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  چكيده

هـا و     هـاي سـود سـپرده       گيـري بـراي نـرخ       هاي بانكي، تـصميم     يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت     

اين تصميم افزون بر آثار فقهـي و حقـوقي، آثـار متعـدد اقتـصادي نيـز بـر جـاي                      . تسهيالت بانكي است  

هـا،    روي حجـم سـپرده    هاي سود بانكي،      دهد كه تغيير نرخ      نظري و تجربي نشان مي     گذارد،  مطالعات    مي

گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري بايـد بـا رعايـت     گذاري و نرخ تورم تأثير مي ها، سرمايه  تركيب انواع سپرده  

زان  و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهـاي كـالن و ميـ    اقتصادي كارشناسي، حقوقي و  دقيق ابعاد فقهي  

  .ها درارتباط با تغييرات نرخ سود بانكي باشد حساسيت آن

هـاي سـود بـانكي چـه پـيش از انقـالب و چـه پـس از آن،           دهد كه نرخ    مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي     

هـاي بـانكي    صورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هـيچ زمـاني نـرخ    وسيلة دولت و  بانك مركزي و به      به

  .گيري شود  براساس مصالح مقطعي تصميمهاي تعادلي بازار نباشد و هميشه رخايران، ن

 تمـام صـورت عـام در      گـذاري بـه    بحث قيمـت   دربارهدر اين مقاله، بعد از تبيين ديدگاه فقه اسالمي          

ـ  بازارها و بررسي نظريه وكالت و تعيين نرخ   ـ    هاي سـود ب ه گزارشـي از  انكي در بانكـداري بـدون ربـا و اراي

هاي سود بانكي با متغيرهاي كـالن اقتـصادي           طالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ       آخرين م 

ترين شيوه بـراي    ترين و اقتصادي  رسيم كه اسالمي  گذاري و تورم، به اين نتيجه مي        انداز، سرمايه   چون پس 

دليـل   اگر هـم بـه    .تهاي سود بانكي اس     سازي براي آزادسازي نرخ   هاي سود عادالنه، زمينه     رسيدن به نرخ  

 هـاي سـود بـانكي       تا رسيدن به آن وضعيت ناچار از تعيـين مقطعـي نـرخ             ،وضعيت خاص اقتصادي ايران   

  .هاي بازار باشدشدن به وضعيت تعادلي بازار و همسو با نرخ هستيم، اين تعيين نرخ بايد با هدف نزديك

هـاي تعـادلي      نـرخ " بـه    "هاي دستوري   رخن"كردن    مدت و  نزديك   راهكار پيشنهادي مقاله براي دوره كوتاه     

ها، تسهيالت و حاشـيه سـود         هاي سود سپرده    نرخ(هاي سود بانكي ايران       ، آن است كه وضعيت كنوني نرخ      "بازار

ها در جهت دستيابي بـه    و تغييرات نرخط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شودهاي متوس با نرخ ) بانكي

ها در تعيـين    سازي براي آزادسازي بانك    زمينه  نيز براي دوره بلندمدت   كار پيشنهادي  راه و. ها باشد   آن نرخ 

  .نرخ سود است تا از اين طريق به نرخ تعادلي بازار برسيم

،   گذاري، نرخ سود سپرده     انداز، سرمايه    تعيين قيمت، نظريه وكالت، بهره، سود بانكي، پس        :كليديكلمات  

  .واقعينرخ سود تسهيالت، حاشية سود، سود اسمي و سود 

                                                
  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  1
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  مقدمه

 موضوع ،هاي اخير بخش پول و بانكداري كشور  سالهاي چالش برانگيزموضوعيكي از 

  تعيين نرخ. استبوده هاي اعتباري  سسهؤها و ديگر م ها و تسهيالت بانك  سود سپرده تعيين نرخ

گيري ونحوه ابالغ آن، آثار متعدد فقهي، حقوقي و اقتصادي بر جاي  سود و كيفيت تصميم

گيري در بخش اقتصادي كشور را زير  گذارد، و پيش از همه، ثبات اقتصادي و ثبات تصميم مي

  . برد ال ميؤس

ها و  هاي سود بانكي چه در طرف سپرده دهد كه نرخ  نظري و تجربي نشان ميهايپژوهش

 انداز و ارزش  ميل نهايي به پس،چه در طرف تسهيالت در يك بازار آزاد اقتصادي نتيجه تعادلي

ها،  روي حجم سپردههاي سود بانكي،  افزوده سرمايه در بخش واقعي اقتصاد است و تغيير نرخ

 بنابراين، هر نوع تغييري بايد با .گذارد ثير ميگذاري و نرخ تورم تأ ها، سرمايه هتركيب انواع سپرد

ت حساسي  اقتصادي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كالن و ميزانرعايت دقيق كارشناس

  .ها درارتباط با تغييرات نرخ سود بانكي باشد آن

هاي سود بانكي چه پيش از انقالب و چه  دهد كه نرخ مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي

صورت  بهگيري و  مركزي و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم وسيلة دولت و بانك پس از آن، به

هاي  هاي سود بانكي، نرخ ست در هيچ زماني نرخباعث شده اامر  اين .دستوري تعيين شده است

  .تعادلي بازار نباشد

تمام صورت عام در گذاري به  قيمتبارهدردر اين مقاله، بعد از تبيين ديدگاه فقه اسالمي 

ه گزارشي انكي در بانكداري بدون ربا و ارايهاي سود ب بازارها و بررسي نظريه وكالت و تعيين نرخ

هاي سود بانكي با متغيرهاي كالن  ي و تجربي دربارة ارتباط تغيير نرخاز آخرين مطالعات نظر

  .دنبال نتايج زير هستيمگذاري و تورم، به انداز، سرمايه اقتصادي چون پس

سازي براي هاي سود عادالنه، زمينه ترين شيوه براي رسيدن به نرخترين و اقتصادياسالمي

دليل وضعيت خاص اقتصادي تا رسيدن به بهينه  بهاگر هم  .هاي سود بانكي است آزادسازي نرخ

شدن  هاي سود بانكي هستيم، اين تعيين نرخ بايد با هدف نزديك نرخاول ناچار از تعيين مقطعي 

 .هاي بازار باشد به وضعيت تعادلي بازار و همسو با نرخ

، آن "رهاي تعادلي بازا نرخ" به "هاي دستوري نرخ"كردن  مدت براي نزديكراهكار كوتاه

هاي  نرخ با) ها، تسهيالت و حاشيه سود بانكي نرخ سود سپرده(هاي سود بانكي ايران  است كه نرخ

 .ها باشد ها در جهت دستيابي به آن نرخ  و تغييرات نرخشودمتوسط جهاني مقايسه 
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  گذاري از ديدگاه فقه اسالمي  قيمت - 1

احتكار و تباني براي گذاري را در ضمن مسئله  فقهاي بزرگوار اسالم بحث قيمت

كنند و اين بدان معناست كه اصل اولي از ديدگاه فقه اسالمي اصل آزادي  فروشي بحث مي گران

افراد و بازار در تعيين قيمت كاالها و خدمات است و تنها در شرايط خاص چون احتكار و 

  .شود رح ميگذاري مط فروشي بحث اختيار حاكم اسالمي براي قيمت انحصار و تباني براي گران

، )ع(اكثر فقهاي اسالم اعم از شيعه و اهل سنت با استناد به روايات وارده از معصومين 

گذاري از سوي حاكم   چون احتكار و تباني، قائل به ممنوعيت قيمت،حتي درشرايط خاص

در نقطه مقابل ديدگاه . شوداسالمي هستند و معتقدند مطلقا بايد قيمت توسط بازار تعيين 

گذاري از سوي حاكم اسالمي را با رعايت ضوابطي مجاز   قيمت،است كه در شرايط خاص يفقهاي

 با روايات اين بحث كه مستند همه ،اه مختارها و انتخاب ديدگ بيين اين ديدگاه از تپيش. شمارند  مي

  .شويم آنهاست آشنا مي فقها

  

  گذاري   روايات ناظر به موضوع قيمت - 1- 1

 روايات متعددي از طريق ،گذاري از سوي حاكم اسالمي واز قيمتدر مسئله ممنوعيت يا ج

 توان  در مجموع مياز طريق شيعه و اهل سنت وارد شده كه) ع(اطهار و ائمه) ص(پيامبر اكرم

 براين اساس .نقل همه روايات در قالب مقاله امكانپذير نيست. سيم كرد به دو گروه تقها راآن

  .كنيم  ميبيانسب هايي ازهرگروه را به تنا نمونه

  

  گذاري روايات نافي قيمت -1-1-1

 :كند نقل مي) ص(از پيامبر) ع(المومنين امير - الف

روزي حضرت بر محتكران گذشتند، امر فرمودند كه اموال احتكار شده آنان را به بازارها 

سپس به آن حضرت عرض شد؛ اي كاش نرخ . اي كه در ديد مردم قرار گيرد گونهبكشانند، به

كه آثار خشم بر چهره طوريه ب. آن حضرت از اين پيشنهاد خشمگين شدند.كرديد عين ميم

ها با خداوند متعال است،  من قيمت تعيين كنم؟ همانا قيمت:  و فرمودندشدمباركشان ظاهر 

  ).161، ص7ج: شيخ طوسي(برد و هرگاه بخواهد پايين ميĤورد  هرگاه بخواهد باال مي
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  :كند نقل مي) ص( رسول اهللاشيخ صدوق از زمان -ب

ها در نوسان  كرديد، زير نرخ كاش براي ما نرخ كاالها را تعيين مي: به رسول خدا عرض شد

 آن من آن كس نيستم كه خداي را با بدعتي كه در باره: حضرت فرمودند. رود است و باال و پايين مي

اريد تا گروهي ازگروهي ديگر حال خودشان بگذپس بندگان خدا را به. اند سخني به من نفرموده

     ).268، ص3ج:صدوق شيخ(گونه خيرخواهي كنيد  اين،استفاده كنند و اگر در صدد خيرخواهي هستيد

  :كند كه فرمود نقل مي) ع(كليني در روايتي از امام صادق - ج 

: طعام ناياب شد، مسلمانان خدمت آن حضرت رسيده عرض كردند) ص(در زمان رسول اهللا

 ، آذوقه تمام شده و چيزي از آن باقي نمانده مگر نزد فالني، امر كنيد كه)ص(اهللايا رسول 

اي : جاي آورده و فرمودندحمد وثناي الهي را ب) ص(سول اهللار: فرمود) ع(بفروشد، امام صادق

گويند طعام تمام شده و چيزي جز آنچه دست توست باقي نمانده، پس بايد  فالني مسلمانان مي

شيخ (ورده و عرضه كني و به هر كيفيتي كه هست بفروش و آن را حبس نكن آن را بيرون آ

  ).164، ص5ج: كليني

  :كند مالك نقل مي بن انس - د

گراني پديد آمد، مردم حضور پيامبر رسيدند و عرض كردند يا ) ص(در زمان رسول اهللا

فقط خداوند : مودندها را تعيين كن، رسول خدا فر ها باال رفته، براي ما نرخ نرخ) ص(رسول اهللا

هاست گشايش و تنگي روزي در دست تواناي اوست و من اميدوارم  متعال تعيين كننده قيمت

اي در خون و مال از من مطالبه نكند  يك از شما مظلمهخداوند را در حالي مالقات كنم كه هيچ

  ).184،ص4ج: الهندي(

  . و اهل سنت وجود داردها روايات متعددي ديگري در متون روايي شيعه افزون بر اين

  

  گذاري  روايات مجوز قيمت -2-1-1

در نقطه مقابل روايات سابق روايات ديگري وجود دارد كه برخي از فقها و انديشمندان با 

  :مانند .گذاري توسط حاكم اسالمي هستند ها مدعي جواز قيمت استناد به آن

خطاب به  اي  در نامه،والي مصر تعيين كردندعنوان زماني كه مالك اشتر را به) ع(المومنين امير -الف

  : از جمله فرمودند.هايي را تعيين كردند ايشان دستورالعمل

از آن منع فرمودند و بايد دادوستد بدون سختگيري ) ص( از احتكار ممانعت كن زيرا رسول خدا

 انجامهايي كه موجب اجحاف به هر يك از فروشنده و خريدار نباشد  و با موازين عدل و نرخ

  ). 53نامه : سيدرضي(پذيرد
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  :، حضرت فرمودندپرسيدندگذاري  در مورد قيمت) ع(درروايتي از امام صادق -ب

گذاشت  مي  اما هر كسي كه در معامله با مردم كم.كردند بر كسي قيمت تعيين نمي) ع(المومنين امير 

 مسلمانان خارج شو، يا از بازار معامله كن و ،كنند كه مردم معامله ميگونههمان: شد به او گفته مي

  ).36، ص2ج: المغربي(مگر اينكه طعام بهتري از طعام ديگران داشت 

اي به قيمتي باالتر از قيمت بازار  شد فروشنده مطابق اين روايت تنها درصورتي اجازه داده مي

  .كرد بفروشد كه جنس مرغوبتري را ارائه مي

  : است جعفر فزاري روايت كرده كليني از ابي -ج

يكي از غالمان خود را به نام مصادف به حضور طلبيد و يك هزار دينار به ) ع(روزي امام صادق

كه جهت  اهل و عيال من زياد شده و مخارجم سنگين شده است، آماده باش: وي داد و فرمود

حركت سوي مصر همراه تجار بهغالم خود را مهيا كرد و با كاالهايي به. تجارت به مصر مسافرت كني

ها در باره رو شدند و از آنهچون به مصر نزديك شدند با كارواني كه از آنجا خارج شده بود روب .كرد

كردند و گفتند وضعيت اين  از اجناسي كه مورد نياز عموم بود سوال همراه داشتند وكااليي كه به

هيچ موجود نيست، تجار از اين كاالها در اينجا : ها در پاسخ گفتنداجناس در مصر چگونه است؟ آن

مدينه با شنيدن اين سخن هم سوگند شدند و هم پيمان شدند كه سود متاعشان را از هر ديناري 

مصادف . پس از جمع اموال به مدينه بازگشتند. طور هم عمل كردندبه ديناري كمتر نكنند و همين

 همراهدينار بود بههزار  كه دو كيسه كه هر يك مشتمل بررسيد درحالي) ع(خدمت امام صادق

 داشت عرض كرد تصدقتان؛ اين يك كيسه اصل سرمايه و اين يك كيسه ديگر سود آن است،

بگو ببينم با كاال چه انجام دادي؟ غالم ماجراي هم سوگندي . اين سود بسيار است: فرمودند) ع(امام

 بر مسلمين كاال سبحان اهللا هم سوگند شديد كه: فرمودند) ع(امام. بر سود كالن را تعريف كرد

اين سرمايه : نفروشيد مگر با سود دينار به دينار؟ آنگاه امام يكي از دو كيسه را برداشته و فرمودند

تر از طلب  اي مصادف؛ كارزار با شمشير آسان: سپس فرمودند. اصلي من و نيازي به اين سود ندارم

  ). 161، ص5ج: شيخ كليني(حالل است 

  

  گذاري  موضوع قيمت دربارهديدگاه فقها  - 2-1

اكثر فقها با استناد به روايات گروه نخست، حتي درشرايط خاص چون احتكار، قائل به 

گذاري از سوي حاكم اسالمي هستند و معتقدند صاحب كاال حتي محتكر  ممنوعيت قيمت

ي هستند كه در نقطه مقابل فقهاي. خود را بفروشدتواند به هر قيمتي كه خواست كاالي مي

گذاري از سوي حاكم اسالمي را با  روايات گروه دوم در شرايط خاصي قيمت ناد بهبا است
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در اين قسمت از مقاله با رعايت اختصار به نقل برخي از . شمارند  رعايت ضوابطي مجاز مي

  .پردازيمافراد شاخص هر يك از دو ديدگاه مي

  

  گذاري  قيمتديدگاه مخالف -1-2-1

  :رمايدف شيخ طوسي در مبسوط مي - الف

 آن متاع چه. گذاري كند براي امام و نايب وي جايز نيست كه بر كاالهاي بازاريان قيمت

از . آذوقه باشد يا غير آذوقه و چه در زمان گراني باشد يا ارزاني و خالفي در اين مسئله نيست

بر فروشندگان : روايت شده است كه مردي خدمت ايشان رسيده عرض كرد) ص( اكرمنبي

كنيم، سپس فرد ديگري آمد و   مي-  براي گشايش-ما دعا: رخ معيني قرار دهيد فرمودند ن،طعام

خداوند اين :  نرخ مشخصي را مقرر فرماييد؛ فرمودند،يا رسول اهللا بر فروشنگان طعام: عرض كرد

كه برد و من اميدوارم خداي را مالقات كنم درحالي متعال است كه نرخ كاال را باال يا پايين مي

پس با توجه به ثبوت چنين اثري از صاحب شريعت اگر . اي نباشد ي احدي نزد من مظلمهبرا

شيخ (فردي ازبازاريان در كم و زياد نرخ كاال تخلف كرد،كسي حق اعتراض بر وي ندارد 

  ).195، ص2ج:طوسي

 :گويد محقق در شرايع مي -ب

 شود، ولي اظهر عدم  مياند كه بر وي تعيين نرخ شود، بعضي گفته برمحتكر تعيين نرخ نمي

  ).21، ص2ج: محقق(تعيين نرخ است 

  :عالمه درمنتهي فرموده -ج

ها را بر نرخ بر امام واجب است كه محتكران را بر فروش اجبار نمايد و جايز نيست كه آن

اين نظريه اكثر . كند معيني وادارشان سازد، بلكه آنان را در فروش به اراده خودشان رها مي

اند كه براي امام جايز است كه  مفيد و سالر فرموده. و نظر شافعي نيز همين استعلماي ماست 

: عالمه، منتهي(گذاري نمايد و راي مالك نيز همين است  به نرخ متعارف شهر بر محتكران نرخ

  ). 1007، ص2ج

  

  گذاري  قيمتديدگاه موافق -2-2-1

 در شرايط خاص و با رعايت در نقطه مقابل از همان ابتداي تاريخ فقاهت برخي از فقها

  :گذاري از سوي حاكم اسالمي هستند مانند ضوابطي قائل به قيمت

  :فرمايد شيخ مفيد در كتاب مقنعه مي -يكم
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ولي طوري . گذاري كند بيند، بر كاالها نرخ گونه كه مصلحت ميبراي حاكم جايز است به آن

  ).96ص: شيخ مفيد(نباشد كه باعث خسارت صاحبان كاال شود 

  :كند صاحب مفتاح الكرامه از فقهاي زيادي نقل مي - دوم

درصورتي محتكر : استدر كتب وسيله، مختلف، ايضاح، دروس، لمعه، مختصر و تنقيح آمده 

زيرا تجاوز از حد متعارف، . گردد در قيمت جنس اجحاف نمايد نرخ معيني براي او تعيين مي

  ).109، ص4ج: حسيني(ي شده است اضرار بر مشتري است و در شريعت اسالم اضرار نف

  :گويد ميشهيد ثاني در كتاب مسالك بعد از حكم به اجبار محتكر بر فروش و عدم تعيين قيمت  -سوم

اي در اجبار به  گذاري كند، وگرنه فايده تواند قيمت مگر درصورت اجحاف مالك، كه حاكم مي

براي محتكر . گذاري كند تواند نرخ زيرا درصورت اجحاف مالك، اگر بگوييم حاكم نمي. فروش نيست

زيانبار است و  جايز خواهد بود قيمتي روي كاالي خود بگذارد كه مقدور مردم نيست و براي آنان

  ).177، ص1ج: شهيد ثاني، مسالك(حال آنكه غرض از اجبار بر فروش دفع ضرر از مردم است 

  : گويد اري ميگذ  پس از فتوا به جايز نبودن قيمت)ره(خوييهللا آيه ا -چهارم

اي از احتكار شمرده شود،  كه گونه گذاري اجحاف كند، چندان آري؛ اگر فروشنده در قيمت

كند تا مالك كاال به قيمت بازار يا قدري بيشتر كه در حد  حاكم اسالمي از آن جلوگيري مي

 د ومثالً اگر بهاي يك كيسه گندم صد فلس باش. توان خريد مردم باشد، آن كاال را بفروشد

 كننده آن را به دو دينار بفروشد، اين كار نيز نوعي احتكار است، چنانكه پوشيده نيست احتكار

  ).500، ص5ج:توحيدي(

  :دنفرماي  مي)ره(امام خميني - پنجم

شود، كه قيمت   جايز نيست؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند، مجبور مياگذاري ابتد قيمت

صالحديد قيمت آن سرزمين يا به  كند كه كاال را به  ناچار ميگرنه، حاكم شرع او را كاهش دهد؛ ورا 

ها  گذاري، شامل اين قبيل نمونه كننده بر جايزنبودن قيمت پس روايات داللت. حاكم بفروشد

كه اگر فروشنده  گونه  همان.شود شوند؛ زيرا دراين حال، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مي نمي

اشكال بدون .  را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخردقيمت براي فرار از فروش كاال، 

 كتاب ،خمينيامام  (شود گيري دارد؛ و آن روايات شامل اين حالت نمي حاكم شرع حق تصميم

   .)406، ص3 ج:البيع

  



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 416

 

 

  گذاري   موضوع قيمتدربارهبندي ديدگاه فقها و روايات جمع - 1- 3

گذاري، عبارت زيبايي شيخ    موضوع قيمتدرباره بندي ديدگاه فقها و روايات از جمعپيش

  :فرمايد ها باشد، وي مي تواند جامع همه ديدگاه صدوق در كتاب توحيد دارند كه مي

اوند آن ارزاني و گراني كه محصول فراواني و كميابي طبيعي و عادي كاال است، از جانب خد

است و آن گراني و ارزاني كه  پديده و تسليم او شدن، واجب باشد و رضا به اين عزوجل مي

آيد و  معلول كميابي و فراواني طبيعي كاال نيست و بدون خواست مردم اين مشكل پديد مي

شوند يا يك سودجو، از ميان مردم تمامي آذوقه شهر را خريداري كرده و  مردم به آن دچار مي

ر سودجوست كه با گذاران و تجاوزگران محتك  از قيمت،سبب گراني شده است، اين تغيير نرخ

خرام انجام  بن كه حكيمگونه همان.اند شهر موجب گرفتاري مردم شده خريداري طعام و آذوقه

كرده و  بر وي عبور) ص(خريده كه پيامبر اكرم كه همه آذوقه وارداتي مدينه را ميطوريهداده، ب مي

    ).389ص: شيخ صدوق(خرام، از احتكار بر حذر باش  بن يا حكيم: فرمودند

توان به  ميگذاري    موضوع قيمتدربارههاي فقهي  با توجه به مضمون مجموع روايات و ديدگاه

  .نتايج زير دست يافت

گذاري   قيمت  فقها اين است كه در شرايط عادي و طبيعي كسي حقها و فتواهايروايتمفروض  -الف

يار طرفين قرارداد تعيين و تعيين نرخ براي كاالها و خدمات ندارد و قيمت در بازار و با اخت

  .شودمي

 حاكم اسالمي مسئوليت دارد با اتخاذ تدابير الزم ،در شرايط غيرعادي چون تباني و احتكار -ب

جمله وادار كردن محتكر بر فروش، وضعيت اقتصادي را به شرايط طبيعي برگرداند و حق از 

 .گذاري ندارد  قيمت

 قيمتي تعيين كنند كه كسي قدرت بر ، كردهاگر محتكران و انحصارگران سوء استفاده -ج

اي براي احتكار گردد و از اين جهت جامعه  وسيلهخريد نداشته باشد و آن قيمت تبديل به

  .گذاري دارد  متضرر گردد، به فتواي برخي از فقها حاكم اسالمي حق قيمت

ضرر و زيان در هر صورت قيمت تعيين شده بايستي متناسب با قيمت بازار باشد و موجب  - د

  . به فروشنده و خريدار نگردد
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  تعيين نرخ سود بانكي با توجه به موازين فقه اسالمي -2

ها و تسهيالت و خدمات  گذاري براي سپرده از آنجا كه تعيين نرخ سود بانكي نوعي قيمت

 .گذاري خواهد بود عد و ضوابط قيمت از جهت فقهي مشمول همان قوا،شود بانكي محسوب مي

هاي  سسهؤمها و ديگر  اين در شرايط عادي و طبيعي اقتصاد كسي حق تعيين نرخ براي بانكبنابر 

هاي  سسهؤمها و ديگر  اگر شرايط غيرعادي چون انحصار منابع پولي يا تباني بانك. اعتباري ندارد

توانند با رعايت مصالح كل جامعه از  اعتباري براي باال بردن سود پيش بيايد مسوالن امر مي

گذاران، متقاضيان تسهيالت و با رعايت ارزش خدمات بانك، متناسب با  له منافع سپردهجم

 پرسشحال اين . ها، تسهيالت و ساير خدمات بانكي قيمت تعيين كنند قيمت بازار براي سپرده

ويژه در بخش پول و بانكداري يا  به،شود كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني ايران مطرح مي

هاي سود بانكي را دارند؟ و اگر  گذاري نسبت به نرخ  حق قيمت،ساير نهادهاي حكومتيدولت يا 

  دارند تحت كدام عنوان فقهي و با چه ضوابطي است؟

  

  تعيين نرخ سود بانكي ضرورت  - 2- 1

ويژه در بخش پول و سرمايه هنوز به آن حد  به،ممكن است ادعا شود شرايط اقتصادي ايران

متغيرهاي اساسي به بازار سپرده شود و هنوز زمينه براي انواع تباني و نرسيده است كه تمام 

 .هاي تعادلي وجود دارد ار از قيمتظاهر قانوني براي انحراف بازهاي به سوء استفاده از فرصت

هاي سود بانكي را   نرخ،بنابراين همچنان بايد دولت يا بانك مركزي به نمايندگي از ناحيه دولت

  .تعيين كند

 در اوايل انقالب و در شرايط جنگ ممكن بود اين نظريه :توان گفت اين ديدگاه ميبه اسخ در پ

هاي مالي و اعتباري از  هاي خصوصي و موسسه  امروزه و با گسترش انواع بانكليكنقابل قبول باشد، 

كه است كشور چنان تغيير كرده   ديگر، شرايط اقتصاديسوي و گسترش بازار سرمايه از سويك 

سازي و آزاد سازي هاي مرتبط به فكر خصوصي ري، دولت، مجلس و همه نهادها و سازمانرهب

روشن است كه يكي از مقدمات ضروري  .كردن آن هستندبا انواع راهكارها در صدد عملي اند و افتاده

  .گذاري است  به ويژه در عرصه قيمت،كردن دخالت دولت كم،سازيآزادسازي و خصوصي
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   قانون عمليات بانكي بدون ربابراساسخ سود بانكي تعيين نر -2-2

گذار با  سپردهبرخي معتقدند بررسي مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا در بخش رابطه حقوقي 

نرخ تواند   دولت ميسوي بانك مركزي به نمايندگي از  كهدهدبانك و اختيارات بانك نشان مي

مواد .  نگاهي به مواد مربوطه خواهيم داشت،يدگاهبراي بررسي اين د. كندسود بانكي را تعيين 

  : در اين مواد آمده است،كند گذار را تعيين مي قانون رابطه بانك با سپرده6  تا3

 .حت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايندتوانند، ت ها ميبانك -3ماده 

 الحسنه هاي قرض  سپرده - الف

  جارى -1

 انداز پس -2

 دار گذاري مدت هاي سرمايه رده سپ-ب

امور ، در استها وكيل كارگرفتن آندار كه بانك در به گذاري مدت هاي سرمايه  سپرده-تبصره

مستقيم،  گذاري ك، معامالت اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايهمشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملي

 .گيرد معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي

نيز  بازپرداخت كنند و )انداز و جارى پس(الحسنه  هاي قرض اصل سپردهاند ها مكلفبانك -4ماده

 .اينددار را تعهد و بيمه نم گذاري مدت توانند بازپرداخت اصل سرمايه مي

اين قانون، براساس قرارداد منعقده، ) 3(منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده  -5ماده 

گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت  هاي سرمايه لغ سپردهمتناسب با مدت و مبا

 .كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شدمدت و مبلغ در كل وجوه به

امتيازات ، هاى تشويقىها، با اتخاذ روشمنظور جذب و تجهيز سپردهتوانند، به ها مي بانك-6ماده 

 .گذاران اعطا نمايند ذيل به سپرده

 .الحسنه هاي قرض  اعطاى جوائز غيرثابت نقدى يا جنسى براى سپرده- الف

 .الوكاله گذاران از جهت كارمزد و يا حق  تخفيف و يا معافيت سپرده-ب

 گذاران براى استفاده از تسهيالت اعطايى بانكى در موارد مذكور  دادن حق تقدم به سپرده -پ

  .سوم در فصل

شود و هر   بانك مالك منابع مي،انداز ي جاري و پسها شود در سپرده چنانكه مشاهده مي

 به مقتضاي حق ، تسهيالت پرداختي از آن محل بگيردصميمي نسبت به كيفيت اداره و نرخت

ها  تبع مالكيت دولت نسبت به اين بانكهاي دولتي به  كما اينكه در بانك.مالكيت آزاد است

 ليكناختي از آن محل تصميم بگيرد،  تسهيالت پردتواند نسبت به كيفيت اداره و نرخ مي
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اعم از اينكه ( استها وكيل كارگرفتن آنگذاري كه بانك در به هاي سرمايه نسبت به سپرده

 منافع و مصالح بايستمي بانك ،به مقتضاي قرارداد وكالت) بانك دولتي باشد يا خصوصي

يم بگيرد و حق ندارد چنان  آنان تصمزيان حق ندارد به  و قطعاًدرنظر بگيردگذاران را  سپرده

  . گذاران كاسته شود گذاري كند كه سال به سال ارزش و قدرت خريد منابع سپرده نرخ

 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حسن اجراى نظام ،20ماده  براساس ديگر سوياز 

ت صويب هئياى كه به تنامه، طبق آيينزيرتواند با استفاده از ابزار  پولى و اعتبارى كشور مي

 :كه آن ابزارها عبارتند از.رسد، در امور پولى و بانكى دخالت و نظارت كند وزيران مي

ها در عمليات مشاركت و مضاربه، اين تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك -يكم

 .هاي مختلف متفاوت باشد ها ممكن است در هر يك از رشتهنسبت

هاى اقتصادى مصوب گذاري و مشاركت در حدود سياست مايههاي مختلف سر تعيين رشته - دوم

 گذاري و مشاركت، هاى سرمايهو تعيين حداقل نرخ سود احتمالى براى انتخاب طرح

 .هاي مختلف متفاوت باشد حتمالى ممكن است در هر يك از رشتهحداقل نرخ سود ا

و اجاره به شرط تمليك ها در معامالت اقساطى  تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانك- سوم

ها ممكن است در موارد مختلف اين نسبت. در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله

 .متفاوت باشد

مشروط براينكه بيش از (تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكى -چهارم

گذاري كه توسط  مايههاي سر كارگيرى سپرده بهكارانه وكالتو ) كار انجام شده نباشدهزينه 

 .شود دريافت ميها بانك

 و تعيين ضوابط تبليغات 6تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده  - پنجم

 .موارد ها در اينبراى بانك

شرط تمليك، گذاري، اجاره به تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه -ششم

ها و يا الحسنه براى بانك سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرضمعامالت اقساطى، نسيه، 

هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيالت اعطايى  ها در هر يك از موارد و رشتهاز آنهر يك 

  .شترىمبه هر 

 گرچه به بانك مركزي اختيار تعيين سهم سود ، اين ماده و ابزارهاي مطرح در آنبراساس

 مباحث هر آشناي با ، ليكن براياي را داده است سود در عقود مبادلهدر عقود مشاركتي و نرخ 

ها و ماهيت بانك  فقهي و حقوقي روشن است كه اين اختيار در چارچوب رابطه حقوقي سپرده

 به مقتضاي ،انداز باشد  جاري يا پس بنابراين اگر بانك دولتي و نوع سپرده. شود تعريف مي
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هاي   اگر بانك خصوصي باشد تنها در چارچوب سياستليكنيرد تواند بگ تصميمي مي هر ،مالكيت

 اعم از اينكه ،گذاري باشد هاي سرمايه از نوع سپردهنيز ها  اگرسپرده. تواند اقدام كند ميپولي 

 با رعايت ضوابط قرارداد وكالت و با رعايت بايستميها  يا دولتي تعيين نرخبانك خصوصي باشد 

ه خواهد شد اين نكته  مطابق آمارهايي كه ارايشوربختانه باشد، كه گذارن سپردهمنافع و مصالح 

  .استرعايت نشده 

  

  تعيين نرخ سود بانكي مصلحت  - 2- 3

ند تعيين نرخ سود بانكي توسط دولت و شوراي پول و اعتبار موجب تثبيت ابرخي معتقد

لحت نظام و مص . و در مجموع به مصلحت اقتصاد استشود وضعيت متغيرهاي كالن اقتصادي مي

  .كند مييجاب نيز چنين تصميمي را ارعايت مصالح عموم مردم

 به اين بيان كه اگر .كنيم پاسخ به اين ادعا را به بررسي اقتصادي تعيين سود بانكي واگذار مي

 سود بانكي روي متغيرهاي اساسي ها و تجربه بانكداري نشان دهد كه تعيين دستوري نرخ نظريه

  .پذيريم دعاي مذكور را مي ا،ثير مثبت داردتأ

  

  تعيين نرخ سود بانكي با توجه به متغيرهاي اقتصادي -3

اساسي  متغيرهاي بر توجهي درخورثير  هر نوع تغييردر نرخ سود بانكي تأطوركه گذشتهمان

در اين بخش از مقاله اين  .ها توجه كردبايست به آنها ميگيريدارد كه در تصميماقتصادي 

  .را مورد توجه قرار خواهيم دادها آمد آثار و پي

  

  ها تأثير تغييرات سود بانكي بر سپرده - 3- 1

. شوند تقسيم مي گذاري انداز و سرمايه هاي جاري، پس هاي بانكي به سه گروه سپرده سپرده

گذاري در بانك، تسهيل مبادالت پولي و استفاده از بانك  هدف اصلي صاحبان سپرده جاري از سپرده

انداز، حفظ و  وق و حسابدار سريع و دقيق است و انگيزه اصلي صاحبان سپرده پسصورت صند به

هاي دنيا، به   بانكاغلبدر . هاي آينده و احتياطي است ريزي براي هزينه نگهداري وجوه مازاد و برنامه

يا  بهره اندكي ، ميزانانداز نيز  صاحبان پسبهشود و  اي پرداخت نمي  سود يا بهره،هاي جاري سپرده

انداز تأثير  پسو هاي جاري   سپردهبر در نتيجه، تغييرات نرخ سود يا بهره بانكي .پردازند جايزه مي

 به قصد كسب درآمد و استفاده از سود و بهره ،گذاري گذاران سرمايه  سپردهليكنگذارد؛  چنداني نمي
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ي بازده موجود در اقتصاد ها  در نتيجه، نرخ بازده بانك را با ساير نرخ.كنند گذاري مي بانكي سپرده

  .گيرند مقايسه كرده، سپس تصميم مي

 .هاي نقدي وجود دارد گذاري صاحبان سرمايه هاي گوناگوني براي سرمايه امروزه عرصه

هاي  شركتها، ورود به  هاي اقتصادي، خريد و فروش سهام شركت گذاري مستقيم در فعاليت سرمايه

 مان، طال، ارز، خريد و فروش احتكاري كاالهايگذاري، خريد و فروش زمين، ساخت سرمايه

كردن   وام و تنزيل و دست آخر خارج ضرور، خريد كاالهاي بادوام، ورود در بازار غيررسمي

  .ها است هاي خارجي از جمله آن گذاري در بانك هاي نقدي از كشور و سپرده سرمايه

م، سود قابل قبولي براي صاحبان ها با احتساب نرخ تور گذاري بانك هاي سرمايه اگر سود سپرده

آيند و فقط افراد  ها مي سمت بانك  به،گريز و متعارف جامعه  افراد ريسكبيشترسپرده باشد، 

هاي  زمينه فعاليتدر نتيجه روند و  گذاري مستقيم مي و سرمايه هاي سهامي  پذير سراغ شركت ريسك

ويژه اگر  ها پايين باشد، به گر نرخ سود بانك ا، ليكننماند  باقي نمي احتكاري و غيرمولّد و غيررسمي

شان گذاري به تناسب سرمايه و سليقه گذاران سرمايه كمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراواني از سپرده

دار را طي  گذاري مدت هاي سرمايه  تغييرات سپرده1جدول شماره . جويند هاي ديگري را مي عرصه

همان دهد به بررسي دو ستون آخر نشان مي. دهد ده سال گذشته در نظام بانكي ايران نشان مي

ايسه با كل ها در مق گذاري بهبود يافته، سهم اين سپرده هاي سرمايه اندازه كه نرخ سود واقعي سپرده

 كه رشد  درحالي. است درصدي داشته32طور متوسط، رشد ساالنه  ها افزايش يافته و به سپرده

  ).16ص: 1384معاونت امور بانكي و وزارت اقتصاد، ( درصد بوده است 22انداز  هاي جاري و پس سپرده
  

  ها دار از كل سپرده گذاري مدت ها و سرمايه سهم سپرده :1جدول شماره 
  ) درصد- ارد ريال ميلي( 

 سال
   هاي سپرده
گذاري  سرمايه
 )1(دار  مدت

كــل 
 )2(ها  سپرده

  نرخ سود
هاي  سپرده

 لندمدتب

نرخ 
 تورم

سود 
 واقعي

  )1(نسبت 
 )2(به 

1374  9/28416  2/74399  5/18  4/49  9/30-  2/38  
1375  1/35847  5/103336  5/18  2/23  7/4-  7/34  
1376  8/47103  1/118906  5/18  3/17  2/1+  6/39  
1377  1/62429  4/141628  5/18  1/18  4/0+  1/44  
1378  79532  9/170569  5/18  1/20  6/1-  6/46  
1379  6/103363  4/223952  5/18  6/12  9/5+  2/46  
1380  5/141066  6/291768  17  4/11  6/5+  3/48  
1381  4/185862  9/382743  17  8/15  2/1+  6/48  
1382  2/251738  9/487863  17  6/15  4/1+  6/51  
1383  8/303682  6/568861  17  2/15  8/1+  4/53  

  .هاي مختلف  استخراج شده از گزارش اقتصادي، ترازنامه بانك مركزي سال:مأخذ
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انداز مربوط است،  هاي جاري و پس ها كه به حساب از سپرده شود كه حدود نيمي  نتيجه اين مي

تغييرات نرخ سود   متأثر از،شود ها پرداخت نمي ه آنويژه بانكداري ايران كه سودي ب  به،ها  بانكتمامدر 

 دار مربوط گذاري مدت سرمايه هاي  نيم ديگر كه به سپردهليكن. نخواهد بود) ها سود سپرده(بانكي 

  .دهد گذار در مقابل تغييرات سود واكنش نشان مي ثر از نرخ سود بانكي است و سپردهشود، متأ مي

  

  گذاري   بر سرمايهتأثير تغييرات سود بانكي - 2-3

. گذاري است يكي از مباحث مهم در علم اقتصاد، تاثير نرخ بهره و سود بانكي بر تقاضاي سرمايه

هرچه نرخ . گذاري، تابع معكوس نرخ بهره است سرمايه: اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك معتقدند

گذاري افزايش  سرمايه يجه،شود و در نت گذاري كمتر مي بهره كاهش يابد، در حقيقت هزينة سرمايه

 تابع تنهاگذاري  در مقابل، كينز معتقد است كه سرمايه). 262ـ258ص: 1366تفضلي، (خواهد يافت 

 دست خواهند آورد،كنند كه سود فراواني به بيني گذاران پيش نرخ بهره نيست؛ زيرا اگر سرمايه

بيني  ري اقدام كنند، چنانكه اگر پيشگذا ممكن است حتي با نرخ بهره باال نيز به اخذ وام و سرمايه

  وي . كنند گذاري اقدام نمي هاي خيلي پايين هم به سرمايه سود نداشته باشند، حتي در نرخ بهره

 و 208ص: گلريز و ماجدي(داند  سودآوري مربوط مي هاي بيني گذاري را به پيش همين دليل، سرمايهبه

209.(  

 :دهد ميگذاري انجام گرفته نيز نشان  بر روي سرمايههاي اخير كه  نتايج تحقيقات تجربي سال

تأثير، و گاهي مؤثر است به اين معنا  گذاري بي تغييرات نرخ بهره گاهي بر روي تقاضاي سرمايه

هاي  تصميم كند و صورت يكي از اقالم هزينه نگاه مي كه بنگاه اقتصادي، به نرخ بهره و تغييرات آن، به

گذاري نه براساس بهره، بلكه براساس سود انتظاري اتخاذ  ش سرمايهخود را براي كاهش يا افزاي

شود،  اگر بنگاه اقتصادي بتواند تغييرات نرخ بهره را كه در تابع هزينه بنگاه منعكس مي. كند مي

 يا در دهد و سود خود را افزايش كندكننده منتقل  از طريق افزايش قيمت محصول به مصرف

 اگر ليكن. گذاري نخواهد داشت ثيري روي سرمايه نرخ بهره تأيشين حفظ كند، افزايشسطح پ

اي را به وي ندهد و افزايش بهره و هزينه باعث كاهش سود شود،  اوضاع اقتصادي چنين اجازه

هاي  نرخهمين جهت، در وضعيت رونق اقتصادي، با وجود اينكه  به.يابد گذاري كاهش مي ايهسرم

بهره در هاي  هاي ركود با اينكه نرخ يابد و برعكس در دوره يش ميگذاري افزا بهره باال است، سرمايه

هاي آخر دهه هفتاد   براي مثال، در سال.گيرد گذاري صورت نمي ترين سطح قرار دارند، سرمايه پايين

گذاري  سرمايه خاصي بر هاي بهره به باالترين حد خود در تاريخ امريكا رسيده بود، اثر با اينكه نرخ

بهره در طول بودن نرخ  رغم ثابت  در مورد ايران به.373 و372ص: 1375تونچيان، تو(نگذاشت 
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نظام بانكي ) منفينرخ بهره واقعي ( نرخ تورم نسبت بهبودن آن تر  و پايين1359 تا 1342هاي  سال

  ).24ص: 1373كميجاني، ( مواجه بوده است چشمگيريبا منابع مازاد 

گذاري و تغييرات  و تجربي، رابطه ثابتي بين سرمايهشود كه مطالعات نظري  نتيجه اين مي

انتقال گذار، توان  در وضعيت رونق، سرمايه. كند ها ارائه نمي نرخ بهره و سود بانكي، براي همه حالت

گذاري  سرمايهثيري در افزايش نرخ بهره تأ. حصول را داردتغييرات نرخ بهره و سود بانكي به قيمت م

ركودي و عادي اقتصادي كه چنين تواني را ندارد، افزايش نرخ بهره نخواهد داشت و در وضعيت 

 بايد سهم سود بانكي از مجموع ،افزون براين. شود گذاري مي باعث كاهش سود و كاهش سرمايه

 كرد كه هر واحد كاهش بررسياساس  آن دست آورد و برههزينه توليد كاالها و خدمات را نيز ب

  .گذارد  قيمت تمام شده محصوالت ميبرثيري  چه تأ،يا افزايش در نرخ سود بانكي

  

  ثير تغييرات سود بانكي بر تورم تأ-3- 3

در مطالعات دقيق نظري در تبيين رابطه تغييرات نرخ بهره و سود بانكي با تورم، بين تورم 

د، زمانيكه اقتصاد در سطح بااليي از اشتغال قرار دار. گذارند ناشي از تقاضا و تورم هزينه فرق مي

شود كه در اصطالح، به آن تورم   مي  باعث بروز فشار تورمي،طورعام افزايش تقاضاي كل به

در اين وضعيت هر نوع كاهش نرخ بهره بانكي باعث . گويند تقاضا يا تورم ناشي از تقاضا مي

ها را باالتر   قيمت  سطح عموميشود وميافزايش عرضه پول و افزايش تقاضاي كل در جامعه 

هاي  به اين مناسبت در چنين وضعي سياستگذاران بانك مركزي با اعمال سياست. بردخواهد 

 كنندهاي كاهش عرضه پول و كاهش نرخ تورم را فراهم مي انقباضي و افزايش نرخ بهره زمينه

گوناگوني  داليل اگر منشا تورم، هزينة توليد باشد كه خود ليكن؛ )393 ـ 388ص: تا گليهي، بي(

هاي  بودن بنگاه  انحصاري يا شبه انحصاريسبب مانند شرايط اشتغال ناقص به،ته باشدداشتواند  مي

له متفاوت از وضعيت صورت، مسئاين ها، در توليدي يا سهم باالي سرمايه در هزينه توليد بنگاه

. باشدشده ويژه اگر تورم، از سهم باالي سرمايه در هزينه توليد ناشي   به.تورم تقاضا خواهد بود

وشن است كه در چنين وضعي هر افزايش در نرخ بهره، هزينه استفاده از تسهيالت بانكي را ر

نقطه مقابل، هر نوع سياست دهد و در  شده محصول را افزايش مي ها و قيمت تمام براي بنگاه

شده محصول و سرانجام سبب  انبساط پولي باعث كاهش نرخ بهره و هزينه توليد و قيمت تمام

كنند پيش از تصميم به  همين سبب، اقتصاددانان سفارش مي به.شدرم خواهد كاهش نرخ تو

  .سياست پولي براي مبارزه با تورم، بايد نوع تورم را تشخيص داد
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شود كه اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشي باشد، رابطه تغييرات نرخ  نتيجه اين مي

انقباضي و  از سياست پولي ،براي مبارزه با تورمروي از اين .بهره با نرخ تورم رابطه معكوس است

اگر تورم ناشي از مشكالت ساختاري توليد و هزينه ليكن . كنند افزايش نرخ بهره استفاده مي

ويژه اگر از سهم باالي سرمايه در هزينه توليد سرچشمه بگيرد، رابطه تغييرات نرخ بهره   به،باشد

افزايش نرخ ت انقباضي و افزايش نرخ بهره باعث با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سياس

 بنابراين، شرط اصلي مبارزه با تورم .شدتورم و كاهش نرخ بهره، باعث كاهش نرخ تورم خواهد 

شدن فشار تقاضا در اقتصاد ايران، الزم است  رسد با توجه به سپري نظر مي به. تشخيص نوع آن است

  . ويژه سرمايه در هزينة توليد توجه شود ه ب،روي ساختار توليد، و سهم عوامل توليد

  

  هاي سود بانكي تعادلي  راهكار رسيدن به نرخ - 4

ثير تغييرات نرخ سود ين نرخ سود بانكي و با توجه به تأشدن مباني فقهي و حقوقي تعي با روشن

ها  ثيرگذاري و تورم و اينكه اين تأ ايههاي بانكي، سرم  حجم سپردههمچونبانكي برمتغيرهاي اساسي 

نرخ تعادلي : شود جهت نيست و ممكن است متقابل باشد، اين پرسش مطرح مي هميشه همسو و هم

گذاري  ها، سرمايه انداز، سپردهسود بانكي كه از نظر فقهي مشروع و از نظر اقتصادي بتواند سطح پس

ن رسيد و از آن توان به آ و تورم را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهد، كدام است و به چه روشي مي

صورت گزينه اول كه فرض بهترين وضعيت   به حلّ ها، دو راه محافظت كرد؟ در پاسخ به اين پرسش

  .شود  برخي شرايط است، پيشنهاد مينبوداست و گزينه دوم كه فرض 

  

  هاي تعادلي هاي سود بانكي براي رسيدن به نرخ آزادسازي نرخ - 4- 1

ن گزينه براي تعيين قيمت در وضعيت رقابت سالم و در  بهترييهاي اسالم از ديدگاه آموزه 

كه طوري  به.از قيمت بازار و عرضه و تقاضا استپيروي ها و  چارچوب شريعت، آزادسازي قيمت

گذاري كنند،  شود كاالها را قيمت  درخواست مي)ص( وقتي از پيامبر اكرمهاتدر برخي رواي

معتقدند   اقتصاددانان نيزبيشتر. كند دا معرفي ميرا مخالف خواست خ ، و آن ورزيدهحضرت امتناع

هاي اقتصادي فراهم باشد و زمينه براي انواع انحصار، احتكار  كه اگر وضعيت رقابت در عرصه فعاليت

هاي اقتصادي  ها و بنگاه كردن نرخ هاي تعادلي، آزاد و تباني نباشد، بهترين گزينه براي رسيدن به نرخ

در صنعت  .ها در بهترين سطح به تعادل برسد وامل عرضه و تقاضا، قيمت تا در اثر فعاليت ع،است

ها در تعيين سود   بانكبانكداري نيز اگر وضعيت رقابت فراهم باشد، بهترين گزينه آزاد گذاشتن
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هاي بانكي در  اما در موقعيت كنوني كه اوالً بخش مهم فعاليت. ها و سود تسهيالت است سپرده

گيرد و در مواردي كه  تي است و دولت براساس مصالح خاصي تصميم ميهاي دول اختيار بانك

گذارد، زمينه براي  ها مي هاي معين بر عهده بانك بيند انواع تسهيالت تكليفي با نرخ مصحلت مي

دهد كه چه پيش از انقالب و چه  ثانياً پيشينه صنعت بانكداري ايران نشان مي. رقابت وجود ندارد

وسيلة بانك مركزي و شوراي  هاي خصوصي، دامنه سود و بهره بانكي به بانكپس از آن، حتي در 

ها، سبب بروز مشكالت اقتصادي و   در نتيجه، آزادسازي دفعي بانك.پول و اعتبار تعيين شده است

  . شود اجتماعي مي

  

  ها به سمت سودهاي تعادلي  هدايت نرخ - 2-4

هاي تعادلي رسيد و به  ها به نرخ آزادسازي نرختوان از طريق  كه تا تحقق وضعيت رقابت نميحال

هاي  سمت نرخ  بهيتدريج   با راهكاريبايستميصورت دستوري تعيين شود،  ها به ناچار بايد نرخ

كه وقتي طوري ترين نرخ به نرخ تعادلي را تعيين كرد؛ به تعادلي حركت، و در حد امكان، نزديك

   . قرار گيرندها با كمترين نوسان در نرخ تعادلي واقعي ، نرخها فراهم شود موقعيت براي آزادسازي نرخ

ها،  سپردههاي  هاي بانكي ايران اعم از نرخ شود در گام نخست نرخ براي اين منظور، پيشنهاد مي

 كشورهايي كههاي  ويژه نرخ  به،الملليهاي بين به نرخ 1هاي تسهيالت و حاشيه سود بانكي نرخ

احتمال نقل و انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد، بانكداري رقابتي داشته و 

هاي سود بانكي ايران با ساير كشورها  نرخبراي رسيدن به اين هدف، نيازمند مقايسه . نزديك شود

 تمام چون امكان مقايسه با .هستيم تا داوري درستي براي پيشنهاد كاهش يا افزايش داشته باشيم

دليل  طالعات پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين هركدام بهكشورها نيست، آمار و ا

  .ها مقايسه شده است خاصي، در جايگاه پنج كشور شاخص  انتخاب و آمارهاي ايران با آن

  

  هاي بانكي ايران با چند كشور شاخص  مقايسه نرخ سود سپرده - 4- 3

هاي بهره  تفاوت است، مقايسه نرخهاي مختلف، م  كه نرخ تورم كشورها در سالآنكهدليل به

بعد (هاي واقعي  بر اين اساس الزم است مقايسه ميان نرخ. ها ممكن نيست  سپرده و سود اسمي

دهد نظام بانكي ايران براي  نشان مي  مطالعه آمارهاي رسمي. صورت گيرد) از كسر نرخ تورم

عمليات قانون  اجراي پيش از (1362 تا 1350مدت و بلندمدت در فاصله زماني هاي كوتاه سپرده

                                                
1 Spread 
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و در اين پرداخته،  درصد بهره اسمي 73/8 و 07/7طور متوسط به ترتيب  به) بانكداري بدون ربا

اين فاصلة در  يعني در حقيقت، نظام بانكي . درصد بوده است77/14ها متوسط نرخ تورم  سال

پرداخته ) زيان(منفي بهره واقعي درصد  04/6و 7/7هاي مذكور  زماني به ترتيب براي سپرده

 1363بعد از اجراي بانكداري بدون ربا، در فاصله زماني ). 198ص :1383موسويان، (است 

هاي  سپرده درصد، و براي 16/7طور متوسط  مدت به هاي كوتاه  نظام بانكي براي سپرده1379تا 

ورم ها، نرخ ت كه در اين سالپرداخته است؛ درحالي  درصد سود اسمي 26/14بلندمدت 

هاي   درصد، و در واقع در اين فاصله زماني نرخ سود واقعي سپرده76/21طور متوسط  به

  ).199ص : موسويان، همان( درصد بوده است -5/7هاي بلندمدت   و سپرده-6/14مدت  كوتاه

گذاران تا  سپرده به بعد، سود پرداختي واقعي به 1379با كنترل و كاهش تدريجي تورم از سال 

هاي   آمده، متوسط سود منفي براي سپرده2كه در جدول شماره طوري به.  شدحدودي بهتر

  .بلندمدت، به سود مثبت تبديل شد

  

  مدت و بلندمدت ايران  هاي كوتاه و واقعي سپرده  هاي سود اسمي نرخ :2 جدول شماره
  )درصد (       

 سال
  نرخ سود

 مدت كوتاه اسمي

  نرخ سود

 مدت بلند اسمي
 نرخ تورم

  نرخ 

  واقعي ودس

 مدت كوتاه

  نرخ 

  واقعي سود

  مدت بلند

1379 8 5/18 6/12 6/4- 9/5 

1380 7 17 4/11 4/4- 6/5 

1381 7 17 8/15 8/8- 2/1 

1382 7 17 6/15 6/8- 4/1 

1383 7 17 2/15 8/7- 8/1 

 18/3 -92/6 12/14 3/17 2/7 ميانگين

  .هاي مختلف امه بانك مركزي در سالاستخراج شده از گزارش اقتصادي و ترازن: مأخذ        
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 75/2دست آوريم، به رقم اگر متوسط نرخ بهره واقعي پنج كشور در چهار سال مذكور را به

هاي ايران با نرخ  هاي بلندمدت پنجساله بانك مقايسه نرخ سود واقعي سپرده. رسيم درصد مي

هاي ايران   پنجساله بانكهاي دهد كه نرخ سود سپرده بهره واقعي پنج كشور شاخص، نشان مي

 آن سال به بعد رشد خوبي كرده  ليكن از، استطور متوسط منفي بوده  به1379گرچه تا سال 

  درصد هم از آن پيش افتاده5/0و اكنون به نرخ متوسط پنج كشور شاخص رسيده و حدود 

ه از رقم دار در پنج سال گذشت هاي مدت ، همين بهبود، باعث رشد سريع سپردهترديدبي. است

 300دهندة رشد بيش از   ميليارد ريال شده است كه نشان317530 ميليارد ريال به 103904

معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد، ( درصدي است 32درصدي در پنج سال و رشد متوسط ساالنه 

 مدت چنانكه گذشت، همچنان با فاصله بسياري گذاري كوتاه هاي سرمايه  البته سود سپرده.)همان

  .ها توجه شود  به آنبايستميمنفي است كه 

  

  هاي بانكي در چند كشور شاخص و واقعي سپرده  هاي بهره اسمي  نرخ:3جدول شماره 

  )درصد(        

        سال 2002 2001 2000 1999

  

  كشور 

 

بهره 

 اسمي
 تورم

بهره 

 واقعي

بهره 

 اسمي
 تورم

بهره 

 واقعي

بهره 

 اسمي
 تورم

بهره 

 واقعي

بهره 

 ياسم
 تورم

بهره 

 واقعي

  2/0  5/1  73/1  9/0  2/8  7/3  1/3  4/3  5/6  03/3  3/2  33/5  آمريكا

  1/1  9/1  3  3/1  7/1  3  9/0  7/1  6/2  2/2  5/0  6/2  فرانسه

  1/2  8/2  9/4  8/1  4  8/5  6/5  3/2  9/7  1/7  8/0  9/7  كره

  8/2  8/0  2  8/1  5/0  3/2  2  2/0  3/2  7/3  -4/1  3/2  چين

  1/0  2/1  3/1  5/2  2/0  7/2  5/6  -7/0  8/5  2/6  -4/1  8/4  بحرين

ميانگين 

بهره 

  واقعي

45/4  62/3  66/1  26/1  

  .international financial statics :مأخذ
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سال گذشته با  هاي بلندمدت نظام بانكي ايران در پنج  با توجه به مقايسه نرخ سود سپرده

هاي  اي سپردهه  نرخكنونيرسد وضعيت  نظر مي هاي شاخص، به متوسط نرخ بهره بانك

ماندن نرخ تورم حدود  با فرض ثابت(ها  مدت وضعيت مناسبي است و هر نوع كاهش در آن بلند

دار  هاي مدت گذاران و توقف رشد يا كاهش سپرده سبب نگراني سپرده)  درصد يا افزايش آن15

 از هاي بعد ها موفق شود و نرخ تورم براي سال اگر سياست دولت در تثبيت قيمت. خواهد شد

مدت  هاي بلند سپرده توان به اندازه كاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمي آن كاهش يابد مي

 به افزايش نرخ تورم شود كه در عمل چنين شده منجرجه به هردليلي ي اگر نتليكنكاست، 

گذاري و رعايت حقوق شرعي و قانوني آنان، نرخ هاي سرمايه براي حفظ سپرده بايست، مياست

 براي مثال حال كه نرخ تورم براي .ها را به اندازه افزايش نرخ تورم افزايش داد سپردهسود اسمي 

هاي  شود نرخ سود سپرده  درصد برآورد مي20 حدود 1387 و براي سال 6/18 حدود 1386سال 

  .گذار باقي بماند درصد سود واقعي براي سپرده2درصد باشد تا حاقل 22  ازبيش بايستميساله يك

  

  قايسه نرخ سود تسهيالت بانكي ايران با چند كشور شاخص م - 4- 4

نرخ بهره اين نرخ با براي داوري دربارة كاهش يا افزايش نرخ سود تسهيالت بانكي در ايران 

ها، تذكر اين نكته الزم   از مقايسه نرخپيش. شده استتسهيالت كشورهاي شاخص مقايسه 

هاي گوناگون اقتصادي،  عتبار براي بخش شوراي پول و ا1384است كه در ايران، تا سال 

براي كه در غالب كشورها، نرخ بهرة بانكي  كرد؛ در حالي هاي سود متفاوتي تعيين مي نرخ

هاي  نرخ سود تسهيالت بانكي در بخش4جدول شماره . بوده استهاي مختلف يكسان  بخش

  .دهدگوناگون اقتصادي را نشان مي
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  هاي گوناگون اقتصادي بانكي در بخش نرخ سود تسهيالت :4جدول شماره 
  )درصد(                                                     

 سال
نرخ 

 تورم
 كشاورزي

صنعت و 

 معدن
 مسكن

بازرگاني و 

 خدمات
 صادرات

1379 6/12 16 - 13 19-17 16- 15 25-22 18 

 18 23حداقل 16-15 18-16 14 -15 4/11 1380

 17 23حداقل  15-14 17-15 13 -14 8/15 1381

 15 21حداقل  15 16 5/13 6/15 1382

 14 21حداقل  15 15 5/13 2/15 1383

 4/16 1/22 1/15 4/16 7/13 12/14 ميانگين

  متوسط سود

  واقعي
--- 34/0- 36/2 06/1 06/8 36/2 

  .هاي مختلف  استخراج شده از گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي براي سال:مأخذ

  

هاي گوناگون اقتصادي   كه نرخ سود متوسط واقعي بخش4ر جدول شماره بررسي ارقام سطر آخ

دهد، گوياي آن است كه نرخ سود تسهيالت بخش   را نشان مي1383 به سال منجرطي پنج سال 

 اين بدان معنا .سال آن زير نرخ تورم بوده است سط پنجطور متو ها و همين كشاورزي در بيشتر سال

بعد از بخش كشاورزي، بخش مسكن با .  به اين بخش، يارانه داده استاست كه نظام بانكي، پيوسته

ترين تسهيالت را داشته؛ سپس بخش صنعت و معدن و   سود متوسط واقعي، ارزان06/1متوسط 

ترين   درصد گران06/8صادرات نرخ سود معتدلي را پرداخته، و بخش خدمات و بازرگاني با 

هاي مختلف هاي سود بخش نرخ1385البته از سال .  استخود اختصاص دادهتسهيالت بانكي را به

درصد 17هاي خصوصي  بانك درصد و براي14هاي دولتي ها در بانكبخشتمام يكسان و براي 

 13 و 12هاي دولتي و خصوصي به  ها به ترتيب براي بانك  اين نرخ1386 و در سال شدتعيين 

كه براي مثال درحالي .ها بسيار پايين است لكه در مقايسه با نرخ تورم آن سا درصد كاهش يافت

 درصد 13  و12 ترتيب خصوصي با هاي دولتي و  بانك، درصد بود18 باالي 1386نرخ تورم در سال 

دهد كه  ، نرخ بهره تسهيالت بانكي كشورهاي شاخص را نشان مي5اند، جدول شماره  تسهيالت داده

  .ها معنادار است هاي ايران با آن مقايسه نرخ
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  و واقعي تسهيالت بانكي در كشورهاي شاخص نرخ بهره اسمي :5 جدول شماره
  )درصد(                                                 

1999 2000 2001 2002 
           سال 

  بهره كشور

 اسمي
 تورم

  بهره

 واقعي

  بهره

 اسمي
 تورم

  بهره

 واقعي

  بهره

 اسمي
 تورم

  بهره

 واقعي

  بهره

 اسمي
 تورم

  بهره

 واقعي

  2/3  5/1  7/4  8/4  4/3  7  8/5  4/3  2/9  7/5  3/2  8  آمريكا

  7/4  9/1  6/6  3/5  7/1  7  5  7/1  7/6  9/5  5/0  4/6  فرانسه

  4  8/2  8/6  7/3  4  7/7  2/6  3/2  5/8  6/8  8/0  6/9  كره

  1/6  -8/0  3/5  4/5  5/0  9/5  6/5  3/0  9/5  3/7  -4/1  9/5  چين

  3/7  2/1  5/8  6/10  2/0  8/10  4/12  -7/0  7/11  3/13  -4/1  9/11  بحرين

ميانگين 

  بهره واقعي
16/8  7  96/5  06/5  

  .international financial statistice :مأخذ

  

مقايسه نرخ متوسط بهره واقعي تسهيالت بانكي در كشورهاي شاخص طي چهار سال كه 

هاي  است با نرخ متوسط سود واقعي تسهيالت بانكي براي بخشبوده  درصد 54/6حدود 

دهد كه فقط نرخ سود واقعي بخش   نشان مي1383 تا 1379 هايپنجگانه ايران طي سال

هاي سود  است؛ اما نرخشده بازرگاني و خدمات از نرخ سود متوسط كشورهاي شاخص بيشتر 

هاي ديگر نه تنها در مقايسه با نرخ متوسط كشورهاي شاخص كمتر است، بلكه در  واقعي بخش

 يعني باالترين نرخ .نبوده استي مذكور هيچ سالي به اندازه سود واقعي هيچ يك از كشورها

تر از   پايين، درصد براي بخش صنعت و معدن36/2هاي توليدي در ايران  سود واقعي در بخش

كه   اين بدان معناست.بوده است 2/3ترين نرخ بهره واقعي براي پنج كشور شاخص يعني  پايين

هاي  در مقايسه با نرخ) كنكشاورزي، صنعت، معدن، و مس(هاي توليدي ايران  بخشنرخ سود 

 و همين باعث شده كه هيچ توليدكننده خصوصي در ايران با استتر  كشورهاي شاخص، پايين

كه  درحالي.كندمراجعه نميهاي خارجي   بانكبهامكان دريافت تسهيالت از نظام بانكي داخلي 
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ريق استقراض را از طپيش از انقالب، برخي از صنايع معروف ايران، بخشي از نيازهاي مالي خود 

 ، و يكسان شدن نرخ سود تسهيالت1385بعد از سال . كردند مين ميهاي خارجي تأ از بانك

ها منفي شده و اين بدان معناست كه همه بخش از يارانه مخفي   بخشتمامنرخ سود واقعي 

ها   بانكهاي سود را براي شود تا رسيدن به وضعيتي كه بتوان نرخ پيشنهاد مي. كنند استفاده مي

هاي  شود به حمايت خاص از بخش كه احساس ميهاي گوناگون آزاد كرد و تا زماني در بخش

 درصد، 1هاي كشاورزي  هاي سود واقعي تسهيالت براي بخش توليدي نياز است، متوسط نرخ

 5 درصد و بخش بازرگاني و خدمات 5/2 درصد، صادرات 2 درصد، صنعت و معدن 5/1مسكن 

  .باشد درصد 

  

  در ايران با كشورهاي شاخص 1مقايسه نرخ حاشيه سود بانكي -5-4

دست توان با مطالعه آن، ميزان كارايي نظام بانكي يك كشور را به يكي از محورهايي كه مي

ها با ميانگين موزون  هاي حاشيه سود بانكي يا تفاوت ميانگين موزون نرخ سود سپرده آورد، نرخ

 6شماره جدول . گويند  مي"spread"در اصطالح بانكي به آن نرخ سود تسهيالت بانكي است كه 

  .دهد ها را براي كشورهاي شاخص و ايران نشان مي اين نرخ
  

  هاي حاشيه سود بانكي در ايران و برخي كشورهاي جهان نرخ  :6جدول شماره 
  )درصد(                                             

  كشور
سال

 ميانگين 1382 1381 1380 1379 1378 

  آمريكا
  فرانسه
  كره
  چين
  بحرين

66/2  
7/3  
5/1  
6/3  
1/7  

7/2  
1/4  
6/0  
6/3  
9/5  

3/2  
4  
9/1  
6/3  
1/8  

97/2  
6/3  
9/1  
3/3  
2/7  

9/6  
9/3  
9/1  
3/3  
-  

7/2  
86/3  
56/1  
48/3  
7  

  72/3  3  9/3  98/3  38/3  7/3  ميانگين 

  8/4  5/4  9/4  4/4  9/4  3/4  ايران

  .1383ولي و بانكي، بانك مركزي مهرماه هاي اقتصادي دايره پ ها و سياست  اداره بررسي:مأخذ

                                                
1 spread 
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دهد كه در تمام  هاي حاشيه سود بانكي ايران با كشورهاي شاخص نشان مي مقايسه نرخ

 چنانكه . است بودههاي ايران باالتر از متوسط كشورهاي شاخص هاي مورد مطالعه، نرخ سال

ج سال گذشته براي  درصد بيشتر از نرخ متوسط پن1/1متوسط پنج سال ايران نيز در حدود 

هاي بسيار باالي خود،   اين درحالي است كه كشور بحرين با نرخ.است بوده كشورهاي شاخص

 نرخ متوسط حاشيه سود بانكي ،كه بدون احتساب بحرينطوري دهد؛ به باالتر نشان ميميانگين را 

 9/1د ها در ح هاي ايران با آن است و فاصله نرخبوده  درصد 9/2كشورهاي پيشين حدود 

تواند با مطالعات كارشناسي و   بنابراين، نظام بانكي ايران مي. درصد است50 يعني بيش از ،درصد

هاي بانكي، به تدريج از حاشيه  اي و عملياتي و كاراكردن فعاليت اداري، سرمايههاي  هزينهكاستن از 

  .هاي جهاني نزديك شود كاسته، به نرخسود خود 

  

  و پيشنهادهاگيري نتيجه

گذاري و تعيين نرخ    كسي حق قيمت،ي فقها در شرايط عاديهاوابا توجه به روايات و فت -1

  .شود براي كاالها و خدمات ندارد و قيمت در بازار تعيين مي

 حاكم اسالمي مسئوليت دارد با اتخاذ تدابير الزم ،در شرايط غيرعادي چون تباني و احتكار -2

 .گذاري ندارد  برگرداند و حق قيمتوضعيت اقتصادي را به شرايط طبيعي 

قيمتي تعيين كنند كه كسي توان خريد نداشته و  و خدمات سوء استفاده كرده اگر صاحبان كاال -3

  .گذاري دارد   حاكم اسالمي حق قيمتشوداي براي احتكار  وسيلهباشد و آن قيمت تبديل به

ازار باشد و موجب زيان  متناسب با قيمت ببايستميدر هر صورت قيمت تعيين شده  -4

  .فروشنده و خريدار نشود

چون  بر متغيرهاي مهمي ) ها و تسهيالت سود سپرده(با توجه به تأثير تغييرات سود بانكي  -5

گذاري و تورم، هر نوع تغييري بايد با مطالعات كارشناسي دقيق و  هاي بانكي، سرمايه سپرده

  .به دور از فضاي احساسي باشد

گذاري  سرمايه هاي  سپردهليكنهاي سود بانكي نيستند؛  انداز تابع نرخ اري و پسهاي ج سپرده - 6

ها بدون كاهش نرخ تورم، باعث  ها هستند و هر نوع كاهشي در آن تابع مستقيم سود سپرده

  .شود ها از نظام بانكي مي خروج بخشي از آن

ورزي، صنعت، معدن و كشا(هاي توليدي  نرخ سود واقعي تسهيالت بانكي ايران براي بخش -7

ها منفي  هاي اخير براي همه بخش هاي جهاني و در سال طور متوسط كمتر از نرخ به) مسكن

  ها است كه منطقي نيست،  معناي پرداخت يارانه مخفي به همه بخش اين به.استبوده 
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  . كارشناسي مورد بازنگري قرار گيرد هاي تسهيالت بانكي، شود نرخ اساس، پيشنهاد مي براين

حاشيه سود  دهد كه هاي جهاني نشان مي با نرخ هاي حاشيه سود بانكي ايران مقايسه نرخ -8

الزم . استبوده هاي جهاني  بيش از نرخ) طبق محاسبه خود بانك مركزي(بانكي در ايران 

 حاشيه سود را به ون بانكي كاسته شود وهاي گوناگ  از هزينه،است با يافتن راهكارهاي درست

  .جهان برساندهاي  نرخ

ن هاي تعادلي و وضعيتي كه بتوا  با هدف رسيدن به نرخبايستميها و تغييرها   تصميمتمام -9

هاي شرع و قانون رعايت  صورت است كه زمينه زيرا فقط در آن.ها را آزاد كرد، صورت گيرد نرخ

  .رسيم هاي تعادلي پايدارتر مي شود و به نرخ  و فساد و رانت خواري برچيده ميشودمي
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