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صنع��ت بانک��داری کش��ور از صنايعی اس��ت 
ک��ه می تواند با ب��ه کارگیری هم��ت و خرد جمعی 
سیاس��تگذاران، فع��االن و دس��ت اندرکاران پولی و 
مال��ی در اين رابطه و با بررس��ی چالش های موجود 
در خصوص فراهم کردن بس��ترهای مناسب اجرای 
کامل بانکداری اس��المی و ارايه راهکارهای مناسب 
ب��ا اس��تفاده از نقاط ق��وت قوانین موج��ود و با پويا 
ک��ردن آن ها و ارايه ابزارهای پولی و متنوع و بديع و 
ايجاد نهادهای جديد، زمینه مشارکت عمومی را در 

شکوفايی اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
در ايران اس��المی تجربه س��ه دهه اجرای نظام 
بانکداری بدون ربا نش��انگر آنس��ت که اجرای موفق 
قان��ون صرفًا مرتبط به متن آن نمی باش��د بلکه الزم 
اس��ت اجرای قانون ب��ا همراهی و هماهنگی س��اير 
نظام های ذيرب��ط اعم از نظام ه��ای حقوقی، فقهی، 
نظارت و بازرس��ی و همچنین تنظیم رابطه دولت و 

نظام بانکی ص��ورت پذيرد؛ مقوله ای که طرح تحول 
نظام بانکی به دنبال آن است.

دسته بندی نارسايی های نظام بانکی
از اين رو شايد پیش از پرداختن به بايدها الزم باشد 
به آنچه هس��ت نگاهی آسیب شناسانه داشته باشیم؛ 
به نظر می رس��د نارس��ايی های نظام بانکی کشور را 

بتوان در موارد زير دسته بندی و خالصه کرد:
• عدم تطبیق قوانین پولی و بانکی کشور با شرايط روز

• عدم همس��ويی قانون مدنی و تجارت با الزامات و 
توسعه نهادهای جديد و بین المللی

• ناهماهنگی میان نظام بانکی و نظام حقوقی
• فاصله رويکرد فقهی از رويه های بانکداری

• ع��دم تبیین تفاوت های اساس��ی نظ��ام بانکداری 
اسالمی و نظام بانکداری بدون ربا

• نارسايی های ساختاری و مديريتی بانک ها

تحوالت پیش روی نظام 
بانکداری کشور، پیش به سوی 

بانکداری اسالمی

دكتر محمود رضا خاوری

 محمودرضا خاوری، از مدیران باس�ابقه بانکی کش�ور و 
مدی�ر عامل بانک ملی ایران، در یادداش�ت کوتاهی مس�یر 
پیش روی بانکداری ایران را برای تحقق بیش�تر بانکداری 

اسالمی تحلیل کرده است.

• محدوديت ه��ای چالش برانگیز قوانی��ن و مقررات 
تأثیرگذار بر بانک ها

چالش های امور نظارتی بر بانک ها
بدون ش��ک هر يک از اين سرفصل ها در درون خود 
موارد و مصاديق فراوانی را برای طرح و بررسی دارند 
ک��ه تبیین هر کدام به تحقیقات و مجال بیش��تری 
نیازمند اس��ت. اما آنچه از مطالعه روند تدوين طرح 
تح��ول نظام بانکی کش��ور بر می آيد اين اس��ت که 
تدوين کنن��دگان س��عی کرده اند بخ��ش عمده ای از 
اين دغدغه ها و نارس��ايی ها را در قالب طرحی جامع 

احصاء و چاره انديشی کنند.
مجموع��ه نقد و اصالحیه ه��ای وارد به عملیات 
بانک��ی بدون رب��ا که اعمال آن ها ضامن س��المت و 
پويايی نظام بانکی و متضمن پیشرفت و توسعه بخش 
واقع��ی اقتص��اد کش��ور خواهد بود، نق��ش بی بديل 

با توجه به مشکالت و 
تنگناهای نظام بانکی و 
بر مبنای دو اصل حذف 

ربا از عمليات بانکی و 
ايجاد رقابت به منظور 
واقعی کردن عمليات 

بانکی، طرح تحول نظام 
بانکی با تأکيد بر تفکيک 

حساب ها به عنوان 
جايگزين طرح تفکيک 

بانک ها در حال پيگيری 
است.
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بانک ه��ا را بیش از پی��ش در صحنه اقتصادی ظاهر 
خواهد ساخت. از اين رو به نظر می رسد توجه بیش 
از پی��ش به موارد زي��ر می تواند به غنا و موفقیت هر 
چه بیش��تر طرح تحول نظام بانک��ی و تحقق هدف 
اصلی آن که اجرای کامل بانکداری اس��المی اس��ت 

کمک شايان کند.

ارايه تعريف دقیقی از نظام بانکداری 
اسالمی

همانگون��ه که از ن��ام اين نظام پیداس��ت، بانکداری 
زمانی مّتصف به صفت اسالمی خواهد بود که مبتنی 
بر ش��ريعت اسالم باش��د. ارکان اين نظام از متون و 
مستندات اس��المی استخراج می ش��وند گرچه بايد 
توجه داشت که صرف تهیه و تنظیم اين ارکان لزومًا 
ساختار و چارچوب منسجمی را نتیجه نداده و اثبات 

سازگاری آن ضروری است.

برق��راری و تعريف روابط اقتص��ادی مبتنی بر 
عدال��ت از مهم تري��ن ويژگی ه��ای نظ��ام بانکداری 
اس��المی اس��ت. در اين نظام اصول��ی مانند حرمت 
َاْکِل م��ال بِالبْاِطل، ثبات مالکی��ت، ممنوعیت غرر، 
ممنوعی��ت رب��ا و حاکمی��ت س��ودهای عادالنه از 

محورهای غیر قابل چشم پوشی است.
بنابراي��ن نظام، تص��رف در ام��وال و دارايی ها از 
س��وی بانک نمی تواند با فلسفه کلی سیستم اقتصاد 
اسالمی در تعارض باشد. همانگونه که اصولی از قبیل 
حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت در میان آحاد جامعه 

هم همواره مورد تأکید قرار دارد.

ضرورت تبعیت بخش اسمی از بخش 
حقیقی اقتصاد

بن��ا بر نگاه بانکداری اس��المی، عملی��ات بانکی بايد 
تسهیل کننده معامالت در بخش واقعی اقتصاد باشد 

و به همین خاطر اس��ت که نظريه پردازان بانکداری 
اس��المی همواره با گس��ترش بازار پ��ول در اقتصاد 
اس��المی مخالف��ت کرده اند. از اي��ن رو بايد همواره 
متوج��ه بود که جوهرة بانکداری اس��المی بر مبنای 

بخش واقعی اقتصاد تعريف شده است.

تفکیک حساب های بانکی
با توجه به مشکالت و تنگناهای نظام بانکی و بر مبنای 
دو اص��ل حذف ربا از عملیات بانکی و ايجاد رقابت به 
منظور واقعی کردن عملیات بانکی، طرح تحول نظام 
بانکی با تأکید بر تفکیک حساب ها به عنوان جايگزين 

طرح تفکیک بانک ها پیشنهاد می شود.
در اين طرح به جای يک کاسه کردن حساب ها، 
حساب های هر بانک بر اس��اس انواع محصوالت آن 
بانک تنظیم می ش��ود و نرخ های سود بانکی عماًل از 
بخ��ش واقعی اقتصاد تبعیت می کند از اين رو امکان 
ردياب��ی عملکرد س��پرده ها و بررس��ی میزان ارزش 

افزوده متعلق به هر يک وجود خواهد داشت.
بر اين اس��اس در طرح تحول ساختاری بانک ها 
متناس��ب با طرح تفکیک حس��اب های بانکی، موارد 

زير تعريف می شوند: 
• بانکداری عام المنفعه يا قرض الحسنه ای

• بانکداری خرد با محوريت تقويت تعاونی ها
• بانک��داری تج��اری با محوريت تأمین س��رمايه در 

گردش واحدهای اقتصادی
• بانکداری تخصصی متناسب با بخش های اقتصادی

• بانکداری توسعه ای
• بانکداری جامع 

تجربه سه دهه اجرای 
نظام بانکداری بدون 

ربا در ايران نشانگر آن 
است که اجرای موفق 
قانون صرفًا مرتبط به 

متن آن نمی باشد بلکه 
الزم است اجرای قانون 
با همراهی و هماهنگی 
ساير نظام های ذيربط 

اعم از نظام های حقوقی، 
فقهی، نظارت و بازرسی 
و همچنين تنظيم رابطه 

دولت و نظام بانکی 
صورت پذيرد.


