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چک د

سرمايهگذاري يکي از ارکان مهم و مولد در تمام نظامهاي اقتصادي است.
ازآنجاييکه اسالم هرگونه معامله و تجارت مبتني بر ربا را حرام ميداند ،درنتيجه،
بررسي نظامي جانشين نظام ربوي براي جوامع اسالمي امري ضروري مينمايد؛ لذا
نظام مشارکت در سود و زيان ،يکي از اين گزينهها ،در ميان اقتصاددانان اسالمي
مورد بحث و بررسي است .پي.ال.اس .زماني داراي مفهوم است که سود حاصل از
مشارکت پيشتر مشخص و معلوم نباشد و ميزان مشارکت دو طرف از قبل معلوم
باشد .اين نظام در دو حالت مشارکت و مضاربه قابل بررسي است :يکي از مزاياي
اين نظام ،مشارکت سرمايهدار در سود و زيان است؛ لذا انگيزة سرمايهگذاري
افزايش مييابد .از طرفي چون قراردادها بر اساس نظام مشارکت در سود و زيان
است ،بازدهي طرحها بهتر بررسي ميشود .در اين نظام تقاضا براي سرمايه
بينهايت نيست و تا جايي که سود حداکثر شود ،تقاضا صورت ميگيرد .در قرارداد
مشارکت زماني که نرخ نهايي سود با نرخ متوسط سود برابر شود ،سود به حداکثر
خود خواهد رسيد.
ژگ

کل دي

تابع تقاضا ،سرمايهگذاري ،مشارکت در سود و زيان ،ربا ،مضاربه ،مشارکت
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قد ه

در اقتصاد اسالمي ربا وجود ندارد؛ به عبارت ديگر ،مهمترين ويژگي نظام مالي اسالم
تحريم کامل رباست .درعينحال ،معامله و تجارت و به دست آوردن سود را جايز
ميداند .جانشينهاي مالي در اسالم از هرگونه ربا عاري است و در صورت داشتن
بازدهي بايد ريسک ضرر نيز در آنها وجود داشته باشد .چندين طريق براي به دست
آوردن بازده در نظام اسالمي وجود دارد :يکي از اين موارد ،نظام مشارکت در سود و
زيان ) 2(PLSدر جايگاه جانشيني براي نرخ بهره مطرح است .پاية ادبياتي اين نظريهها
حدود بيست سال پيش مطرح گرديد .الگوي مشارکت در سود توسط مزا و وب
( )Meza & Webb, 1987بيان شده است؛ سپس بشير و درات ))Bashir & Darrat, 1992
آن را بررسي کردهاند.
در اين نظريهها نظام مالي بر اساس پي.ال.اس ،جانشيني براي نرخ بهره ،بررسي
ميشود .پي.ال.اس زماني داراي مفهوم است که سود به دستآمده از طريق ربا نباشد
بلکه از يک فعاليت توليدي و مولد حاصل شود .در اقتصاد اسالمي دريافت هرگونه
بهره حرام دانسته شده است؛ در عوض استفاده از نظام مشارکت در سود و زيان توصيه
ميشود .اين نوع قرارداد نشاندهندة عدالت و ايجاد بازدهي از طريق فعاليت اقتصادي
است .درمقابل ،برخي از اقتصاددانان معتقد هستند که برداشتن نرخ بهرة از پيش
تعيينشده باعث ميشود که توسعة مالي و پسانداز به تأخير افتد .تقاضا براي
سرمايهگذاري يکي از موضوعات مهم اين مبحث است .سرمايهگذاري از اساسيترين
مباحث اقتصادي است؛ زيرا بدون آن توليدي صورت نميگيرد؛ لذا ثروتي
ايجاد نميشود .در اين مقاله به بررسي پديدة تقاضا براي سرمايهگذاري در نظام
پي.ال.اس .ميپردازيم.
در اين تحقيق به اين سؤاالت پاسخ داده ميشود:
 حد بهينة سرمايهگذاري در عقد مشارکت در نظام پي.ال.اس .در کجا قرار دارد؟ آيا تقاضا براي وجوه مالي نسبت به سرمايه داراي کشش بينهايت است؟ تعادل عرضه و تقاضا در نظام پي.ال.اس .در کجا قرار دارد؟پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه در زير بيان ميشود.
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شاهرخ رفيعخان ) )Rafi Khan, 1987در مطالعة خود با عنوان «تحليل اقتصادي از
يک الگوي مشارکت در سود و زيان در بخش مالي» نظام پي.ال.اس .را بررسي کرده
است .وي پس از بررسي عرضه و تقاضا براي وجوه مالي ،عرضه ( )Sرا تابعي از
نرخ سود مورد انتظار صاحب سرمايه ( )reو ريسک ناشي از سرمايهگذاري (  ) و

تقاضاي وجوه ( )Dرا نيز تابعي از نرخ سود مورد انتظار ( )reو سهم صاحبان سرمايه از
سود (  ) ميداند.

) 2( S  f ( , re
) 1( D  f (  , re

رابطة تقاضا و عرضة وجوه با  بهترتيب ،نزولي و صعودي است .هر قدر 
کاهش يابد ،سود تقسيمنشده مورد انتظار بهطور متوسط بيشتر ميشود .در نظام
پي.ال.اس .به علت نبود بهره ،سرمايهگذار تمايل بيشتري براي درخواست وجوه و
سرمايهگذاري دارد؛ لذا سطح سرمايهگذاري افزايش مييابد .همچنين ،ترکيب
سرمايهگذاري کل به علت مشارکت سرمايهدار در ريسک به سمت سرمايهگذاريهايي
با ريسک باالتر سوق مييابد.
نديمالحق و عباس ميرآخور ) )Nadeem UL Haque & Mirakhor, 1987در تحقيقي
تقاضا براي سرمايه را در نظام مشارکت در حالت اطمينان کامل و عدم اطمينان به آينده
بررسي ميکنند .در حالت اطمينان کامل سرمايهدار و سرمايهگذار نسبت به آينده مطمئن
است و شرايط رقابتي است .در حالت عدم اطمينان يک عامل تصادفي تابع توليد را
تحت تأثير قرار ميدهد .فرض شده است در شرايط عدم اطمينان اطالعات کامل وجود
دارد اما نظارت کامل ميسر نيست .نبود نظارت کامل به معناي عدم امکان نظارت بر
تمام مراحل توليد و سرمايهگذاري تعريف شده است .در اين نظام به علت وجود نرخ
مشارکت به جاي نرخ بهره ،وامدهنده و وامگيرنده در ريسک شريک است ،لذا
سرمايهگذاري دستخوش تغيير ميشود .نتايج نشان ميدهند که در حالت اطمينان کامل
تصميمات سرمايهگذاري در دو نظام نرخ بهره و مشارکت يکسان اما در حالت عدم
اطمينان ،سرمايهگذاري در نظام مشارکت بيشتر از نظام نرخ بهره بوده است.
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در اين تحقيق نشان داده ميشود بيان اين مطلب که عدم قابليت نظارت عاملي
است برونزا و زيانآور و عملکرد صحيح نظام مشارکت را مختل ميکند ،الزاماً صحيح
نيست .انعقاد قرارداد بر مبناي شاخصهاي قابل مشاهده که احتماالً با عوامل ناديدني
همبستهاند ،ميتواند از وقوع ورشکستگي در بازار جلوگيري کند .عقد اينگونه
قراردادها (با وجود احتمال کاهش بازده خالص سرمايه) به علت افزايش استفاده از
سرمايه باعث افزايش سوددهي ميشود.
عبدالحميد م .بشير ) )Bashir, 1996در مقالة خود با عنوان «سرمايهگذاري در نظام
مشارکت در سود و زيان :در حالت وجود انتخاب نادرست »1رفتار سرمايهگذار را در
نظام پي.ال.اس .با وجود اطالعات نامتقارن بررسي ميکند .در اين تحقيق فرض شده
است ،از قراردادهاي مشارکت و مضاربه به جاي قراردادهاي ربوي استفاده شود ،تمام
طرحها سرماية يکساني نياز دارند ،بانک يک واسطة مالي دوطرفه است که حداکثرکنندة
سود و ريسک خنثي است و پول را از سپردهگذاران دريافت ميکند و در اختيار کساني
که به اين پول نياز دارند ،ميگذارد و به علت تنوع فراوان طرحهاي بانک ،ريسک زيان
حداقل است؛ لذا سپردهگذاران با اطمينان بيشتري سپردههاي خود را در بانک قرار
ميدهند .بانک و سپردهگذاران هر دو بر ميزان مشارکت در سود موافقت دارند و سهم

از پيش تعيينشده  λdاز سود نصيب سپردهگذار ميشود .در حالت زيان ،نرخ بازدهي
منفي است و ارزش اسمي سپردهها کاهش مييابد .براي سادگي تمام طرحها با بازدهي
يکسان ( )Rفرض شده است و در صورت موفقيت  Rsو در صورت شکست  Rfحاصل
ميشود .اگر تمام طرحها يک سود مورد انتظار داشته باشند ،اما احتمال موفقيت در
آنها متفاوت باشد ،تعادل حاصلشده از قراردادهاي پي.ال.اس .در اين حالت بيش از
سرمايهگذاري در نظام نرخ بهره است .سياستهاي دولت ميتواند ناکارايي را از بين
ببرد .با اعمال زکات از طرف دولت ،سهم قرضگيرنده و قرضدهنده بهترتيب افزايش
و کاهش مييابد .اين عمل باعث کاهش سپردهگذاري و افزايش تقاضا براي سرمايه
ميشود .بانک براي تشويق سپردهگذاران سهم سود آنها را افزايش ميدهد و سپردة
افزايش و تقاضا کاهش مييابد .اين عمل در نهايت باعث تعادل و از ميان رفتن مازاد
سرمايهگذاري ميشود.
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ايرج توتونچيان ( )2182در تحقيقي به مقايسة دو نظام بانکداري سرمايهداري در
حالت وجود نظام نرخ بهره و بانکداري اسالمي در نظام پي.ال.اس .ميپردازد .وي بيان
ميکند که در نظام بانکداري سرمايهداري (در شرايط اطمينان کامل) اشتغال کامل
امکانپذير نيست .همچنين ،اين نظام در هنگام رکود با مشکل مواجه ميشود .اما در
نظام بانکداري اسالمي ميتوان تا نقطهاي که بازدهي نهايي سرمايه صفر است،
سرمايهگذاري کرد .در شرايط رکود در اين نظام با کاهش نرخ سود به تشويق
سرمايهگذاري ميپردازد .وي بانک را در نظام سرمايهداري ،واسطة وجوه ،يک زائدة
اقتصادي ميداند .وي ريسک را مترادف با کاهش سود سرمايهگذار تعريف ميکند؛
همچنين ،بيان ميکند که بانک در نظام اسالمي پس از ايجاد شرايط مناسب براي
سرمايهگذاري (از طريق مشارکت و کاهش ريسک سرمايهگذاري) بايد به تدريج سهام
خود را در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار کند .براي پول در اقتصاد
اسالمي دو وظيفة «مبادله» و «معيار سنجش» را به رسميت شناخته ،اما ذخيرة ارزش را
نميپذيرد .منحني

LM

را به علت تحريم ربا ،سفتهبازي و کنز پول به کلي حذف

ميکند .درنهايت ،بانک را مؤسسة مالي و نه پولي ميداند.
الزم و بوجياللي ( 1)2187بيان ميکنند که مخارج سرمايهگذاري اسالمي به علت
تحريم بهره کاهش مييابد؛ لذا سرمايهگذاري و سرمايه افزايش مييابد.
هزينة کل سرمايهگذاري را تابع هزينة نيروي کار و سرمايه ميداند .هزينة سرمايه

شامل سهم سهامدار از سود ) (θو استهالک سرمايه )  (δاست .به علت ايمان مذهبي و
حفظ اموال نرخ استهالک سرمايه کاهش يافته و هزينة کل برابر است با:
C  WL  (   )qK

(1

 qقيمت يک واحد سرمايه و  Kمجموع سرماية استفادهشده است.
توليد تابع نيروي کار ،سرمايه و ايمان مذهبي ( )iاست؛ درنتيجه ،تابع سود به
صورت زير است:

4(   pf (i, L, K )  WL  (   )qk

با حداکثر کردن سود به رابطة زير ميرسيم:
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با افزايش ايمان توليد نهايي سرمايه ( )MPkافزايش مييابد و با توجه به معادلة ()5

بايد سمت راست معادله نيز تغيير يابد .با توجه به ثبات  و منحني عرضه انتظار
افزايش  يا  qو درنتيجه ،افزايش تقاضا براي اوراق مالي و تجهيزات سرمايهاي وجود
دارد .اگر منحني تقاضا ثابت باشد ،انتظار ميرود با افزايش توليد و عرضه ،سطح
قيمتها ( )pکاهش يابد؛ همچنين ،با استفاده از تابع توليد کاب داگالس ميتوان تابع
سرمايهگذاري را به دست آورد .اين تابع سرمايهگذاري با تغييرات درآمد و قيمت رابطة
مثبت و با تغييرات قيمت سرمايه ( )qرابطة منفي دارد .ايمان از طريق تابع توليد اثر
خود را ميگذارد .در بلندمدت به علت افزايش توليد و کاهش هزينهها و افزايش سود،
سهامداران جديد جذب بازار ميشوند و با افزايش عرضه وجوه مضاربه سهم سهامدار
کاهش مييابد .بنابراين ،ايمان مذهبي در بلندمدت  را کاهش ميدهد.

 .1خ

گو

 .1-1ب

فر ض

در نظرية بانکداري اسالمي

PLS

جانشيني براي ربا عنوان شده است .ربا عبارت است

از هرگونه منفعتي که به ازاي آن هيچگونه ارزش اجتماعي مولدي ايجاد نشده باشد.
اين جانشين را در دو حالت مشارکت و مضاربه و در حالت اطمينان کامل و عدم
اطمينان ميتوان بررسي کرد .مضاربه معموالً در فعاليتهاي بازرگاني کوتاهمدت اجرا
ميشود؛ در مشارکت تعدادي شريک ،منابع مالي خود را براي يک فعاليت صنعتي-
تجاري روي هم ريخته و به نسبت سهم خود در سود و زيان شريکاند.
براي استفاده از اين معيار در قرارداد مضاربه فروض زير را داريم:
 .2عامل يا صاحبکار اقتصادي کسي است که سرماية انساني مورد نياز براي اجراي
فعاليت اقتصادي را فراهم ميکند؛
 .1عرضهکنندة سرمايه 4کسي است که سرماية مالي مورد نياز سرمايهگذار براي
سرمايهگذاري را تأمين ميکند؛
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 .1هر دو طرف از قبل ميزان مشارکت در سود و زيان سرمايهگذاري را مشخص
ميکنند؛
 .4در صورت زيان صاحبکار اقتصادي زيان از دست دادن وقت و نيروي انساني
را متحمل ميشود و عرضهکنندة سرمايه تأمين زيان مالي را بر عهده ميگيرد.
بر اساس اين فروض ،حال اين سؤال مطرح است که ميزان تقاضا براي سرماية
مالي (از طرف سرمايهگذار) چگونه تعيين ميشود؟
 .2بر
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نظ م ش کت
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ن بت به نظ م نرخ بهر

فرض کنيد در شرايط اطمينان کامل قرار داريم و تابع توليد اسمي به صورت زير است:
)Y (L, K) = P * F (L, K

(6

 K, Lبه ترتيب نشاندهندة نيروي کار و سرمايه است.
تابع سود بر اساس نظام نرخ بهره به صورت زير است:
π = Y (L, K) - K – WL – rK
= Y (L, K) – WL - (1+r) K

)8

 π - P- w- rبهترتيب نشاندهندة نرخ بهره بر روي سرمايه ،قيمت نيروي کار ،قيمت
کاال و سود است.
حداکثر سود موقعي به دست ميآيد که بازده نهايي سرمايه 5مساوي با ) (1+rشود.
در اينجا بازده نهايي سرمايه نشاندهندة افزايش توليد به ازاي يک واحد بيشتر سرمايه
تعريف ميشود.
dY
 1 r
dI

(7

تابع سود بر اساس نظام مشارکت در سود و زيان به صورت زير است:
]π = Y - K – WL- k [Y - K – WL
]= (1-k) [Y - K – WL

که  kنشاندهندة نسبت سهم مشارکت عرضهکنندة سرمايه در سود است.
براي داشتن حداکثر سود بايد بازدهي نهايي سرمايه مساوي با يک

باشد:

)9
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21( MPI 

با مقايسة معادله ( )7و ( )21مالحظه ميشود که تحت شرايط نظام

PLS

سرمايهگذاري بيشتر از نظام نرخ بهره است .چون ( 1> )1+rاست و پايينتر بودن بازده
نهايي سرمايه نشاندهندة بيشتر بودن سرمايهگذاري است .پس در نظام مشارکت در
سود ميزان سرمايهگذاري بيشتر از نظام نرخ بهره است ).)Monzer, 1998
در مورد هزينة فرصت براي سرمايهگذاري در اقتصاد اسالمي اختالف وجود دارد؛
برخي مثل سيد کاظم صدر ،فهيمخان ،شاهرخ رفيعخان و سيد هادي عربي بر وجود آن
تأکيد دارند و برخي مانند ايرج توتونچيان و سيد عباس موسويان بيان ميکنند که
حذف ربا ممکن است باعث کاهش هزينة سرمايهگذاري و گسترش تا حد بازده داخلي
صفر شود.
اسالم با فرض وجود ترجيح زماني 6مخالفتي ندارد و احتمال وجود ريسک در
تمام سرمايهگذاريها را امکانپذير ميداند .وجود ترجيح زماني و ريسک باعث ميشود
که عرضهکنندگان سرمايه خواستار برخورداري از حداقل بازده مطمئن باشند .در اين
صورت ،فروض نتايج باال رد ميشود و احتمال سرمايهگذاري بيشتر در نظام مشارکت
در سود و زيان به دقت بيشتري نياز دارد.
کشش تق ض بر ي ر ه

 .1بر

نظ م PLS

برخي از اقتصاددانان عقيده دارند که تحت نظام  PLSکشش تقاضا براي وجوه سرمايه
بينهايت است ( .)Monzer, 1998شرايط سرمايهگذار در صورت افزايش سرمايه تغييري
نميکند؛ براي افزايش سرمايه وجوه را از عرضهکنندگان دريافت ميکند و هرگونه زيان
متوجه عرضهکننده است و سرمايهگذار تنها در سود سهيم است .اين فروض
سادهانگارانه است؛ چون ما فرض کردهايم:
 .2مشارکت در سود بهطور برونزا بدون توجه به حجم تقاضا و عرضه داده شده و
ثابت است.
 .1مشکلي که اين فروض دارد ،اين است که ) kسهم صاحب سرمايه از سود) را
مستقل از

DK

(سطح تقاضا براي سرمايه به وسيلة سرمايهگذار) ميداند .اين نگاه

بر

غيرمنطقي است .علت وجود فرض

k

ر هگذ ي

نظ م ش کت

و

11

بيشتر در صورت سرمايهگذاري بيشتر براي

جبران کردن ريسک عرضهکننده به علت عدم تنوع طرحهاي سرمايهگذاري است.
اگر سهم صاحب سرمايه تابعي از سطح سرمايه تقاضاشده باشد ،درنتيجه ،براي
حداکثر کردن سود الزم است که تابع سود را به صورت زير داشته باشيم
(:)Monzer, 1998
]π = (1-k) [Y (L, K) - K – WL
 > 0׳k = G (K) → k

اگر:

در آن صورت:

d
dY
[]  [1  k
 1]  [Y ( K , I )  I  WL]( k )  0
dI
dK

يا:
dY
] (1  k )  k [Y ( K , I )  I  WL
dK

يا:

) (1  k

k P  (1  k ) dY
dY
k


 1
P
1 k
dK
dK
1 k

از معادلة باال دو نتيجه به دست ميآيد:
 .2بيشتر بودن سرمايهگذاري در نظام  PLSمشخص نيست و به عوامل زير بستگي
دارد:
الف .سطح مشارکت در سود ()k

ب .نرخ ׳ kيعني ميزان افزايش  kدر صورت افزايش در

I

ج .سطح سود ()π
سرمايه داراي هزينة فرصت است و

MPI

نميتواند کمتر از اين هزينه فرصت

باشد.
 .1در اين حالت بهطور قطع کشش تقاضا براي سرمايه بينهايت نيست.
سرمايهگذار تا سطحي تقاضا ميکند که:

ک ر ض کبر

01

/

دال

k
P
1 k

22( MPI  1 

با توجه به مباني نظري تقاضا براي سرماية مالي تا سطح

MPI = 1

امکانپذير

نيست.
اکنون حالتي را که امکان دارد تقاضا داراي کشش بينهايت باشد ،بررسي ميکنيم:
 .4تق ض ي ب نک بر ي جو
ث

ر هگذ ي:

بر ي کشش ب نه ت تق ض بر ي جو

فرضاً بانک ،در جايگاه يک سرمايهگذار ،سرماية خود را از سپردهگذاران 8تقاضا ميکند؛
بانک ميتواند پرتفوي 7خود را متنوع سازد و مطمئن باشد که در سرمايهگذاري
با ريسک اندک بازدهي معيني ( )Rبه دست بياورد .متنوعسازي سرمايهگذاري در سطح
وسيع باعث ميشود بانک ريسک خود را تا حداکثر ممکن کاهش دهد و بازدهي
مناسبي ( )Rاز سرمايهگذاري خود به دست آورد .اين قابليت براي سرمايهداراني که
خواستار ريسک نيستند و به سطح معين بازده اکتفا ميکنند ،مطلوب است.
در اين حالت ،کشش تقاضاي بانک يا مؤسسات واسطة مالي براي وجوه مالي
پساندازکنندگان کوچک به صورت بينهايت ميشود.
با توجه به موارد باال ،بانک ميتواند سطحي از سهم مشارکت در سود به
عرضهکنندگان سرمايه ارائه دهد که بتواند وجوه مورد نياز خود را تأمين کند .بانک تا
زماني که بتواند سپردة الزم خود را از طريق پساندازکنندگان کوچک تأمين کند ،نيازي
به تغيير نسبت مشارکت در سود ندارد؛ لذا بانک تا زماني که با کمبود سرمايه در اقتصاد
مواجه نباشد و با کمبود طرح روبهرو نگردد ،سهم مشارکت در سود ثابت و از پيش
تعيينشده بوده و داراي کشش قيمتي تقاضا بينهايت است.
 .1بر

عرضه تق ض ي جو

نظ م PLS

تقاضا براي سرمايهگذاري ،عرضة وجوه سرمايهگذاري و نسبت مشارکت در سود
بهطور همزمان تعيين ميشود .عرضة سرمايه در مشارکت در سود ثابت داراي کشش
بينهايت نيست .در يک سطح مشخص سرمايهگذاري عرضهکنندة سرمايه خواستار

بر

ر هگذ ي

و

نظ م ش کت

11

افزايش نسبت مشارکت در سود است که عرضة سرمايه خود را افزايش دهد .اين
حقيقت باعث ميشود که دادن سرمايه بيشتر به يک سرمايهگذار نرخ مشارکت را بهطور
صعودي افزايش دهد و چون توانايي سرمايهگذار ثابت است ،درنتيجه ،بهرهوري نهايي
کارآفرين (در سود توليد) بعد از يک سطح مشخص توليد کاهش مييابد.
از طرف ديگر ،تقاضا براي سرمايه به نسبت مشارکت در سود و بهرهوري سرمايه
بستگي دارد؛ اگر پرداخت سهم سود بيشتر از بازده نهايي سرمايه باشد ،سرمايهگذار
تمايلي براي دريافت وجوه سرمايهاي ندارد .کاهش در سهم مشارکت در سود ،تقاضا را
براي وجوه سرمايهاي افزايش ميدهد.
در اين قسمت تقاضاي سرمايهگذار براي وجوه سرمايه بررسي ميشود:
F´ (K) > 0 , F´´ (K) <0

)Y = F (K

(21

 Kو  yبه ترتيب نشاندهندة سرمايه مورد نياز سرمايهگذار و تابع توليد است .اين
تابع توليد تابع درآمد خالص براي اين طرح را نيز نشان ميدهد .فرض ميکنيم تابع
توليد معادله ( )21داراي بهرهوري نهايي سرمايه کاهشي

است.

عرضهکنندة سرمايه انتظار دارد که بازده مشخصي از سرمايه خود را به دست آورد.
بازده مورد انتظار فرد مطمئناً به ميزان کل سرمايهگذاري آن بستگي دارد .تحت شرايط
PLS

عرضة وجوه نميتواند تابع خطي از سرمايه باشد .عرضهکنندة سرمايه با خطر از

دست دادن سرمايه در صورت گسترش عرضة وجوه مقابل است؛ لذا عالقهاي به عرضة
وجوه بيشتر به سرمايهگذار در همان نرخ ثابت بازده را ندارد .سرمايهدار مايل است که
سرماية خود را ميان سرمايهگذاران مختلف تقسيم کند؛ مگر اينکه يک عامل خواستار
دادن بازدهي بيشتر به وي باشد 9.در نظام نرخ بهره سرمايهدار مقدار مشخصي بازده را
تقاضا ميکند .اما در نظام اسالمي سرمايهدار نميتواند مقدار مشخصي بازده را تقاضا
کند؛ وي تنها اجازه دارد سهم ثابتي از درآمد يا سود را براي خود تعيين کند .فرض
ميشود  kنشاندهندة اين سهم باشد.

11
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پس عرضة بيشتر سرمايه به يک سرمايهگذار به معناي افزايش نسبت مشارکت در
درآمد آن سرمايهگذار است؛ يعني با افزايش سرمايه درخواستي منفعت سرمايهدار نيز
افزايش مييابد؛ به عبارت ديگر ،معادله زير را داريم (.)Monzer, 1998
)C = g (K
g´ (K) > 0 , g´´(K) >0

)21

 Cنشاندهندة کل منفعتي است که عرضهکنندة سرمايه از سرمايه خود انتظار دارد.
پس سرمايهگذار با تابع سود زير روبهروست:

π = Y- C
)π = F (K) – g (K

(24

تقاضاي بهينة سرمايهگذار براي سرمايه ) )DIدر سطحي از سرمايه است که:
)F´(K) = g´(K

(25

ميتوان اين معادالت را در نمودار شماره ( )2مشاهده کند.
سرمايهگذار با هدف حداکثر کردن سود ،تقاضا براي سرمايهگذاري را تا سطحي
ادامه ميدهد که حداکثر سود را به دست آورد .در نمودار شماره ( )2در نقطة  K0هدف
فوق حاصل ميشود؛ زيرا در اين مکان فاصلة بين منحني

A

و

B

حداکثر است .اين

فاصله نشاندهندة خالص سود سرمايهگذار است.
اين حقيقت را ميتوان بهطور مشهود در نمودار زير مشاهده کرد:
ن و

ۀ1

Y,C
منحنيييييييييييييييييييي A

نش ي دهنيي ة تيي
توليييييييي مع دلييييييي
()21
شيييييييييييييي

B
A

اسييي  .منحنييي B

D

ن ييييودا مع دليييية
()21
شيييييييييييييي
اس .

E
K

K1

K0

0

بر

ر هگذ ي

نظ م ش کت

بار ديگر ثابت ميشود که تقاضا براي سرمايه وقتي

و

21

F´´ (K) < 0, g´´(K) > 0

نميتواند بينهايت باشد.
بر اساس نمودار فوق سه نکتة زير را ميتوان تأييد کرد:
 .2نسبت مشارکت در سود ( )kدر سطوح مختلف سرمايه متفاوت است؛ بايد
توجه داشت که  kهميشه بين صفر و يک قرار دارد .ممکن است  kصفر شود که حالت
زماني که طرح ريسکي است و يا سرمايهدار روحية انساندوستي داشته باشد و بخواهد
به سرمايهگذار کمک کند ،اتفاق ميافتد؛ اما هيچگاه مساوي يک نخواهد شد؛ چون در
اين صورت انگيزة سرمايهگذاري وجود ندارد.
 .1مشاهده ميشود که در سطح مشخصي از سرمايه نسبت مشارکت در سود
شروع به افزايش ميکند و اين افزايش تا جايي که مساوي يک شود ،افزايش مييابد که
در نقطة  K1اتفاق ميافتد.
 .1بر اساس نمودار شمارة ( )2بيشترين سطح تقاضاي سرمايهگذار تا جايي است
که فاصلة منحني

A

از خط

B

حداکثر شود 21.اين نقطه در

دليل ديده ميشود که تابع توليد تا نقطة
توليد افزايش نمييابد .در نقطة
باقيمانده براي سرمايهگذار

DE

K0

K0

K0

اتفاق ميافتد به همين

صعودي و بعد از آن با افزايش سرمايه

ميزان منفعت سرمايهدار

است؛ بنابراين ،تحت نظام

E

PLS

است و ميزان سود
تقاضا بينهايت براي

سرمايه وجود ندارد.
 .6گوي ش کت

و

هگري ب نک

در اينجا فرض شده بانک نقش واسطه را داراست .در يک طرف وامدهنده و طرف
ديگر وامگيرنده وجود دارد .در اينجا دو نوع قرارداد «مضاربه» و «مشارکت» بررسي
ميشود:
 .1-6ر

ض به

در قرارداد مضاربه تمام وجوه سرمايه از طرف وامدهنده تأمين ميشود .بانک ،به عنوان
واسطه ،اين وجوه را از وامدهنده دريافت و در اختيار وامگيرنده قرار ميدهد.

11
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فرض کنيد  πسود باقيمانده از فعاليت سرمايهگذاران پس از کسر هزينههاي
قرارداد باشد.

 :k πسهم سپردهگذاران از اين سود؛

 :(1-k)πسهم سرمايهگذار از اين سود.
اگر

K

کل وجوه سپردهگذاري باشد و  kπسهم سود سپردهگذاران از اين وجوه

باشد؛ لذا نرخ سود ( )rبه صورت زير است:


K

نرخ سود سپردهگذاران ( )rdبرابر است با:


K

26( r 

28( rd  k

در اينجا تفاوتي که با نظام بر اساس نرخ بهره دارد ،اين است که نه تنها ريسک
عدم موفقيت طرح وجود دارد بلکه انتظار بازده متغير نيز وجود دارد.
در ادامه دو حالت وجود داراييهاي بيخطر و نبود داراييهاي بيخطر در قرارداد
مضاربه بررسي ميشود:
 .1-1-6نبو

هيب خ ر

در اين حالت وامدهنده در سبد دارايي خود تنها اوراق  PLSو پول را دارد .حال اگر
کل ثروت موجود براي وامدهي  Wباشد و ريسک مورد انتظار اين سپردهها  باشد،
کل ريسک وامدهي برابر است با:

27(  r  W

حال اگر سود جاري مورد انتظار را با  rtنمايش دهيم ،کل بازده مورد انتظار برابر
است با:
R = rt W

با جانشيني معادلة ( )27در معادلة ( )29داريم:

r


R = rt

(29
(11

بر

نظ م ش کت

ر هگذ ي

21

و

همانطورکه از نمودار شمارة ( )1مشخص است ،قسمت باالي نمودار خط
بودجهاي را مشخص ميکند که مقادير مختلفي از ريسک و بازده را نشان ميدهد.
قسمت زيرين نشاندهندة ميزان ريسک سطوح مختلف ثروت استفادهشده در نظام

PLS

است .اگر شخص تمام ثروت خود را در نظام  PLSبه کار برد ( )Wmaxحداکثر ريسک
مورد انتظار برابر با  σr maxاست؛ در اين صورت ،بازده مورد انتظار از اين ريسک

Rmax

است .اگر منحني بيتفاوتي فرد ريسکگريز را رسم کنيم ،نقطة تماس اين منحني با
خط بودجه فرد ميزان بهينة نگهداري پول و سپردهگذاري را نشان ميدهد.
نشاندهندة ميزان نگهداري ثروت به صورت

 PLSو *MM

*OM

ميزان پول نگهداريشده

است R* .نشاندهندة حداکثر بازده در اين شرايط است.
ن و

ۀ2

R
rt



Rmax
*R

σ

0

σr max

*M
Wmax

 .2-1-6جو

هيب خ ر

آيا اضافه کردن داراييهاي بيخطر باعث بهبود وضع وامدهنده ميشود؟
اين موضوع در نمودار شمارة ( )1نشان داده شده است .اضافه کردن حساب
پسانداز با سود مشخص  iخط بودجه را به صورت

WXi

درميآورد.

Wi

نشاندهندة

بازده حداکثر در صورت قرار دادن تمام ثروت در اين حساب پسانداز است .از آنجايي

11
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بر ترکيب پول و نظام

PLS

برتري دارد ،لذا در اين شرايط وضع وامدهنده

بهبود مييابد.
() 1

ن و

در ادامه نظام مشارکت بررسي ميشود:
 .2-6ت ن حد به نۀ ر ۀ ر هگذ

عقد ش کت

در اينجا فرض ميشود تمام سرمايهگذاريها از طريق بانک و عقد مشارکت است .کل
سرمايه موجود براي سرمايهگذاري برابر با  Kاست که در اين ميان  KBنشاندهندة سهم
بانک از سرمايه و  KFنشاندهندة سهم سرماية سرمايهگذار است .اگر کل سود برابر با π
باشد ،سهم بانک از سود که همان سهم سپردهگذاران ميباشد ،برابر است با:

12( πB = kπ

و سهم سرمايهگذار از سود برابر است با:
درنتيجه ،کل سود برابر است با:

11) πF = (1-k) π
11( π = πF + πB

درنتيجه ،سهم سود بانک به سهم واحد توليدي برابر است با:
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و

B
K

B
14(   
F

  1

KF

با فرض حداکثر کردن سود سرمايهگذار کاهش  αحجم سرمايهگذاري را افزايش

ميدهد و با افزايش  αحجم سرمايهگذاري کاهش مييابد.

با توجه به فروض باال تابع تقاضا براي وجوه سرمايهگذاري

DI

و عرضه وجوه

سرمايهگذاري  SIبه صورت زير است:
dDI
0
d

DI = f (α),

(15

dS I
0
d

SI =g (α),

(16

با توجه به اجزاي  αحد بهينة سرماية سرمايهگذار در عقد مشارکت تعيين ميشود.
هدف سرمايهگذار حداکثر کردن نرخ سود يعني

F

KF

است .قبل از تعيين حد

بهينة سرمايه فرض ميشود ميزان منفعت تابعي از سرمايهگذاري است؛ يعني:

)18( π = f(I

همچنين ،فرض ميشود سرمايهگذاري تازه شروع شده و انبار وجود ندارد؛

درنتيجه π =f (K) ،يعني ميتوان نرخ حداکثر سود را برابر با عبارت زير دانست که
براي سادگي فرض ميشود که اين عبارت برابر با  βاست.


F
IF

(17

در عقد مشارکت ،حد بهينة سرماية سرمايهگذار هنگامي حاصل ميشود که β

حداکثر شود.

I . f ( I )   F

d
 F
 0  f ( I )  F
2
dI F
IF
IF

(19
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که در اينجا )  f (Iنرخ بازدهي داخلي سرمايه و

F
IF

نرخ متوسط بازدهي

داخلي سرمايه است؛ يعني در عقد مشارکت حد مطلوب سرماية پيشنهادشده توسط
سرمايهگذار در نقطهاي است که نرخ نهايي سود 22با نرخ متوسط سود 21برابر شود.
ن جهگ ري

در اين مقاله وجوه مختلف نظام

PLS

بررسي شد .در اين راستا دو حالت مضاربه و

مشارکت بررسي شد .در حالت مضاربه موقعي که بازده نهايي توليد برابر با شيب
منحني عرضه سرمايه شود ،سود به حداکثر ميرسد .در حالت مشارکت موقعي که نرخ
نهايي سود با نرخ متوسط سود برابر شود ،سود به حداکثر ميرسد.
زماني که از نظام  PLSاستفاده ميشود ،تحت شرايط خاصي سرمايهگذاري افزايش
مييابد .همچنين ،وجود داراييهاي بيخطر در اين نظام ريسک زيان را کاهش ميدهد.
ازآنجاييکه در اين نظام سرمايهدار هم در سود و هم زيان شريک است ،ميتوان انتظار
افزايش تقاضا براي سرمايه را داشت؛ زيرا سرمايهگذار مجبور به بازپرداخت اصل و
سود سرمايه نيست و چون قراردادها بر اساس سود و زيان بسته شده است و بازدهي
طرحها بيشتر بررسي ميشود؛ لذا عملکرد بانکداري در اقتصاد اسالمي بهتر از نظام
ربوي است .به کار بردن نظام مشارکت وجه تمايز بين صاحبکار اقتصادي و وامدهنده
را از ميان ميبرد .هزينة ثابت سرمايه به عنوان بخشي از محاسبات سود بنگاه منظور
ميشود؛ لذا تصميمگيران اقتصادي کشورهاي مسلمان بايد براي استقرار کامل نظام
مشارکت حداکثر تالش خويش را انجام بدهند.
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ته
)2. Profit- loss sharing (PLS
1. adverse selection
1. Elzam & Bujailali
4. capital supplier
5. marginal productivity of capital
6. time preference
8. depositors
7. portfolios
 .9بازدهي بايد به اندازهاي بيشتر باشد که ريسک قرار دادن تماام سارمايه را در ياک طارح
جبران کند.
 .21فاصلة بين منحني  Aو خط  Bدرآمد باقيمانده براي سرمايهگذار پس از پرداخات ساهم
عرضهکنندة سرمايه را نشان ميدهد.
 .22نرخ نهايي بازدهي داخلي
 .21نرخ متوسط بازدهي سود
ک بن ه
توتونچيان ،ايرج (« .)2182تحليل مقايسهاي حد بهيناة سارمايهگاذاري در دو نظاام بانکاداري
سرمايهداري و اسالمي در شرايط اطمينان و ريسک» .اقتصاد و مديريت ،ش.25
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