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Abstract:
Nowadays Poverty and underdevelopment are one
of the main problems of the countries of the Islamic
world. Various political, economic and cultural
factors have contributed to the emergence of this
phenomenon. Among economic factors, the
sovereignty of the interest system has played a
decisive role in exacerbating poverty. In recent
decades, this dilemma has led Muslim scholars to
draw up patterns of unbanked bankers based on the
participatory perspective. In this paper, the
economic factors of poverty and its solutions and
challenges will be explored in the framework of a
general equilibrium model whose financial system
is based on participatory banking. Participatory
banking, due to the optimal allocation of financial
resources based on opportunity costs, increases the
productivity of capital, which can increase the level
of investment and consequently reduce economic
growth; that, in the case of a fair distribution of
income, there will be a reduction in the level of the
poverty. The present study provides a
comprehensive overview of various views on the
balance of capital markets in an Islamic banking
system
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:چکیده
 یزی از مع ضیپ ا صلی ک شورهای جهان ا سیم در،فقر و تو سعه نیافتگی
 اقتصممادی و فرهنگی در، عوامل گوناگون سممیاسممی.دوره حاضممر میباشممد
 حاکمیت نظام، در میان عوامل اقت صادی.پیدایش این پدیده مؤثر بوده ا ست
 این، در دهههای اخیر.بهره نقش تعیینکنندهای در ت شدید فقر دا شته ا ست
 دانشمممندان مسمملمان را به ترسممیم الگوهای بانزداری بدون ربا بر،معضممل
 عوامل اقتصادی پیدایش، در این مقاله.اساس دیدگاه مشارکت واداشته است
فقر و راه کار ها و چالش های اجرایینمودن آن را در چارچوب ی الگوی
 مورد،تعادل عمومی که سی ستم مالی آن مبتنی بر بانزداری م شارکت ا ست
 به علت تخصممیص، بانزداری مشممارکتی.بررسممی مروری قرار خواهد گرفت
 موج میگردد میزان،بهینه منابع مالی بر اسممماس هزینه های فرصمممت
بهرهوری سرمایه افزایش یابد؛ که این امر میتواند سطح سرمایهگذاری را
افزایش داده و به تبع آن ر شد اقت صادی را کاهش دهد؛ که در صورپ توزیع
 تحقیق حاضممر.عادالنه درآمد امزان کاهش سممطح فقر وجود خواهد داشممت
بسط جامعی از نظریاپ مختلف در زمینه تعادل بازار سرمایه در ی سیستم
.بانزداری اسیمی است
.PLS ، ربا، فقر، مالیه اسیمی:واژههای کلیدی
.G32, G19, G10 :JELطبقهبندی
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 .1مقدمه
در اقتصاد معاصر ،نرخ بهره نقش مهمی را در تخصیص
سرمایهی در دسترس بین قرضگیرنده و قرضدهنده ایفا
میکند .به این دلیل که نرخ بهره ،عامل مشترک هدف بین
پساندازکنندگان و سرمایهگذاران است ،همیشه هسته ابزار
مرسوم سیاست پولی ،مانند نرخ تنزیل م دد1و عملزرد بازار باز
را بر عهده داشته است.
به این دلیل که خداوند انسان را از دریافت و پرداخت بهره
نهی نموده است (سوره نسأ ،آیهی 1۶؛ سوره آل عمران ،آیاپ
 130و  )131و ضمن زشت شمردن این عمل ،آن را مترادف با
ظلم و ستمزاری بیان نموده است (سوره بقره ،آیاپ  ۲۷۵،۲۷۸و
 ،)۲۷9بنابراین یزی از ویژگیهای کلیدی سیمای اقتصاد
اسیمی ،نبود دریافت و پرداخت هیچگونه نرخ بهره (ثابت) از
قبلتعیینشده میباشد ،که با عنوان رباخواری مطرح شده است.
عامل ربا در اسیم ،یزی از عوامل از بین رفتن روحیه تعاون و
احسان و افزایش روحیه آز و طمع بیان شده است؛ به طوریزه
عامل کینه و دشمنی و کاهش تولید و ترک ت ارپ به حساب
میآید (کرمی و پورمند .)۲1۴ :13۸۴ ،بنابراین عملزرد اقتصاد
میتواند بدون عرف مرسوم بهره ،کنترل شود .سؤالی که مطرح
میشود این است که چگونه بان مرکزی میتواند موجودی پول
را به صورپ مؤثر ،در نبود ابزار مرسوم کنترل کند؟ در پاسخ به
این سؤال باید گفت که مفهوم بهره در اسیم ،به عنوان نسبت
بازدهی سرمایه به ارزش سرمایه و مفهوم ربا ،به عنوان بهره
وامی از پیشتعیینشده میباشد؛ ولی اگر به جای وام ،طرفین
رابطه حقوقی مذکور ،به شزل سرمایهگذاری باشد و وجه اضافه
آن به صورپ از پیشتعیینشدهای نباشد و به شزل سود ما بین
طرفین تقسیم شود ،از نظر شرعی مورد قبول است .با توجه به
اینزه در دین اسیم ،دستور صریحی مبتنی عدم قبول پول به
عنوان سرمایه وجود ندارد ،میتوان از پول به عنوان سرمایه یاد
کرد؛ بنابراین بازدهی و سود پول (بهره) در اسیم ،با مفهومی
متفاوپ از ربا مورد قبول میباشد(حسینی .)13۷0 ،بنابراین در
اقتصاد اسیمی ،به جای نرخ ثابت ،فعالیتهایش را بر اساس
اصل تسهیم زیان-سود ) (2PLSسازماندهی میکند .اما در این
حالت نیز چگونه نرخ اشتراک بین زیان و سود تعیین میشود و
به چه مقدار بر روی سطح سرمایهگذاری ،پسانداز و کارایی
سراسری اقتصاد اثر میگذارد؟ این سؤاالپ ،برخی از موضوعاپ
مهم مطرحشده در اقتصاد اسیمی میباشند که به وسیلهی

ایلواردی ،)۲01۵( 6به بررسی تأثیر تأمین مالی اسیمی بر

1. discount rate
2. Profit-Loss Sharing
3. Khan and Mirakhor

4. Chapra
5. Weber
6. Elwardi Dhaoui

تعدادی از اقتصاددانان بیان شدهاند (احمد19۸0 ،؛ احمد و
همزاران19۸3 ،؛ حسن19۸۵ ،؛ خان و میرآخور19۸۷ 3،؛
.)199۲
هدف این مقاله ،بررسی نظری و توجه به ناحیهی تعادل بازار
سرمایه با تأکید بر ی اقتصاد بدون بهره ،به وسیله توسعهی
ی مدل تعادل عمومی میباشد؛ به طوری که نتایج حاصل از
تعادل ،زمینههای الزم را برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر
فراهم نماید .جنبه نوآوری تحقیق حاضر در انس ام بخشیدن به
نتایج مقاالپ مختلف برای دست یافتن به ی تعادل عمومی
نهفته است .بهگونهای که در تحقیق حاضر با تلفیق نتایج مقاالپ
مختلف در کنار یزدیگر به گونهای سازمان یافته ،سعی در
استخرار شروط اولیه و ثانویه جهت دست یافتن به ی تعادل
عمومی در تمامی بازارهای مصرف ،تولید و بازار پول شده است.
بر اساس نتایج تحقیق میتوان تأثیر تغییراپ در ی بازار را در
سایر بازارها مشاهده نمود .مقالهی مذکور در شش بخش تنظیم
شده است ،در بخش دوم ،مبانی ت ربی در زمینه تأثیر بازار
سرمایه و بانزداری اسیمی بر کاهش فقر ،در بخش سوم
خیصهای از فرضیاپ اساسی مدل ارائه شده است .در بخش
چهارم مدل توسعه داده شده است .در بخش پن م ،راه حل
رسیدن مدل به تعادل مورد بحث قرار گرفته است .در نهایت در
بخش ششم ،جمعبندی از نتایج حاصل از پژوهش حاضر ارائه
خواهد شد.

چاپرا4،

 .2مبانی تجربی
با توجه به اینزه عموماً بانزداری اسیمی در کشورهای با دین
اسیم ،اجراییشده در نتی ه الزم است به بررسی اثر نوع مذه
بر کاهش فقر و رشد اقتصادی بپردازیم .میتوان از اولین
دیدگاههای ارائه شده در این زمینه به نظراپ وبر اشاره کرد .از نظر
وبر ،پروتستانیسم اعتقاداتی ارائه کرد که بر خیف دیدگاه کاتولی ،
نه تنها به مالاندوزی جنبه قانونی میداد ,بلزه آن را چنانچه صرف
لذپهای زودگذر نشود ،به منزله مشیت الهی تلقی کرد و در کنار
آن به صورپهای مختلف کس ثروپ را تأیید کرد .از اینرو
سرمایهداری و توسعه اقتصادی و کاهش فقر حاصل از آن را نتی ه
ای اد و توسعه تفزر و مذه پروتستانیسم در مقابل کاتولی
میداند (وبر ،190۵ 5,ترجمه .)19۵۸
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کاهش فقر در کشور بنگیدش پرداخت .بر اساس نتایج تحقیق،
وامهای خرد موج توسعه شرکتهای  SMEشده ،که این امر
موج کاهش فقر در این کشور شده است .بر اساس نتایج تحقیق،
جهت بهبود وضعیت فقر نیاز به نوآوری در روشهای "تأمین
مالی" بر اساس مبانی اقتصاد اسیمی میباشد.
نوید اسیم ،)۲01۴(1به بررسی توسعه تأمین مالی خرد در
کشورهای غیراسیمی پس از بحران اقتصادی سال  ۲00۸جهان،
پرداخته است .وی در تحقیق خود به بررسی نقش وامهای خرد
در کاهش فقر کشور پاکستان پرداخته است .بر اساس نتایج
تحقیق که اطیعاپ آن به وسیله پرسشنامه جمعآوری شدهاست،
این نتی ه حاصل گردید که وامهای قرضالحسنه خرد اسیمی،
موج بهبود استاندارد زندگی ،درآمد سرانه ،سطح آگاهی (سطح
آموزشی) ،ارزشهای اخیقی ،سودآوری ،پایداری ،موقعیت
زیرساختها ،سطح اشتغال در جامعه ،کنترل تورم و بهبود توزیع
نابرابر ثروپ شده است.
سایانبوال ،)۲013(2به تأثیر بانزداری اسیمی بر ثباپ اقتصادی
کشور نی ریه پرداخت .بر ساس نتایج تحقیق فرضیه صفر دال بر
بیمعنیبودن تأثیر بانزداری اسیمی بر ثباپ اقتصادی کشور نی ریه
رد گردید .به عبارتی بر اساس نتایج تحقیق با ظهور بانزداری
اسیمی بیثباتی اقتصادی در کشور کاهش یافته ،که این امر موج
بهبود وضعیت فقر در این کشور گردید.
سیف ،)۲010( 3به بررسی نقش بان های اسیمی و
غیراسیمی بر کاهش سطح فقر پرداخت .وی بر اساس روش
تحلیل میانگین-واریانس بدین نتی ه دست یافت که سطح فقر
در کشورهایی با سیستم بانزداری اسیمی کمتر از کشورهایی
است که دارای سیستم بانزداری غیراسیمی است .بر اساس
نتایج؛ سیستم بانزداری اسیمی و غیراسیمی موج کاهش
سطح فقر گردیدهاند؛ اما این تأثیر در کشورهایی با سیستم
بانزداری اسیمی بزرگتر است.
روپر ،)19۶3(4کالوینیسم را در توسعه ت اری مؤثر دانسته است.
آلن ،)199۸( 5در بررسی خود ،افزایش دستمزد (در ی زمان
مشخص در اروپا) در شهرهای کاتولی نشین ( )%19را بیشتر از
مناطق پروتستاننشین ( )۴%مییابد .در کنار این بررسیها
بررسیهایی نیز ان ام شده است که رابطه مذاه مختلف با مصرف
را بیان میکند .مایر 6و شارپ ،)19۶۲( 7گریلی ،)19۶3( 8گای9
1. Naveed Aslam
2. Siyanbola
3. Saif Siddiqui
4. Ropper
5 Allen
6. Maayer

19

( ،)1991پیلی ،)199۲(10گولدین )199۲(11و لهرر )۲00۲(12نیز
این موضوعها را بررسی کرده و به نتی ه رسیدند که رفتار مصرفی
پیروان مذاه مختلف ،متفاوپ است.
مهاجری ( ،)1390در تحقیقی تحت عنوان برآورد اثر سرمایه
مذهبی بر رشد اقتصادی (استانهای کشور) ،با استفاده از
دادههای  ۲۸استان ،طی سالهای  13۷9-۸۶و با روش پنل دیتا،
مدل رشدی که در آن سرمایه مذهبی ،شاخص دانایی محور،
سرمایه انسانی و سرمایه فیزیزی و نیرویکار ،به عنوان
متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدهاند ،را مورد بررسی قرار
داد .نتایج مدل برآورد شده نشان میدهد که سرمایه مذهبی بر
رشد اقتصادی استانهای کشور اثر معنادار و مثبت دارد .همچنین
نتایج نشان دادند که نسبت سرمایه فیزیزی به نیروی کار ،سرمایه
انسانی و شاخص اقتصاد داناییمحور نیز اثر معنادار و مثبت بر
رشد اقتصادی استانها دارند .بنابراین سرمایه مذهبی ،در کنار
سایر سرمایهها میتواند رشد اقتصادی استانهای کشور را به
خوبی تفسیر نماید و در کاهش فقر نقش مؤثری را ایفاء نماید.
فراهانیفرد ( ،)13۸۸در تحقیق خود تحت عنوان نقش
بانزداری بدون ربا در رفع فقر ،دو محور را مورد مطالعه قرار داده
است .در محور اول برای جلوگیری از پدیدآمدن فقر ،عوامل
اقتصادی آن را شناسایی نموده و در مقایسه با نظام بهره ،نقش
بانزداری بدون ربا را در از بین بردن این عوامل مورد بررسی قرار
داده است .از دیدگاه وی عوامل مؤثر در ای اد فقر عبارتند از.1 :
توزیع ناعادالنه درآمدها  .۲فقدان سرمایه  .3فقدان امزاناپ
شغلی  .۴پایینبودن بهرهوری و سود  .۵کاهش سطح تولید .۶
افزایش بیرویه سطح قیمتها .در ادامه مقاله ،محقق به بررسی
اجمالی رهنمودهای اسیم در سه مرحله توزیع قبل و بعد از تولید
و توزیع م دد ،پرداخته که مهمترین نقش بانزداری اسیمی را
در عادالنهشدن توزیع بعد از تولید ارزیابی نموده است .از طرفی
چون در نظام بانزی مبتنی بر حذف بهره ،صاحبان سپردهها در
سود حاصل از عملیاپ مستقیماً سهیم میباشند که این سهم بر
خیف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به
عواملی چون مدیریت صحیح ،سرعت عمل ،وجود بازار برای
محصول دارد و به همین دلیل سب تشویق طرفین به فعالیت
بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد .در
نتی ه سودآوری و بهرهوری فعالیتهای تولیدی بیشتر خواهد
شد .از دیدگاه محقق ،تحقق آثار فوق در نظام بانزداری بدون ربا
7. Sharp
8. Garryly
9. Goay
10. Pyle
11.Goldin
12. Lehrer
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به طور طبیعی دو اثر مهم دیگر به دنبال خواهد داشت .این دو
اثر که خود نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پیدایش فقر دارند
عبارتند از افزایش سطح اشتغال و میزان تولید.
 .3فرضیات اساسی
مدل بر اساس مطالعاپ اولیه ،به خصوص مطالعاپ خان و
میرآخور ( ،)19۸۷توبین و براینارد )19۶۷( 1و برنانزه و گرتلر2
( )19۸۶استخرار شده است؛ در این بخش ،ی مدل تعادل
عمومی ،که سیمای اصلی اقتصاد بدون بهره را در خود جای داده
است توسعه داده شده است؛ به طوریزه از فرضیاپ زیر در مدل
استفاده شده است:
همه افراد حقیقی جامعه با اعمال و کردار و نیاپ اسیمی و
خداگرایانه فرض شدهاند .به عنوان مثال هر شخص ی پن م
در آمد پولی خود را به عنوان خمس پرداخت میکند و یا اینزه
سرقت در اقتصاد وجود ندارد .همچنین بان به عنوان ی فرد
حقوقی در جامعه اسیمی ،تابع قوانین اسیمی میباشند ،به
عنوان مثال ضمن معافیت از پرداخت خمس و زکاپ ،ضامن
امانت در سپردههای سپردهگذاران ،هستند.
مدل فوق ،بان مرکزی و دیگر بخشهای اقتصاد را ،مانند
بان ها ،خانوادهها و بخشهای تولیدی در بر میگیرد .جهت
سادهسازی محاسباپ ،اقتصاد بسته فرض شده است؛ همچنین
بخش دولت از مدل حذف شده است.
در مدل عمومی  ،IS-LMدر رویزرد فرد جهت تصمیمگیری
در امر سرمایهگذاری ،تحلیل خود را بر مبنای تحلیل میانگین
قرار میدهد؛ با توجه به اینزه در رویزرد پرتفولیو ،فرد در
تصمیمگیری ما بین سرمایهگذاری و عدم سرمایهگذاری ،تحلیل
خود را براساس میانگین-واریانس قرار میدهد (شاکری:13۸۷ ،
 ،)۸۵۵آنالیز این مقاله ،متغیر انتخاب پرتوفولیو میباشد که از
روش بهینهسازی جهت استنتار راه حل استفاده شده است.
برای اطمینان از اینزه هر عامل اقتصادی (بان یا خانواده)،
دارای وابستگی و تأثیرگذاری کم در بازار است (اصل ذرهایبودن
عوامل اقتصادی) ،اقتصاد رقابتی فرض شده است به طوری که
شامل سه بخش خانواده ،بان اسیمی (بدون بهره) و بان
مرکزی میباشد .اقتصاد شامل سه دارایی مختلف ،شامل
سپردههای  ،PLSدارایی بان ها و پول میباشد .زیرا که
بان های اسیمی صرفاً واسطهگر نیستند و در فعالیتهای واقعی
اقتصادی سهیم میباشند .بر این اساس ،بازار دارایی در تحقیق
حاضر معادل بازار سرمایه است .به عبارتی در اقتصاد اسیمی
ح م بیشتری از سرمایه بر خیف اقتصاد متعارف به سمت تولید
1. Tobin & Brainard

جریان مییابد.
 Nبه عنوان خانوادههای با بیشینهسازی تابع مطلوبیت و
داشتن دید آیندهنگری کامل فرض شده است .با فرض  Wtبه
عنوان ثروپ غیرانسانی خانوادهها در ابتدای دورهی
سرمایهگذاری  ،tخانوادهها باید در مورد چگونگی تخصیص ثروپ
غیرانسانیشان بین مصرف قابل پیشبینی ،سپردهی  PLSدر
بان و پول تصمیمگیری کنند .خانوادهها باید از محدودیت
بودجه رابطهی ( )1پیروی کنند:
(Wt = Dt + M t + Ct )1
در رابطهی ( Dt ،)1سپردهی  PLSسپردهگذاریشده ،مانده
پول و  Ctمصرف قابل پیشبینی ،که در ابتدای هر دورهی
سرمایهگذاری تخصیص داده شدهاند ،میباشند.
در این مقاله از تعریف محدود پول به صورپ رابطهی ()۲
استفاده شده است:
(M t = CU t + DDt )۲
در رابطهی ( M t ،)۲مانده پول CU t ،اسزناس و مسزوک
نگهداری شده و  DDtسپردههای قرضالحسنه
سپردهگذاریشده میباشند .دلیل اینزه سپردههای قرضالحسنه
در تعریف محدود پول در نظر گرفته شدهاند ،فرض نقدشوندگی
سریع آن میباشد ،به طوریزه فرض شده است شخص هر وقت
مایل باشد میتواند سپردههای قرضالحسنه را به اسزناس و
مسزوک تبدیل کند.
با توجه به اینزه در ی نظام اقتصاد اسیمی نرخ بهره وجود
ندارد ،انگیزههای متفاوتی در مقایسه با نظام دارای بهره ،برای
نگهداری پول و سپردههای  PLSسپردهگذاریشده توسط
خانوادهها فرض شده است .هدف از سپردههای  ،PLSتنها کس
سود از طریق سرمایهگذاریهای بلندمدپ در بخش تولیدی
فرض شده است .بنا به فرض پنج ،خانوادهها در ابتدای هر دورهی
سرمایهگذاری ،قسمتی از ثروپ غیر نسانی را به مصارف
قابلپیشبینی )  (Ctاختصاص میدهند ،اما قسمتی از ثروپ
غیرانسانی را در مواجه با عدم اطمینان نسبت به بعضی مصارف
غیرقابلپیشبینی در آینده ،نگهداری میکنند .به عنوان مثال در
صورپ بیماری شخص در طول دوره سرمایهگذاری و یا عرضهی
محدود ی کاال در طول دوره سرمایهگذاری و  ،...به صورپ
پول نگهداری میکنند .بنابراین قسمتی از تقاضا برای پول،
تقاضای اسیمی پول برای مصارف غیرقابلپیشبینیشان فرض
شده است.
2. Bernanke & Gertler
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۲1

در رابطهی ( PU ( A) + (1 - P)U ( B) ،)3مطلوبیت انتظاری
و ] U [ PA + (1 - P) Bمطلوبیت مقدار درآمد مطمئن است که
معادل درآمد انتظاری میباشد؛ به همین دلیل است که
شرکتهای بیمه و بان ها ریس خنثی ولی مشتریهای آنها
ریس گریز میباشند ،چون این شرکتها دارای مشتریان زیادی
هستند و در درون اعداد بزرگ مقدارهای انتظاری با مقادیر
مطمئن یزی میشوند ،ولی برای ی مشتری خاص احتمال
وقوع حادثه برای وی معادل صفر یا ی است (شاکری:13۸۶ ،
.)۴3۲
فرض شده است که بان تنها هنگامی ی پروژهی
سرمایهگذاری به صورپ بالقوه سودآور باشد ،در آن سرمایهگذاری
میکنند ،بنابراین اثر افزایش سرمایه بر روی سود انتظاری بان
و خانوادهها مثبت فرض شده است.
هر بان به پروژههای سرمایهگذاری (غیرنقدی) دسترسی
دارد ،در حالی که ارزیابی تخصصی و تزنولوژی نظارتی ،به مقدار
زیادی هزینهی ثابت نیاز دارد که تنها در بان ها قابل تهیه
میباشد .هر اطیعاپ سودمند ارزیابی پروژهها ،در بان محرمانه
میماند .فرض شده است که هزینه میان یگری نهایی ،متناس
با اندازهی پروژه است .از آن ا که هزینهی ارزیابی و رسیدگی
پروژه خیلی زیاد است ،بنابراین خانوادهها تنها میتوانند در
پروژههای بزرگ ،از طریق سرویسهای میان یگری بان ها
سرمایهگذاری کند .در هر دوره ،بان میتواند منابع در
دسترساش را به منظور تشخیص پروژههای سرمایهگذاری با
پتانسیل سودآوری ،به کار گیرد.
با توجه به ترازنامهی بان مرکزی ،بان ها در ی اقتصاد
اسیمی نمیتوانند وامهایی با نرخ تنزیل ثابت از بان مرکزی
دریافت کنند ،بنابراین در ی اقتصاد اسیمی ،جزء پایه پولی
بدهیهای بان ها ،از ترازنامهی بان مرکزی حذف میشود؛
فرض شده است که بان مرکزی جهت تشویق بان ها ،دارایی
قابل مشاهده بان ها را در دست گرفته و معادل ارزش داراییها،
به بان های مربوطه اعتبار پرداخت میکند؛ اعتبار حاصله ،با
وجوه  PLSضمیمه میشود و به صورپ سرجمع در پروژهها

مشارکتی 2و یا محاربهای 3،بین بان  ،سرمایهگذاران و بان
مرکزی سرمایهگذاری میشود؛ به طوریزه بان  ،سرمایهگذاران
و بان مرکزی ،به نسبت نرخ تسهیم سود تعادلی ،سود حاصل
از پروژهها را دریافت میکنند .بنابراین در این حالت جزء دارایی
بان ها ،به دارایی بان مرکزی اضافه میشود .فرض شده است
که بان مرکزی جهت تشویق و کم به بان ها ،همیشه نرخ
تسهیم سود خود را کمتر از نرخ تسهیم سود خانوادهها که در بازار
عرضه و تقاضای سپردههای  PLSتعیین میشود ،کمتر تعیین
میکند .بنابراین بان ها از همه منابع حاصل از تصرف بان ها
توسط بان مرکزی استفاده میکنند .طرح مشارکت مالی
مضاربه  MFSیزی از زیرسیستمهای طرح تفصیلی بانزداری
مشارکت در سود و زیان PLS4است .در طرح مشارکت مالی
مضاربه ،صرفنظر از اینزه بان دولتی و یا خصوصی باشد،
اساس تعیین نرخ بهره برای مضاربه ،نرخ بازدهی مضاربه در
بخش حقیقی اقتصاد است و بان به عنوان واسطه وجوه ،با
دریافت حقالعمل و در مقام وکیل و یا عامل ،کارمزد دریافت
مینماید و در عوض ،ضمن ارائه خدماپ مدیریت سرمایه به
سپردهگذار ،منابع وی را برای مشارکت در فعالیت ت اری مضارب
فراهم میآورد .تمامی بازدهی ناشی از ان ام این فعالیت ،به
صورپ سود و یا زیان به صاحبان منابع پولی ،یعنی سپردهگذار
منتقل میشود .بر این اساس ،بان های عامل براساس عقود
مشارکتی میتوانند سپرده سپردهگذار را براساس وکالت و
تشخیص سپردهگذار در طرحهای مضاربه مورد نظر سپردهگذار
سرمایهگذاری نمایند و بازدهی حاصل از مضاربه را بین
سپردهگذاران تقسیم کنند .سود و زیان واقعی هم بر اساس
ضوابط مربوطه بین آنان در چارچوب دستورالعملهای مرتبط
تقسیم خواهد شد .در این رابطه ،بان در اجرای وظیفه
واسطهگری مالی خود ،منافع حاصل از سرمایهگذاری را پس از
کسر حقالعملکاری در قال وکالت و یا عاملیت به صاحبان
منابع پولی ،یعنی به سپردهگذاران انتقال میدهد.
بان مرکزی ذخایر بان ها را نگهداری میکند ،اقدام به
انتشار پول مینماید و کنترل پولی اقتصاد را در دست میگیرد.
در مدل ارائه شده در این مقاله ،اینزه آیا بان ها این ذخایر را در
بان مرکزی برای راضیکردن نیازهای قانونی یا به صورپ
اختیاری و برای اهداف احتیاطی نگهداری میکنند ،اهمیت ندارد.
فرض شده است که بان مرکزی از ذخایر بان ها و نرخ تسهیم
سود تعلق گرفته به خود ،که از پروژههای مشارکتی و یا
محاربهای ،بین بان  ،سرمایهگذاران و بان مرکزی به دست

1. risk-neutral
2. Musharaka

3. Mudaraba
)4. Profit and Loss Sharing (PLS

در مدل تعداد زیادی از بان ها ،دارای عمر بینهایت و ریس
خنثی1میباشند .مؤسساتی ریس خنثی محسوب میشوند که به
صورپ رابطهی ( ،)۷مطلوبیت انتظاری ی موقعیت نامطمئن
اقتصادی را معادل مقدار مطمئن آن ارزیابی میکند:
()3

)U[ PA + (1 - P) B] = PU ( A) + (1 - P)U ( B

بابایی :تحلیل نظری الگوی تعادل عمومی اسیمی بازار سرمایه و ارتباط آن با فقر

۲۲

آمده است ،به عنوان ابزارهای سیاستی استفاده میکند .همچنین
بان مرکزی تنها نرخ ذخیره قانونی را برای سپردههای PLS
تعیین میکند (برای سپردههای قرضالحسنه نرخ ذخیرهی
قانونی تعیین نمیکند).
بنا به فرض ی  ،در اقتصاد سرقت وجود ندارد ،بنابراین فرض
شده است که خانوادهها سپردههای قرضالحسنه را صرفاً به
منظور نیاپ خیرخواهانه ،در جهت امزان اعطای وام به نیازمندان
در بان سپردهگذاری میکنند ،بنابراین بان حق برداشت از این
سپردهها را ندارد و آنها را کیً به صورپ وام بدون بهره به
نیازمندان اعطا میکند.
فرض شده است که تابع تولید به صورپ
)  Y  Y (K, N, θباشد؛ در این رابطه N ،واحدهای نیروی کار
و  θی متغیر تصادفی میباشد که وضعیت نامشخص طبیعت
را نشان میدهد (مانند وضعیت تزنولوژی در زمان  .)tتابع تولید
فوق ،به صورپ رابطهی ( )۴در نظر گرفته شده است که ی
تابع تولید نئوکیسی با بازده ثابت نسبت به مقیاس است
(شاکری.)۵۸۸-۵۸۶ :13۸۷ ،
(Y = θK a N a -1 )۴
در رابطهی ( (0  a  1) a ،)۴تولید نهایی سرمایه میباشد.
جهت سادگی محاسباپ فرض شده است که هر واحد سود ،ارزشی
برابر با هر واحد مطلوبیت در ذهن افراد ای اد میکند.
با توجه به فرضیاپ فوق ،در فرآیند مدلسازی کنترل پولی
بان مرکزی در ی اقتصاد اسیمی ،ترازنامهی بان مرکزی
به صورپ جدول ( )1فرض شده است:

 .۴مدلسازی

موارد تخصیص داده شده ثروپ غیرانسانی در ادامه توضیح داده
شده است.
سپردهگذاری  PLSتوسط خانوارها
در این مقاله تلقی خانوادهها نسبت به ریس ناشی از
سپردهگذاری سپردههای  PLSدر بان  ،با تحلیل میانگین
واریانس همراه شده است .فرض شده است که خانوادهها در دورهی
سرمایهگذاری  ،tبرای سود حاصل از سرمایهگذاری بان در بخش
تولیدی ،که از سپردههای  PLSو منابع حاصل از در اختیار گرفتن
داراییهای بان توسط بان مرکزی تأمین مالی شده است ،ی
توزیع احتمال نرمال را به صورپ نمودار ( ،)1در ذهن خود شزل
میدهند ،که در آن هر مقدار از سود انتظاری )  ، ( Πthبا ی
احتمال معین (فراوانی معین) متناظر است.
نمودار  .1توزیع احتمال سود حاصل از هر واحد سرمایهگذاری
سپردههای  PLSدر بان

جدول  .1تراز نامه بان

مرکزی در ی

ذخایر طی
دارایی بان ها
سایر

اسزناس ومسزوک
دردست اشخاص
نزد بان ها
ذخایر قانونی بان ها
ذخایراضافی بان ها حساب
سرمایه
سایر
مصارف پایه پولی

الف :بانک مرکزی
دارائیهای بان

مرکزی ،شامل ذخایر طی (  ) Gcو دارایی

بان ها (  ) Ecمیباشد؛ در حالی که بدهیاش شامل کل ذخایر
بان ها (  ) Rcو کل پول در گردش (  ) M sمیباشد .بنابراین،
بان مرکزی از قید رابطهی ( )۵پیروی میکند (به انضمام
حساب سرمایه):
s
(Ec + Gc = Rc + M )۵
سمت راست رابطهی ( ،)۵مصارف پایه پولی و سمت چپ،
منابع پایه پولی میباشد.
ب :خانواده
با توجه به فرض چهار ،در ابتدای دورهی سرمایهگذاری ،t
خانوادهها باید در مورد چگونگی تخصیص ثروپ غیرانسانی بین
مصرف قابل پیشبینیشان ،سپردهی  PLSدر بان و ماندهی
پول تصمیمگیری کنند .بازدهی و مطلوبیت حاصل از هر ی از

اقتصاد اسیمی

منابع پایه پولی

بنابراین سود انتظاری خانوادهها )  ، ( Πthبا احتمالی معادل
)  p(φکه تابعی از شاخص اعتماد خانوادهها به بان مربوطه
t
)  (φفرض شده است ،در بازهی
t
h
[ Π t ( K t , θt , N t ) - t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t ) ,
t

2

]) Π th ( K t , θt , N t )  t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t
t

2

قرار دارد؛ خانوادهها با توجه به سطح  θدر ابتدای دوره (θt ) t
 ،ی تابع سود غیرانتظاری را با توجه به شرایط موجود در ابتدای
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دورهی سرمایهگذاری ))  ( Πth ( K t , θt , N tدر نظر میگیرند
و سپس با در نظر گرفتن ی انحراف معیار انتظاری ثابت برای
در بخش تولیدی
سود حاصل از سرمایهگذاری بان
))  ، (σ Π h ( EΔθtکه به صورپ تابعی از تغییراپ انتظاری
t

متغیر تصادفی  θدر طول دورهی سرمایهگذاری  ( EΔθt ) tدر
نظر گرفته شده است ،بازهای را برای سود انتظاری حاصل از
سرمایهگذاری بان در بخش تولیدی در نظر میگیرند.
با توجه به اینزه واریانس سن هی مناسبی از ریس میباشد
(شاکری ،)۴3۷ :13۸۵،بنابراین انحراف معیار نیز میتواند
سن هی مناسبی از ریس باشد؛ بنابراین )  σ Π h ( EΔθtبرای
t

خانوادهها ،ریس ناشی از سرمایهگذاری بان در بخش تولیدی
در نظر گرفته میشود .با توجه به توضیحاپ فوق ،درآمد انتظاری
ناخالص حاصل از سرمایهگذاری سپردههای  PLSدر بان (
 ،) GETRthدر ذهن خانوادهها به صورپ رابطهی ( )۶خواهد
بود:
h
h
(GETRt = λ( Πt ( Kt , θt , Nt , EΔθt )) )۶
پس از کسر خمس (ی پن م درآمد ناخالص) از
GETRth
 ،با توجه به فرض پانزده ،کل مطلوبیت انتظاری خالص حاصل
از سرمایهگذاری سپردههای  PLSدر بان (  ،) EPTU thدر
ذهن خانوادهها به صورپ رابطهی ( )۷میباشد:
4λ
()( Πth ( K t , θt , N t , EΔθt )) )۷
5

در رابطهی ( ،)۷افزایش در

( = EPTU th

 λو افزایش در

)  ، Πth ( Kt , θt , Nt , EΔθtمن ر به افزایش EPTU th
میشود.
تقاضای پول توسط خانوارها
همانطور که توضیح داده شد ،خانوادهها قسمتی از سرمایه
غیرانسانی را در ابتدای هر دورهی سرمایهگذاری به مصرف قابل
پیشبینیشان اختصاص میدهند ،با فرض اینزه خانوادهها در
آینده با ی مصرف غیرقابلپیشبینی مواجه شوند ،در این
صورپ در صورپ داشتن پول نقد ،مطلوبیتی معادل  qمتوجه
آنها خواهد شد .با توجه به رابطهی ( ،)1۲احتمال بیپول نشدن
خانوادهها ) ، ( pبه میزان نااطمینانی او نسبت به مصرف
غیرقابلپیشبینی آینده و مانده پول وی )  ( M tبستگی دارد؛ به
طوری که هرچه فرد نسبت به دریافت و پرداختهای آینده
نامطمئنتر باشد و نگهداری مانده پول فرد کمتر باشد ،احتمال
بیپول نشدن وی کمتر است.
(p = p(M t , σ t ) )۸
باید توجه شود که به علت فرض ی  ،سپردهگذاری

۲3

قرضالحسنه مطلوبیت ذهنی حاصل از عمل خیر را در ذهن
خانوادهها افزایش میدهد ،بنابراین فرض شده است که مطلوبیت
ذهنی حاصل از  DDtواحد از سپردهگذاری در سپردههای
قرضالحسنه خانوادهها )  ، (TU Jبه صورپ تابعی از سطح
دینداری و  DDtخانوادهها میباشد؛ به طوری که طبق
رابطهی ( ،)9با افزایش سطح دینداری خانوادهها و ، DD
 TU Jافزایش مییابد:

t

(TU J = TU J ( R, DDt ) )9
در رابطهی ( Rt ،)9شاخص سطح دینداری خانوادهها
میباشد.
بنابراین سپردهگذاری ماندهی پول به صورپ سپردههای
قرضالحسنه ،مطلوبیتی را مازاد بر مطلوبیت انتظاری حاصل از
تقاضای احتیاطی پول برای خانوادهها ای اد میکند ،بنابراین
عقییی است که خانوادهها همهی ماندهی پول را به صورپ
سپردههای قرضالحسنه نگهداری کنند ،اما با توجه به اینزه
قسمتی از عدم اطمینان خانواده نسبت به مصرف
غیرقابلپیشبینی آینده ،با پول دارای قدرپ نقدشوندگی باال
برطرف میشود (مثیً نیازهای اورژانسی) ،به علت قدرپ
نقدشوندگی باالتر اسزناس و مسزوک نسبت به سپردههای
قرضالحسنه ،نگهداری اسزناس و مسزوک ،احتمال بیپول
نشدن خانواده را در شرایط نیاز مصرف غیرقابلپیشبینی ،با پول
دارای قدرپ نقدشوندگی باال کاهش میدهد .بنابراین طبق
رابطهی ( ،)10فرض شده است که خانوادهها نسبت تخصیص
مانده پول به سپردههای قرضالحسنه را )  ، ( S tبه صورپ
تابعی از سطح دینداری و عدم اطمینان نسبت به دریافتها و
پرداختهای آینده ،با پول دارای قدرپ نقدشوندگی باال میگیرند:
(S t = S t (σ te , Rt ) )10
در رابطهی ( R ،)10شاخص سطح دینداری خانوادهها و
t

 σ teعدم اطمینان خانواده نسبت به مصرف غیرقابلپیشبینی
آینده ،با پول دارای قدرپ نقد شوندگی باال میباشد؛ به طوریزه
هرچه  σ teکوچ تر و  Rبزرگتر باشد ،نسبت سپردههای
t
قرضالحسنه به ماندهی پول افزایش مییابد؛ بنابراین خانوادهها
در صورپ داشتن انباشت پولی  ، M tبه صورپ رابطهی (،)11
 St (σ te , Rt )M tاز آنرا به سپردههای قرضالحسنه و
 (1 - St (σ te , Rt ))M tاز آنرا به اسزناس و مسزوک
تخصیص میدهند.
(Mt  (1-St (σet , R t ))Mt  St (σet , R t )Mt )11

بنا به رابطهی ( ،)1۲مطلوبیت انتظاری حاصل از تقاضای
اسیمی پول )  ( M teدر ذهن خانوادهها ،به صورپ
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۲۴

 EEDTU tدر نظر گرفته خواهد شد:
()1۲

EEDTU t  p(M et , σ t ).q

)  TU J (R,St (σet , R t )M et

در رابطهی ( ،)1۲با افزایش  M tddو  Rtو کاهش در
σ te
و  ، σ tمطلوبت ذهنی حاصل از هر واحد تقاضای اسیمی پول
افزایش مییابد.
ج :بانک
با فرض  Ltبه عنوان سپردههای  PLSسپردهگذاری شده
خانوادهها در بان ها DLt ،به عنوان سپردههای قرضالحسنهی
نگهداریشده در بان ها و  Etبه عنوان منابع حاصل از نگهداری
دارایی بان مربوطه در بان مرکزی (بنا به فرض ده) ،م موع
 Lو  Etbو  DLکل بدهی بان
t
t
پنج ،بان هیچگونه برداشتی از  DLجهت سرمایهگذاری و
t
کس سود ان ام نمیدهد و تمام مبلغ فوق را به صورپ وامهای
قرضالحسنه و بدون بهره در اختیار افراد نیازمند جامعه قرار
میباشد .با توجه به فرض

میدهد .بان کسر  Rtbاز  Lرا ،نزد بان مرکزی ،به عنوان
t
ذخایر (قانونی یا اختیاری) نگه میدارد و باقیمانده را
سرمایهگذاری میکند .همچنین  ، δجهت اعمال هزینههای
میان یگری هر واحد سرمایه سرمایهگذاری شده و  Kبه عنوان
سطح سرمایهگذاری فرض شده است .به عیوه ،بنا به فرض
دوازده ،ذخایر سیستم بانزداری (الزم یا اختیاری) ،تناسبی از
سپردههای  PLSخانوادهها بوده و به صورپ رابطهی ()13
محاسبه میشود:

(Rtb = αLt )13
در رابطهی ( (0  α  1) α ،)13نرخ ذخایر سپردههای
 PLSمیباشد .هدف مدلگذاری رفتار بان ها در این مدل،
تفسیر برخی واقعیتهای ساختار بانزداری بدون بهره در جهان
واقعی میباشد .رابطهی ( )1۴نمایانگر محدودیتهای منابع بان
میباشد:
(Lt + Etb = (1+ δ) K + Rtb )1۴
بنا به فرض یازده ،بان کل منابع حاصل از سپردههای PLS
و منابع حاصل از داراییهای تصرف شده خود را به وسیلهی
بان مرکزی سرمایهگذاری میکند ،بنابراین قید عقینیت بان ،
باید به صورپ رابطهی ( )1۵باشد:
()1۵

Π ( Kt , θt , Nt ) ≥λΠ ( Kt , θt , Nt ) + λ′
) Π ( Kt , θt , Nt
در رابطهی ( Π ( K t , θt , N t ) ،)1۵سود خالص انتظاری
حاصل از ذاری در بخش تولیدی میباشد که بنا به فرض هشت،

بان به علت ریس خنثی ،ی مقدار میانگین ثابت را برای آن
در نظر میگیرد (بدون انحراف معیار) λ ،نرخ تسهیم سود تعلق
گرفته به خانوادهها و λ′نرخ تسهیم سود تعلق گرفته به بان
مرکزی میباشند .سمت راست رابطهی ( ،)1۵هزینهی سرمایه
در بان است که باید به دارندگان سپردههای  PLSو بان
مرکزی پرداخت شود .در حالیزه در سمت چپ رابطه ،ی نوع
سود حاصل از سرمایهگذاریهای بان در بخش تولیدی وجود
دارد؛ به این دلیل که بازده انتظاری نمیتواند کمتر از هزینههای
پروژه باشد؛ بنابراین کل درآمد انتظاری بان به صورپ رابطهی
( )1۶خواهد بود:
()1۶
ETR = Π ( K t , θt , N t ) - λΠ ( K t , θt , N t ) - λ′
) Π ( K t , θt , N t
b
t

= (1 - λ - λ′
) ) Π ( K t , θt , N t

 .5حل مدل و داللتها
تحت چارچوب ی تعادل عمومی ،همه بازارها تسویه شده و
ی معادله ترازنامه تعادلی را میتوان به صورپ رابطهی ()1۷
نوشت:
[ Dt  M d - W ] 
([-(1   )K t - Rtb  L t  E bt ]  )1۷
] [ Rtc  M s - E ct - G ct
این شرط اقتصادی تعادل عمومی ،ی مفهوم جال را در هر
تعادل بازار دیزته میکند ،به طوری که تقاضا برای داراییها،
برابر با عرضهی آنها میباشد .اگر چه ،سه بازار (یعنی سرمایه،
دارایی و پول) ،به این دلیل که داراییهای کل در برابر بدهیهای
کل سن ش شدهاند ،مستقل از یزدیگر نیستند .با فرض اینزه
نرخ بازده بر روی پول صفر است ،در این حال تنها ی متغیر

تعیینکننده درونزا ،به نام نرخ تسهیم سود خانوادهها )(λ
وجود دارد .نظر به اینزه تقاضای بان برای سپردههای ،PLS
وابسته به نرخ فوق میباشد ،تعادل سیستم از طریق تعدیلگذاری
این نرخ قابل دسترسی است .اینزه این نرخ درونزا و قابلانعطاف
هستند ،باید بان مرکزی را در استفاده از ابزارهای کنترل پولی
توانمند نمود تا تولید کل را متأثر ساخته و نرخهای بازدهی را به

سمت سطحهای مطلوبشان تحری کند .برای تعیین نرخ λ
تعادلی ،نیاز به حذف یزی از بازارها از تحلیل میباشد .پس به این
دلیل که نرخ اسمی بازده برای پول ،صفر فرض شده است ،ما
میتوانیم که حذف بازار پول را انتخاب کنیم .در نتی ه تعادل در
بازارهای دارایی مختلف را ،به وسیلهی سیستم معادالپ زیر نشان
داده شده است:
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پول:
d

s

(M = M )1۸
ذخایر:
c
t

b
t

c
t

b
t

(R = R )19
دارایی:

(E = E )۲0
سرمایه ):(PLS
(Dt = Lt )۲1
و کل پرداختهای اولیه ،برابر با سرمایهگذاری و ذخایر طیی
بان مرکزی است ،که به صورپ رابطهی ( )۲۲میباشد:

(Wt = (1 + δ) Kt + Gtc )۲۲

رابطهی ( )۲1نشان میدهد که مقدار سپردههای  PLSکه
بان ها در هر نرخ  PLSتمایل به قبول آن دارند ،باید مساوی با
نرخ سپردههایی که عموم مردم میل دارند در همان نرخ
ذخیرهکنند ،باشد .رابطهی ( ،)۲۲نشان میدهد کل مقدار
سرمایهگذاری و ذخایر طیی بان مرکزی ،باید برابر با کل
پرداختها در اقتصاد باشد .با استفاده از سیستم معادالپ باال ،به
منظور حل برای  ، λابتدا باید احتمال تولید بان ها و
رجحانهای خانوادهها را فرمولبندی نمود که این کار در بخش
بعدی ان ام داده شده است.
 .5-1مسئلهی انتخاب خانواده
فرض شده است که در ابتدای هر دوره سرمایهگذاری،
خانوادهها پس از تخصیص قسمتی از ثروپ غیرانسانی به مصرف
قابل پیشبینی (مانند نیازهای اولیه) ،مابقی ثروپ انسانی
)  (Wt - Ctرا به سپردههای  PLSو تقاضای اسیمی پول
تخصیص میدهند .برای این منظور ،کل مطلوبیت انتظاری ای اد
شده در ذهن خانوادهها ،که از تخصیص ثروپ غیر انسانی به
سپردههای  PLSو ماندهی پول (به علت تقاضای اسیمی)
حاصل شده است ،به صورپ رابطهی ( ،)۲3در نظر گرفته
میشود:
4λ
ETTU th = ( )(Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t )) 
()۲3
5
e
e
e
TU J ( R, S (σ t , Rt )M t )  p(M t , σ t ).q

خانوادهها در ابتدای هر دورهی سرمایهگذاری ،کل مطلوبیت
انتظاری خود را )  ، ( ETTU thبه منظور تعیین سطح بهینهی
سپردههای  PLSو تقاضای اسیمی پول ،با توجه به قیود زیر
بیشینه میکنند:
م موع سپردههای  PLSو تقاضای اسیمی پول ،بنا به
رابطهی ( ،)۲۴باید با ثروپ انسانی خالص از مصارف پیشبینی
شده برابر باشد.

۲۵

()۲۴
Wt - Ct = Dt + M te
سود انتظاری حاصل از هر سطح سرمایهگذاری بان در
بخش تولیدی خانوادهها ،باید در بازهی
[ Π ( K t , θt , N t ) - t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t ) ,
t

h
t

2

]) Π th ( K t , θt , N t )  t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t
t

2

قرار داشته باشد .بنابراین تابع الگرانژ خانواده را به صورپ
رابطهی ( )۲۵مینویسیم:
()۲۵
4λ h
)(Π t ( K t , θt , N t , Eθ t ))  p( M te , σ t ).q 
5
TU J ( R, S (σ et , Rt ) M te )  1 ( Dt  M te - Wt  Ct ) 
( =

) 2 (Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t ) - Π th ( K t , θt , N t )  σ Π
h
t

))  3 ( Π th ( K t , θt , N t )  σ Π h - Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t
t

اگر تابع الگرانژ رابطهی ( )۲۵را به روش کان تاکر حل کنیم
خواهیم داشت:
∂
()۲۶
Dt
0
∂ Dt
∂
) 4λ ∂Π th ( K t , θt , N t , EΔθt
() ( =
) + λ1
∂Dt
5
∂Dt
) ∂Π th ( K t , θt , N t , EΔθt t ) ∂Π th ( K t , θt , N t
)
∂Dt
∂Dt

( + λ2

) ∂Π th ( K t , θ t , N t ) ∂Π th ( K t , θt , N t , EΔθt
) ≤0
∂Dt
∂Dt

( + λ3

∂
0
∂ M te

()۲۷

M te

) ∂ ∂p(M te , σ t ).q ∂TU J ( R, S (σ te , Rt )M te
=
+
+ λ 1 ≤0
∂M tdd
∂M te
∂M te

∂
0
∂ 1

()۲۸

1

∂
= Dt + M te - Wt + Ct ≥0
∂λ 1

()۲9

∂
0
∂ 2

∂ 2

∂
= Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t ) - Π th ( K t , θt , N t ) 
∂2
t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t ) ≥0
t

()30

2

∂
0
∂ 2

∂ 2
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۲۶

∂

= Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t ) - Π th ( K t , θt , N t ) 
∂
3
t p ( φ ) σ Π h ( Eθ t ) ≥0
t

2

از حل این شش معادله مقادیر  λ 2 ، λ1 ، M te ، Dtو
 λ 3به دست میآید .با توجه به قید ( ،)۲مقدار  λو  λبرابر
2
3
با صفر فرض شده است؛ بنابراین مقدار  M te ، Dtو  ، λاز
1
حل معادالپ مرتبه اول زیر محاسبه میشود.
()31
) 4λ ∂Π th ( K t , θt , N t , EΔθt
()
) + λ1 = 0
5
∂Dt

(

) ∂p( M te , σ t ).q ∂TU J ( R, S (σ te , Rt ) M te
+
+ λ1 = 0
∂M te
∂M te
Dt + M te - Wt + Ct = 0
Π th ( K t , θt , N t , EΔθt ) - Π th ( K t , θt , N t ) + t p ( φ) σ Π h ( EΔθt ) ≥0
t

2

Π ( K t , θt , N t , EΔθt ) - Π ( K t , θt , N t ) + t p ( φ) σ Π h ( EΔθt ) ≥0
t

h
t

h
t

2

با توجه به قیدهای چهارم و پن م رابطهی ( ،)31مقدار
h
)  ∂Π t ( K t , θ t , N t , Eθ tرا محاسبه میکنیم؛ بنابراین

∂ Dt

مشتق جزئی از قیدهای چهارم و پن م نسبت به  ، Dtدر
رابطهی ( )3۲نشان داده شده است.
()3۲

⇒

∂
∂ ) Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t
) Π th ( K t , θt , N t
≥
∂
Dt
∂
Dt
∂
) Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t
∂
) Π th ( K t , θt , N t
≤
∂
Dt
∂
Dt
∂
) Π ht ( K t , θt , N t , Eθ t
∂
) Π th ( K t , θt , N t

∂
Dt
∂
Dt

در رابطهی ( ،)31با توجه به قیدهای اول و دوم ،نسبت
مطلوبیت نهایی انتظاری  Dtبر  M teبرابر با ی خواهد بود،
از طرفی دیگر ،بنا به رابطهی ( ،)3۲مطلوبیت نهایی انتظاری ،با
مطلوبیت نهایی غیرانتظاری  ، Dtکه با فرض  θمشخص در
ابتدای دوره سرمایهگذاری )  (θtمحاسبه شده است ،برابر
میباشد ،بنابراین شرط بهینه بودن مطلوبیت انتظاری خانوادهها،
به صورپ رابطهی ( )33میباشد:
()33
) 4λ ∂Π th ( K t , θt , N t
) (
5
∂Dt
=
=1
e
) ∂p( M t , σ t ).q ∂TU J ( R, S (σ te , Rt ) M te
+
∂M te
∂M te

MU Dt
MU M e
t

Dt + M te - Wt + Ct = 0

از حل دو معادله فوق ،مقادیر و
M te Dt
دست خواهد آمد:

به صورپ زیر به

()3۴
*

*

) D t = D t (σ te , Rt , λ, σ t , q , θt , N t ,Wt , Ct
* e

* e

) M t = M t (σ te , Rt , λ, σ t , q, θt , N t ,Wt , Ct

 .5-1-1تابع عرضهی سپردههای  PLSتوسط
خانوادهها

با توجه به رابطهی ( ،)3۴عرضهی )  ( Dtو تقاضای ) ( Lt
سپردههای  ،PLSبه متغیرهای مختلفی وابسته است که در میان
آنها تنها متغیر برونزای مؤثر بر روی هر دو ،نرخ تسهیم سود
خانوادهها ) (λمیباشد ،بنابراین تعادل بازار سرمایه ،با تعیین
 λتعادلی تعیین میشود؛ بنابراین با فرض ثابت بودن متغیرهای
) ، (σ te , Rt , σ t , q, EΔθt , θt , Nt , Wt , Ct , φاثر تغییر
 λرا بر روی  Dtبررسی میکنیم؛ برای این منظور ابتدا باید
e
t

نوع کاالی  Dtو  Mرا از دید خانوادهها بررسی میکنیم.
 .5-1-2نوع کاالی  Dtاز دید خانوادهها
به منظور بررسی عیمت مطلوبیت نهایی انتظاری Dt

)  ( MU Dtو بررسی اثر تغییراپ  Dtبر روی مطلوبیت نهایی
انتظاریش،

توجه

با

h
) 4λ ∂ Π ( K t , θ t , N t
 ( )( t
)
5
∂ Dt

اینزه

به

 ، MU Dبنابراین مشتق

t

جزئی از  MU Dtنسبت به  ، Dtدر رابطهی ( )3۵نشان داده
شده است:
()3۵

2

) 4λ ∂ Πt ( K t , θ t , N t
()
)
5
(∂ Dt ) 2
h

(

∂ MU Dt
∂ Dt

به منظور بررسی عیمت  MU Dtو
h
) )  ( ∂ Πt ( K t , θ t , N tو

∂ Dt

)

∂MU Dt
∂Dt

) ∂ 2 Πt h ( K t , θ t , N t
(∂ Dt ) 2

(

 ،عیمت
را باید

بررسی کنیم ،برای این منظور ابتدا با استفاده از رابطهی ( ،)۴ی تابع سود
را با  θمشخص در ابتدای دوره سرمایهگذاری
))  ، ( Πth ( K t , θt , N tبه صورپ رابطهی ( )3۶محاسبه میکنیم:
(Πth ( K t , θt , N t ) = Pt (θK a N a -1 ) - wt N )3۶

در رابطه ( Pt ،)3۶و  ، wtبه ترتی قیمت تولیداپ هزینه
نیروی کار میباشند که با توجه به رقابتیبودن بازار (فرض چهار)
ثابت میباشند .با مشتق جزئی از رابطهی ( )3۷نسبت به ، D
t
رابطهی ( )3۷به دست میآید:
) ∂Π th ( K t , θt , N t
∂K
) = Pt (a θK a -1 N a -1
(≥0 )3۷
∂Dt
∂Dt

همان طور که مشخص است سود نهایی غیرانتظاری هر واحد

دوفصلنامه پژوهشهای مالیه اسیمی ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1393

افزایش در  Dtبرای خانوادهها مثبت است ،با مشتق جزئی از
رابطهی ( )3۷نسبت  ، Dtاثر تغییر در  Dtبر روی سود نهایی
غیر انتظاریش به صورپ رابطهی ( )3۸به دست میآید:

۲۷

در فضای سه بعدی  Dt ، M teو فراوانی ) Πth ( Kt , θt , Nt
رسم شده است ،نقطه تعادل خانواده حداکثر کننده مطلوبیت انتظاری
* e

*

خانواده ،نقطهی  M tو  D tمیباشد.

()3۸

e

نمودار  .2منحنی بی تفاوتی  M tو  Dtدر فضای انتظاراپ

) ∂2 Π th ( K t , θt , N t
∂K
) = Pt (a(a - 1)θK a -2 N a -1
≤0
2
∂Dt
) (∂Dt

با توجه به اینزه  a - 1  0است ،اثر تغییراپ در  Dtبر
روی سود نهایی منفی میباشد .بنابراین متعاقباً  MU Dt ≥0و

∂ MU Dt

0
∂ Dt
ی کاالی خوب با مطلوبیت نهایی انتظاری نزولی میباشد.

خواهد بود .بنابراین  Dtاز دید خانوادهها

مأخذ :محاسباپ محقق

 .5-1-3نوع کاالی  M teاز دید خانوادهها
نهایی

مطلوبیت

M te

به

∂
∂ p( M , σ t ).q
) TU J ( R, S (σ , Rt ) M te
+
∂
M te
∂
M
e
t

e
t
e
t

صورپ

= MU M e
t

میباشد ،بنا به توضیحاپ فوق ،افزایش در  ، M teهم به خاطر
افزایش احتمال پول داشتن در آینده ))  ( p(M te , σ tو هم به
علت افزایش مطلوبیت حاصل از عمل خیرخواهانه
))  ، (TU J ( R, S (σ te , Rt )M teباعث افزایش مطلوبیت
نهایی انتظاری خانواده میشود ،بنابراین  MU M e  0و
t

 M teبرای خانوادهها ی

کاالی خوب است؛ از سوی دیگر به

منظور بررسی اثر افزایش در  M teبر روی مطلوبیت نهائی
انتظاریش ،از  MU M eنسبت به  ، M teبه صورپ رابطهی
t

( )39مشتق میگیریم:

()39

2

∂p( M , σ t ).q

∂(
M )2
e
t
e
t



MU M e

در نقطهای که نسبت مطلوبیت نهایی غیرانتظاری  ، Dtکه
با فرض  θمشخص در ابتدای دوره سرمایهگذاری ) (θt
∂
) Π ( K t , θt , N t
محاسبه شده است )
∂
Dt
h
t

(  ،بر مطلوبیت نهایی

انتظاری ،با شی قید بودجه برابر باشد (که برابر ی است)
مطلوبیت خانواده بیشینه میشود .حال با افزایش در  ، λنسبت
مطلوبیت نهایی غیرانتظاری  ، Dtبر مطلوبیت نهایی انتظاری
e
t

 Mبزرگتر شده و با توجه به نمودار ( ،)۲منحنیهای بیتفاوتی
به سمت محور  Dtمایل میشوند ،نتی ه اینزه نقاط تعادلی
* e

*

 D′تغییر یافته و خانوادهها نسبت به تعادل
 M′و t
اولیه به t
اولیه ،سهمی بیشتری از ثروپ غیرانسانیشان را به Dt
اختصاص میدهند.
نمودار  .3اثر تغییر در  λبر روی نقاط تعادل بهینهی خانواده

t

e
t

M
2

) ∂TU J ( R, S (σ te , Rt ) M te
∂(
M te ) 2

با توجه به رابطهی ( ،)39اثر تغییر  M teبر روی مطلوبیت
نهایی انتظاریش نامشخص است ،بنابراین در ادامه ،فرض را بر
منفی بودن مقدار فوق گرفته شده است.
 .5-1-4تابع عرضهی سپردههای PLS
با توجه به اینزه  Dt ، M teبرای خانوادهها ،دو کاالی خوب با
مطلوبیت نهایی نزولی به حساب میآیند ،در نمودار ( ،)۲منحنی بیتفاوتی

مأخذ :محاسباپ محقق

بنابراین افزایش در  λباعث افزایش در عرضهی سپردههای
 PLSتوسط سپردهگذاران میشود .بنابراین تابع عرضهی
سپردههای  PLSبه صورپ نمودار ( )۴میباشد:

بابایی :تحلیل نظری الگوی تعادل عمومی اسیمی بازار سرمایه و ارتباط آن با فقر

۲۸

نمودار  .4عرضهی سپردههای PLS

 .5-2-1تقاضا برای سپردههای PLS
با توجه به رابطهی ( ،)۴۲شرط ماکزیمم درآمد کل بنگاه با
 Π ( K t , θ t , N t )  0برآورده میشود ،یعنی مقدار  Ltبهینه
∂ Lt

*

)  ، ( L tباید شرط اولیهی ماکزیمم کنندهی سود بان را فراهم
کند ،به منظور بررسی شرط ثانویهی حداکثر سود ،با استفاده از
رابطهی ( ،)۴ی تابع سود را با  θمشخص در ابتدای دوره
مأخذ :محاسباپ محقق

 .5-2مسئلهی انتخاب بانک
بان به منظور حداکثر کردن کل درآمد انتظاری بان خود
(رابطهی ( ،))۴به توجه به قید عقینیت بان (رابطهی (،))1۴
نسبت به  Ltماکزیمم میکند .بنابراین تابع الگرانژ بان را به
صورپ رابطهی ( )۴0مینویسیم:
()۴0

  (1 -  -  ) Π ( Kt , θt , Nt ) 

)) 1 ((1 -  -  ) Π ( Kt , θt , Nt

با حل تابع الگرانژ رابطهی ( )۴0با روش کان تاکر خواهیم
داشت:
∂
()۴1
Lt
0
∂ Lt

) Π ( K t , θt , N t
∂
= (1 - λ - λ′
)
+ λ 1 ≤0
∂Lt
∂Lt
∂
()۴۲
1
0
∂ 1
∂

= (1 - λ - λ′
) Π ( K t , θt , N t ) ≥0
∂
λ1

سرمایهگذاری ))  ، ( Πth ( K t , θt , N tبه صورپ رابطهی ()۴۸
محاسبه میکنیم:

(Πth ( K t , θt , N t ) = Pt (θK a N a -1 ) - wt N )۴۸
در رابطه ( Pt ،)۴۸و  ، wtبه ترتی قیمت تولیداپ هزینه
نیروی کار میباشند که با توجه رقابتی بودن بازار (فرض چهار)
ثابت میباشند .با دو بار مشتقگیری جزئی از رابطهی ( )۴۴نسبت
به  ، Ltرابطهی ( )۴۵به دست میآید:
()۴۶
) ∂2 Π th ( K t , θt , N t
∂
K
) = Pt (a(a - 1)θK a -2 N a -1
≤0
∂
Dt
∂(
Dt ) 2

با توجه به اینزه  a - 1  0است ،اثر تغییراپ در  Ltبر
روی سود نهاییش منفی میباشد .بنابراین شرط ثانویهی حداکثر
سود برقرار است؛ بنابراین همانطور که در نمودار ( )۵نشان داده
شده است ،بدون توجه به تغییراپ  ، λتا جایی سپردهای PLS
را تقاضا میکنند که نقطهی ماکزیمم سود حاصل از
سرمایهگذاری در بخش تولیدی فراهم شود.
نمودار  .5منحنی تقاضای سپردههای PLS

با فرض  λ 1برابر با صفر ،قید عقینیت بان تأمین میشود،
بنابراین مقدار  Ltاز معادالپ مرتبه اول زیر به دست میآید:

) Π (K t , θ t , N t
0
∂ Lt
()۴3
(1 -  -  ) Π ( K t , θ t , N t ) ≥ 0

)(1 -  -  

با حل دو معادلهی فوق ،مقدار  Ltبه صورپ رابطهی ()3۸
به دست میآید:
*

*

(L t = L t (θt , N t ) )۴۴

 .1هدف از بیان «محاسممباپ توسممط محقق» در تحقیق حاضممر؛ برداشممت
محقق از و ضعیت معادالپ عر ضه و تقا ضای  PLSبر ا ساس روابط تعادلی

مأخذ :محاسباپ محقق

1

 .3-3بنگاهها
با فرض  nسرمایهگذار مشابه در اقتصاد ،سرمایهگذار  jام ،منابع
الزم برای سرمایه را به صورپ رابطهی ( ،)۴۷از طریق تقاضا برای
j
T

سپردههای  PLSخانوادهها )  ( Dتأمین میکند.
برر سی شده از بعد نظری ا ست .الزم به ذکر ا ست به علت فقدان اطیعاپ
هیچ برآورد عددی از نتایج مذکور تاکنون حاصل نشده است.
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(K Tj = DTj )۴۷
در رابطهی ( KTj ،)۴۷سرمایه بهینه بنگاه  jام در دورهی
 Tمیباشد.
سرمایهگذاران جهت حداکثر نمودن سود خود ،ی تابع
سودی انتظاری را برای خود در نظر میگیرند؛ به طوریزه تابع
سود انتظاری بنگاه  jام به صورپ رابطهی ( )۴۸میباشد:

معادلهی انباشت سرمایه ،که به صورپ رابطهی ( )۵1میباشد
بیشینه میکند:
(KTj+1 = KTj + ITj - δK Tj )۵1
در رابطهی ( δ ،)۵1نرخ استهیک سرمایه میباشد .برای
ترسیم فرآیند بهینهیابی بین دورهای سرمایهگذاری ،تابع الگرانژ
سرمایهگذاران ،به صورپ رابطهی ( )۵۲تشزیل داده شده است:
T n
1
P Y j - WT LjT
∑ξ 
( T T
)
T
1 + λ+λ
) T t (1  rt
()۵۲

(ΠTj = PT YTj - WT LjT - (λ+ λ )ΠTj )۴۸

در رابطهی ( YTj ،)۴۸مقدار محصول حقیقی بنگاه  jام در

) ( I Tj  (1 - δ ) KTj - KTj1

هر سال و  PTقیمت متناظر هر واحد از تولید آن میباشد؛
بنابراین  PT YTjدرآمد حاصل از  K Tjواحد سرمایه بنگاه  jام
در بخش تولیدی WT ،دستمزد پرداختی به نیروی کارLTj ،
مقدار ساعاپ کار گارگر استخدام شده توسط بنگاه  jام در هر

T n

PT YTj - WT LjT
1
(
() )۵0
T
1 + λ+ λ 
) T t (1  rt

∑ PV 

در رابطهی ( ،)۵0در نظام سرمایهداری rt ،در ابتدای هر
دورهی سرمایهگذاری ،هزینه فرصت پول (نرخ بهره) میباشد؛ اما
به علت عدم وجود بازار پول و نرخ بهره در اقتصاد اسیمی ،ارزش
بالقوه پول ،که در صورپ تبدیل پول به کاالهای سرمایهای
پروژههای دیگر به ارزشی بالفعل تبدیل میشود ،به عنوان هزینه

فرصت پول در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در این مقالهrt ،
میانگین سود انتظاری حاصل از هر واحد سرمایهگذاری در
پروژههای سرمایهگذاری دیگر (به جز این پروژه) در نظر گرفته
شده است (به ضمیمهی دو رجوع شود)؛ بنابراین به جای نرخهای
بهرهای که بیشتر تحتتأثیر تقاضاهای غیرواقعی در بخش
سفتهبازی است ،عملزرد بخش حقیقی اقتصاد ،هزینه فرصت
پول را مشخص میکند.
سرمایهگذاران  jام ،تابع هدف رابطهی ( )۵0را با توجه به قید

∑μ

j
T

با مشتقگیری از رابطهی ( )۵۲نسبت به  LTj ، I Tj ، K Tjو
 μ Tjروابط ( )۵3تا ( )۵۶به دست آمده است:
()۵3

∂ YTj
PT
∂ K Tj
∂ξ
1

(
)  μ Tj (1 - δ ) - μ Tj -1  0
∂ K Tj (1  rt ) T 1 + λ+ λ 

()۵۴

∂ YTj
- WT
∂ LTj
∂ξ
1

(
)0
1 + λ+ λ 
∂ LTj (1  rt )T
∂ξ
(= μ Tj = 0 )۵۵
∂I Tj
PT

∂ξ
( I Tj  (1 - δ ) K Tj - K Tj 1  0 )۵۶
∂μ Tj

ΠTj 

وقتی سرمایهگذاران میخواهند در مورد سرمایهگذاری و انباشت
سرمایه تصمیمگیری کنند ،باید فرآیند ارزش فعلی سود را ،با لحاظ
قید تزنولوژی و انباشت سرمایه ترسیم کرده و حداکثر کنند .لذا تابع
هدف سرمایهگذاران ،حداکثر کردن رابطهی ( )۵0میباشد:

T n
T t

دوره و  (λ + λ )ΠTjهزینهی پرداختی به  K Tjواحد سرمایه
به کار گرفته شده توسط بنگاه  jام در هر دوره میباشد که برابر
با نسبت سود پرداختی به صاحبان سرمایه )  (λو بان )(λ 
میباشد؛ بنابراین تابع سود انتظاری بنگاهها به صورپ رابطهی
( )۴9میباشد( :جهت اطیعاپ بیشتر میتوان به ضمیمه  1رجوع
نمود)
PT YTj - WT LTj
()۴9
)(1 + λ+ λ 

۲9

این معادالپ چهارگانه برای تمام  Tها ،از  tتا  nبرقرار است.
در واقع ما ) 4(n+1معادله به عنوان شرط مرتبه اول داریم که
از حل آنها مقدار استخدام نهادهها و مقدار سرمایهگذاری در
همهی دورهها ،از  tتا  nبه دست میآید .با توجه به رابطهی
( μ Tj = 0 ،)۵۵میباشد ،بنابراین اگر رابطهی ( )۵۵را ی

برگردانیم= 0 ،

به عق

j
T -1

دوره

 μخواهد بود ،با جایگذاری

 μ = μ = 0در رابطهی ( ،)۵3رابطهی ( )۵۷حاصل
خواهد شد:
j
T -1

j
T

∂YTj
(= 0 )۵۷
∂K Tj

PT

در صورتی است که بازار را رقابتی فرض کنیم؛ در اقتصاد
اسیمی ،سرمایهگذار  jام در هر دوره ،تا جایی سرمایهگذاری
∂YTj
میکند که
∂K Tj

 PTیا ارزش تولید نهایی هر واحد سرمایهی

اضافی ،برابر با صفر باشد؛ در حالی که در اقتصادهای
سرمایهداری ،سرمایهگذاری تا نقطهای که ارزش تولید نهایی
سرمایه ،برابر با قیمت استخدام هر واحد سرمایه باشد (شاکری،
عباس ،13۸۷ ،ص  )۷۷1صورپ میگیرد .همانطور که در نمودار
( )۵مشخص است ،به دلیل فرض چهار ،حاصل ضرب قیمت
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∂YTj
محصول در مطلوبیت نهایی سرمایه )
∂K Tj

 ( PTنزولی

میباشد؛ بر این اساس به علت  nسرمایهگذار مشابه در اقتصاد،
در اقتصاد سرمایهداری ،سرمایهگذارن جهت حداکثر نمودن سود
خود ،کیً *( K Tنقطه تقاطع منحنی  PT MPKبا خط نرخ
بهره) و در اقتصاد اسیمی( K T** ،نقطه تقاطع منحنی
 PT MPKبا محور  ) K Tرا به عنوان انباره سرمایه در دورهی
 Tدر نظر میگیرند که این به معنای تقاضای سرمایهگذاری
بیشتر در اقتصاد اسیمی در هر دوره میباشد:
نمودار  .6نقطهی بهینهی انباره سرمایه در دورهی T

 .۶تأثیر بانکداری اسالمی بر فقر
بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی
کشورها دارد و در ادبیاپ و توسعه اقتصادی پایدار از الزاماپ مهم
دستیابی به آن محسوب میشود ،بهگونهای که بسط و توسعه
بهینه و مناس بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه
میدانند (بان مرکزی )13۸۲ ،در ادامه پس از بررسی عرضه و
تقاضای پسانداز در ی اقتصاد اسیمی و محاسبه نقطه تعادل
هر ی از بخشهای خانوار ،بنگاهها و بان ها به این نتی ه
دست یافتیم که در ی اقتصاد اسیمی سطح باالتری از پسانداز
و سرمایهگذاری صورپ میگیرد که بر اساس تابع تولید در رابطه
()۴؛ سرمایهگذاری بیشتر به معنای تولید بیشتر و در نتی ه رشد
اقتصادی باالتر و بهبود نسبی اعضای آن جامعه است .در نتی ه
از بعد نظری ،از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه،
جریان پولی بر اساس ی بانزداری اسیمی میتواند افزایش
سرمایهگذاری ،تولید و درآمد و اشتغال به تبع آن کاهش فقر را
به دنبال داشته باشد.

مأخذ :نتایج محقق

نمودار  .7تأثیر تخصیص منابع در سیستم بانزداری اسیمی بر فقر

دوفصلنامه پژوهشهای مالیه اسیمی ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1393
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نمودار .8بانزداری اسیمی و کاهش فقر

 .۷بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق دالیل اقتصادی متعددی
وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان با
محوریت حذف ربا نسبت به سیستم ربوی در ت میع بیشتر
پساندازها و به کارگیری منابع مالی بانزی در باالترین بازدهی
کارایی بیشتری دارد چرا که در حالت سیستم مالی مبتنی بر
مشارکت در سود و زیان استخدام سرمایه تا نقطهای که تولید
نهایی سرمایه برابر صفر باشد در حالیزه در روش مبتنی بر
سیستم مالی ربوی استخدام سرمایه تا نقطهای که تولید نهایی
سرمایه برابر با نرخ بهره باشد .از طرفی در حالت سیستم مالی
مبتنی بر مشارکت در سود و زیان ،پساندازهای ت میعشده به
فعالیتی تزریق میگردند که باالترین بازدهی را دارند در حالی
که در روش مبتنی بر سیستم مالی ربوی تخصیص پساندازها
به فعالیتی است که باالترین هزینه مالی را میپردازند ،بر این
اساس تخصیص منابع در حالت مشارکت در سود و زیان نسبت
به سیستم ربوی از کارایی باالتری برخوردار است .همچنین به
علت تخصیص بهینهتر منابع کارایی نهاده سرمایه نسبت به
سیستم ربوی افزایش یافته و نااطمینانی حاصل از سرمایهگذاری

در این حالت کاهش مییابد؛ که این امر من ر به افزایش
سرمایهگذاری و تولید و بر اساس نمودار ( ،)۸زمینههای
اشتغالزایی باالتری نسبت به سیستم ربوی را فراهم مینماید.
در واقع نظام بانزداری اسیمی با ابزار مشارکت ،زمینههای
کارآفرینی (جهت ای اد بازدهی باال نیاز به کارآفرینی و توجه به
سرمایه انسانی است) ،و جریان یافتن پساندازها در بخشهای
مولد و کارآ را در اقتصاد مهیا میسازد .به این ترتی نظام مالی
اسیمی با برخورداری از شرایط فوق به نظامی باثباپ با ظرفیت
باال برای رسیدن به توسعه اقتصادی و کاهش فقر تبدیل
میگردد .شایان ذکر است بر اساس نتایج حاصل از مدل تعادل
عمومی بر اساس شروط اولیه و ثانویه سطح مصرف در حالت
بهینه قرار گرفته (کمترین اسراف) و باالترین سطح پسانداز
ای اد میگردد؛ بهگونهای که این پساندازهای ت میع شده در
فعالیتهایی با باالترین بازدهی سرمایهگذاری میگردد .در
نتی ه افزایش سرمایهگذاری موج افزایش ظرفیت تولید و
اشتغال شده که این امر زمینههای الزم را برای کاهش سطح
فقر مهیا مینماید.
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