را به دنبال دارد.
بنابراین تجهیز منابع بر اساس شریعت اسالمی باید به نحوی تحقق یابد که رابطه نزدیکی
میان متغیرهای پولی و فعالیتهای مولد ایجاد شود .در این شرایط طبیعت پولی اقتضا میکند
که به صورت درونزا وارد چرخه اقتصاد شود ()Choudhury, 1997؛ هرچند درونزایی پول
در اقتصاد اسالمی تفاوتی اساسی با نظام بانکی ربوی و متعارف که مبتنی بر قرض همراه با
زیاده است ،دارد (سبحانی و ملکی ،1392 ،ص .)13میتوان گفت که بر خالف نظام سرمایهداری
که در آن پول در ابتدا سبب ایجاد تحرک اقتصادی میشود ،در فرایند اسالمی برعکس است
و فعالیتهای مولد است که سبب افزایش حجم پول خواهد شد (توتونچیان ،1379 ،ص.)198

* .مق صـود از اتحاد مالکیت تفکیک دو شـخ صـیت حقوقی به لحاظ ح سـابداری ا سـت؛ درحالیکه مالکیت هر
دو شـخ صـیت از آن یک شـخ صـیت حقوقی دیگر ا سـت؛ برای مثال همانطورکه دو شـرکت الف و ب در
ملکیت یک شــخص حقوقی دیگر به نام جیم قرار دارد .در این صــورت ممکن ا ســت شــرکت الف به
شـرکت ب بدهکار با شـد ،اما به دلیل وجود اتحاد مالکیت هر دو شـرکت تحت شـرکت جیم ،بیع دین به
شرکت جیم در اینجا امکان ندارد (ر.ک به :موسویان و میثمی.)1396 ،
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خواهد بود که جزئی دیگر از تولید ناخالص ملی است.

بنابراین در چهارچوب اسالمی دست مقامات پولی در اتخاذ سیاستهای دلبخواهانه
بهطور کامل باز نبوده و حق آقایی در نظام پولی اسالمی تفاوت معناداری با نظام سرمایهداری
دارد .در این زمینه اجرای سیاستهای صالحدیدی به معنای اجرای سیاست پولی کامالً
دلبخواهانه توسط دولتها و یا اجرای سیاست پولی صالحدیدی نزدیکبینانه به شرایط
اقتصادی کشور مطلوب نبوده و در اقتصاد اسالمی جایگاهی ندارد (مقدم و همکاران،1396 ،
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ص.)101
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تأثیر سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بر توزیع درآمد
با توجه به جایگاه پول در اقتصاد اسالمی اولین اثری که سیاستهای پولی ـ به اعتقاد
نگارندگان ـ بر توزیع درآمد دارد ،از راه عدم ایجاد نوسانات اسمی در اقتصاد است .توضیح
اینکه بر اساس شواهد موجود بیشتر اقتصادهای در حال توسعه با پدیده انبساط پولی و
نوسانات قیمتهای اسمی در اقتصاد مواجهاند .این امر در کوتاهمدت نوسانات شدید حجم
پول و سطح عمومی قیمتها را در اقتصاد به دنبال داشته و این کشورها را با نرخهای تورم
باال روبهرو می سازد .تجربه اکثر کشورهای اسالمی نشان داده است ،در برخی دورههای
زمانی مقامات پولی به دلیل عدم سیاستگذاری پولی مبتنی بر ابزارهای اسالمی و نادیدهگرفتن
موازین شرعی در خلق پول جدید ،اقتصاد کشور را با نوسانات غیر قابل تحملی مواجه
ساخته و توزیع درآمد افراد را به صورت فاحشی به ضرر اقشار پایین جامعه رقم زدند (مؤمنی

و حری ،1388 ،ص)139؛ برای نمونه شواهد اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که ایجاد
مخاطرات ناشی از نوسانات نرخ تورم آثار منفی به مراتب بیشتری نسبت به سطوح تورم باال
بر اقتصاد داشته و متغیرهای حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است (عربمازار و
نظریگوار ،1391 ،ص.)85

اما در اقتصاد اسالمی و سیاستهای پولی مبتنی بر عقود شرعی ،دولت برای هر انبساط
پولی موظف است منابع را در خرید کاال یا پروژههای معیّنی هزینه نموده و قبل از انجام
هرگونه انبساط پولی نحوه هزینهکرد آن (نوع عقد و محل هزینه آن) را معین نموده باشد و
طبیعتاً چنین انبساطی معادل افزایش در تولید حقیقی خواهد بود.

سازوکار اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی
کانال اول سیاستهای پولی از طریق ابزار خرید و فروش اوراق صکوک توسط بانک مرکزی
است .اشاره شد که برای اجرای یک سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی میتواند انواع اوراق
صکوک را به قیمت باالتر خریداری نماید .این عملیات در کوتاهمدت سبب افزایش حجم
پول و در نتیجه تورم شده که از کانال افزایش قیمت داراییها و افزایش نرخ ارز اثرات

تشدید شکاف درآمدی را برای اقشار کمدرآمد در پی خواهد داشت؛ توضیح اینکه بر اساس 67
مطالعات بلیندر ( ،)1986نوالن ( )1988تورم اثر مثبت بر افزایش نابرابری در کشورهای آمریکا
شکاف درآمدی در سایر کشورهای مختلف انجام شده که اتفاقنظر درباره اثر افزایش تورم
بر شکاف درآمدی را تأیید مینماید؛ برای مثال بولر ( )1988این اثر را در  75کشور توسعهیافته
و در حال توسعه اثبات مینماید .در ایران نیز تحقیق ابونوری ( ،)1376ابونوری ( ،)1376نیلی

و فرحبخش ( ،)1377نظری و مظاهری ( )1390مؤید افزایش نابرابری در اثر تورم است؛ اما
تفاوتی که خرید و فروش این گونه اوراق با عملیات بازار باز در بانکداری ربوی دارد ،این
است که پس از خرید صکوک ،بانک مرکزی مالک جریانات نقدی حاصل از سود واقعی
این اوراق شده و به نحوی اثر این سیاست انبساطی در بلندمدت خنثی شده و در نتیجه
اثرات تورمی آن نیز به مرور زمان در جهت عکس عمل میکند.
کانال دیگری که ممکن است در این تحلیل وارد فرایند تغییر متغیرهای حقیقی گردد ،اثر
ثروت است (شهبازی و همکاران .)1397 ،این اثر که در ادبیات اقتصادی بنام اثر پیگو شناخته
می شود ،در کارهای تجربی در ایران و جهان به اثبات رسیده است (پتینکن .)1984 ،بررسی
امامقلیپور و عاقلی ( )1391نیز نشان میدهد در ایران کاهش ثروت هم در بلندمدت و هم در
کوتاهمدت سبب کاهش مصرف میشود .خوشمردان و همکاران ( )1396نتیجه فوق را در
کوتاهمدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران تأیید نمودهاند .خرید اوراق توسط بانک مرکزی
سبب کاهش ثروت در جامعه شده و کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل را نیز به
دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در بلندمدت اثر تورم به دلیل کاهش تقاضای کل خنثی خواهد
شد .این اثر دقیقاً بر خالف عملیات بازار باز در اوراق قرضه دولتی است؛ زیرا در برخی
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و اروپای غربی داشته است .عالوه بر این تحقیقات زیادی نیز راجع به اثر تورم بر افزودن

موارد در عملیات ربوی جریانات نقدی حاصل از اوراق قرضه نیز توسط دولت پرداخت
شده که به معنای خلق پول بیشتر و تشدید اثر سیاست پولی انبساطی است.
ابزار پنجره تنزیل بانک مرکزی در خصوص توزیع درآمد به دو شکل میتواند عمل
نماید .هرگاه بانک مرکزی منابع مازاد بانکها را در فعالیتهای سودده خود به کار گیرد،
عمالً حساب سرمایه بانک مرکزی که متعلق به دولت است افزایش پیدا کرده و با توجه به
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سهم اندک این حساب در مقیاس با مخارج دولت ،تغییر چندانی در توزیع درآمد انتظار
نمیرود .این در حالی است که تحقیقات در بیشتر کشورهای دنیا نشان میدهد ،افزایش

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /رجایی ،فراهانیفرد و مختاربند

مخارج دولت بهبود توزیع درآمد را در پی دارد (صباحی و دیگران)1389 ،؛ اما بهکارگیری
منابع مازاد در پروژههای عمرانی دولت ،طبیعتاً بهبود سرمایهگذاری و اشتغال و توزیع
متوازنتر درآمد را در پی خواهد داشت؛ زیرا اشتغال بیشتر کاهش شکاف درآمدی را در پی
خواهد داشت (ابونوری ،1376 ،ص.)1

کانال دیگر سیاست پولی ،تغییر در نرخ حقالوکاله بانکهای تجاری است .برای یک
سیاست انبساطی ،بانک مرکزی میتواند با کاهش نرخ حقالوکاله ،سود بیشتری نصیب
سپردهگذاران کند که خود سبب افزایش این نوع سپردهها و افزایش نقدینگی میگردد و از
طرف دیگر عرضه وجوه قابل وام را نیز افزایش میدهد .افزایش نرخ حقالوکاله بانکی نیز
درست در جهت عکس عمل نموده و موجب کاهش میزان سپردههای سرمایهگذاری خواهد
شد .در این حالت بانکها تمایل به سرمایه گذاری بیشتری پیدا کرده و خود رأساً اقدام به
سرمایهگذاری میکنند؛ بنابراین اثر نهایی تغییر در نرخ حقالوکاله بانکها منوط به تعیین
وضعیت ذخایر مازاد بانکهای تجاری است .در چنین حالتی با فرض اینکه اکثریت افراد
تمایل و توانایی سرمایهگذاری مستقیم ندارند ،این افزایش نرخ حقالوکاله از کانال افزایش
سرمایهگذاری به بهبود توزیع درآمد در بلندمدت منجر خواهد شد .اثر افزایش سرمایهگذاری
بر بهبود توزیع درآمد در تحقیقات زیادی نیز به اثبات رسیده است .بر اساس تحقیق دهمرده

و همکاران ( )1389افزایش سرمایهگذاری موجب کاهش شکاف توزیع درآمد در ایران
میشود .تحقیقات دیگر از جمله رفعت و همکاران ( )1393همین اثر را به تفکیک استانهای
ایران و بنیاسدی و همکاران ( )1396اثر سرمایهگذاری در کشاورزی و سالطین و همکاران
( )1395اثر ارزش افزوده صنعت بر کاهش شکاف توزیع درآمد را مثبت ارزیابی نمودهاند.

تغییر در نسبت سود بانکها در عقود مشارکتی نیز به لحاظ مکانیسم اثرگذاری مانند نرخ
حقالوکاله عمل میکند.
کاهش نرخ سود انتظاری برای سرمایهگذاری بانکها نیز پروژههای بیشتری را واجد
دریافت وجوه قابل وام نموده و در صورتی که تسهیالت اعطایی بانکها به سمت تقاضای
کاالی سرمایهای سوق داده شود ،افزایش تولید حقیقی و کاهش بیکاری را در پی خواهد

داشت .افزایش این نرخ نیز سبب افزایش ذخایر بانکهای تجاری شده و نوعی سیاست پولی 69
انقباضی خواهد بود.

در بخش های قبلی در خصوص مجموعه متغیرهای هدف و متغیرهای واسط مربوط به
سیاستهای پولی مباحثی مطرح شد .در این بخش تالش میشود مجموعه متغیرهایی را که
از آنها با عنوان اهداف نهایی سیاستهای پولی یاد میشود ،به توزیع درآمد مرتبط سازیم.
ازآنجاکه در بحث توازن اقتصادی به دنبال تحلیل حداقل معاش در اقتصاد نیستیم ،لذا نقطه
تمرکز ما فقط درآمد اقشار فقیر و دهک های پایین درآمدی نخواهد بود و هر متغیری که به
نحوی بر سهم بری عوامل تولید اثرگذار باشد ،باید مورد نظر قرار گیرد .عوامل اثرگذار بر
توزیع درآمد را میتوان به دو دسته اثرات مستقیم و متقاطع تقسیم نمود.
مقصود از اثرات مستقیم اثراتی است که یک سلسله متغیرها بهطور متوالی بر یکدیگر اثر
گذاشته و در نهایت توزیع درآمد را متأثر میسازد و مقصود از اثرات متقاطع ،اثراتی است
که اصطالحاً در میانه راه ،توسط متغیرهای واسط بر یکدیگر پدید میآید .پیش از این به
متغیرهای هدفی که در پی اجرای سیاستهای پولی تحت تأثیر قرار میگرفتند ،اشاره شد.
همچنین بیان شد که متغیرهای نهایی تأثیرپذیر از سیاستهای پولی عبارت بود از تورم،
بیکاری و سرمایهگذاری .اثر این متغیرهای هدف بر توزیع درآمد نیز حداقل از سه کانال قابل
تعقیب و پیگیری است .اجرای سیاست پولی انبساطی در یک دوره کوتاهمدت با افزایشدادن
متوسط درآمد ،درآمد افراد فقیر را بهبود داده و موجب کاهش نابرابری و افزایش توازن
اقتصادی در کوتاهمدت میگردد (پروین و طاهری ،1387 ،ص .)95هرچند اثر این افزایش
درآمد عمدتاً اثری اسمی بوده و بدون توجه به تغییر قیمتها لحاظ شده است ،اما به دلیل
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نحوه تأثیر سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بر توزیع درآمد

اینکه قصد داریم تمام اثرات یک سیاست پولی را از ابتدا تا انتها (اثرگذار بر توزیع درآمد)
بهطور جداگانه تحلیل کنیم ،باید به تمام اثرات اسمی و حقیقی سیاستها اشاره کنیم.
کانال دیگر ارتباطی میان سیاستهای پولی و توزیع درآمد نیز همان اثر تورم است .بروز
تورم از یک طرف سبب کاهش ارزش حقیقی دستمزد کارگران میشود و از سوی دیگر
ارزش سرمایههای ثابت را افزایش میدهد که تأثیری به ضرر توازن بر اقتصاد بر جای
 70میگذارد .این نحوه تأثیر در تحقیقات بالیر و گولد ( )1995برای کشورهای در حال توسعه و
کوریا ( )2009برای هجده کشور و توسط پروین و همکاران ( )1387و نظری و همکاران
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( )1390برای ایران به اثبات رسیده است .اثر تورم انتظاری را نیز بر توزیع درآمد باید بهطور
جداگانه مورد توجه قرار داد؛ زیرا تورم انتظاری سبب میشود که بهتدریج در یک اقتصاد به
جای انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت ،عوامل اقتصادی روی داراییهای ثابت که محصول
تولیدی را روانه بازار نمیکنند ،سرمایهگذاری کرده و از این طریق ارزش این داراییها را
بدون هیچ ارزش افزوده واقعی تحت تأثیر قرار دهند .این پدیده سبب میشود توزیع درآمد
به ضرر افرادی تمام شود که داراییهای ثابت کمتری نگهداری میکنند و توزیع درآمد در
جامعه وخیمتر گردد (پروین و طاهری ،1387 ،ص.)104

کانال دیگر سیاستهای پولی ،کانال افزایش سرمایهگذاری است .هرگاه در اثر اجرای
یک سیاست پولی ،سرمایه گذاری افزایش پیدا کند ،افزایش تولید و افزایش اشتغال را به دنبال
داشته و موجب بهبود توزیع درآمد خواهد شد .در جدول زیر بهطور خالصه اثرات مستقیم
سیاستهای پولی بر توازن نشان داده شده است.

نمودار  :1اثرات مستقیم سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بر توزیع درآمد
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اثرات متقاطع سیاستهای پولی بر توزیع درآمد در اقتصاد اسالمی
عالوه بر اثرات مستقیم (غیرمتقاطع) سیاست های پولی ،اثرات متقاطعی نیز میان متغیرهای
واسط قابل تصور است .بروز یک شوک از سمت متغیرهای پولی ،همیشه از یک سلسله
اثرات خطی و مستقیم تبعیت نکرده و در فرایند اثرگذاری متغیرها گاهی در میانه راه ،یکی
از متغیرهای میانی ،خود موجب تشدید یا کاهش یک متغیر میانی دیگر میشود و این امر
پدیده بررسی تأثیرات سیاستها را با پیچیدگی بیشتری مواجه میسازد.
اولین اثر تشدیدکننده این متغیرهای میانی ،کاهش ارزشی است که در اثر تورم در دستمزد
حقیقی کارگران ایجاد میشود که این امر نیز سبب کاهش عرضه نیروی کار در بازار کار
شده و ممکن است بر عرضه ساعات کار توسط نیروی کار و یا تعداد جمعیت فعال ـ بسته
به میزان کشش عرضهای نیروی کار ـ در کوتاهمدت تأثیر منفی بگذارد .در صورت استمرار
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(منبع :یافتههای پژوهش).

این حالت در بلندمدت هرگاه نرخ دستمزد حقیقی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کمتر شود،
تقاضای نیروی کار نیز افزایش پیدا کرده و اشتغال بیشتر را به دنبال خواهد داشت که در
راستای بهبود توزیع درآمد عمل خواهد نمود .بر اساس مطالعه روزن و کوانت ( )1997افزایش
تقاضای نیروی کار م عموالً به کاهش اثرات اصطکاکی بازار کار خواهد انجامید و از این راه
افزایش بهکارگیری نیروهای تازهوارد به بازار کار را به دنبال خواهد داشت و بر اساس تحقیق
 72شیری و رحمانی ( )1388این اثر برای اقتصاد ایران نیز وجود دارد.
مورد دیگر ،اثر معکوس میان تورم و بیکاری یا همان منحنی فیلیپس است .افزایش تولید
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در اثر مکانیسم منحنی فیلیپس سبب افزایش تورم هم خواهد شد؛ بنابراین در کوتاهمدت
سازوکار منحنی فیلیپس با افزایش تولید به همراه تورم ،از جهت افزایش تولید ،بهبود توزیع
درآمد و از جهت افزایش تورم ،از کانال قیمت داراییها ،نرخ ارز و قیمت سهام ،منجر به
شکاف درآمدی میان دهکهای جامعه خواهد شد؛ اما در صورت اثبات خنثایی پول در
اقتصاد ،سازوکار فیلیپس اثرگذاری خود در بلندمدت را از دست خواهد داد و بالتبع اثرات
توزیعی آن نیز در بلندمدت خنثی خواهد بود .الزم است ذکر شود که سازوکار منحنی فیلیپس
در کوتاهمدت برای اقتصاد ایران در تحقیقات تجربی بسیاری چون گرجی و اقبالی ( )1386و
گرجی و فوالدی ( )1387تأیید شده است؛ ولی در بلندمدت رابطه معکوس میان تورم و
بیکاری در اقتصاد ایران به اثبات نرسیده است.
بر اساس راعی و همکاران ( )1397کانال انتقال پولی از طریق قیمت دارایی ،نرخ ارز و
اعتبارات بانکی در بلندمدت در اقتصاد ایران ناتوان است (خنثایی پول در بلندمدت)؛ بنابراین
در صورت وجود خنثایی پول در بلندمدت ،منحنی فیلیپس حالت عمودی پیدا کرده و این
سازوکار دیگر عمل نخواهد کرد و نوسانات توزیع درآمد که ناشی از مکانیسم فیلیپس است
در بلندمدت اثر خود را از دست خواهد داد.

جدول  :2اثرات مستقیم و متقاطع سیاستهای پولی در اقتصاد اسالمی بر توزیع درآمد
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جمعبندی و نتیجهگیری
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطالق میشود که سیاستگذار پولی برای کنترل
و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ میکند .مقامات پولی با استفاده از مجموعه
ابزارهای موجود که در قالب دو گروه ابزارهای کمی و کیفی از آن یاد میشود ،با استفاده از
ایجاد ت غییرات در پایه پولی و یا تغییر در ضریب فزاینده پولی ،حجم پول و به تبع آن
متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند.
بهطورکلی مجموع اهداف سیاستهای پولی را در سه دسته عملیاتی ،میانی و نهایی
میتوان معرفی کرد .اهداف عملیاتی مانند نرخ بهره کوتاهمدت ،متغیرهای جمع پولی مانند
پایه پولی یا مجموع ذخایر بانکهای تجاری ،ثمره اثرگذاری مستقیم و بدون واسطه ابزارهای
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(منبع :یافتههای پژوهش).

سیاست پولی بر اقتصاد هستند .مهمترین اهداف میانی عبارتاند از :تغییرات حجم پول یا
حجم نقدینگی ( M2و )M1و نرخ بهره بلندمدت.
اهداف نهایى مقصود اصلی سیاستگذار پولی هستند .افزایش سرمایهگذاری ،اشتغال ،رشد
اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد از جمله اهداف نهایی در اقتصاد اسالمی و بالتبع بانکداری
اسالمی تلقی میشوند؛ اما آنچه حائز اهمیت است این است که دستیابی به همه اهداف
 74سیاستهای پولی گاهی امکانپذیر نبوده و تحقق اهداف پیشگفته گاهی با یکدیگر در
تعارض قرار میگیرند؛ البته تجربه نشان میدهد ،گاهی از طریق ترکیبی از سیاستهای پولی
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و مالی میتوان به اهداف فوق دست یافت.
هرچند عده ای از محققان اقتصاد اسالمی در اصل سیاست پولی یا کارایی آن در نظام
پولی اسالم تردید کرده اند ،ولی همچنان که عده زیادی از محققان اقتصاد اسالمی معتقدند
میتوان از ابزارهای سیاست پولی مانند عملیات بازار باز اسالمی مبتنی بر اوراق صکوک،
نرخ حقالوکاله ،نرخ سود مورد انتظار ،تغییر نسبت سود عقود مشارکتی و نرخ سود عقود
مبادلهای و بیع دین به عنوان ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد اسالمی استفاده کرد.
ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد اسالمی همگی مبتنی بر عقود اسالمی تعریف شده و
با توجه به محدودیتها و قیودی مانند صورینبودن معامالت ،عدم وجود اتحاد مالکیت در
بیع دین ،مشخصبودن قیمت کاال ،مشارکتدادن وجوه در پروژهها و عدم پوشش انجام
معامالت برای ربا که فقه اسالمی برای صحت این معامالت در نظر گرفته است ،در استفاده
از اینگونه ابزارها مجرای هزینه و درآمد باید شفاف و روشن باشد؛ بنابراین اجرای سیاست
پولی در اقتصاد اسالم در پیوند نزدیکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد بوده و معنای خاصی از
درونزایی پول را در اقتصاد اسالمی اثبات مینماید.
درونزایی در این دیدگاه عبارت است از اینکه قبل ایجاد یک انبساط پولی باید یک
فعالیت (ارزش) در بخش حقیقی که ارزشی برابر با انبساط اسمی پول دارد ،توسط مقامات
پولی در اقتصاد ایجاد شده باشد؛ بنابراین استفاده از حق آقایی پول در اقتصاد اسالمی صرفاً
به اندازه افزایش در تولید حقیقی مجاز بوده و وجود پیوند مستحکم میان عقود اسالمی و
سیاستهای پولی از کانال عدم ایجاد نوسانات اسمی ،سبب عدم افزایش بیرویه مخارج

مصرفی و سرمایهگذاری دولتی میشود که خود ثبات اقتصادی و مهار تورم و در نتیجه بهبود
توزیع درآمد در جامعه را در اقتصاد اسالمی به دنبال دارد.
البته در استفاده از ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد اسالمی افزایش نرخ سود عقود
مبادله ای ،خرید صکوک در بازار ثانوی و افزایش نرخ سود مورد انتظار پروژههای
سرمایهگذاری از طریق ایجاد تورم در کوتاهمدت و کاهش ارزش حقیقی دستمزد سبب
شکاف توزیع درآمد میگردد.
انتشار اولیه اوراق صکوک اسالمی ،استفاده از پنجره تنزیل بانک مرکزی بر اساس عقود
و مبادلهای ـ در برخی حاالت ـ سبب افزایش سرمایهگذاری ،تولید حقیقی و اشتغال شده و
آثار بهبود شکاف توزیع درآمد را در بلندمدت برای جامعه به همراه دارد.
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