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_________________________________________________________ غالمرضامصباحيمقدم 

چکیده 
بانکداري بدون ربا در ايران ،در حال حاضر دچار چالشها ي مهمي است هتب بتراي حته نهتا بايتد ا تدا
جامع و عاجه صورت گيرد تا نظا بانکي از ناحية اين چالشها دچار بحران بترر

نوتود پرستش اصتیي

تحقيق اين اس « :مهمترين چالشهاي نظا بانکي بدون ربا در ايران و راهکارهاي برونرف از نها هتدا
اس ؟ نويسنده با استفاده از روش توصيفي بب بيان چالشهاي نظا بانکي متيپتردازد و بتا استتفاده از روش
تحیيیي بب بيان عیه بروز مهمترين چالشها و راهکارهاي برونرف از ن ميپردازد مهتمتترين چتالشهتا
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پايينبودن نرخ هفاي سرمايب بان ها ،تعداد زيتاد عتع بانت هتا و مؤسستات متالي -اعتبتاري ،صتوري
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عبارتاند از :ر اب در افرايش «نرخ سود عیيالحساب» سپردهها ،نرخ باالي مطالبات غيرجتاري بانت هتا،
عمیکردن بان ها و مؤسسات مالي -اعتباري در عقود مبادلباي و موارهتي ،جرايم انباعتبعتده ديرهترد و
هارهرد ربوي ن ،افرايش عديد گترايش بشتش عمتومي غيردولتتي بتب ايدتاد بانت

و مؤسستات متالي-

اعتباري ،بنگاهداري بان ها ،خیق پتول توست بانت هتاي عامته و بتروز فستاد در نظتا بتانکي و اداري
يافتبهاي مقالب افرون بر اثبات اين چالشها راهکارهاي برونرف از نها را تبيين ميهند
واژگانکلیدي :بانکداري بدون ربا ،ستود عیتيالحستاب ،مطالبتات غيرجاري،هفايت سترمايب و معتام ت
صوري
طبقهبندي .G29 ،G21،Z12 :JEL

* .دانشيار دانشگاه امام صادق.7

Email: Gh.Mesbahi@Gmail.com.

مقدمه 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،یکي از مسائلي که نظام جمهوري اسالمي ایران با آن
مواجه شد ،حاکميت ربا و نرخ بهره در نظام بانکي بود .مجلس شوراي اسالمي در سال
 9369الیحهاي را تصویب کرد که بر اساس آن ،بانکداري بدون ربا جایگزین بانکداري
ربوي شود و این قانون از آغاز سال  9363به صورت یکباره در همة بانکهاي کشور به
اجرا درآمد .انتظار این بود که اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا در همه بانکها موجب
ریشهکنشدن ربا شود و بانکداري بدون ربا به صورت کارآمد در خدمت پيشرفت
اقتصادي کشور عمل کند؛ اما متأسفانه از آغاز اجراي این قانون ،نظام بانکي با مشکالتي
روبهرو شد که با گذشت بيش از سي سال نه تنها کم نشده ،بلکه بر آن افزوده شده است.
تا کنون مقاالت ،تحقيقات و پایاننامههاي متعددي ناظر به این مشکالت و ارائه راه حل
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آنها نوشته شده که هر کدام به مواردي از این مسائل پرداختهاند .فقدان مطالعهاي جامع و
علمي نسبت به مشکالت نظام بانکي از جهت شرعي و کارایي بهروشني احساس ميشود.
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در این مقاله با اشراف نویسنده نسبت به اکثر تحقيقات انجامشده و کاستيهاي آنها در
صدد طرح مهمترین چالشهاي بانکداري ایران و ارائه راه حلها برآمده است.
اميد است با مطرحشدن این چالشها و راه حلها ،دولتمردان و مسئوالن اقتصاد کشور
از وزارت امور اقتصادي و دارایي ،بانک مرکزي و مجلس شوراي اسالمي اقدامي بایسته
براي اص الح اساسي نظام بانکي انجام دهند و جلو بروز بحران بزرگ اقتصادي در کشور
ناشي از چالشهاي بانکداري را بگيرند:

پیشینهپژوهش 
در مورد موضوع مقاله ،پيشينه تحقيق در قالب کتاب ،مقاله و پایاننامه بسيار زیاد است .به
گزارش تعدادي از آنها ميپردازیم:

الف)کتابها 

 .9غالمرضا مصباحي مقدم ( )9331در کتاب مسائل کنونی پول ،بانک و مشارکت در
شرکتها ،بخش دوم ،مقاالت متعددي درباره مشکالت بانکهاي اسالمي و راههاي حل
آنها ارائه و مسائلي از قبيل تأخير در بازپرداخت بدهيها ،نپذیرفتن تصور زیان در

حسابهاي سرمایهگذاري توسط مردم ،مخاطرة اخالقي ،دشواري عمليات مضاربه ،عدم
رعایت دقيق احکام شرعي ،شاخص اندازهگيري سود به جاي نرخ بهره را مطرح کرده
است.
 .9محمدتقي نظرپور و سيدعباس موسویان ( )9321در کتاب بانکداری بدون ربا از
نظریه تا تجربه به چالشهاي بانکداري بدون ربا ،از جمله مخاطرات اخالقي ،صوريبودن
معامالت ،تأخير در بازپرداخت بدهيها و راهحل این چالشها پرداختهاند.

ب)مقاالت 
 .9مهدي رضوي و اسماعيل شمسيان ( )9332در مقاله «بررسي سيستمي تعيين نرخ سود
بانکي در ایران» ساختار عملي بانکداري اسالمي را توضيح داده و اقدام به طراحي سيستم
سپرده قانوني ،تسهيالت تکليفي ،نرخ سود عقود مبادلهاي ،سياستهاي مالي دولت،
سياستهاي ارزي بانک مرکزي ،امنيت اقتصادي ،تورم ،سهمالشرکه بانک و حقالوکاله
بانک اشاره کردهاند.
 .9محمدرسول آهنگران و فرشته مالکریمي خوزاني ( )9321در مقاله «بررسي فقهي و
حقوقي وجه التزام بانکي» به اشتراط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در عقدهاي بانکي
پرداخته و با استفاده از منابع فقه اماميه اثبات کردهاند که وجه التزام بانکي ،ماهيت تنبيهي
دارد و متفاوت از خسارت تأخير است که جنبه ترميمي دارد.
 .3علي انصاري ( )9321در مقاله «دریافت خسارت تأخير تأدیه در قراردادهاي بانکي با
تکيه بر وضعيت بدهکار» به تمایز انواع بدهکاران و توجه به ماهيت عقدهاي مشارکتي
پرداخته و به این نتيجه رسيده است که دریافت خسارت تأخير تأدیه در موارد اعسار و
ورشکستگي مجاز نيست؛ همچنين دریافت خسارت تأخير تأدیه در قراردادهاي مشارکتي
را نادرست شمرده است.
 .1محمدنقي نظرپور و علي رضائي ( )9329در مقاله «مدیریت ریسک اعتباري در
بانکداري اسالمي با رویکرد بررسي عقود و الگوي پرداخت تسهيالت» به تبيين ریسک
اعتباري پرداخته که بيشترین نقش را در توان سودآوري بانک ایفا ميکند و با استفاده از
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تعيين نرخ سود بانکي کردهاند و به اجزاي اثرگذار بر تعيين نرخ سود بانکي مانند نرخ
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روش توصيفي و تحليل محتوا به اثبات این فرضيه پرداختهاند که عقود مبادلهاي ریسک
اعتباري کمتري در مقایسه با عقود مشارکتي براي مؤسسات مالي و بانکها ایجاد ميکنند؛
اما عقود مبادلهاي نيز واجد ریسکاند و بانکهاي اسالمي را در معرض ریسک اعتباري
ازاینرو به ارائه هشت راهکار جامع براي کاهش ریسک اعتباري بانکها

قرار ميدهند؛
پرداختهاند.
 .1سيداميرحسين اعتصامي و محمدجواد شریفزاده ( )9329در مقاله «مدیریت
عقدهاي مشارکتي بانکها بر اساس الگوي تکافل اصناف» با روش توصيفي ـ تحليلي به
چالشهاي قراردادهاي مشارکتي در نظام بانکي پرداخته و مدلي جایگزین در جهت اجراي
صحيح این نوع قراردادها در قالب نظام بانکداري بدون ربا ارائه دادهاند.
 .6سيدعباس موسویان و ميسمي حسين ( )9323در مقاله «آسيبشناسي نظارت شرعي
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در نظام بانکي ایران و ارائه اصالحهاي قانوني» با روش توصيفي ـ تحليلي به مقوله نظارت
بر انطباق روابط موجود در نظام بانکي با ضوابط شرعي پرداختهاند و توصيههاي سياستي
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جهت اجرایيسازي نظارت ،شرعي در بانکها و مؤسسههاي اعتباري غيربانکي پيشنهاد
کردهاند و در پایان نمونهاي از قوانين و مقررات الزم در سه سطح ارائه کردهاند.
 .1حسن سبحاني و محمد اميرعلي ( )9323در مقاله «پژوهشي در استخراج معيارهاي
حق و عدل در بانکداري بدون ربا» ضمن ارائه معيارهایي مانند کارایي اقتصادي ،برابري در
دسترسي به تسهيالت بانکي و اولویت اعطاي سپردههاي قرضالحسنه در جهت تسهيالت
قرضالحسنه به عنوان معيارهاي توزیع عادالنه منابع بانکي و معيارهاي حفظ ارزش پول
ملي ،شفافيت اطالعات و نظارت ،به عنوان اصول عدالت صيانتي این نتيجه را گرفتهاند که
«شاخص بازدهي دارایيها» به عنوان معيار ارزیابي اعطاي تسهيالت بر مبناي کارایي
اقتصادي بهطورکلي ،مطلوب نيست.
 .3عليحسين صمدي و مجتبي پروین ( )9321در مقاله «بررسي چالشهاي نظري و
عملي بانکداري جمهوري اسالمي ایران ،در ارتباط با بانکهاي بينالمللي اسالمي و غير
اسالمي» با روش توصيفي ـ تحليلي به مطالعه موانع رقابتپذیري ،ریسک شریعت ،عدم
همسویي با استانداردهاي بانکداري اسالمي و متعارف و عوامل سياسي مانند تحریمها را به
عنوان «چالشهاي نظام بانکي ایران در برقراري ارتباط» مطرح ساختهاند.

 .2محمد طالبي ( )9321در مقاله «شناسایي و ارزیابي عوامل مؤثر بر چالشهاي نظام
بانکي» این چالشها را مطرح کرده است :افسارگسيختگي سود بانکي ،شبهه غيرشرعيبودن
عمليات بانکي ،بدهکاران معوق ،رشد مازاد برداشتهاي بانکها ،مشکالت ساختار و
تقسيم وظایف بانک ،نواقص نظامهاي اطالعاتي و نواقص در ابزارها و سياستهاي پولي و
قوانين مداخلهگر در امور بانک.

رسالهها 

ج)
 .9حسن جاللي ( 9332دانشگاه امام صادق )7در رساله دکتري خود با عنوان« :بررسي
فقهي فروش اقساطي در نظام بانکداري بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه
موردي بانک ملي ایران)» به مشکالت قرارداد فروش اقساطي پرداخته است.
عنوان «الگوي مطلوب سود بانکي در نظام بانکداري اسالمي بر اساس آموزههاي فقه
اماميه» با روش تحليلي به نقد الگوي سود بانکي کنوني پرداخته و الگویي جایگزین به
عنوان الگوي مطلوب سود بانکي ارائه کرده است.
 .3صادق الهام ( 9321دانشگاه امام صادق )7رساله دکتري خود را با عنوان
جرائي شدن عقود در بانکداري اسالمي با مطالعه موردي مضاربه و

«چالشهاي فقهي ا
جعاله» به مشکالت این دو عقد در نظام بانکداري ایران پرداخته و راه برونرفت را ارائه
کرده است.
 .1محمود اکبري 9321( ،دانشگاه امام صادق )7در رساله دکتري خود با عنوان «عقد
اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا (ماهيت فقهي ،چالشهاي فقهي)» به
مشکالت فقهي عقد مزبور و ارائه راهحل پرداخته است.
همانگونهکه از گزارش پيشينه پژوهش به دست ميآید ،تحقيقات فوق جامعيت نسبي
ندارد .بعضي از تحقيقات از مطالعه فقهي خوبي برخوردار است ،ولي از جوانب دیگر
مطالعه نشده است و نگاه کالن به چالشهاي نظام بانکي صورت نگرفته و گاهي راهکار
مناسبي براي حل مشکل ارائه نشده است.
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 .9محمدامين علينقي لنگري ( 9321دانشگاه امام صادق )7در رساله دکتري خود با
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مرورمهمترين

ابتدا مهمترین چالشهاي نظام بانکداري در ایران را مرور ميکنيم:

.1سودعليالحسابورقابتدرافزايشآن 
پس از تصویب قانون عمليات بانکي بدون ربا در مجلس شوراي اسالمي ،شوراي پول و
اعتبار مصوبهاي را ابالغ کرد .در این مصوبه بانکها مجاز شدند که به سپردهگذاران به
صورت فصلي سود عليالحساب بپردازند .در قانون مصوب مجلس چنين موضوعي
پيشبيني نشده بود .بر اساس ماده  91قانون عمليات بانکي بدون ربا ،بانک مرکزي ميتواند
با استفاده از ابزارهاي ذیل در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند:
 .9تعيين حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مشارکت و مضاربه.
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 .9تعيين رشتههاي مختلف سرمایهگذاري و مشارکت در حدود سياستهاي اقتصادي
مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمایهگذاري و
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مشارکت.
 .3تعيين حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معامالت اقساطي و اجاره به شرط
تمليک در تناسب با قيمت تمامشده مورد معامله.
 .1تعيين انواع وميزان حداقل وحداکثر کارمزد خدمات بانکي (مشروط بر اینکه بيش از
هزینه کار انجام شده نباشد) و حقالوکاله بهکارگيري سپردههاي سرمایهگذاري که توسط
بانکها دریافت ميشود.
 .1تعيين نوع ،ميزان ،حداقل و حداکثر امتيازات موضوع ماده  6و تعيين ضوابط تبليغات
براي بانکها در این مورد.
 .6تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت ،مضاربه ،سرمایهگذاري ،اجاره به شرط
تمليک ،معامالت اقساطي ،نسيه ،سلف ،مزارعه ،مساقات ،جعاله و قرضالحسنه براي
بانکها یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشتههاي مختلف و نيز تعيين حداکثر
تسهيالت اعطائي براي هر مشتري (سایت بانک مرکزي ،قانون عمليات بانکي بدون ربا
(بهره).

همانطورکه مالحظه ميشود ،در این قانون از «تعيين نرخ سود سپردهها» از سوي بانک
یا شوراي پول و اعتبار سخني نيامده است .قانونگذار آگاهانه چنين کاري نکرده است .بر
اساس روح بانکداري اسالمي ،بانکها نباید نرخي از پيش تعيين و تضمينشده براي
سپردهها اعالم کنند؛ زیرا باید سود واقعي سپردهها تقسيم شود .این سود بعد از
ثمرنشستن سرمایهگذاريها و سوددهي آنها به دست ميآید (رضوي و شمسيان،9332 ،
به 

ص.)61
بر مبناي ماده  1قانون عمليات بانکي بدون ربا «منافع حاصل از عمليات مذکور در
تبصره  3این قانون ،بر اساس قرارداد ،متناسب با مدت و مبالغ سپردههاي سرمایهگذاران و
رعایت سهم منابع بانک ،به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بهکارگرفتهشده در این
بر این اساس بانک باید پس از حسابرسي ساالنه سود و زیان ،سود واقعي تحققیافته را
شناسایي و با رعایت سهم بانک ،سهم سود سپرده گذاران را بين آنان متناسب با مدت و
مبلغ سپردههاي سرمایهگذاري تقسيم کند.
امکان اعالم «سود عليالحساب» براي سپردهها منشأ رقابت بانکها با یکدیگر در
افزایش آن شد تا هر بانک بتواند در مقابل رقبا ،منابع مالي بيشتري را جذب کند .تا پيش از
تصویب قانون فعاليت بانکهاي خصوصي ،تقریباً در دو دهه اول اجراي قانون عمليات
بانکي بدون ربا ،با توجه به اینکه بانکها محدود به ده بانک دولتي بود و مدیریت یکپارچه
آنها امکان رقابت در افزایش «سود عليالحساب» را نميداد و نظارت بانک مرکزي نيز
قويتر اعمال ميشد ،این پدیده آثار زیان بار خود را بروز نداد.
مهمترین اشکالي که در دو دهه اول مطرح بود ،این بود که سود «عليالحساب»
اعالمشده ،غالباً بدون کم و زیاد اعمال ميشد و از نظر افکار مشتریان و کارکنان بانکها
این سود ،همان سود تضميني بود که بانکها به تناسب کوتاه مدت بودن سپرده یا بلندبودن
آن نرخي را اعالم و اعمال ميکردند و کسي در پایان سال مالي در انتظار اعالم سود قطعي
نبود تا احتماالً مابهالتفاوتي دریافت کند.
البته این رویه اشکاالتي مهم در برداشت؛ از جمله تضمين سود براي سپردهها که
مشروعيت نداشت ،عمالً تحقق یافت .به جاي سود ناشي از توليد و تجارت و برگشت آن
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عمليات تقسيم خواهد شد (قانون عمليات بانکي بدون ربا ،ماده .)1
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به بانکها« ،سود پول» متناسب با مبلغ و مدت سپرده و روز شمار به سپردهگذاران پرداخت
شد که چيزي جز «بهره پول» و ربا نيست .در طرف مقابل از مشتري با درصد باالتري
«سود پول» دریافت ميشود و «سود پول» براي بخش توليد وتجارت ،جزو هزینههاي آنان
محاسبه ميشود و بر اثر باال و پایينرفتن آن ،این هزینه کم و زیاد ميشود و در قيمت
تمامشده کاالها و خدمات اثر مي گذارد و قدرت رقابت توليدکننده داخلي با توليدکنندگان
خارجي را که بهره بسيار کمتري ميپرداختند ،تضعيف ميکند .این سود «عليالحساب»
براي بانکها نيز جزئي از هزینه عملياتي آنها را تشکيل ميدهد .بههرحال با این اقدام
«پول» در بانکداري بدون ربا نيز «قيمت» پيدا کرد؛ حال آنکه «قيمت پول» در بانکداري
ربوي معنا دارد و چيزي جز «نرخ بهره» نيست.
ارسطو معتقد بود «تجارت یک رباگيرنده کوچک به دالیل متعددي منفور است.
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شخصيت عمومي رباخواران مشخصاً منبعث از حرص و طمع آنان است» چرا؟ به این دليل
که «آنان از خود پول سود مي کنند ،به جاي اینکه آن را در فرایندي به کار برند که پول
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وسيلهاي براي آن بوده است» (رضوي و شمسيان ،9332 ،ص.)992
اما با تصویب قانون تشکيل «بانکهاي خصوصي» در دهه سوم به بعد ،بهویژه با
پيدایش قارچگونه «مؤسسات مالي -اعتباري» و «تعاونيهاي اعتبار» از ناحيه «سود
عليالحساب» مشکالت بيشتري ظهور کرد .از جمله بانکها و مؤسسات جدید که انتظار
ميرفت با فعاليت آنها رقابت مثبت براي جذب منابع و اعطاي تسهيالت بروز کند و
هزینههاي بانکي کاهش یابد و نرخ سود بانکي نيز روند کاهشي را طي کند ،به رقابت
مخرب در اعالم و اعمال «سود عليالحساب» پرداختند و با افزایش نرخ سود اعالمي و
مسابقه در آن ،حتي در مورادي توليدکنندگان را به تعطيل بنگاه توليدي و انتقال منابع مالي
به بانکها و مؤسسات اعتباري براي دستیافتن به «سود پول» بدون هزینه و ریسک
کشاندند؛ زیرا توليدکننده باید هزینه استهالک سرمایه ،هزینه بهره پول ،هزینه نيروي کار و
سهم بيمه او ،هزینه ماليات و عوارض ،هزینه آب ،برق ،مخابرات و ارتباطات و سایر
هزینه ها را تحمل کند و ریسک تجاري ،ریسک نرخ ارز ،ریسک نرخ بهره پول ،ریسک
ناشي از توقف توليد بر اثر خرابي دستگاهها و ریسک نوسان قيمت محصول بر اثر رقابت

در بازار را تحمل کند؛ ولي سپردهگذار در بانک ،هزینه و ریسکي را در مقایسه با
توليدکننده و تاجر تحمل نميکند.
رقابت بانکها در افزایش «سود عليالحساب» به آنجا رسيده است که وامگيرندگان از
بانکهاي بزرگ دولتي و غيردولتي ،تسهيالت را با نرخ پایينتري دریافت ميکنند و
بالفاصله در مؤسسات مالي اعتباري و بانکهایي که با نرخ باالتري سود ميدهند،
سپردهگذاري مي کنند و بدون داشتن سرمایه قابل توجه و صرفاً با گرفتن وام ،ساالنه درآمد
هنگفتي را به دست ميآورند .صاحبان وجوه کالن با مدیران و اعضاي هيئت مدیره و سایر
مسئوالن و مدیران بانکي وارد مذاکره و چانه زني ميشوند تا نرخ بهره باالتري دریافت
کنند و ثروت نقدي آنها در بانکها و مؤسسات مالي -اعتباري به صورت روزافزون و
ميبرند؛ لذا در برخي موارد به تقاضاي افزایش نرخ «سود عليالحساب» به صاحبان وجوه
کالن تن ميدهند تا این منابع را به بانک خود جذب کنند.
در شرایطي که در سالهاي اخير شاهد کاهش نرخ تورم به کمتر از  %91هستيم ،اما
«نرخ سود بانکي» متناسب با آن کاهش نيافته است .با وجود توافق بين بانکها و بانک
مرکزي جهت کاهش «نرخ سود» براي سرمایهگذاران ،با جستجوي راهکارهایي براي
دورزدن توافق و بخشنامه بانک مرکزي ،جهت عدم کاهش «سود بانکي» برآمدهاندغ از
جمله بخشي از تسهيالتي که به مشتري تخصيص ميیابد ،نزد بانک بلوکه ميشود تا بانک
با وامدهي مجدد از آن استفاده کند؛ اما مبلغ بلوکهشده در محاسبه «سود بانکي» نيز منظور
مي گردد؛ به عبارت دیگر همان نرخ باالتر از مشتري دریافت ميگردد و در ظاهر نرخ
اعالمي بانک مرکزي در قرارداد ثبت ميشود .علت این ترفندها را مدیران بانکها ،باالبودن
«قيمت پول» و «هزینه عملياتي» بانک اعالم ميکنند که ترجمان واقعي آن ،چيزي جز «سود
پول» که به سپردهگذاران پرداخت ميکنند ،نيست.
در بانکداري متعارف «قيمت پول» که همان «نرخ بهره» باشد ،معنا دارد؛ درحاليکه در
بانکداري بدون ربا «قيمت پول» بيمعناست؛ زیرا سود سپردهگذاران باید حاصل از سود
بخش واقعي اقتصاد ،یعني بازار کاالها و خدمات باشد و بانک پس از شناسایي سهم سود
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بهمنوار افزایش ميیابد؛ این در حالي است که بانکها از مشکل کمبود نقدینگي رنج
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بانک ناشي از سرمایه گذاري در بازار کاالها و خدمات و پس از کسر حقالوکاله بانک  -که
باید پيشتر اعالم شده باشد  -مابقي سود حاصل را بين سپردهگذاران توزیع کند.
نرخ باالي سود «علي الحساب» باعث شده است بانکها نتوانند به متقاضيان تسهيالت
براي توليد ،با نرخ سود کمتري تسهيالت بدهند .این مسئله باعث زیان «بخش مولد»
اقتصاد شده است؛ یعني سودي که بانکها از «بخش مولد» اقتصاد انتظار دارند تا هم این
بخش هزینه هاي خود را جبران کند و هم سود مورد انتظار بانک از تسهيالت را پرداخت
کند ،محقق نميشود و نتيجه آنف افزایش «رکود» در «بخش مولد» اقتصاد است و موجب
شده که سرمایهها به «بخش نامولد» هدایت شود .گاهي بنگاههاي توليدي از بانکها
تسهيالتي دریافت ميکنند ،ولي آن را در «بخش نامولد» به کار ميگيرند تا سود بيشتري
دریافت کنند و بتوانند تسهيالت بانک و هزینههاي آن را بپردازند.
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نرخ باالي «سود عليالحساب» براي صاحبان وجوه کالن منافع فراواني دارد؛ زیرا بدون
تحمل هزینه و ریسک ،سود کالني دریافت ميکنند و با مصرف بخشي از سود براي هزینه
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ماهانه و ساالنه زندگي ،باقيماند سود را به نقدینگي کالن خود اضافه و سپردهگذاري
ميکنند .آمار حدود ده سال گذشته نشان ميدهد که %31منابع سپرده به بانکها متعلق به
 %9سپردهگذاران است .آینده چنين روندي بسيار خطرناک است .در نمودار زیر نرخ سود
بانکي در ایران و کشورهاي منطقه بر اساس دادههاي بانک مرکزي ارائه شده است:
نمودار شماره ()9

نمودار شماره ()9
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بانکها 
.2نرخبااليمطالباتغیرجاري 
مطالبات غيرجاري بانکها مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشکوک الوصول ميباشد.
مطالبات سررسيد گذشته :مطالباتي که بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه از سررسيد
آنها گذشته باشد.
مطالبات معوق :مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از هيجده ماه از سررسيد آنها
گذشته باشد.
مطالبات مشکوک الوصول :مطالباتي که بيشتر از هيجده ماه از سررسيد آنها گذشته
باشد.
بر اساس گزارش مشرقنيوز در تير ماه  9326مطالبات معوق بانکها  991/1هزار
ميليارد تومان بوده است .معموالً در گزارش آمار مطالبات غيرجاري بانکها ،مطالبات
بانکها از دولت و شرکتهاي دولتي منظور نميگردد.
بر اساس گزارش خبرگزاريهاي تسنيم و ایسنا ،بدهي دولت (شامل شرکتهاي
دولتي) به بانکها و مؤسسات اعتباري بين  931هزار ميليارد تومان تا  911هزار ميليارد
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تومان نقل شده است .جدول زیر حاوي گزارش بنکر از بدهي دولت به شبکه بانکي در
دوازده سال گذشته است .بر اساس ارقام این جدول پایان سال  9321بدهي دولت به شبکه
بانکي  991هزار ميليارد تومان بوده است.
مطالبات سوختشده :به مطالباتي گفته ميشود که فارغ از تاریخ سررسيد به دالیل
مختلف از قبيل فوت ،ورشکستگي بدهکار یا دالیل دیگر قابل وصول نباشد (محمدي،

مرداد .)9321
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جدول  :9روند تغيير بدهي دولت به شبکه بانکي در  99سال گذشته
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دوره مورد بررسی

حدود حجم بدهی دولت به سیستم بانکی

پایان سال 9331

 93هزار  113ميليارد تومان

پایان سال9331

 91هزار و  699ميليارد تومان

پایان سال 9336

 93هزار و  631ميليارد تومان

پایان سال 9331

 92هزار و  913ميليارد تومان

پایان سال 9333

 36هزار و  163ميليارد تومان

پایان سال 9332

 11هزار و  311ميليارد تومان

پایان سال 9321

 63هزار و  311ميليارد تومان

پایان سال 9329

 29هزار و  311ميليارد تومان

پایان سال 9329

 991هزار و  211ميليارد تومان

پایان سال 9323

 916هزار و  619ميليارد تومان

پایان سال 9321

 913هزار و  311ميليارد تومان

پایان  99ماهه 9321

 991هزار ميليارد تومان

منبع  :بنکر .26/19/91

این چالش معلول عواملي است ،از جمله:
 .9شرایط ناشي از تحریمها و رکود اقتصادي.
 .9پيگيري نکردن مطالبات از سوي بانکها به دليل انتفاع از جریمه دیر کرد و احياناً
غلبه بدهي بر ارزش وثيقه و تملک آن توسط بانک.
 .3عدم اعتبارسنجي مشتریان قبل از تأمين مالي و در نتيجه ناتواني مشتري در انجام
فعاليت اقتصادي که موجب برگشت تسهيالت و سود آن به بانک تا سررسيد شود.
ارزیابينکردن موضوع سرمایهگذاري مشتري از نظر فني و اقتصادي و درنتيجه به

.1
فروشنرفتن محصوالت توليدشده.

توليدنرسيدن پروژه تأمين مالي شده یا به
 .1عدم نظارت بر مصرف تسهيالت و انحراف تسهيالت به سوي خرید زمين و مسکن
 .6بازپرداختنشدن بدهي دولت به بانکها.
 .1فساد اداري.
تأثير مطالبات غيرجاري بر اقتصاد و بانکها نيز عبارتاند از:
 .9عدم تحقق درآمدهاي پيشبينيشده بانکها و ایجاد اخالل در درآمدهاي بانک.
 .9اخالل در روند مدیریت نقدینگي و ناچارشدن بانک به تأمين مالي با سود با
نرخهاي باالتر که بر سود و زیان بانک نيز تأثيرگذار است.
 .3طبق اصول حسابداري بانکي ،بانک موظف است براي مطالبات غيرجاري مبلغي به
عنوان ذخيره مطالبات در حسابها نگهداري کند که این امر موجب عدم دسترسي
سهامداران به مقداري از سودشان ميشود.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي مهمترین مشکل نظام بانکي کشور را
مطالبات معوق دانسته و ميگوید این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب بانکها براي
جذب منابع و افزایش نرخ سود شده است ( /96دي 21 /سایت خبر آن الین)؛ بنابراین یکي
از عوامل موثر در افزایش نرخ سود سپردهها ،چالش افزوني مطالبات غيرجاري
بانکهاست.
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و مانند آن و بروز رکود در این بخش و عدم امکان برگشت وجوه.
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بانکها 
پايینبودننرخکفايتسرمايه 

.3
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسيم سرمایه پایه به مجموع دارایيهاي موزونشده به
ضرایب ریسک بر حسب درصد ميباشد« :حداقل نسبت کفایت سرمایه براي کليه بانکها
و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي هشت درصد تعيين شده است» (آئيننامه

کفایت سرمایه ،مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ  39/99/91ماده .)3
جدول :3
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منبع :تابناک21/1/91 ،

ارقام به ميليارد تومان 

این جدول نشان مي دهد که ده بانک از حداقل نرخ کفایت سرمایه برخوردارند و پانزده
بانک زیر نرخ حداقل هشت درصد قرار دارند :البته برخي از بانکها از این نظر در شرایط
وخيمي قرار دارند .این مشکل معلول عواملي است ،از جمله :افزایش مطالبات غيرجاري
بانکها ،بدهي سنگين بانکها به بانک مرکزي ،مطالبات زیاد بانکها از شرکتهاي دولتي،
بنگاهداري و بلوکهشدن منابع در بنگاههاي متعلق به بانکها و رسوب سرمایه بانکها در
خریداري شعب بيشتر.
پایينبودن نرخ کفایت سرمایه آثاري دارد ،از جمله :ریسک بانک را باال ميبرد و
احتمال نکول در پرداخت حسابهاي مشتریان را افزایش ميدهد .قدرت وام دهي بانکها
را کاهش ميدهد .نياز بانک به منابع بانک مرکزي را افزایش ميدهد .اعتماد به بانک را
و رتبه اعتباري بانک را پایين ميآورد.

بانکهاومؤسساتماليـاعتباري 
.4تعدادزيادشعب 
یکي دیگر از چالشهاي نظام بانکي کشور ،تعداد زیاد شعب بانکها و مؤسسات مالي ـ
اعتباري است .آخرین آمار بانک مرکزي حاکي از فعاليت  93هزار و  931شعبه در قالب
 19بانک و مؤسسه مالي در سراسر کشور است که بر این اساس تقریباً بازاي هر 3111نفر
ایراني یک شعبه بانک ،یا مؤسسه مالي ـ اعتباري در کشور وجود دارد .این آمار شامل
صندوقهاي قرضالحسنه تکشعبه و مانند آن نميشود .این در حالي است که در عربستان
براي هر  911هزار نفر  3/3و در سنگاپور براي هر صد هزار نفر ده شعبه بانک وجود دارد
(بنکر ،چهارشنبه .)9326/99/1
این پدیده ناشي از رقابت بانکها و مؤسسات اعتباري براي حضور در همه جا و
جذب حداکثري نقدینگي مشتریان است .بخش بزرگي از منابع بانکها و مؤسسات
اعتباري صرف خرید یا اجاره اماکن جهت ایجاد شعبه و صرف هزینههاي گزاف جاري
براي استخدام نيروي انساني و خدمات این شعب است؛ درنتيجه بخشي از سرمایه بانکها
و مؤسسات مزبور در این تعداد شعبه بلوکه شده و قدرت پرداخت تسهيالت بانکها را
کاهش داده است (ملکي.)9321 ،
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براي سپردهگذاري مردم کاهش ميدهد .تعامل با بانکهاي بينالمللي را غيرممکن ميسازد
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درقراردادهايمبادلهايومشارکتي 

بانکها
.5صوريعملکردن 
یکي از چالشهاي بانکداري بدون ربا در ایران عملکرد صوري قراردادهاي مبادلهاي و
مشارکتي بانکها و مؤسسات اعتباري است .هرچند آنچه بيان ميشود عموميت ندارد ،ولي
بررسي پروندههاي تسهيالت بانکها نشان ميدهد که غالباً قراردادها صوري تنظيم
ميشود؛ از جمله در تسهيالت خرید کاال مشتریان با ارائه فاکتورهاي صوري خرید کاال
اقدام به گرفتن تسهيالت از بانکها ميکنند .اي بسا مشتري در صدد خرید کاال نباشد و با
گرفتن تسهيالت ميخواهد مشکل دیگري را حل کند.
عملکرد صوري در فروش اقساطي مسکن و خودرو کمتر اتفاق ميافتد؛ زیرا بانک در
هنگام تنظيم سند فروش ،نماینده خود را به دفتر ثبت اعزام ميکند تا سند را در رهن بانک
ق رار دهد و در مورد خودرو ،چک بانکي در وجه شرکت فروشنده کشيده ميشود؛ ولي در
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سایر موارد چنين دقت و اهتمامي براي واقعيبودن معامله مشاهده نميشود.
در مورد عقود مشارکتي ،با توجه اینکه بانکها ساختار مناسب براي عقود مشارکتي را
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طراحي نکردهاند ،قرارداد بهگونهاي تنظيم ميشود که عمالً عقد مشارکت ،تبدیل به
معاملهاي غيرمشارکتي ميشود و مبلغ سود مشارکت در قرارداد تعيين ميگردد و بانک
نسبت به بيشتر یا کمترشدن سود بنگاه هيچ گونه توجهي ندارد و همان مبلغ سود از قبل
تعيين شده را از مشتري مطالبه ميکند.

بانکهاوکارکردربويآن 
.6جرايمبااليديرکرددر 
بانکهاي مبتني بر نرخ بهره در برابر تأخير بازپرداخت بدهي از سوي وامگيرندگان ،آنان را
مشمول جریمه دیرکرد قرار ميدهند .ماهيت جریمه دیرکرد بانکها چيزي جز افزایش نرخ
بهره نيست .طبعاً بانکداري بدون ربا در برابر نکول بدهکاران در پرداخت بدهي نميتوانند
از مشتریان جریمه دیرکرد مطالبه کنند؛ البته ضرورت دریافت «خسارت تأخير» در نظام
بانکي بدون ربا قابل انکار نيست (انصاري ،9321 ،ص.)962
راه حلي که در بانکداري بدون ربا مطرح و معمول شده ،افزودن «شرط وجه التزام» در
قرارداد بانکهاست .بر اساس شرط مزبور ،بدهکاري که در پرداخت بدهي از تاریخ سر
رسيد تأخير ميکند ،مکلف به پرداخت وجهي ميشود که ماهيت تنبيهي دارد .از نظر

شرعي بنا به نظر شوراي نگهبان« ،شرط وجه التزام» و عمل به آن محذوري ندارد (آهنگران

بهگونهاي شکل گرفته که
و مالکریمي خوزاني ،9332 ،ص 939به بعد)؛ ولي عملکرد بانکها 
بانک و مشتري ،این «وجه التزام» را مبلغي در برابر مدت تأخير پرداخت بدهي تلقي
کردهاند .بر این اساس بين بانک و مشتري نوعي تفاهم پدید آمده که هر مدت در پرداخت
بدهي تأخير کند ،مشکلي بروز نخواهد کرد ،فقط باید مبلغ بيشتري در برابر مدت تأخير
بپردازد؛ حال آنکه مقصود از قراردادن «شرط وجه التزام» اقدامي بازدارنده در برابر تأخير
پرداخت بود ،آن هم براي یک بار و نه براي چند بار یا پياپي؛ زیرا به ماهيت رباي جاهلي
برگشته است« :زدني في االجل ،ازیدک في المال :بر مهلت پرداخت بيفزاي ،من نيز بر مبلغ
اضافه ميکنم» (موسویان ،و مالکریمي ،9321 ،ص.)99
بهطوريکه قدرت بانکها براي پرداخت تسهيالت مجدد را بهشدت کاهش داده و بانکها
بر اساس حسابداري تعهدي ،این جرایم را سود شناسایي و جزو دارایيهاي خود محاسبه
ميکنند و درنتيجه نقدینگي آنها به شکل صوري افزایش نشان ميدهد ،ولي در عمل این
نقدینگي مسموم ،امکان وامدهي را فراهم نميآورد.

.7گرايشبخشعموميغیردولتيبهايجادبانکومؤسساتاعتباري 
همانطورکه در بند  9در مورد «نرخ سود عليالحساب» اشاره شد ،این نرخ و رقابت در
افزایش آن پيامدهاي متعددي داشته است؛ از جمله به دنبال باالبردن «نرخ سود
عليالحساب»« ،نرخ سود تسهيالت» نيز براي مشتریان بانکها باال رفته است و بانکها به
بهانه باالبودن «قيمت پول» از مشتریان خود سود بيشتري مطالبه ميکنند .این سودها بيش از
درآمد معمول بخش حقيقي اقتصاد -بهویژه در شرایط کاهش نرخ تورم -است.
شيریني درآمد بانکها از باالبودن «نرخ سود تسهيالت» و درآمد بدون ریسک آن،
بخش عمومي غيردولتي مانند شهرداري ،صندوقهاي بازنشستگي و تعاون سازمانها و
ايکه طي
نهادها را به راهاندازي بانک و مؤسسه مالي ـ اعتباري سوق داده است؛ بهگونه 
مدت کمتر از ده سال صدها و هزاران شعبه بانک و مؤسسه مالي ـ اعتباري از سوي آنها
راهاندازي شده است؛ حال آنکه اینگونه فعاليتهاي بانکي و پولي ،جزو وظایف ذاتي این
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به هر حال آنچه امروزه اتفاق افتاده ،انباشتگي جرایم تأخير یا همان وجه التزامهاست؛
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نهادها و سازمانها نيست و به جاي اینکه منابع مالي در بانکهاي تخصصي و توسط
مدیران و کارکناني که وظيفه ذاتي آنها انجام خدمات بانکي و تأمين مالي است ،قرار داده
شود ،بخش اعظم این منابع به بانکها ومؤسسات مالي ـ اعتباري انتقال یافته که نه
تخصص الزم را براي اینگونه خدمات دارند و نه توانایي مدیریت ریسک منابع را دارند.
ریشة ظهور اینگونه بانکها و مؤسسات «نرخ سود عليالحساب» یا همان «سود پول»
است که اگر مسئله اصلي درمان شود ،اینگونه مؤسسات نيز تغيير وضعيت خواهند داد.

بانکها 
بنگاهداري 
.8 
وظيفه اصلي بانکها واسطه گري وجوه و تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي شامل
شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است .براي بانکها بنگاهداري که اقدامي اقتصادي در بازار
134

واقعي است ،از مطلوبيت برخوردار نيست؛ البته در برخي شرایط بانکها ناگزیرند به
بنگاهداري تن بدهند؛ مانند اینکه در سرمایهگذاري بنگاههاي اقتصادي سودآور سهيم شوند
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تا هم در مدیریت این بنگاهها نقش داشته باشند و از اطالعات فعاليتها و سود و زیان آنها
برخوردار باشند و هم منابع بيشتري از اینگونه سرمایهگذاريها عاید بانک شود؛ ازاینرو
اجازه داده شده که بنگاهها تا سقف ميزان  %11از منابع مالي خود را در بنگاهداري به کار
گيرند .گاهي بانکها ترجيح ميدهند مستقيماً وارد سرمایهگذاري شوند و در مواردي این
روش را براي کسب منافع بانک مطمئنتر ميدانند ،ازاینرو به ایجاد بنگاه اختصاصي
ميپردازند .به هر حال در سقف تعيينشده ،این اجازه به بانکها داده شده است.
اما در حال حاضر سهم بنگاهداري بانکها به باالي  %11منابع آنها افزایش یافته است
که قدرت نقدینگي بانکها و نيز قدرت تسهيالتدهي آنها را نيز کاهش داده و کارایي
بانکها را بهشدت پایين آورده است.

جدول  :3سهم سرمایهگذاري بانکها در شرکتها به سرمایه پایه بانکها (درصد)
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جدول  :1سهم منابع درگير بانکها در شرکتها به دارایي کل (درصد)
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یکي از علل افزایش بنگاهداري بانکها تملک وثيقههاي بدهکاران است که با توجه به
بروز شرایط رکود در دادوستد زمين و مسکن و مستغالت ،این وثيقهها همچنان در مالکيت
بانکها باقي مانده است.

بانکهايعامل 
.9خلقپولتوسط 
در یک نظام بانکي ،بانک مرکزي وظيفه اصلي انتشار اسکناس و مسکوکات و مدیریت
نقدینگي کشور و حفظ ارزش پول ملي را بر عهده دارد و بانکهاي عامل تحت نظارت
بانک مرکزي به واسطهگري وجوه و جمعآوري نقدینگي سپردهگذاران و انتقال آن به
کارآفرینان ميپردازند .در صورت نياز به افزایش نقدینگي براي تسهيل دادوستد در بازار،
بانک مرکزي وظيفه دارد بهطورحسابشده نقدینگي الزم را در اختيار بنگاهها بگذارد .اگر
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رشد نقدینگي متناسب با رشد توليد و تجارت تحقق یابد ،هيچگاه تورم ناشي از رشد
نقدینگي پدیدار نميشود؛ بنابراین در صورت نياز به نقدینگي بيشتر ،بانک مرکزي اقدام به
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«خلق پول» ميکند و در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول ،با ابزارهایي که در
اختيار دارد ،اقدام به کاهش حجم نقدینگي در گردش ميکند.
اما در حال حاضر با چالش جدیدي روبهرویيم و آن «خلق پول» توسط بانکهاي عامل
است .سازوکار آن بدین گونه است که بانک ،با تقاضاي تسهيالت از سوي مشتریان معادل
مبلغ تسهيالت را در طرف بستانکار در حساب بانک منظور ميکند .در طرف مقابل ،همين
مبلغ را در طرف بدهکار درج ميکند .بدین وسيله برابر مبلغ تسهيالت پرداختي به عنوان
سپرده در حساب جاري مشتري ایجاد ميشود و به مقدار ذخيره قانوني -مثالً ده درصد-
از بانک مرکزي ميخواهد که بانک عامل را بدهکار کند ،سپس در صدد جذب نقدینگي از
سپردهگذاران بر مي آید تا بدهي به بانک مرکزي را بپردازد و اگر از این راه فراهم نشد ،به
بازار بين بانکي مراجعه مي کند تا از آن طریق بدهي خود به بانک مرکزي را بپردازد و اگر
بازهم ممکن نشد ،بدهي او به بانک مرکزي تسویهنشده باقي ميماند.
در حال حاضر یکي از علل بدهي سنگين بانکها به بانک مرکزي همين عامل است .بر
اساس گزارش «اقتصادنيوز» در تاریخ  9326/1/6بدهي بانکها به بانک مرکزي به 911
هزار و  121ميليارد تومان رسيده است که رشدي  91/3درصدي نسبت به اسفند 9321

نشان ميدهد و در دوازده ماه منتهي به آذر ماه  9321رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي
 96/3درصد بوده است.
در صورتي که بانک مرکزي نقدینگي جدید خلق کند ،منبع مالي براي دولت خواهد
بود که مي تواند در راستاي منافع عمومي جامعه هزینه کند ـ البته زیادهروي در «خلق پول»
موجب رشد پایه پولي و افزایش نرخ تورم و به زیان عموم است ـ اما رشد نقدینگي ناشي
از «خلق پول» توسط بانکها ي عامل ،براي دولت و مردم سودي ندارد ،تنها زیان آن متوجه
مردم ميشود.
آخرین رقم نقدینگي که توسط بانک مرکزي اعالم شده ،در فروردین  9326مبلغ 9961
هزار ميليارد تومان است .نرخ رشد نقدینگي در سال  21حدود  92درصد بوده است

.11بروزفساددرنظامبانکي 
با توجه به اینکه سرمایهگذاران بخشهاي غيردولتي غالباً به تأمين مالي بانکها نياز دارند،
بانک باید متقاضي را اعتبارسنجي کند و طرح پيشنهادي او را از نظر فني و اقتصادي
ارزیابي کند .در اینجا با مدیران و کارشناساني روبهرو ميشود که امضاي آنان کارگشاست.
اینگونه امضاها ـ که به امضاي طالیي شهرت یافته است ـ منشأ بروز فساد در نظام بانکي
است .علت آن ارتباط چهره به چهره مشتري و کارشناس و عدم شفافيت دادوستدها در
نظام بانکي است .این فساد معموالً به سيستم اداري کشور نيز سرایت ميکند ،بهویژه
دستگاههایي که موافقت آنها براي تأمين مالي بنگاهها ضرورت دارد.
تا اینجا مهمترین چالشها ي نظام بانکي ایران مطرح و تحليل شد .اکنون به بيان
راهکارهاي پيشنهادي براي خروج از این چالشها ميپردازیم:

چالشها 

راهکارهايپیشنهاديبرايحل
حذفياکاهشنرخسودعليالحساب 

.1
در غالب کشورها در بانکداري اسالمي سود عليالحساب وجود ندارد ،بلکه سود
تحققیافته ،پس از کسر حقالوکاله بانک ،بين سپردهگذاران توزیع ميشود .غالباً این سود
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(سایت بانک مرکزي نمودار .)6
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باالتر از «نرخ بهرههایي» بوده که بانکهاي ربوي به سپردهگذاران خود پرداخت ميکنند؛
نيز معموالً باالتر از نرخ تورم در آن کشورها بوده است؛ این در حالي است که در کشور ما
با وجود نرخ «سود عليالحساب» معموالً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.
براي اصالح نظام بانکي باید «سود عليالحساب» را حذف کرد؛ البته معناي آن این
نيست که به سپردهگذاران سود پرداخت نشود ،بلکه در پایان هر سال مالي ،بانک و مؤسسه
اعتباري با انجام حسابرسي ،سود و زیان را محاسبه ميکند و هرچه سود تحقق یافته باشد،
پس از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حقالوکاله بانک براي وجوه سپردهگذاري شده،
سود باقيمانده بر مجموع سپردهها متناسب با مبلغ و مدت سپردهها توزیع ميگردد .ازاینرو
ضرورتي براي اعالم «سود علي الحساب» براي جذب منابع مشتریان وجود ندارد؛
همچنانکه همه شرکتها و بنگاههاي فعال در عرصه توليد وتجارت در بازار واقعي کاالها

138

و خدمات و در بازارهاي مالي« ،سود عليالحساب» وجود ندارد و مشکلي هم در جذب و
حفظ منابع مردم به وجود نيامده است .بانکها و مؤسسات اعتباري هم باید با باالبردن
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کارایي خود توانایيهاي خود را نشان دهند و جاذبه الزم براي مشتریان را با پرداخت سود
تحقق یافته باالتر پدید آورند.
البته باید به سپرده گذاران اطمينان خاطر داده شود که سود واقعي آنان بيکم و کاست،
به حساب آنان واریز ميگردد و بانک مرکزي به عنوان ناظر بر عملکرد بانکها به مردم
اطمينان بدهد که بر بانکها و عملکرد آنها و تقسيم سود آنها نظارت دقيق خواهد کرد .اگر
یک سال مطابق این روش اقدام شود ،سپردهگذاران اطمينان خاطر بيشتري پيدا ميکنند و با
توجه به اینکه نظام بانکي مطمئنترین بازار براي سپردهگذاري مردم است و ریسک آن در
مقایسه با سایر بازارها اندک است ،مردم ترجيح ميدهند که وجوه خود را همچنان در
بانکها سپردهگذاري کنند.
با حذف «سود علي الحساب» پدیده «قيمت پول» در بانکداري بدون ربا تحقق نخواهد
یافت و بهانه براي بانکها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهيالت از بين ميرود و سود
در «بازار پول» تابع سود در بازار کاالها و خدمات خواهد بود .در شرایط رونق بازار واقعي
کاالها و خدمات ،سود باالتري به سپردههاي بانکي پرداخت ميشود و در شرایط رکود
بازار ،سود کمتري به سپردهها داده ميشود.

با توجه به حذف «سود عليالحساب» بانکها و مؤسسات اعتباري ناگزیر نخواهند بود
سود از پيش تعيين شده بر بخش توليد تحميل کند و براي توليد کنندگان «هزینه پول»
ایجاد کنند .در این صورت یکي از هزینههاي توليد که «هزینه پول» است ،از صورت
هزینههاي توليد کم ميشود و قيمت تمام شده کاالها و خدمات در بازار واقعي نيز کمتر از
قيمتهاي کنوني خواهد شد و قدرت رقابت توليد کنندگان داخلي در مقایسه با

توليدکنندگان خارجي افزایش ميیابد؛ بنابراین حذف «قيمت پول» به نفع بخش مولّد کشور
تمام ميشود و تا حدي جلوي انحراف منابع بانکها به سوي «بخش نامولد» را ميگيرد.
البته نقش مهمتر در جلوگيري از انحراف منابع به سوي «بخش نامولد» را نظارت بانکها
بر مصرف تسهيالت دارد.

در صورت حذف نرخ یا کاهش «سود عليالحساب» از بانکها و مؤسسات اعتباري اقبال
گسترده بخش عمومي غيردولتي به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباري کاهش خواهد یافت؛
زیرا علت اصلي این اقدام غيراصولي ،درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالي
اعتباري از پدیده «سود پول» است .با حذف این پدیده ،انگيزة ایجاد چنين بانکها و
مؤسسات اعتباري کاهش ميیابد و کار بانکداري به بانکهاي داراي ظرفيتهاي تخصصي
و مهارت باالتر ارائه خدمات بانکي سپرده ميشود و یکي دیگر از چالشهاي نظام بانکي
بر طرف مي گردد .شاید در وضعيتي که ملت ایران طي حدود چهار دهه با نرخ سود
عليالحساب براي سپردهگذاري در بانکها اقدام کردهاند ،حذف یکباره سود عليالحساب،
نظام بانکي را با نتایج ناخواستهاي روبهرو سازد .به عالوه بسياري از مردم براي گذران
زندگي منبع درآمد دیگري ندارند و حذف کامل سود عليالحساب زندگي آنان را مختل
ازاینرو بهتر است سود عليالحساب به صورت درصدي از سود قابل تحقق ساالنه

ميکند؛
در نظر گرفته شود که عليالحساببودن آن معنادار باشد و در حد اکثر ممکن تنظيم نگردد
تا امکان پرداخت سود نهای ي در پایان سال مالي نيز وجود داشته باشد و بانکها در اعالم
سود علي الحساب با هم رقابت نداشته باشند ،بلکه رقابت آنها در کاهش نرخ حق الوکاله
باشد تا بتوانند سود بيشتري به سپردهگذاران بدهند.
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سودعليالحساببهصورتدرصديازسودقابلتحققساالنه 

.2محاسبه
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بانکها 
راهکارهايبرونرفتازچالشنرخبااليمطالباتغیرجاري 

.3
براي برونرفت از نرخ باالي مطالبات غيرجاري بانکها اقدامات زیر ضروري است:
 .9اعتبارسنجي مشتریان و تأمين مالي آنها بر اساس رتبه اعتباري مشتري توسط
مؤسسات رتبه سنجي اعتباري و تأمين مالي بنگاههاي خوشحساب و قطع همکاري با
بنگاههاي بدحساب و درنهایت واردکردن آنها در ليست سياه نظام بانکي.
 .9ارزیابي پروژه متقاضي تأمين مالي از نظر فني و اقتصادي و پيشبيني الزم براي
سودآوري و برگشت سرمایه و سود آن.
 .3اخذ وثایق با قابليت نقدشوندگي بيشتر و پرهيز از وثایق با نقدشوندگي پایين.
 .1نظارت بر مصرف تسهيالت از سوي بانک تأمين مالي کننده و جلوگيري از انحراف
منابع به سمت خرید زمين ،مسکن و مانند آن.
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 .1پيگيري بهنگام و جدي مطالبات و جلوگيري از تأخير پرداخت به صورت قاطع.
 .6اصالح موضوع جریمه تأخير بهگونهايکه به نفع بانک تأمين مالي کننده نباشد تا
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پيگيري برگشت منابع را جديتر سازد.
 .1ارائه مشاوره به مشتریان در شرایط رکود و کمک به آنها براي خروج از رکود.
 .3نظارت قوي بانک مرکزي براي مدیریت بانکها جهت انجام اقدامات فوق.

چالشهاي عدم کفايت سرمايه ،تعداد زياد

 .6-4راهکارهاي برونرفت از 
بانکها 
شعبوبنگاهداري 

براي باالرفتن نرخ کفایت سرمایه ،باید به آزادسازي منابع بانکي با:
 .9پرداخت بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به نظام بانکي که اکنون رقم آن به
بيش از  913هزار ميليارد تومان رسيده است.
 .9کاهش مطالبات غيرجاري بانکها و مؤسسات اعتباري که رقم آن به باالي  911هزار
ميليارد تومان رسيده است ،با یک برنامه زمانبندي شده و قابل اجرا.
 .3پرداخت بدهي بانکها به بانک مرکزي که افزون بر  911هزار ميليارد تومان است.
 .1واگذاري بنگاههاي در اختيار بانک و وثيقههاي ملکي در اختيار بانکها.

 .1ادغام شعب بانکها و مؤسسات اعتباري ،با ادغام خود بانکها و مؤسسات مالي ـ
اعتباري و آزادکردن منابعي که در خرید و اجاره شعب بلوکه شده است.

بانکها 
.راهکاربرونرفتازانباشتگيجرايمديرکرددر 

7
کاهش مطالبات غيرجاري بانکها که در بند دوم از راهکارها مطرح شد ،کمک بزرگي به
پيشگيري از انباشت جرایم دیرکرد ميکند .عالوه بر این در صورتي که جرایم بدهکاران
توانا توسط بانک گرفته و به حسابي نزد بانک مرکزي واریز گردد و بانک مرکزي با
محاسبه زیان واقعي بانکها  ،آن را جبران کند و براي بدهکاران معسر پس از اعالم
ورشکستگي و صدور حکم قضایي ،بدهي آنان که هيچگونه قدرت پرداخت ندارند ،از
حساب یادشده در اختيار بانک مرکزي به بانکها پرداخت شود ،این مشکل نيز برطرف

بانکها 
راهکاربرونرفتازعملکردصوري 

.8
یکي از علل عملکرد صوري بانکها ،محدودیت چارچوبهاي استفاده از عقود مبادلهاي
مانند فروش اقساطي بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطي
براي خرید همه انواع کاالها و خدمات ،تا حدودي این عملکرد اصالح ميشود؛ همچنين
با اولویتدادن به عرضه تسهيالت بانکي در قالب عقود مبادلهاي در تأمين مالي خانوارها،
بنگاهها ي کوچک ،متوسط و بزرگ ،کمتر نياز به استفاده از عقود مشارکتي پدید ميآید تا
ناگزیر به صوري عملکردن عقود مشارکتي منجر شود .به بانکها در صورتي اجازه استفاده
از عقود مشارکتي داده شود که بتوانند حداقل  %91از سرمایه بنگاههاي بزرگ را تأمين و
یک عضو هيئ ت مدیره بنگاه را در اختيار بگيرند تا به اطالعات بنگاه دسترسي داشته باشند
و امکان پنهانکاري را از بين ببرند و مشارکت واقعي در سود و زیان را تحقق بخشند.
نظارت قوي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها براي جلوگيري از عملکرد صوري آنها
کمک شایاني به رفع این چالش ميکند؛ همچنانکه برقراري نظارت شرعي بر عملکرد
بانکها و تدوین گزارش انطباق با مسئوليت عملکرد آنها براي مشتریان اطمينان خاطر الزم
را فراهم ميآورد (موسویان و ميسمي ،9323 ،ص.)991
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ميگردد (موسویان ،و مالکریمي ،9321 ،ص.)91

141

بانکهايعامل 
.9راهکارجلوگیرياز«خلقپول»توسط 
یکي از راههاي جلوگيري از «خلق پول» توسط بانکهاي عامل این است که سپردههاي
حساب جاري به مجرد واریز به بانک ،به حساب بانک مزبور در بانک مرکزي منظور گردد
و در صورت مراجعه مشتري براي برداشت از حساب خود ،بانک یادشده از حساب خود
در بانک مرکزي برداشت کند تا «خلق پول» توسط بانکهاي عامل اتفاق نيفتد و آثار
زیانبار آن دامنگير بخش واقعي اقتصاد نشود.
البته براي تأمين منابع مالي متناسب با رشد اقتصادي ،نياز به افزایش نقدینگي است .این
افزایش نقدینگي باید توسط بانک مرکزي صورت گيرد و با هدایت نقدینگي مزبور به
مهمترین پروژههاي توسعهاي ،حاصل آن رشد و پيشرفت اقتصاد کشور باشد.

.11راهکارپیشگیرياز«فساد»درنظامبانکي 
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اوالً باید نظام بانکي کشور کامالً شفافسازي شود و با الکترونيککردن کامل فعاليت
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بانکها ،همة داد و ستدها ،سپردهگذاريها و تأمين ماليها از طریق ارتباطات الکترونيک
انجام گيرد و اطالعرساني شود؛ بهگونهايکه معامالت بانکي بدون هيچ نوع ابهام و جهالتي
نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود (نظرپور و همکاران ،9329 ،ص.)913
ثانياً نظارت دقيق و مستمر بانک مرکزي از طریق دسترسي الکترونيک ناظران آن به داد
و ستد بانکها و کسب اطالع منظم از طریق سامانه جامع نظام بانکي مستقر در بانک
مرکزي صورت گيرد.
ثالثاً هر ذي نفع واحد در نظام بانکي از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد و جلوي
ایجاد حسابهاي متعدد و بدهبستان بين آنها و صورتسازي توانایي مالي بيشتر گرفته
شود.
رابعاً امضاهاي طالی ي توسط مدیران و کارشناسان بانکي و کارشناسان سازمانهاي
اداري بخش دولتي برداشته شود.
خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکي صورت گيرد .اميد است با
اقدام به اجرایيشدن راه حلهاي یادشده نظام بانکي از چالشهاي یادشده رهایي یابد.

جمعبنديونتیجهگیري 

در این مقاله مهمترین چالشها ي بانکداري بدون ربا در ایران با روش توصيفي مطرح و با
روش تحليلي به علل و عوامل بروز چالشهاي مزبور پرداخته شد .چالشها عبارت بود از:
رقابت بانکها در افزایش «نرخ سود عليالحساب» به سپردهها و به دنبال آن باالبردن نرخ
سود تسهيالت؛ نرخ باالي مطالبات غيرجاري بانکها؛ پایينبودن نرخ کفایت سرمایه
بانکها؛ تعداد زیاد شعب بانکها و مؤسسات مالي ـ اعتباري؛ صوري عملکردن بانکها و
مؤسسات مالي ـ اعتباري در عقود مبادلهاي و مشارکتي؛ جرایم انباشتهشده دیرکرد و
کارکرد رب وي آن؛ گرایش شدید بخش عمومي غيردولتي به ایجاد بانک و مؤسسات مالي ـ
اعتباري؛ بنگاهداري بانکها؛ خلق پول توسط بانکهاي عامل و بروز فساد در نظام بانکي و
درپایان ،اقدام به ارائه راه حل براي چالشهاي فوق صورت گرفت؛ از جمله حذف یا
کاهش «سود عليالحساب» نسبت به سود نهایي ساالنه بانک به عنوان مهمترین راهکار
براي برطرفساختن چالشهاي یادشده و به دنبال آن ،کاهش اقبال گسترده بخش عمومي
غيردولتي به ایجاد بانک و مؤسسه مالي ـ اعتباري ،اعتبار سنجي مشتریان ،ارزیابي پروژهها
از نظرفني و اقتصادي ،اخذ و ثائق با قابليت نقد شوندگي ،نظارت بانک بر مصرف
تسهيالت ،پيگيري قاطع پرداخت مطالبات بانک ،اصالح موضوع جریمه تأخير ،بازپرداخت
بدهيهاي دولت به بانکها ،پرداخت بدهي بانکها به بانک مرکزي و برقراري انضباط
مالي ،تنظيم یک برنامه زمانبندي شده براي کاهش مطالبات جاري و واگذاري بنگاههاي
بانکها و ادغام بانکها و کاهش شعب آنها ،واریز جرایم دیرکرد به حسابي در بانک
مرکزي ،برداشتن محدودیت استفاده از فروش اقساطي براي خرید همه انواع کاالها و
خدمات و محدودکردن عقود مشارکتي به تأمين مالي بنگاههاي بزرگ و قراردادن یک
کرسي مدیریتي بنگاه در اختيار بانک ،ممانعت از خلق پول توسط بانکهاي عامل با واریز
فوري سپردههاي جاري به بانک مرکزي و باألخره ایجاد شفافيت در نظام بانکي کشور با
الکترونيککردن کامل فعاليت بانکها و داد و ستدها و نظارت قوي و مستمر بانک مرکزي
بر عملکرد بانکها از طریق سامانه جامع اطالعات بانکي که در اختيار بانک مرکزي است
و برخورد قاطع با تخلفات بانکها و مؤسسات اعتباري.
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