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چکیده
درونزایی یا برونزا یی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد
اسالمی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است .از طرف دیگر یکی از مشکالت نظام اقتصادی در
بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است .در بانکداری ایران نیز نرخ سود
بهصورت دستوری تعیین میگردد .در این نوشتار نشان داده میشود که در اقتصاد اسالمی نرخ سود درونزا
است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است.
در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد .از طرف دیگر یکی از ابزارهایی
که بهصورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار میگیرد اوراق امتیاز تسهیالت است .این نوشتار
نشان میدهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی و تشکیل بازار
برای سپردهها و تسهیالت بانکی ،از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن میگردد و از سوی
دیگر این امر با درونزا یی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسالمی تطابق دارد .بدین منظور فرآیند این
ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج این مقاله نشان میدهد گسترش
اوراق عالوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درونزا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیالت ،محدود
کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود ،تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به
شرایط اقتصادی منجر میگردد.
کلمات کلیدي :اوراق امتیاز تسهیالت ،نرخ سود بانکی ،نرخ سود تعادلی ،درونزا ،بانکداری بدون ربا
طبقهبندي E40 ,E59 :JEL
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مقدمه
نرخ سود تسهیالت و سپردهها یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد و سیاستهای اقتصادی است.
بازار پول هم مانند سایر بازارها تابع شرایط عرضه و تقاضاست .بهطورکلی نرخ سود تعیین میکند
که چه مقدار از پول سپردهگذاری (عرضه) شود و چه مقدار پول بهعنوان تسهیالت مورد تقاضا قرار
گیرد تا در شرایط رقابتی ،تعادل بین عرضه و تقاضای پول ایجاد شود .درصورتیکه مقامات پولی
نرخ سود را مغایر با سیاستهای کالن اقتصادی خود تشخیص دهند ،روشهای دستوری و یا ایجاد
تبانی در شبکه بانکی از جمله روشهای دخالت دولت در بازار پول خواهد بود.
یکی از چالش های بانکداری بدون ربا و بانکداری ایران نرخ سود بانکی است .مقدار نرخ سود
بانکی و نحوه تعیین آن از مهمترین این مباحث است .در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران
نرخهای سود بانکی بهصورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد .این شیوه
دستوری تعیین نرخ سود باعث گردیده نرخ سود بانکی تفاوت معنادار با نرخ سود تعادلی داشته و
اغلب نرخ واقعی سود سپردهها منفی گردد .اینگونه نرخگذاری ،تأثیرات منفی جدی را بر بازار پولی
و اقتصاد به همراه داشته است .عدم تعیین نرخ سود براساس اقتصاد واقعی و بهصورت درونزا ،ایجاد
صف برای دریافت تسهیالت و رانت و سرکوب مالی از مشکالت بانکداری اسالمی در زمینه سود
بانکی است.
تعیین دستوری نرخ سود و عدم تطابق آن با عرضه و تقاضای تسهیالت موجب کاهش کارایی
سیستم بانکی و به تبع آن موجب آثار منفی بر اقتصاد گردیده است .این مقاله بهدنبال آن است که
با استفاده از اوراق امتیاز تسهیالت و تشکیل بازار برای سپرده و تسهیالت بانکی برای ایجاد تعادل
در عرضه و تقاضای تسهیالت و در نتیجه استقرار و کشف نرخ سود تعادلی و درونزا استفاده نماید.
برای رسیدن به این هدف ابتدا مبانی نظری و ویژگیهای نرخ سود در اقتصاد اسالمی مورد
بررسی قرار می گیرد .در ادامه به تبیین فرآیند و مدل عملیاتی اوراق امتیاز تسهیالت پرداخته و
وجوه مختلف اوراق را بر عناوین فقهی تطبیق خواهیم داد .ایده اصلی مقاله گسترش اوراق در دیگر
بخشهای اقتصادی و استفاده از اوراق امتیاز تسهیالت بهعنوان ابزاری برای رسیدن به نرخ سود
تعادلی و درونزا است که در بخش پایانی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 .1پیشینه پژوهش
اوراق امتیاز تسهیالت موضوع پژوهشی قرار نگرفته است اما پژوهشهای مرتبط با موضوع مقاله را
میتوان در دو دسته پیگیری کرد .دسته اول تحقیقاتی است که تأثیرات آزادسازی مالی و سرکوب
مالی را مورد بررسی قرار میدهد و دسته دیگر به سازوکار تعیین نرخ سود در بانکداری اسالمی
میپردازد.
2
1
سرکوب مالی نخستین بار توسط دو اقتصاددان به نامهای رونالد مککینون و ادوارد شاو
مطرح گردید (مک کینون( )1973 ،شاو .)1973 ،آنها در الگوهایی نشان دادند که رفع سرکوب
مالی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .بعد از آن مقاالتی به اندازهگیری درآمد دولت از سرکوب
مالی (گیووانینی و دملو )1993 ،3و شاخصهای اندازهگیری سرکوب مالی (کلتزر و کهیلی)2001 ،4
پرداختهاند .جیمز هانسون و راماچاندران 5سه عامل کلی را انگیزه حرکت به سمت آزادسازی مالی
میدانند :نتایج ضعیف اقتصاد ،هزینههای باال و فشارهای جهانی شدن (هانسون و راماچاندران،
.)2007
با توجه به حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود درایران ،تعیین دستوری نرخ سود ،موضوع
مقاالت متعددی داخلی قرار گرفته است .اکرمی و مهدیزاده ( )1383نرخ سود تسهیالت پایینتر از
نرخ تعادلی را عامل رانت اقتصادی ،کاهش سرمایهگذاری و اشتغال ،تمایل به تولید سرمایهبر ،فرار
سرمایه از کشور و روی آوردن به بازار امالک ،طال و ارز بهجای سپردهگذاری در بانکها معرفی
میکند .موسویان ( )1386با توجه به مبانی فقهی نتیجه میگیرد که کسی حق قیمتگذاری ندارد
و با آزادسازی نرخ سود است که شرع و قانون رعایت میگردد .این مقاله توجیه تعیین نرخ سود از
باب ضرورت و مصلحت را رد و تعیین دستوری نرخ سود را مخالف با قانون عملیات بانکی بدون ربا
میداند .محققنیا ،دهقان و رحمتینیا ( )1395پیشنهاد میدهند ،شورای پول و اعتبار بهجای
تعیین نرخ سود علیالحساب برای انواع سپردهها نرخ مشارکت در سود برای هر نوع سپرده را تعیین
نماید .در این الگو نرخ سود علیالحساب برای پرداختهای ماهیانه بهصورت درصدی از میانگین
وزنی سود قطعی دورههای مالی گذشته تعیین و سود قطعی پایان دوره نیز بهصورت درصدی از
سودآوری کل منابع بانک در دورهی مالی ،به سپردهگذاران اختصاص مییابد .کشاورزیان و عظیمی
( )1384نحوه تأثیر آزادسازی نرخ سود بر متغیرهای کالن اقتصادی در دوره ( )1345-81را با
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روش حداقل مربعات سه مرحلهای مورد بررسی قرار میدهند .نتایج نشان میدهد آزادسازی نرخ
سود باعث افزایش سرمایهگذاری و تولید ،جذب حجم بزرگی از پولهای مردم به نظام بانکی و ثبات
اقتصادی است .کمیجانی و پوررستمی ( )1387اشکال مختلف سرکوب مالی و تأثیر آن با استفاده از
دادههای تلفیقی ،بر رشد اقتصادی  92کشور در طول سالهای ( )1985 – 2005را مورد بررسی
قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد مداخالت دولتها در بازارهای مالی و از جمله تعیین نرخ بهره
باعث منفی شدن نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی گردیده و تأثیر منفی معنادار بر رشد اقتصادی
کشورها دارد.
بعضی مقاالت نیز به بیان پیش شرطها و اثرات منفی آزادسازی مالی پرداختهاند .بالل پیش
شرط آزادسازی مالی برای کشورهای درحالتوسعه را توسعه نهادهای مالی و پولی بیان میکند.
(بالل )2015 ،شین و لو 1روند آزادسازی نرخ بهره را در چندین کشور درحالتوسعه از جمله
آرژانتین ،شیلی و اندونزی مقایسه کرده و پیشنهاد میکنند بانک خلق چین قبل از آزادسازی
محدودیتهای موجود در محدوده نرخ سپرده و وام را کاهش دهد( .شین و لو )1995 ،شیروانی و
گلفم بایرام 2نشان میدهند که افزایش سود سپردهها در نتیجه آزادسازی مالی نمیتواند فشارهای
تورمی را کاهش دهد .زیرا دولت برای جبران ضرر بانکها از افزایش سود سپرده اقدام به ایجاد پول
جدید مینماید (شیروانی و گلفم بایرم.)2013 ،
درخصوص سازوکار تعیین نرخ سود در بانکداری اسالمی نیز راهکارهای متفاوتی ارائه شده است.
نظری ( )1392راهحلهایی که اقتصاددانان برای تعیین نرخ سود بانکی ارائه کردهاند را مورد نقد و
بررسی قرارداده و نتیجه میگیرد نرخ سود را باید از مؤسساتی بهدست آورد که کار اصلی آنها ارائه
چنین خدماتی است .مصباحی مقدم ،عسگری و علینقی لنگری ( )1392تعیین سود براساس ارزش
افزوده اقتصادی و تعیین سود براساس نرخ اعالم شده شورای پول و اعتبار را مقایسه و با بررسی
ارزش افزوده  26بنگاه بزرگ نتیجه میگیرند که بازدهی تعدیل شده با ریسک وامهای مبتنی بر
ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وامهای مبتنی بر نرخ سود تعیینشده توسط مقامات پولی است .در
مقاله دادگر و فیروزان سرنقی ( )1390رویکرد هزینه سایهای پول بهعنوان معیاری برای تعیین نرخ
سود بانکی معرفی شده است .این مقاله با اتکا به اطالعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد
بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد میپردازد و نتیجه میگیرد که این رویکرد ،روش
کارآمدی است که بر مسأله اطالعات نامتقارن که بین بانک و متقاضی رخ میدهد غلبه مییابد.
سبحانی و ملکی ( )1392نظام پولی و مالی اسالمی ،پول را درونزا میداند .موسویان ،نظرپور و
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خزایی ( )1396یکی از ویژگیها و مزیتهای بانکداری اسالمی را درونزا بودن نرخ سود و تعیین
آن براساس اقتصاد واقعی معرفی میکند.
پیش نهاد این مقاله گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیالت در بخشهای دیگر اقتصادی است.
این نوشتار تالش میکند اوراق امتیاز تسهیالت را بهعنوان ابزاری برای تعادلیسازی نرخ سود بانکی
و خروج از سرکوب مالی و تعیین درونزای نرخ سود در اقتصاد تبیین نماید.
 .2مباني نظري
سیاست پولی کنترل عرضه پول با هدف تنظیم نرخ بهره برای رسیدن به رشد اقتصادی ،پایداری،
ثبات قیمتها و کاهش بیکاری است .نرخ بهره ابزار مهم سیاست پولی است .در اکثر تحقیقات نرخ
بهره یک شبه 1بهعنوان ابزار سیاستی معرفی شده است .سیاستگذاری پولی ممکن است توسط
قواعد سیاستی شناخته شده و معین هدایت شود یا به صالحدید سیاستگذاران سپرده شود.
تیلور 2برای اولین بار یک قاعده سیاستی برای تعیین نرخ بهره بهینه ارائه کرد .در قاعده تیلور
یک رابطه خطی بین نرخ بهره و تورم و درصد انحراف تولید از سطح پتانسیل آن وجود دارد (تیلور،
 )1993بعد از قاعده تیلور ،قواعد سیاستی دیگری ارائه گردیدند که عالوه بر تورم و شکاف تولید
موارد دیگری چون نرخ ارز ،قیمت دارایی و نرخ بهره تأخیری نیز در تعیین نرخ بهره مؤثر بودند.
دسترسی به نرخ بهینه در بیشتر کشورها با هدایت بازار به نرخ مطلوب صورت میگیرد.
بازار پول در کشورها ممکن است رقابتی و یا غیررقابتی باشد .اگر بازار پول رقابتی باشد ،نرخ
بهره توسط بازار تعیین میشود .بانکها در فضای رقابتی نرخهای بهره را ب هگونهای تعیین میکنند
که حداکثر سود قابل حصول بهدست آید .در این بازار نرخ بهره بین بانکی بصورت شناور ،رقابتی و
قابل تغییر است.
بانک مرکزی با کنترل نرخ تنزیل به کنترل نرخ بهره میپردازد و به نرخ هدف میرسد .نرخ
تنزیل مبنایی برای تعیین نرخ بهره بهشمار میرود .بانکهای تجاری بر مبنای نرخ تنزیل اقدام به
وامدهی میکنند .نرخ بهره بانکها بر نرخ تنزیل استوار بوده و اغلب باالتر از نرخ تنزیل مجدد
میباشد .بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مالی بازار پول میتواند حجم پول در گردش بازار را
بهگونهای تنظیم کند که نرخ بهره در مقدار مطلوب و هدفگذاری شده قرار گیرد .گاهی توانایی
قانونی و پشتوانه سرمایهای بانک مرکزی برای کنترل منابع مالی در حدی است که میتواند بازار
پول و نرخ بهره را کامالً در اختیار خود قرار دهد.
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درصورتیکه شرایط بازار پول غیررقابتی باشد و احتمال تبانی در شبکه بانکی برای تعیین نرخ بهره
وجود داشته باشد ،دولت در بازار پول دخالت خواهد کرد .در این حالت اگر نرخ تعیین شده توسط
بانک مرکزی مطابق با نرخ تعادلی نباشد سرکوب مالی اتفاق میافتد.
سرکوب مالی از جمله اقداماتی است که تأثیرات منفی قابلتوجهی بر رشد و توسعه اقتصادی
دارد .سرکوب مالی مجموعهای از سیاستها ،قوانین و مقررات رسمی و کنترلهای غیررسمی
تحمیل شده ،به وسیله دولتها بر بخش مالی است که قیمتهای بخش مالی را از مقادیرتعادلی آن
منحرف ساخته و از عملکرد مؤسسات مالی در حداکثر ظرفیت موجود جلوگیری میکند .نرخهای
باالی ذخیره قانونی و نرخهای پایین بهره از ابزارهای اصلی سرکوب مالی است.
سرکوب سیستم مالی عواقب بسیار نامساعدی را برای انباشت سرمایه ایجاد میکند .وامهای
دریافتی از طریق سیستم بانکی کاهش یافته و وامگیرندگان را وادار میکند تا بیشتر به منابع مالی
داخلی (روشی که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده و سرمایهگذاران در
زمره مالکان شرکت قرار میگیرند) اعتماد کنند (مک کینون )1990،نرخهای بهره پایین ،سبب
مازاد تقاضا برای وامها ی بانک و افزایش استفاده از اهداف مقداری برای کنترل رشد اعتبارات
میگردد( .تقوی )1389 ،وضع سقف نرخ بهره پرداختی به سپردهها موجب ایجاد رانت برای بانکها
میشود این رانت بهعنوان مکانیسمی برای کاهش ریسک بانکها عمل میکند زیرا سقف نرخ بهره
سپردهها ،بانکها را قادر میسازد که وامهای با بهره پایین اعطا نمایند و درعینحال سودآور باقی
بمانند (مراسلی.)1387 ،
دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت ،سرمایهگذاری آن در داراییهای غیرمولد را افزایش
میدهد .متقاضیان تسهیالت به اسم تولید در صف وام قرار گرفته و بعد از دریافت تسهیالت آن را
در فعالیتهای سوداگرانه مانند زمین ،طال ،ارز و ..بهکار میگیرند .افزایش فعالیتهای سوداگرانه
باعث افزایش تورم و کاهش سپردهگذاری در بانکها میگردد .در اقتصادی که سرکوب مالی اتفاق
میافتد برای ایجاد رشد اقتصادی به دولتی خیرخواه و مقتدر احتیاج است که عاری از فساد و رشوه
خواری است و در نهایت خدمتگزار مردم باشد (آراگاو .)2016،1بهعبارت دیگر دولت باید بهدنبال
منافع عمومی باشد نه نفع شخصی و توان اجرایی کافی را نیز داشته باشد.
خروج از سرکوب مالی و آزادسازی قیمتها از جمله نرخ بهره تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشورها
دارد .اول این که سطح سرمایهگذاری را افرایش داده و منجر به رشد اقتصادی میشود .دوم شکاف
بین تقاضای سرمایهگذاری و عرضه پس انداز را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالی را از
بین میبرد .مهمتر از آن این که بازار غیر رسمی پول را از رونق میاندازد .سومین نتیجه آزادسازی
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مالی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است (کشاورزیان )1384 ،شواهد نشان میدهد که
آزادسازی نرخ بهره باعث افزایش کارایی سیاست پولی غیرمستقیم و سودمندی استفاده از نرخ بهره
بهعنوان سیگنال قیمت میشود (وی و سامپاوند )2016 ،1عالوه بر این ،چنین ابزارهای پولی مبتنی
بر بازار ،اگر به درستی در طراحی سیاست پولی گنجانده شوند ،ابزاری قدرتمند برای ارتقاء و ثبات
اقتصادی فراهم میکنند( .برنانکه ،بن اس و مارک گرتلر( )2001 ،2کالریدا ،گالی و گرتلر) 2000 ،3
یکی از موضوعات مهم در بررسی ویژگیهای نرخ بهره ،درونزایی یا برونزایی آن است .درونزایی یا
برونزایی نرخ بهره به درجه پیچیدگی سیستمها و نهادهای پولی و مالی بستگی دارد .نرخ بهره
درونزا داللت دارد که نرخ بهره در اثر یک فرآیند درونزا در اقتصاد و بدون تأثیر یک نهاد بیرونی و
عامل برونزا همچون دولت یا نهاد بانک مرکزی تعیین میشود .نباید درونزایی نرخ بهره را با
قابلیت کنترل یا سیاستی بودن آن متغیر اشتباه گرفت و یکسان پنداشت .چه بسا متغیری درونزا
باشد اما قابل کنترل یا دستکاری با یک سیاست اقتصادی قرار گیرد و یا متغیری برونزا باشد اما
در بستری پویا و دینامیک و در زمانی متمایز ،از متغیرهای درونزا بازخورد پذیرفته و پویایی داشته
باشد .درونزایی نرخ بهره مورد توجه مکاتب اقتصادی قرار گرفته است .مطابق با تئوری ترجیح
نقدینگی کینز نرخ بهره باید بهصورت درونزا تعیین شود 4تا تقاضا و عرضه را برابر کند (آنگل
آسنسیو)2019 ،5
به اعتقاد همه صاحبنظران اقتصادی ،نرخ بهره اسمی و قراردادی حتی اگر فرض شود که در
بلندمدت ،تابعی از نرخ بهره واقعی است ،در کوتاهمدت و در قراردادهای بانکهای متعارف بیشتر از
بازار پول مشتق شده و متأثر از عوامل پولی است ،در نتیجه نرخ بهره بانکی بهعنوان متغیری برونزا
در بازار پول شکل میگیرد و بر اقتصاد واقعی تحمیل میشود (موسویان.)1396 ،
 .3ویژگيهاي نرخ سود در اقتصاد اسالمي
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار
ناشی از تسهیالت اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده ()2
آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد .همچنین
بر طبق ماده ( )3آییننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ
1

Liao, Wei & Sampawende
Bernanke, Ben S. &Mark Gertler
3
Clarida, Richard& Jordi Gali& Mark Gertler
2

 4درونزایی نرخ بهره و تعیین آن در عرضه و تقاضای پول در نظریه ویکسل هم وجود دارد.
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سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا
عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیالت اعطایی
1
بانکی دخالت نماید.
نرخ سود در ایران در جهت دستوری شدن حرکت کرده است .تا سال  1384نرخ سود تنها برای
بانکهای دولتی بهصورت دستوری تعیین میشد .در سال  1385با تصویب قانون منطقی کردن
نرخ سود بانکی تعیین نرخ سود به بانکهای خصوصی تسری یافت اما ،تعیین نرخ سود عقود
مشارکتی نیز در اختیار بانکها قرار داشت .در سال 1390برای اولین بار نرخ سود عقود مشارکتی
نیز مشمول تعیین دستوری نرخ سود قرار گرفتند.
بررسی تاریخی نرخهای تعیین شده با توجه به متغیرهای کالن اقتصادی بیانگر آن است که
تصمیم شورای پول و اعتبار ،نه برای رسیدن به نرخ تعادلی ،بلکه بیشتر برای حل مشکالت مقطعی
بوده است( .موسویان )1384 ،نرخهای سود اعالم شده غیر قابل انعطاف است و بانکها موظف به
رعایت آن هستند .نرخگذاری یا محدودیت سود توسط بانک مرکزی باعث محدودیت بخش مالی
گردیده و سرکوب مالی رخ میدهد.
با توجه به فقه اسالمی در شرایط عادی کسی حق تعیین نرخ سود را ندارد (موسویان.)1387 ،
در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز تعیین نرخها باید با رعایت ضوابط قرارداد وکالت و با رعایت
منافع و مصالح سپردهگذاران باشد (همان) .بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مخالف موازین فقهی
و قانون عملیات بانکی بدون ربا است و نباید با اقدامات دستوری در روند طبیعی بازار خلل ایجاد
کرد .اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود و قیمتگذاری در بازار در شرایط خاص مانند انحصار و
احتکار جایز خواهد بود (همان) .براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید نرخ سود تسهیالت
براساس بازدهی واقعی تعیین شود و پس از کسر حقالوکاله بقیه سود متعلق به سپردهگذار است.
عدم رعایت این امر موجب اجحاف در حق سپردهگذار میشود که نمونه آن نرخهای سود واقعی
منفی دریافتی سپردهگذاران در بسیاری از سالها است .در این مقاله اوراق امتیاز تسهیالت بهعنوان
راهکاری برای رها شدن از مشکالت نرخ سود دستوری مورد بررسی قرار میگیرد.
بانکداری اسالمی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیالت به خانوارها و
بنگاههای اقتصادی از قراردادهایی که بهگونهای با بخش واقعی درگیرند ،استفاده میکند .نقطه
شروع فرآیند مالی در نظام مالی اسالمی ،نیاز شکل گرفته در بخش حقیقی اقتصاد است .بر این
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اساس ،رفتار بانک اسالمی متأثر از وجود تعامل ساختاری بین نهاد تأمینکننده مالی و بخش
حقیقی اقتصاد میباشد.
نرخ سود در نظام پولی و مالی اسالمی براساس تعامالت پویا و هماهنگ بخشهای پولی و
حقیقی اقتصاد تعیین میگردد نه براساس رابطه قرض بلکه براساس مشارکت و پیوند بخش پولی و
بخش حقیقی اقتصاد مبتنی بر نرخهای بازدهی شکل گرفته در بخش حقیقی اقتصاد.
توتونچیان بیان میکند که تحریم بهره باعث میشود که بانکهای اسالمی از نهادهای پولی تبدیل
به نهادهای مالی شوند .براساس این استفاده و مقایسه نرخ بازدهی داخلی پروژههای حقیقی اقتصاد
باعث میشود که پارامترهای این سیستم درونزا شوند .لذا نرخ سود متأثر از بازدهی بخش حقیقی
اقتصاد خواهد بود .بهعبارت دیگر نرخ سود در اقتصاد اسالمی براساس تعامل عامالن اقتصادی در
بخش حقیقی اقتصاد و مبتنی بر عقود اسالمی همراه با مشارکت در سود و زیان و پذیرش ریسک
1
توسط طرفین در چرخ اقتصادی است (سبحانی.)1392 ،
ریشه فرآیند درونزایی نرخ سود ،نیازی است که در بخش حقیقی اقتصاد و شکلگیری رابطه
مالی بین متقاضی منابع مالی مثال یک کارآفرین و عرضهکننده وجوه مالی مانند بانک ،براساس
قرارداد قرض و تبادل سود بهوجود آمده است .در این رویکرد باید نرخ سود را بهعنوان محرک
شکلگیری رابطه مالی بین طرفین در نظر گرفت.
نظام بانکداری اسالمی دارای ارتباط نزدیک با بخش حقیقی اقتصاد است بهطوری که انواع مختلف
عقود مشارکتی و مبادلهای که در نظام مالی اسالمی تعریف شدهاند همه تأکید بر وجود یک تعامل
در بخش واقعی اقتصاد برای تولید کاال یا خدمت دارند .مبدا تعامالت مالی در نظام بانکداری
اسالمی بخش حقیقی و مقصد آن نیز که همان تولید کاال یا خدمت است در بخش حقیقی اقتصاد
قرار دارد.
 .4تبیین فرآیند اوراق امتیاز تسهیالت و آسیبشناسي اوراق بانک مسکن
در بانکداری متعارف افراد با سپردهگذاری در بانک بهره دریافت میکنند .متقاضیان تسهیالت بانکی
نیز با ارائه مدارک مورد نیاز بانک ،اقدام به دریافت تسهیالت و پرداخت اصل و بهره آن به بانک
میکنند .بانک از محل تفاوت بهره سپردهگذاری و تسهیالت بهره سود حسابداری بهدست میآورد.
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غالباً در نظام بانکداری ایران تقاضا برای دریافت تسهیالت بانکی بیشتر از عرضه آن است .از طرفی
بعضی سپردهگذاران تمایل دارند عالوه بر دریافت سود ،تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند .این
شرایط باعث شکلگیری پدیدهای به نام حق تقدم دریافت تسهیالت شده است .این روند در بانک
مسکن و برای دریافت تسهیالت مسکن رواج دارد .چنانچه سپردهگذار بعد از سپردهگذاری از
دریافت تسهیالت منصرف شود ،با دریافت مبلغی این حق را به دیگری واگذار میکند.
در شهریورماه سال  1384دستورالعملی توسط بانک مسکن صادر گردید و در آن حساب
جدیدی به نام حساب سرمایهگذاری تسهیالت مسکن اجرایی گردید .این دستورالعمل قبالً توسط
بانک مرکزی تصویبشده بود .براساس این دستورالعمل سپردهگذاران از امکان دریافت اوراقی به نام
اوراق امتیاز تسهیالت بانک مسکن برخوردار میگردند .کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در
جلسه 41این کمیته ،خریدوفروش حق تقدم امتیاز تسهیالت بانک مسکن در فرا بورس را بالمانع
اعالم کرد( .دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی ،ج ،1393 ،1ص )11
انتشار این اوراق در سال های قبل منحصر به بانک مسکن بود اما با مصوبه شورای پول و اعتبار
بانکهای دیگر نیز مجاز به انتشار این اوراق برای تسهیالت مسکن میباشند 1.با توجه به فرآیند و
کارکردهای اوراق امتیاز تسهیالت ،میتوان تعریف زیر را برای آن ارائه نمود:
«اوراق امتیاز تسهیالت اوراق بهاداری است که در ازای سپردهگذاری به سپردهگذار تعلق میگیرد و
نشاندهنده آن است که دارنده این اوراق امتیاز استفاده از تسهیالت بانک را دارا است».
در فرآیند این نوع از حسابها بعد از سپردهگذاری ،بانک سود علیالحساب دستوری را بهحساب
سپرده گذار واریز کرده ،عالوه بر آن اوراق امتیاز تسهیالت را در اختیار سپردهگذار قرار میدهد.
سپردهگذار بعد از دریافت اوراق ،یا با ارائه این اوراق به بانک اقدام به دریافت تسهیالت میکند یا
اوراق را به متقاضی تسهیالت می فروشد .متقاضی دریافت تسهیالت نیز ملزم به ارائه این اوراق برای
دریافت تسهیالت است.
سپردهگذار در این نوع حساب در ازای دریافت این اوراق وجهی پرداخت نمیکند؛ اما میتواند با
فروش اوراق کسب سود نماید .قیمت اوراق با توجه به عرضه و تقاضای آن تعیین میشود .عرضه و
تقاضای اوراق نیز تابع شرایط رکود و رونق اقتصادی یا شرایط رونق و رکود بخشی از اقتصاد است
که اوراق به آن اختصاصیافته است مانند اوراق امتیاز تسهیالت مسکن.
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 1این مقاله به دنبال نقد و بررسی عملکرد اوراق امتیاز تسهیالت مسکن نیست بلکه بررسی اوراق امتیاز تسهیالت
به شیوهای است که در مقاله معرفی میگردد هرچند بین اوراق بانک مسکن و طرح پیشنهادی مشترکاتی وجود
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ممکن است سپرده گذار تمایلی به دریافت تسهیالت نداشته باشد و بخواهد این امتیاز را به دیگران
واگذار کند .عدم وجود سند رسمی برای این امتیاز و نبود بازار رسمی برای آن مشکالتی را برای
مشتریان بانک ایجاد می کند .انتشار اوراق امتیاز تسهیالت و معامله آن در بازار رسمی باعث معامله
سادهتر این اوراق میگردد .معامله این اوراق بهعنوان یک ابزار مالی در فرا بورس باعث معامله آسان
این اوراق و شفافیت در قیمت اوراق است.
اوراق امتیاز تسهیالت را میتوان یک ابزار مالی به حساب آورد .ابزار مالی اوراقی است که نوعی
حق و ادعا برای دارنده آن در برابر مؤسسه صادرکننده اوراق ایجاد میکند 1.اگر اوراق امتیاز
تسهیالت با مبانی فقهی سازگار باشد یک ابزار مالی اسالمی خواهد بود.
یکی از نکات مهم در اوراق امتیاز تسهیالت حجم و چگونگی تخصیص اوراق به سپردهگذاران
است .حجم اوراق واگذارشده توسط بانک تعیین میشود .این حجم براساس وضعیت منابع و مصارف
بانک و کنترل و مدیریت بازار نقل و انتقال اوراق تعیین میگردد .تخصیص اوراق بین سپردهگذاران
نیز براساس زمان و مبلغ سپردهگذاری یا براساس درصد مانده تعیین میشود.
یکی از نکات مهم در ایده گسترش اوراق امتیاز تسهیالت ،بررسی عملکرد اوراقی است که
توسط بانک مسکن منتشر می شود .این اوراق باعث تعادل در عرضه سپرده و تقاضای تسهیالت در
بانک مسکن گردیده است .این کارکرد قابلتوجه برای بانک مسکن است که میتواند برای کل
سیستم بانکی مورد استفاده قرار گیرد .اما حجم انتشار اوراق و تسهیالت واگذارشده توسط بانک
مسکن حجم کوچکی از بازار تسهیالت بازار بانکی را تشکیل میدهد .بازار کوچک برای اوراق باعث
میشود نرخ سود تعادلی در اوراق را بهعنوان نرخ سود تعادلی کل سیستم بانکی در نظر گرفته
نشود چون ،این تعادل در بازار کوچکی شکل گرفته است .هرچند این نرخ به نرخ تعادلی نزدیک
است.
نکته دیگر آنکه هرچند اوراق امتیاز تسهیالت در بانک مسکن مورد استفاده قرار میگیرد و
چگونه پیوست فقهی درخصوص آن تدوین
مورد تأیید شورای فقهی سازمان بورس قرار گرفته اما ،هی 
نشده است .مبنای فقهی پرداخت مشخص نیست و ارزیابی فقهی از عملکرد اوراق وجود ندارد.

1
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 .5بررسي فقهي اوراق امتیاز تسهیالت
گسترش استفاده از این اوراق که ایده اصلی این مقاله است مستلزم تدوین پیوست فقهی در این
خصوص است .اوراق امتیاز تسهیالت از سه بعد مورد بررسی فقهی قرار میگیرد .مالیت اوراق،
مبنای فقهی پرداخت اوراق به سپرده گذار و عنوان فقهی برای نقل و انتقال اوراق .مالیت اولین
نکتهای است که می بایست در بررسی فقهی اوراق امتیاز تسهیالت مورد بررسی قرار گیرد .مال
حیثیت واقعی نداشته ،بلکه از امور اعتباری است که به اعتبار عقالً وابسته است و این اعتبار ممکن
است در زمانها و مکانهای مختلف ،بهگونهای متفاوت باشد (موسوی بجنوردی .)1393 ،از مالیت
در عبارات فقها به مواردی چون «ما یبذل بازائه المال» ،منفعت عقالیی ،کمیابی و غرض عقالیی
تعبیر شده است .مالک منفعت عقالیی در عبارت بیشتر فقها آمده است .درخصوص ماهیت نفع
عقالیی ن زد فقها سه تعبیر وجود دارد .دسته اول معتقد به «نفع عقالیی نوعی» هستند 1.دسته دوم
عالوه بر نفع عقالیی نوعی« ،نفع شخصی واقعی» را نیز پذیرفتنی میدانند 2.دسته سوم عالوه بر دو
مورد قبل «نفع شخصی ذهنی» را نیز برای مالیت قابل قبول میدانند( 3عربی و میثمی ،1396 ،ص
 .)89اوراق امتیاز تسهیالت با توجه به قابلیت فروش در بازار ،دارای منفعت نوعی است و چون
منفعت محلله در آن وجود دارد شرع نیز مخالفتی با مالیت این اوراق ندارد.
بعد از تأیید مالیت اوراق امتیاز تسهیالت ،بررسی این نکته ضروری است که این اوراق تحت
کدام نوع از انواع فقهی مال قرار میگیرد .مال به یک اعتبار بهعین ،منفعت یا حق تقسیم میشود.
اوراق امتیاز تسهیالت عین خارجی یا کلی فیالذمه نیست و عنوان منفعت نیز بر آن صدق نمیکند؛
بنابراین باید به دنبال تطبیق آن بر عنوان فقهی حق بود.
4
حق را میتوان به حق مالی و حق غیرمالی تقسیم کرد .حق مالی ،حق یا امتیازی است که
دارای ارزش اقتصادی باشد و درنتیجه اجرای آن برای صاحب حق مستقیماً منفعت قابل تقویم به
پول و یا قابلمبادله بهوجود میآورد و از این حیث جزء دارائی شخص محسوب میشود مانند ،حق
تحجیر روشن است که اوراق امتیاز تسهیالت از مصادیق حق مالی است.
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 1صاحب جواهر (نجفی 1417 ،ه ق  ،ج ،22ص  )343و شیخ انصاری (انصاری 1406 ،ه ق  ،ج ،1ص  )161از این
دستهاند.
 2سید یزدی میفرمایند «هر چیزی که که منفعت داشته باشد ،مال بر آن صدق میکند و خرید و فروش آن جایز
است و لو اینکه آن منفعت نادر باشد .البته به شرطی که بهخاطر آن منفعت ،یک غرض عقالیی به آن تعلق پذیرد
(طباطبایی یزدی1337 ،ق ،ج ،1ص .)13
 3امام خمینی(ره) از این دسته است (موسوی خمینی 1421 ،ه ق  ،ج ،1ص .)224
 4بهنظر میرسد اصطالح امتیاز برای نوع خاصی از حقوق مالی بهکار میرود .بنابراین امتیاز قسم خاصی از عنوان
فقهی حق است.
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دومین بحث فقهی مورد بررسی مبنای فقهی پرداخت اوراق امتیاز تسهیالت است .بهعبارت دیگر
دریافت اوراق امتیاز تسهیالت از بانک تحت کدام عنوان فقهی صورت میگیرد .تطبیق با عناوین
ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
 )1سود سپردهگذاري
سپردهگذار با سپرده گذاری در این حساب مالک منافع حاصل از آن به نسبت سپردهگذاری صورت
گرفته خواهد بود .بانک قسمتی از سود را تحت عنوان سود علیالحساب پرداخت خواهد کرد .مابقی
سود با توجه به ارزش مالی این اوراق در قالب اوراق امتیاز تسهیالت پرداخت میگردد.
 )2هبه بانک به سپردهگذاران
در این تطبیق ،واگذاری اوراق امتیاز تسهیالت در قالب هبه بانک به سپردهگذار قرار میگیرد.
تطبیق واگذاری این اوراق با عنوان هبه دارای مشکالت زیر است:
اوّالً ،درصورتیکه بانک ملزم به پرداخت اوراق امتیاز تسهیالت باشد و فرد بتواند در قالب مقررات آن
را مطالبه کند این اشکال مطرح میشود که در ماهیت هبه اختیاری بودن نهفته است و نمیتوان
فردی را موظف به پرداخت هبه کرد .مگر اینکه در قالب عقد دیگری پرداخت اوراق شرط شود.
ثانیاً ،اگر بانک بدون اجبار اقدام به پرداخت میکند ،بهدلیل آنکه در سیره عقال کسی بیدلیل بهطور
مستمر اقدام به هبه نمیکند نمیتوان آن را چندان قابل توجیه دانست مگر ازاینجهت که بانک در
قبال سپردهگذاری منتفع است و از این نفع چیزی را پرداخت میکند که در این صورت واگذاری
اوراق نمیتواند تحت عنوان هبه قرار گیرد.
اشکال مهمتر اینکه بعضی فقها معتقدند مال موهوب باید عین باشد (خمینى1425 ،ق ،ج،3
ص )99و اوراق امتیاز تسهیالت حق است و حق نمیتواند موضوع هبه قرار گیرد.
 )3امتیاز سپردهگذار
سود سپردهگذاری از طریق سود تسهیالت پرداخت و بانک حقالوکاله دریافت میکند .تحت این
عنوان ،حق تقدم دریافت تسهیالت یکی از حقوق سپرده گذاران عالوه بر سود دریافتی است .این
حق به سپرده گذاری وابسته است و باعث نشان دادن مالکیت سپردهگذار بر منافع حاصل از سپرده
گذاری است که سپردهگذاران بهعنوان مالکین منابعی که بهعنوان تسهیالت پرداخت میشود،
استحقاق دریافت امتیاز تسهیالت رادارند 1.درصورت عدم استفاده از این امتیاز سپردهگذار میتواند
آن را در بازار به فروش رساند .این سازوکار برای اوراق امتیاز تسهیالت مشابه حق تقدم سهام در
شرکتهای سهامی است.
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آخرین بعد فقهی مورد بررسی بازار ثانویه و نقل و انتقال اوراق امتیاز تسهیالت است .شارع مقدس
در هر عقد برای عوض و معوض آن شرایطی قرار داده است .این شرایط به حسب عقود مختلف،
متفاوت است .در اینجا باید بررسی نمود که حق تحت چه عقودی می تواند بهعنوان یکی از عوضین
واقع شود 1.سه عنوان بیع ،صلح یا هبه معوضه پیشنهاد و مورد بررسی قرار میگیرد:
 )1بیع
اولین پیشنهاد برای معاوضه اوراق عقد بیع است .برای عوضین در بیع شرایطی وجود دارد که
شامل :مالیت ،قابلیت تسلیم ،موجود ،معین (مردد نباشد) ،معلوم (جنس ،وصف ،وزن) ،مشروعیت و
ملک اختصاصی بودن میباشد .نکته مهم اینکه در بیع مبیع باید عین باشد.
مالیت این اوراق قبالً مورد بررسی قرار گرفت .بقیه شرایط عوضین بیع نیز در اوراق امتیاز تسهیالت
وجود دارد .موجود ،معلوم و معین است .قابلیت تسلیم دارد و ملک اختصاصی فرد واگذارکننده
است .تنها شرط عین بودن مبیع مانع از تطبیق واگذاری این اوراق تحت عنوان بیع است .به اعتقاد
مشهور فقها ،مبیع باید عین (خواه عین خارجی و خواه عین کلّی بر ذمه) باشد .بنابراین ،منفعت،
عمل و حق نمیتواند مورد معامله بیع واقع شوند (نجفی،1422 ،ج ،22ص  .)206به فتوای این فقها
نمیتوان از عقد بیع برای انتقال اوراق استفاده کرد 2.اما به فتوای فقهایی که عین بودن مبیع را
شرط صحت بیع نمیدانند اوراق میتواند موضوع بیع قرار گیرد .برخی از فقهای معاصر ازجمله
حضرت امام خمینی (ره) (خمینى1421 ،ق ،ص ،)254آیتاهلل مکارم شیرازی (شیرازى1425 ،ق،
ص )15و آیتاهلل سبحانی (تبریزى1419 ،ق ،ص  )326فروش حق را صحیح میدانند.
 )2صلح معوض
پیشنهاد بعدی برای معاوضه اوراق صلح معوض است .صلح عبارت است از توافق و سازش میان دو یا
چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودشان ،از قبیل تملّک عین مال یا منفعت آن و یا نقل حقی و یا
اسقاط آن و یا ابراء دینی و غیر آن .صلح از عقود است؛ از اینرو ،شرایط عمومی عقود در آن معتبر
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 1بهنظر شماری از فقها ،حق یا سقوط آن را نمیتوان عوض یا معوض قرارداد ،زیرا در حق چنین قابلیتی نیست و
تنها در متعلَّّق حق چنین امکانی وجود دارد .مستند برخی پیروان این دیدگاه آن است که مورد معامله (مانند
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ص)443
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میباشد .در صلح معوض شرط است که یکی از طرفین عقد در مقابل عوض ،مقداری از مال یا
منفعت خود را به دیگری تملیک نماید ،یا حقی را منتقل یا ساقط گرداند.
متعلق صلح میتواند عین ،منفعت ،دین و یا حق باشد .تنها شرط عوضین در عقد صلح صحت
تملک (صحت تملک مصالح به) است 1.صحت تملک را میتوان بهصورت مالیت و تحت تصرف قرار
داشتن تعریف کرد .این دو شرط در واگذاری اوراق امتیاز تسهیالت وجود دارد.
 )3هبه معوضه
پیشنهاد دیگر برای معاوضه اوراق هبه معوضه است .هرگاه هبه در مقابل عوضی باشد آن را هبه
معوضه میگویند  .هبه معوضه در واقع راهی است برای الزم کردن عقد هبه که جایز است اما
همان طور که گذشت بعضی از فقها معتقدند موهوب باید عین باشد .بنابراین هبه حق و به تبع آن
هبه اوراق امتیاز تسهیالت صحیح نخواهد بود .باتوجه به مباحث فقهی مطرح شده صلح
مناسبترین عنوان برای واگذاری اوراق امتیاز تسهیالت است.
چون این نوشتار در صدد گسترش اوراق به دیگر بخشهای اقتصادی است اشاره به این نکته
ضروری است که در مباحث فقهی اوراق تفاوتی وجود ندارد که این اوراق برای بخش مسکن صادر
شود یا در دیگر بخشهای اقتصادی مانند صنعت ،کشاورزی و غیره انتشار یابد .در هر صورت اوراق
دارای مالیت بوده ،ماهیت و منشأ پرداخت اوراق در تمامی بخشها از نظر فقهی یکسان است و
معامله اوراق در بازار ثانوی تحت عناوین ذکر شده صورت میگیرد.
 .6گسترش اوراق امتیاز تسهیالت به بخشهاي مختلف اقتصادي
گسترش اوراق به دیگر بخشهای اقتصادی و فراگیری آن در تمامی سیستم بانکی ایده اصلی است
که پس از مقدماتی که گذشت به تشریح آن خواهیم پرداخت.
چنان که در ابتدای نوشتار توضیح داده شد بانک مرکزی با تعیین دستوری نرخ سود باعث سرکوب
مالی میشود .از طرف دیگر بدون شک توافق گستردهای وجود دارد که آزادسازی مالی منجر به
بحران بانکی در کشورهایی با ساختارهای ضعیف حاکمیت ،سطوح باالی فساد ،سازوکارهای
ناکارآمد اجرای قرارداد ،تنظیم نامناسب نظارت بانکهای تجاری و بوروکراسیهای ناکارآمد میشود
(چیبیویکه اوچه.)2011 ،2

 1و أما المصالح علیه فإنه یشترط فیه صحة التملک ،فلو کان خمرا أو خنزیرا أو استرقاق حرأو إباحة بضع محرم
قبل ذلک لم یصح (بحرانى1405 ، ،ق ،ج ،21ص )98
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برای آزادساز ی مالی باید چهار گام اصلی برداشته شود .گام اول ،بازگرداندن ثبات ملی به اقتصاد
کالن است .برای این منظور باید کسری مالی دولت کاهش یابد ،سیاستهای پولی محکم گردد و
تراز پرداخت ها تثبیت گردد .گام دوم توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم و تقویت فضای تنظیمی و
نظارت بانکی است .سومین گام ،افزایش رقابت میان بانکها با افزایش مجوز بانکی ،مجوز دادن به
بانکهای خارجی و خصوصی سازی بانکها است .آخرین مرحله برداشتن کنترلهای مستقیم شامل
آزادسازی نرخهای وام و سپرده و برداشتن سقفهای اعتباری مستقیم است (تارتل برم.)1382،1
برای آزادساز ی نرخ سود در بانکداری بدون ربا نیز وجود شرایط ذکر شده الزامی است .از موارد
چهارگانه فوق اکثر موارد آن در اقتصاد و بانکداری ایران وجود ندارد .کسری مالی دولت در اقتصاد
ایران وجود دارد .نظارت بانکی ضعیف است و بانکهای خصوصی به معضلی برای اقتصاد تبدیل
شده است که بانک مرکزی را مجبور به محدودکردن این بانکها نموده است .تبانی بانکها و
موسسات پولی ،نرخ شکنی بعضی بانکها بهعلتهایی مانند انجماد داراییهای بانک و تسهیالت
تکلیفی دولت نیز از موانع آزادسازی نرخ سود بانکی در ایران است.
یکی از راهکارهای پیشنهاد شده برای آزادسازی نرخ سود آزادسازی محدود مالی است به این
ترتیب که بانک مرکزی یک کرانه باال و پایین برای نرخ سود تعیین نموده و بانکها مجاز باشند در
این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند (حیدری و همکاران .)1399 ،این روش هرچند در جهت
کاهش محدودیتها است اما نمیتواند آزادسازی مالی کاملی را به همراه داشته باشد .این مقاله
تالش می کند روش دیگری را برای تعادلی سازی نرخ سود ارائه دهد که در آن نرخ سود توسط بازار
و فرآیند عرضه و تقاضا تعیین میشود.
همان طور که گذشت هم اکنون اوراق امتیاز تسهیالت در بخش مسکن منتشر میگردد .این
اوراق میتواند در سایر بانکها و برای سایر بخشها مانند کشاورزی و صنعت نیز به سپردهگذاران
ارائه شود .بهنحوی که سپردهگذار بتواند امتیاز خود را به دیگران واگذار کند 2.بهعنوان مثال در
بخش صنعت ،بانک در ازای سپردهگذاری ،سود علیالحساب و اوراق امتیاز تسهیالت بخش صنعت
پرداخت میکند .سپرده گذاران در بخش صنعت نیز تمایل دارند در این بخش تسهیالت دریافت
کنند یا امتیاز این تسهیالت را در بازار تسهیالت صنعت به متقاضیان واگذار نمایند.
بنابراین برای هر بخش یک بازار اوراق تسهیالت تشکیل میگردد .اگر نرخ بازدهی و سود در یک
بخش اقتصادی بیشتر از دیگر بخش های اقتصادی باشد ،تقاضای تسهیالت و قیمت اوراق در آن

Bart Turtelboom
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بخش افزایش یافته و سپرده گذاران منابع مالی خود را به آن بخش اختصاص خواهند داد .با افزایش
سپرده گذاری و عرضه بیشتر اوراق و تسهیالت ،قیمت اوراق در آن بخش کاهش مییابد .این روند
برای زمانی که در یک بخش رکود بهوجود آید بهصورت عکس اتفاق میافتد تا قیمت اوراق در
تمامی بخشها به یکدیگر نزدیک شود.
میزان واگذاری اوراق براساس نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی بانکها و نسبت تسهیالت به سپرده
تعیین میشود .ورود تدریجی بخشهای مختلف اقتصادی برای ورود به بازار اوراق تسهیالت از موارد
دیگری است که بایستی مد نظر قرار گیرد .پیشنهاد میشود بانکهای تخصصی در اولویت این کار
قرار گیرند.
 .7آثار و پیامدهاي گسترش اوراق به بخش هاي مختلف اقتصادي
در این قسمت آثار اقتصادی گسترش اوراق امتیاز تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی مورد
بررسی اجمالی قرار گیرد:
الف .کشف و استقرار نرخ سود تعادلي
در اقتصاد متعارف نرخ بهرهی بازاری در بازار بدهی شکل میگیرد به این صورت که فرآیند عرضه و
تقاضا برای اوراق خزانه بلندمدت انتظار بازار از سود آینده و در نهایت نرخ سود واقعی بازار را
تشکیل میدهد .باالتر بودن نرخ سود اوراق خزانه از سود دستوری در ایران نشاندهنده آن است که
نرخ سود دستوری فاصله معناداری با نرخ سود بازاری دارد .اما بهدلیل عدم تعمیق این بازار در ایران
تهای بازار بدهی در اقتصاد اسالمی ،اوراق خزانه نمیتواند بهطور دقیق قیمت بازاری نرخ
و محدودی 
سود را کشف نماید.
اوراق امتیاز تسهیالت ابزاری مناسب برای تشخیص و برقراری نرخ تعادلی سود سپرده و
تسهیالت است .قیمت اوراق امتیاز تسهیالت به اضافه سود تسهیالت مشخصکننده نرخ تعادلی
تسهیالت است .قیمت اوراق به اضافه سود سپردهگذاری نیز تعیینکننده نرخ تعادلی سود
سپرده گذار است .با گسترش اوراق امتیاز تسهیالت و معامله آن در بازار رسمی مانند فرابورس،
قیمت اوراق تعیین و از آن طریق نرخ بازاری سود بانکی مشخص خواهد شد .نرخ سود واقعی
سپردهگذاری و تسهیالت نرخی است که از طریق بازار بهدست میآید .بازار اوراق در واقع بازاری
برای سپردهها و تسهیالت بانکی است که در آن قیمت بازاری سپردهها و تسهیالت بانکی مشخص
میگردد .سود تعادلی که حاصل جمع سود دستوری و قیمت اوراق است معادل سود بازاری است یا
تفاوت اندکی با آن دارد؛ بنابراین سپردهگذاران سود واقعی دریافت کرده و دریافتکنندگان
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تسهیالت نیز سود واقعی پرداخت خواهند کرد .با گسترده شدن بازار امتیاز تسهیالت موانع بازاری
شدن نرخ سود به تدریج برطرف خواهد شد.
قیمت اوراق امتیاز تسهیالت درصورتی میتواند بازتاب مناسبی از نرخ سود تعادلی باشد که
بهطور گسترده مورد استفاده قرار گیرد .اختصاص به بخش مسکن و محدود بودن حجم تسهیالت
دریافتی مانع از کشف نرخ تعادلی سود توسط این اوراق است .با این وجود اوراق امتیاز مسکن
توانسته است تعادل نسبی در عرضه پسانداز و تقاضای تسهیالت در بانک مسکن ایجاد نماید.
اوراق امتیاز تسهیالت باعث شفافیت عملکرد بانک در واگذاری تسهیالت به متقاضیان است
چنانکه این اوراق در افزایش شفافیت بانک مسکن ،تخصیص بهینه منابع این بانک و حذف رانت
موفق بوده است.
ب .درونزایي نرخ سود
گسترش اوراق به همه بخشهای مختلف اقتصادی میتواند به تحقق اهداف بانکداری اسالمی کمک
نماید .در بانکداری اسالمی بر خالف بانکداری ربوی سپردهگذار نمیتواند بدون توجه به شرایط
اقتصادی سود دریافت کند بلکه سود او باید در ارتباط با بازده بخش واقعی اقتصاد باشد .از آنجاکه
قیمت اوراق امتیاز تسهیالت کامال در ارتباط با وضعیت واقعی اقتصاد تعیین میشود ،بنابراین
نرخهای سود سپردهها در بانکها درونزا و دقیقاً در ارتباط با بخش واقعی قرار میگیرد .بهعالوه از
آنجا که قیمت بازاری اوراق دقیقاً منطبق با شرایط اقتصادی خواهد بود (در دوران رونق قیمت باالتر
و در دوران رکود قیمت پائینتر) نرخ سود سپردهها در انطباق با شرایط اقتصادی واقعی تغییر
میکند و این همان چیزی است که با بانکداری اسالمی و اهداف نظام اقتصادی اسالم هماهنگتر
است و سود سپرده گذار نیز براساس وضعیت بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.
پ .ایجاد رقابت بانکي
وجود رقابت در بازار بانکی باعث تخصیص بهینه منابع مالی و توسعه اقتصادی کشور میگردد .یکی
از مهمترین نتایج رقابت بانکی تأثیرات آن بر نرخ بهره است .تأثیر رقابت بازار وام بر نرخهای بهره با
شاخصهایی از قبیل شاخص بونه تحلیل شده است (لوونشتاین.)2008 1
در اقتصاد اسالمی نیز شرایط ایدهآل بازار یک کاال وجود بازار رقابتی برای آن است .درخصوص نرخ
سود نیز بایستی بازار رقابتی برای آن بهوجود آید تا نرخ مطلوب سود بانکی مشخص شود .اوراق
امتیاز تسهیالت می تواند باعث ایجاد بازار رقابتی در سپرده و تسهیالت بانکی گردیده و نرخ مطلوب
سود از این بازار بهدست آید.
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ج .تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزي
با ایجاد بازار برای اوراق ،قدرت بانکها برای تعیین نرخ سود کاهش خواهد یافت .همچنین با
نظارت بانک مرکزی بر اعطای اوراق تسهیالت به سپردهگذاران و نظارت بر بازار آنها امکان نرخ
شکنی بانکها وجود نخواهد داشت .در عین حال نرخ بازاری و تعادلی برای سپردهها و تسهیالت
بهدست خواهد آمد .با وجود بازار برای اوراق امتیاز تسهیالت ،بانک مرکزی بهتر و سادهتر میتواند
نرخهای سود سپرده ها را در بانکها نظارت و کنترل نماید .در این وضعیت وظایف بانک مرکزی
بجای تمرکز بر اعالم نرخها ی سود دستوری بیشتر معطوف به فرآیند اعطای اوراق تسهیالت و
نظارت بر بازار اوراق مذکور خواهد بود.
د .گامي در جهت بانکداري اسالمي
بسیاری از محققان اقتصاد اسالمی همواره منتقد سود علیالحساب بوده و آن را مغایر با بانکداری
اسالمی تلقی می کنند .اوراق امتیاز تسهیالت نقش و اثر مخرب سود علیالحساب را از بین میبرد.
پرداخت سود علیالحساب هر چند در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نشده است اما در عمل
بانکها آن را پرداخت کردهاند .متاسفانه بهدلیل اینکه در بسیاری از سالها همین نرخ سود قطعی
اعالم شده و یا سود قطعی بسیار نزدیک به آن بوده است در اذهان مردم بهعنوان نرخ سود ثابت از
پیش تعیین شده تلقی شده است .از طرفی گاهی این نرخ سازوکاری برای رقابت مخرب بانکها در
جذب سپرده بوده است و مشکالتی را بعداً برای بانکها و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است .از
طرف دیگر چون این نرخ بسیار نزدیک به سود قطعی بوده است عمالً بانکها حتی با تغییر شرایط
اقتصاد ی باید همین سود را بپردازند (حتی اگر شرایط واقعی اقتصاد رکودی باشد) و این مشکل
بانکها را مضاعف می کند .به یادآوریم که اگر در پایان سال با محاسبه سود قطعی مشخص شود که
سود علیالحساب پرداختی بیشتر از سود محقق شده است ،دستورالعمل بانک مرکزی در محاسبه
نرخ سود قطعی اجازه بازپسگیری از سپردهگذاران را نمیدهد و بانکها باید از محل کارمزدها آن
را پوشش دهند .بنابراین اگر بخش اعظم سود واقعی سپردهگذاران از محل فروش اوراق امتیاز باشد،
مشکالت فوق مرتفع خواهد شد.
ر .عالمتدهي و کمک به تخصیص بهینه منابع
قیمت اوراق میتواند عالمت خوبی برای سرمایهگذاران و پیشبینی وضعیت آینده و شکلدهی
انتظارات باشد .قیمت پایین اوراق در صنعت نشاندهنده تقاضای پایین تسهیالت است که میتواند
تهای اقتصادی باشد .اگر اوراق امتیاز به بخشهای مختلف گسترش یافته باشد
بیانگر کاهش فعالی 
قیمتهای مختلف اوراق به سرمایهگذاران عالمت میدهد که در کدام بخشها نیاز بیشتری به منابع
وجود دارد و از اینرو تخصیص منابع بهینه صورت خواهد گرفت .گذشته از این عالئم قیمتی این
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اوراق اطالعات بسیار مفیدی در اختیار مقامات پولی قرار خواهد داد که برای نظارت ،کنترل و
سیاستگذاری بسیار الزم و ضروری است.
گسترش اوراق امتیاز به بخشهای مختلف و ایجاد بازار متشکل و سازمانیافته و رقابتی
میتواند به حذف رانتهای ناشی از زدوبندهای نادرست در گرفتن تسهیالت ارزان قیمت کمک
کند .تسهیالت ارزان قیمت از طرفی موجب بروز فساد اداری در بانکها میشود که عالوه بر آثار
مخرب فرهنگی ،اجتماعی به نوبه خود تخصیص منابع را غیر بهینه میکند.
 .8جمعبندي
از معیارهای نرخ سود در اقتصاد اسالمی تعیین غیر دستوری و درونزای آن است .تعیین دستوری
نرخ سود یکی از موارد سرکوب مالی است که تأثیرات منفی بر اقتصاد دارد .تعیین دستوری نرخ
سود مخالف با موازین فقهی و قانون بانکداری بدون ربا است .این نوشتار در تالش است اوراق امتیاز
تسهیالت را بهعنوان ابزاری برای تعادلی سازی نرخ سود و تعیین درونزای آن معرفی نماید.
اوراق امتیاز تسهیالت اوراق بهاداری است که در ازای سپردهگذاری عالوه بر سود به سپردهگذار
تعلق میگیرد این اوراق قابلیت استفاده در دیگر بخشهای اقتصادی مانند صنعت ،کشاورزی،
خدمات و غیره را دارد .یکی از مؤلفه های مهم در هر ابزار بانکی تطبیق آن با موازین فقهی است که
مورد بررسی قرار گرفت.
اوراق امتیاز تسهیالت با ایجاد بازار برای سپردهها و تسهیالت باعث ایجاد تعادل در عرضه و
تقاضای تسهیالت گردیده ،نرخ تعادلی سود را در سیستم بانکی ایجاد نماید .قیمت این اوراق
بهاضافه سود دستوری ،تعیینکننده نرخ تعادلی سود سپردهگذاری و تسهیالت خواهد بود.
گسترش اوراق باعث افزایش سپردهگذاری ،افزایش کارآیی اقتصادی بهواسطه تخصیص بهینه
منابع و افزایش رشد اقتصادی است .اختصاص تسهیالت با اوراق رانت و گسترش اوراق امتیاز
میتواند فساد اداری ناشی از اعطای تسهیالت ارزان را رفع یا کاهش دهد .محدودکردن قدرت
بانکها در تعیین نرخ سود و تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی از مزیتهای دیگر این اوراق
است .این اوراق همچنین باعث واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی ،و از همه مهمتر تحقق
هدف بانکداری اسالمی در درونزایی و انشقاق نرخ سود از بازدهی واقعی است.
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