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چکیده
تعميق مالی را میتوان افزایش اندازه نظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود ،که از طریق
تقویت فعاليت نهادهاي مالی آگاه و در نتيجه افزایش رقابت ،عدم تقارن اطالعاتی و هزینههاي مبادالتی را
کاهش داده و سبب متنوعسازي ریسک میشود؛ که این امر به نوبه خود منجر به تخصيص بهينه سرمایه و
در نهایت کارآیی و بهرهوري میگردد .این مقاله به بررسی شاخصهاي تعميق مالی در ایران میپردازد،
همچنين ارتباط ميان عقود اسالمی ،تعميق مالی و رشد اقتصادي را مورد بررسی قرار میدهد .عقود اسالمی
این قابليت را دارند تا از طریق ثبات مالی ،مشارکت در سود و زیان ،افزایش حجم پسانداز و
سرمایهگذاري ،رونق در بازارهاي مالی ،تنوع عقود اسالمی و تأمين مالی خرد با بهبود کارآیی تخصيص
سرمایه ،توسعه بنيانهاي توليدي ،تجهيز پساندازهاي کوچک و پراکنده و ابداعات تکنولوژیکی رشد
اقتصادي را به صورت درونزا متأثر نماید.
واژگان کلیدی :تعميق مالی ،عقود اسالمی ،بانکداري بدون ربا ،رشد اقتصادي.

Keywords: Financial Deepening, Usury-Free Banking, Islamic Contarcts,
Economic Growth.

JEL Classification: G10, G21, G23, O40.
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 -1مقدمه
عبارت تعميق مالی 3به مفهوم گسترش حجم فعاليت نهادهاي مالی مانند بانکها ،بازارهاي سهام و
شرکتهاي بيمه به نسبت اندازه اقتصاد کشور میباشد ،که نفوذ خدمات و محصوالت مالی در
تمامی بخشهاي جامعه ،به منظور برآوردن نيازهاي مصرف ،پسانداز ،توليد و سرمایهگذاري را
بيان میکند .بر خالف تصور رایج که تعميق مالی و توسعه مالی 2مترادف در نظر گرفته میشوند،
این دو مفهوم معادل نبوده و تعميق مالی به عنوان یکی از کانالهاي توسعه مالی 1عمل کرده و
میتواند بر کارآیی نظام مالی مؤثر باشد.
با توجه به اهميت نقش نظام مالی در شکلدهی رفتار و تصميمات پسانداز عوامل اقتصادي و
ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد ،مطالعات نظري و تجربی فراوانی به بررسی ابعاد مختلف بخش
مالی و رابطه آن با رشد اقتصادي پرداختهاند؛ اکثریت این مطالعات به این نتيجه رسيدهاند که نظام
مالی تأثير بسزایی در توضيح رشد اقتصادي کشورها داشته است .به طورکلی ،تعميق مالی با
افزایش نقدینگی از طریق بهبود در تجهيز پساندازها ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینههاي
معامالتی ،و ابداعات تکنولوژیکی ناشی از آن باعث تخصيص اثربخش منابع به بخش توليد
میشود که نهایتاً منجر به رشد اقتصادي میگردد.
در این مطالعه با تأکيد بر پتانسيلهاي بالقوه نقش عقود اسالمی در تعميق مالی ،به بررسی راههاي
تأثيرگذاري این عقود از کانال تعميق مالی بر رشد اقتصادي پرداخته میشود .در ادامه ،ابتدا به
تعریف تعميق مالی پرداخته ،سپس شاخصهاي سنجش آن مورد تحليل قرار میگيرد .در بخش
چهارم ارتباط عقود اسالمی با تعميق مالی و اثر آن بر رشد اقتصادي به عنوان دستاورد جدید این
مطالعه تبيين میشود ،و در نهایت توصيههاي سياستی ارائه خواهند شد.
 -2تعمیق مالی
در فرهنگ نامه مفاهيم پولی و بانکی (خلعتبري )31١3 ،تعميق مالی مترادف با تعميق داراییهاي
مالی دانسته شده و این گونه تعریف شده است« :به حالتی گفته میشود که سرعت افزایش

Financial Deepening

3.

Financial Development
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 .1توسعه مالی فرآیندي است که از چهار کانال آزادسازي مالی ،تعميق مالی ،مدیریت ریسک و ابداعات مالی رخ میدهد.
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داراییهاي مالی بيش از سرعت افزایش داراییهاي غير مالی باشد .در این حالت نسبت داراییهاي
مالی به داراییهاي غير مالی رو به افزایش میگذارد».
در بسياري از مطالعات انجام شده دو عبارت تعميق مالی و توسعه مالی بدون هيچ گونه تمایزي
معادل در نظر گرفته شدهاند .در حالیکه ،توسعه مالی حوزه گستردهاي شامل آزادسازي مالی،3
تعميق مالی ،مدیریت ریسک ،2و نوآوريهاي مالی 1را به خود اختصاص داده است .این چهار
مورد کانالهاي توسعه مالی ناميده میشوند ،که بر کارآیی نظام مالی اثر میگذارند .در یک نظام
مالی آزادسازي شده ،تعميق مالی از راه افزایش وجوه (سرمایه) رخ میدهد ،که باعث حجم
سرمایهگذاري بيشتري در بازار سرمایه میشود .اقتصادهایی که بازارهاي عميق مالی دارند ،داراي
نقدینگی باالي بازار سرمایه میباشند؛ که این امر ارزش ذاتی داراییهاي مبادله شده در آن را
افزایش میدهد (لوین و زروس.)3334 ،8
آزادسازي مالی با بهبود کارایی تخصيصی کامالً مرتبط است ،ولی تعميق مالی با کارایی
تخصيصی کمتر در ارتباط است .از طرفی ،آزادسازي مالی به کاهش نقش دولت و افزایش نقش
بازارها مربوط میشود .از طرف دیگر ،تعميق مالی ،به افزایش حجم فعاليتهاي مالی مربوط
میشود ،و عمدتاً توسط شاخصهایی نظير  ،M2اعتبار بخش خصوصی و جمعآوري سرمایه در
بازار سهام نسبت به  GDPاندازهگيري میشود .گرچه این دو با هم مرتبط هستند ،اما معادل نيستند
(ابياد و همکاران.)2004 ،8
ورگلر )2000( 6معتقد است که در کشورهایی با بخش مالی عميقتر (اما بدون آزادسازي مالی)،
در مواردي که سرمایه به سمت صنایع در حال رشد جریان مییابد ،سرمایه بهتر تخصيص مییابد.
تعميق مالی را میتوان افزایش اندازه نظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود
(ویسکو .)200١ ،١در حالی که ابياد و همکاران ( )2004آن را افزایش حجم اعتبارات در بازارهاي
مالی تعریف میکنند.
ابراهيم و حسين )2030( 4معتقدند که نقدینگی بازار سهام ،عرضه وجوه را ارتقا میبخشد؛ که
معياري از تعميق مالی میباشد .این امر نسبت وام به قيمت (مسکن) را براي وامهاي مسکن بهبود
1.

Financial Liberalization
Risk Management
3
. Financial Innovations
)4. Levine and Zervos (1998
)5. Abiad et al. (2008
)6. Wurgler (2000
)7. Visco (2007
)8. Ebrahim and Hussain (2010
2.
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میدهد و به تبع آن کار]یی تخصيصی سرمایهي بنگاه در اقتصاد بهبود مییابد .این نتيجه ،یافتههاي
کينگ و لوین )3331( 3و لوین و همکاران )2000( 2را تأیيد میکند.
شاو )33١1( 1معتقد بود تعميق مالی نتيجه سازگاري سياست تأمين مالی 8واقعی و گسترش
بازارهاست ،که مطالعه پوپيل )3330( 8این نتایج را تأیيد مینماید.
تعميق مالی ،افزایش خدمات مالی با حق انتخاب بيشتري از خدمات است که سطوح

مشکلدار6

جامعه را براي توسعه آماده میکند .بانک جهانی )3342( ١تعميق مالی را افزایش موجودي
داراییهاي مالی میداند .از این منظر ،تعميق مالی به طور کلی قابليت نهادهاي مالی در تجهيز
کارآي منابع مالی براي توسعه میباشد .این نگرش ،این واقعيت را که سهم نظام مالی از اقتصاد
بستگی به کيفيت و کميت خدمات و کارآیی عملکردش دارد ،میپذیرد (نزوتا و اُکرک،4
.)2003
ندکو ،)3334( 3تعميق مالی را توانایی نهادهاي مالی در تجهيز کارآي پساندازها به اهداف
سرمایهگذاري تعریف میکند .رشد پسانداز داخلی ،ساختار حقيقی براي ایجاد سيستم مالی متنوع
را فراهم مینماید ،همچنين عملکرد فعال نهادهاي مالی در بازارهاي مالی را پيش فرض در نظر
میگيرد که به نوبهي خود عرضهي ابزارهاي (مالی) کيفی و خدمات مالی را در بر میگيرد.
یک سيستم مالی عميقتر باید توانایی فراهم نمودن ابزارهاي پسانداز جایگزین را داشته باشد که
به اندازه کافی با ترجيحات افراد ،ریسکپذیري و سطح درآمدي ایشان مطابق باشد (اشميت-هابل
و سرون.)2002 ،30
به طور کلی ،میتوان ویژگیهاي یک نظام مالی عميق را بدین صورت جمعبندي نمود:
 )3بازارهاي مالی متنوعی براي سرمایهگذاري در داراییهاي بلندمدت ،در اختيار بنگاهها و
بخشهاي مختلف اقتصاد باشد؛

1.

)King and Levine (1993
)Levine et al. (2000
)3. Shaw (1973
4. Finance Policy
)5. Popiel (1990
6. Ail levels
7. World Bank
)8. Nzotta and Okereke (2009
)9. Ndekwu (1998
)10. Schmidt-Hebbel and Serven (2010
2.
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 )2بازارهاي مالی ،دامنه وسيعی از ابزارهاي مالی نظير ابزارهاي وام ،ابزارهاي عدالت و ابزارهاي
شبهسهام 3و  ...را ارائه نمایند ،که از نظر نقدینگی ،درآمد ،سررسيد و درجه ریسک متفاوت باشند؛
 )1بازارها و واسطههاي مالی قادر به گسترش حجم سرمایه و اداره حجم معامالت بيشتر ،بدون نياز
به تغيير قيمت داراییها (نقدینگی بازار) باشند؛
 )8بازارها از طریق نهادهاي مالی گوناگون که به عنوان بازارسازها و واسطههاي مالی عمل
میکنند ،به یکدیگر پيوند داشته باشند؛
 )8بازارهاي مالی داخلی ،از طریق ابزارهاي مالی با بازارهاي مالی بينالمللی پيوند داشته باشند؛
 )6سررسيد بازارهاي مالی داخلی با بازارهاي مالی بينالمللی هماهنگ باشد.
 -3تعمیق مالی و رشد اقتصادی
با پيشرفتهاي نظري و دسترسی به دادههاي بين کشوري ،مطالعات زیادي در زمينه رابطه ميان
بخش مالی و رشد اقتصادي انجام شد و نظریات مختلفی با آزمودن متغيرها و شاخصهاي
گوناگون مطرح شدند .در این ميان ،شاخص عمق مالی 2توسط کينگ و لوین ( )3331پيشنهاد شد.
این شاخص ،به صورت نسبت تعهدات (بدهیهاي) نقدي به  GDPبيان شده است؛ که پس از
آزمونهاي تجربی متعدد ،بقا و استحکام خود را نشان داد ،و ادبيات رابطه ميان بخش مالی و رشد
اقتصادي را در گستره کامالً جدیدي قرار داد (هونوهان.)2001 ،1
توسعه مالی از طریق تخصيص بهينه سرمایه ،تأمين مالی 8طرحهاي بزرگ از طریق افزایش نرخ
پسانداز و تجهيز بيشتر پساندازها؛ تنوع و گسترش ابزارهاي مالی با تأکيد بر مدیریت ریسک و
ایجاد امکان دریافت پاداش نوآوري براي بنگاههایی که روشهاي جدید توليد را تجربه میکنند؛
موجب رشد اقتصادي میشود .با توجه به تعاریف ارائه شده براي تعميق مالی ،به طور کلی تعميق
مالی از راههاي زیر میتواند بر رشد اقتصادي تأثير گذارد:
 -3افزایش حجم پسانداز و سرمایهگذاري :سيستمهاي مالی که در تجميع پساندازهاي افراد
موثرتر هستند ،میتوانند با افزایش پساندازها ،دستيابی به صرفه هاي مقياس و امکانپذیر ساختن

Quasi-Equity Instruments

3.

Financial Depth

2.

)Honohan (2003

1.

Financing

8.
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سرمایهگذاري ،اثر قابل مالحظهاي بر توسعه اقتصادي داشته باشند .مهمترین اثر تعميق مالی تأمين
نقدینگی الزم براي پروژههاي سرمایهگذاري و دستيابی گستردهتر به خدمات مالی و تسهيل
دسترسی به وجوه میباشد ،که باعث بهبود ساختار و ترکيب سرمایهگذاري شده و این امر به نوبه
خود از طریق افزایش بهرهوري سرمایه ،موجب رشد اقتصادي میشود .هارتمن و

همکاران3

( )200١نشان میدهند که تعميق مالی در کشورهاي اروپاي شرقی منجر به تخصيص مجدد سریعتر
سرمایه شده است ،و نتيجه میگيرند که بازارهاي اعتباري عميقتر از طریق افزایش رشد بهرهوري
اقتصادي ،تخصيص مجدد سرمایه را ارتقا میدهند .شاخصه کليدي تعميق مالی گسترش دسترسی
به وجوه براي افرادي است که تا کنون از بازارهاي مالی محروم بودهاند .افراد زیادي نظير
کارآفرینان بالقوه ،شرکتهاي کوچک و غيره وجود دارند ،که از بخش مالی محروم هستند و
فرصتهاي کمتري را براي رشد فراهم مینمایند .از اینرو ،یک سيستم مالی که مشارکت ایشان
را جلب نماید ،فرصتهاي مشابهی را فراهم میکند که نه تنها به رشد اقتصادي منجر میشود،
بلکه باعث کاهش فقر و افزایش درآمد میشود (بانک اندونزي.)2004 ،2
 -2کاهش هزینههاي مبادالتی :از طریق تعميق مالی ،واسطههاي مالی میتوانند هزینههاي کسب و
تحليل اطالعات را کاهش دهند و بنابراین ،تخصيص منابع را بهبود بخشند (بوید و پرسکات،1
 .)3346واسطههاي مالی از طریق بهبود اطالعات درباره بنگاهها ،مدیران و شرایط اقتصادي
میتوانند رشد اقتصادي را تسریع کنند .ساسمن ،)3331( 8هریسون ،ساسمن و زیرا)3333( 8
مدلهایی را توسعه دادهاند که واسطههاي مالی جریان منابع را از پساندازکنندگان به
سرمایه گذاران در حضور عدم تقارن اطالعات تسهيل نموده و اثرات مثبتی بر رشد دارند.
 -1کاهش ریسک :دیاموند )3348( 6معتقد است ،تعميق مالی تبدیل و پایش ریسک را ممکن
میسازد .تعميق مالی از نظام مالی حمایت میکند تا ریسک و هرگونه عدم توازنی را که توسعه
مالی را مهار میکند ،متنوع سازد (بانک اندونزي .)2004 ،بنسيونگا و اسميت )3333( ١نشان
دادهاند که بانکها میتوانند از طریق حذف ریسک نقدینگی ،سرمایهگذاري در داراییهاي غير
نقد داراي بازدهی باال را افزایش دهند و بنابراین ،رشد اقتصادي را تسریع کنند.
1.

)Hartmann et al. (2007
)Bank Indonesia (2008
)3. Boyd and Prescott (1986
)4. Sussman (1993
)5. Harrison, Sussman, and Zeira (1999
)6. Diamond (1984
)7. Bencivenga and Smith (1991
2.
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 -8تحقيق و توسعه :فيسمن و الو )2001( 3چگونگی اثرات تعميق مالی بر رشد اقتصادي را آزمون
نمودهاند .یافتههاي ایشان نشان میدهد که در بلندمدت بيشتر کشورهایی که نظام مالی عميقی
دارند ،سهم بيشتري از منابع را به بخشهاي متکی به تأمين مالی بيرونی 2تخصيص دادهاند .این
صنایع که متکی به تأمين مالی بيرونی هستند ،بيشتر در امور مربوط به تحقيق و توسعه و فنآوري
سرمایهگذاري میکنند؛ و با دستيابی به اعتبار بيشتر ،میتوانند رشد بهرهوري بيشتري را برانگيزانند.
 -4شاخصهای تعمیق مالی
به منظور تحليل وضعيت تعميق مالی نياز به شاخصهایی است که عالوه بر توانایی ارزیابی دقيق،
قابليت تحليل ابعاد مختلف این مفهوم را داشته باشد .در بسياري از مطالعات پيشين ،تعميق مالی
افزایش نسبت عرضه پول به توليد ناخالص داخلی تعریف شده است (پوپيل3330 ،؛ نانا و دوگو،1
 .)3333بنابراین ،عموماً تعميق مالی با مجموع پولی و مالی مربوطه مانند  M1و  M2و  M3به توليد
ناخالص داخلی سنجيده میشود 8و منطق آن این است که هر چه پول نقد بيشتري در اقتصاد در
دسترس باشد ،فرصتهاي بيشتري براي رشد مداوم اقتصاد وجود دارد.
دادگر و نظري ( )3144از نسبت نقدینگی به توليد ناخالص داخلی جاري ،براي سنجش عمق
سيستم مالی و اندازه بخش واسطهگري مالی در ایران استفاده نمودهاند .بر مبناي این تعریف،
شاخص عمق مالی در اقتصاد ایران از  0/81در سال  31١3به  0/61در سال  3148رسيده است.
نظيفی ( )3141معتقد است ،اگر چه در این شاخص ترکيب عناصر تشکيلدهنده نقدینگی مورد
تجزیه و تحليل قرار نمیگيرد و دقيقاً مشخص نيست که گستردگی حجم بخش مالی در اقتصاد،
ناشی از کداميک از عناصر تشکيلدهنده بوده است ،ليکن به طور کلی این شاخص میتواند
گستردگی و عمق بخش مالی را طی زمان نشان دهد .به منظور ارائه تحليل جامعی از ابعاد مختلف
1.

)Fisman and Love (2003
External Financing
)3. Nnanna and Dogo (1999
 .8دقيق ترین تعریفی که بانک مرکزي آمریکا در قالب دیدگاه نظري از پول ارائه داده است  M1میباشد که اسکناس ،مسکوک،
2.

مانده حساب جاري و چکهاي مسافرتی را در بر میگيرد .در  M2داراییهاي دیگري به  M1اضافه میشود (حساب سپرده
صندوقهاي مشترک سرمایهگذاري و سهام صندوقهاي مشترک سرمایه گذاري فعال در بازار پول) و نيز اقالم دیگري از دارایی
(مثل سپردههاي کوتاهمدت ،موجودي حسابهاي پسانداز ،قراردادهاي بازخرید یکروزه و دالرهاي اروپایی) که داراي قدرت
نقدشوندگی زیاد بوده ،میتوان به سرعت آنها را به پول نقد تبدیل کرد .در تعریف  M3اقالم دیگري از داراییهایی که قدرت
نقدشوندگی کمتري دارند به  M2اضافه میشود ،مثل سپردههاي مدتدار ،قراردادهاي بازخرید مدتدار ،دالر اروپایی مدتدار و
سهام شرکتهاي سرمایهگذاري فعال در بازار پولی (ميشکين.)314١ ،
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تعميق مالی ،میتوان از شاخصهاي زیر استفاده نمود:
 -1-4اندازه بازارهای مالی
براي تعيين اندازه بازارهاي مالی میتوان از دو معيار زیر استفاده نمود( :بک و همکاران.)2000 ،3
 )3اعتبارات خصوصی 2اعطا شده توسط بانکهاي سپردهپذیر و سایر موسسات مالی نسبت به
توليد ناخالص داخلی :این شاخص وضعيت واسطهگري مالی در اقتصاد را نشان میدهد و بخش
خصوصی را به عنوان بخش مولد در اقتصاد هدف قرار میدهد .این شاخص نشاندهنده اهميت
نسبی مؤسسات مالی سپردهپذیر میباشد .به طور شهودي ،به نظر میرسد بانکهاي تجاري بيشتر
از بانک مرکزي در ارائه انواع خدمات مالی از نوع مشارکت در ریسک و انواع خدمات اطالعاتی
مورد نظر در کارکردهاي سيستم مالی فعاليت دارند (دادگر و نظري.)3144 ،
نمودار  :1اعتبارات خصوصی اعطایی بانکهای سپردهپذیر و سایر موسسات مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
ایران1692-2212 ،

pcrdbofgdp
80/00
80/00
10/00
20/00
30/00

3362
3361
3368
3368
3366
336١
3364
3363
33١0
33١3
33١2
33١1
33١8
33١8
33١6
33١١
33١4
33١3
3340
3343
3342
3341
3348
3348
3346
334١
3344
3343
3330
3333
3332
3331
3338
3338
3336
333١
3334
3333
2000
2003
2002
2001
2008
2008
2006
200١
2004
2003
2030

0/00

)Source: FinStructure 2009, World Bank, Washington D.C. (2013

این شاخص در سال  33١8به دليل شوک نفتی و افزایش قيمت نفت و به تبع آن افزایش توليد
ناخالص داخلی ،ولی عدم افزایش چشمگير در فعاليتهاي بخش خصوصی در اقتصاد ایران
)Beck et al. (2000

3.

Private Credit

2.
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کاهش یافته است .سپس تا شروع جنگ روند صعودي داشته ولی با شروع جنگ و کاهش
فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصی کاهش یافته و تا پایان جنگ تقریباً با ثبات بوده و نوسانات
اندکی بين  0/2و  0/8داشته است .در سالهاي پس از جنگ به دليل افزایش سرمایهگذاريهاي
دولتی انجام شده براي بازسازي ویرانیهاي ناشی از جنگ باز هم کاهش یافته است .با شروع
برنامه دوم توسعه اقتصادي -اجتماعی کشور و به دنبال آن برنامه سوم سير صعودي داشته است
(حشمتی موالیی3141 ،؛ کميجانی و نادعلی .)3146 ،نسبت مزبور بعد از کاهش ناگهانی ،در سال
 2002به دليل افزایش داراییهاي بانک مرکزي در اثر اعمال سياست یکسانسازي نرخ ارز روند
صعودي داشته است (دادگر و نظري.)3144 ،
 )2نسبت حجم معامالت بازار سهام :این نسبت که اصطالحاً نسبت فعاليت ناميده میشود ،سطح
مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازهگيري میکند .درجه فعاليت بورس
در ارتباط با حجم سهام مبادله شده ،در مقایسه با ارزش جاري بالقوه سهام شرکتهاي عضو
بورس توسط این نسبت نشان داده میشود (دادگر و نظري.)3144 ،
نمودار  :2نسبت حجم معامالت بازار سهام در ایران1664-2226 ،

stvaltraded
6/00
8/00
8/00
1/00
2/00
3/00
0/00

)Source: FinStructure 2009, World Bank, Washington D.C. (2013

این شاخص در سال  2008حدود  0/23افزایش یافته است ،نسبت مزبور در سال  2008با کاهش
مواجه شد و سپس با کاهش قابل مالحظه در سال  2006به حدود  0/38رسيد .کاهش این نسبت
در سال  2006ناشی از کاهش شدید ارزش معامالت بورس اوراق بهادار بوده است .به رغم
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کاهش ارزش معامالت در سال  200١کاهش شدیدتر ميانگين ارزش جاري بازار نسبت به ارزش
سهام مبادله شده در بازار موجب افزایش نسبت مزبور به حدود  0/34گردید.
 -2-4کاربرد

مشتقات1

ابزارهاي مشتقه ،اوراق بهاداري هستند که به خودي خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آنها بر
اساس دارایی اصلی دیگري تعيين میشود .این اوراق بهادار با وجود آن که ارزش ذاتی ندارند
ولی مانند یک اوراق بهادار مستقل در بورس معامله میشوند .ابزارهاي مشتقه متنوعی در بازارهاي
بينالمللی وجود دارند ولی مهمترین آنها در ایران اختيار معامله 2و قرارداد آتی 1هستند .میتوان
از ارزش مشتقات معامله شده در بورس و خارج از بورس 8براي بررسی ميزان عمق مالی استفاده
کرد .کاربرد مشتقات در بازار بورس ایران به تازگی مطرح شده و هنوز به خوبی کاربردي نشده
است.
بکارگيري گسترده و مؤثر از ابزارهاي مشتقه در بازار اوراق بهادار ،خدمات مالی متنوعی را براي
مشارکتکنندگان در این بازار فراهم کرده ،متنوعسازي سبد دارایی و مدیریت ریسک را بهبود
می بخشد و منجر به افزایش نقدشوندگی ابزارهاي مالی موجود میگردد .به واسطه این مزایا،
کاربرد مشتقات در بازارهاي مالی ،تعميق بيشتر این بازارها را به دنبال خواهد داشت.
 -3-4نقش بانکها
درجه باالي تعميق مالی میتواند از طریق رقابت و در نهایت تخصيص بهينه سرمایه ،کارآیی و
بهرهوري بانکداري را تحت تأثير قرار دهد ،که بهرهوري سرمایهگذاري را افزایش میدهد.
همچنين ،تعميق مالی پساندازها را به سمت پروژههاي سرمایهگذاري بسيج میکند که عموماً
توسط بخش بانکی انجام میشود (مرتن و بودي .)3338 ،تعميق مالی بهرهوري نهایی سرمایه را از
طریق عملکرد واسطهگري نهادهاي مالی آگاه 8افزایش میدهد (کينگ و لوین3331 ،؛ لوین،
لویزا و بک .)2000 ،6بانکهایی که سوددهی و کارایی بيشتري دارند ،میتوانند از طریق افزایش
Derivatives

3.

Options

2.

. Future

1

)Over-The-Counter (OTC

8.

Well-informed

8.

)Levine, Loayza and Beck (2000

6.
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رقابت ،بهبود خدمات و افزایش جذب شبکه ،ارتقاء فرایند مبادله و ارائه محصوالت مالی بيشتر
(براي مثال با افزایش مقدار اعتبار) ،ميزان تعميق مالی را افزایش دهند (چارتاریز و همکاران،3
.)2033
بانکهاي تجاري ،نزدیکترین نهاد مالی به تعریف بانک هستند .حسابهاي جاري بانکهاي
تجاري ،ابزارهاي اصلی پرداخت در اقتصادند که دارایی اصلی آنها وامهایی است که به صورت
مستقيم به موسسات اقتصادي ،افراد ،معاملهگران اوراق بهادار و بسياري دیگر از وام گيرندگان
میدهند (انصاري.)3146 ،
با حذف ربا از سيستم بانکی در ایران و حذف اعطاي وام و اعتبار بر اساس قرارداد قرض با بهره،
روشهایی براي تخصيص منابع جایگزین شد که در یک تقسيمبندي کلّی میتوان آن را به چهار
گروه قرضالحسنه ،عقود مشارکتی ،عقود مبادلهاي و تعهدات تقسيم کرد (هدایتی و همکاران،
316١؛ توتونچيان.)31١3 ،
در ادامه ،تسهيالت اعطایی بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري غير بانکی به تفکيک عقود به
شکل درصدي از  GDPبه عنوان شاخصی براي بررسی تعميق مالی بر اساس عقود اسالمی در نظر
گرفته و بر اساس تقسيمبندي فوق به بررسی این چهار گروه پرداخته میشود.
گروه اول -در ارتباط با وامدهي (قرضالحسنه اعطائي) :حسابهاي قرضالحسنه
اساساً با هدف فراهم آوردن شرایطی براي رفع مشکالت مالی افراد نيازمند بر اساس عقود اسالمی
بدون تعيين سود و یا بهره از پيش تعيين شده است ،به همين خاطر در سيستم بانکی کشور به اتکاي
اصول بانکداري اسالمی همواره تالش میگردد مازاد درآمد مردم تحت عنوان حسابهاي
قرضالحسنه جذب گردد تا نظام بانکی بتواند مازاد درآمد مورد نياز مردم را به عنوان وام
قرضالحسنه به دیگر افراد واگذار نماید.
نمودار  :3نسبت تسهیالت قرضالحسنه در بانکهای تجاری به تولید ناخالص
داخلی ،1339-96 ،بر حسب درصد

)Chortareas et al. (2011
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منبع :محاسبات تحقيق بر اساس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

موارد کاربرد این عقد در نيازهاي شخصی در هر بخش و به اشخاص حقيقی و یا حقوقی است
(توتونچيان .)31١3 ،از سال  3161وامهاي قرضالحسنه در کشور معمول بوده است .همانطور که
در نمودار فوق مشاهده میشود ،نسبت تسهيالت قرضالحسنه اعطایی توسط بانکهاي تجاري به
توليد ناخالص داخلی در کشور ،از  3/8درصد در سال  ١4به  2/8درصد در سال  3143افزایش
یافته؛ اما از سال  43به بعد این نسبت روند کاهشی داشته است.
گروه دوم -در ارتباط با مشاركت يا عقود مشاركتي :در عقود مشارکتی بانک با تأمين
تمام یا بخشی از سرمایه مورد نياز فعاليت اقتصادي با صاحب کار قرارداد میبندد که در فرآیند
توليد با او در هرگونه سود و زیان شریک باشد .در این عقود بر خالف نظام بهره ،سهم سرمایه از
قبل تعيين نمیشود بلکه به صورت درونزا بستگی کامل به موفقيت فعاليت مورد نظر دارد؛ در
نتيجه درست نقطه مقابل نظام بهره بوده ،هيچ یک از آثار سوء اقتصادي و اجتماعی آن را نخواهد
داشت و از این جهت مزیت قابل توجهی نسبت به عقود غير مشارکتی دارند (سيد عباس موسویان،
.)31١3
نمودار  :4نسبت تسهیالت عقود مشارکتی در بانکهای تجاری به تولید ناخالص
داخلی ،1339-96 ،بر حسب درصد
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منبع :محاسبات تحقيق بر اساس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

موارد کاربرد عقد مضاربه در واردات ،صادرات و بازرگانی داخلی است (توتونچيان.)31١3 ،
چنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است ،نسبت عقد مضاربه از سال  ١4با روند افزایشی از 2
درصد به  1درصد در سال  48رسيده است و در سال  46دچار کاهش ناگهانی شده است.
مشارکت مدنی در واقع یک تأسيس حقوقی است که براي نخستين بار در نظام بانکداري اسالمی
در ایران به کار رفته است .موارد کاربرد عقد مشارکت مدنی در صنعت ،کشاورزي ،معدن،
واردات ،صادرات ،بازرگانی داخلی ،و مسکن (توتونچيان )31١3 ،می باشد .نسبت فوق براي این
عقد از سال  ١4تا  43روندي کاهشی و پس از آن تا سال  46روند افزایشی داشته است ،تا در سال
 46به حدود  1/8درصد رسيده است.
مشارکت حقوقی تأمين قسمتی از سرمایه شرکتهاي سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام
شرکتهاي سهامی موجود میباشد .موارد کاربرد عقد مشارکت حقوقی در صنعت ،کشاورزي،
معدن ،واردات ،صادرات ،بازرگانی داخلی ،و خدمات است (توتونچيان .)31١3 ،نسبت مزبور در
این دوره در محدوده  0/8درصد نوسان داشته است.
سرمایهگذاري مستقيم آن نوع سرمایهگذاري به مفهوم «تأمين سرمایه» است که مستقيماً توسط یک
یا چند بانک از طریق شرکتهاي سهامی که مستقل از بانکها تشکيل میگردد انجام میشود .به
عبارت دیگر ،سرمایهگذاري بدین مفهوم نوعی مشارکت حقوقی است که در اجراي طرحهاي
توليدي و عمرانی از طریق خرید سهام و یا مشارکت به مرحله اجرا گذارده میشود (هدایتی،
 .)316١کاربرد این عقد در صنعت ،کشاورزي ،معدن و مسکن است (توتونچيان .)31١3 ،طبق
نمودار  ،8نسبت این عقد به  GDPاز سال  ١4تا  42کاهش داشته است و پس از آن نيز با روند
افزایشی به  0/8درصد در سال  46رسيده است.
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گروه سوم -در ارتباط با مبادالت تجاري يا عقود مبادلهاي :عقود مبادلهاي داراي
بازدهی ثابت و از قبل تعيينشده میباشند .این عقود چنان تنظيم شدهاند که دقيقاً ماهيت بانکداري
ربوي را ایفا میکنند .همان طورکه در بانکداري ربوي بانک با قطع نظر از نقشآفرینی سرمایه در
کل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختيار او قرار
داده ،بهره مشخصی را مطالبه میکند ،در این عقود نيز بانکها با قطع نظر از نقش سرمایه و
عملکرد بنگاه خاص قيمت را چنان تنظيم میکنند که سود از قبل تعيينشده بانک تأمين شود .این
عقود تنها در مواردي به کار بسته میشوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشد .در سایر
موارد ،محققين اسالمی به کارگيري این عقود را جایز نمیدانند و هشدار دادهاند که استفاده از این
عقود سيستم را به سمت نظام ربوي سوق میدهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی
جایگزین استفاده از عقود مبادلهاي شود (خان و ميرآخور.)31١0 ،
نمودار  :5نسبت تسهیالت عقود فروش اقساطی و سلف در بانکهای تجاری به تولید ناخالص داخلی،1339-99 ،
بر حسب درصد
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منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبی که تمام یا
قسمتی از بهاي مزبور به اقساط مساوي یا غير مساوي در سررسيد یا سررسيدهاي معينی دریافت
گردد (هدایتی .)316١ ،کاربرد عقد فروش اقساطی در صنعت ،کشاورزي ،معدن ،خدمات و
مسکن است (توتونچيان .)31١3 ،طبق نمودار  ،8این نسبت براي عقد فروش اقساطی با افزایش
چشمگيري (از  4درصد در سال  31١4به  3١درصد در سال  )3146مواجه بوده است .کاربرد عقد
سلف در صنعت ،کشاورزي و معدن میباشد؛ نسبت مزبور براي عقد سلف پایين و در دوره
مذکور حدود دو درصد میباشد.
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اجاره به شرط تمليک قراردادي است که بر اساس آن کاالیی در ازاي اقساطی توسط مستاجر به او
اجاره داده می شود و مالکيت کاال زمانی به طور کامل انتقال مییابد که این اقساط به پایان برسد و
یا اگر شرایط دیگري مقرر شده آن شرایط تحقق یابد .ماهيت پيچيده اجاره به شرط تمليک،
تشخيص آن را از سایر عقود نيز مشکل ساخته است و غير از اجاره و بيع که از آثار این عقد است
با عقد قرض ،بيع و رهن شباهتهایی دارد اما تفاوتهایی نيز با آنها دارد .کاربرد این عقد در
صنعت ،کشاورزي ،معدن ،خدمات ،و مسکن است (توتونچيان .)31١3 ،همان طور که در نمودار
 6مشاهده میشود ،این نسبت براي عقد اجاره به شرط تمليک از حدود  0/32درصد در سال 31١4
به  0/18درصد در سال  48رسيده است.
کاربرد عقد خرید دین در صنعت ،کشاورزي ،معدن ،واردات ،صادرات ،بازرگانی داخلی و
مسکن است (توتونچيان .)31١3 ،با توجه به نمودار  ،6نسبت مذکور داراي نوسانات اندک و براي
عقد خرید دین نزدیک به صفر بوده است.
نمودار  :9تسهیالت عقود اجاره به شرط تملیک و خرید دین در بانکهای تجاری به تولید ناخالص داخلی-99 ،
 ،1339بر حسب درصد
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گروه چهارم -در ارتباط با تعهدات:
نمودار  :3نسبت تسهیالت عقد جعاله در بانکهای تجاری به تولید ناخالص داخلی ،1339-99 ،بر حسب درصد
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جعاله اصطالحاً به عقدي گفته میشود که ثمره آن تحصيل منفعت در مقابل انجام عملی است که
مورد تعهد قرار میگيرد .جعاله از جمله تسهيالت کوتاهمدت اعتباري براي گسترش امور توليدي،
بازرگانی و خدمات است .کاربرد این عقد در صنعت ،کشاورزي ،معدن ،واردات ،صادرات،
بازرگانی داخلی و مسکن است (توتونچيان .)31١3 ،طبق نمودار  ١این نسبت با نوسان مواجه بوده،
اما در مجموع روند افزایشی داشته است.
 -4-4نهادهای مالی قراردادی
نهادهاي مالی قراردادي عمدتاً شامل شرکتهاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگی میشود؛ در این
قسمت ضریب نفوذ بيمههاي عمر به عنوان شاخصی از تعميق این بخش در نظر گرفته میشود.
نسبت حق بيمه دریافتی شرکتهاي بيمه به توليد ناخالص داخلی ،ضریب نفوذ 3بيمه ناميده
میشود .از آنجا که صنعت بيمه عمر میتواند بازارهاي مالی را به کمک ذخایر انباشته شده فعال
نماید و نقش بسزایی در افزایش سرمایهگذاري و در نتيجه رشد اقتصادي و فعال نمودن فضاي
کسب و کار داشته باشد ،در این قسمت از ضریب نفوذ بيمه عمر به عنوان شاخصی براي تعميق
مالی استفاده شده است.
نمودار  :9ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران1662-2212 ،
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)Source: FinStructure, World Bank, Washington D.C. (2013
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بعد از انقالب (در سال  ،)33١3شرکتهاي بيمه به استثنا بيمه ایران که یک شرکت دولتی بود،
ملی گردیدند .سپس در سال  3343در هم ادغام شدند .از این سال به بعد ضریب نفوذ بيمه عمر با
نوسانات زیادي مواجه بوده است ،تا اینکه در نهایت در سال  ،2008این ضریب به حدود 0/04
درصد رسيد.
 -5عقود اسالمی ،تعمیق مالی و رشد اقتصادی
آدام اسميت در کتاب مشهور «ثروت ملل» بحث میکند که مشارکت در فرقههاي مذهبی به طور
بالقوه دو مزیت اقتصادي را براي پيروان این فرقهها به همراه دارد .اولين مزیت زمانی مشاهده
میشود که فقرا میتوانند شبيه کارفرمایان ،وامدهندگان و مشتریان بالقوه به نظر برسند ،عضویت
در یک گروه خاص میتواند منجر به کاهش ریسک افراد و نهایتاً بهبود تخصيص کاراي منابع
شود؛ و دومين مزیت آن این است که گروههاي مذهبی میتوانند با ارائه ابزارهاي فراقانونی براي
ایجاد اعتماد و تحریم کفار در مبادالت درونگروهی ،مجدداً عدم اطمينان را کاهش دهند و
کارایی را بهبود بخشند ،به ویژه زمانی که راه حلهاي مدنی براي عدم حمایت قراردادها ضعيف
هستند (سگرادو.)2008 ،3
نظام اقتصاد اسالمی ،سعی دارد تا با استفاده از روشهاي کارآمد و عادالنه بر مبناي واسطهگري
وجوه بر اساس سود به تأمين مالی بپردازد .بدین منظور با تأکيد بر تأمين مالی مستقيم از طریق
عقود اسالمی ابزارها ،نهادها و بازارهایی را به رسميت میشناسد که سرمایه پولی را در بخش
واقعی اقتصاد به کار میاندازند .در این قسمت سعی میشود ارتباط بين عقود اسالمی و تعميق مالی
بيان شود.
 -1-5ثبات مالی
با توجه به اینکه ثبات مالی به عنوان یکی از هفت ستون توسعه مالی 2مطرح میشود ،منظور از
ثبات مالی وضعيتی است که از وقوع بحرانهاي مالی سيستماتيک جلوگيري شود؛ ریسک بحران
)Segrado (2005

3.

 .2اجالس جهانی اقتصاد در سال  ،2030توسعه مالی را عوامل ،سياستها و نهادهایی که به واسطهها و بازارهاي مالی کارآمد و
دسترسی عميق و وسيع به سرمایه و خدمات مالی منجر میشود تعریف کرده است .بر اساس این تعریف ،توسعه مالی بر هفت ستون
شامل محيط نهادي ،محيط کسب و کار ،ثبات مالی ،خدمات مالی بانکی ،خدمات مالی غير بانکی ،بازارهاي مالی ،و دسترسی به
خدمات مالی استوار است (اجالس جهانی اقتصاد داووس.)2030 ،
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نظام بانکی از راههایی نظير ایجاد حباب ،یکی از این مجموعه بحرانها محسوب میشود که
قابليت مهار آن از طریق اعمال عقود اسالمی در نظام بانکی وجود دارد .عقود اسالمی با برقراري
ارتباط ميان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد به تعميق مالی میپردازند و از این طریق موجب
ایجاد ثبات مالی میشوند .به بيان دیگر ،در بانکداري و تأمين مالی اسالمی ،خبري از فعاليتهاي
کاذب اقتصادي ،که اقتصاد را در برابر نوسانها و تحوالت پيشبينینشده در بازارهاي مالی
آسيبپذیر میسازد نيست؛ چرا که بخش مالی بانکی به بخش واقعی اقتصاد گره خورده است
(منظور و دیگران.)314١ ،
از بررسی مجموعه عقود اسالمی در امور مالی میتوان چنين نتيجه گرفت که اسالم به کسب
درآمد از راه اشتغال به امور صرفاً پولی و مالی بدون به کار انداختن پول در بخش واقعی اقتصاد و
پذیرش خطرهاي آن نظر مساعدي ندارد و این در جهت وظيفه اصلی پول «تسهيل مبادالت در
بخش واقعی اقتصاد» است (انصاري.)3146 ،
اصلیترین مشخصه بانکداري بدون ربا ،حضور در بخش حقيقی اقتصاد است .وجوه نقد در آن
بخش جریان دارد و بر اساس توليد کاال و خدمات افزایش مییابد .چنان که عقود مشارکتی
مستقيماً در فعاليتهاي توليدي نقش داشته و حتی در عقود مبادلهاي نيز مبادله فيزیکی کاال یا
خدمات صورت میگيرد.
بنابراین افزایش حجم فعاليتهاي مالی با بکارگيري عقود اسالمی با حفظ ثبات مالی منجر به
تعميق نظام مالی میشود .در نظام بانکداري اسالمی بر خالف بانکداري متداول که بر توان
بازپرداخت کارآفرینان تأکيد میشود ،ميزان سوددهی فعاليت مالک عمل میباشد .به طوريکه با
استفاده از عقود اسالمی میتوان شاهد سفتهبازي موثر و مفيد و هماهنگ با تغييرات بخش واقعی
بود ،که این امر میتواند از نوسانات در بازار کاالها و خدمات بکاهد و محيط مناسبتري براي
سرمایهگذاري فراهم آورد؛ در چنين شرایطی واسطههاي مالی میتوانند با شناسایی بهترین
تکنولوژيهاي توليدي ،نرخ نوآرويهاي تکنولوژیکی را از طریق شناسایی کارآفرینان با باالترین
شانس موفقيت در توليد کاالهاي جدید و فرآیندهاي توليدي افزایش دهند ،و در نتيجه با تعميق
مالی از طریق انباشت سرمایه و بهبود تخصيص منابع و در نهایت ابداعات تکنولوژیکی رشد
اقتصادي را متأثر نماید .هماهنگی و حرکت همپاي دو زیرمجموعه نظام اقتصادي ،یعنی بخش
مالی و واقعی از ضروریات نيل به توسعه اقتصادي میباشد .این ضرورت ،یعنی حرکت و رشد
هماهنگ دو بخش مالی و واقعی (همانند دو چرخ یک دوچرخه) در تعریف نظام اقتصادي مستتر
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بوده و نشانهاي از سالمت اقتصاد یک کشور میباشد ،بحران اقتصادي کشورهاي جنوب شرق
آسيا را میتوان به عنوان مثالی براي عدم توجه به این اصل ذکر نمود.
 -2-5مشارکت در سود و زیان
توتونچيان ( )31١3اساس بانکداري اسالمی را مشارکت و سایر عقود را عقود کمکی میداند .وي
معتقد است که شاید به همين دليل باشد که بانکداري اسالمی در دنيا به بانکداري از نوع مشارکت
در سود و زیان معروف شده است .هدایتی ( )316١ماهيت اساسی نظام بانکداري مبتنی بر عقود
اسالمی را ممنوعيت بهره در الهيات اسالمی میداند .رانج ،)2008( 3ممنوعيت ربا را لزوماً عامل
ایجاد محصوالت تأمين مالی بیعيب نمیداند .در حالیکه سگرادو ( )2008معتقد است که اثرات
جنبی تفکرات اسالمی میتواند روشهاي تأمين مالی را ارتقا بخشد .این اثرات عبارتند از :نرخ
بازده باال (در مقایسه با نرخ بهره ثابت) ،نگرش جامع به کسب و کارهاي حمایتی و فعاليتهاي
توليدي ،بسيج کاراتر منابع و توزیع عادالنهتر درآمد .رژیم بهره فقط پروژههایی را میپذیرد که
بازده مورد انتظار آنها بيشتر از هزینه قرض باشد و در نتيجه برخی از پروژههایی را که در نظام
مشارکت در سود اسالمی قابل پذیرش است ،فيلتر میکند .نظام مشارکت در سود اسالمی توزیع
عادالنهتر ثروت را از طریق ایجاد ثروت بيشتر براي صاحبان آن ،تضمين میکند .به عقيده
فریدي ،2اقتصاد اسالمی از عدالت ،برابري و بازي منصفانه تشکيل میشود .در واقع ،بهترین حالت
ایجاد برابري در ميان تودهها میباشد .اقتصاد اسالمی قوانين مشخصی را تعریف میکند که ساختار
شرکت را کنترل مینماید ،و به طور مؤثري از سوء استفاده و فساد ممانعت میکند .همچنين،
اسالم از طریق محدود کردن مالکيت شرکتها به کسانی که در کار و سرمایه مشارکت دارند ،از
مالکيت کسب و کار و شرکتها دفاع میکند ،بنابراین در مقابل تبدیل به واقعيت شدن مفاهيمی
نظير «تصاحب شرکتهاي بزرگ »1به طور مؤثر ایستادگی میکند .همچنين بانکداري اسالمی
میتواند با تعميق نظام مالی از طریق حداقل نمودن موانعی که براي اقشار ضعيف جامعه،
شرکتهاي کوچک ،کشاورزان و کارآفرینان بالقوه وجود دارد ،با بکارگيري عقودي نظير
مضاربه ،مزارعه و مساقات ،امکان مشارکت ایشان را در فعاليتهاي اقتصادي فراهم نماید.
)Range (2004
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Faridi

2.
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جا و وي )200١( 3حاکميت مشارکتی در نهادهاي مالی را یکی از عوامل مؤثر بر تعميق مالی
میدانند .تأکيد نظام اقتصاد اسالمی بر تأمين مالی مستقيم از طریق عقود مشارکتی مانند مضاربه،
مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،سرمایهگذاري مستقيم و  ...را میتوان یکی از عوامل مؤثر بر
تعميق نظام مالی دانست.
براي مثال ،سگرادو ( )2008عقد مضاربه را یک قرارداد تأمين مالی بر اساس اعتماد میداند که در
آن یک سرمایه گذار (بانک اسالمی) سرمایه را به یک بنگاه براي یک پروژه واگذار میکند .این
عقد با روش غربی مشارکت محدود مشابه است ،که در آن یک طرف تأمينکننده سرمایه است و
سایرین کسب و کار را اجرا میکنند ،و سود به نسبت درصد مالکيتی که قبالً مذاکره شده توزیع
می شود ،و در صورتی که زیان محقق شده باشد ،بانک هيچ بازدهی را به دست نمیآورد یا بازده
منفی در سرمایهگذاريهایش دارد و بنگاه هيچ جبرانی براي تالشش دریافت نمیکند .در این نوع
قراردادها ،تمامی مسئوليت هاي مالی متکی به خود کسب و کار است و بانک بر ایده یک پروژه
سرمایهگذاري میکند و در بازده احتمالی آن سهيم میشود.
بانکداري اسالمی با بکارگيري عقود اسالمی بر فرآیند توليد و ابزارهاي آن تأکيد مینماید در
صورتیکه در بانکداري مرسوم که بر نرخ سود ثابت تمرکز شده ،اغلب منجر به وامهاي
کوتاهمدت و شخصی میشود .چنان که قائد و ساسی )2030( 2به نقل از فریدمن ( )3363نشان
میدهند که نرخ بهره اسمی صفر شرط الزم براي تخصيص بهينه منابع میباشد ،با بکارگيري عقود
اسالمی تمامی فعاليتهاي سفتهبازي مربوط به تغييرات نرخ بهره حذف میشود و در نتيجه جریان
پول مستقيماً بر عرضه و تقاضاي کاال و خدمات اثر میگذارد و کارآیی را افزایش میدهد .با
برقراري نرخ بهره صفر ،دليلی براي جایگزینی منابع با پول وجود نخواهد داشت ،منابع بيشتري به
سمت سرمایهگذاري هدایت میشوند .بنابراین زمانی که قيمت مثبتی براي پول در نظر گرفته
میشود ،عوامل اقتصادي براي کاهش هزینههاي مبادالتی خود نرخ بهره ثابت را ترجيح میدهند.
همچنين از نظر تجربی نشان داده شده است که نرخ بهره صفر شرایط الزم و کافی براي تخصيص
بهينه منابع در مدلهاي تعادل عمومی به شمار میرود (ویلسون33١3 ،1؛ کول و کوچالکتا،8

)Ju and Wei (2007
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)Goaied and Sassi (2010
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 .)3334بنابراین عقود اسالمی با مشارکت در سود و زیان موجب توسعه مالی میشوند ،که این امر
از طریق انتخاب سودآورترین پروژهها و تأمين نقدینگی الزم براي پروژهها باعث افزایش بهرهوري
سرمایه شده و به رشد اقتصادي منجر میشود.
 -3-5افزایش سرمایهگذاری
رژیم مشارکت در سود میتواند حجم سرمایهگذاري را افزایش دهد و از اینرو اشتغال بيشتري را
ایجاد کند .همچنين با اعمال عقود اسالمی بخصوص عقود مشارکتی ،بازگشت سرمایه بستگی به
بهرهوري و تخصيص وجوه داشته؛ بنابراین ،بر اساس اعتبار پروژه ،کارآیی تخصيص سرمایه را
بهبود میبخشد (سگرادو .)2008 ،سبحانی ( )31١١معتقد است نظام بانکی بدون ربا تأمين بخشی از
سرمایه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طریق مشارکت ساماندهی میکند ،و تنگناهاي مربوط به
کمبود امکانات سرمایهگذاري را رفع مینماید؛ و بازارهایی را براي فعاليت توليدي انتخاب
میکند که به دليل برخورداري از عدم تعادل بيشتر ،امکان سودآوري بيشتري در آنها وجود دارد
و در نتيجه عدم تعادل بين بخشها و صنایع را کاهش داده یا رفع مینماید .در واقع نظام بانکی با
بهرهگيري از عقود اسالمی ،در نقش وکيل سپردهگذاران در گذر زمان به نهادي تخصصی و
عامليتی پویا در شناخت بازارهاي کاال و خدمات و صنایع فعال مبدل میگردد ،به نحوي که
انگيزههاي الزم براي سپردن وجوه و منابع بيشتر از سوي سپردهگذاران در جامعه اسالمی جهت
سرمایهگذاري را فراهم میآورد.
استفاده از عقود اسالمی در نظام بانکی با افزایش حجم پسانداز و سرمایهگذاري از طریق تعميق
نظام مالی مستقيماً منجر به رشد اقتصادي میگردد .یکی از راههاي افزایش بهرهوري سرمایه و در
نهایت رشد اقتصادي انتخاب سودآورترین پروژههاي سرمایهگذاري است؛ ارزیابی و انتخاب
پروژههاي سرمایهگذاري توسط واسطهگران مالی ،اگر به نحو کارآمدي صورت پذیرد ،باعث
افزایش بهرهوري سرمایهگذاري میشود .از یک سو ،بهرهوري متوسط سرمایه در پروژههاي
سرمایهگذاري که توسط سيستم مالی به خوبی کنترل و ارزیابی شوند باالتر از سایر پروژههاي
سرمایهگذاري خواهد بود و از سوي دیگر ،انتخاب سودآورترین پروژهها بهرهوري سرمایه را ارتقا
خواهد داد .این در حالی است که هسيه و کلنا )200١( 3همچنين رستاکيا و روگرسان)200١( 2
)Hsieh and Klenow (2007
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عمق مالی کم و بهرهوري کل عوامل )TFP( 3پایينتر در کشورهاي در حال توسعه را از طریق
انحراف در تخصيص منابع به واحدهاي توليدي توضيح میدهند.
همچنين عقود اسالمی میتوانند با افزایش سود در بخشهایی از اقتصاد که از عدم تعادل بيشتري
برخوردارند ،موجب ایجاد نظام مالی کارآمد و پویا شوند .چنانکه مطالعه هریسون و

همکاران2

( )3333نشان میدهد که افزایش حاشيه سود واسطهگران مالی منجر به افزایش تعداد و تنوع
تخصص بانکها شده و با وارد شدن بانکهاي جدید هزینههاي مبادالتی کاهش یافته و رشد
اقتصادي افزایش مییابد .بنابراین بکارگيري عقود اسالمی با تعميق نظام مالی از طریق افزایش
حجم سرمایهگذاري و بهبود کارایی تخصيص سرمایه منجر به رشد اقتصادي میشود.
 -4-5رونق بازارهای مالی
سبحانی ( )31١١معتقد است عمليات بانکی بدون ربا به خاطر مواجه ساختن نظام بانکی با بورس و
بازارهاي سهام (به وکالت) در واقع موجبات فعال شدن بازار سهام در بورس را فراهم مینماید.
زیرا نظام بانکی در نقش خریدار سهام و عامل خبره و داراي امکانات گردآوري شده بسياري
است که محدودیتهاي اشخاص حقيقی یا حقوقی را در این ارتباط ندارد و در نقش عرضهکننده
سهام ،این اعتماد را براي خریداران سهم و یا مشارکتکنندگان با خویش فراهم میآورد که امتياز
آگاهی و برخورداري مالی را داراست .واضح است با چنين شرایطی احتمال زیان و یا کاهش
ارزش سهام در بورس کم میشود و نسبت به زمان حضور افراد حقيقی ناآشنا به امور تخصصی
سرمایهگذاري و داراي شناخت ناکافی از بازارهاي مالی ،حجم معامالت مطرح در آن بسيار بيشتر
میشود.
چنين نظامی حداقل به لحاظ نظري طوري طراحی شده است که با ایجاد ریسکپذیري در
سپردهگذاران و عامليت و خبرگی در بانکداران موجب گسترش فعاليت بازارهاي مالی و در نتيجه
تعميق نظام شده ،و در نهایت با توسعه بنيانهاي توليدي در جامعه باعث رشد اقتصادي میشود.
یکی از راههاي افزایش بهرهوري سرمایه تأمين نقدینگی الزم براي پروژههاي سرمایهگذاري است
تا با ایجاد یک سيستم مالی کارآمد رشد اقتصادي را متأثر سازد؛ سيستم مالی با تأمين نقدینگی
امکان تبدیل بخش عمدهاي از پساندازها به سرمایهگذاري در پروژههاي بلندمدت را که
Total Factor Productivity

3.

)Harrison et al. (1999
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سودآورتر نيز میباشند ،فراهم میآورد .در رویکرد اقتصاد خرد ،تأمين نقدینگی ایجاد نوعی بيمه
در مقابل عدم اطمينان نسبت به تخصيص مصرف بيندورهاي است .بدین صورت که عامالن
اقتصادي میتوانند جهت تغيير مسير زمانی مصرف بيندورهاي خود ،به مبادله داراییهاي مالی در
بازارهاي مالی بپردازند .در غير این صورت اقتصاد بایستی از انجام سرمایهگذاري فيزیکی
بلندمدت چشمپوشی کند ،که باعث میشود سرمایهگذاريها عمدتاً در پروژههاي کوتاهمدت
متمرکز گردند و تأمين مالی پروژههاي بلندمدت با دشواري مواجه شود ،یا این که اقدام به
سرمایهگذاري فيزیکی کنند ،که انتقال مصرف دوره آتی به دوره جاري را دشوارتر میسازد.
وجود بازارهاي مالی این امکان را فراهم میکند که عامل اقتصادي بتواند به راحتی و از طریق
مبادله داراییهاي مالی انتقال بين مصرف دوره آتی و جاري را انجام دهد .بنابراین تأمين مالی طول
دوره پروژههاي سرمایهگذاري را افزایش میدهد .همچنين نيووربرگ و همکاران)2006( 3
معتقدند ،اوراقی که براي تجارت بيشترین فایده را در بر دارند مانند سهام و اوراق قرضه ،ممکن
است درجه نقدینگی و مقدار ریسکی که پساندازکنندگان به دنبالش هستند را دارا نباشد .در این
موارد واسطههاي مالی ابزارهاي مالی فوق را با خواست و نياز مشتریان تطبيق میدهند و به این
وسيله به مدیریت ریسک میپردازند و از این طریق باعث رشد اقتصادي میشوند.
 -5-5تنوع عقود اسالمی
اشميت-هبل و سرون ( )2002معتقدند یک سيستم مالی عميق باید توانایی فراهم نمودن ابزارهاي
پسانداز جایگزین را داشته باشد که با ترجيحات افراد ،ریسکپذیري و سطح درآمدي آنها
مطابقت داشته باشد .وجود تنوع در عقود اسالمی از طریق گسترش دامنه خدمات مالی میتواند
موجب تعميق نظام مالی شود .وجود عقود متفاوت چه به لحاظ ماهيت (مبادلهاي ،مشارکتی،
سرمایهگذاري و  )...و چه به لحاظ خاص بودن براي بخشها و فعاليتهاي خاص اقتصادي
(مزارعه ،مساقات ،مضاربه و  )...داراي تنوع بوده و حتی به لحاظ بحث مالکيت نيز شرایط متنوعی
را ارائه مینماید .این امر شرایط را براي تقسيم ریسک 2به خوبی مهيا میکند .تقسيم ریسک با
کاهش ریسکی که هر عامل اقتصادي بایستی تقبل کند ،سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاري
در پروژههاي بلندمدت میکند و از این طریق رشد اقتصادي را افزایش میدهد .براي مثال ،تنوع
)Nieuwerburgh et al. (2006
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موجود در عقود اسالمی به لحاظ بحث وثيقه را میتوان یکی از مزایاي این عقود مطرح نمود ،به
طوري که عدم نياز به وثيقه در عقود مشارکتی میتواند موجب تشویق سرمایهگذاري و مهيا
نمودن شرایط کارآفرینی گردد و با افزایش حجم فعاليتهاي مالی سبب تعميق مالی شده و از
طریق افزایش بهرهوري سرمایه به رشد اقتصادي کمک کند .در حالیکه در عقود مبادلهاي نياز به
وثيقه و نرخ سود معين سبب کاهش ریسک (اعتباري ،تجاري ،بازار و انسانی) میشود ،که با
مدیریت ریسکهاي موجود منجر به توسعه مالی و در نهایت رشد اقتصادي خواهد شد.
 -9-5تأمین مالی خرد
عقاید اسالمی در مورد مسئوليت فراتر از اهداف صرفاً سوددهی میباشد .جداي از محدودیتهاي
اندیشه نئوکالسيکی ،این موج جدید بر انواع مسئوليتهاي جدیدي داللت دارد که از طرف
شرکت تحت عنوان «مسئوليت مشارکت اجتماعی »3مطرح میشوند (فرو .)2008 ،2چنان که
حداکثرسازي منافع اجتماعی در مقابل حداکثرسازي سود ،هدف نهایی است ،ایجاد نهادهاي مالی
سالمتر میتواند خدمات مالی مؤثرتري را در اجتماع محلی ایجاد نماید ،و از این راه به تعميق نظام
مالی بپردازد .برخی نویسندگان (از جمله الهاران )3336 ،1بحث میکنند که تأمين مالی اسالمی،
اگر در الگوي جدیدي وارد شود ،میتواند یک جایگزین معتبر براي نمونه غربی که بحرانهاي
اجتماعی و اقتصادي به همراه داشت ،باشد.
داميل و سپکنين )3333( 8در زمينه چگونگی ترکيب بانکداري اسالمی با تأمين مالی خرد ،8به دو
ابزار اصلی تأمين مالی اسالمی (مضاربه ،مشارکت و مرابحه) اشاره مینمایند:
 -3مدل مضاربه :برنامه تأمين مالی در سطح خرد و بنگاههاي اقتصادي با سرمایهگذاري پول و
نيروي کار همراه و شریک یکدیگر هستند .کارآفرینی در سطح خرد براي کار و سهمش از سود
تشویق میشود ولی برنامه تأمين مالی فقط در سود مشارکت میکند .البته این مدل مجموعهاي از
مشکالت را موجب میشود ،که بيشتر آن با این واقعيت مرتبط است که کارآفرینان در سطح خرد
معموالً حسابرسی دقيقی انجام نمیدهند و این امر پيدا کردن سهم دقيق سود را مشکلتر میکند.
Corporate Social Responsibility
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این مدلها از نظر فهم ،مدیریت و کاربرد پيچيده میباشند ،در نتيجه کسانی که درگير این امور
میشوند نياز به آموزش تخصصی این موضوعات دارند .بنابراین ،براي مدیریت سادهتر برنامه
مشارکت در سود ،مدل مضاربه براي کسب و کارهاي با دوره سوددهی طوالنیتر کاراتر است.
 -2مدل مرابحه :در چنين قراردادهایی ،برنامه تأمين مالی در سطح خرد کاالها را خریداري کرده و
مجدداً به بنگاههاي اقتصادي به ازاي هزینه کاال به اضافه هزینههاي اجرایی میفروشد .اغلب
وامگيرنده در اقساط مساوي براي کاالها پرداخت میکند ،و برنامه تأمين مالی کاالها را تا زمانی
که آخرین قسط پرداخت شود ،مالک میشود.
امروزه برنامههاي تأمين مالی خرد تبدیل به بخش مهمی از استراتژيهاي کاهش فقر یا ارتقاء
توسعه بنگاههاي اقتصادي کوچک شدهاند ،که عموماً به وامهاي کوچکی که از طریق نهادهاي
غير انتفاعی و بشردوستانه به منظور توانمندسازي اقشار بیبضاعت اعطا میشود ،اطالق میگردد.
در سطوح اوليه ،پرداخت وام بدون وثيقه را میتوان به عنوان مثالی در مورد اهداف مشترک
عملکرد بانکداري اسالمی و تأمين مالی در سطح خرد مطرح نمود .بنابراین بانکداري اسالمی و
برنامههاي اعتباري خرد ،از هر دو بُعد عملی و ایدئولوژیکی مکمل یکدیگر میباشند .حتی اگر هر
دو روند نسبتاً جدیدي را در محيط مالی شکل دهند ،گنجایش تأمين مالی اسالمی و تأمين مالی
خرد در فعاليتهاي نظام بانکی متداول در یک مسير مشابه تکامل مییابد ،زیرا هر دوي آنها از
یک موقعيت حاشيهاي شروع نموده و قصد رسيدن به شهرت فزاینده دارند (سگرادو.)2008 ،
عقود اسالمی از طریق برنامههاي تأمين مالی خرد موجب افزایش پسانداز در ميان افراد کمدرآمد
میشود؛ چنين برنامههایی امکان دسترسی به وجوه براي افرادي که تاکنون از بازارهاي مالی
محروم بودهاند را فراهم میآورد (نظير کارآفرینان بالقوه ،شرکتهاي کوچک و غيره) ،که این
امر به عنوان شاخصه کليدي تعميق مالی مطرح میشود .از اینرو ،با جلب مشارکت ایشان،
فرصتهاي مشابهی را فراهم میکند که عالوه بر کاهش فقر و افزایش درآمد ،از طریق تجهيز
پساندازهاي کوچک و پراکنده رشد اقتصادي را متأثر سازد .همچنين ،عالوه بر اثر مستقيم تجهيز
پساندازها بر روي انباشت سرمایه ،تجهيز بهتر پساندازها میتواند باعث بهبود تخصيص منابع و
در نتيجه ابداعات تکنولوژیک شده و از این طریق منجر به رشد اقتصادي شود.
 -3-5اطالعات نامتقارن
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در عقود مبادلهاي به علت وجود نرخ سود معين ،مشکل اطالعات نامتقارن وجود ندارد .همچنين
در عقود مشارکتی ،با توجه به ضرورت نظارت و پایش بانکها به دليل مشارکت در سود و زیان
پروژه ،ریسک مخاطرات اخالقی و تأخير در بازپرداخت براي بانکها کاهش مییابد و در نتيجه
امکان مدیریت ریسک به عنوان کانالی براي توسعه مالی فراهم میشود .بنابراین ،شرایط مناسبی را
براي بهبود عملکرد و ارتقاي کيفيت و کمّيت بازارهاي مالی و در نتيجه رشد اقتصادي به صورت
درونزا فراهم میآورد .به عالوه ،با گسترش حجم فعاليت نهادهاي مالی و ایجاد روابط بلندمدت
بين واسطههاي مالی و بنگاه ،هزینههاي کسب اطالعات کاهش مییابد (شارپ )3330 ،3همچنين
استيگليتز و گرینوالد )2001( 2معتقدند یکی از آثار تعميق مالی کاهش عدم تقارن اطالعاتی
میباشد .بنابراین ،با توجه به اینکه قراردادهاي مالی به شدت اعتمادبر هستند ،1میتوان با اتکا به
ارزشهاي اسالمی نظير صداقت ،امانت و اعتماد (که از عوامل کليدي بهبود سرمایه اجتماعی
هستند) و تعميق نظام مالی از طریق گسترش حجم فعاليتهاي مالی بلندمدت ،هزینههاي اطالعاتی
را کاهش داد .در نتيجه با کاهش عدم تقارن اطالعاتی و بهبود تخصيص منابع رشد اقتصادي
تسریع خواهد شد (بوید و پرسکات.)3346 ،8
 -9توصیههای سیاستی
تعميق یک فرآیند تدریجی و کامالً بنيانی است که توصيههاي سياستی مناسب باید براي هر کشور
خاص با توجه به شرایط و نهادهاي موجود در آن ارائه شود .برخی از این توصيههاي سياستی
عبارتند از:
 )3سياستهاي اقتصاد کالن :سياستهاي دولت ،ساختار و کارکرد نظام مالی را شکل میدهد.
براي برقراري ثبات اقتصادي و مالی ،یک چارچوب سياستی عملی ضروري است که تقاضا براي
داراییهاي داخلی را حمایت نموده و اعتبار دولت را به عنوان صادرکننده اوراق قرضه ارتقا دهد.
الزمه تعميق مالی ،انضباط مالی و سياستهاي اقتصاد کالن پایدار از سوي دولت میباشد .در این

)Sharpe (1990

3.

)Stiglitz and Greenwald (2003

2.

 1براي مطالعه در مورد نقش اعتماد و سرمایه اجتماعی در بازارهاي مالی ،مراجعه شود به صفوي و مجتهدي (.)3130
)Boyd and Prescott (1986

8.
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راستا ،نااطمينانی سياسی ممکن است به بیثباتی اقتصاد کالن و وخامت شرایط کسب و کار منجر
شود .بنابراین وجود یک نظام سياسی پایدار پيششرط برقراري ثبات اقتصادي میباشد.
 )2زیرساختارهاي بازاري :زیرساختارهاي بازاري قوي مانند یک منحنی بازدهی استاندارد ،یکی از
ملزومات کليدي توسعه بازار است ،و ارزشيابی داراییهاي مالی را تسهيل مینماید؛ و به نوبه خود
سياستهاي مدیریت بدهیهاي عمومی را ضروري میسازد .همچنين دولتها میتوانند با ایجاد و
تقویت زیرساختارهایی نظير زیرساختارهاي اطالعاتی ،گسترش اعتبار و افزایش رقابت در بخش
بانکی به دسترسی بيشتر به خدمات مالی کمک کنند.
 )1چارچوب قانونی :چارچوب قانونی قوي و شفاف براي حمایت از سرمایهگذاران و حقوق
مالکيت حياتی است .براي مثال ،قانونگذار میتواند استانداردهاي حسابداري دقيق و به موقع را
تدوین و تقویت نماید؛ در حالیکه بخش خصوصی میتواند زیرساختارهاي ضروري مانند دفاتر
اعتباري و مبادالتی الزم را ایجاد نمایند .ارتباط مثبت ميان نهادهاي سالم ،توسعه مالی و رشد
اقتصادي بلندمدت در بسياري از مطالعات تجربی مورد پذیرش قرار گرفته است (فرگوسن،3
2006؛ چين و ایتو.)2006 ،2
 )8روش تنظيم مقررات و نظارت :یک نظام تنظيم مقررات و نظارت دقيق با قابليت تضمين ثبات
مالی باید ایجاد شود .همچنين ایجاد توازنی مورد نياز است که به موجب آن تنظيم مقررات بتواند
بازارها را به صورت معقول و بدون مانع براي توسعه هدایت نماید .مقرراتزدایی بيش از اندازه
سریع ،خطر ایجاد بیثباتی را به همراه دارد و قوانين با محدودکنندگی زیاد نيز میتواند مانع توسعه
بازار مالی شود .چنين مقرراتی مورد نياز است تا بازاري شفاف براي سهامداران فراهم نماید ،تسلط
بازار را محدود نموده و مدیریت ریسک را تقویت نماید .در شرایط فعلی ،فراهم نمودن شرایط
مشارکت بخش خصوصی در انتشار اوراق قرضه در کشور میتواند گام مؤثري در جهت افزایش
اندازه بازارهاي داخلی و در نتيجه تعميق مالی

باشد1.

)Fergusson (2006

3.

)Chinn and Ito 92006

2.

 .1اوراق قرضه از مهمترین منابع تأمين سرمایه شرکتها به شمار میرود .یک شرکت سهامی با انتشار اوراق قرضه ،در واقع نوعی
وام بلندمدت میگيرد که نرخ بهرهاي پایينتر از سایر روشهاي تأمين پول براي آن میپردازد؛ و متعهد میشود در زمانهاي
مشخص ،مبالغ معينی را به عنوان بهره بپر دازد .نرخ بازده این اوراق از اوراق قرضه دولتی بيشتر بوده و معایبی نظير ریسک ناتوانی
شرکت در بازپرداخت به موقع ،و نوسان قيمت زیاد در بازار ثانوي را دارد (موسویان.)3146 ،
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 )8سازوکارهاي همکاري :سازوکارهاي همکاري نيز میتوانند نقش داشته باشند ،مانند آنچه
بازارهاي اوراق قرضه محلی در کشورهاي آسيایی را توسعه بخشيد .به خصوص ،تالشهایی که با
هدف پرداختن به موانع مختلف براي توسعه بازارهاي اوراق قرضه صورت میپذیرند – و تالش
آنها که بر دستيابی به اندازه بحرانی ،ایجاد نظام اطالعاتی شفاف ،بهبود زیرساختارهاي بازاري و
مقررات ،و ایجاد سرمایهگذاران فعال تمرکز میکند -به نظر میرسد که اثر زیادي داشته باشند.
همچنين ،ایجاد بازار بين بانکی بينالمللی براي تقویت همکاري و ارتباطات بين بانکهاي اسالمی
ضروري به نظر میرسد .قدرت بانکهاي تجاري متعارف از همکاري بين آنها ایجاد شده است.
هم اکنون بانکهاي اسالمی به طور منفرد عمل میکنند ،در حالیکه براي قدرتمند شدن باید با
هم ارتباط بيشتر داشته و بازار بين بانکی بينالمللی وجود داشته باشد.
 )6ایجاد نظام بانکی مذهبی و اخالقی :اقتصاد اسالمی مدرن بيشتر در تمایل به انعکاس عقاید و
هویت اسالمی است تا تأسيس نظام بانکی اخالقی و مذهبی .در واقع رسالت بانکداري اسالمی
فراهم نمودن نگرشی جامع بر اساس اصول اسالمی از طرف فرد و جامعهاي که فرد به آن تعلق
دارد میباشد ،طبيعتاً استقرار چنين نظام بانکی نه تنها در تبليغ و انعکاس عقاید اسالمی موثرتر بوده،
بلکه منجر به تعميق و در نتيجه توسعه مالی میشود.

منابع و مآخذ
الف :منابع و مآخذ فارسی
 .3انصاري ،جعفر ( .)3146مبانی نظام مالی با نگرش اسالمی ،تهران ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمينی (ره) ،چاپ اول.
 .2توتونچيان ،ایرج ( .)31١3پول و بانکداري اسالمی و مقایسه آن با نظام سرمایه داري ،توانگران ،چاپ
اول.
 .1حشمتی موالیی ،حسين (" .)3141عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداري ایران" .پژوهشنامه
اقتصادي .88-44 :31
 .8خان ،محسن .و ميرآخور ،عباس ( .)31١0مطالعات نظري در بانکداري و ماليه اسالمی ،تهران ،مؤسسه
بانکداري ایران ،چاپ اول.
 .8خلعتبري ،فيروزه ( .)31١3مجموعه مفاهيم پولی ،بانکی و بينالمللی ،انتشارات شباویز.
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 .6دادگر ،یدا . ...و نظري ،روحا" .)3144( ...ارزیابی شاخصهاي توسعه مالی در ایران" .اولين کنفرانس
بينالمللی توسعه نظام تأمين مالی در ایران ،مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف :تهران،
صفحات .3-18
 .١سبحانی ،حسن (" .)31١١بررسی ادله عدم حضور موثر نظام بانکی در بازارهاي مالی" .مجموعه
مقاالت هشتمين کنفرانس سياستهاي پولی و ارزي مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،بانک مرکزي
جمهوري اسالمی ایران ،صفحات .161-1١2
 .4صفوي ،بيژن .و مجتهدي ،سبا (" .)3130تجزیه و تحليل اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد
ایران طی سالهاي  ."3161-314١مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس توسعه نظام تأمين مالی در
ایران ،مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف :تهران ،صفحات .163-132
 .3کميجانی ،اکبر .و نادعلی ،محمد (" .)3146بررسی رابطه علّی تعميق مالی و رشد اقتصادي در ایران".
پژوهشنامه بازرگانی .21-8١ :88
 .30منظور ،داود .رحيمی ،اميرمحمد .و محمدي ،محسن (" .)314١بانکداري اسالمی در رقابت با بانکداري
متداول ،موانع و چالشهاي پيش رو" .نوزدهمين همایش بانکداري اسالمی ،صفحات .148-801
 .33موسویان ،سيدعباس ( .)31١3بانکدارى بدون ربا از نظریه تا عمل ،مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر.
 .32موسویان ،سيدعباس ( .)3146ابزارهاي مالی اسالمی (صکوک) ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.
 .31ميشکين ،فردریک ( .)314١پول ،ارز و بانکداري .علی جهانخانی و علی پارسائيان؛ تهران ،انتشارات
سمت ،چاپ هفتم.
 .38نظيفی ،فاطمه (" .)3141توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران" .پژوهشنامه اقتصادي .3١-310 :38
 .38هدایتی ،علی اصغر .سفري ،علی اصغر .و کلهر ،حسن ( .)316١عمليات بانکی داخلی (تخصيص منابع)،
انتشارات مرکز آموزش بانکداري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،چاپ اول.
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