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اقتصـاددان     چهــــره

فصلنامه تازه های اقتصاد    بهار 1392    شماره 139

پژوهش��کده پولی و بانکی از بنده درخواست کرد 
تا برای بزرگداش��ت آق��ای دکتر عباس میرآخور 
یادداشتی را بنویسم. اینجانب نیز با وجود اینکه 
س��ال ها اس��ت وی را ندیده ام ولی به دلیل آنکه 
اولین بار اینجانب وی را برای تصدی مس��وولیت 
مدیر اجرایی ایران در صندوق بین المللی پول در 
س��ال 1369 برگزیدم این درخواست را پذیرفتم. 
بنده به عنوان کس��ی که از نزدیک کار ایشان را 
پی می گرفته و با مدیریت و فکر وی آشنایی پیدا کرده ایشان را نه تنها در ابعاد علمی و اجرایی بلکه در 
زمینه روابط انسانی، رعایت اخالق و پایبندی به اعتقادات و نیز ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دارای 
برجستگی های قابل تحسینی می دانم. آغاز آشنایی اینجانب با آقای دکتر میرآخور طبیعتاً به دوران 
مسوولیت در بانک مرکزی بر می گردد، به همین دلیل مقدمتاً باید برای توضیح چگونگی این آشنایی و 
کم و کیف آن اشاره مختصری به شرایط آن دوران به عمل آورم. زمانی که در سال 1368 مسوولیت 
اداره بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به اینجانب محول ش��د کشور و از جمله بانک مرکزی با 
چالش های بسیار بزرگ و پیچیده ای روبه رو بود که در اینجا مجال احصا یا اشاره به آنها وجود ندارد. 
اما آنچه به موضوع این نوش��تار ارتباط دارد این اس��ت که از مهم ترین چالش های موجود همانا ایجاد 
اعتبار مناسب برای نظام بانکی کشور در پهنه جهانی بود. نظام بانکی بدون داشتن چهره قابل قبول 
نمی توانست از اعتبار الزم برخوردار باشد و بدون داشتن اعتبار نمی توانست در انجام وظایف خود در 
بخش های مختلف از جمله تجهیز منابع و تامین مالی به طور کارآمد عمل کند. در این میان تصویری که 
از نظام مالی کشور در پهنه بین المللی وجود داشت تصویری مبهم و نه چندان مناسب بود زیرا از یک سو 
جنگ تحمیلی به نظام بانکی فشار زیادی آورده بود و از سوی دیگر با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و 
اسالمی شدن عملیات بانک ها تصویر مبهمی از سیستم بانکی نزد بسیاری از موسسات مالی بین المللی 
ایجاد شده بود. عالوه بر این روابط ایران با دو موسسه مالی بزرگ بین المللی یعنی صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی نیز که پایه و شاخص مهمی برای همکاری های موثر مالی و بانکی بین المللی است 
بسیار محدود شده و و روابط و همکاری های عادی بین دستگاه های اقتصادی و بانکی کشور و این دو 
موسسه قطع شده بود.  در چنین شرایطی وقتی برای اولین بار در اوایل سال 1369 در اجالس مشترک 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت کردم و با رئیس وقت صندوق آقای میشل کام دوسو 
مالقات کردم و برنامه های اقتصادی و به ویژه سیاست پولی و ارزی و نیز نظام نوین بانکی کشور را برای 
وی توضیح دادم متوجه شدم که ایشان و صندوق نه تنها تصویر درستی از نظام بانکی ایران ندارند بلکه 
در مورد چگونگی عملکرد بانکداری بدون ربا به عنوان یک سیس��تم و نظام شامل در کشور سواالت 
جدی دارند. توضیحات کلی ما گرچه منجر به توافق طرفین برای عادی ش��دن روابط فی ما بین ش��د 
ولی اینجانب را به فکر انداخت که برای تبیین بانکداری اسالمی و ارتقای چهره بین المللی بانکی ایران 
فکری اساسی تر بنمایم. از همان موقع به جست وجوی کسی افتادم که بتواند به عنوان مکمل کارهای 
ما از داخل کمک موثری در این جهت بنماید. وقتی در همان زمان برای آشنایی و استفاده احتمالی 
از ظرفیت کارشناس��ان ایرانی شاغل در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جلسه ای با این گروه 
ترتیب دادم با آقای دکتر میرآخور که در آن زمان به عنوان کارشناسی ارشد و برجسته در صندوق کار 
می کردند آشنا شدم. در نخستین جلسه ای که با ایشان داشتم متوجه برخی خصوصیات برجسته وی 
شدم. وی را فردی با ایمان و اعتقادات محکم، با هوش و مدیر، دارای مطالعات بسیار خوب اقتصادی و 
تحلیلی به ویژه در زمینه بانکداری اسالمی یافتم. متوجه شدم که ایشان با همکاری استاد دیگری به نام 
محسن خان مشغول اتمام تحقیقی درباره چگونگی کارکرد بانکداری بدون ربا هستند که در همان سال 
آن را منتشر کردند. این اثر به زودی به عنوان یکی از مهم ترین و پایه ای ترین ادبیات بانکداری اسالمی 
شهرت زیادی میان استادان این رشته یافت. تصمیم گرفتم که از ایشان برای تصدی مدیریت اجرایی 
ایران در صندوق بین المللی پول که باالترین پس��ت نمایندگی در این دو موسس��ه )صندوق و بانک( 
به شمار می آید استفاده کنم. این فکر را با وزیر وقت دارایی مرحوم آقای دکتر نوربخش در میان گذاشتم 
و نظر موافق ایشان را هم در این مورد جلب کردم. در اجالس مشترک بعدی که همراه مرحوم دکتر 
نوربخش شرکت کردیم به طور مفصل با آقای دکتر میرآخور صحبت کردیم و نظر مساعد ایشان را برای 
مسوولیت مدیریت اجرایی گروه ایران جلب کردیم. گروه ایران شامل کشورهای دیگری نظیر الجزایر، 
لیبی، تونس، مغرب و غنا نیز می شد. با جلب نظر مساعد مسووالن آن کشورها آقای دکتر میرآخور را 

به عنوان مدیر اجرایی گروه ایران منصوب کردیم و ایشان کار خود را آغاز کرد.
آقای دکتر میرآخور را اینجانب به عنوان یکی از نظریه پردازان بانکداری اسالمی می شناسم ولی در 
عین حال از مدیریت اجرایی قوی برخوردار بوده است و لذا در این مختصر به دو بعد از عملکرد ایشان 

اشاره می کنم.  1- در زمینه نظری و علمی نخستین اقدامی که ایشان کرد این بود که بنا بر خواسته 
ما و بر اساس توافقی که با مدیر عامل صندوق شده بود آقای دکتر میرآخور با تهیه گزارشی بسیار پر 
بار و مستدل بانکداری اسالمی را به طور رسمی و برای نخستین بار به بخش تحقیقات صندوق معرفی 
کرد. به خاطر دارم وقتی برای بحث درباره آن گزارش همراه آقای دکتر میرآخور با آقای مایکل موسی 
رئیس وقت و دانشمند بخش تحقیقات صندوق روبه رو شدیم آقای موسی از مدل ارائه شده توسط وی 
نه تنها نتوانست ایرادی بگیرد بلکه آن را تحسین کرد. دکتر میرآخور در گزارش خود با اشاره به مدل 
یکی از اقتصاددانان پیشین به نام Metzler  که نرخ بهره را شبیه بازده سهام دانسته و آن را نسبت 
بازده سهام به قیمت روز آن دانسته بود مدل جدیدی را طراحی کرده بود که در آن نشان می داد مفهوم 
 بازده با ریسک باید ارتباط داشته باشد. در این مدل اساساً نرخ سود یک مفهوم از پیش تثبیت شده ای یا 
  ex post نمی توانست باشد بلکه بایستی برای ایجاد ارتباط بین بازده و ریسک یک مفهوم ex ante
باشد. مدل ارائه شده آنقدر آکادمیک و قانع کننده بود که از سوی صندوق بین المللی پول به عنوان 
گزارش پایه ای بانکداری اسالمی مورد پذیرش قرار گرفت. با این گزارش بانکداری اسالمی به عنوان یک 
نظام و سیستم بانکی مورد قبول صندوق قرار گرفت و پایه ای برای تحوالت بعدی بانکداری اسالمی 
در جهان شد. دکتر میرآخور در بخش مطالعات نظری بانکداری اسالمی به تحقیقات خود ادامه داد 
و ب��ه ویژه در باب تعیین بازده پ��ول یک مدل تعادل عمومی در یک اقتصاد باز را ارائه کرد که در آن 
ضمن تعریف دارایی پول و سهام بر خالف Metzler  که نرخ بازده را نسبت بازده سهام به قیمت بازار 
آن تعری��ف ک��رده بود وی بازده بخش واقعی را به عنوان عنصر مهم تعیین بازده معرفی کرد. در واقع 
بازده پول در تعامل بین بخش واقعی و بخش مالی تعیین می شد. وارد کردن بخش واقعی و بازده آن 
مهم ترین عنصری است که می تواند موجب شراکت ریسک بین دارنده منابع از یک طرف و کار آفرین 
از طرف دیگر شود.  دکتر میرآخور در زمان مدیریت خود در صندوق در گروه ایران اعتماد صندوق و 
 کارشناسان آن را به بانکداری اسالمی و نظام بانکداری ایران جلب کرد. ایشان نظام مبتنی بر دارایی واقعی
 equity based system  را نسبت به نظام مبتنی بر بدهی debt based system  پایدارتر و با 
ثبات تر معرفی کرد. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که کارهای تحقیقاتی ایشان همراه با معدودی دیگر 

از استادان این رشته پایه محکم نظری برای نضج بانکداری اسالمی در جهان شد. 
2- در بعد مدیریتی به زودی دکتر میرآخور در چند جبهه خوش درخش��ید. ایش��ان نماینده گروه 
کشورهایی بود که هر کدام با چالش های متفاوتی دست و پنجه نرم می کردند. اما وی با درایت و توانمندی 
علمی که داشت توانست منویات اقتصادی کشورهای گروه خود را در صندوق به کرسی بنشاند. به غیر 
از ایران که نه درخواست وامی داشت و نه با صندوق برنامه ای داشت بقیه کشورها چالش های زیادی با 
صندوق داش��تند. به خاطر دارم که غنا در حال اجرای برنامه ویژه ای برای اصالحات اقتصادی خود بود 
و نیاز داشت که برنامه های خود را با کارآمدی به صندوق ارائه کند. دکتر میرآخور به خوبی از پس این 
کار بر آمد و به عنوان مدیر با لیاقت گروه ایران توانست خدمات شایسته ای به این کشور آفریقایی بنماید. 
ایشان نشان افتخاری هم از آن کشور دریافت کرد.  به خاطر دارم ما برای تمدید مسوولیت دکتر میرآخور 
در دوره های بعدی و با وجود تغییر مسووالن بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای گروه ما با 
چالشی روبرو نبودیم زیرا عملکرد او زبان زد کشورهای گروه بود. حتی زمانی که پاکستان قصد داشت 
هم گروه ما شود یادم می آید که به این پست چشم داشت اما با دیدن کارآمدی دکتر میرآخور دست از 
این خواس��ت خود کشید. وی خدمات زیادی هم به برنامه های فقر زدایی و توسعه آن کشور کرد. دکتر 
میرآخور سرانجام به دلیل مدیریت موفق، تسلط علمی، و روابط عمومی مناسب به عنوان رئیس هیات 
مدیره صندوق بین المللی پول انتخاب شد و تا زمان کنار گذاشتن او از مدیریت اجرایی ایران )سال 1385( 
و در نتیجه بازنشس��تگی وی از صندوق این س��مت مهم را داشت. دکتر میرآخور نه تنها به عنوان مدیر 
اجرایی گروه ایران بلکه به عنوان یک کارش��ناس ایرانی عالی رتبه اقتصادی همواره در کنار روسای کل 
بانک مرکزی و وزرای دارایی ایران در تحلیل و ارائه یک تصویر واقعی از چالش ها و عملکرد بخش های 
اقتصادی نقش به سزایی داشته ونیز در کمک به کارشناسان بانک مرکزی برای تدوین سیاست ها و تحلیل 
تحوالت و یافتن راه کار های مختلف برای چالش ها کمک شایانی کرده است. پیش از پایان دادن به این 
یادداشت باید به این نکته اشاره کنم که همچنان چالش های زیادی در برابر نظام مالی اسالمی و سیستم 
بانکداری بدون ربا وجود دارد که الزم است نظریه پردازانی نظیر دکتر میرآخور به کار خود ادامه داده و آن 
را بسط دهند و برای محدودیت های فعلی راه چاره ای بجویند. خصوصاً اینکه هم اکنون بانکداری اسالمی 
در کشورهای مختلف و در نظام های  مختلف مالی به صورت کلی و جزیی و با روش هایی متفاوت به اجرا 
در می آید و هیچ نظارت موثری بر عملیات آن حاکم نیست.  در پایان الزم می دانم از پژوهشکده پولی و 
بانکی که خود در دوران مسوولیت اداره بانک مرکزی در سال 1369 تحت عنوان موسسه تحقیقات پولی 
و بانکی تاسیس کردم به خاطر برنامه بزرگداشت خدمتگزاران سیستم بانکی تشکر و قدردانی کرده و برای 

مدیران و محققان آن آرزوی توفیق بیشتری بنمایم.
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