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چکیده 
تحقق کامل بانکداری اسالمی ،غایت مطلوب نظام باانکی ایاران اسات کاب برکااق ااد اا ی و اجدماایی
فراوانی خواهد اشت .این مهم تنها با تشخیص صحیح معضالق حال و آینده و ت میمگیاری هوشامندانب
جهت رفع آنها محقق میشو  .ر این راسدا آسیبشناسی ارضالحسنب یکی از مسائل اابال تممال و ارای
اولویت محسوب میشو  .این پژوهش یوامل مؤثر بر کاهش سپر ههای اارضالحسانب را باب یناوان مساللب
تگذاری میکند .بدین منظور چارچوب تحقیق ر سب فااز اصالی
اصلی تحقیق ،اح ا ،سدببندی و اولوی 
حوزه ،یوامل مؤثر شناسایی و پرسشنامب تحقیق تنظیم شد .ر فاز وم ر م ااحبب باا خبرگاان ایان

یال

ایدبارسنجی و مهمترین یلال کااهش ساهم ساپر ههاای اارضالحسانب اح اا گشات .ر فااز ساوم نداایج
بب ستآمده با اسدفا ه از روش تحلیل اثراق مدقابل ( )Cross Impact Analysisو بر اساا نظار خبرگاان
تحلیل شد و بب این ترتیب یوامل پیشران ،سیاسدی ،خطرپذیر ،شاخصها و یوامل بیتمثیر تفکیک شدند .بر
اسا یافدبهای پژوهش ،خألهای اانونی ،وجو تورم و پایینبو ن سطح رآمد مر م ،یلل پیشران کاهش
سهم سپر ههای ارضالحسنب و راابت بانکها برای افزایش سو ساپر ههاای سارمایبگاذاری و نباو ارا ه
جدی برای گسدرش ارضالحسنب از طرف مدیران بانکی نیز یوامل سیاسدی مربوط بب این مسللب میباشند.
واژگانکلیدی :ارضالحسنب ،بانکداری بدون ربا ،آسیبشناسی ،سپر ه.
طبقهبندی .G21, Z12 :JEL

Email: a.tohidinia@ut.ac.ir.

* .استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
** .فارغالتحصیل کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

Email: vfouladgar@gmail.com.
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شامل مطالعب و م احبب و تحلیل یوامل ،طراحی شده است .ر فااز نخسات باا بررسای پاژوهشهاای ایان
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مقدمه 
امروزه بانکها در جهان با ساماندهی و تسهیل مبادالت تجاری و بازرگانی موجب
گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی شدهاند و با تجهیز منابع و سوقدادن آنها به
سمت بنگاههای تولیدی و تجاری ،سرمایههای اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل میکنند و
از سوی دیگر با افزایش بهرهوری و بهکارگیری بخشهای غیرفعال ،اقتصاد را به سمت
اشتغال کامل هدایت میکنند (موسویان.)9331 ،
تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال  9364ضمن تالش برای حذف بهره از نظام
بانکداری کشور ،به ارتقای فعالیت بانکها با رعایت موازین شرعی کمک نمود؛ ولی در
عرصه عمل ،اجرای ا ین قانون با مشکالتی گوناگونی مواجه شده و همین موضوع
کارشناسان را بر آن داشته تا در این عرصه به پژوهش بپردازند و ضمن بررسی مشکالت و
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موانع تحقق عملی این ساختار ،راهکارهایی برای بهبود کارایی و جامعیت نظام بانکداری
بدون ربا ارائه نمایند.
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سپردههای قرضالحسنه به عنوان یکی از بازوهای مهم عملیاتیکردن نظام بانکداری
بدون ربا ،در سالهای گذشته با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است .یکی از مهمترین
این چالشها ،کاهش تدریجی سهم این سپردهها و بهتبع آن کاهش تخصیص تسهیالت
قرضالحسنه اعطایی بانکهاست .آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بیانگر کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه از کل سپردهها از  %91در
اردیبهشت ماه  9333به  %5/5در شهریور ماه  9313هستند (بانک مرکزی – گزیده آمارهای

اقتصادی).
در اسالم قرضالحسنه از جایگاه ویژهای برخوردار است و در قرآن کریم و روایات
معصومان  :به طورمستقیم و غیرمستقیم ،مکرر از آن یاد شده و حتی در برخی منابع ،اجر
معنوی آن بیشتر از صدقه بیان شده است؛ برای مثال در روایتی از امام صادق  7آمده است
که بر در بهشت نوشته شده ،صدقه ده ثواب و قرضالحسنه هجده ثواب دارد (کلینی9211 ،

ق ،ج ،2ص.)33
در زمینه قرضالحسنه مطالعات خوبی صورت گرفته است؛ ولی در باب علل کاهش
مستمر سهم این سپرده در بانکها  ،کمتر بحثی شکل گرفته است .بدون شک یافتن علل

اصلی این مسئله ،تنها با مطالعه و نظریهپردازی ممکن نبوده ،نیازمند تحقیقات میدانی و
اجتماعی وسیع خواهد بود؛ لذا درک علل واقعی کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه در
نظام بانکی کشور ،نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات صحیح و سیاستگذاری مناسب در این
عرصه خواهد داشت .رسیدن به این دالیل ،مسئله اصلی پژوهش حاضر خواهد بود.

مبانینظریوپیشینهتحقیق
قرضالحسنه 

تعریف
قرض از نظر لغوی به معنای قطعکردن و بریدن است (سعدی /9213 ،معین /9361 ،سیاح،

 .)9365زمانی که فردی مالی را می طلبد ،فرد دیگر آن مال را از خود جدا و به متقاضی عطا
میکند  .به همین دلیل به چنین عملی قرض گفته میشود (طبرسی[ ،بیتا]) .از منظر فقهی،
قرض تملیککردن مال به فرد دیگر است به شرطی که قرضگیرنده ضامن ادای خود آن
مال یا مثل آن یا قیمت آن ،بدون شرط زیادی باشد (موسوی خمینی[ ،بیتا] ،ج ،9ص .)645

ازآنجاکه نهاد قرضالحسنه تأثیر قابل توجهی بر شاخصهای اقتصادی دارد .در این بخش
به توضیحاتی درباره آثار آن در بخشهای مصرف ،توزیع درآمد ،کاهش هزینههای تولید و
تأثیر آن بر بخش پولی اقتصاد میپردازیم:
مصرف جاری قرضگیرندگان با دریافت قرض افزایش مییابد و در زمان بازپرداخت،
میزان مصرف کاهش خواهد یافت؛ لذا در مجموع میتوان گفت که مصرف حال و آینده
آنها تغییر نمیکند .البته در صورت تالش وامگیرنده برای کسب درآمد بیشتر طی دورههای
آتی ،انتظار میرود که وامهای قرضالحسنه موجب افزایش مصرف افراد شود (حبیبیان

نقیبی ،9339 ،ص . )943از نظر برخی کارشناسان ،مکانیزم صندوق تعاون قرض (بین افرادی
با سطح درآمد یکسان) موجب توزیع افقی درآمد در یک طبقه و مکانیزم صندوقهای
معاونت قرض (اعطای قرض از افرادی با درآمد باالتر به طبقات پایین درآمدی) میتواند
موجب توزیع طولی درآمد از اغنیا به فقرا شوند (کمیجانی و هادوینیا ،9311 ،ص.)932
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قرضالحسنه 

آثاراقتصادی
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در بخش تولید ،تولیدکنندهای که از وام قرضالحسنه استفاده میکند در قیمتهای
پایینتر هم میتواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ درحالیکه تولیدکننده استفادهکننده از وام با
بهره ،در قیمت باالتری مجبور به تعطیلکردن فرایند تولید خود خواهد بود (ماجدی و

گلریز ،9313 ،ص.)412

قرضالحسنه 

آثاراجتماعی
قرضالحسنه عالوه بر نتایج اقتصادی میتواند آثار اجتماعی زیادی داشته باشد؛ برای مثال
با شکلگیری صحیح این نهاد میتوان انتظار داشت که ضمن کاهش فاصله طبقاتی و بهبود
وضع معیشت دهکهای پایین درآمدی ،سطح خدمات تأمین اجتماعی در جامعه افزایش
یابد و ازهمینرو ازآنجاکه دلیل اصلی وقوع برخی از جرایم ،رفع نیازهای ضروری
اقتصادی است ،کاهش جرایم و معضالت اجتماعی میتواند متصور باشد.
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قرضالحسنهدرقرآن 
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در قرآن دوازده مرتبه و در شش آیه عبارت قرض ذکر شده که در تمامی آنها پس از
عبارت قرض ،شاهد عبارت «حسنا» هستیم (بقره /425 :مائده .)94 :البته باید توجه داشت که
در اغلب تفاسیر منظور از قرضالحسنه ،انفاق در راه خدا در نظر گرفته شده است
(طباطبایی ،9363 ،ج ،4ص .)231در آیات دیگری نیز بدون استفاده از عبارت قرض ،به آداب
و توصیههایی در مورد قرض از جمله مراعات کردن و مهلتدادن به بدهکار (بقره،)431 :
یاریکردن یکدیگر در کارهای نیک (مائده )94 :و سفارش به نگارش قرض و دین (بقره:

 )434پرداخته شده است.

قرضالحسنهدرروایات 

رسول خدا  9میفرمایند :هر کس به برادر مؤمنش قرض دهد ،بازای هر درهم آن به وزن
کوه احد ،رضوی و طور سینا ،حسنات در ترازوی اعمال او نهاده میشود و اگر پس از
فرارسیدن مهلت با او مدارا کند ،از پل صراط بدون رسیدگی به حساب ،چون برق سریع و
درخشنده میگذرد و هیچ عذابی نمیبیند و هر کس که برادر مسلمانش از او یاری طلبد،

اما قرض ندهد ،هنگامی که پروردگار نیکان را پاداش میدهد ،بهشت را بر او حرام میکند
(عاملی[ ،بیتا] ،ج ،93ص.)33
امام صادق  7نیز دراینباره میفرماید« :کسی که قرض دهد و برایش مدّت معین نماید
و شخص مقروض در وقت معین آن را نپردازد ،اجر و پاداش هر روز تأخیر مانند پاداش
یک دینار صدقه در هر روز است» (همان ،ج ،93ص.)331
البته گفتنی است بر اساس روایات قرضگرفتن بدون نیاز ضروری ،عملى نکوهیده
تلقّى شده و از آن نهى شده است .امام علی  7فرمودند :از قرضکردن پرهیز کنید ،چون
قرض باعث غم و اندوه شب و خواری انسان در روز است (حر عاملی[ ،بیتا] ،ج،93

ص.)11

قرضالحسنهدرنظامبانکداریبدونربا 

در این قسمت از پژوهش مصارف قرضالحسنه ،مدت بازپرداخت ،کارمزد و وثایق مورد 159

نیاز آن از نظر قانون بانکداری بدون ربا بررسی میشود و پس از آن نگاهی به سهم این
قرضالحسنه 

مصارف
با تصویب قانون بانکدای بدون ربا در سال  9364و اجرای آن از ابتدای سال ،9363
قرضالحسنه چه در جانب تجهیز منابع و چه در جانب تخصیص منابع به بانکها و سایر
مؤسسههای مالی راه یافت .در آییننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و در مواد
 9و  4دستورالعملهایی برای قبول سپرده قرضالحسنه و استرداد اصل این سپردهها آمده
است و در ماده  3این آییننامه به راهکارهای تشویقی از جمله اعطای جوایز ،معافیت در
کارمزد و حق تقدم استفاده از تسهیالت بیان شده است (والینژاد ،9335 ،ص.)934
طبق مصوبه جلسه  545شورای پول و اعتبار ،نوزدهم فروردین  ،9363بانکها در موارد
زیر میتوانند به متقاضیان ،تسهیالت قرضالحسنه اعطا نمایند :الف) تأمین وسایل و ابزار و
سایر امکانات الزم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل
تعاونی؛ ب) کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی؛ ج)
رفع نیازهای ضرور.
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سپردهها در بین سپردههای بانکی خواهیم داشت.

مدتبازپرداخت 
زمان بازپرداخت برای واحدهای تولیدی و خدماتی (غیربازرگانی و معدنی) حداکثر پنج
سال و زمان بازپرداخت وام قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی سه
سال تعیین شده است .اقساط تسهیالت اعطایی قرضالحسنه میتواند به صورت ماهانه،
سه ماهه ،شش ماهه ،ساالنه یا یکباره دریافت شود (هدایتی ،9334 ،ص.)34
کارمزد 
کارمزد وام قرض الحسنه در دستورالعمل موجود در حال حاضر حداقل  4/5درصد و
حداکثر چهار درصد است مشروط بر اینکه از هزینههای تجهیز منابع قرضالحسنه و نیز
تخصیص آن تجاوز نکند .درعمل تقریباً تمامی بانکها ،حداکثر نرخ کارمزد یعنی چهار
درصد را از مشتری میگیرند .کارمزد قرضالحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای
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رفع نیازهای ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت میشود ،یک درصد در سال
است مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع و نیز هزینههای تخصیص آن تجاوز نکند
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(همان).
وثایقوتضمینها 

«براساس ماده  95قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرضالحسنه بنا بر توافق دو
طرف ،در حکم اسناد الزماالجراء و تابع آییننامه اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت
وثایق و تضمینهای دیگری نیازی نیست؛ ولی بانکها میتوانند به منظور حصول اطمینان
بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرضالحسنه اعطایی ،تضمینهای قابل قبول خود را
اخذ کنند .در عمل همه برخی بانکها در برابر تسهیالت قرضالحسنه برای رفع نیازهای
ضرور دو ضامن معتبر مطالبه میکنند» (عرب مازار و کیقبادی ،9335 ،ص.)49

سپردههایبانکی 

قرضالحسنهدربین

سهم
همانگونه که در جدول زیر قابل مشاهده است و بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری
اسالم ایران ،سهم سپردههای قرضالحسنه پسانداز نسبت به کل سپردههای بانکی در سال
 9363از  %45به  %5/5در سال  9314و  %2661در خرداد ماه  9312کاهش یافته است.

جدول  :9سهم مانده سپردههای قرضالحسنه از سال  9363تا 9312
سپرده قرضالحسنه
پسانداز

سال
مبلغ

درصد رشد

سهم از کل

مبلغ سپردهها

سپردهها

مبلغ کل مانده
سپردهها (میلیارد
ریال)

درصد
رشد

9362

11365

93642

-3166

634563

9563

9365

12166

99662

269

313164

9362

9366

912566

91611

9964

163669

9161

9361

991361

1615

9264

94424

4662

9363

943166

3623

163

9591365

4362

9361

931463

1631

361

9335164

4263

9311

936366

1611

3264

4212365

4166

9319

4229.

3.

3166

3151661

4661

9314

463369

665

161

29313

3562

9313

321261

6653

3164

5392363

4361

9312

269663

664

3469

1231164

21.

9315

613169

5632

3163
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مأخذ :ترازنامه بانک مرکزی ،سالهای گوناگون .
پیشینهتحقیق 
صدر ( )9316در مقالهای هزینههای عقود مختلف را برای برخی از بانکهای کشور
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محاسبه کرده و با اشاره به دستوریبودن برخی وامها از جمله وامهای قرضالحسنه و
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هزینهبربودن اینگونه تسهیالت تکلیفی و ایجاد معوقات برای بانکها را یکی از علل
کاهش اراده مدیران ارشد بانکی برای تقویت تجهیز سپردههای قرضالحسنه دانسته و با
بیان شبهربویبودن کارمزد قرضالحسنه به صورت غیرمستقیم این مورد را نیز در زمره این
دالیل قرار داده است.
هادوینیا و کمیجانی ( )9311قرضالحسنه را نوع خاصی از قرض بیان میکنند و
معتقدند با آنکه قرضالحسنه از نظر فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح میشود،
تحقق آن شرایط خاصی از «جمله نیازمندبودن وامگیرنده» و «انگیزه معنوی و آخرتی
قرضدهنده» دارد .آنها ضمن بررسی فقهی ،روایی و تفسیری قرضالحسنه ،برخی از اثرات
اقتصادی و اجتماعی قرضالحسنه مثل تأمین اجتماعی ،کاهش فاصله طبقاتی ،تغییر مصرف
و پسانداز و توزیع درآمد را بیان کردهاند و به ناکارآمدبودن برخی ساختارهای کنونی برای
نهاد قرضالحسنه اشاره کردهاند .سپس اوراق قرضالحسنه و قبوض قرضالحسنه را به
عنوان دو راهکار برای بهبود شرایط قرضالحسنه بیان کردهاند.
حبیبیان نقیبی ( )9339پس از بررسی راهبردهای توسعه بیان میکند که از نظر
کارشناسان ،توزیع مناسب درآمدها موجب کاهش پسانداز و سرمایهگذاری و کاهش رشد

خواهد شد که از این دیدگاه ،قرضالحسنه برای رشد ،یک عامل منفی به حساب میآید.
وی با اشاره به فعالیت های اقتصادی بانک و انتظار آنها برای کسب منفعت از سرمایههای
سپردهگذاریشده ،قرارگیری قرضالحسنه در زمره فعالیتهای بانک را موجب بروز سوء
استفاده میداند که این مورد نیز میتواند به بیاعتمادی مردم به ساختار بانکی دامن بزند.
موسایی ( ) 9334ضمن بررسی نظر فقهی فقها در زمینه ربا و کاهش ارزش پول ،طی
پرسشنامه هایی نظر عرفی اقشار مختلف مردم را درباره ارزش پول و ربا و قرض جویا شده
است .در نتایج این پژوهش میتوان مشاهده کرد که تمایل به قرضالحسنه در شرایط
تورمی کنونی و تداوم آن ،بهشدت کاهش یافته که وی این مسئله را بر خالف یکی از
اهداف اصلی تحریم ربا که ترویج قرضالحسنه میباشد ،معرفی میکند.
موسویان ( )9333به بررسی صندوقهای قرضالحسنه و روند رشد آنها طی سالهای
 63تا  34پرداخته است .وی رشد بیرویه و عدم نظارت بانک مرکزی را از نقایص این
ساختار دانسته ،معتقد است همین دو مورد زمینهساز بروز برخی تخلفها و سوءاستفادهها 163

قرضالحسنه لطمه زیادی وارد کرده است؛ از سور دیگر عدم استفاده از حسابهای
قرضالحسنه توسط این صندوقها و نگهداری وجوه در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
توسط آنها ،نیز در کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه بانکی نقش داشته است.
حسنزاده و کاظمی ( )9333با بررسی آمار حسابهای قرضالحسنه در بانکها و
صندوقهای قرضالحسنه بیان میکنند که در بازه زمانی مورد پژوهش ،9311-9366
سپردههای قرضالحسنه نزد صندوقها بیش از  %51این سپردهها نزد شبکه بانکی بوده و
در برخی سالها این رقم به بیش از  %15نیز رسیده است که نشاندهنده نقش مهم و
تأثیرگذار صندوقهای قرضالحسنه در اقتصاد کشور است.
میرمعزی ( )9332ضمن بیان اینکه بیشتر وجوه موجود در حسابهای قرضالحسنه
مردمی نیست یا اگر مردمی است به عنوان وجوه مازاد نمیتوان از آنها یاد کرد ،انگیزه
سپردهگذاران را نگهداری پول ،استفاده از خدمات حسابهای بانکی یا شرکت در
قرعهکشی جوایز دانسته ،معتقد است کمتر کسی به نیت ایثار و کسب اجر معنوی از
حسابهای قرضالحسنه استفاده میکند .وی میگوید ازآنجاکه مردم میدانند بانکها این
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در صندوقهای قرضالحسنه شده و این مسئله به اعتماد مردم به نهادهای مرتبط با

مبالغ را به نیازمندان قرض نمیدهد ،برای سپردهگذاری ،نیت قربت و کسب ثواب ندارند.
وی همچنین معتقد است میزان تبلیغات برای تجهیز این منابع کافی نیست و برای جذب
منابع بیشتر ،هیچ گونه ابزارسازی جدیدی صورت نگرفته است.
عرب مازار و کیقبادی ( )9335پس از بررسی قوانین بانکی و دادههای آماری،
سپردههای قرضالحسنه را بررسی کرده و با بررسی مشکالت ساختاری قرضالحسنه
دالیل مهمی را برای کاهش سهم این سپردهها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیان میکنند
که ممنوعیتهای قانونی مثل سقف وام قرضالحسنه ،گسترش صندوقهای قرضالحسنه و
مؤسسات جایگزین ،افزایش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت و عدم توان مدیریت
ماندهحسابهای قرضالحسنه به علت نوسانات سپردهها قبل و بعد از تاریخ قرعهکشی از
آن جملهاند .طی دوره مورد بررسی آنها ،سهم سپردههای قرضالحسنه نسبت به کل
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سپردههای بانکی ،از  %45به  %91کاهش پیدا کرده است .آنها دیگرعلل این کاهش را تورم
و کاهش ارزش سپردهها ،تمایل برای سپردهگذاری در سپردههای مدتدار و شکلگیری
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صندوقهای قرضالحسنه که بیش از  %61سپردههای قرضالحسنه را در خود جای دادهاند،
میدانند.
ابونوری و قاسمی تازهآبادی ( )9336ضمن بررسی توزیع درآمد در  41استان ،به این
نتیجه رسیدهاند که قرضالحسنه با فرض ثابتبودن عوامل دیگر ،میتواند باعث کاهش
نابرابری اقتصادی شود و افزایش عملکرد قرضالحسنه بر نابرابری در نوزده استان اثر
کاهشی داشته که در یازده عدد از این استان ها ،این کاهش از نظر آماری معنادار بوده است.
در مقابل ،افزایش عملکرد قرضالحسنه در هشت استان اثر افزایشی بر نابرابریهای
اقتصادی داشته که بررسی علل آن را نیازمند مطالعات مستقل دانستهاند و هماهنگسازی
صندوقهای قرضالحسنه در یک بانک مردمی جامع قرضالحسنه را به عنوان پیشنهاد
مطرح کردهاند.
سهیلی ( ) 9331در پژوهشی ،عدم اشراف کارکنان سیستم بانکی به مبانی نظری
بانکداری اسالمی را به عنوان یکی از معضالت پیش روی تجهیز منابع در سپردههای
مختلف غیرربوی از جمله قرضالحسنه بر میشمارد .وی همچنین پدیدهای به نام ربای
معکوس را که نتیجه کاهش قدرت خرید به واسطه وجود تورم است نیز به عنوان یکی از

دالیل کاهش رغبت مردم به استفاده از سپردههای قرضالحسنه بیان میکند .تنزل بانکها به
سطح مؤسسات بختآزمایی و توزیع ناعادالنه منافع به واسطه پرداخت جوایز از طریق
قرعهکشی از دیگردالیلی هستند که این پژوهشگر در بیان علت کاهش قرضالحسنه به آنها
پرداخته است.
محققنیا ( )9333با نقد عملکرد بانکها در مقایسه با صندوقهای قرضالحسنه ،یکی از
علل اصلی کاهش سپردههای قرضالحسنه را عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی بیان میکند
و معتقد است استقبال از صندوقهای قرضالحسنه و گسترش فعالیت آنها میتواند شاهدی
بر ناکارآمدی مدیریت بانکها در این زمینه و عدم اعتماد مردم به این سیستم باشد .وی
معتقد است با توجه به وجود تورم و کاهش ارزش پول در گذر زمان ،نرخ سود واقعی
سپردههای سرمایهگذاری طی سالهای گذشته منفی بوده و سود علیالحسابی که به
سپردههای سرمایهگذاری تعلق میگیرد ،نمیتواند مشوقی برای افزایش جذب منابع در
اینگونه سپردهها بوده باشد؛ لذا عدم تعلق سود به سپردههای قرضالحسنه را نمیتوان از 165

نرخ جذب سپردههای قرضالحسنه  %5کمتر از رشد نقدینگی بوده است .از سوی دیگر در
این پژوهش به کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه از  %45در سال  9363به  %3/3در
سال  9333اشاره و علل گوناگونی را برای این معضل بیان شده است .عملکرد نامناسب
بانکها در سپردههای قرضالحسنه ،استفاده از منابع قرضالحسنه در تسهیالت دیگر ،عدم
اعتماد مردم به بانکها و استقبال از صندوقهای قرضالحسنه از جمله دالیلی هستند که
محققنیا برای کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه بر میشمارد .وی در بخش دیگری از
تحقیق خود با تکیه بر آمار اظهار میکند با آنکه به طور میانگین  1633درصد از منابع
سیستم بانکی به حسابهای قرضالحسنه تعلق دارد ،میزان تسهیالت اعطایی قرضالحسنه
کمتر از شش درصد بوده است؛ به بیان دیگر به صورت میانگین  %53از سپردهها به
صورت تسهیالت به مردم اعطا شده است و مابقی در راستای کسب سود ،در بخشهای
مختلف سرمایهگذاری شدهاند که همین مسئله میتواند موجب بیاعتمادی مردم به سیستم
بانکی شود .یکی دیگر از دالیلی که در این پژوهش به آن اشاره شده ،باالبودن نرخ ذخیره
قانونی برای اینگونه سپردهها میباشد که موجب میشود سهم کمتری از این سپردهها در
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مشکالت اینگونه حسابها دانست .وی در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که

جریان تسهیالت قرار گیرد؛ البته اکنون این نرخ برای سپردههای قرضالحسنه کمتر از دیگر
سپردههاست؛ ولی میتوان آن را باز هم کاهش داد.
شهرکی ،بهبودی و قادری ( )9331در مقالهای ضمن بیان اهمیت سرمایهگذاری در رشد
و توسعه اقتصادی ،افزایش میزان پسانداز را به عنوان مقدمه افزایش سرمایهگذاری بیان
کرده و آثار افزایش پسانداز خانوار بر سرمایهگذاری و مصرف را با استفاده از مدل تعادل
عمومی ایستا و پویا بررسی کردهاند .بر اساس این پژوهش ،با افزایش و کاهش پسانداز
خانوار در مدل ایستا وجود رابطه معکوس بین پسانداز خانوار و مصرف و در مدل پویا
رابطه مستقیم بین آنها تأیید میشود .بر اساس این تحقیقات رابطه مستقیم بین پسانداز
خانوارها و سرمایهگذاری در هر دو مدل ایستا و پویا تأیید میشود؛ همچنین طبق نتایج
مدل پویا ،با افزایش  41درصدی پسانداز ،تولید ناخالص ملی  6/93درصد رشد را نشان
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میدهد.
موسویان ( )9331پس از نقد تسهیالت تکلیفی میگوید مردم و مسئوالن تلقی اشتباهی
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از بانکها دارند و بیشتر به دید بنگاه خیریه به این مؤسسات نگاه میکنند؛ ضمن اینکه عدم
ثبات سپردهها قبل و بعد از قرعهکشی جوایز موجب شده است در مدیریت این وجوه
برای اعطای تسهیالت ،مشکالتی به وجود آید .از سوی دیگر عدم پرداخت سود به این
سپردهها و وجود تورم یکی دیگر از دالیل کاهش تمایل سپردهگذاران به سپردهگذاری در
این حسابها میباشد .نکته قابل تأمل اینکه به نظر موسویان هر قرض بدون بهره،
قرضالحسنه به حساب نمیآید و نیت سپردهگذار برای اطالق این نام به سپردهها اهمیت
زیادی دارد؛ لذا برخی بانکها با چنین توجیهی ،اقدام به استفاده از وجوه سپردههای
قرضالحسنه در سرمایهگذاریها و وامهای تجاری مینمایند.
در پایان این بخش قابل ذکر است که وجه تمایز این تحقیق از کارهای قبلی در روش
تحلیل آن میباشد که بدیع است؛ یعنی تا کنون در ایران از این روش برای تحلیل مسائل
اقتصادی استفاده نشده ،بلکه اصوالً خاستگاه این روش ،حوزه آیندهپژوهشی میباشد؛ اما به
دلیل قابلیت های تحلیلی بسیار مطلوبش ،در اینجا مورد استفاده قرار گرفته که در ادامه در
این زمینه بیشتر توضیح داده میشود.

روششناسیانجامپژوهش 

برای طراحی روش این پژوهش با مطالعه گسترده منابع ،انواع روشهای تحلیلی اعم از
روشهای تحلیل الیهای علتها ( ،)Causal Layered Analysisروشهای تحلیل سیستمی
( )System Dynamic Methodsو غیره مورد بررسی قرار گرفت و روش تحلیل اثرات
متقابل ( )Cross Impact Analysisبه عنوان روش مناسب و کارآمد جهت تحلیل عوامل
مؤثر بر کاهش سهم سپرده قرضالحسنه انتخاب شد.
بهرهگیری از روش تحلیل اثرات متقابل این امکان را به وجود میآورد که عالوه بر
رتبه بندی عوامل ،میزان اثرگذاری آنها از همدیگر و اثرپذیری بر یکدیگر نیز مشخص
گردد .اساساً زادگاه این روش در حوزه آیندهپژوهی بوده و جهت ارزیابی و مقایسه علل
مختلف که به یک مسئله واحد مرتبط میباشند ،به کار رفته است ( Gordon, 1968,

 .)p.105پس از طرح اولیه روش توسط  Gordonکاربردهایی در حوزه مدیریت استراتژیک
نیز یافته است و بهمرور به عنوان یکی از روشهای مطرح جهت اولویتبندی و تعیین
منطق اصلی این روش بر پایه اثرگذاری و اثرپذیری بنا شده است .ابتدا مسئله اصلی مورد
نظر انتخاب میگردد که در این پژوهش مسئله ،کاهش سهم سپرده قرضالحسنه در نظام
بانکی میباشد ،پس از آن از روشهای مختلف عوامل مؤثر بر آن و مرتبط با آن احصا
میشود  .جهت استخراج این عوامل پیشنهادهای مختلفی از مطالعه کتابخانهای تا مصاحبه با
صاحبنظران و برگزاری جلسات توفان فکری ( )Brain Stormوجود دارد .ما نیز در
این پژوهش جهت تکمیل بحث ،از مطالعات کتابخانهای ،مصاحبههای تخصصی و جلسات
فکری بهره بردهایم .پس از تعیین عوامل با تشکیل ماتریس اثرات متقابل میزان اثرگذاری و
اثرپذیری آنها بر یکدیگر توسط خبرگان مشخص میگردد؛ آنگاه به کمک نرمافزار مربوطه
( ،)MicMacعوامل استخراجشده به پیشران ،سیاستی ،مخاطرهآمیز ،تأثیرپذیر و عوامل
غیرمؤثر تفکیک میشوند.
در پایان با توجه به خروجی نرمافزار ،یافتههای تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار
میگیرند و نتیجه گیری صورت خواهد گرفت .مدل مفهومی نهایی با توجه به کاربرد روش
اثرات متقابل در یک موضوع اقتصادی ،عرصهای جدید بر فضای تحلیلهای اقتصادی
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عوامل کلیدی یا پیشران ( )Driving Forcesشناخته شد (.)Bunn & Salo, 1993, p.296
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میگشاید و کاربرد این روش امکان یافتن پیشرانها و شاخصها را در موضوعات مختلف
اقتصادی فراهم میآورد.

روشتحلیلاثراتمتقابل( )Cross Impact Analysis
همانطورکه ذکر شد ،این روش برای اولین بار در حوزه آیندهپژوهی طرح شده و سپس در
مدیریت استراتژیک و دیگرحوزهها به کار رفته است .این روش جهت تفکیک عوامل بر
مبنای اثر ،طرح ریزی شده است و فرض پنهان آن ،اثرگذاری و اثرپذیری عوامل بر یکدیگر
است؛ به بیان دیگر زمانی که موضوعی مورد تحلیل قرار میگیرد ،عوامل مختلفی با آن
مرتبط خواهند بود که می توان این عوامل را از طریق مطالعه یا نظر خبرگان احصا نمود؛
ولی ارزش و وزن هر یک از این عوامل در موضوع مورد بررسی مجهول است .روشهای
مختلفی جهت تفکیک عوامل و تعیین رابطه میان آنها پیشنهاد شده که برای مثال مبتنی بر
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رابطه علت و معلول یا رابطه سیستمی و غیره میباشد.
در مسائل اقتصادی که جنبه های اجتماعی و فرهنگی و حتی اعتقادی دارند -مانند
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بحث قرضالحسنه -بهراحتی نمیتوان روابط سیستمی یا علت و معلولی را حاکم کرد؛
زیرا شرط تحلیل سیستمی ،تشکیل حلقههای علّی ( )Causal Loopsو تعیین مقادیر
مشخصی برای ورودی و خروجی فرایندها میباشند (سنگه ،9334 ،ص .)411در این گونه
مسائل یکی از روشها ی راهگشا و البته پرکاربرد ،روش تحلیل اثرات متقابل است .این
روش از جمله روشهای مبتنی بر نظر خبرگان ( )Expert Basedمیباشد که با تقاطع
عوامل مختلف و مقابل هم قراردادن آنها ،میزان اثرگذاری هر عامل بر دیگری را نمرهدهی
می کند .درنتیجه مطابق جدول ذیل ،ماتریسی از عوامل تولید خواهد شد که خبرگان ،میزان
تأثیر هر عامل بر دیگری را تعیین میکنند .میزان اثر ،با اعداد صفر 4 ،9 ،و 3تعیین میشود
(صفر ،بدون اثر 9 ،اثر کمینه 4 ،اثر متوسط و  3اثر بیشینه).

جدول  :2ماتریس اثرات متقابل
عاملاول 



عاملاول 

عاملدوم 

عاملسوم 

عاملچهارم 

میزان اثرگذاری
عامل اول بر دوم

میزان اثرگذاری
عامل اول بر
سوم

میزان اثرگذاری
عامل اول بر
چهارم

میزاناثرگذاری
عوامل 

عاملدوم 
عاملسوم 
عاملچهارم 
میزاناثرپذیری
عوامل 

پس از تکمیل ماتریس ،اثر متقابل عوامل مطابق سطر و ستون انتهایی ماتریس فوق،
میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل استخراج میگردد و درنهایت عوامل در نموداری با
نمودار ،عوامل به پنج دسته اصلی تقسیم میشوند که به همراه توضیحات مربوطه در ذیل
آمده است:
عواملللل پیشلللران ) :(Driving Forcesعلللواملی کللله اثرگلللذاری حلللداکثر و

اثرپللذیری حللداقل دارنللد .درواقللع ایللن عوامللل در مسللئله مللورد بررسلی سرنوشللتسللاز
مللیباشللند .بلله هم لین دلیللل تغییللرات ایللن عوامللل کلیللدی ،بللر وضللعیت کللل سیسللتم
(موقعیت مسئله اصلی) مؤثر خواهند بود و نیروهای پیشران محسوب میشوند.


شاخصهلا :علواملی کله اثرپلذیری حلداکثر و اثرگلذاری حلداقل دارنلد و بله

هر تغییلری در دیگرعواملل ،واکلنش نشلان خواهنلد داد .از ایلن عواملل ملیتلوان جهلت
رصد مسئله بهره برد.


عواملی کله دارای اثرگلذاری و اثرپلذیری بلاال ملیباشلند (ربلع شلمال شلرقی)

به دو دسته تقسیم میشوند:

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /آسیبشناسی سپردههای قرضالحسنه ...

دو پارامتر اثرپذیری (محور  )Xو اثرگذاری (محور  )Yنمایش داده میشوند .در این

169



عوامل سیاستی کله پلایین نیمسلاز ملیباشلند و میلزان اثرپلذیری آنهلا نسلبت بله

اثرگذاریشلان بیشلتر اسلت .ایلن عواملل بله دلیلل اثرپلذیری بلاالتر قابلل تغییرنلد و بله
دلیل اثرگذاری باال نیز بر دیگر عوامل مؤثرخواهند بود.


عوامللل مخللاطرهآمیللز کلله بللاالی نیمسللاز قللرار دارنللد و میللزان اثرگللذاری آنهللا

نسللبت بلله اثرپللذیریشللان بیشللتر اسللت؛ درنتیجلله بللا تغییللری در ایللن عوامللل ،بقیلله نیللز
تغییر میکنند و دامنه تغییلرات افلزایش خواهلد یافلت؛ درنتیجله ریسلک ایلن تغییلرا بلاال
میباشد.


عوامل غیرملؤثر :عواملل بلا تأثیرگلذاری و تأثیرپلذیری کلم ،کله نله بلر دیگلران

اثر ملیگذارنلد و نله از دیگلران اثلر ملی پذیرنلد و حلذف خواهنلد شلد و درواقلع ایلن
تحلیل نشان میدهد که این عواملل متعللق بله ایلن حلوزه نبلودهانلد؛ چراکله تلأثیری بلر
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دیگرعوامللل ندارنللد و اثللری نیللز نم لیپذیرنللد .در شللکل ذیللل توضللیحات مصللور شللده
است.
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عوامل
عوامل مخاطره
سیاستی آمیز

عوامل
پیشران

عوامل

عوامل بی

تاثیرپذیر

تاثیر

اثرگذار
ی

اثرپذیر
ی

شکل  -1نمودار تحلیل اثرات متقابل

نرمافزار مشخص خواهند شد .وجود نرمافزار عالوه بر تسهیل محاسبهها ،امکان تحلیل
حساسیت را نیز فراهم میآورد؛ همچنین نرمافزار قابلیت محاسبه اثرات غیرمستقیم را نیز
ایجاد میکند .اثر غیرمستقیم شامل تأثیر عامل یک بر سه از طریق اثر بر عامل دو میباشد.

قابلیتهایکاربردروشتحلیلاثراتمتقابلدراقتصاد 

امروزه موضوعات کالن اقتصادی با عرصههای علم و فناوری ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
آمیخته است و این بههمتنیدگی موجب افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت میگردد (نمازی،

 .)9312روند تحوالت برنامهریزی نیز این امر را تأیید میکند؛ چراکه برنامهها از حالت
ساده و خطی بهمرور به برنامههای سیستمی و چندوجهی تغییر یافته و در ادامه با
رویکردهای استراتژیک تلفیق شده است .برنامهریزی استراتژیک نیز با تمرکز بر محیط و
تالش جهت فهم بهتر آن ،ملزم شده که مدلهای تحلیل محیط را به استخدام بگیرد،
همچون مدلهای Social, Technological, Economical, Environmental, ( STEEP
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فرایند محاسباتی ذکرشده ،توسط نرمافزار  MicMacانجام میشود و نتایج در خروجی
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 )Politicalیا  )Political, Environmental, Social, Technological( PESTکه در
برنامهریزی استراتژیک جهت شناخت ابعاد مختلف محیط بیرونی سازمان به کار میروند
(.)Porter, 1980

عدم توفیق استراتژیها و شکست برنامهها به دلیل تغییرات مستمر و شتابان محیط
موجب رشد مفاهیم آیندهپژوهی شد و آیندهپژوهی به عنوان ورودی برنامهریزی
استراتژیک تالش کرد به پیش بینی و ترسیم تصاویر محتمل از آینده بپردازد و ضعف
استراتژیها در مواجهه با تغییرات آینده محیط را مرتفع کند (اسالتر)9336 ،؛ درنتیجه
تکنیکها و روشهای آیندهپژوهی رشد چشمگیری یافت و یکی از این مصداقها نیز
روش تحلیل اثرات متقابل بود .این روش را آیندهپژوهان جهت غلبه بر تغییرات محیط به
استخدام گرفتند و همانطورکه بهتفصیل آمد ،مبتنی بر اثرگذاری و اثرپذیری میباشد .با
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توجه به بررسیها ،بهطورمشخص از این روش در موضوعات اقتصادی بسیار کم
بهرهگیری شده است؛ درحالی که با ماهیت مسائل اقتصادی بسیار همخوانی دارد.
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یکی از معضالت پیش روی صاحب نظران و مجریان اقتصادی عدم اتفاق نظر و فهم
مشترک میباشد که به نظر میرسد کاربرد این روش در موضوعات مشخص ،موجب
شکلگیری فضای گفتمانی حول موضوع خواهد شد و جلب مشارکت تفکرات مختلف و
گسترش دامنه صاحب نظران نیز از طرفی به اعتبار و دقت تصمیمات خواهد افزود و از
طرف دیگر موجب همگرایی آرا و اجماع نظر میگردد که ثمره آن تا حدی حمایت از
تصمیمگیریهای کالن و راهبردی در عرصه اقتصاد میباشد .یکی دیگر از مزایای کاربرد
روش تحلیل اثرات متقابل ،ورود به عرصه آیندهپژوهی و سناریوپردازی در موضوعات
اقتصادی میباشد.

یافتههایپژوهش 

قرضالحسنهبهروشتحلیلاثراتمتقابل 

سپردههای

آسیبشناسی

به منظور بررسی آسیبهای سپرده قرضالحسنه در این بخش سه مرحله اصلی طراحی
شده است :احصای دالیل احتمالی در مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه با خبرگان و
اعتبارسنجی دالیل ،تحلیل اثرات و تقسیمبندی دالیل.

شدهدرمطالعاتکتابخانهای 


گاماول:دالیلارائه
در گام نحست برای دستیابی به دالیل اولیه و بررسی پژوهشهای پیشین به بررسی منابع
کتابخانهای در حوزه قرضالحسنه پرداخته شده است .در این مرحله دالیلی که میتوانند
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی سهم سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکی کشور
مؤثر باشند ،از مقاالت و کتب استخراج و دالیل مشابه ،تلفیق شدهاند که این دالیل در
جدول  2ذکر شدهاند.

گامدوم:مصاحبهباخبرگانبانکی 
در این قسمت ،با استفاده از دالیلی که در منابع کتابخانهای وجود داشت ،لیستی برای
مصاحبه با خبرگان تهیه شد و در هفت مصاحبه جداگانه ،نظر خبرگان 9را در مورد میزان
تأثیر هر یک از این علل -با استفاده از طیف لیکرد -جویا شدیم .در این مصاحبهها میزان
تأثیر هر عامل به پنج حالت تقسیم شده است که عبارت اند از :خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد 173

و خیلی زیاد .برای این درجهبندیها خیلی کم با عدد یک و خیلی زیاد با عدد  5نمایش
جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  :3نتیجه مصاحبه با خبرگان بانکی
نظر مصاحبه شوندگان

ردیف

دالیل

1

وجود تورم و کاهش ارزش پول

5

2

رقابت بانکها برای افزایش نرخ سود سپردههای
سرمایهگذاری

4

5

3

نبود نیت قرضالحسنه از طرف سپردهگذاران

5

5

4

4

شرایط نامناسب اقتصادی

5

5

4

3

5

پایین بودن درآمد سپردهگذاران

5

5

4

2

5

6

سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی به علت کمبودن

3

4

5

4

3

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

5

5

5

5

5

5

35

5

4

5

4

5

32

4

5

4

4

31

5

4

3

22

5

3

22

4

5

22

 .9پنج نفر از مصاحبهشوندگان رئیس شعبه بانکهای رفاه ،صادرات ،ملت ،پارسیان و پاسارگاد بودند ،یک
نفر از مدیران ارشد مؤسسه مالی و اعتباری آرمان و یک نفر کارشناس بانک مرکزی و استاد دانشگاه.
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داده میشوند .نتیجه این مصاحبهها که بر اساس جمع میزان تأثیر رتبهبندی شدهاند ،در

ردیف

دالیل

نظر مصاحبه شوندگان
1

2

3

4

5

6

7

مجموع

تسهیالت قرضالحسنه
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7

تغییرات فرهنگی و اعتقادی مربوط به قرضالحسنه

5

5

5

5

5

5

5

25

2

کافی نبودن تبلیغات برای تجهیز سپردههای قرضالحسنه
و اجر معنوی آن

4

3

3

3

3

4

3

23

2

انحراف بانکها در مصرف تسهیالت قرضالحسنه و نسبت
کم تسهیالت واقعی اعطاشده به مردم

4

5

1

5

1

4

3

23

11

عدم وجود اراده جدی از طرف مدیران و مسئوالن بانکی

4

2

4

1

4

4

4

23

11

سقف وام قرضالحسنه و محدودبودن این تسهیالت به وام
ازدواج

4

2

3

3

4

4

3

23

12

افزایش معوقات مربوط به تسهیالت قرضالحسنه به دالیل
مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی

4

5

3

1

4

2

3

22

13

هزینه فرصت باال برای اعطای تسهیالت قرضالحسنه در
بانکها (مشکالت قانونی و محیطی و صرف زمان)

3

4

3

3

4

3

2

22

14

سوءاستفادههای رخداده در صندوقهای قرضالحسنه و
سلب اعتماد مردم

3

3

4

3

2

2

2

12

15

هزینهبربودن تسهیالت تکلیفی

2

2

3

2

4

2

3

12

16

عدم استفاده از سپرده قرضالحسنه توسط صندوقها

2

2

4

4

1

3

2

12

17

ضعف مدیریتی در ساختار بانکها

4

3

2

1

2

2

3

17

12

تأثیر منفی تبلیغات جوایز به نگرش اخروی

2

1

1

3

5

2

2

16

12

انتظار بانکها برای انتفاع

2

4

1

4

1

1

2

15

21

عدم اشراف کارکنان به مبانی بانکداری اسالمی

2

2

2

1

2

2

2

13

نظر مصاحبه شوندگان

ردیف

دالیل

21

عدم امکان مدیریت به علت نوسانات

1

22

توزیع نا عادالنه ی منافع با جوایز

1

3

23

گسترش صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات جایگزین

1

2

1

24

نرخ ذخیره قانونی برای سپردههای قرضالحسنه

1

1

1

3

25

فردی و داوطلبانهدانستن قرضالحسنه توسط مدیران

1

1

2

1

1

26

غیرشرعیدانستن کارمزد قرضالحسنه از طرف مردم

1

1

1

1

1
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2
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1

2

1
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1

2

1

1
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 تغییرات فرهنگی و اعتقادی (ردیف  3و  1و  3و )93؛
 رقابت بانکهلا بلرای افلزایش نلرخ سلود سلپردههلای سلرمایهگلذاری (ردیلف
)4؛
 شرایط نامناسب اقتصادی و پایینبودن سطح درآمدها (ردیف  2و )5؛
 سلللب اعتمللاد مللردم از سیسللتم بللانکی بلله دلیللل انحللراف از مصللرف صللحیح
قرضالحسنه (ردیف  6و )1؛
 عللدم وجللود اراده جللدی از طللرف مللدیران و مسللئوالن بللانکی (ردیللف  91و
)91؛
 سقف و تنوع کم وامهای قرضالحسنه (ردیف )99؛
 مشللکالت قللانونی (موانللع و کمبللود سیاسللتهللای تشللویقی) (ردیللف  95و 96
و  41و )42؛

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /آسیبشناسی سپردههای قرضالحسنه ...

خبرگان نقش مهمی در کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه داشتهاند:
 وجود تورم و کاهش ارزش پول (ردیف )9؛



وجود تورم و کاهش ارزش پول.

گامسوم:ماتریساثراتمتقابل 
در این مرحله با استفاده از تحلیل دو گام قبلی ،دالیل با اهمیت و اصلی کاهش سهم
سپردههای قرضالحسنه استخراج شدند .این دالیل به شرح ذیل میباشند:
 .9عدم اعتماد مردم به بانکها به علت تخلف از پرداخت صحیح تسهیالت قرضالحسنه؛
 .4وجود تورم و کاهش ارزش پول؛
 .3رقابت بانکها برای افزایش سود سپردههای سرمایهگذاری؛
 .2پایین بودن سطح درآمد سپردهگذاران و مشکالت اقتصادی؛
 .5تغییرات فرهنگی و اعتقادی -مثل کاهش اعتقادات مذهبی و افزایش منفعت طلبی؛
 .6سقف و تنوع کم در تسهیالت قرضالحسنه؛
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 .1نبود اراده جدی برای گسترش قرضالحسنه از طرف مدیران بانکی؛
 .3خألهای قانونی (الزام و تشویق برای جذب قرضالحسنه).

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ابوالقاسم توحیدینیا و وحید فوالدگر

به این ترتیب ماتریس اثرات متقابل برای دالیل فوق طراحی و در مصاحبه با سه تن از
استادان دانشگاه تکمیل شد 9که نتیجه آن در جدول ذیل قابل مالحظه است .برای تکمیل
این ماتریس در مصاحبههای جداگانه با هر یک از خبرگان نظر آنها را در خصوص میزان
تأثیرگذاری هر عامل بر عامل دیگر جویا شدیم و پس از جمعآوری دادهها برای ثبت نهایی
آرایهها در نرمافزار ،پس از محاسبه میانگین حسابی هر آرایه از ماتریس ،آن را به
نزدیک ترین عدد صحیح گرد کردیم .در خصوص برخی از آرایهها نظر دو تن از استادان،
تأثیر بالقوه ( )pبود و نظر استاد سوم عدم تأثیرگذاری این عامل بر دیگری .در این موارد
برای آرایه مذکور  pدر نظر گرفته شده است.

 .9اسناد مربوط به مصاحبه با استادان دانشگاهی در خصوص ماتریس اثرات متقابل نزد نگارنده محفوظ
میباشد.

جدول  :5ماتریس اثرات متقابل عوامل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه
ماتریس عوامل مؤثر بر کاهش سهم قرضالحسنه در نظام بانکی

1

 -1عدم اعتماد مردم به بانکها به علت تخلف از پرداخت صحیح
تسهیالت قرضالحسنه

2

3

4

5

6

7

2

1

1

1

P

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

3

1

1

1

 -3رقابت بانکها برای افزایش سود سپردههای سرمایهگذاری

P
2

1

 -4پایین بودن سطح درآمد سپردهگذاران

1

1

2

 -5تغییرات فرهنگی و اعتقادی (مثل کاهش اعتقادات مذهبی و
افزایش منفعت طلبی)

1

1

3

1

 -6سقف و تنوع کم در تسهیالت قرضالحسنه

3

1

1

1

1

 -7نبود اراده جدی برای گسترش قرضالحسنه از طرف مدیران
بانکی

2

1

1

1

1

3

 -2خألهای قانونی (الزام و تشویق برای جذب قرضالحسنه)

1

1

2

1

2

3

 -2وجود تورم و کاهش ارزش پول

2
2

یافتههایپژوهش 

مستقیم و غیرمستقیم عوامل مختلف بر یکدیگر استخراج شد و به این ترتیب عوامل
پیشران ،سیاستی ،مخاطرهآمیز و شاخصها از یکدیگر تفکیک شدند .با توجه به تحلیل
اثرات متقابل و درنظرگرفتن اثرات غیرمستقیم ،هیچ یک از عوامل دستهبندیشده فوق در
گروه عوامل بیاثر جای نگرفتند.

عواملپیشران 
عواملی که بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیر پذیری را دارند یا عوامل پیشران ،به ترتیب
عبارتاند از :خألهای قانونی (عدم وجود ساز وکارهای تشویقی جهت جذب
قرضالحسنه) ،تورم و کاهش ارزش پول و پایینبودن سطح درآمد سپردهگذاران .معنای
پیشران این است که در صورت تغییر این گزینهها ،دیگرعوامل نیز تغییر خواهند کرد؛
درنتیجه اینها نقاط کلیدی مسئله قرضالحسنه به حساب میآیند .البته در این خصوص باید
به این نکته توجه داشت که میزان کنترلپذیری هر یک از این عوامل متفاوت خواهد بود؛
برای مثال خألهای قانونی را میتوان با همکاری قوه مقننه و بخشهای اجرایی با تصویب
قوانین جدید و تهیه دستورالعملهای اجرایی برطرف کرد؛ ولی کاهش تورم که دالیل

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /آسیبشناسی سپردههای قرضالحسنه ...

در گام بعدی نتایج ماتریس تکمیلشده فوق با استفاده از نرمافزار  MicMacتحلیل و اثرات
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ریشهای دارد یا افزایش درآمد سپردهگذاران نیاز به زمان و تغییرات اساسی در برخی
ساختارهای اقتصادی کشور خواهد داشت.

عواملسیاستی 
بر اساس نتایج ،عوامل سیاستی یا هدف نیز شامل دو مورد زیر میباشد:
 .9رقابت بانکها برای افزایش سود سپردههای سرمایهگذاری؛
 .4نبود اراده جدی برای گسترش قرضالحسنه از طرف مدیران بانکی.
این عوامل در ناحیه اثرگذاری و اثرپذیری باال قرار گرفتهاند؛ ولی میزان اثرپذیری آنها
بیش از اثرگذاری است و جزو عوامل هدف یا سیاستی محسوب میشوند .با نگاه تحلیلی
به این دو عامل مشخص میشود که این دو ضمن اینکه بر دیگر عوامل اثرگذارند ،خود نیز
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بر یکدیگر مؤثر خواهند بود؛ یعنی عدم وجود اراده جدی در مدیران بانکی جهت ترویج
امر قرضالحسنه بر رقابت بانکها برای افزایش سود اثرگذار است و از سوی دیگر نبود

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ابوالقاسم توحیدینیا و وحید فوالدگر

اراده جدی نیز خود متأثر از عوامل پیشران و رقابت بانکها خواهد بود .همین امر نشان
میدهد که این دو مورد ،قابل مدیریت و سیاست گذاری بوده و میتوان با راهبردهای کالن
و برنامهریزی ،آنها را محقق نمود.

مخاطرهآمیز 

عوامل
یکی دیگر از عوامل ناحیه اثرگذار و اثرپذیر باال ،تغییرات فرهنگی و اعتقادی مانند کاهش
اعتقادات مذهبی و افزایش منفعت طلبی میباشد .این عامل در بخش مخاطرهآمیز قرار
میگیرد؛ زیرا میزان اثرگذاری آن نسبت به اثرپذیری بیشتر است؛ درنتیجه با ایجاد تغییرات
در آن ،دامنه گستردهتری از اثرات ،پدید خواهد آمد که ممکن است مخاطرهآمیز یا دارای
ریسک باال باشد  .البته الزم است بدین مسئله واقف باشیم که این حدود و مرزها قراردادی
و اعتباریاند و قطعاً نسبی خواهند بود؛ به بیان دیگر عوامل بخش سیاستی و هدف نیز که
اثرگذاری و اثرپذیری باالیی دارند ،مخاطراتی را در بر خواهند داشت؛ ولی جهت
مشخصشدن نتیجه الزم است محدودهای را مشخص کنیم تا بتوانیم به مرحله تصمیمگیری
برسیم.

شاخصها 

در این قسمت عواملی را بررسی خواهیم کرد که اثرپذیری باالیی دارند و در مقابل میزان
اثرگذاری آنها اندک است .این عوامل درحقیقت از تغییرات فضای مسئله متأثر خواهند شد
و هر تغییری را منعکس میکنند؛ ولی تغییرات خودشان بر عوامل دیگر اثر چندانی نخواهد
داشت؛ به همین دلیل میتوان آنها را به عنوان شاخص در مسئله معرفی کرد .این عوامل به
شرح ذیل میاشند:
 .9سقف و تنوع کم در تسهیالت قرضالحسنه؛
 .4عللدم اعتمللاد مللردم بلله بانللکهللا بلله علللت تخلللف در پرداخللت صللحیح
تسهیالت قرضالحسنه.
با توجه به تحلیل فوق ،افزایش سقف و تنوع این تسهیالت را میتوان به عنوان
شاخصی از رونق فضای قرضالحسنه در جامعه دانست و طبیعتاً با بهبود عوامل پیشران و 179

مردم به عملکرد بانکها در این حوزه خواهیم بود.

خالصهونتیجهگیری 

در این پژوهش ضمن بررسی علل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه در منابع
کتابخانهای و از نگاه خبرگان ،به تحلیل و تفکیک این عوامل با استفاده از روش تحلیل
اثرات متقابل به عنوان یکی از روشهای قابل کاربرد در تحلیل پدیدههای اقتصادی
پرداختیم و نتایج ذیل حاصل شد:
عوامل پیشران .9 :خأل های قانونی؛  .4تورم؛  .3پایینبودن سطح درآمد سپردهگذاران.
عوامل سیاستی و مخاطرهآمیز .9 :رقابت بانکها برای افزایش سود سپردهها؛  .4نبود
اراده جدی مدیران بانکی؛  .3تغییرات فرهنگی و اعتقادی.
شاخصها .9 :سقف و تنوع کم تسهیالت قرضالحسنه؛  .4عدم اعتماد مردم به بانکها.
به این ترتیب میتوان گفت تمامی این عوامل ،سیستمی را شکل می دهند که توجه به
هر بخش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .عوامل پیشران به عنوان پایههای اساسی
شکل گیری این مسئله شناخته میشوند؛ ولی باید به این موضوع دقت داشت که میزان

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /آسیبشناسی سپردههای قرضالحسنه ...

سیاستی ذکرشده و بهبود کارایی در تجهیز و تخصیص قرضالحسنه ،شاهد افزایش اعتماد

مدیریتپذیری هر یک از آنها با یکدیگر متفاوت است و قابلیت اعمال تغییرات سریع در
آنها کمتر از عوامل سیاستی و مخاطرهآمیز خواهد بود .به همین دلیل سیاستگذاران ضمن
اینکه باید جهتدهی میان مدت و بلند مدت مناسبی برای نیروهای پیشران (تورم ،خأل
قانونی و سطح درآمدها) داشته باشند ،میتوانند در کوتاهمدت با مدیریت درست و اصالح
عوامل سیاستی (رقابت بانکها ،نبود اراده جدی مدیران) و ریلگذاری برای جهتدهی
آرام به تغییرات فرهنگی ،شاخصهای کاهش سهم این سپردهها را تغییر دهند و باعث
افزایش اعتماد مردم به بانکها و ایجاد تنوع در تسهیالت قرضالحسنه شوند .ولی اگر
سیاست گذاریها در خصوص پیشرانهای مسئله  ،همسو با تغییرات در عوامل سیاستی و
مخاطرهآمیز نباشد ،نه تنها به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید ،بلکه افزایش پیچیدگی در
تحلیل عوامل دور از انتظار نخواهد بود و احتماالً شاهد ورود عوامل تأثیرگذار جدید به
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تحلیل خواهیم بود.
بدین ترتیب الزم است مسئوال ن امر در خصوص علل و عوامل مؤثر بر کاهش سطح

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ابوالقاسم توحیدینیا و وحید فوالدگر

سپردههای قرضالحسنه که بر اساس تحلیلهای مطرحشده در این مقاله به دست آمدهاند،
اهتمام الزم را مبذول داشته ،تالش نمایند با راهکارهای عملیاتی مناسب در جهت تخفیف
و برطرف کردن این عوامل نامطلوب گام بردارند .بدیهی است که ارائه توصیههای سیاستی
جهت چاره اندیشی در این زمینه ،بسته به نوع عوامل اخاللگر ،دارای ابعاد و اولویتهای
زمانی و اجرایی متفاوتی خواهد بود؛ برای مثال در برطرف کردن عوامل مؤثر در کاهش
سهم سپردههای قرضالحسنه ،اگرچه اولویت با عوامل پیشران است ،انتظار برطرفشدن
آنها در کوتاهمدت واقعبینانه نیست؛ لذا توصیههای عملیاتی برای دوره جاری و بازه زمانی
کوتاهمدت قاعدتاً باید بر عوامل سیاستی تمرکز داشته باشند؛ مثالً کنترل رقابت بانکها
برای افزایش سود سپردهها ،به عنوان یک عامل سیاستی ،میتواند بر سطح تورم به عنوان
یک عامل پیشران تأثیر گذار باشد و آن را تخفیف دهد که تخفیف تورم هم در بلندمدت
میتواند سبب افزایش سهم سپردههای قرضالحسنه گردد.
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