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  عقالنیت و اخالق؛ نقطه کانونی تعامل بانکداري ایران با 

   الملل بانکداري بین

  

 ***اکبر کشاورزیان و **ناصر الهی ،*یداله دادگر
  

  06/06/1396 پذیرش: ریختا    15/09/1395 دریافت: ریختا

  چکیده
به -  الملل ینمتعارف در سطح ب يبا بانکدار یرانا يبدون ربا يبانکدار ینتعامل و ارتباط ب یجادمهم ا هاي از چالش یکی

 المللی ینب یو بانک یمال ياستانداردها یتعدم رعا - سازمان ملل یتامن يشورا یمتحر فضاي اصالح بودن بر از زمان یرغ
 و...، ضوابط و مقررات یسمترور یج، ترو2007سال  یسپتامبر، بحران مال 11 هو بعد از حادث یالدياست. در هزاره سوم م

 یو... ضوابط و مقررات بانک یقانون ي،اقتصاد یاسی،س يرخدادها یلشد، اما به دل تر گیرانه در جهان سخت یو بانک یمال
 یتـوجه  کم یمال ياستانداردها یتو به رعا یافتهکشور کاهش  یو بانک یپول متولیان نظارت شده، تر رنگ کم یراندر ا

 یتاهم یقمواجه شده و موضوع تطب یبا مشکالت الملل ینب يو بانکدار یرانا يبانکدار یندوره تعامل ب ینشده است. در ا
 يبا تمرکز بر نقاط مشترك و مورد قبول در قالب استانداردها توان یم یااست که آ ینا یاست. سوال اصل یافته یشتريب

 یجـاد ا يتعامل و همکار الملل، ینب يبا بانکدار یرانا يبدون ربا يبانکدار ینو اخالق، ب یتعقالن مبنايشده بر  ینتدو
تعامـل و   يارائـه راهکارهـا   يآنها بـرا  یسهمورد نظر و مقا يو استخراج استانداردها یمقاله معرف ینا یکرد. هدف اصل
و  ياز روش مطالعـه اسـناد   یـق تحق یـن انجـام ا  ياست. برا یامتعارف دن يو بانکدار ینظام بانک هاي يگسترش همکار

 يبدون ربا که مطابق بـا بانکـدار   يو اخالق در بانکدار یتعقالن یکل هاي . شاخصشود یماستفاده  یفیتوص - یلیتحل
 ینو مقـررات (قـوان   قـوانین : از عبارتند است، ها شاخص ینبر ا یعتضوابط  شر یتمتعارف است و تنها تفاوت آن رعا

 يکارکنان و نهادها یان،(سهامداران، مشتر نفعان ي)، حقوق ذالمللی ینو ب یمال هاي شاخص یتو رعا المللی ینو ب یداخل
در  2007سـال   یرشـد و توسـعه و اشـتغال). بحـران مـال      ی،رفـاه اجتمـاع   یست،ز یط(مح یاجتماع یتمرتبط) و مسئول

 یدرشد، تول یرهايدر متغ یوروو حوزه  OECD عضو يکشورها یکا،متحده آمر یاالتاز جمله ا یافتهتوسعه  يکشورها
 ینو نرخ رشد سهام باعث شوك شده و ا ینظام بانک هاي ییبه دارا یهنسبت سرما یکاري،نرخ بهره، نرخ ب ی،ناخالص داخل

 یـران در ا یو بـانک  یمـال  یرهايمتغ یشده است. بررس الملل ینب يدر بانکدار یو بانک یضوابط مال یشموارد باعث افزا
 است  شده المللی ینضوابط ب یتنظارت و رعا یتوضع شدن رنگ مهم و کم هاي از شاخص یبرخ یرمس ییراز تغ حکایت

با  دهد یپژوهش نشان م ینا یج. نتاشود یم الملل ینب يمساله در دوره پسابرجام باعث مشکالت تعامل با بانکدار این که
است،  یزن یرانا يبانکدار پذیرش مورد و بوده مشترك الملل ینو اخالق که در سطح ب یتعقالن هاي تمرکز بر شاخص

   .داشت یمراودات اثربخش الملل ینب يبا بانکدار یمدر دوره پساتحر توان یم

  

  . JEL:G28 بنديطبقه

  . الملل ینب بانکداري و ربا بدون يبانکدار یم،تحر یق،اخالق، تطب یت،عقالن ها: کلیدواژه
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  مقدمه -1
تـرين عوامـل رشـد و توسـعه اقتصـادي در تـاريخ تحـوالت         بانكداري به عنوان يكي از مهم

بوده و در عصر حاضر، وجود اقتصادي پويـا و کارآمـد بـدون نهـاد بانـك      اقتصادي مطرح 
اصلي بانكداري مرسوم از منظر برخي رويكردهـا، شـبهات ربـوي      قابل تصور نیسد. چالش
برداري از اين نهاد مهم و دانش بشري را براي گروهـي از مسـلمانان    بودن آن اسد که بهره

كي به دلیل توجه کمتر به مباني عقالنید، اخـالق  دشوار ساخته اسد. اين مشكل در نظام بان
کسب و کار، اجماخ عقال و نظـرات کارشناسـان مـالي و بـانكي و تمرکـز بیشـتر بـر ظـواهر         

( و ايجـاد خطـو  خاصـي در زمینـه عملكـرد نهادهـاي مـالي بـا         1384شريعد )تسـخیري،  
هادهاي مالي تمرکز بر موضوخ تحريم ربا، باعث ترسیم چارچوب محدودي براي عملكرد ن

توان در دو جنبه عملیات بانكداري داخلي و تعامل با بانكداري  شده اسد. اين مشكل را مي
رسد اين چارچوب خاص با توجه  الملل مورد بررسي قراردادا از جنبه داخلي، به نظر مي بین
مین مالي در جهـان، ظرفیـد پاسـخگويي بـه نیازهـاي      تحوالت شتابان در عرصه مالیه و تأبه 
ها و متولیان اقتصادي را نداشـته و بـه دلیـل میخكـوب شـدن ايـن چـارچوب در         تعدد بنگاهم

ربا، عملیات نظام مالي به ويژه نظام بـانكي   قالب قوانین رسمي از جمله قانون بانكداري بدون
هـاي اسـالمي و حتـي اسـتانداردهاي      را با مشـكل مواجـه کـرده و باعـث دوري از شـاخص     

 شود( شده اسد. ر بانكداري مرسوم رعايد ميعقالنید و اخالق )که د
عقالنیـد و اخــالق زيربنــاي مبـاني اقتصــاد کالســیك، بانكـداري مرســوم و بانكــداري    

ها و رويكردهايي از عقالنید در رويكرد مالي و بانكي شريعد نیـز   الملل اسد. گرايش بین
صـلي مـراودات و   الملـل بـه دو بخـش ا   مطرح اسد. تعامل بانكداري ايران با بانكداري بـین 

شـود. در دوره پسـابرجام، مشـكل اصـلي تعامـل بـا       مین مالي تقسیم مـي معامالت بانكي و تأ
-ها و ضواب  جديد و سـخد  الملل در مراودات بانكي، مقررات، دستورالعملبانكداري بین

سستامبر و بحـران   11ويژه بعد از گیرانه مالي و بانكي اسد که از آغاز هزاره سوم میالدي به
المللـي   ، تدوين و به داليل منطقي و رعايد اصول اخالقي در مراودات بـین 2007مالي سال 

مین مالي تروريسم و مانند آن اجرايي شده اسد. ي کاهش يا محدود کردن پولشويي، تأبرا
المللي در قالب استاندارهاي جهاني نظیـر رعايـد اصـول کمیتـه     قوانین و مقررات بانكي بین

صـورت مـديريد   ولشويي و تروريسم و... مطرح شـده اسـد کـه در کـل بـه     بال، مبارزه با پ
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دلیـل داشـتن مبـاني عقالنـي و     گیرد. اين ضواب  و مقـررات بـه  مورد بررسي قرار مي 1تطبیس
اخالقي مورد پذيرش بانكداري ايران نیز اسد که نظام بانكي کشور با رعايد اين ضـواب ،  

المللـي بـراي شـروخ    سـطح اسـتانداردهاي بـین   هاي مـالي و بـانكي خـود را بـه     بايد شاخص
 مراودات و معامالت بانكي ارتقاء دهد.

هـاي اقتصـادي و   مین مالي بنگاهالملل، امكان تأالت بانكداري بینموضوخ ديگر در تعام
المللي اسد. بـا توجـه بـه اينكـه تـامین مـالي در قالـب        هاي معتبر بینها از طريس بانكبانك

شـود، امكـان اخـذ تسـهیالت از ايـن      در قالب عقود شريعد انجام نميفاينان  و ريفاينان  
اي کشور(، تنها از مسیر عقاليـي بـودن و منـافع حاصـل از آن بـراي      طريس )همانند نظام بیمه

امنیـد   هـاي شـوراي  مردم و اقتصاد کشور از جنبه فقهي قابل توجیـه بـوده و قبـل از تحـريم    
 شد.بازار مالي کشور با همین مباني انجام مي مین مالي درسازمان ملل نیز اين نوخ تأ

هدف اصلي اين مقاله، پرداختن به مباني مشترک عقالنید و اخالق بـراي ايجـاد تعامـل    
الملل و بهبود کارکردها و ايجـاد امكـان پاسـخگويي    ربا و بانكداري بین بین بانكداري بدون

هاي و بانكي در عصر فناوري بانكداري کشور  به نیازهاي گوناگون کسب و کار امور مالي
هـاي   نوين اسد. بانكداري متعارف که حاصل برخي رويكردها از عقالنیـد اسـد در دهـه   

هـاي قابـل    اخیر به سمد اخالقي بودن نیز پیش رفته و با تكیه بر اين دو اصل مهم، موفقیـد 
ه بـا  قبولي کسب کرده و در رشد و توسعه اقتصادي کشورها نقش بنیادي دارد و جالب آنك

تحوالت صورت گرفته در خصوص تغییر ماهید پول فلزي، رواج پول اعتبـاري، تـورم و...   
شـود. همچنـین   استنبا  ربوي بودن اين نوخ بانكداري کمتر در جوامع مربوطه احسـاس مـي  

ترين ابزارهاي قابل استفاده در شـريعد بـراي   ترين و نزديكعنوان مهمعقالنید و اخالق به
ويژه در احكام معامالت )که در آنهـا رسـیدن بـه نتـايج داراي     بوده و به گیري مطرحتصمیم

توانـد تغییـر کنـد و ايـن موضـوخ از       هاي مختلـف، ايـن احكـام مـي    اهمید اسد و در دوره
 برداري کرد.توان از تجربه بانكداري مرسوم بهرهپويايي شريعد اسالم اسد(، مي

ه ارائه پیشـینه موضـوخ پرداختـه شـده و     براي رسیدن به هدف اصلي اين پژوهش، ابتدا ب
شود. سس  مرور اجمـالي بـه مبـاني نظـري     تحقیقات انجام شده در ادبیات موضوخ ارائه مي

عقالنید و اخالق داشته و رابطه عقالنید و اخالق کسب و کار با مباني بانكـداري و فقهـي   
الملـل کـه در    ي بـین گیرد. معیارهاي اصلي عقالني و اخالقـي بانكـدار   مورد بررسي قرار مي
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صورت کلي در مديريد تطبیس ارائه شـده و  قالب قوانین و مقررات مختلف مطرح هستند به
شود. در بخـش بعـدي ايـن مقالـه، بـه نقطـه       راهكارهاي تعامل مراودات بانكي استخراج مي

شـود کـه   الملل، يعني عقالنید و اخالق تاکید مـي اشتراک بانكداري ايران و بانكداري بین
اي ايجاد تعامل بین دو نوخ بانكداري، نظام بانكي کشورمان بايد به سمد عملیاتي کـردن  بر

المللـي کـه حاصـل عقالنیـد و اخـالق اسـد،       ها و استانداردهاي مالي و بانكي بینشاخص
حرکد کند و خود را از برخي مسـائل فاقـد عقالنیـد و اخـالق کـه رعايـد اسـتاندارهاي        

ار کرده اسد، رها کند. مباحـث ايـن مقالـه بـا بررسـي تجربـي       بانكداري اسالمي را نیز دشو
المللي در نظام بانكي ايـران و ارائـه راهكارهـا و پیشـنهادهاي     هاي مالي و بانكي بین شاخص

 يابد.عقالني و اخالقي کاربردي خاتمه مي
 

 پیشیجه تحقیق  -2

 مطالعات داخل  -1-2
زرگاني )و کسب و کـار( از منظـر اقتصـاد و    اخالق با»اي با عنوان  ( در مطالعه1385دادگر )

توصیفي به بررسي مالحظات عمومي رابطه بین اقتصـاد   -با رويكرد تحلیلي« اقتصاد اسالمي
هاي عملي اخالق کسـب و کـار پرداختـه و پیونـد اخـالق بازرگـاني بـا پـارادايم          و مصداق

 اقتصاد اسالمي را مورد تحلیل قرار داده اسد.
، مبـاني و  «اخـالق در اقتصـاد  »( در گزارشي با عنـوان  1386ژيك )مرکز مطالعات استرات

هــا بــا  مفــاهیم اخــالق، اقتصــاد، عقالنیــد، نفــع شخصــي، دســد نــامرئي و روابــ  بــین آن 
 اسد. گیري از مباني نظري و مطالعات جديد مورد بررسي قرار داده  بهره

ي عقالنیـد اسـالمي بـا    مطالعـه تطبیقـ  »( در مقاله خود با عنوان 1392نیا ) دادگر و هادوي
دهند کـه رويكـرد شـناختي     تحلیلي نشان مي -با استفاده از روش توصیفي« رويكرد شناختي

شود برخي موضوعات اصلي که با محوريد شناخد ارتبا  تنگـاتنگي   به اقتصاد موجب مي
دارند، داراي اهمید بیشتري در اقتصاد هستند. در اين مقاله موضوعات عقالنید، اطالعـات  

هـا   تحلیل رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد اسالمي مورد بررسي دقیس قرار گرفته و ايـن يافتـه  و 
عنوان مزيتي معرفي شده که رويكرد شناختي به اقتصاد بـراي اقتصـاد اسـالمي بـه ارمغـان       به

 آورده اسد.  
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در هفـد فصـل بـه مباحـث     « اقتصاد اخالقي»( در کتاب خود با عنوان 1391بروجردي )
هاي مختلـف اخـالق    لم، اخالق، اقتصاد، رابطه بین اخالق و توسعه اقتصادي، نظريهاي ع پايه

 پردازد. اي مي و اخالق انساني و اخالقیات حرفه

اي وجــوه مشــابهد  بررســي مقايســه»( در رســاله دکتــري خــود بــا عنــوان 1392دانــش )
گیـري   و بهـره « هکنند عقالنید در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمي با تاکید بر رفتار مصرف

تطبیقــي  بـه مقايســه عقالنیـد در دو اقتصــاد متعـارف و اســالمي     -از روش مطالعـه تحلیلـي  
: از عبارتنـد  عقالنیـد  به مهم رويكرد سه نخسدا دهد، مي نشان تحقیس هاي پردازد. يافته مي
 -ج و طلبـي  نفـع  فـرض  بـر  مبتنـي  رويكـرد  -ب سـازگاري،  فـرض  بـر  مبتني رويكرد -الف

 وجـه  مـورد  25 حـدود  عقالنیـد،  نوخ دو دوما بین. کامل اطالعات فرض بر نيمبت رويكرد
 غیرمسـتقیم  يـا  مسـتقیم  طور به که اصلي وجود دارد هاي مولفه و زيربناها اصول، در اشتراک

 فـردي  حیـات  به و اسالمي معطوف متعارف اقتصاد در عقالنید سوما. دارد ثیرأت مصرف بر
 تشـكیل  را آنهـا  افتراق وجه آن، شمول و فراگیري زانمی تفاوت که چند هر اسد. جمعي و
 و اخالقـي  معرفتـي،  و متعـارف  اقتصـاد  در عقالنیـد  بودن ابزاري به توجه با چهارا. دهد مي

 وجـه  هـم  ابـزاري  نـوعي عقالنیـد   کـه  شود مي استنبا  اسالمي، اقتصاد در آن بودن ابزاري
 کند.  خدمد فرد «دخو» کدام به عقل که اين از نظر صرف اسد، ديگر مشترک

تحلیـل امكـان سـنجي مقاومـد مالیـه      »اي با عنـوان   ( در مطالعه1393دادگر و همكاران )
هـاي مـالي    سـنجي مقاومـد مالیـه اسـالمي در بحـران      به امكـان « هاي مالي اسالمي در بحران
هـاي اسـالمي، ضـمن توجـه بـه       کنند کـه التـزام واقعـي بـه آمـوزه      گیري مي پرداخته و نتیجه

 هاي مالي را دارد.  د، توان الزم جهد کاهش شدت بحرانعقالنی
ارائـه الگـويي بـراي بانكـداري     »اي بـا عنـوان    ( در مطالعه1393خورسنديان و همكاران )

هـاي بانكـداري    با استفاده از روش مطالعه اسنادي و پیمايش بـا اسـتخراج شـاخص   « اخالقي
اري اخالقي در نظام بانكي ايران اخالقي و تدوين پرسشنامه به بررسي وضعید اجراي بانكد

 رعايـد  معیـار  دو مـديران بـانكي   ديـد  از کـه  آن اسد بیانگر تحقیس پرداخته اسد. نتايج

 اي ويـژه  اهمیـد  از مـداري  مشـتري  و سـهامداران  و کارکنـان  بـا  برخـورد  در اخـالق 

 اسـد   آن از حاکي اسد. نتايج کمتر دو اين به نسبد معیارها ساير اهمید برخوردارند و

 تفـاوت  هـا  شـاخص  بنـدي  رتبـه  در خصوصـي  و دولتـي  هاي بانك مديران نظرات بین که

 .ندارد وجود خاصي
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بانكداري اخالقـي بـا رويكـرد    »( در کتابي با عنوان 1393حسین عیوضلو و وهاب قلیچ )
به بررسي معیارهاي اخالقي در نظـام اسـالمي،   « ضواب  اخالقي و تدابیر ساختاري -اسالمي 

هاي مختلف جهان و ضواب  اخالقي  اري اخالقي، تجربه برخي کشورها و بانكمباني بانكد
مشـي اخالقـي، تـدوين     پـردازد. ايـن مطالعـه بـا تعیـین خـ        حاکم در بانكداري اسالمي مـي 

ضواب  اخالقي و ارائه تدابیر ساختاري به نحـوه اجرايـي شـدن نظـام بانكـداري اخالقـي در       
 پردازد. نظام بانكي کشور مي

 

 طالعات خارج م -2-2
گذاري نظري و عملي بانكداري مرسوم بر پايه عقالنید اقتصـادي، مطالعـات    با توجه به پايه

منسجمي با عنوان بانكـداري مبتنـي بـر عقالنیـد در جهـان منتشـر نشـده، امـا در خصـوص          
توانـد مبنـاي خـوبي     اخیر کارهاي علمي شروخ شده اسد که مـي   بانكداري اخالقي در دهه

ضوخ پژوهش حاضر باشد. در اين بخش به برخي از مطالعات مهم و مـرتب   در خصوص مو
 شود. انجام شده اشاره مي
هـاي اسـالمي و مرسـوم در     عملكرد بانك»اي با عنوان  ( در مقاله2003روزلي و ابوبكر )

هـاي   هـاي اخالقـي و اسـالمي در بانـك     به بررسي کارايي و رعايد برخـي شـاخص  « مالزي
هايي بـا   ( در بانكROAشود که میزان بازده دارائي ) ر اين مقاله بیان ميپردازد. د مالزي مي

تواننـد از   ( بیشتر اسد و اين میزان تا حدي اسد کـه آنهـا مـي   IBSرويه بانكداري اسالمي)
شوند، جلوگیري  هاي اصلي متحمل آن مي هاي باالسري و عمومي که بانك مخارج و هزينه

الشعاخ  شته باشند. اين يافته همچنین مباحث مربو  به تحدوري دا کرده و در اين زمینه بهره
هاي مرسوم از لحاظ کارآمدي توسـ   بانكـداري اسـالمي را کـه بـر اثـر        قرار گرفتن بانك

کنـد. اگـر چـه     مـي يیـد  پیشـرفد کـرده و رونـس يافتـه اسـد، تأ     ربـا   ارائه محصوالت بـدون  
ات شـريعد مطابقـد دارد، انتظـار    مین مالي اعتباري با قوانین و مقـرر محصوالت اسالمي تأ

وري خـود   ها به محتواي اخالقي عملیات مالي خود نیز توجه کنند تا بهـره  رود اين بانك مي
 را ارتقا دهند.

بـه  « شـاخص اسـالمي بـودن اقتصـاد    »( در تحقیقـي بـا عنـوان    2010رحمان و عسـكري ) 
جهـان پرداختـه   کشـور   208هـا در   هاي اسالمي بودن و نحوه عملكـرد آن  استخراج شاخص
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شـاخص اسـالمي بـودن     -هاي مورد نظر در اين تحقیس بـه چهـار گـروه الـف     اسد. شاخص
شـاخص اسـالمي بـودن حقـوق      -شاخص اسالمي بودن حكومـد و قـانون، ج   -اقتصاد، ب

شـود. متغیرهـاي    الملـل تقسـیم مـي    شاخص اسالمي بودن روابـ  بـین   -سیاسي و انساني و د
آزادي اقتصادي و فـراهم کـردن فرصـد برابـر      -1تند از: شاخص اسالمي بودن اقتصاد عبار

هاي شـغلي و   ايجاد فرصد -3عدالد اقتصادي و حفاظد از حقوق مالكید،  -2اقتصادي، 
مبارزه با فقر و امكان تـامین   -5دسترسي برابر به آموزش،  -4دسترسي به اشتغال براي همه، 
هـاي   تـدارک زيرسـاخد   -7رآمـد،  توزيع متوازن ثروت و د -6نیازهاي اساسي براي همه، 

توجـه بــه اسـتانداردهاي اخالقــي از جملــه    -9مـديريد بهینــه منــابع،   -8مالیـاتي و رفــاهي،  
 -12ربــا و  دســتگاه مــالي بــدون -11بــازي محــ ،  فقــدان ســفته -10صـداقد و شــفافید،  

بـراي کشـورهاي توسـعه     24تا  1حفاظد از محی  زيسد. نتايج اين تحقیس حكايد از رتبه 
 براي کشور ايران دارد.   139براي کشورهاي اسالمي و رتبه  133افته و رتبه ي

« توازن بین بانكداري اخالقي و بانكداري اسـالمي »اي با عنوان  ( در مقاله2010ويلسون )
کننـدگان خـدمات مـالي     هاي اسالمي اغلب خود را بـه عنـوان تهیـه    دارد که بانك اعالم مي

گیرد به طور صريح  ها آنچه را اين مفهوم دربر مي ن عملكرد آکنند، اما  اخالقي توصیف مي
هـا تـالش    کند، اما در اين بانك کنند. مفهوم کلمه اخالق با اسالمي بودن برابري مي القا نمي

شـود.   هاي اجراي عملیات مالي مي هاي اخالقي و روش کمتري براي ايجاد ارتبا  بین مولفه
هزار مشتري( براي  30العمل مشتريان ) ص عك تحقیقي که در يك بانك مرسوم درخصو

درصد موافس اجراي سیاسـد اخالقـي    84اجراي سیاسد اخالقي به عمل آمد، نشان داد که 
اي بـا اخالقیـات نـدارد. اصـول اخالقـي       درصد اعتقاد داشتند که بانك رابطه 5هستند و تنها 

عـدم    مـودن حقـوق بشـر،   مطرح شده عبارت بود از: عدم ارائه خدمات مالي بـراي پايمـال ن  
افـزار، شـكار حیوانـات و     هاي ساخد و فروش سالح و جنگ ارائه خدمات مالي براي بنگاه

هاي فسیلي کـه   هايي که در تولید سوخد نابودي مزارخ و عدم ارائه خدمات مالي به شرکد
کنند يـا مـواد شـیمیايي غیرطبیعـي کـه بـه سـوراخ شـدن اليـه اوزون           باران اسیدي تولید مي

 زند. انجامد و به محی  زيسد آسیب مي مي

هــاي خــود براســاس کــدهاي اخــالق  ( بــه مقايســه بانــك2010بانــك مرکــزي ترکیــه )
تواند مفیـد باشـد:    پردازد که براي بانكداري ايران نیز مي بانكداري در هفد بخش اصلي مي

اصـول   -مجـوز قـانوني، ج   -اهداف و فلسفه وجودي، ب -مقررات عمومي شامل: الف -1
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هـا شـامل:    روابـ  بـین بانـك    -3ها و موسسات عمـومي،   ها با سازمان رواب  بانك -2کلي، 
روابـ    -4رسـاني،   تبلیغات و اطالخ -رقابد، ج -تبادل اطالعات، رفتار کارکنان، ب -الف
کیفیـد   -حفظ اسرار مشـتريان، ج  -اطالعات مشتريان، ب -ها با مشتريان شامل: الف بانك

وضـعید   -ها با کارکنان خـود شـامل: الـف    رواب  بانك -5يان، شكايد مشتر -خدمات، د
ساعات کاري و رواب  کارکنان با مشـتريان   -محی  کاري، د -مسیر شغلي، ج -رفاهي، ب

 -هـا، ب  پايـايي بخشـنامه   -اي و اصول اخالقي شـامل: الـف   قواعد حرفه -6قانون کار،   -هـ
نحوه اجراي تصمیمات کمیتـه   -ندها، دمیزان پذيرش و بازنگري فراي -فرايندهاي بانكي، ج
-هـا و ب  هـا و تحـريم   کشف عدم تطبیـس  -ساير مقررات شامل: الف -7تخصصي اخالق و 

 کیفید اجراي بانكداري اخالقي.

ــر بانكــداري  »اي بــا عنــوان  ( در مطالعــه2014ديمیرالــپ ) عقالنیــد اســالمي، گــواهي ب
دارد کـه   پـردازد و اعـالم مـي    مي مـي به بررسي عقالنید اسالمي در بانكداري اسال« اسالمي

رمز موفقید بانكداري اسالمي، عقالنید اسـالمي اسـد. ايـن مطالعـه اثـر رفتـار مشـتريان و        
هاي ايـن   کند. يافته الزامات مذهبي بانك اسالمي را بر تصمیمات اقتصادي بانك بررسي مي

سالمي و مرسـوم  هاي ا داري در رضايد مشتريان بانك دهد که تفاوت معني تحقیس نشان مي
هـاي انجـام شـده نشـان      درخصوص حساسید و عقالنید اقتصـادي وجـود نـدارد. مصـاحبه    

هاي اسالمي را به دلیل ارائه سـودها و منـافع رقـابتي تـرجیح      دهد که افراد مذهبي، بانك مي
گذاري جايگزين يا معـامالت تجـاري کـه     هاي اسالمي مشتريان را به سرمايه دهند. بانك مي

هاي اسـالمي عـالوه    کنند. به عبارت ديگر، بانك هاي بااليي هستند، توصیه مي دداراي مزي
هاي مذهبي به دلیل داشتن عقالنید اقتصادي داراي عملكرد موفقي هستند و سـهم   بر انگیزه

هاي پـژوهش حـاکي از آن اسـد کـه بـرخالف       دهند. يافته خود را در بازار پول افزايش مي
هـاي   گرايـي و تفكـر راديكـال در تـامین مـالي اسـالمي، بانـك        ديدگاه رايج مبني بر آرمان

گرايانه و داراي عقالنید اقتصادي بـوده و عملكـرد خـود را     هاي عمل اسالمي داراي انگیزه
 دهند. هاي اقتصادي رايج )لیبرال( تطبیس مي با نظام

مطالعات انجام شده در ادبیات موضوخ حكايد از آن دارد کـه بـا وجـود انتشـار برخـي      
مطالعات پراکنده و موردي در ارتبا  با موضوخ تاکنون کار علمي و تحقیـس منسـجمي کـه    

ربا بر پايـه عقالنیـد و اخـالق بـراي تعامـل بـا بانكـداري         مترصد ارائه مدل بانكداري بدون
 الملل باشد، منتشر نشده و اين مقاله درصدد ارائه آن اسد. بین
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 ی انالم عقالنیت در بانكداری مصعارف   بانكدار -3
فـرض بـرار رفتـار عـامالن اقتصـادر در نظـر        در علم اقتصاد به عنوان يـك پـیش   1عقالنید
آيـد،   فرض بسیاري از علوم انساني به حساب مـي  شود. هرچند رفتار عقالني، پیش گرفته مى

فـرض از مبـاني    اما نمود آن در اقتصاد آشكارتر اسد. در اصـل، مفـاهیم ابـزاري ايـن پـیش     
رهنگ حاکم در چند قرن اخیر ـ به ويژه قرن هفدهم ـ به دسـد آمـده اسـد.      شناسي ف انسان

کننـده و رفتـار بنگـاه و بـه طـور ضـمني در        اين مبنا به طور صريح در نظريـه رفتـار مصـرف   
فـرض   هاي اقتصادي نهفته اسد. در عین حال، عقالنید به عنوان يك پـیش  بسیاري از نظريه

ر اقتصادي و در تكامل ادبیات اقتصـادي، سـهم جـدي و    اساسي براي ارائه نظريه درباره رفتا
هاي گونـاگوني تعريـف شـده اسـد.      شاياني داشته اسد. عقالنید به تعابیر مختلف به شكل

گیــري در  صــورت ابــزاري بــراي توجیــه تصــمیمدر يــك چــارچوب فرضــي، عقالنیــد بــه
ظر برخـي  گیـري عـامالن اقتصـادي )مـوردن     هاي علمي، مشـكل نحـوه تصـمیم    پردازي نظريه
 (. 1382داري( را حل کرده اسد)دادگر، هاي سرمايه قرائد
 

 عقالنیت در اتصااد   بانكداری مصعارف -1-3
عقالنید در اقتصاد: قرن هفدهم، قرن تولد اقتصاد اسد و ويژگي عمـده آن زاده ايـن دوره   

ده از هاي فلسفي نگاه به انسان، نظرات دکارت بـود. انسـان ترسـیم شـ     اسد. يكي از ديدگاه
چیزدان و حسابگر بود. وقتي اين فلسفه با فلسـفه لـذت و    سوي دکارت، انساني عقالني، همه

درد بنتام ترکیب شد، انساني عقالني و حسابگر که به دنبال حداکثر کردن لـذت و حـداقل   
 -شـمارد: الـف   هـاي ايـن نگـرش را چنـین برمـي      کردن درد بود، پديد آورد. بنتـام ويژگـي  

حسـابگري:   -هـا، ب  نسان در زنـدگي کسـب لـذت بیشـتر و دفـع رنـج      جويي: هدف ا لذت
خودخـواهي: همـه چیـز را بـراي خـود       -بیشترين نفع با کمترين هزينه )رفتـار عقاليـي( و ج  

 (.1381نیا،  خواستن )هادوي
هـاي   ديـدگاه  -به ويژه عقالنید ابزاري در اقتصاد-گیري اولیه مفهوم عقالنید  در شكل

سـزايي   تاثیر به -به ويژه پیروان پروتستان-هاي شانزدهم تا هجدهم  انديشمندان مختلف قرن
گیـري ايـن مفهـوم عبـارت بودنـد از:       هـاي مـوثر بـر شـكل     ترين ديـدگاه  داشته اسد. اصلي

                                                                                                                   
1- Rationality 
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گرايـي و آزادي،   گرايي، مطلوبید گرايي، طبیعد جويي، انسان گرايي، فردگرايي، لذت عقل
پردازان اقتصادي، انسـاني   مفاهیم، در ذهن نظريه گرايي. از پ  اين همراه با روح کلي مادي

 تجسم شد که بعدها انسان اقتصادي يا انسان عقالني نامیده شد. 
ــار     ــین ب ــراي اول ــا ب ــود، ام ــي روشــن نب ــد در اقتصــاد کالســیك خیل چــارچوب عقالنی

هـاي اقتصـاد مطـرح کـرد کـه اصـل اول آن        ناسوسینیور، چهار اصل اساسي را به عنوان پايه
اکثر ثروت و مطلوبید با صرف کمترين امكانات بود. بـه مـرور، ايـن مفهـوم بـه      کسب حد

جويي نفع شخصي تكامل يافد و محور عقالنیـد ابـزاري شـد. نفـع شخصـي بـه عنـوان         پي
جويي اين نفع تلقـي شـد.    هاي اقتصادي معرفي شد و عقالنید، پي محرک اصلي در فعالید

ا به عنوان يك قانون تلقي کردند و گاهي نیز به اي شكل گرفد که آن ر اين فرايند به گونه
ايـن   .شكل گرفته اسد« اصالد فايده»اساس مبناي فلسفي  راين مدل بآن تقدس بخشیدند. 

هـاي ارتـدک  مربـو  مـي شـود و       ترين قرائد عقالنید اسد که بـه نئوکالسـیك   شكننده
لقـي شـده و ماننـد اتـم     انسان با رفتار عقل ابزاري همانند يك ماشین منطقي مصون از خطا ت

 (.  32، ص1390کرد )نمازي و دادگر، فیزيكي حرکد مي
بنــدي شــده و عقالنیــد مــدنظر  عقالنیــد بــه ســه شــاخه نظــري، ذاتــي و ابــزاري تقســیم

شـود. آدام اسـمید بـه     ها، عقالنید ابزاري اسد که بـا نفـع شخصـي شـناخته مـي      کالسیك
با نفع اجتماعي هماهنگي دارد، اما برخي  عنوان پدر علم اقتصاد اعتقاد دارد که نفع شخصي

از متفكرين اين اعتقاد را قبول نداشته و اعتقاد دارند که نفع فردي و اجتماعي همسو نیسـتند  
 (.1382)دادگر، 

الملـل: بانكـداري در دنیـاي غـرب حاصـل عملكـرد       عقالنید در بانكداري متعـارف و بـین  
قتصادي و اصل بنیادي بـوده و حداکثرسـازي   عقاليي متولیان بازار پول در تاريخ تحوالت ا

شـود.  عنوان نقطه عطف نظام بانكداري و شـر  بقـاي آن قلمـداد مـي    سود )نفع شخصي( به
اين عقالنید در نظام بانكي متعارف باعث بوجود آمدن اصول اساسي در مباني بـازار پـول،   

همـواره در حـال   هـاي مـالي و امـور بـانكي شـده و ايـن مبـاني        ساختار نظام بانكي، شاخص
 گسترش اسد. 

اجمــاخ کارشناســان و عقــالي نظــام بــانكي در کشــورهاي مختلــف جهــان بــراي ايجــاد 
نفعـان و  هـا بـا هـدف حداکثرسـازي منـافع ذي     استحكام در ترازنامه و سـاختار مـالي بانـك   
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هـاي مـالي و بـانكي    هاي اعتباري، عملیاتي و نقدينگي باعث معرفي شاخصکاهش ريسك
 شده اسد.   3و  2، 1ويژه کمیته بال در قالب ضواب  و مقررات مختلف بهالمللي  بین

تر، عقالنید حاکم بر بانكداري متعارف و لزوم ايجاد شفافید عملكرد به عبارت روشن
ها در کشورهاي مختلف جهان براي ايجاد تعامالت و معامالت واقعي با کمترين ساير بانك

هـاي  المللـي بـراي ارائـه وضـعید مـالي بانـك      نريسك، باعث تدوين مجموعه مقررات بـی 
تـوان در ضـواب  و   الملل را ميمختلف شده اسد. بنابراين، مباني عقالنید در بانكداري بین

ويـژه ضـواب  تـدوين شـده کمیتـه بـال       الملـل بـه   مقررات فعلي حاکم بر نظام بانكداري بین
بررسـي و تجزيـه و    وجو کرد. اين ضواب  و مقررات عقالني در بخـش بعـدي مـورد    جسد

 تحلیل قرار خواهد گرفد.
 

 عقالنیت در انالم   بانكداری انالم  -2-3
اسـد بـا    يموجـود  ،نظـر اسـالم بـرخالف تصـور ابتـدايي      انسـان مـورد  عقالنید در اسالم: 

و شرافد آن محفوظ بماند. اين انسان عـالوه بـر تـالش     خصوصیات واقعي که بايد کرامد
 کنـد.  اخروي و بلندمدت نیز فكـر مـي   معنوي، اجتماعي، افعبراي کسب منافع شخصي به من

ارتدک  يكنواخد نیسـد و    نگرش اما مانند طور کلي مختار و آزاد اسد، انسان اسالمي به
خصوصـیات   انسـان بـه اسـالم بیشـتر باشـد،       هر چه درجه ايمان و التزام عملي درجاتي دارد.

کاالهـا هـم لـذت مـادي و هـم معنـوي        از گیرد، متعالي وي بر خصوصیات مادي فزوني مي
ريـزي خـود را تـا     مصرف و برنامـه  دوره کند و ضمن استفاده از کاالهاي دنیوي، کسب مي

(. عقالنید در اسالم محدود بـه حفـظ منـافع    15، ص1384د )دادگر، ده قیامد گسترش مي
م يابد. عقالنیـد در اسـال   شخصي يا مطلوبید فردي مادي نیسد، بلكه تعديل و گسترش مي

 (.1378نامید )دادگر، « يافته نفع شخصي گسترش»يا « يافته عقالنید تعديل»توان  را مي
عقالنید در بانكداري اسالمي: با بررسي روح کلي بانكداري اسالمي که برگرفته از دانـش  
و تجربه بشري، عقالنید مسـتقر در بانكـداري متعـارف و در نهايـد حـذف پديـده ربـا در        

توان عقالني بودن اين نظام را نیز استنبا  کرد. ربا به دلیل حكمـد  ميعملیات بانكي اسد، 
الهي و داليل منطقي و اقتصادي تحريم شده اسد. بهره کـه بـه نـوعي از تغییـر ظـاهري ربـا       
حاصل شده اسد در جوامع غربي مورد قبول واقع شـده و در اقتصـاد کالسـیك طرفـداران     

يك اقتصاد، مديريد پـولي و اعتبـاري آن کشـور    زيادي داشته و بدون داشتن نرخ بهره در 
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شود. منتقدان وجود نرخ بهره بر افزايش کارايي اقتصاد بـا کـاهش نـرخ    تقريبا غیرممكن مي
کننـد. در همـه ايـن    بهره اصرار داشته و نرخ بهره صفر را باعث باالترين کارايي قلمداد مـي 

سرمايه در تولید يـا فعالیـد    مباحث يك نقطه کلیدي وجود دارد: نرخ بهره که حاصل سهم
 اقتصادي اسد، ماحصل متوس  بازدهي سرمايه در سطح کالن اسد. 

گـذاري در رشـد و   عبارت ديگر، اقتصاد متعارف با توجه به اهمیـد سـرمايه و سـرمايه   به
گیرد بـه يـك نـرخ متوسـ  بـازدهي در سـطح کـالن         توسعه اقتصادي و به ناچار تصمیم مي

گذاري در کشور بسنده کند تا مسیر تشكیل سرمايه و رشـد  و سرمايهانداز براي افزايش پ 
و توسعه اقتصادي هموار شود. اما اين سوال اساسي مطرح اسد که آيا نرخ بهره که حاصـل  

 ها يكسان اسد؟  گذاريمتوس  بازدهي سرمايه در سطح کالن اسد، براي همه سرمايه
ضـوخ دارد کـه بانكـداري اسـالمي در     بررسي مباني بانكداري اسالمي حكايد از اين مو

پي پاسخ دادن به اين چالش دنیاي غرب درخصوص سهم سرمايه از درآمد براي هريك از 
 شود.ها انجام شده اسد. اين موضوخ با تابع تولید توضیح داده ميگذاريسرمايه
 
 تعيين دقيق سهم سرمايه از توليد در بانكداری اسالمي  -الف

که از سه عامـل نیـروي کـار، سـرمايه و زمـین تشـكیل شـده اسـد بـه          يك تابع تولید ساده 
صورت y f L ,  K ,G1 1 1 : سـرمايه  K1: نیروي کار، L1: تولید، y1اسد که در آن    1

 : زمین.  G1و 
تولید يك بنگاه اقتصادي اسد که براساس محاسبات انجام شده، سـهم هريـك    اين تابع

تـوان محاسـبه کـرد. در ايـن بنگـاه اقتصـادي       از عوامل تولید در ايجاد درآمد و تولید را مي
براساس سطح تكنولوژي حاکم، وضعید بازار کاالها و خـدمات، کمیـابي مـواد اولیـه و ...     

و  L1،K1شود که در اين تابع تولید به ترتیب شخص ميسهم نیروي کار، سرمايه و زمین م
G1 .اسد 

عوامل تولید دريك بنگاه اقتصادي متفاوت با تابع تولیـد  y f L ,  K ,G2 2 2 ، سـهم  2
خ بازار و... به خـود اختصـاص خواهنـد داد.    متفاوتي از تولید را به دلیل سطح تكنولوژي، نو

کنـد و بنگـاه    دستمزد دريافد  مي L1براين اساس نیروي کار بنگاه اقتصادي يك، به میزان
کنـد و ايـن يـك موضـوخ طبیعـي و عقالنـي       دريافد مـي  دستمزد L2اقتصادي دو به میزان
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و سـهم متفـاوت عوامـل تولیـد، عامـل        y2و   y1بع تولید متفاوت بـراي  اسد. با وجود توا
 تولید سرمايه سهم يكساني در هر بنگاه دارد و اين موضوخ داراي اشكال اساسي اسد.

 نكته جالب توجه و مهم اين اسد که نظام بانكداري اسـالمي درصـدد حـل ايـن مشـكل     
فرد به دنبال اختصاص سهم واقعـي بـه عامـل تولیـد     خواهد با يك اقدام منحصربهبوده و مي

اي سرمايه باشد. بر اين اساس، بانكداري اسالمي اقدام به انعقاد قراردادي مشارکتي و مبادلـه 
هاي تولیدي کرده و ضمن محاسبه دقیس سهم درآمـدي عامـل تولیـد سـرمايه، بـه      با شرکد
هاي اقتصادي پرداختـه و نسـبد بـه    هاي سود مشخص براي هر يك از بنگاهآوري نرخ جمع

کنـد. بـا ايـن پايـه منطقـي و عقالنـي        گذاران نظام بانكي اقـدام مـي  تقسیم آن در بین سرمايه
همین دلیل گسترش خوبي در سطح جهـان  پذير بوده و بهمستحكم، بانكداري اسالمي توجیه

 در دهه اخیر داشته اسد.
 

 حقيقي  ربا به اقتصاد انكداری بدونبودن بمبتني  -ب

تـرين نقطـه قـوت بانكـداري      به عنوان مهم حقیقي ربا به اقتصاد م بانكي بدونمبتني بودن نظا
اسـد کـه    اسالمي مطرح بوده و اين موضوخ ضمن داشتن عقالنید اقتصـادي، باعـث شـده    

بانكـداري مبتنـي بـر    . يك روش جديدي براي تعیین سهم دقیس سرمايه از تولید ارائـه شـود  
اين ظرفید را دارد که يك پیوند منطقي بین صاحبان سـرمايه و سـود واقعـي     حقیقياقتصاد 

رسـد بهتـرين روش بـراي ايفـاي رسـالد       نظر مـي  حاصل از فعالید اقتصادي ايجاد کند و به
 باشد. « گري مالي واسطه»

موجب اثربخشي در رشـد   حقیقي ربا با اقتصاد از منظر ديگر، مبتني شدن بانكداري بدون
هـاي دوران مختلـف کسـب و کـار کـه ريشـه در        و توسعه اقتصادي کشور شده و از بحران

 کند.   اعتبارات غیرواقعي و اوراق بهادار کاغذي بدون پشتوانه دارد، جلوگیري مي
با توجه به اصول بنیادين عقالني حـاکم بـر عملیـات بانكـداري اسـالمي فـارح از احكـام        

ي دقیس بانكداري اسالمي در مقاطع آتي در جهـان غـرب بـا توجـه بـه آمـاده       تشريعي، اجرا
ويژه شـفافید آمـار و اطالعـات مـالي و امكـان       افزاري به افزاري و نرم بودن بسترهاي سخد
هاي مالي مشتري )طرف معامله يا شريك در قراردادهـاي اعتبـاري( دور    نظارت بر تراکنش

كداري در جهان در دهـه اخیـر مويـد ايـن واقعیـد اسـد.       از انتظار نبوده و رشد اين نوخ بان
شود برپا کردن بانكداري اسالمي با منطس عقالنید اقتصادي بـه   بنابراين، چنانچه مالحظه مي
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خصـوص از طريــس اجمــاخ عقـال )کارشناســان بــانكي و اقتصـادي( در کشــورهاي اســالمي    
قـاطع آتـي شـاهد الگـوي     ناپذير اسد و اگر ايـن موضـوخ عملیـاتي نشـود، مـا در م      اجتناب

بانكداري اسالمي تدوين شده از طرف دنیاي غرب خواهیم بود که بر اساس مباني فقهـي و  
 اسد. عقالنید حاکم بر اين مباني طراحي شده

 

 ربا اخالق در بانكداری مصعارف   بانكداری بد ن -4
 اخالق در اتصااد   بانكداری مصعارف -1-4

دهد که اخـالق در تـدوين و   تحوالت علم اقتصاد نشان مياخالق در اقتصاد: بررسي تاريخ 
تكامل علم رفتاري و واقعـي اقتصـاد نقـش بنیـادين داشـته اسـد. در مبـاني فكـري ارسـطو،          
اقتصاد در حوزه مطالعاتي سیاسد و اخالق قرار داشد. بر اسـاس مبـاني جديـد منتسـب بـه      

رسطويي کـه ريشـه در فلسـفه    در اروپاي غربي مطرح شد، اقتصاد ا 1240ارسطو که در دهه 
اخالق داشد پا به عرصه وجود گذاشد. اقتصاد به عنوان بخشي از فلسـفه  اخـالق تـا قـرن     

اسـتاد آدام اسـمید،    1شد. فرانسی  هاچسـون هاي غربي تدري  ميمیالدي در دانشگاه 18
بخـش  در دو « اي کوتاه بر فلسفه اخالق مقدمه»دروس خود را بر مبناي کتاب خود با عنوان 

فضیلد و قانون طبیعد )شامل حقوق خصوصي، اقتصـاد و سیاسـد( در دانشـگاه گالسـكو     
 کرد. تدري  مي

اي آدام اسمید بر اساس فلسفه اخـالق طراحـي شـده و کتـاب مشـهور وي       مباحث پايه
منتشـر شـده اسـد.    « نظريه احساسـات اخالقـي  »)ثروت ملل( نیز بعد از اولین کتاب او يعني 

اي از فضايل را در امور تجـارت نظیـر: تـدبیر،     خالقي خود طیف گستردهاسمید در اصول ا
جـديد و خیرخـواهي   روي، وفاي به عهد، قاطعید، هوشیاري، احتیا ، آينده نگري و میانه

بعد از اسمید، اقتصاد با الهام از مباني اخالق به تدريج به رشـته دانشـگاهي   کند.  را ارائه مي
ي تبـديل شـد. بـه تـدريج از اواخـر قـرن نـوزدهم و بـا ظهـور          مستقلي با عنوان اقتصاد سیاس

عنوان يك علـم مسـتقل   (، اقتصاد به1910اقتصادداناني نظیر ريكاردو، جونز و مارشال )دهه 
هاي رياضي آن قدرت گرفد، اما همچنان علم اقتصاد با بهره گـرفتن از مبـاني    مطرح و پايه

                                                                                                                   
1- Francis Hutcheson 
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کـرد  و کـاهش رنـج مـردم صـرف مـي      اخالق، هدف خود را براي بهبود وضعید اقتصادي
 (.1393)عیوضلو و قلیچ، 

بـه تـدريج علـم اقتصـاد از      1930گرايـي در مبـاني اقتصـاد از دهـه       با تسل  مكتب اثبات
عنـوان يـك علـم فنـي کـه بـر اسـاس مبـاني رياضـي و          موضوخ اخالق فاصـله گرفـد و بـه   

لمي پیدا کرد. بررسـي  شمولي در مجامع عکرد، مطرح و جايگاه جهاناقتصادسنجي کار مي
هاي جديـد مكاتـب پـولي، اقتصـاد اطالعـات و      رويكردهاي اقتصاد نئوکالسیك و گرايش

ها حكايد از عدم توجه به مساله اخالق تا آغاز هزاره سوم میالدي داشته اسـد  تئوري بازي
(. از حدود دو دهه اخیر، مباحث اخـالق وارد عرصـه علـوم اقتصـادي شـد و      1394)دادگر، 
یا سن برنده جايزه  نوبل اعتقاد دارد که در کنار مباحث فني و رياضي که باعـث رشـد   آمارت

و پويايي کشورها و جوامع بشري شده اسد، علـم اقتصـاد بايـد توجـه بیشـتري بـه مباحـث        
اخالقي کند و عدم توجه به ايـن موضـوخ مهـم باعـث کـاهش کارکردهـاي مثبـد اقتصـاد         

 (.1392خواهد شد )سن، 
بـرداري از اخـالق،   كداري متعارف: با حرکد علوم اقتصـادي بـه سـمد بهـره    اخالق در بان

هاي مالي دو دهـه اخیـر   بانكداري متعارف نیز به سمد رعايد اخالق به ويژه پ  از بحران
تـرين نمـاد بـازار پـول بیشـتر از جنبـه       در دنیا رهنمون شده اسد. اين اتفاق مهم در حسـاس 

هـاي پـولي و   ه مباني اخالق به مباحث نظـري و تئـوري  رعايد اخالق رخ داده اسد تا اينك
 مالي تاثیر بگذارد.  

هــا بــه ســمد بانكــداري اخالقــي، مشــكالت و يكــي از داليــل اساســي حرکــد بانــك
 11معضالت مطرح شده در وضعید محـی  زيسـد، شـیوخ تروريسـم و پولشـويي، حادثـه       

ترده در مناطس مختلف جهـان  هاي گسو ناآرامي 2007، بحران مالي سال  2001سستامبر سال 
گیري از علوم رفتاري حاکم بـر بـازار   بوده اسد. به عبارت ديگر، بانكداري متعارف با بهره

هـاي مـالي و غیرمـالي )کـه     پول به سمد رعايد اخالق پیش رفته اسد تا در مقابـل بحـران  
بـل قبـولي   هاي مالي گسـترده دارد( از امنیـد، اسـتحكام و اقتـدار مـالي قا     ريشه در تراکنش

و عیوضـلو و   1394برخودار باشد و افزايش رضايد مشتريان را در پي داشته باشد )دادگـر،  
 (. 1393قلیچ، 

توان نوعي بانكداري متعارف قلمداد کرد که در آن يك سري بانكداري اخالقي را مي
تـر،  شود. بـه عبـارت روشـن   اصول و ضواب  اخالقي با صداقد، انصاف و شفافید  اجرا مي
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مچنان که مباني اخالق در اقتصاد به دنبال عملكـرد و رفتـار درسـد و صـحیح خانوارهـا،      ه
هاي اقتصادي و نهادهاي حـاکمیتي اسـد، بانكـداري اخالقـي نیـز در انديشـه نهادينـه        بنگاه

تـوان در   کردن رفتار صحیح و شفاف متولیان بازار پول اسد. مباني بانكداري اخالقي را مي
نفعـان   رعايـد حقـوق تمـام ذي    -رعايد قوانین و مقـررات، ب  -فهاي اساسي: ال شاخص

هاي عنوان شـده بـه   داشتن مسئولید اجتماعي خالصه کرد. هر کدام از شاخص -بانك و ج
 ( به اين موارد اشاره شده اسد.1شودکه در نمودار )تري تقسیم مي متغیرهاي کوچك

 

 ری متکارفهای کهی عقالنیت و اخالق در بانکدا(: شاخص1نمودار )

 بانکداری اخالقی

- 

  مسئولیت اجتماعی  نفکان حقوق ذی  قوانین و مقررات

 قوانین داخهی -

 المههی قوانین بین -

های  رعایت شاخص -

 المههی مالی و بین

 سهامداران )سودآوری - 

 مشتریان )رضایت( -

 کارکنان )رضایت( -

 نهادهای مرتبط -

 محیط زیست - 

 رفاه اجتماعی -

 و توسکهرشد  -

 اشتغال -

 

- 
 

 

( تصريح شده اسد، معیارها و متغیرهاي عقالنید که در بستر 1همانطور که در نمودار )

وجود آمدن بانكداري شده و اکثـر مبـاني اخالقـي     تاريخ تحوالت پولي و اقتصادي باعث به

كـرد  نیز به دلیل حاکم شدن عقالنید در آن نهادينه شـده اسـد، بانكـداري اخالقـي بـا روي     

عــدالد، انصــاف، صــداقد و... بــه دنبــال رصــد عملكــرد بانكــداري و ارائــه نقطــه نظــرات 

هـاي عامـل، نظـام بـانكي، بانـك مرکـزي و درنهايـد        اصالحي براي بهبود عملكرد بانـك 

ارتقاي اثربخشي آن در جامعه با هدف توسعه همـه جانبـه اسـد. بـه عبـارت ديگـر، فقـدان        

ــه عقالنیــد در امــور اقتصــادي و مــدير  ــد، يد کــالن کشــور باعــث ايجــاد روزن هــاي ران

وجود آمدن فراينـدهاي غیرعقالنـي    هاي نسبي، بهسوءاستفاده، اختالل، به هم خوردن قیمد
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شـود کـه   در کسب و کار، عدم پايبندي به قراردادها و در نهايد افزايش هزينـه مبادلـه مـي   

 ماحصل آن، بدتر شدن وضعید اخالق در جامعه اسد.     

 

 خالق در انالم   بانكداری انالم ا -2-4
رابطه اخالق و اقتصاد: اخالق در اديان الهي از جايگاه استواري برخوردار اسـد. در ديـن اسـالم    

الشان آن داراي باالترين جايگاه اسد به طوري که داليـل اصـلي برگزيـده    و به ويژه پیامبر عظیم
اخالق، عقايد و احكام سـه رکـن   کنند.  شدن حضرت محمد)ص( را پايداري اخالقي معرفي مي

اساسي دين اسالم اسد که اخالق به عنـوان سـتون اسـتوار مطـرح بـوده و نقـش گـوهرين دارد.        
اعتقاد بر اين اسد که اخالق به عنوان اصل و تبلور دين در تمـام اديـان آسـماني مطـرح اسـد و      

ادي، پیامبر خـاتم، اديـان   کننده و مددرسان هستند. براساس همین اصل بنی عقايد و احكام پشتیباني
 کند.   پذيرد و شريعد اسالم را دين ابراهیمي معرفي ميالهي قبلي را مي

به عبارت ديگر، عقايـد و احكـام حـاکم بـر ديـن يهـود، مسـیح و اسـالم ممكـن اسـد           
براساس شراي  و مقتضیات زماني و مكاني به صورت متفاوت مطرح شـده باشـند، امـا همـه     

اي )هـر دينـي(   کننـده سازند. در اين عرصه هر نظام پشتیباني الق را ميها ستون استوار اخ آن
اي بر پايه مباني اخالقي بسـازد، عملكـرد   بتواند اخالق قابل قبول و انساني ارائه کند و جامعه

 و رويكرد موفقي خواهد داشد.  
در برخي جوامع ممكن اسد عقايد واحكام بر اخالق سنگیني کند و مردم و اجتماخ بـه  
جاي لم  ماحصل دين، يعني اخالق نیـك، ظـواهر و مناسـبات دينـي و احكـام شـرعي را       

آورد کـه متاسـفانه   مشاهده کنند. اين موضوخ براي کارکرد ديـن شـبهاتي را بـه وجـود مـي     
ممكن اسد برخي اين موضوخ را به مباني دين نسبد دهند در حـالي کـه مجريـان ديـن در     

(.  اخالق در اسالم به نحوي ريشه دوانده اسـد کـه   1393اين عرصه مقصر هستند ) دادگر، 
کننـد. بنـابراين، رعايـد    االخـالق معرفـي مـي    برخي دين اسالم را به عنوان اخالق يا مكـارم 

 شود.داري تلقي ميمباني اخالق با هر پشتیباني، عین دين
قـي را تـا   ربا: برخي از انديشمندان اقتصـاد اسـالمي، بانكـداري اخال    اخالق در بانكداري بدون

ــا وجــود نزديكــي 1381کنند)ويلســون،  حــدودي مشــابه بانكــداري اســالمي قلمــداد مــي  (. ب
هـاي اسـالمي و   بانكداري اسالمي با بانكداري اخالقي، بررسي عملكرد و کارکردهاي بانـك 
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ها بر رعايد مباني شريعد نظیـر ربـا داشـته و در     بانك بدون رباي ايران حكايد از تمرکز آن
هاي متعارف به آن اعتقاد دارند و رعايـد  به ارائه خدمات مالي اخالقي )که بانكاغلب موارد 

پردازنـد. در برخـي مواقـع، سـنگیني توجـه بـه رعايـد اصـول شـريعد باعـث            کننـد( نمـي  مي
 (.1393شود )عیوضلو و قلیچ،  هاي بدون ربا مي فراموشي رعايد اصول اخالق در بانك

 -مي، تحقـس بانـك اسـالمي را در سـه شـر : الـف      شهید صـدر متفكـر بـزرگ  اقتصـاد اسـال     
تحقـس سـودآوري بـه عنـوان يـك       -اجراي موفـس در جامعـه و ج   -هماهنگي با شريعد اسالم، ب

کند. اين شر  در بانكداري متعارف نیز کامال صادق اسد و تنهـا تفـاوت    بنگاه اقتصادي معرفي مي
بـا اضـافه کـردن موضـوخ رعايـد      آن رعايد شـريعد اسـالم در عملیـات بـانكي اسـد. بنـابراين،       

هاي کلي اخالق در بانكداري متعارف که در بخش قبلـي ارائـه   شريعد در عملیات بانكي، شاخص
 ( ارائه کرد.2ربا را در نمودار ) هاي کلي اخالق در بانكداري بدونتوان شاخصشد، مي
 

 ربا های کهی عقالنیت و اخالق در بانکداری بدون(: شاخص2نمودار )

 اری اخالقی در بانک بدون ربابانکد

- 

  مسئولیت اجتماعی  نفکان حقوق ذی  قوانین و مقررات

 قوانین داخهی -

 المههی قوانین بین -

های  رعایت شاخص -

 المههی مالی و بین

 سهامداران )سودآوری - 

 مشتریان )رضایت( -

 کارکنان )رضایت( -

 نهادهای مرتبط -

 محیط زیست - 

 رفاه اجتماعی -

 د و توسکهرش -

 اشتغال -

 

 رعایت ضوابط شریعت در عملیات بانك 
 

 منبع: مطالعات محقس در ادبیات موضوخ به ويژه بخش پیشنیه تحقیس

الملدل    معیارهای مشصرک   اصل  عقالنیت   اخالق در بانكدداری بدین   -5

 بانكداری ایران
ر دهـه اخیـر بـه دلیـل تحـريم      الملـل د رباي ايران با بانكداري بـین  تعامل بین بانكداري بدون

شوراي امنید سازمان ملل، وقايع و رخدادهاي مالي، اقتصادي و سیاسـي در ايـران و جهـان    
مشـترک عقالنیـد و اخـالق     توان با اهدافدچار خدشه شده و براساس مباني اين مقاله مي
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اي هـ نسبد به ترمیم و استحكام آن تالش کرد. دلیل اساسي مشـكالت ايجـاد تعامـل بانـك    
هـاي حاصـل از دوره تحـريم بـه     اعتمـادي ايراني و خارجي در دوره پسابرجام به غیـر از بـي  

 المللي هزاره جديد و مشكالت نظام بانكي کشور در دهه اخیر قابل مطالعه اسد.مسائل بین
سـستامبر، تروريسـم،    11نظام بانكي دنیا در هزاره سوم به دلیل مواجه شدن با حادثـه  

مین مالي تروريسـم و در نهايـد   گسترش پولشويي و تأو 2007الي سال ناامني، بحران م
اي و اطالعـاتي متمرکـز و يكسارچـه،    هـاي نـوين بـراي ايجـاد نظـام داده     به مدد فناوري

الملل با کنترل، پايش، تنظـیم  گیري عملیات بانكي خود را به ويژه در عرصه بین سخد
وجه کـرده و نظـام بـانكي جهـان قابـل      مقررات جديد و امنید به موضوخ تطبیس بیشتر ت

 نیسد. میالدي 2000سال مقايسه با 
در نقطه مقابل به دلیل تحوالت سیاسي و اجتماعي، نظام بانكي ايران به جاي حرکد در 

زدايـي،  المللي بـه سـمد مقـررات   هاي مالي و بانكي بینمندي و رعايد شاخص مسیر قانون
ها و موسسات مالي و مهاباي تعداد بانكش بيرنگ شدن نظارت و گستر گريزي، کمقانون

بـر شـدن    رفته اسد. بخش بزرگي از داليل زماناعتباري مجاز و غیرمجاز در بازار پول پیش
الملـل اسـد   الملل، موضوخ ضواب  و مقررات بینتعامل بین بانكداري ايران با بانكداري بین

ل تدوين و منتشر شـده اسـد. ايـن    المللي و با عقالنید کام که از طرف نهادهاي رسمي بین
ها توس   مقررات به دلیل عقالني بودن مورد پذيرش نظام بانكي کشور نیز اسد و اغلب آن

بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شـبكه بـانكي کشـور ابـالح شـده اسـد. بنـابراين،        
نـاي ايجـاد   توانـد مب المللي به عنوان معیارهاي اصلي عقالنیـد کـه مـي   قوانین و مقررات بین

تعامل قلمداد شود، در اين بخش ارائه شده و با توجه بـه مسـتندات موجـود، وضـعید نظـام      
عنوان شود. به عبارت ديگر، ضواب  و مقررات بهبانكي کشور با اين مقررات تطبیس داده مي
نفعـان و توجـه بـه مسـائل      هاي رعايـد حقـوق ذي  معیارهاي عقالنید مطرح شده و شاخص

نوان نقطه اشتراک بانكداري اخالقي در بخـش بعـدي مـورد بررسـي تجربـي      اجتماعي به ع
 گیرد.قرار مي

پويايي نظام مالي هر کشور باعث بوجود آمدن رشد و رونس اقتصادي و برعك  بحـران  
ناشي از آن باعث زائل شـدن نـرخ رشـد اقتصـادي و تنـزل سـاير متغیرهـاي کلیـدي کـالن          

 2007يـافتن ايـن واقعیـد اسـد کـه بحـران مـالي سـال          شود. اين بخش از مقاله به دنبال مي
هايي به کشورهاي توسعه يافته وارد کرده و اين کشـورها )کشـورهايي کـه    میالدي چه زيان
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گیـر هسـتند( را مجبـور بـه اتخـاذ تـدابیر و مقـررات        الملـل تصـمیم  در عرصه نظام مالي بـین 
م تكرار بحران مالي در مقـاطع  المللي با هدف کنترل عدگیرانه در عرصه تعامالت بینسخد

آتي کرده اسد. همچنین اقتصاد ايران فارح از تحوالت جهاني، چه مسیري را طـي کـرده و   
هاي شوراي امنید سازمان ملل باعث فاصـله گـرفتن بانكـداري    اين شكاف به همراه تحريم

اتحريم را ايران از مناسبات و استانداردهاي بانكداري متعارف شده و ترمیم آن در دوره پسـ 
بر کرده اسد. در اين بخش به بررسي وضعید مالي و بانكي کشورهاي توسعه يافتـه و  زمان

)که متاثر از بحران مـالي )بـانكي( بـوده( پرداختـه و تـالش       2003-15کشور ايران در دوره 
المللـي  گیـري کشـورها و موسسـات بـین    شود داليل عقالني و اخالقي حاکم بـر سـخد  مي

 ها مورد بررسي قرار گیرد.  با ضواب  و مقررات بانكجهان در رابطه 
 

 2007 ضعیت مال    بانك  کشورهای تونعه یافصه در بحران مال   -1-5
دلیـل اعتبـارات بـدون پشـتوانه و اوراق بهادارسـازي      میالدي کـه بـه   2007بحران مالي سال 

حـده آمريكـا ايجـاد    ها در بازار مسـكن ايـاالت مت  هاي بانك)بیش از حد استاندارد( دارايي
ويـژه در   شده بود، باعث تدوين و اعمال مقررات جديدي در کشورهاي مختلـف جهـان بـه   

بخش مالي و بانكي شد. براي اينكه تاثیر بحران بر وضـعید کشـورهاي توسـعه يافتـه مـورد      
(  1هاي مهم مالي، بـانكي و اقتصـادي ايـن کشـورها در جـدول )     بررسي قرار گیرد، شاخص

 داده شده اسد.پیوسد نشان 
مثبد بوده و بعـد   2007در اياالت متحده آمريكا تا سال  GDPرشد  تولید ناخالص داخلي:

 3بحـران مـالي حـدود     تـا  OECDاز آن منفي شده اسد. اين نرخ رشـد بـراي کشـورهاي    
درصـد تنـزل    -5/3بـه   2009درصـد و در سـال    3/0به حـدود   2008درصد بوده و در سال 
 OECDدر ايـاالت متحـده و کشـورهاي     GDP( به بررسي نرخ رشد 3يافته اسد. نمودار )

پردازد. منفي شدن رشد اقتصادي يك کشور در اثـر عملكـرد نظـام    مي 2003 -15در دوره 
هـاي  بانكي، يك موضوخ اخالقي اسد که به مباحث عدالد، توزيع درآمد و ظلم به دهك

ين و اجـراي ضـواب  و مقـررات    کنـد تـا بـا تـدو    شود. عقالنید ايجاب مـي پايین مربو  مي
هـاي بـانكي را   جديد، حاکمید و موسسات مالي و نظارتي بین المللي جلوي تكـرار بحـران  

  گرفته و اخالق رعايد شود.
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باعث افزايش بیكاري در کشورهاي توسـعه يافتـه و بـه     2007نرخ بیكاري: بحران مالي سال 
 9/4ايـد از افـزايش بیكـاري از    ( حك5تبع آن جهان شده اسد. نـرخ بیكـاري در نمـودار )   

شده اسد و اصالح اين روند تـا   2009درصد در سال  3/10به حدود  2007درصد در سال 
کمتـر از   OECDطول کشیده اسد. افزايش نرخ بیكاري در کشـورهاي عضـو    2015سال 

ثیر بحـران بـر   نیـز تـأ   2015شـود در سـال   مالحظـه مـي  اياالت متحده بوده، اما همانطور که 
يكـي از عوامـل تـرويج     اسـد.  2007ري اروپا سايه انداختـه و نـرخ آن بـاالتر از سـال     بیكا

بداخالقي در جامعه، افزايش نـرخ بیكـاري اسـد کـه در اثـر بحـران بـانكي در کشـورهاي         
کند تا براي بهبود وضعید اشـتغال، از ظرفیـد   توسعه يافته افزايش بود و عقالنید حكم مي

 ل موثر بر بیكاري، نرخ بیكاري کاهش يابد. گیري از عوامکشور و با بهره
نرخ بهره: نرخ بهره در اياالت متحده آمريكا و حوزه يورو بعد از بحران مالي کـاهش يافتـه   

( نشـان داده شـده اسـد، رونـد کاهشـي نـرخ بهـره در        4طور که در نمودار )اسد، اما همان
که در نظام بانكي ايران به عنـوان  اي اياالت متحده بیشتر از منطقه يورو بوده اسد. نرخ بهره

شود به دلیل بحران بانكي روند صـعودي پیـدا کـرده    ربا در کشورهاي توسعه يافته تلقي مي
بود که با انجام اقدامات عقالني و اخالقي به مسیر طبیعي خود برگشته و داراي نـرخ حـدود   

بانكـداري ايـران    الحسـنه در تر از نرخ کارمزد تسهیالت قـرض درصد شده اسد که پايین 2
گیري از عقالنید و اسد. ربا به عنوان موضوخ غیراخالقي در کشورهاي توسعه يافته با بهره

 هاي بازار پول و مناسبات اقتصادي مديريد شده اسد.مكانیسم
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 2003-15در دوره  OECD(: رشد تولید ناخالص داخهی در ایاالت متحده آمریکا و کشور های عضو 3نمودار )
 

 
 منبع: سایت بانک جهانی                  

 

2003-15(: تغییرات نرخ بهره در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای حوزه یورو در دوره 4نمودار )

 
 منبع: سایت بانک جهانی              

 

 

 2007-15در دوره  OECD(: نرخ بیکاری ایاالت متحده آمریکا و  کشورهای عضو 5نمودار )

 
 منبع: سایت بانک جهانی           
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-هـاي مهـم کـه در کمیتـه بـال بـه      هاي نظام بانكي: يكي از شـاخص نسبد سرمايه به دارايي

تر و با عنوان نسـبد کفايـد سـرمايه مطـرح شـده اسـد، نسـبد سـرمايه بـه          صورت تكمیل

وبي هاي نظام بانكي اسد که اين نسبد در کشورهاي توسعه يافته از نسبد خیلـي خـ  دارايي
شود، اين نسبد در نظـام بـانكي آمريكـا    ( مالحظه مي6برخوردار اسد. چنانچه در نمودار )

درصد اسد. بررسي روند  6باالي  OECDدرصد و نظام بانكي کشورهاي عضو  10باالي 
تغییرات اين نسبد نشان از استحكام خوب نظام بانكي اين کشورها دارد. بررسي اين نسـبد  

هاي عقالنـي  اين نسبد نیز داراي ريشه. تر از استانداردهاي جهاني اسددر ايران خیلي پايین

و اخالقي اسدا اگر بانكي نسبد مورد نظر را نداشته و به صورت شفاف بـه مشـتري اعـالم    

 شود.نفعان پايمال مي حقوق مشتريان و برخي ذي -در صورت ورشكستگي-نكند 

ادي کشورهاي توسعه يافته مطرح بـوده  عنوان نب  اقتصنرخ رشد سهام: بازار سرمايه به

، رشد سـهام دچـار   2008دهد که در سال ( نشان مي7و بررسي اين شاخص در نمودار )

بیشتر از اياالت متحده بوده و منفي شدن  شوک شده اسد. اين شوک در منطقه يورو

 نیز تنها در حوزه يورو رخ داده اسد. 2012و  2011هاي اين شاخص در سال

( نشان داده شـده  8در نمودار ) OECDنرخ تورم در اياالت متحده و کشورهاي  نرخ تورم:

دهد که بحران مالي تاثیر چنداني بر نرخ تورم کشـورهاي توسـعه   اسد. اين نمودار نشان مي

به دلیـل رکـود حـاکم، باعـث کـاهش تـورم        2010و  2009هاي يافته نداشته  و تنها در سال

 شده اسد.
 در شـه ير کـه  2007 سـال  يمـال  بحـران  ياقتصـاد  شـوک  داد ننشـا  شـده  انجـام  يبررس
 شــدن بـدتر  و ياقتصـاد  رشـد  شـدن  يمنفـ  و کـاهش  باعـث  داشـد،  يبـانك  نظـام  عملكـرد 

 موضـوعات  همـراه  بـه  شـوک  نيا. اسدشده افتهي توسعه يکشورها کالن اقتصاد يرهایمتغ
 و ایـ دن يبـانك  نظـام  در سیـ تطب دیاهم به منجر... و ايمنطقه هايجنگ سم،يترور يمال نیمتا

  جهـان و بـا شـدن بیشـتري بـا      نقـا  ياقصـ  در نیمـاب  يفـ  تعـامالت  در هابانك يرگیسخد
 .اسد شده ریاخ دهه دربانكداري ايران 
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 OECDهای نظام بانکی ایاالت متحده آمریکا و کشورهای عضو (: نسبت سرمایه به دارایی6نمودار )

 2006-15در دوره 

 
 : سایت بانک جهانی منبع               

 

 2003-15(: نرخ رشد سهام در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای حوزه یورو در دوره 7نمودار )

 
 منبع: سایت بانک جهانی                     

 

  2003-15در دوره  OECD(: تورم در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای عضو 8نمودار )

 
 بانک جهانی منبع: سایت                  
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 1382 -93 ضعیت اتصااد ایران در د ره  -2-5

دچار تغییرات اساسي در خصوص نوخ رويكـرد اقتصـادي    1382 -93اقتصاد ايران در دوره 

(، 1384 -91سـاله )  8هاي مهـم اقتصـادي و مـالي شـده اسـد. در دوره      تبع آن شاخصو به

میلیـارد دالر بـوده کـه     587ان دلیل افزايش قیمـد جهـاني آن، بـه میـز    میزان فروش نفد به

بوده اسد )ترازنامه بانـك   1391درصد از کل فروش نفد از اول انقالب تا سال  52معادل 

هاي مختلف(. اين میزان فروش نفد و ورود دالرهاي حاصل از فروش نفد سال –مرکزي 

وجـود   به اقتصاد کشور و عدم آمادگي اقتصاد ايران براي جذب اين منابع سرشار، باعث بـه 

هـاي مهـم اقتصـادي و مـالي کشـور شـد کـه بـرخالف         آمدن تغییرات اساسـي در شـاخص  

هاي مربوطه حكايد از فقـدان تحـوالت   انتظارات مبني بر بهبود وضعید اقتصادي، شاخص

اساســي و حتــي در برخــي مواقــع بــدتر شــدن معیارهــاي عملكــردي در حــوزه اقتصــادي و  

بـه بررسـي    (2شـود. جـدول )  ا پرداختـه مـي  متغیرهاجتماعي داردکه به بررسي برخي از اين 

 پردازد. مي 1382 -93روند متغیرهاي مهم اقتصاد ايران در دوره 

دهـد کـه بـا وجـود شـعارهاي      بررسي وضعید اقتصاد ايران در دوره مورد بررسي نشـان مـي  

اخالقي مطرح شـده در خصـوص مسـايل اقتصـادي و بـانكي، فقـدان عقالنیـد حـاکم در امـور          

گیري از دانش بانكي )به عنوان عقالنید حاکم بر نظام بانكي(، باعـث بـدتر   دي و عدم بهرهاقتصا

 .شدن وضعید اقتصادي و بانكي از منظر معیارهاي عقالني و همچنین اخالقي شده اسد

، رشــد 80بــا بهبــود وضــعید درآمــدهاي نفتــي در نیمــه دوم دهــه  :داخلــيتولیــد ناخــالص

بینـي  درصـد پـیش   8هاي توسعه چهارم و پنجم ساالنه معادل امهاقتصادي مورد انتظار در برن

(، حكايد از نوسانات زيـاد  9در نمودار ) 1382 -93در دوره  GDPشده بود. بررسي رشد 

 1391ملـل دارد کـه درسـال   امنیـد سـازمان  ويژه بعد از تحريم شورايدر عرصه اقتصادي به

 اسد.درصد شده 8/6میزان شاهد رشد منفي به

ي سهم بخش تولیدي و مولد )کشاورزي، نفـد و صـنعد و معـدن( و بخـش غیـر      بررس

مولد )خدمات( در دوره مورد مطالعه نشان از افزايش سهم بخش غیـر مولـد در دوره مـورد    
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( دارد. ايـن در حـالي اسـد    10درصد مطابس روند ثبد شده در نمودار ) 60به  49مطالعه از 

 د، حمايد از تولید و اشتغال بوده اسد.هاي تبلیغ شده دولد وقکه تمام سیاسد
 

 1382 -93(: رشد تولید ناخالص داخهی در دوره 9نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال              

 

 1382-93(: روند بخش مولد و غیرمولد در دوره 10نمودار )

 
 هف  های مختمنبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال             

 

 

ترجیحي شدن نرخ سود تسهیالت اعطايي به بخش غیرمولد: يكي از معیارهاي مهم ارزيابي 

عملكرد نظام بانكي، نحوه حمايد از بخش مولد کشور اسد. نرخ سود تسـهیالت تـا سـال    

شد و از اين سال، نرخ سود تسـهیالت اعطـايي   هاي اقتصادي تعیین ميبراساس بخش 1384



 119...       عقالنيت و اخالق؛ نقطه کانوني تعامل بانكداری ايران با

 

 

 

 

 

هاي اقتصادي منسـوخ شـد. تحلیـل اثـرات     نرخ سود براساس بخش به شدت کاهش و تعیین

ر اينجا مورد بررسـي  بر بخش مولد مغفول مانده که بخشي از آن د 1384سیاسد پولي سال 

. بر اين اساس، اطالعات اخـذ شـده از نماگرهـاي بانـك مرکـزي، نـرخ سـود        گیردقرار مي

 25هـا بـا نـرخ    اکثـر بانـك   درصـد )کـه   21تسهیالت در بخش بازرگاني و خدمات حداقل 

درصـد   5/13درصـد، بخـش کشـاورزي     14کردند(، بخـش صـادرات   درصد پرداخد مي

درصـد بـوده اسـد. بـه      15درصـد و بخـش صـنعد و معـدن      18بخش ساختمان و مسـكن  

درصـد بـوده و از ايـن     10عبارت ديگر، تفاوت نرخ سود بخش مولد از غیـر مولـد حـداقل    

 16، نـرخ سـود يكسـان و معـادل     1384شد. در سـال  مي طريس به بخش مولد کشور کمك 

( در سال 1درصد شد. براساس جدول ) 16درصد شده و بخش بازرگاني و خدمات حداقل 

 درصد ثابد در نظر گرفته شد. 14ها نرخ سود براي تمام بخش 1385

 
 1383-5(: نرخ سود تسهیالت در دوره 1جدول )

 صادرات بازرگانی و خدمات رزیکشاو ساختمان و مسکن مکدنصنکت و  شر 

 14 21حداقل  5/13 18 15 1383
 16 16حداقل  16 16 16 1384
1385 14 14 14 14 14 

   های مختهفمنبع: نماگرهای بانک مرکزی، سال
 

دهد که با وجود شعارهاي حمايد از تولید، نـرخ  بررسي روند تغییرات سیاسي نشان مي

هـا  تغییـرات قابـل    رصد کاهش يافد  و در ساير بخشد 10سود در بخش غیرمولد بیش از 

اي ايجاد نشد. نكتـه مهـم اينكـه بـا کـاهش شـديد نـرخ سـود تسـهیالت در بخـش           مالحظه

بازرگاني و خدمات، میزان تقاضاي تسهیالت در اين بخش افزايش يافـد و بـا رانتـي شـدن     

بسـتن عقالنیـد   بندي بخـش تسـهیالت را کـرد. بـا رخـد بـر       نرخ در اين بخش، نظام جیره

، طبیعـي اسـد کـه متولیـان بخـش      حاکم بر حمايد از بخش مولـد کشـور در نظـام بـانكي    

شـود کـه در شـاخص    اقتصاد متضرر شده و از منظر اخالقـي نیـز وضـعید بـدتر مـي      حقیقي

 بعدي نیز اين موضوخ مشهود اسد.
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خـش  روند تسهیالت پرداختي به بخش مولد: ترجیحي شدن نرخ سـود تسـهیالت اعطـايي ب   
هاي خصوصي باعث شد سهم تسهیالت اعطايي بخش  و ظهور بانك 1384غیرمولد از سال 

مولد کاهش يافته و سهم بخش غیرمولد از تسهیالت اعطايي نظام بانكي افـزايش يابـد. ايـن    
ترين ابزارهاي رشد و توسعه اقتصادي در کشـور   موضوخ موجب از دسد دادن يكي از مهم

 کرد.  ايي بخش مولد اقتصاد ايران کمك ميبه پوي 1380شد که تا دهه 
نكته قابل توجه اينكه، سهم تسهیالت اعطايي سرمايه در گـردش در دهـه اخیـر افـزايش     

هاي مختلف مولد در  يافته و سهم تسهیالت سرمايه ثابد که شاخص مهمي در توسعه بخش
 کشور اسد، کاهش يافته اسد.  

، عـدم  1384ها به بخش غیرمولد از سال  موضوخ مهم ديگر، سوق يافتن تسهیالت بانك
هاي خصوصي و خصوصي شـده در بخـش مولـد و پرداخـد تسـهیالت       حضور فعال بانك

مدت با هدف حداکثرسازي سود اسد که بايد در نظام بانكي مورد بررسي دقیس قرار  کوتاه
 (.1395گرفته و نظام تامین مالي کشور در خدمد بخش مولد قرار گیرد)شاکري، 

تفكیـك بخـش مولـد و غیرمولدپرداختـه و     ( به بررسي سهم تسهیالت اعطايي بـه 11) نمودار
   اسد. تصويرکشیدههاي مختلف اقتصادي را به تفكیك بخشسهم روندي تسهیالت اعطايي به

 
(: سهم تسهیالت اعطایی به تفکیک بخش مولد و غیرمولد و سهم روندی تسهیالت اعطایی 11نمودار )

 1382-92مختهف اقتصادی های  به تفکیک بخش

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال
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 1389هاي اخیر داراي نرخ دو رقمي بـوده و در سـال   بیكاري در ايران در دههنرخ بیكاري: 

. کنـد  مـي درصد رسیده و به تدريج رونـد نزولـي را طـي     5/13يعني  ،به باالترين سطح خود

 ((12))نمودار 

در نمـودار   1383هاي ثابـد سـال   ت شاخص قیمد مصرف کننده به قیمدتغییرانرخ تورم: 

درصد ثبد کرده کـه در   7/34معادل  1392ترسیم شده و تورم کشور را در سال  13شماره 

( نـرخ تـورم بـاالتر از ايـن رقـم در سـري زمـاني        1374دوره بعد از انقالب، تنها يك سال )

 آمارهاي اقتصادي ثبد شده اسد.
عنوان نماينده رسمي نـرخ بهـره در   هاي بلندمدت را بهاگر نرخ سود سسردهه(: نرخ سود )بهر

ارائـه شـده اسـد. نـرخ سـود       (14)ايران درنظر بگیريم، روند تغییرات نرخ بهره در نمـودار  

واقعي در اين دوره با لحاظ نرخ تورم، باعث نوسانات حـاکم در ايـن نـرخ شـده و چنانچـه      

هاي اخیر شاهد مثبد شدن نرخ سـود واقعـي   در سال -تورم با کنترل نرخ- شودمالحظه مي

 در نظام بانكي کشور هستیم.

نشـان داده شـده اسـد. چنانچـه از      (15)تغییرات شاخص قیمد سهام در نمودار بازار سهام: 
-اين نمودار مشخص اسد به دلیل بانك محور بودن نظام مالي ايران )کشاورزيان و پاشـايي 

ــام،  ــايع اقتصــادي کشــور هماننــد    (، شــاخص ســهام1390ف ــراي ثبــد وق نماينــده خــوبي ب
هـاي رونـس اقتصـادي، شـاخص     طوري کـه در برخـي دوره   کشورهاي توسعه يافته نیسد به

هاي رکود اقتصادي، شـاخص  بورس اوراق بهادار داراي روند ثابد يا منفي شده و در دوره
 بورس اوراق بهادار داراي روند ثابد يا مثبد شده اسد.

در نظام بانكي کشور اجرا شد و تا دولـد   1380نظام تك نرخي ارز در اوايل دهه ارز: نرخ 

اما با تحريم شوراي امنید سازمان ملل و وضعید اقتصادي کشـور، نظـام    ،نهم تداوم داشد

ارزي از ريل نظام تك نرخي شناور مديريد شده خارج شد و به نظام چند نرخـي )مرجـع،   

شد که اين روند تـا بـه امـروز تـداوم داشـته اسـد. رونـد تغییـرات         مبادله اي و آزاد( تبديل 

اقتصـاد ايـران را    شـد و  باعث کاهش ارزش پول ملي 1390شديد نرخ ارز که از اوايل دهه 

بـه بررسـي رونـد تغییـرات نـرخ ارز در دوره       (16)با نوسانات شديدي مواجه کرد. نمـودار  

 پردازد.مورد مطالعه مي
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 1382-93نرخ بیکاری در دوره  (: تغییرات12نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال                 

 

 1382-93(: تغییرات نرخ تورم در دوره 13نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال                 

 

 1382-93(: تغییرات نرخ سود در دوره 14نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال                   
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 1382-93(: تغییرات شاخص قیمت سهام در دوره 15نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال

 
   1382 -93(: روند تغییرات نرخ ارز در دوره 16نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال

 

  1382 -93ضعیت پول    بانك  ایران در د ره   -3-5

دهد با باز شدن دسد دولد از طريـس  هاي امور بانكي در دهه اخیر نشان ميمطالعه شاخص

طـور عمـده حاصـل    افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفد، بیماري مـزمن تـورم کـه بـه    

انضـباطي مـالي   و بـي فرايند تبديل دالرهاي نفتي به ريال، تحريم شوراي امنید سازمان ملل 

هـاي گسـترده و در   ثبـاتي و شـوک  در اين دوره رخ داد و اقتصاد کشور را به بـي  دولد بود

(، دچار پديده رکورد تورمي کرده بـود. بـراي اينكـه    1382 -93اواخر دوره مورد بررسي )
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هاي پولي و بانكي متمرکز کنیم، تنها آمارها و عملكردهاي مرتب  بـا  بحث را روي شاخص

 شود.ام بانكي ارائه مينظ

هـزار   686نیـز اتفـاق افتـاده و از     1382 -93تداوم رشد نقدينگي کشور در دوره  نقدينگي:

سـاله،   8رسـیده و در دوره   91هزار میلیارد ريـال در سـال    4607به  83میلیارد ريال در سال 

دوره  پیوسـد بـراي   (3)برابر افزايش يافته اسد رشد اجزاي نقـدينگي در جـدول    7حدود 

 مورد بررسي ارائه شده اسد.
. اجزاي تشكیل دهنده پايـه  اسدافزايش پايه پولي  ،ترين عوامل تورميكي از مهمپايه پولي: 

ارائه شده اسد. پايه پولي در دوره مـورد   1382-93پیوسد براي دوره  (4)پولي در جدول 

ايـه پـولي در نمـودار    هزار میلیارد ريال رسیده اسد. سـهم اجـزاي پ   1312به  129بررسي از 

 به تصوير کشیده شده اسد. (17)

چنانچه در مطالب قبلي اشاره شد، يكي از داليل افـزايش نقـدينگي و تـورم در کشـور،     

هاي خارجي نظام بانكي اسد. براي اينكه ايـن موضـوخ بیشـتر مـورد     افزايش خالص دارايي

بـه نقـدينگي کشـور در    هاي خارجي سیستم بـانكي  بررسي قرار گیرد، نسبد خالص دارايي

درصد  30معادل  1383ارائه شده اسد. اين نسبد در سال  (18)در نمودار  1382 -93دوره 

 درصد شده اسد. 9/25معادل  1393و در سال 
عنـوان يكـي از عوامـل    تـوان بـه  کـه مـي  را خالص بدهي بخش دولتي به سیسـتم بـانكي   

نفتي افزايش يافد. نسـبد خـالص   افزايش درآمدهاي  کرد که با وجودانضبا  مالي مطرح 
درصد بوده کـه   2/9معادل  1383بدهي بخش دولتي به نظام بانكي به کل نقدينگي در سال 

درصد کاهش يافته اسد. نكته قابل تامل در اين دوره، تغییر مسـیر عـدم    1به  1391در سال 
نـك مرکـزي   ها به باانضبا  مالي دولد از بدهي بخش دولتي به سیستم بانكي، بدهي بانك

هـاي عامـل و بانـك مرکـزي فشـار آورد تـا بـیش از منـابع خـود،          يعني دولد به بانك ،بود
هـا بـه   طـوري کـه بـدهي بانـك    به کنندتسهیالت در امور کالن )نظیر مسكن مهر( پرداخد 

هزار میلیـارد ريـال    488به  هزار میلیارد ريال بود 21معادل  1383بانك مرکزي که در سال 
ها به بانك مرکزي به نقدينگي کل کشور در دوره ید و نسبد بدهي بانكرس1391 سال در

 آورده شده اسد. (19)ها در نمودار درصد رسید. اين نسبد 11به  3از  ياد شده
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 1382-93(: نسبت هر یک از اجزای پایه پولی به پایه پولی در دوره 17نمودار )

 
 های مختهف  لمنبع: ترازنامه بانک مرکزی، سا                

  1382-93(: نسبت خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی به نقدینگی در دوره 18نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال               

 1382-93ها به بانک مرکزی به نقدینگی کل کشور در دوره (: نسبت بدهی بانک19نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال                     
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، ، موضوخ انتشار پـول را از دو جنبـه  «اخالق تولید پول»هولسمن در کتاب خود با عنوان 
از يك طرف به نهادهـاي مـدرن   »ا کنداخالقي و مرتب  با عدالد قلمداد مي موضوخ کامال

هـاي  ترين بخـش با يكي از درونيتولید پول به نظم قانوني متداول بستگي داشته و به تبع آن 
نظـم متـداول بـه خـودي خـود مشـكل        ،ديگـر  طـرف از  و عدالد اجتماعي در ارتبا  اسد

انحصارات قانوني، قوانین پول رايج، تعلیس قـانوني   شود.اصلي اسد و باعث تورم مداوم مي
-بـي  بـه ابـزاري بـراي    به طور سـهوي چنیني  قوانین اين در کلها و پرداخد اقسا  و بدهي

مسئولیتي و توزيع نامشروخ اند. اين ابزار موجب ايجاد تورم، بيعدالتي اجتماعي تبديل شده
 (.1392)هولسمن،  «درآمد آن هم اغلب از سمد فقرا به سوي ثروتمندان اسد

هـاي خصوصـي   ، بانك1380از ابتداي دهه  هاي داراي مجوز و بدون مجوز:وضعید بانك
طوري کـه تعـداد   ها افزايش يافد بهبه تدريج تعداد اين بانكپا به عرصه وجود گذاشتند و 

رسـید. البتـه تعـداد     1393بانـك در سـال    31بـه   1380بانك در سال  9هاي کشور از بانك
هاي الزم، دلیل فقدان نظارتموسسات غیرمجاز نیز در اين دوره به شدت افزايش يافد و به

هاي ناسـالم بـراي کسـب    ي و بر اساس رقابدانرخ سود حاکم بر اين بازار به صورت سلیقه
-گرفد. برخي از اطالعات منتشر شده در جرايد، میـزان سـسرده  سهم بازاري باالتر انجام مي

-درصد کل نقدينگي ارزيـابي مـي   10هاي موجود در موسسات اعتباري غیرمجاز را حدود 

 کنند.کنند که بدون ضواب  خاصي اقدام به خلس پول در جامعه مي
 (، ايـن 1382 -93در دوره مـورد بررسـي )   مطالبات غیرجاري بـه تسـهیالت اعطـايي:    نسبد

دلیـل  ها بههاي اخیر با افزايش نظارت و در برخي بانك نسبد روند صعودي داشته و در سال
تسهیل در تمديد و تجديد تسهیالت و انتقال سرفصل مطالبات غیرجاري به تسهیالت، روند 

نسبد با استانداردهاي جهـاني فاصـله زيـاد دارد بـه طـوري کـه        نزولي پیدا کرده اسد. اين
نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت اعطايي در نظام بانكي کشورهاي توسعه يافتـه حـدود   

 -93، نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت اعطايي در دوره (20)باشد. نمودار درصد مي 2
د و پیمان و قراردادها )عقود( به عنوان يكي دهد. عدم پايبندي مردم به عهرا نشان مي 1382
هاي اسالم و دنیاي مدرن مطرح اسد کـه در بانكـداري ايـران داراي    ترين بداخالقياز مهم

اص خـ درصد( بوده و حكايـد از بـداخالقي    2نسبد بسیار باالتر از شاخص جهاني )حدود 
 .اسداز عدم عقالنید موجود در ضواب  و مقررات و نهادهاي حاکم 

دهد، بي بررسي وضعید اقتصادي و متغیرهاي پولي و بانكي ايران در دهه اخیر نشان مي
هـاي  الملل به سمد اعمال سیاسـد انضباطي مالي بیشتر شده و همان قدر که نظام بانكي بین

تــر بــراي کنتــرل و نظــارت بیشــتر پـیش رفتــه، نظــام بــانكي ايــران بــه ســمد  گیرانــه سـخد 
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هاي نظارتي مهـم حرکـد کـرده    توجهي به شاخصنظارت و کمگريزي و بدتر شدن  قانون
ان واقعـي نظـام بـانكي و    نفعـ  ذياسد. بررسي انجام شده حكايد از رعايـد کمتـر حقـوق    

هاي کلیدي ايـن مـوارد   هاي اجتماعي اسد که شاخصالتفات کمتر نظام بانكي به مسئولید
م )فقیر شدن اقشـار خـاص   درآمدهاي نفتي(، نرخ تور با وجوددر مشكالت رشد اقتصادي )

اسـتفاده و تخلفـات مـالي،     انضـباطي مـالي، سـوء   و بدتر شدن ضريب جینـي(، بیكـاري، بـي   
ــرخ ارز و  ــیخته ن ــرات لجــام گس ــي ...تغیی ــان م ــي   نماي ــن قســمد ضــمن بررس شــود. در اي

ناپـذير بـودن تعامـل    الملـل، اجتنـاب  هاي مشترک بانكداري ايران و بانكـداري بـین   شاخص
الملل با رعايد کامـل اسـتانداردهاي عقالنـي و اخالقـي در     ان با بانكداري بینبانكداري اير

 گیرد.    المللي مورد بررسي قرار مي هاي نظارتي بینقالب الزامات کمیته

 
  1382-94(: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت در دوره 20نمودار )

 
 های مختهف  منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال

 

الملل   های مشصرک عقالنیت   اخالق در بانكداری بین  شاخصبررن -6

 بانكداری ایران 

الملـل و  هاي مشترک عقالنیـد و اخـالق بانكـداري بـین    در بخش پنجم اين مقاله، شاخص

ان و مسـئولید اجتمـاعي ارائـه    نفعـ  ذيترتیب در قوانین و مقررات، حقوق بانكداري ايران به

در دو نوخ بانكداري مطرح شده، رعايد ضواب  شريعد در  ها. تنها تفاوت اين شاخصشد

-عملیات بانكي بدون ربا بوده اسد که به دلیل عقالني و اخالقي بودن معیارهاي شريعد به
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الملـل را  ويژه در احكام کسب و کار، تعامل و روابـ  بانكـداري کشـور بـا بانكـداري بـین      

کـه از طـرف نهادهـاي مطالعـاتي و      سازد. در اين بخش متغیرهاي مهم و مشترکمحقس مي

المللي دنیا در خصوص بانكداري منتشر شده اسد و نظام بانكداري بدون رباي ايران نیز بین

سد، ارائه شده و مورد بررسي و تجزيـه  ا ها آن کردنآنها را قبول کرده و درصدد عملیاتي 

 گیرد.و تحلیل قرار مي

شوند و حاصل دانش بانكي ني وضع ميهاي عقالعنوان شاخصضواب  کمیته بال که به

کننـده آن   ، متاثر از بداخالقي ايجاد شده در نظام بـانكي و تصـحیح  اسدمتخصصان اين امر 

هـاي کمیتـه   . بنـابراين شـاخص  اسدقلمداد و همچنین اثرگذار بر کاهش بداخالقي موجود 

د تـا موضـوخ   عقالني نبوده و در نهايد تالش در جهد بهبود موضوخ اخـالق اسـ   تنهابال، 

 تر از آن در جامعه بهبود يابد.  عدالد در بانكداري و مهم

 

 های انان  کمیصه بالشاخص -1-6

. در اين مقـررات،  کرداولین ويرايش مقررات نظام بانكي را منتشر  1998کمیته بال در سال 

هـا مطـرح   عنوان يك موضوخ مهـم در بازپرداخـد بـدهي بانـك    ها بهموضوخ سرمايه بانك

ها مطـرح شـد. فرمـول    ه و نسبد کفايد سرمايه براي سنجش میزان استحكام مالي بانكشد

 اعالم شد. درصد 8محاسبه کفايد سرمايه به شرح ذيل معرفي و حداقل میزان اين نسبد، 
 سرمايه پايه

 (1= نسبد کفايد سرمايه )بال 
 هاي موزون شده به ريسك دارايي

( اصالح شد و فرمول نسـبد  2001ررات کمیته بال )اين نسبد در ويرايش دوم مجموعه مق

ارائه و حداقل نسبد کفايد سرمايه همـان   صورت زيرکفايد سرمايه به صورت جامع و به 

 باقي ماند. درصد  8
 (2= نسبد کفايد سرمايه )بال  سرمايه بانك
 لیاتي+ ريسك بازارمريسك اعتباري+ ريسك ع

افــزايش يافــد و  درصــد 12يــن نســبد بــه در بــازنگري ســوم مقــررات بــال، حــداقل ا
 به اين نسبد برسانند. 2018هاي دنیا متعهد شدند خود را تا سال  بانك
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 های کشور  های برتر جهان   بانکبررن  کفایت نرمایه در بانک
دلیـل فقـدان ابزارهـاي الزم بـراي محاسـبه      هاي ايران تا به حال بـه  کفايد سرمايه در ايران: بانك

انـد کفايـد سـرمايه مـدنظر     طرح شده در مخـرج کسـر کفايـد سـرمايه، نتوانسـته     هاي مريسك

عبارت ديگـر، اگـر يـك بانـك خـارجي بخواهـد در       ويرايش دوم کمیته بال را محاسبه کنند. به

هـاي ايرانـي اسـد،    هـاي مـرتب  در بانـك   خصوص میزان کفايد سرمايه که مشتمل بر ريسـك 

الي بــا ايــران تصــمیم بگیــرد، ايــن موضــوخ اطالعــات کســب کنــد و در خصــوص مــراودات مــ

 هاي کشور ندارند.انداز روشني از میزان ريسك بانكهاي جهان چشمپذير نبوده و بانك امكان

دلیـل  هـاي ايـران بـه   محاسبات انجام شده برمبناي ويرايش اول کمیته بال در اکثر بانـك 

-شـده بـه ريسـك بـه     هاي مـوزون آمار و اطالعات الزم درخصوص شناسايي داراييفقدان

ها بر مبنـاي اسـتانداردهاي حسـابداري    شود. نكته مهم اينكه بانكصورت دقیس محاسبه نمي

هـاي  درخصـوص بانـك   اما محاسـبات انجـام شـده    ،، الزامي به افشاي اين نسبد ندارندملي

( حكايـد از پـايین بـودن    صـورت تقريبـي  )بـه هاي مالي در دسـترس ايراني از طريس صورت

. اسـد فايد سرمايه در متوس  نظام بانكي کمتر از نصف حداقل الزامات کمیته بال کنسبد

عنـوان نماينـده کفايـد    هـاي منتخـب کـه بـه    هاي برخي از بانكکل دارايينسبد سرمايه به

 ارائه شده اسد. (2)توان قلمداد کرد، در جدول سرمايه مي
 

 1391تخب های منهای بانککل دارایی(: نسبت سرمایه به2جدول )
 ها )درصد( نسبت سرمایه به کل دارایی شر 
 8/2 مهت
 9/2 تجارت
 3/2 سپه
 2/3 صادرات
 6/3 پارسیان
 1/10 پاسارگاد
 0/5 سامان
 5/3 سرمایه
 2/4 اقتصاد نوین
 2/4 میانگین

  های مالی بانک های منتخبمنبع: محاسبه انجام شده از صورت  
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مطرح دنیا، نسبد کفايد سرمايه را براساس ضـواب  کمیتـه    هايبانك بانك برتر جهان: 10

اقدام به  1المللي گزارشگري ماليو براساس مباني استانداردهاي بین کنند مياستخراج  2بال 

هـاي برتـر جهـان در     . بـراي اينكـه وضـعید بانـك    کننـد  ميهاي مالي افشاي آن در صورت

م در بانـك مـورد گـزارش(    هـاي حـاک  مـديريد ريسـك  خصوص رعايد کفايد سرمايه )

بانك اول انتخاب و در جدول  10، 2بندي موسسه بنكرگیرد، براساس رتبهمورد بررسي قرار

 پیوسد ارائه شد.( 5)

هـا بسـیار زيـاد بـوده و از     دهد میزان سرمايه اين بانـك آمار و اطالعات جدول نشان مي

سـرمايه محاسـبه شـده کـه بـر       بودجه ساالنه کشور ايران بیشتر اسد. نكته مهم اينكه کفايد

بـاالتر از   2015و  2014هـاي  برسـد در سـال   درصد 12به  2018در سال  بايداساس ضواب  

 .اسدحداقل الزامات تعیین شده 

 

 الملل  نایر الزامات کمیصه بال   نهادهای بین -2-6

ايه رکن اول آن مربو  به حـداقل الزامـات سـرم    ادر سه رکن تنظیم شده اسد 2کمیته بال 

پـردازد.  هاي مرتب  و نحـوه مـديريد آنهـا مـي    اسد که به تشريح کفايد سرمايه و ريسك

بـه ضـواب  و مقـررات نظـارتي اختصـاص دارد و رکـن سـوم آن بـه          2رکن دوم کمیته بال 

پردازد. هر کدام از ارکان الزامات کمیته بـال مجموعـه مقـررات، اصـول و     مقررات افشا مي

هـاي مـرتب    ود که رعايد آنها باعث مديريد و کاهش ريسكش رهنمودهايي را شامل مي

المللي کـه  ترين ضواب  و مقررات کمیته بال و نهادهاي بینشود. برخي از مهمبانكداري مي

هـا ابـالح شـده اسـد( در     )بـه بانـك   اسدمورد پذيرش نظام بانكداري بدون رباي ايران نیز 

 شود.ذيل ارائه مي
 2006ه نظـارت بـانكي بـال در سـال     کمیـ  :1حـدهاي بـانكي  در وا 3بهبود حاکمید شـرکتي 

میالدي نسبد به انتشار بهبود مالكید شـرکتي در واحـدهاي بـانكي اقـدام و مـديريد کـل       

                                                                                                                   
1- International  Financial Reporting Standards (IFRS) 

2- Banker 
3- Corporate Governance 
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نسـبد بـه ترجمـه و     1388مـاه  ها و موسسات اعتباري بانك مرکزي در دينظارت بر بانك
ترجمـه جديـد    1395ابالح آن به نظـام بـانكي اقـدام کـرده اسـد. بانـك مرکـزي در سـال         

ها ابالح و در حال انجـام اقـدامات الزم بـراي    ( را به بانك2015حاکمید شرکتي )ويرايش 
باشد. حاکمید شرکتي در دهه اخیـر مـورد   ايجاد ساز و کارهاي متناسب و بومي کشور مي

نفعـان   دانـان، مـديران، مالكـان، بازرسـان و سـاير ذي     نظـران سـازماني، حقـوق   توجه صاحب
هاي يكسارچه و متمرکز براي ا قرار گرفته اسد. اين ضواب  در نهادهايي که سامانههشرکد

 هاي مختلف ندارند از اهمید بیشتري برخوردار اسد.رصد کردن ريسك
کننـده سـاختار و روابـ  بـین     حاکمید شرکتي باعث جلب اعتماد عمومي شده و تعیـین 

ن بـه اهـداف را تعیـین و پـايش     ان بوده و اهـداف سـازمان را مشـخص، نحـوه رسـید     نفع ذي
عملكرد عناصر سازمان را بر عهده دارد. اصول حاکمید شرکتي در هشد بند به شرح ذيل 

 :اسدقابل تلخیص 
 ت مديرهاصالحید و شايستگي اعضاي هی -1
 هاي ابالح شدهاهداف راهبردي و ارزشتايید  -2
 صر سازمان  هاي روشن و مسئولید پاسخگويي براي کل عنامشي تدوين خ  -3
 ت مديرهاهاي هیاطمینان از انطباق عملكرد مديريد ارشد با سیاسد -4
 هاي نظارتي  ت مديره از حوزهااستفاده و اخذ گزارش هی -5
 هاي جبران خدمات کارکنان  ها و رويهمشيت مديره از رعايد خ ااطمینان هی -6
 هاي شفافاداره امور بانك به شیوه -7
 ه از ساختار عملیاتي بانك ت مديراشناخد هی -8

همراه يكسري مقررات تكمیلي ارائه شـده در ايـن   شود موارد فوق بهچنانچه مالحظه مي
 ها تدوين شده اسد.سند تنها به خاطر بهبود حاکمید شرکتي در بانك

هاي دولتي حاکمید شرکتي اجـرا نشـده اسـد تـا     در نظام بانكي ايران به ويژه در بانك
هايي که حاکمید شـرکتي بـه صـورت    ي براي بهبود داشته باشد. در بانكاينكه رهنمودهاي
تـرين موضـوخ   شود، اصول حاکم بر حاکمید شرکتي رعايد نشده و بديهيناقص اجرا مي

هـاي  که ارتبا  با شفافید و افشاي اطالعات مالي )به داليل مختلف از جملـه فقـدان بانـك   

                                                                                                                   
 شود.  ها اشاره مي اي از آن هرکدام از اسناد مطرح شده در اين بخش، مجموعه مفصل و جامعي هستند که به گزيده - 1
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بـه ضـواب  حـاکم بـر نظـام بـانكي رعايـد         اطالعاتي متمرکـز و يكسارچـه( دارد بـا عنايـد    
هـاي دنیـا، موضـوخ رعايـد حاکمیـد شـرکتي       شود. اگر در تعامل ايران با ساير بانـك  نمي

هـاي کشـور داراي   کـدام از بانـك   اطمینـان دارد هـیچ   ،هـاي خـارجي باشـد   موردنظر بانك
 .نیستنداستانداردهاي موردنظر 

میالدي اقدام بـه   2012انكداري بال در سال کمیته نظارت بر ب ها:حسابرسي داخلي در بانك
آن را بـه   1393و بانك مرکزي در سـال  کرد  «ها حسابرسي داخلي در بانك»انتشار ضواب  

. حسابرسـي داخلـي يكـي از ارکـان اسـتقرار حاکمیـد شـرکتي در        کـرد نظام بانكي ابـالح  
ر، استقالل، جايگـاه  ها بايد داراي واحد حسابرسي داخلي همراه با اختیاها اسد. بانك بانك

هـايي کـه حاکمیـد شـرکتي را     مناسب و منابع کافي باشند. رعايد اين ضواب  براي بانـك 
هـاي ايرانـي بـه صـورت شـكلي      اند، غیرممكن بوده و در بانك)بصورت کامل( اجرا نكرده

 ايجاد شده اسد.
د آن در سندي تحد عنوان تطبیس و کـارکر  2005سال  در ها:تطبیس و کارکرد آن در بانك

ها از طرف کمیته نظارت بر بانكداري بال منتشر شد و ريسك تطبیس مورد تاکید قـرار  بانك
هـاي هیـأت مـديره و مـديران ارشـد در مـورد تطبیـس،        گرفد. در اين سند مهـم، مسـئولید  

سـساري  مرزي، برونضواب  حاکم بر ايجاد و اداره واحد تطبیس، منابع، وظايف، مسائل برون
  حسابرسي داخلي تشريح شده اسد. و ارتبا  با

گیـري و  هـاي الزم بـراي شناسـايي، انـدازه    موضوخ کلي ريسك تطبیـس، انجـام بررسـي   
هـاي  مقـرره  کند ميهاي عملیاتي، اعتباري، بازاري و نقدينگي بوده و تالش ارزيابي ريسك

دهـي  رشهاي مرتب  انطباق داده و گـزا رب  را با عملكرد شاخص ابالح شده از نهادهاي ذي
دلیـل فقـدان بسـترهاي الزم بـراي     بـه هاي کشـور ايجـاد شـده، امـا     . اين واحد در بانكکند

هـاي  در حـال حاضـر از کـارايي الزم برخـوردار نیسـد. بانـك       كيهاي بانشناسايي ريسك
هاي ايراني، خواهان مطلع شـدن از میـزان ريسـك    خارجي در شروخ مراودات خود با بانك

 هاي کشور قابل محاسبه نیسد.كکه در بان هستندتطبیس 
کمیتـه نظـارت    استفاده عوامـل جنايتكـار از نظـام بـانكي جهـد پولشـويي:      پیشگیري از سوء
 1384مـاه  و بانـك مرکـزي در بهمـن    کـرد اقدام به انتشار اين سـند   1998بانكي بال درسال 

جنايتكار  . پولشويي فرايندي اسد که طي آن عواملکردنسبد به ترجمه و انتشار آن اقدام 
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کنند با پنهان ساختن ماهید و منشأ غیرقانوني مال حاصل از ارتكاب جرم، ظـاهري  سعي مي
ها و موسسات مالي، بستر اصلي براي انجام اين اقـدام هسـتند. ايـن    قانوني به آن دهند. بانك

صـورت جـدي مطـرح شـده و در     موضوخ در ايران با تصويب قانون مبارزه بـا پولشـويي بـه   
 .هستندهاي اخیر ايجاد شده و در حال تكامل واحدي به همین نام در سالها بانك

هـاي متمرکـز و يكسارچـه، در    دلیل نداشتن بسـترهاي فنـاوري مطلـوب و سـامانه    ايران به
نمايـد. بـديهي اسـد تـا رسـیدن کشـور بـه        اجراي ضواب  حـاکم بـر ايـن سـند تـالش مـي      
فاصـله وجـود دارد کـه فقـدان اطالعـات       استانداردهاي جهاني در مسیر مبارزه بـا پولشـويي  

هـاي نظـام   تـرين چـالش  صورت شفاف و کامل يكي از مهمها بههويتي تمام مشتريان بانك
 .اسدبانكي در اين عرصه 

يكي از اسناد خیلي مهم کمیته نظارت بر بانكداري بال کـه درسـال    بهبود شفافید در بانك:
رکزي ترجمه و به نظام بانكي ابالح شـده  از طرف بانك م 1385منتشر شده و درسال  1998

. در ايـن سـند، نقـش افشـاي عمـومي در      اسـد  «هـا  بهبود شفافید در بانك»اسد، تاکید بر 
هاي کیفي اطالعـات  ارتقاي ايمني و سالمد، نقش ناظران بانكي در بهبود شفافید، ويژگي

هـاي ارتقـاي   صـیه پـذيري(، تو شفاف )اهمید، جامعید، به هنگام بودن، معتبر بودن و قیاس
هـا )عملكـرد و وضـعید مـالي، راهبردهـاي مـديريد ريسـك، منـابع در         شفافید در بانـك 

هـاي حسـابداري و اطالعـات در زمینـه امـور کـاري، مـديريد و        مشيمعرض ريسك، خ 
حاکمید شرکتي( با هدف حرکد به سمد افزايش شفافید و کـاهش مخـاطرات مربوطـه    

. در اين بخش نیز نظام بانكي ايران کارهاي زيـادي را  براي مديريد ريسك ارائه شده اسد
با استانداردهاي جهاني درخصوص شفافید و افشاي اطالعـات مـالي فاصـله     ، اماانجام داده

هـا منتشـر   دارد. کمیته بال انتشارات ديگري نیز در خصوص بهبود عملكـرد و پـايش بانـك   
 شود.نظر مي ها صرف کرده اسد که از ارائه آن

 

 وابط   مقررات داخل  بانک مرکزی جمهوری انالم  ایران ض -3-6
تنهـا بـه   هـاي بـدون ربـاي ايـران، نـه     المللي براي تعامـل و همكـاري بـا بانـك    هاي بینبانك

المللي توجـه  المللي تدوين شده از طرف نهادهاي مالي و پولي بیناستانداردها و ضواب  بین
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ور را که بر مبناي عقالنید و اخالق تـدوين  کنند، بلكه ضواب  و مقررات داخلي هر کشمي
 .  کنند ميو نظارت بر نحوه اجراي آن را رصد  کردهو ابالح شده اسد، توجه 

هـاي  هاي نظارتي خاصـي را بـراي اجـرا در بانـك    ها و نسبدبانك مرکزي دستورالعمل
اسـد کـه در ايـن بخـش بـه بررسـي نحـوه اجـراي آنهـا پرداختـه            کـرده عامل کشور ابالح 

در اين بخش، رعايد ضواب  و مقررات مهم داخلي کـه از لحـاظ    ،عبارت ديگرشود. به مي
و نهادهـاي بـرون سـازماني بـا بررسـي ايـن        هسـتند هاي مالي و بانكي داراي اهمید ريسك
کنند. بـديهي  گیري ميهاي کشور تصمیمها در خصوص تعامل و همكاري با بانكشاخص

شده از طرف مقام نظارتي را رعايـد نكنـد، احتمـال     اسد اگر بانكي ضواب  داخلي تدوين
هـاي مـرتب  افـزايش خواهـد يافـد.      المللـي و افـزايش ريسـك   عدم رعايـد مقـررات بـین   

هـا  از ترازنامـه بانـك مرکـزي و بانـك     زيـر هـاي   اطالعات مالي مـورد بررسـي در شـاخص   
 استخراج شده اسد.

حقـوق صـاحبان سـهام در     ام:هاي ثابد بـه حقـوق صـاحبان سـه    نسبد مانده خالص دارايي
کـه مصـرف آن در بخـش     اسـد هاي عامل به منزله آورده نقـدي سـهامداران مطـرح    بانك
هاي بانك مرکـزي  شود. بر اساس بخشنامههاي ثابد باعث افزايش ريسك بانك ميدارايي

درصـد باشـد.    75هاي ثابد به حقوق صاحبان سهام نبايد بیش از نسبد مانده خالص دارايي
هـاي  هاي کشور حكايد از عدم رعايد ايـن نسـبد در اغلـب بانـك    ترازنامه بانك بررسي

هاي کشور حقوق صاحبان سـهام خـود را بـیش از حـد     يعني بانك ،دولتي دارددولتي و غیر
 اند.هاي بدون بازده( اختصاص دادههاي ثابد )دارايياستاندارد براي خريد دارايي

بـر اسـاس ضـواب  بانـك      و سـاير اوراق بهـادار:  هـا  گذاري در سـهام شـرکد  نسبد سرمايه
واسطه و باواسطه هر بانك در سـهام و اوراق بهـادار   هاي بيگذاريمرکزي، مجموخ سرمايه

درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري بیشتر باشد و براي هر شـخص حقـوقي نبايـد     40نبايد از 
 کـردن هـدف محـدود    درصد سرمايه پايـه بانـك باشـد. ايـن نسـبد نظـارتي بـا        10بیش از 
هـاي دولتـي و خصوصـي    بـه بانـك   1386ها تدوين و در سـال  داري بانك هاي بنگاهفعالید

هـاي دولتـي )بـه دلیـل     ابالح شده اسد. با توجـه بـه محـدوديد افـزايش سـرمايه در بانـك      
هـاي اخیـر و مقاومـد برخـي از ايـن      وضـعید مـالي دولـد در سـال     ،سهامدار بودن دولد
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هاي دولتـي بـا مشـكل    رعايد اين نسبد در بانك (هاي وابستهي شرکدها در واگذار بانك
 شود.هاي خصوصي نیز اين نسبد رعايد نميمواجه بوده و حتي در بانك

پرداخد تسـهیالت و ايجـاد    سقف فردي مجموخ تسهیالت و تعهدات کالن براي هر بانك:
جـاد مخـاطراتي بـراي    واحـد باعـث اي   نفـع  ذيتعهدات بیش از حد استاندارد به يك فرد يـا  

، اقدام به تعیین سقف فردي مسالهشود و بانك مرکزي براي کنترل و مديريد اين بانك مي
واحـد بـر اسـاس سـرمايه هـر بانـك        نفع ذيبراي پرداخد تسهیالت و ايجاد تعهدات به هر 

درصـد   20واحـد نبايـد از    نفـع  ذياسد. حداکثر مجموخ تسهیالت و تعهدات به هـر   کرده
هاي کشور حكايد از رعايـد  . بررسي اين نسبد در بانكکندپايه هر بانك تجاوز سرمايه 

هـاي خصوصـي بـه دلیـل پرداخـد      هـاي دولتـي و عـدم رعايـد آن در بانـك     آن در بانك
 تسهیالت  و تعهدات به اشخاص وابسته خود دارد.

تسـهیالت و تعهـدات کـالن هـر      سقف کلي مجموخ تسهیالت و تعهدات کـالن هـر بانـك:   
چنانچـه مجمـوخ    ،عبارت ديگـر شود. بهدرصد سرمايه پايه مشخص مي 10نك با شاخص با

درصـد سـرمايه پايـه     10واحـد از   نفـع  ذيتسهیالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده براي هـر  
شـود. بـر اسـاس ضـواب      عنوان تسهیالت و تعهدات کالن شناخته مـي بانك تجاوز نمايد، به

کل تسهیالت و تعهدات پرداختي هر بانك در قالـب   نمهوري اسالمي ايرابانك مرکزي ج
هـاي  برابـر سـرمايه پايـه آن بانـك باشـد. بررسـي       8تسهیالت و تعهدات کالن نبايد بیش از 

هاي خصوصي بـه دلیـل پرداخـد تسـهیالت و     دهد، اين نسبد در بانكانجام شده نشان مي
 تعهدات کالن به اشخاص وابسته و مرتب  کمتر رعايد شده اسد.

ترين متغیرهاي بازار پول در ايـران، نـرخ   يكي از مهم نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار:
که ساالنه از طرف شوراي پول و اعتبار مصـوب و از طـرف    اسدها و تسهیالت سود سسرده

هـاي  بانـك  تمامثابد بودن نرخ سود براي  با وجودشود. ها ابالح ميمرکزي به بانك كبان
ها سود متفاوت بـه ابـزار رقابـد    ان نظارت براي رعايد آن، پرداخد نرخعامل به دلیل فقد
ها براي تجهیز منابع و افزايش سهم بازاري تبديل شده اسد. هر بانكي از )ناسالم( بین بانك

، منـابع بیشـتري جمـع    کنـد گذار پرداخد نرخ مصوب عدول کرده و نرخ باالتري به سسرده
هـاي منضـب  محـدود شـده و     دهد و برعك  بانكمي را افزايش دکرده و سهم بازاري خو
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دهند. عدم رعايد نرخ سود در نظام بانكي نشـان از فقـدان   ازه بازاري خود را کاهش ميدان
 نظارت در بازار پول کشور اسد.   

(، 1380) جمهوري اسـالمي ايـران  براساس ضواب  بانك مرکزي  خالص وضعید باز ارزي:
هـاي تسـعیر شـده    هاي تسعیر شـده ارزي منهـاي بـدهي   ييحد مجاز وضعید باز ارزي )دارا

درصـد سـرمايه پايـه بانـك و حـد       10ارزي( براي هر ارز )مثبد يا منفي( حداکثر به میـزان  
درصـد   30مجاز وضعید باز ارزي براي مجموخ ارزها )مثبد يـا منفـي( حـداکثر بـه میـزان      

هـاي اخیـر و   مان ملـل در سـال  . با توجه به تحريم شوراي امنید سـاز اسدسرمايه پايه بانك 
داخلـي  هـاي  هاي جهان، اين نسبد در بانك پايین بودن میزان تعهدات بانك در ساير بانك

 شود.رعايد مي معموال
 

   پیشجهادهای نیانص  گیرینصییه -7

عنوان نقطه کانوني تعامل با بانكـداري  تمرکز بر عقالنید و اخالق در بانكداري ايران به -1

کـه در  رعايـد اسـتانداردهاي عقالنیـد و اخـالق      ،. بـر ايـن اسـاس   اسـد مطـرح  الملل بین

هـاي ايـران نیـز رعايـد شـده و بـا ايجـاد        در بانـك  بايـد  شودبانكداري متعارف رعايد مي

هاي مختلف حاکم بر بانكـداري بـه سـمد    هاي مشترک براي ارزيابي و پايش ريسك زمینه

 المللي پیش رفد.ف بینهاي متعاررواب  مستحكم و پايدار با بانك

هاي اخیـر بـه   بانكداري ايران و بانكداري متعارف به دلیل داشتن منطس عقالني و در دهه -2

دلیل توجه اقتصاد و بانكداري به بحث مهم اخالق، داراي مشترکات نظري فراوانـي هسـتند   

 تواند مبناي تعامل و همكاري قرار گیرد.که مي

و بانكـداري   الق اسـتخراج شـده در بانكـداري ايـران    هاي کلي عقالنیـد و اخـ  شاخص -3

المللـي،  قوانین و مقررات )قوانین داخلي، قوانین بین -الفدراين مقاله به سه بخش:  متعارف

ان: )سـهامداران، مشـتريان،   نفعـ  ذيحقـوق   -بالمللـي(،  هـاي مـالي و بـین   رعايد شـاخص 

، رشد و زيسد، رفاه اجتماعيحی  )م مسئولید اجتماعي -جکارکنان و نهادهاي مرتب ( و 

ربـاي ايـران در رعايــد    شـود. تنهــا تفـاوت بانكـداري بـدون    ( تقسـیم مـي  توسـعه و اشـتغال  

. اسـد ها در حیطه اصول و ضـواب  شـريعد   هاي استخراج شده، پايش اين شاخصشاخص
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هـاي  آن در دورهدلیل مبتنـي بـودن احكـام کسـب و کـار شـريعد بـا عقالنیـد و پويـايي         به

با هدف کسب منافع، اصول و ضواب  شريعد به عقالنید و اخالق حـاکم کمـك    مختلف

 شود.  و باعث ارتقاي سطح استانداردها مي کرده

بررسي تجربي انجام شده در خصـوص متغیرهـاي کـالن مـالي و بـانكي ايـاالت متحـده         -4

نشـان داد   2003-15و کشـورهاي حـوزه يـورو در دوره     OECDآمريكا، کشورهاي عضو 

آمريكا، باعـث   در کشورهاي توسعه يافته از جمله اياالت متحده 2007بحران مالي سال که 

هاي مالي و اقتصادي از جمله تولید ناخـالص داخلـي، نـرخ بهـره، نـرخ      شكسد در شاخص

هـاي نظـام بـانكي و شـاخص سـهام شـده و بـر ايـن اسـاس          بیكاري، نسبد سرمايه به دارايي

هـاي بانكـداري،   ري دنیا به دلیل مصون ماندن از ريسـك ضواب  و مقررات حاکم بر بانكدا

 تر شده اسد.گیرانهدر دهه اخیر افزايش يافته و سخد

 1382 -93بررسي تجربي انجام شده بر متغیرهاي پولي، مالي و اقتصادي ايـران در دوره   -5

هـاي  افزايش درآمد حاصـل از فـروش نفـد و انتظـار بهبـود شـاخص       با وجودنشان داد که 

ثیر اين شاخص در متغیرهاي تولید ناخالص داخلي، نرخ تـورم،  به داليل مختلف تأ تصادياق

نرخ بیكاري و نرخ ارز بدتر شده و به دلیل کاهش نظارت و پايش عملكرد در نظام بـانكي،  

رنگ شده و بر خالف ضواب  بانكداري در دنیا، مسـیر عـدم رعايـد    ضواب  و مقررات کم

اسـد. ايـن موضـوخ بـا بررسـي عملكـرد        و حتي ملي را طـي کـرده  المللي استاندادهاي بین

هـاي  هاي پايه پولي به نقـدينگي، تعـداد بانـك   پولي، نسبدهاي مالي نقدينگي، پايهشاخص

داراي مجوز و بدون مجوز و نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت اعطـايي در دوره مـورد   

 مطالعه استخراج شده اسد.  

الملـل و بانكـداري ايـران    نیـد و اخـالق در بانكـداري بـین    هـاي مشـترک عقال  شاخص -6

هـاي برتـر   نسبد کفايد سرمايه در بانـك  نظیرهاي اساسي کمیته بال بررسي شد و شاخص

هاي کشور مورد بررسي قـرار گرفـد. نتـايج ايـن بررسـي حكايـد از       جهان و برخي بانك

صـوص نحـوه محاسـبه    درخ 2ضعیف بودن اين نسبد در ايران و عدم اجـراي ضـواب  بـال    

بـه   بايـد هـاي ايرانـي   الملـل، بانـك  کفايد سرمايه دارد و براي ايجاد تعامل با بانكداري بین
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هاي نقـدينگي، عملیـاتي،    سمد رعايد ضواب  و استانداردهاي کمیته بال و کاهش ريسك

 .  کننداعتباري و بازاري حرکد 

ي نظیـر بهبـود حاکمیـد شـرکتي،     المللـ بـال و نهادهـاي بـین    بررسي ساير الزامات کمیته -7

هـا، پیشـگیري از سـوء اسـتفاده     هـا، تطبیـس و کـارکرد آن در بانـك    حسابرسي داخلي بانك

عوامل جنايتكـار از نظـام بـانكي جهـد پولشـويي و بهبـود شـفافید در نظـام بـانكي ايـران           

 ابالح اين ضـواب  از طـرف   با وجودهاي ايران حكايد از عدم رعايد اين ضواب  در بانك

 دارد.  1380بانك مرکزي در دهه 

بررسي ضواب  و الزامات داخلي ابالح شـده بانـك مرکـزي نظیـر نسـبد مانـده خـالص         -8

هـا و سـاير   گذاري در سهام شـرکد هاي ثابد به حقوق صاحبان سهام، نسبد سرمايهدارايي

و اوراق بهادار، سقف فردي و کلي تسهیالت و تعهدات کالن هر بانك، نـرخ سـود بـانكي    

هاي ايراني، ضـواب  داخلـي مرجـع نظـارتي     خالص وضعید ارزي نشان داد که اغلب بانك

کنند اين موضـوخ در تعامـل و روابـ  بـا بانكـداري      خود )بانك مرکزي( را نیز رعايد نمي

 . اسدالمللي براي نظام بانكي کشور به عنوان نقطه ضعف مطرح بین

بـا   بايـد الملـل  رباي ايران با بانكداري بـین  براي گسترش تعامل و رواب  بانكداري بدون -9

هاي مشترک عقالنید و اخالق که در قالب استانداردها و ضواب  داخلـي و  تكیه بر شاخص

المللي به نظام بانكي، ابالح شده اسـد بـه سـمد رعايـد ضـواب  و مقـررات حـاکم بـر         بین

داري، نشـان دادن پـايین   بانكداري دنیا حرکد کرد. نقطه شروخ تعامل با دنیا در عرصه بانك

هاي حاکم در نظام بانكي ايران از طريس ضواب  کمیته بال و افشاي آن مطـابس  بودن ريسك

از مباحـث سیاسـي    المللي اسد. ايـن اقـدامات باعـث بهبـود روابـ  فـارح      استانداردهاي بین

 .اسدعنوان يك الزام ملي مطرح تحريم شده و بهمطرح شده در پسا
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