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 چکيده

هاي مالي در مقايسه  آوري بيشتر آن در بحران کشورهاي در حال توسعه با ادعاهايي مبني بر تاب رشد سريع بانکداري اسالمي در

هااي   با استفاده از داده. البته، شواهد تجربي اندکي براي حمايت از چنين ادعايي وجود دارد. با بانکداري متعارف همراه شده است

يک بحاران ماالي مقايساه     درها را   متعارف وجود دارد، عملکرد اين بانک پاکستان که در آن هم بانکداري اسالمي و هم بانکداري

هاا، تمايا     ت بانک، در شعب اساالمي باناک   و چه در حالت کنترل مشخصا مشروطنتايج نشان داد که چه در حالت غير. ايم کرده

هاايي کاه هام عملياات اساالمي و هام عملياات         اسالمي بانک شعب. هاي مالي وجود دارد بحران درها  کمتري به خروج سپرده

همچنين . دهنده نقش برند مذهبي است دارند که نشان( به جاي کاهش آن)ها، تماي  به جذب سپرده  بحران درغيراسالمي دارند، 

هاا   آنها کمتر باه ساپرده   دهي  پردازند و تصميمات وام هاي مالي مي بحران درهاي بيشتري  هاي اسالمي، وام دريافتيم، شعب بانک

تواند ثبات سيستم بانکداري را  هاي مبتني بر اعتقاد ديني، مي که افزايش شمول مالي گروهدهد  نشان ميهاي ما  يافته .متکي است

 .ارتقا دهد
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 مقدمه. 7

 يبلندمهدت  مللرهرد ر هل    يهها  يهي مدت بهه دررر  کوتاه يها يل بدهيتبد به معناي  ديل در سررسيتبد

 يهها  يرنقد و بهده يغ يها ييرز دررر يبيخود  ترک  ت تجارتيها بر رساس ماه بانک  نيبنابرر. هاست بانک

و ملرن رسهت خهرو    درشته قررر   ينگيمدم رنطباق نقد سکيکنند که در معرض ر يم ينگهدرر ينقد

خ يکهه تهار   طهور  هلها    .و رمسار بانک رر به هلرره درشته باشد( يهجوم بانر)ها رز بانک  سپرده يناگهان

در نظهر گهرنتن   بهدو   (  يهجهوم بهانر  )ها  ها رز بانک سپرده يروقات خرو  ناگهان يدهد  گاه ينشا  م

ط ين نهو  رز شهرر  يه ر. رست يعات درباره سالمت بخش ماليل شايها و تنها به دل بانک يورقع يقدرت مال

بهه منهور  ملها      . باشد ينگينقد يها بحرر در  يبانر يها نظام يآور تاب يبرر يتورند آزمون يم يبحررن

د يه جد نسهبتا   يهها  ن نظهام يه رز ر يره ي  يرسالم يها بانکمانند   ينيبر رمتقاد د يمبتن يات مالمؤسس

 يمهال   بحهرر  در متعهار    يهها  سه با بانکيدر مقا يرسالم يها رنتار بانک پژوهش دربارهرلبته  . هستند

 .محدود رست

و متعهار  در   يرسهالم  يها بانک يده ها و رنتار ورم سپرده يرر رو ين مقاله  رثر بحرر  مالير در

ن يدر آغهاز آخهر    .ميکن يم يبررس -ها وجود ندررد سپرده يبرر يله مشخصيچ بيکه ه ييجا-پاکستا  

ها مورجهه شهد    رز خرو  پو  رز بانک يعيپاکستا  با حجم وس ي  بخش بانردرر002 هفته رز سپتامبر 

د ين بردرشت شهد ير. بود يه مالمؤسسن يچند يها درباره شرست رحتلال عات در رسانهيجه شايکه در نت

 7ک دوره يه در  يدر بخش بانردرر يدرريد يها سپرده. منجر شد ينگيد نقديدها به کلبود ش رز سپرده

سهپتامبر   7 رز )سهه هفتهه   در نقط .  ( 002 نورمبر    تا  002 سپتامبر 7 رز )انت يکاهش  ير هفته

کهاهش   يه پاکسهتان يه ارد روپيه ليم    ا يه در هد     يدرريه د يها   سپرده(002 رکتبر  2 تا  002 

______________________________________________________ 
1. Maturity Transformation 

2. Liquidity Mismatch Risk 

3. Diamond and Dybvig .(1983). 

4. Bank Run 

و مورجههه بها   (   مهالیي بهرري ملها   )رسهالمي دررنهد   انردرري توجهي رز ب يک مطالعه بين کشوري رز مناطق که سهم قابل.  

ري نيازمند دسترسهي   با رين حا   چنين مقايسه. هاي رين مقاله رر تقويت کند تورنست رستنباط هاي بحرر  مشابه مي موقعيت

 .ها و رمتباررت ثبت شده برري هله مناطق بود که چنين رمراني برري ما وجود ندرشت هاي سپرده به درده
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مجهدد   يسهاز  رهيه در ذخ يانه بانک مرکهی يگرر مدرخله يها ق کلکين بحرر  رز طرير ماهدو در . انتندي

 .کنتر  شد يدر بخش بانر ينگينقد

خهرو  سهپرده   ( تابعهه  يو ورحهدها  يرسهالم  يها شعب بانکويژه  به)يرسالم يها م بانکيانتيدر

رر  يگذرر ش سپردهيرنیر يموررد ما حت يرند و در بعض متعار  تجربه کرده يها رر نسبت به بانک يکلتر

تابعهه   يو ورحهدها  يدهنده ورود سپرده به شعب رسالم متوسط نشا  طور بهم که ير بحرر  ثبت کردهدر 

مربوط بهه بانهک    يرست که بخش ييها يژگيرز و ير جه مجلومهين رمر در نتير. رستزما  بحرر  در آ  

 يهها  جه  بانهک يدر نت. رست " يند مذهببر" تيدهنده رهل نامربوط به بانک رست و نشا  يبوده و بخش

م يانتيه در  نيهلچنه . دررند يبحرر  مالدر  يمرضه رمتبار به رقتصاد ورقع يبرررر  يبهتر ييتورنا يرسالم

هها   ررت سهپرده ييه متعار  آنها  کلتر بهه ت   ي  نسبت به رقبايرسالم يها له بانکيورم به وس يکه رمطا

 .حساس رست

بررسهي    رنهد  کهرده بحهرر  متفهاوت ملهل     طهي  يرسهالم  يها که بانک رر يگوناگونربعاد  نيشيپ همطالع

انتند کهه کهاهش   يدر( 0 0 ) يدي  حسن و درين کشوريمختلف در مطالعات ب يارهايبه مع يبا نگاه. کند مي

. متفهاوت بهوده رسهت    (CBs)  متعهار   يها با بانک (IBIs)  يرسالم يات بانرمؤسسر بر يرخ يجهان يبحرر  مال

مررحل نخسهت بحهرر    در خود رر  يکلک کرده رست تا سودده يرسالم يات بانرمؤسسمتفاوت به  يمد  تجار

آنها رثهر گذرشهته    يبحرر  بر سودده يف در مررحل بعديسک ضعيت ريريات مديکه ملل يند  در حاليحفظ نلا

هها    يهي شتر در دررريشتر رمتبار و نرخ رشد بيبا رررئه ب يرسالم يات بانرمؤسسبا در نظر گرنتن هله جورنب  . رست

     يهها  هبها رسهتفاده رز درد  . رنهد  درشته "يو مال يثبات رقتصاد"در  يشتريمتعار   نقش ب يها نسبت به بانک

  يجههان  يمال  بحرر در جه گرنتند که ينت(   0 )  کورنت و مروچ –گو ي  بک   در007 - 99 دوره در کشور 

آنهها    نيهلچنه . رنهد درشته يشتريه بيع سرمايبهتر و تجل ييت دررريفينسبت مدرخله باالتر  ک يرسالم يها بانک

 کهه  يحهال  در؛ رنددر بازرر بورس رز خود نشا  درده يمللررد بهتر يرسالم يها ن دوره  بانکيمشاهده کردند در ر

______________________________________________________ 
1. Religious Branding 

2. Islamic Banking Institutions 

3. Conventional Banks 
4. Beck, Demirgüç-Kunt and Merrouche 
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 2  يهها  بها رسهتفاده رز درده  . سهت يبهاالتر ن  دررند  مللررد آنهها ملومها    يقابل توجه  رثر رندرزه يرسالم يها بانک

 ي  زمهان يرسهالم  يهها  جه گرنتند بانکينت( 0 0 )  هک و هسهي  سيرسالم يکشور با حضور قابل توجه بانردرر

رز دسهت  شوند  قهدرت خهود رر    يلحاظ رندرزه بیرگتر م بهترند  رما هر چقدر که  يقو يلحاظ مال  بهرند   که کوچک

در کنهار  . رسهت  يبیرگ رسالم يها در بانک يسک رمتباريت ريريمد يها دهنده چالش ن رمر نشا يدهند که ر يم

ک محهانظ  ثبهات   يه تورند به منهور    ي  ميها در رستفاده رز مازرد مشتر بانک ديگر رنور  يي  تورنايرسالم يها بانک

تها    99 رز سها     نشها  دردنهد کهه    (007 )هک و هسه يس. بهبود بخشد يتجار يها سه با بانکيآنها رر در مقا

آنهها در رسهتفاده رز    ييل تورنها يه دلبهه   (OECD)  و توسعه يرقتصاد يسازما  هلرار مضوکشور  9 در   00 

( يرمتبهار  يهها  هيه و رتحاد  يتعهاون  يهها  مانند بانهک )  يمشارکت يها تر  بانک فيضع يها دورهدر  يمازرد مشتر

انتنهد  ي  آنهها در رنیو  بر ريهن . بودند يشتريدرت و ثبات بيدر ما ينوسا  کلتر يدررر يتجار يها نسبت به بانک

 ياهه  بها رنهدرزه   ييهها بانهک  يمطالعه ما بها بررسه  . رثر ملبت دررد يبر ثبات بخش بانر يمشارکت يها حضور بانک

له ي  مها بهه وسه   هلچنين. و متعار  رنیوده رست يرسالم يات مللررد بانردرريبحرر   بر ردب يها دورهدر مختلف 

هها و در   بهر سهپرده   يرثهر بحهرر  مهال    يها و رمتباررت ثبت شده به منظور بررسه  سپرده يهفتگ يها ب دردهيترک

ات موجهود سههم   يه   در کلک بهه ردب يرسالم يات بانرمؤسسمتعار  مانند  يات بانرمؤسس يده جه رنتار ورمينت

 .مير درشته

رقتصاد کهه در   يقيحق يها بر بخش يبخش مال يها ات رنتقا  شوکيمقاله بر ردبن ير  نيهلچن

ا و ورشهين ي  ر(  0 ) 2و لو  يانتي  ج(  0 ) 7هاس و و  هور  ي  د(  0 )  وينيمطالعات کاپا  و م

ملها     يبهرر . مورد رشاره قررر گرنته بود  رنیوده رسهت ( 002 ) 0 نيو خاجا و م( 0 0 ) 9نيارستشو 

 يمال  بحرر در ها  بانک يمال تأمين يدر بازررها يرثر بحرر  مال يريگ هرندرز يبرر(   0 )و ينيکاپا  و م

______________________________________________________ 
1. Size Effect 
2. Cihák and Hesse 
3. Organization for Economic Cooperation and Development 
4. Cooperative Bank 

5. Mutual Bank 

6. Kapan and Minoiu 
7. de Haas and van Horen 
8. Giannetti and Laeven 
9. Ivashina and Scharfstein 
10. Khwaja and Mian 
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 ينگيو نقهد    ملهده  يمهال  تهأمين هها بهه    بانهک  يانس وربسهتگ يرز ورر يشرکت يها   بر مرضه ورميجهان

 ييهها  دههد بانهک   يآنها نشا  م يها انتهي. رند  رستفاده کرده007 آنها در سه ماهه دوم سا   يساختار

رز پيش  يبهتر يساختار ينگيت نقديتر و وضع تيفيه با کيکه سرما ييآنها يعنيتر  يتررزنامه قو يدررر

ل بدنه در يآنها منجر به ترل يها انتهي. ها بودند بحرر  درشتند  بهتر قادر به حفظ رررئه رمتبار به شرکت

هها برقهررر    بانهک  يدهه  و ورم يبخش مال يها شوکن يب يک رربطه مليشده رست که  ياتيحا  رشد ردب

و  يانتيه   ج(  0 )ههاس و و  ههور    يد) يرلللله  نيبه  يشهرکت  يهها  ههم رز ورم  يد و شورهدينلا يم

 .کند ي  رررئه م((002 )نيخاجا و م) يدرخل يها و هم ورم(( 0 0 )ن يرستانا و شيورشير  (  0 )نيلو

ک رقتصهاد  يه ها در مهتن   بانک يق کنتر  قدرت ماليرز طر ن رست کهيات رين رشته رز ردبيسهم ما در ر

و متعهار  بهه شهرل     يرسهالم  يهها  بر بانک يمال يها ا بحرر يم که آيکن ين مييبازرر در حا  ظهور  تع

 .ريا خيگذررند  يم تأثير يمتفاوت

رذهها     عهيا شها يم آيکن ين مييرو   تع. ميکن يرر در دو مرحله دنبا  مپرسش ن يرپاسخ به ما  

انتهه بهود    يرور   002 سهپتامبر و رکتبهر   در ها  پاکستا  که در رسانه يها درباره سالمت بانک يملوم

 يابيدوم  ررز. ريا خيشد  ينگينقد يها جاد شوکيجه بامث ريها و در نت  ها رز بانک منجر به خرو  سپرده

 يهها  بر بانهک  تأثيرن يا ريگذرشته رست و آ تأثيرها  بانک يده ها بر رنتار ورم ر در سپردهييا ت يم آيکن يم

هها    ر سهپرده ييها و در نگاه به ت  يژگيو يدرباره برخ. ريا خيمتعار  رست  يها متفاوت رز بانک يرسالم

ات ير مللررد  مللييت  يچگونگ يبررس يبرر يعنيم  يکن يسه رستفاده ميمقا يبرر يرز رثررت ثابت بانر

شهود کهه ههر دو     يرسهتفاده مه   ييها رز بانک)م يکن يم يبحرر  بررسر دک بانک رر يو متعار   يرسالم

( هها  شرکت)رندگا يگ رثررت ثابت ورم يده مشخصات ورم يبرر(. و متعار  رر با هم دررند يات رسالميملل

رسها  بهر   يدوره در و متعار  چگونه  يرسالم يها بانک  يم رمتبار بانريکن يابيم تا ررزيرر رنتخاب کرد

در که ملرن رسهت  رر تقاضا  يررت رحتلالييها  ت  کنتر  رثررت ثابت شرکت. گذررد يم تأثيرک شرکت ي

 .کند يکنتر  م  دوره رتفاق رنتاده باشد

______________________________________________________ 
1. Wholesale Funding 
2. Bank Credit  
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ک يه سهوي   ک يه متفاوت هسهتند  رز    و متعار  يرسالم يها بانک يها برر چطور رثررت بحرر 

 يپهو  رسهالم   يرر بازررهها يخطرناک باشد  ز يرسالم يها بانک يبررويژه  بهملرن رست  ينگيشوک نقد

ن يآخهر  منهور   بهه  ير چ ورم دهنهده ي  هه يرسهالم  يرز کشهورها  يانته هسهتند و در بعضه  ي کلتر توسعه

هها روبهه    سک خرو  سپردهيشتر با ريملرن رست ب يرسالم يها بانک  نيهلچن. وجود ندررد  دهنده ورم

 خها  و رحلهد  )کننهد   يک مه يا  شهر يه در سهود و ز  رر يگهذرر  هيسهرما  يهها  رر آنها سپردهيرو شوند  ز
دررنهد  ملرهن رسهت نسهبت بهه نهرخ        يمهذهب  يها یهيکه رنگ يگذرررن گر  سپردهيدسوي رز ((.  00 ) 

ن يه ر. شها   کلتهر حسهاس باشهند    يها بانهک  ين رو نسبت به قدرت ماليخود و رز ر يها بازگشت سپرده

سه بها  يدر مقا يرسالم يات بانرمؤسسن يورم ب يو رنتار رمطا يآور تاب يابيت ررزيمتضاد رهل يروهاين

چرر که رگهر   ؛ی درردين ياستيت سين پرسش رهلير. کنديد ميدوره بحرر  رر تشددر متعار    يها بانک

ق يه رز طر يش شلو  مهال ين  ورت رنیريآورتر باشند  در ر تاب يدورر  بحرر  مالدر  يرسالم يها بانک

 . رقتصاد رر کاهش دهد يقيبه بخش حق يمال يها تورند رنتقا  شوک ي  ميرسالم يبانردرر

 يهفتگه  ينگينقهد   تيدورر  بحهرر   وضهع  در ها  ر سپردهييت  يريگ هرندرز يبرر  يا  آماريبه ب

ن رطالمات رر با رطالمات سهط  ورم کهه رز ثبهت    ير. مير دست آورده هپاکستا  ب يها رر رز بانک دولت بانک

( پاکستا  يبانک مرکی)  پاکستا  يدر بانک دولت يله ردرره رطالمات رمتباريکه به وسرمتبار پاکستا   

مها در   يهها  رز آنجها کهه درده  . ميب کرديشود  گرنته و ترک يم ينگهدرر يليو تنظ يرهدر  نظارت يبرر

سهود    هي  تلرکی ما بر حاش(و نه درخورست ورم)د رشاره دررد يرمطاشده جد يها ها  به ورم مورد سط  ورم

 . بانک رست

دربهاره  ري  پيشهينه شهامل  دوم  بخش : شده رست يبند ر  ورتين مقاله به شرل زيمانده ر يباق

 002 سپتامبر و رکتبر  ينگيو کلبود نقد يبحرر  مالسوم  بخش . در پاکستا  رست يرسالم يبانردرر

در بخهش  . ميکنه  ي  مه يرر تشهر  يرقتصادسنج يها يژگيها و و دردهچهارم  در بخش . دهد ي  ميرر توض

 . ديم کررررئه خوره رر يريگ جهينتششم نيی ج و در بخش ينتاپنجم 

______________________________________________________ 
1. Lender of Last Resort Facility 

2. Khan and Ahmed 

3. State Bank of Pakistan (SBP) 
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 در پاکستان یاسالم یبانکدارپيشينه . 2

و متعار  درکنار ههم   يرسالم يها رست  که در آ  بانک  بانک محور يستم ماليک سي يپاکستا  دررر

مقرررت مناسهب در رورخهر دههه      جهيدر نت يانت گسترش  920 رز دهه يرسالم يبانردرر. وجود دررند

 کهامال   يهها    بانهک متعهار   يهها  در کرد کهه بانهک  يرجازه پ ي نعت مال. رشد آ  سرمت گرنت 990 

کهه   (ISs)  يرسهالم  يا شهعب مسهتقل بانرهدرر   يه   يرسالم يتابعه بانردرر يو ورحدها (IBs)  يرسالم

بهه   يرسهالم  ي  بخش بانرهدرر 000  يها سا در . دينلا يرندرز متعار  هستند  رره يها متعلق به بانک

بانهک متعهار  بها       کامهل    يبانک رسهالم   بانک متعار      رکنو   هم. انتيدست  يرشد دو رقل

 يبهرر . در پاکسهتا  وجهود دررد  ( رر دررنهد  يبخهش بهانر   يها ييدر د رز کل دررر 7که ) يشعب رسالم

رر بهه   يرسهالم  يا شعب مستقل بانردرري يرسالم يها تابعه بانک يو ورحدها يرسالم يها   بانکيسادگ

 . مينام يم يرسالم يات بانرمؤسسمنور  

ها بهر   ن تفاوتيشوند و چگونه ر يی ميمتعار  خود متلا يرز رقبا يرسالم کامال  يها چگونه بانک

تورننهد   ينل يرسالم يها متعار   بانک يها بانکگذررد  بر خال   يم تأثير يمال يها بحرر در رنتار آنها 

به  (PLS)  ا يمشارکت در سود و ز يقررردردها. ه بهره  شرکت کننديا قرض بر پاي يده ات ورميدر ملل

ل مشهرالت  يرگرچه  به دل. شود يدر نظر گرنته م يرسالم يها در بانک يمال تأمينآ   دهيمنور  شرل ر

بهازده   يرز قررردردهها  معلوال ها  هستند  بانک يکه مانند سهام ييقررردردهان يدر چن يمخاطررت رخالق

 يو تها حهد  ( رجهاره )نه   يیي  ل(مرربحه) ينروش رقساطمانند کنند   يرستفاده م  ييثابت با پشتورنه دررر

در هد رز   20ش رز يدر پاکستا  ب. شوند ميمحسوب  يمال تأمينه يرول يها مشارکت که به منور  روش

مشهارکت در   ين سه نو  قررردرد رست که سهم قررردردهايق ريرز طر يرسالم يها بانک يمال تأمينکل 

((.   0 ) 7نها و و  ونبهرگ  ير  رونجي  ظه(  0 )  نايل  نروغ و رونجيب)ا  هلچنا  کم رست يسود و ز

______________________________________________________ 
1. Bank-Centric Financial System 
2. Full-Fledged Islamic Banks 

3. Islamic Banking Subsidiaries 

4. Standalone Islamic Banking Branches 

5. Profit And Loss Sharing 
6. Baele, Farooq and Ongena 

7. Zaheer, Ongena and van Wijnbergen 
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 يهي بها پشهتورنه دررر   ييبر رساس قررردردها يرسالم يات مالمؤسس يمال تأمين يکنون يرز آنجا که پرتفو

 . رنديگيقررر م يرست  کلتر در معرض بحرر  مال

 يرسهالم  يپهول  يمناسب  بازررها يشرم ينگيت نقديريمد يربیررهانبود ل ي  به دلرنیو  بر رين

نهرخ   ين بهرر يگیيک جاينبود ل يبه دل)کشورها  يدهنده در برخ ن ورميآخرنبود کوچک و کم توسعه و 

  ک و نهرحبخش يه رر)رسهت   يرسهالم  يهها  بانهک  يبهرر  يهنوز چهالش بیرگه   ينگيت نقديري  مد(بهره

 بازررهاي بين رللللي مالي رسالمي  (992 )
 يات بهانر مؤسسه شهود کهه    ين رمر بامهث مه  ير((. 0 0 ) 

ر يذخها  يباال يها نرخ. نه ناکارآمد رستيباالتر باشند که رز نظر هی ير نقديرز ذخا يسپر يدررر يرسالم

معرهوس   طور به  و ( 00   ندوق بين رللللي پو ) رست يمال يها ات بر ورسطهيمال بدو  بهره  معاد 

((. 0 0 )يديه حسهن ودر )گهذررد   يمه  تهأثير  يدر بازرر رقهابت  يرسالم يها بانک يبر مللررد و سودده

رر نسهبت بهه    يرسهالم  يهها  بانهک بانک مرکیي پاکسهتا   ها   تين مدم میيبه منظور جبرر  ر  نيبنابرر

ررقهام    .کهرده رسهت   (SLR) يقهانون  ير نقديرز ذخا يسط  کلتر يمتعار   ملیم به نگهدرر يها بانک

ر يذخها  يقابل تهوجه  طور به يقانون ديگر يها نسبت به حوزه يرسالم يها دهد بانک ي  نشا  م جدو  

 .کنند يم يدرر نگه يکلتر

  (يمعهامالت  يهها  سهپرده ) يجهار  يهها    رز حسابيرسالم يات بانرمؤسس  تعهدرتر لي بخش 

  .ل شهده رسهت  يو سهام تشر (PSIAs)  ا يمشارکت در سود و ز يگذرر هيرندرز و سرما پس يها حساب

______________________________________________________ 
1 Errico and Farahbaksh 

2. International Islamic Financial Market (IIFM) 

5.Statutory Liquidity Reserves 
ههاي نعها  در    بهرري تلهام بانهک    (Cash Reserve Requirements: CRR)  رلیرمهات ذخهاير نقهدي    002 رز ماه مهي  .  

 9 (SLR)در مقابل  ذخهاير نقهدينگي مهورد نيهاز     . و جاري بود(  کلتر رز يک سا )درر  هاي مدت در د رز بدهي 9پاکستا  

 .هاي رسالمي و متعار  بود درر و جاري به ترتيب برري بانک هاي مدت در د رز کل بدهي 9 در د و 
7.Profit and Loss Sharing Saving and Investment Accounts 

 گهذرري مشهارکت در   بهر حسهاب سهرمايه   ( گذرري مشارکت در سود و زيا  رندرز و سرمايه هاي پس حساب) PSIAمعلوال  . 2

رنهدرز نيهی بهر رسهاس      ههاي پهس   طور کهه حسهاب   با رين حا  هلا . شود  رشاره دررد رندرز نلي هاي پس که شامل حساب سود 

. رندرز مشارکتي در سهود و زيها  رسهت    گذرري و پس هاي سرمايه حساب PSIAشوند  منظور ما در رينجا رز  مضاربه تجهيی مي

هاي ديدرري هستند  نسبت به هر ت ييهري در نهرخ بهازدهي بسهيار        سپردهرندرز رز نو هاي پس رز منظر ما  رز آنجا که سپرده
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له يتورننهد بهه وسه    يمتعهار  هسهتند و مه    يهها  بانهک  يجهار  يهها  ماننهد حسهاب   يجهار  يها حساب

بهر رسهاس    يرسهالم  يات بهانر مؤسسه در  يمعهامالت  يهها  سهپرده . گذررر  تقاضا و بردرشت شوند سپرده

رز سهپرده   ينه يد نسهبت مع يه با يرسهالم  يات بهانر مؤسسه (. قهرض )بدو  بهره رست  يبده يقررردردها

. دررنهد  نگهه (  هروک ) يدولته  يا به شرل روررق قرضه شهرم ير به  ورت نقد يرر به منور  ذخا يدرريد

ی مانند ين يرسالم يات بانرمؤسسوجود دررد   يها نگررن ن سپردهيکه درباره ر ين  به هلا  مقدرريبنابرر

 . رنديقررر گ يمال يها بحرر  تأثيرق تحت ين طريمتعار  ملرن رست رز هل يها بانک

 يرسهالم  يات بانرمؤسسا  مختص يمشارکت در سود و ز يگذرر هيرندرز و سرما پس يها حساب

ق پردرخهت بههره   يه ص منهابع رز طر يتورننهد بهه تخصه    ينله  يرسالم يات بانرمؤسسرز آنجا که . هستند

رنهدرز و   هاي پهس  حساب يمال تأمينکنند تا به  يملده رز قررردرد مضاربه رستفاده م طور بهبپردرزند  آنها 

  .  بپردرزنهد (MAHs)  مضهاربه  يهها  ق دررندگا  حسابيرز طرگذرري مشارکت در سود و زيا   سرمايه

هستند که بهر   ير دررندگا  روررق قرضه يقررردرد طور بهمضاربه مانند سهامدررر    يها دررندگا  حساب

نه بازگشهت    نيبنابرر. شوند يک ميا  شريا زيخود  در سود  يگذرر هيو سرما يات بانريرساس بازده ملل

شهده   نيتضلگذرري مشارکت در سود و زيا   رندرز و سرمايه هاي پس حسابدر  يه ر ليو نه مقدرر سرما

در گذرري مشارکت در سود و زيا   رندرز و سرمايه هاي پس حسابگذررر  در  که سپرده طور هلا . ستين

رنهد   يگ يی قررر مه يه خود نيسک رز دست درد  سرمايشوند  در معرض ر يک ميها شر ا  بانکيسود و ز

گذرري مشارکت در سهود و زيها     رندرز و سرمايه هاي پس حساب يها ا   حسابيهنگام وقو  ز  نيبنابرر

 . کند يجاد مير( در کنار سهام) يرسالم يها بانک يررب يرضان يک خط محانظتي

                                                                                                                  
قرضهه  )هاي رسالمي رز طريهق  هروک    مالي بانک تأمين. شود مي( زيا )که رين نرخ منفي  هنگامي ويژهحساس هستند  به 

 .محدوديت دررد( رسالمي
1.Mudarabah Account Holders 

بهه   رست که در آ  دررندگا  حسهاب مرربحهه   موسسه بانري رسالميمضاربه قررردردي بين دررندگا  حساب مرربحه و يک .  

. هها ملهل شهود    تورنهد در بانهک   و در سود و زيا  سهيم هستند  هلانند آنچه که مي کردهکنندگا  ريفاي نقش  تأمينمنور  

يها تخلفهي در قهررردرد     با رين حا   رگر قصهور  سوارسهتفاده  نسهاد   . درردبرري بانک به منور  مضارب هيچ ضرر مالي وجود ن

هيأت نظهارت بهر خهدمات مهالي رسهالمي      . (IFSB (2008))مسئو  کل زيا  خورهد بود رثبات شود  موسسه بانري رسالمي 

(IFSB)  نام آ  ررIAH (گذرري دررنده حساب سرمايه )رنهدرز و   ههاي پهس   حسهاب نامد؛ رما بنا به ت ييري که ما در تعريف  مي

 .درديم رين ورژه رر برري آ  رنتخاب کرديم گذرري مشارکت در سود و زيا  سرمايه
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 بهدهي  قهررردرد  طريهق  رزگذرري مشارکت در سود و زيا   رندرز و سرمايه هاي پس حساب که آنجا رز

 در نهاتورني   هورت  در و نشهده  گرنتهه  نظهر  در طلبرهار  منور  به مضاربه هاي حساب دررندگا  شود  نلي تجهيی

 سههام  منور  به معلوال  ها حساب رين مقابل  در. شوند نلي محسوب بانک هاي دررريي  رو  مدمي ديو   پردرخت

 مضهاربه  ههاي  حسهاب  دررنهدگا   بهه  متعلهق  مبالغ هستند  درئلي که سهام برخال . شوند نلي گرنته نظر در نيی

 مضهاربه  قهررردرد  رسهاس  بر که رست ملرن ها حساب رين رز بردرشت و شده گذرري سرمايه ثابتي زماني دوره برري

گذرري مشهارکت در سهود    رندرز و سرمايه هاي پس حساب تورنيم مي بنابررين . باشد جريله بدو  يا با شخصي

 ماننهد ههاي مضهاربه    دررنهدگا  حسهاب    .بگيريم نظر در محدود زما  با سهام گذرري سرمايه منور  به ررو زيا  

 کهه  هسهتند  حقهوقي  ناقد آنها رلبته . هستند[ ورشرستگي هنگام] بانک هاي دررريي  مدميا  آخرين سهامدررر  

 نظهم  بهرري . دررنهد  مهديره  هيهأت  طريهق  رز رطالمهات  به دسترسي و مديره هيأت رمضاي رنتخاب در سهامدررر 

 برکنهار  يها  نظهارت  بهر  سههامدررر   تورنهايي  بر مجبورند مضاربه هاي حساب دررندگا  بانک  مديريت به بخشيد 

 منتفهع  نظهارت  رز  هورتي  در نقهط  مضهاربه  ههاي  حسهاب  دررنهدگا  . کننهد  رمتلهاد  مديره هيأت رمضاي کرد 

 رر  نلاينهدگي  مسهأله  پيچيهدگي  رسهت  ملرهن  مسهائل  رين. باشد ررستاهم آنها و سهامدررر  منانع که شوند مي

 مخهاطررت  بهه  رسهت  ملرهن  و((  00 )  جلها  -ر    (992 )  هلرهارر   و کهريم  مهاد   آرچهر  ) دهد رنیريش

 يهک  مهديريت ((.  00 ) 9رقبا  و  در  ( 92 ) خا   ( 92 ) 2مودروي) شود منجر بانک مديريت بر 7رخالقي

دررنهدگا    منهانع  جهاي  بهه  رر سههامدررر   منهانع  يها  خهود  منهانع  رسهت  ملرهن  رسهالمي   بهانري  مؤسسه يک

 و رطالمهاتي  تقهار   مهدم  رغم  به رست ملرن که دررد وجود مورملي حا   هر به. نلايد حفظ هاي مضاربه حساب

______________________________________________________ 
1.First Claimant 

تورند به منور  ربیرر سرمايه قابل ورگذرري به غير کهه بهه    گذرري مشارکت در سود و زيا  مي رندرز و سرمايه هاي پس حساب.  

بنهدي ههر ربهیرر     بهه طبقهه   IAS 32: دهد در نظر گرنته شهود  حق نروش مجدد آ  رر به بانک ميهاي مضاربه  دررندگا  حساب

نيهی بهر رسهاس    ( رنهدرز  هاي پهس  سپرده)هاي تقاضا  سپرده در پاکستا  بخشي رز. پردرزد قابل ورگذرري به منور  ربیرر مالي مي

 .ها بردرشت کرد تور  در هر زماني رز آ  رند و مي مضاربه تجهيی شده
3.Residual Claimant 

4. Agency Problems 

5. Archer, Abdel Karim et al 

6. El-Gamal 

7. Moral Hazard 

8. Mudawi 
9. Sadr and Iqbal 
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 رو  مامهل . نلايهد  حفهظ  رخالقي مخاطررت مشرالت رز رر هاي مضاربه دررندگا  حساب درد   رأي حقوق نبود

 بهه . هسهتند  محهدودي  زمها   دررري زيا  و سود در مشارکت رندرز پس و گذرري سرمايه هاي حساب که رست رين

 مؤسسهات  زيها    و سهود  در مشهارکت  رنهدرز  پهس  و گذرري سرمايه هاي حساب بود  خريد باز قابل ماهيت دليل

 بپردرزنهد  رر رقهابتي  بازده بايد موجود  مبالغ درشتن نگه برري که هستند رو روبه تجاري نشار رين با رسالمي بانري

) سازما  حسابدرري و حسابرسهي موسسهات مهالي رسهالمي    )
 
AAOIFI)  999) . ههاي  حسهاب  دررنهدگا   رگهر 

 بردرشهته  رر خهود  ههاي  پو  تورنند مي رست  بازرر بازده نرخ رز کلتر آنها گذرري سرمايه بازده کنند رحساس مضاربه

 رر آنهها  و کهرده  کنتهر   رر رسالمي بانري مؤسسات رست ملرن نشار رين. کنند گذرري سرمايه ديگري جاي هر و

 . کند تر محتاط و کارآمدتر

 -ر . مضهاربه و سههامدررر  رسهت    يها ق و تررزکرد  منانع دررندگا  حسابين مامل  تطبيدوم

 يهها  ق حسابيرز طر يمال تأمينش در يمنور  کردند که رنیر( 999 )  ندهيم و موريد  کربم  يهانيد

سازد تا هم ررزش بازرر و هم نهرخ بهازده سههامدررر      يرر قادر م يرسالم يات بانرمؤسس  يگذرر هيسرما

نشا  ( 999 )م و هلرارر  يآرچر  ماد  کر. دهندش يبر بانک  رنیر يسک رضانيل ريخود رر بدو  تحل

ههر دو طهر     يکه منابع مهال  يمضاربه  تا زمان يها دردند که هر دو گروه سهامدررر  و  احبا  حساب

سهک  يرد  در معهرض ر يه گ ي هورت مه   يرسهالم  يات بهانر مؤسسه بيشهتر  که در  يشود  کار يق ميتلف

مضهاربه و   يهها  کهه منهانع دررنهدگا  حسهاب    ل آ  يه بهه دل . هسهتند  يمشهابه  يپرتفهو  يگذرر هيسرما

 يت شرکتيو مسائل حاکل يمخاطررت رخالق مسأله  يندگينلا يها نهيک ررستاست  هیيسهامدررر  در 

 . کلتر باشد يرسالم يات بانرمؤسسملرن رست در 

  گذرري مشارکت در سود و زيا  رندرز و سرمايه هاي پس حساب يبرر يبرخال  تعهدرت قررردرد

ا  يه مشارکت در سود و ز يها درشتن حساب نگه يکنند تا برر يم يسع معلوال  يرسالم يبانر اتمؤسس

مضهاربه   يهها  دررنهدگا  حسهاب   يرر بهرر  يآنها  بهازده رقهابت   يورقع يبدو  در نظر گرنتن مللررد مال

رز  يا بخشه يمضاربه بدهند  يها به دررندگا  حساب يبازده کلتر يرسالم يات بانرمؤسسرگر . بپردرزند

. خهود رر خهار  کننهد    يهها  گذررر  منتقل کنند  ملرن رست آنها سهپرده  ن گروه رز سپردهيا  رر به ريز

______________________________________________________ 
1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

2. Al-Deehani, Abdel Karim and Murinde 
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متعهار     يهها    نسبت بهه بانهک  يرسالم يها ها در بانک سک بردرشت سپردهينه  رين زمين  در ريبنابرر

کوچهک   يهها  بانهک  يملرن رست برر ويژه رين موضو  به((  00 )  رويساندرررررجا  و رر) شتر رستيب

 ينسهبت بهه بهازده بهازرر بهرر      يکهه سهود دوره جهار    ي  زمهان ين  در موررد حديبنابرر. ساز باشد مشرل

هاي مضاربه  دررندگا  حسابا  به يرز ز يکه بخش يا هنگامينباشد  يمضاربه کان يها دررندگا  حساب

جه يکه در نتکرده ها رر به سهامدررر  منتقل  ا ين زيملرن رست ر يرسالم يات بانرمؤسسرد  يتعلق گ

 يبهرر ((. 0 0 )سهه  يهک و هيسه ) دهنهد  يقهررر مه   ييجها  جابه يسک تجاريسهامدررر  رر در معرض ر

ر يا ذخها يه  (PER) متهورز  کننهده سهود    ريذخا معلوال  يرسالم يات بانرمؤسسها   سکين ريت ريريمد

ههاي مضهاربه    دررنهدگا  حسهاب   يبرر يتا بازده رقابت کنند يم يدرر نگهرر  (IRR) يگذرر هيسک سرماير

ر  هلچنها   ين ذخها يه   به خاطر ريرسالم يات بانرمؤسس يط رکود رقتصادين  در شرريبنابرر  .بپردرزند

آنهها ملرهن    يآور ر مطلق شهاخص تهاب  يمتعار  خود باشند  رگرچه مقاد يآورتر رز رقبا تورنند تاب يم

 لیومها   يرسهالم  يها گذررر  بانک دهد که سپرده ينشا  م يات نظريردب  رنیو  بر رين. ابديرست کاهش 

 يهها  خود کلتر بهه نهرخ   يها بردرشت پو  يلات آنها بررين  تصليستند  بنابررين "بازده يدر جستجو"

 ((. 0 0 )   خا  و خانا(997 ) نگهاميجرررد و کان) ها حساس رست سود سپرده

تهر   تورننهد باثبهات   يمتعهار  مه   يهها  نسبت به بانک  يرسالم يات بانرمؤسس  ييدر سلت دررر

 يريپهذ  سهک يبازرنه  رز ر سفته يها تيبا محدود کرد  نعال يرسالم يبانردرر يباشند  چرر که قررردردها

رر  "يد کاالهها و خهدمات ورقعه   يه خر يدر درجه رو  رمتبار بهرر " يرسالم يها بانک. کنند يم يريجلوگ

  مدم ي  نروش رستقررضيد بدهيت در خريمحدود" يکنند که دررر يمت ينعال ييو در نضاکرده  تأمين

 يبانردرر يقررردردها يها يژگين وير. رست( (002 )  چپرر)"(سريم)و قلار ( غرر) ش رز حدينا  بيرطل

______________________________________________________ 
1. Sundararajan and Errico 

سههلي رز سودشها  رر   هاي مضهاربه   دررندگا  حساب و مؤسسات بانري رسالمي  هم ذخاير متورز  کننده سود در روش    .

به منهور  ذخيهره کنهار     هاي مضاربه دررندگا  حسابتنها سهلي رز سود  گذرري ذخاير ريسک سرمايهگذررند  رما در  کنار مي

 .شود گذرشته مي
3. Gerrard and Cunningham 

4. Khan and Khanna 

5. Chapra 



 

 آوری بيشتری دارند؟ بحران مالی تابهای اسالمی طی  آيا بانک

 

 

201 

بها   يمهال  تهأمين رز آنجا که . کند يبازرر کلک م ينا  رز نظم و ثبات ماليجاد رطليبه ر يرسالم يبانردرر

و  ين مبهادالت مهال  يم به يمسهتق  يونهد يجهاد پ يبامهث ر  يرسالم يات بانرمؤسسکه در  ييپشتورنه دررر

یه يرنگ يرسالم يات بانرمؤسسگذررر     سپرده((  0 ) نيرلد يمح) شود يم يقيبخش حق يها تينعال

در  ين  سهاختار بهده  يبنابرر((.   0 ) رگو و هلرارر يبک  دم) شا  دررنديها نظارت بر بانک يبرر يقو

   .شودمنجر از يل نظم بازرر مورد نيملرن رست به تحل يرسالم يها بانک

 لیومها   يرسهالم  يات بهانر مؤسسم  يکرد يرر بررس يجار يها خال ه  تاکنو  که حساب طور به

سهتند  چهرر کهه    ير نيپهذ  بيآسه   (يهجهوم بهانر  )هها   سهپرده  يدر مقابل بردرشت ناگهان يمتفاوت طور به

 رگهر   .متعهار  هسهتند   يها ها در بانک لحاظ مللررد  مشابه سپرده به يرسالم يها در بانک يها سپرده

شهتر باشهد کهه    يا  بيه مشهارکت در سهود و ز   يها ها رز حساب سک بردرشت سپردهيچه  ملرن رست ر

ت يه فيبها ک  يهها  ييف مانند دررريضع ير و  بانر. ها دررد ن حسابيبه نوسا  بازده ر ينوسا  آ  بستگ

ص دهنهد  بامهث شهود    يط رر تشهخ يکه مهردم شهرر   يه کم ملرن رست  هنگامين  رهرم باال و سرماييپا

متعهار     يها نسبت به بانک يرسالم يات بانرمؤسسن لحاظ يرز ر. خود رر رز بانک خار  کنند يها پو 

ت يه فيها  ک بانکن يشتر ريب ينگيت نقديل موقعيشوند  که به دل يمورجه م يرحتلاال کلتر با هجوم بانر

 رسهت  يد بهده يو خر ي  نروش رستقررضيبخش ش رز حد  تنو يب يباز ت سفتهيها و ملنوم ييباالتر دررر

 ((.  0 )ريو ظه  نبرگنيو ناروق و(   0 ) ريناروق و ظه)

 يبهرر  يديه ن نسهبت کل يچنهد     در جدو  يرسالم يها بانک ينسب يسنجش قدرت مال يبرر

. ميه ر ب آوردهيه متعار  رر بهه ترت  يها و بانک يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها  يرسالم يات بانرمؤسس

رند  شده يمال تأمينمتعار  هستند و بهتر  يها تر رز بانک متوسط جور  طور به  يرسالم يات بانرمؤسس

______________________________________________________ 
1. Mohieldin 

2. Beck and Demirgüç-Kunt 

ههاي   محهور حسهاب   ها  مانند طبيعت سهرمايه  هاي رسالمي به هنگام مورجهه با ريسک بردرشت رز سپرده با رين حا   بانک  .

 .پردرزند گذرري به رستللار نلي رندرز و سرمايه پس

هاي رسالمي و متعار  در پاکستا  به  ورت مشابهي رز نظهر ماليهاتي مهورد     مللرردي  بازدهي سپردهجدري رز شباهت   .

 .گيرند توجه قررر مي
5. Farooq and Zaheer 

6. Wijnbergen 
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و  يرسهالم  يتابعهه بانرهدرر   يورحهدها   يرسهالم  يهها  بانهک  يب بهرر يه به ترت ييه به درررينسبت سرما)

رز  يمهال  تهأمين متعار  کلتر به  يها و آنها نسبت به بانک( در د رست 7و        متعار   يها بانک

بها وجهود   (. ه دررنهد يه شهتر تر يب يتابعه رسالم يکه ورحدها يدر  ورت) کنند يه ميرسپرده تريق غيطر

 يرسهالم  يات بهانر مؤسسه در هد  ههر دو نهو       /  و   /7 به مقدرر  (NPL)  نسبت مطالبات معوق

هر دو . دررند( رست   /7 آنها  NPLکه نسبت )متعار    يها سه با بانکيدر مقا يبهتر ييت دررريفيک

کهل   يهي بهه دررر  ينگينسهبت نقهد   ي  دررريرسهالم  يتابعه بانرهدرر  يو ورحدها يرسالم يات بانرمؤسس

   .متعار  هستند يها نسبت به بانک يتر نييپا

ا  بانهک ملرهن   يکند  مشهتر  يباز يبحرر  مالدر ملرن رست  يکه تررزنامه قو يمالوه بر نقش

بهه طهور ملها      . درشهته باشهند  هاي ديگهر   بانکا  يمرز ک بانک يدر رنتخاب  يمتفاوت يها یهيرست رنگ

رنتخهاب   ير ژهيه از به محصهوالت و يا ني يل سهولت در دسترسيرر به دل يرندگا  ملرن رست بانريگ ورم

ل مههم باشهد    يه ک دلي يبود  محصوالت مال ا مطلوبيبانک  يهان شعبهيتر کيرگر مجاروت نید. کنند

درشهته   يمال يها بحرر در ها  در رز دست درد  سپرده يک نقشيستليس طور بهم نو  بانک يرنتظار ندرر

 يسهاده بهرر   يم رقتصهاد يک تصهل يه ا متعهار   ي يرنتن به بانک رسالم يکه رنتخاب برر يدر حال. باشد

رز  يله يدهنهد  بهه دال   ي  ميرر ترج يرسالم يات بانرمؤسسکه  يگذررر  رست  ملرن رست رنررد سپرده

جرررد و . بحرر  درشته باشند يها ترک نررد  بانک در زما  يبرر يشتريل بي  تلايل مذهبيجلله دال

 يدر مهالی  يرسهالم  يات بهانر مؤسسه ا  مسللا  يدر د رز مشتر 0 رند جه گرنتهينت( 997 )نگام يکان

پردرخهت   يچ بهازده يرگر بانک آنهها هه   يحت  خود رر خار  نخورهند کرد يها رند  آنها سپرده ا  کردهيب

 .نرند

 يهها  سه با بانهک يدر مقا يرسالم يات بانرمؤسسا يکه آپرسش ن يم  ريجه گرنتينت يکل طور به

 يتجربه پرسهش  ک يه ر  يه خا يرند  درشته يمال يها بحرر در شا  يها در سپرده يشتريمتعار   کاهش ب

______________________________________________________ 
1. Non-Performing Loan 

چرر که ربیررهاي مطابق شهريعت   ؛بيشتري نید خود دررند( وجوه نقد)هاي رسالمي نياز به نگهدرري نقدينگي  معلوال   بانک.  

ههاي متعهار  نيهی نسهبت      با رين وجهود  در پاکسهتا  بانهک   . کند بيا  شد  چنين ريجاب مي  و داليلي ديگري که در بخش

 .هاي جذربي توسط روررق دولتي در دسترس رست چرر که نرخ  دررريي نقدي به کل دررريي بااليي دررند
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آزمهو    يو  معلوليل رگرسيک تحليله يبه وس يرر در بخش بعدپرسش ن ين رست که ريهد  ر. رست

 .ميکن

 2002سال  یبحران مال. 9

جه آ  مبلهغ  يمورجه شد که در نت يپاکستا  با بحرر  مال يبخش بانردرر 002 هفته آخر سپتامبر در 

هها دربهاره شرسهت     عات در رسهانه يجه گسترش شها يموضو  در نتن ير. ها خار  شدند رز سپرده ياديز

چنهد   يدرباره ورشرسهتگ  ياديعات زيشا 002 در هفته رو  رکتبر . بود يه مالمؤسسن يچند يرحتلال

ررت کل ييمجلو  و ت    و   شرل در . هفته رتفاق رنتاد 7ها حدود  کاهش در سپرده. بانک منتشر شد

رز مقهدرر   يدرريه د يها دهد که سپرده ينشا  م  شرل . مير گیررش کرده دوره بحرر در ها رر  در سپرده

ه يه ارد روپيه ليم     ه پاکسهتا   بهه مقهدرر    يه ارد روپيليم 97  رز بحرر   پيش حدرکلر آ  در دوره 

ن تهک  يب يليع ناهلاهن  مظي  توزين هجوم بانريدر متن ر. انته رستيدر د کاهش   /2ا يپاکستا  

 يهها  هها خهرو  سهپرده    رز بانهک  يمشاهده شد  بعض  که در شرل طور هلا . ها وجود درشت تک بانک

ن ير. در د رر تجربه کردند 2 کاهش تا هاي ديگر  بانککه  يرند  در حال در د رر تجربه کرده    يباال

    يبهرر  شهعبه ملبهت و  / بانهک  2  يشد  که بهرر  يبخش بانر يبرر ينگيک شوک نقديبحرر  بامث 

متعهار     يهها  م بانهک يانتيه ها بر رساس نهو  بانهک  در   ع شوکيبه توز يبا نگاه. بود يشعبه منف/بانک

 يورحهدها  ويهژه  به) يرسالم يات بانرمؤسسکه  يحال رر تجربه کردند در يمنف يها ملده  شوک طور به

 .ملبت رر تجربه کردند يها ملده شوک طور به  (يرسالم يتابعه بانردرر

ت يه رر رما يبانک مرکی ير قانونين بانک نتورنستند مقدرر ذخاي  چندين هجوم بانريجه رينت در

 2 بهه   ين بانري  نرخ بهره ورم ب002 ک شب  در رکتبر يرتفاق رنتاد  در مرض  ينگيکلبود نقد. کنند

للا   يگذرر هيبانک سرما يو ورشرستگ يجهان يط بحرر  ماليتور  ردکرد شرر يرگرچه نل. ديدر د رس

 يبخهش بانرهدرر   يها درباره سهالمت  يش نگررنيملرن رست در رنیر 002 را در سپتامبر يبرردرز در آمر

م مربهوط بهه سهقوط للها      يمسهتق طور  به يعات رذها  ملوميم شايپاکستا  نقش درشته باشد  معتقد
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 يهلرهار  يهادر کشهور  يرسهالم  يهها  نشا  درد که بانک  ندوق بين رللللي پو مطالعه   .برردرز نبود

 طهور  بهه قهررر گرنتنهد  چهرر کهه آنهها       تهأثير   کلتر تحت يجهان يدر مررحل نخست بحرر  مال   جيخل

هها پوشهش    کهه رسهانه   يشهورهد   .و روررق بههادرر متعهار  نبودنهد    يم در معرض مشتقات مهال يمستق

( هها  رز بانهک  ير ا مجلومهي)خصوص  هک بانک بي يورقع يعات به سالمتيدهد که شا يدردند  نشا  م يم

که با مشرل مورجه هستند و  بودند  رر گیررش کرده يمختلف يمال يمربوط نبود و منابع مختلف  نهادها

رکتبهر   -سهپتامبر  ينگيدر رجو  به نشار نقهد . بود ينگيل پشت بحرر  نقديرز دال يريعات يق شايتصد

 طهور  بهن بحرر  ير": ا  کرديب 002 رکتبر    پاکستا   در  يس بانک مرکیي  رئ   شلشاد رختر002 

 يمهال  تهأمين د و آغهاز نصهل   يه جشهن م  يخرو  پو  برر) يرز مورمل نصل ير ملده مربوط به مجلومه

 يعات در رذها  ملهوم يردرمه شا  به هر حا . "رست يخارج يها ل کاهش در ورود پو يو به دل( کاالها

 يها روزنامه  .شد ينگيد بحرر  نقديبامث تشد يستم بانريثبات کرد  س يب يپرور  برر يتوسط منا ر ب

 :رگیررش کردنديع رر به  ورت زيوقا يخبر يها و آژرنس

 يبهرر  يبانک مرکی يها که تالش يانت در حاليشنبه ردرمه  ها تا پنج خرو  مبالغ رنبوه رز بانک"

رر  يرنرهار ملهوم   ير نقهد يله کهاهش نسهبت ذخها   يبه وس يات بخش مالمؤسسکاهش نشارها بر نرو  

______________________________________________________ 
در پايا  سها   . ها در پاکستا  رست هاي بانک به طوري که بيشتر دررريي ؛ري دررد ستهپاکستا  بخش بانردرري به نسبت ب.  

ههاي بخهش    در هد رز کهل دررريهي     /  « گذرري در سهام و روررق خارجي سرمايه»و « تررزهاي خارجي»دو حساب  007 

 :منبع. دردند بانردرري رر شرل مي
Banking Sector Statistics, 2007, State Bank of Pakistan, Available at http://sbp.org.pk 

2. Gulf Cooperation Countries 
3. IMF.( October 2009). Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia.  
4. Shamshad Akhtar 

با ريهن  . دليل ديگري برري کاهش نقدينگي بود( مذهبي)ها به خاطر ميد  رئيس کل بانک پاکستا  رشاره کرد که بردرشت . 

ريهن سهخنررني   . ها برري تقاضاي بيشتر وجوه آمادگي دررند ذکر رست که ميد ويژگي منظم ساالنه رست و بانک شايا وجود  

 :ام شدرنج 002 در رکتبر  Asian Banker Dialogueدر 
http://www.sbp.org.pk/press/2008/PakistanBankingSystemRemainsUnhurt-21-Oct-08.pdf (accessed 

01-Aug-2014)  
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ن مقهدرر آ  در بانهک رلفهال  و    يشهتر يرمها ب   شدمشاهده ها  بانکتلام بحرر  خرو  پو  در . ر ندردييت 

  (002 رکتبر  0 وز  ين). ".بانک رستاندررد چارترد بود

ه رر حفهظ کنهد    يه کهرد تها ررزش روپ   يبه بازرر  سع يق پو  خارجيروز با تیريد يبانک مرکی"

د شده يسررس يانته رست که کشور ملرن رست بدهيش ين باره رنیريها در ر که حدس و گلا  يدرحال

 يعات مبنه يشا يبانک دولت. رنتقا  دهند يگريد يها رر به جاها گذررر  خود رر نرو  کند تا پو  هيسرما

  (002 ر رکتب 9بلومبرگ  ) ".رر رد کرد يخارج يها پو  يها مسدود کرد  حساب يبرر ييها بر برنامه

ا مسهدود کهرد    يه  يورشرسهتگ / دربهاره نرهو     درشهتند  يعات کهه رثهررت مهله   ين شايآخر"

. جهاد کهرد  يدر کشهور ر  يمشهرالت جهد   يرمانات شخص يهاهلرره با  ندوق يپو  خارج يها حساب

 رزپس ( IGI)  يرلللل نيب يله ملوميتد  رلفال  بانک  بيليتد بانک ليونايرز آ  بودند که  يعات حاکيشا

رکتبهر سها     7 و   روزنامهه جانه     يه وينهانس ر ينس رنهد نا يیيه ب) ".را و رروپا  نرو  کردنديبحرر  آمر

 002).  

ا  کهرد  يه ببانک مرکهیي پاکسهتا    . رر به دنبا  درشت يبانک مرکی يط رقدرمات نورين شررير

 يدرباره دو بهانر   نيهلچنبانک مرکیي پاکستا    .رست "باثبات  رمن و رستورر"کشور  يبخش بانردرر

 يقهو  يمهال  يهها  و نسهبت   ت تررزنامهه يوضهع  يبودند گفت کهه آنهها دررر    رنتهيرر پذ تأثيرن يشتريکه ب

در هد   9رر رز  ير قانونيج نرخ ذخايتدر هببانک مرکیي پاکستا    ينگيت نقديبهبود وضع يبرر. هستند

کهاهش  . معها  کهرد   ير قهانون يذخا مدت رر رز کوتاه يها يکاهش درد و بده 002 در د در رکتبر   به 

 ينگينقهد  يه پاکسهتان يارد روپيليم 70   حدود ينگين مربوط به نقديو قورن يقانون ير نقدياز به ذخاين

و  ينگيق موقهت نقهد  يه تیر يبهرر بانک مرکهیي پاکسهتا     رنیو  بر رين   .وررد کرد يستم بانريرر به س

______________________________________________________ 
1. http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=140101&Cat=3&dt=10/9/2008 (accessed 

31-Jul-2014) 

2. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=abMHKKsuGCUA (accessed 31-

Jul-2014) 

3. International General Insurance 

4. http://jang.com.pk/thenews/oct2008-weekly/busrev-27-10-2008/p6.htm (accessed 31-Jul-2014) 

5. http://www.sbp.org.pk/press/2008/BankingSysStandsSoundFootings-10-Oct-08.pdf (accessed 03-

Aug-2014) 

6. USD ~ PKR (Pakistani Rupee or Rs.) 79 in October 2008. 



 

 7931 پاييز، 17، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

042 

 بازرر بازات يیده ملليه  سيارد روپيليم 00 به  يابيدست
(OMO)  يثبات مال ينقد و بررس)رنتتا  کرد  

رر در بخهش   ينگيط نقهد يشهرر  يکله  طهور  بهن رملا  يچه ر رگر(. 002   رکتبر بانک مرکیي پاکستا  

ش رز يبه . رنهد يورم بگ  يليالت تنیيق تسهين بانک مجبور شدند رز طريد  رما چنديبهبود بخش يبانردرر

گهذررر  بهه    دست آورنهد و رمتلهاد سهپرده    هش رز بحرر  خود رر بيسط  پها  د تا سپردهيماه طو  کش  

 .بازگردد ي نعت بانر

 یاقتصاد سنج یها حيها و تصر ل دادهيتحل .1

 يجهوال     نيکهه در پاکسهتا  به    ييها بانکتلام  يها سپرده يما رز رطالمات هفتگ يها مجلومه درده

رز دوره بردرشهت رنبهوه    "يبحرر  مهال "دوره . شده رستل يرند  تشر نعا  بوده 009 ه يژرنو  تا  002 

نهورمبر     شهرو  و در   002 سهپتامبر   7 د رز يکه هفت هفته طهو  کشه   يستم بانريها رز س سپرده

م يه درر يرها در سط  بهانر يدرباره تعدرد مت  ييها ها  درده مالوه بر رطالمات سپرده. يابد ميا  يپا 002 

 .م کرديورهدرباره آنها  حبت خ که بعدر 

ر رر بهرآورد  يو  زيو متعار   رگرس يرسالم يها بانک يها بر سپرده يرثر بحرر  مالبرآورد  يبرر

 : ميکن يم

                                                                                                                ( )  

رسهت    iبانهک   يبهرر  ير هفهت هفتهه   ينگيها در طو  دوره بحرر  نقد تم سپردهير در لگارييت        

  (002 سپتامبر  7 و  002 نورمبر    ن يها ب تم سپردهيتفاوت در لگار)م يده يش مينلا jشعبه رر با 

ا يه تابعهه   يورحهدها  ير شهاخص بهرر  يه ک مت يه      و  يرسهالم  يها بانک ير شاخص برريک مت ي    

متعهار  گهروه حهذ  شهده      يها بانک. رست يبيمتعار  ترک يها رز بانک( يرسالم يبانردرر يها شاخه

هها متفهاوت رسهت و شهامل      هها و شهعبه   ن بانهک يرست کهه به   يرز مشخصات بانر يسيماتر    . هستند

 رز نو   ييها رستاندررد
CAMEL (کهل  يهها  يهي تم دررريلگهار ) ماننهد رنهدرزه    رسهت  يباره ر و  بانردر  

______________________________________________________ 
1. Open Market Operations 

2. Discount Window Facility 

3. CAMEL: Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity 

 کفايت سرمايه  کيفيت دررريي  مديريت  درآمدها  نقدينگي :به ترتيب
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  رتبهه  (ت بانهک يها رز آغاز به نعال تعدرد نصل)  سن بانک (تم تعدرد شعب بانکيلگار)به بانک  يدسترس

(. وجهه  تأميندهنده تفاوت در ساختار  نشا )ها به کل وجوه  ر سپردهيوجه رز محل غ تأمينو   يرمتبار

ش ير پيدرونیر باشند  مقاد يبانرل به هجوم يرها ملرن رست نسبت به تلاين مت يرز ربرخي رز آنجا که 

 يهها  يژگه يو يکنتهر  برخه   يبهرر (. 002  ژوئهن  0 در  ويهژه  هبه ) شهود  يمه  گيري رندرزهرز بحرر  آنها 

و متعهار    يات رسهالم يم که هر دو ملليکن يرستفاده م ييها رقابل مشاهده بانک  رز بانکيناهلاهن  غ

 .ميسه کنيهر دو نو  مقا يها رر برر سپردهررت در ييدهد ت يرر با هم دررند که به ما رجازه م

دقهت  . نشها  درده شهده رسهت     و  در جهدو   يرستفاده شده در رگرس يرهايخال ه آمار مت 

که  يدست آوردند  در حال هسپرده ب يمدت بحرر  مالدر  شعب مستقل بانردرري رسالميد که نقط يکن

رر با مهرض      مد يربتدر تصر. مورجه شدندن دورر  با کاهش سپرده يو متعار  در ر يرسالم يها بانک

کنهيم   برآورد مي يرسالم يتابعه بانردرر يو ورحدها يرسالم يها بانک يبرر يمجاز يرهايو مت مبدأ رز 

 يبهانر  يها يژگيکنتر  و يرر برر يکلر يرهاي  سپس مت (متعار  يها سه آنها با بانکيبه منظور مقا)

 .ميکن ي  دهد  رضانه ميها توض ن بانکيرر ب ينگيکه ملرن رست تفاوت در شوک نقد

هها    له بانهک ين دورر  بهه وسه  يه ردر تجربه شده  ينگينقد يها ا شوکيم آيکن يم يسپس  بررس

  تررزنامهه  يهها  ن  دردهيبنابرر. انتنديرقتصاد رنتقا   يا به شرل کاهش رمتبار به بخش ورقعيجذب شدند 

له بانهک  يکه بهه وسه  )گاه ثبت رمتبار پاکستا  يورم که رز پا ی و مفصل سط ير يها خود رر با درده يبانر

 يهها  رز شهوک  يمتفهاوت  طهور  بهه هها کهه    م چطور بانکيکن ل يم تا تحليم  بسط درديگرنت( انتهيق يتطب

د يه رمطها شهده جد   يهها  تلرکی بهر ورم . د مرضه نلودنديجد يها دوره ورمدر رند   رنتهيپذ تأثير ينگينقد

______________________________________________________ 
مهالي شهده توسهط     تهأمين  PACRA)بندي رمتباري پاکسهتا    آژرنس رتبه ؛در پاکستا  دو نهاد تعيين رمتبار وجود دررد.  

 تهأمين بندي رمتباري ژرپن  مشترک توسط آژرنس رتبهطور  بهکه ) JCR-VISو ( بندي نيچ و چند شرکت ديگر سسه رتبهؤم

( نرهو  ) Dتها  ( باالترين ررزش رمتباري) AAAبندي رز  ها بر رساس مقياس رتبه بندي بانک هر دو نهاد به رتبه( دشو مالي مي

رللللهي قابهل قيهاس     نشوند و به  ورت بهي  کار گرنته مي هبندي و ب بندي به  ورت درخلي درجه هاي رتبه مقياس. پردرزند مي

مورمهل ريسهک قابهل    . دهند به منیله باالترين کيفيت رمتبهاري رسهت   که رين نهادها به بانري نسبت مي AAAرتبه . ديستنن

هها در پاکسهتا  بايهد     بانهک  تلهام . پوشي هستند و تنها کلي بيش رز بدهي بدو  ريسک دولت پاکستا  رمتبهار دررنهد   چشم

 .بندي شوند بندي رمتباري  رتبه هتوسط يري رز رين دو نهاد رتب
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  .ميل کنه يها رر تحل بانک يده اد ورميه زين معناست که حاشيبه ر( ورم يکاربردهامنور  نقطه مقابل  به)

 :ميکن ير رر رجرر ميو  زي  رگرست شده رز دردهين مجلومه تقويبا ر

                                                                                     ( )  

 kرمطا شده رست  تا به شهرکت   jرم  شعبه  iله بانک يکه به وس Iد يجد يها ورم يعيتم طبيلگار        

بحرر   ير ا  دوره هفت هفتهين آغاز و پايها ب تم سپردهير در لگارييت          .دوره بحرر  ورم دهددر 

     ا يه     رسهت کهه شهامل     يرسالم يات بانرمؤسس يبرر ير مجازيمت ک ي      و  ينگيبحرر  نقد

 .رنده و مشخصات ورم رستيگ دهنده بانک  ورم  نشا   و          مانند گذشته . شود يم

 يک چهالش تجربه  يه رمتبار  يبر مرضه رمتبار رز رثر آ  بر تقاضا ينگينقد يها ک رثر شوکيتفر

کهه بامهث کلبهود     ييدردهايه رر رويه ن رثهررت سهخت رسهت  ز   ير يجدرساز يبه  ورت تجرب. مهم رست

  (002 ) نيمشابه مطالعهه خاجها و مه   . گذررند يم تأثيری يرمتبار ن يبر تقاضا معلوال شوند  يم ينگينقد

م چگونهه  يرست تا آزمو  کن( ها شرکت)رندگا  يگ قرض يما رستفاده رز رثررت ثابت برر ييررهبرد شناسا

کهه   ييهها  در مقابل متعار   بانک يرسالم)مختلف  يها رنده رز بانکيگ شرکت ورمک يبه   بانک يده ورم

 ينگيبحهرر  نقهد  در ( رنهد  رنتهيپذ تأثيرکه کلتر  ييها رند در مقابل بانک ها بوده شوک تأثيرشتر تحت يب

رست بجی رضهانه    مشابه  يحيکه تصر کنيم برآورد مير رر يو  زيژه رگرسيو طور به. رنته رستيپذ تأثير

 :   رندگا  يگ ک مجلومه کامل رز رثررت ثابت ورميکرد  

                                                                                                   ( )  

 

 

______________________________________________________ 
 .Jimenz, et al (2014, 2012) :دهي نگاه کنيد به بيشتر ورم( سود)هاي  هايي  در مورد حاشيه برري مطالعه تحليل.  

رما شهايد الزم بهه ذکهر باشهد کهه       ؛تعيين کرديم 002 نورمبر    تا  002 سپتامبر  7 پيشتر ما دوره بحرر  مالي رر رز .  

هاي ثبت شده بهر رسهاس    ورم/ هاي رمتباررت که درده حالي ها به  ورت تورتر هفتگي در دسترس هستند  در ي سپردهها درده

هاي رمتباررت تا حدودي متفهاوت رسهت    برري درده( هررس مالي)بنابررين  دوره بحرر  . شوند رطالمات ماهانه به روزرساني مي

 .گيرد ر بر ميرر د 002 نورمبر  0 تا  002 سپتامبر  0 و رز 
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 جينتا. 1

 متعارف یها در مقابل بانک یاسالم یها بانک. 1-7

برحسهب نهو     يبحهرر  مهال  در هها رر   رست که رنتار سپرده    يتصر يج ر ليدهنده نتا نشا   جدو  

رر گهیررش   ي  حهدرقل يآمهده رز تصهر   دسهت  ههاي بهه   برآوردبه منور  شرو   ربتدر . کند يم يبانک بررس

 ISو  IB يمجهاز  يرهها يمت  يبحهرر  رو دوره در هها رر   تم سهپرده ير در لگهار يي  ت (Iستو  )م يکن يم

ملهل   يل بهه شهرل متفهاوت   يدوره تحلدر ها  دهد رنور  مختلف بانک ينشا  مها  برآورد. ميکن يرگرس م

 يهها  ن رست که بانکيدهنده ر رست که نشا درر  معنا يو رز نظر آمار يب جلله ثابت منفيضر. کنند يم

رند  رر تجربه کرده 002 دوره سپتامبر و رکتبر در رر  يدرريد يها رز سپرده يادير زيمتعار  خرو  مقاد

دهنهده آ    کهه نشها   بوده  معنا يب يآمار طور بهکامل  يرسالم يها بانک يب برريضر(. در د 7حدود )

 يب ورحهدها يدر مقابل  ضر. متعار  رست يها مانند خرو  رز بانک يدرريد يها رست که خرو  سپرده

 يهها  در سهپرده  يدر هد  9 ش يدرر رست کهه رنهیر  امعن يآمار لحاظ به ملبت و يرسالم يتابعه بانردرر

   ن يانگيه بها م . دههد يرر نشها  مه   يرسهالم  يتابعهه بانرهدرر   يمتوسط ورحدها يدوره برردر  يدرريد

ب يضهر . رسهت درر  معنها  ي  رز نظر رقتصاديدرريد يها سپرده يدر د برر 9 /2ه پاکستا  يو   روپيليم

 يهها  بانهک  يبهرر  يلحاظ آمار معنا به بيب يو ضر يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها يبرردرر  معنا يآمار

سهت   ين يهجوم بانر يبرر يخود مامل ر ل يها به خود بانک يت رسالميدهد که ماه ي  نشا  ميرسالم

 .ميکن يم يبررس يربخش بعدين رحتلا  رر در زير. بانک ملرن رست مهم باشد ديگر يها يژگيبلره و

 ا اصول بانک مهم است؟يآ. 1-2

در گهذررر    که ملرن رست بهر رنتهار سهپرده   رر  يمورمل مهل Iستو      رستفاده شده در جدو  يتصر

ن کهه  يک بحرر   بدو  در نظر گرنتن ريدر   طور ملا  به. کنتر  نررده رست  بگذررد تأثير يبحرر  مال

رنهد  کهه رز   يبانهک رر در نظهر بگ   ينسهب  يد قهدرت مهال  يگذررر  با ر  سپردهيا خيرست  يا بانک رسالميآ

 ينگيت نقهد يها  سهابقه کسهب سهود و وضهع     ييت دررريفي  ک(و يقدرت پردرخت د) هيسرما يها نسبت

(   0 ) کوآنهت و هلرهارر   -رگهو يو بهک و دم (   0 ) ر و نروغيکه ظه طور هلا . ل شده رستيتشر

متعهار  خهود     ي  نسبت به رقبايرسالم يات بانرمؤسسدهد   يما نشا  م ينشا  دردند و خال ه آمار
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تابعه  يمتعار  و ورود آنها به ورحدها يها ها رز بانک خرو  سپرده  نيبنابرر. رند ه شدهيسرما تأمينبهتر 

ن موضهو   در  يه کنتهر  ر  يبهرر . ه بهتر آنها باشديع سرمايجه تجليملرن رست در نت يرسالم يبانردرر

رز  ير   مجلومهه ي  ر هل يرز بحهرر  بانهک بهه تصهر    پهيش  کنتر  مشخصهات   ي  بررIIستو    جدو  

 يرز نظهر آمهار   يشود وله  يملبت م ييه به دررريب نسبت سرمايضر. مير رضانه کرده يحيتوض يرهايمت 

 . ستيندرر  معنا

شتر بهه دنبها    يگذررر  ب بحرر  سپردهدر ه رر مطر  کردند که ين نرضي  ر(  0 )  اليو من يه

خود رز بانهک   يها م آنها درباره خرو  پو يکه بر تصل هستند يها و رطالمات ککسب رطالمات درباره بان

. بحهرر  باشهد  در به رطالمهات   يابيدست ينا  برريک رره قابل رطليتورند  يها م شعبات بانک. رستمؤثر 

ار گذرشهتن  يه در رخت يبهرر  يت بهتهر يملرن رست وضع  دررند يشتريکه شعبات ب ييها ن  بانکيبنابرر

جاد رطالمات بهتر مانع رز هجوم بهه  يگذررر  درشته باشند و ملرن رست بتورنند با ر سپرده يبرر رطالمات

 ستو )جه ينت. ميها رر به مد  رضانه کرد تم تعدرد شعب بانکين رثر  لگاريمحاسبه ر يبرر. ها شوند بانک

II ) ن يه ر. رز بانک نهدررد  يدرريد يها م به خرو  سپردهيدر تصل يتأثيرنشا  درد که شبره شعب بانک

بحهرر  قابهل رمتلهاد    در ها رر  ق شعبهيگذررر  رطالمات در دسترس رز طر ن معناست که سپردهيرثر به ر

دهد درشتن يم  نشا   ستيندرر  معنا يها که رز نظر آمار ب رندرزه شبره شعبهيضر  نيهلچن. درنند ينل

ی کلهک  يه تورند به برگردرنهد  آنهها ن   يه نلشود  رگر چ يها نل تر بامث خرو  سپرده ک شبره گستردهي

 .کند

ات يه ها رر بر رساس سابقه ملل بانک ي  ملرن رست قدرت نسبيدرريد يها گذررر  سپرده سپرده

ورضه  نسهبت بهه     طهور  بهه متعهار    يها ن نظر  بانکيرز ر. کنند يابيا رندرزه آنها ررزيمونق گذشته آنها 

 يسهتم بهانر  يوررد س جديد نسبتا  يرسالم يات بانرمؤسست دررند  چرر که يمی يرسالم يات بانرمؤسس

( ت بانهک يه نعال يهها  ق تعدرد نصهل يرز طر) "سن"ر يمت  يشده برر برآوردب يبه ضر يبا نگاه. رند شده

 .ربط رست يها ب ررت سپردهييم که سن در ت ينيب ي  م(II ستو )

______________________________________________________ 
1. He and Manela 
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  ميه ر رسهتخرر  کهرده   CAMELکهه رز چهارچوب   رر در سط  بانهک   ديگر ت  مشخصاتيدر نها

 ينگينقهد ) ينگيو نقد( ييمتوسط دررر يبازده رو) درتي  ما(NPLs) ييت دررريفيم که کيکن يکنتر  م

( ها به کل وجهوه   ر سپردهيوجوه رز محل غ تأمينبا سهم )وجه  تأمينساختار   ني  هلچن(کل  ييبه دررر

هها   در هجوم به بانک ينرد يها ن کنتر يرز ريک چ يم هيانتيدررگرچه  . شوديو رندرزه بانک رر شامل م

ج ين نتها يه شهده رسهت  ر   بهرآورد پاکستا  به  ورت برش متقاطع  يها ن بانکيب    يتصر. ستيمهم ن

ن مورمهل  يه کنتهر  ر  يبهه ههر حها   بهرر    . بود  رندرزه نلونه باشد ل کوچکيملرن رست به دل يمعن يب

در هد  0 در سهط    يآمهار  لحهاظ  به يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها يشده برربرآوردب ي  ضريرضان

متوسط تجربهه ورود   طور به يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها/ ها که شعبه دهد مي که نشا درر بوده  معنا

 .رند ش رز بحرر  رر درشتهيط پيها بر رساس شرر سپرده

 کند؟ یها کمک م  ا اطالعات مستقل به بانکيآ. 1-9

در زمها    يرسهالم  يتابعه بانردرر يوجود دررد که ورحدها يدهد رحتلا  کلتر يج نشا  ميتاکنو   نتا

گذررر   م سپردهيتصل يبرر يرز مشخصات بانر يارينره بسيرر تجربه کنند و ر ي  هجوم بانريبحرر  مال

ن رست تهاکنو   ملر يکلر يرهاينره مت يبا توجه به ر. ربط هستند يخود ب ينگيبه خار  ساختن نقد

 "رمهن  يه به جايسرما ينررر رحتلال"رو رثر  نيو رز ر)  ندرده باشند يها رر توض سک بانکيکامل ر طور به

رطالمات مامل سوم معتبر با توجهه بهه قهدرت     يگذررتأثير ينجا به بررسي  در ر( دهند يی نشا  نليرر ن

از يه کهرد  رمت  له رضهانه يرر بهه وسه    رربطهه    يابيررز يبرر. ميپردرز يگذررر  م بانک بر رنتار سپرده يمال

ن يه سهاختن ر  يبهرر (. III  سهتو    جدو  ) کنيم برآورد مي يمجاز يها مالوه بر بانک "يرتبه رمتبار"

 يرمتبار يبند رتبه يها له آژرنسيوس هشده ب  درده يها رز رتبهيک هر  يبرر يمدد يبند ک رتبهير  يمت 

ن مقهدرر معهاد    يشهتر يب 0 و  BBBبا برربر ن مقدرر يکلتر  که  0  تا  درمنه آ  رز . ميکن ين مييتع

AAA هها در  بانهک ررتبهاط ملبهت      ررت سپردهييبانک با ت  يدهد که رتبه رمتبار يج نشا  مينتا. رست

هها رر بهه بانهک       ورود سپردهيدوره بحرر  مالدر با رتبه بهتر   يا شعب بانريها  که بانک يطور به  دررد

______________________________________________________ 
1. Flight to Quality Effect 
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  / بانهک بامهث    يک پله بهبود در رتبهه رمتبهار  يدهد که  يشده نشا  مبرآوردب يضر. رند کردهتجربه 

 . شود يها م در د کاهش در خرو  سپرده

در رر  يمهال  يهها  ست کهه سهالمت ورسهطه   ر  ياتيموجود رز ردب يها انتهيکننده  ليج ترلين نتاير

 يگالبرگ  کنهد . رديگ يبانک در نظر م يها يژگينسبت به ورر  ينگينقد يها شوک ييها و درونیر بحرر 

هها در   بانهک  ي  بهر رسهاس شهاخص سهالمت    ييتهر رروپها   سالم يها دهند بانک ينشا  م(  0 0 )  ويو م

کاپا  . دنديب ديرروپا آس يمررحل نخست بحرر  مالدر وجوه  تأمين  کلتر در بازرر CAMELچارچوب 

 يرنهد و بهرر   سهاخته  CAMELها بر رساس چهارچوب   بانک يسالمت يک شاخص برري(   0 )  وينيو م

انتند که يرند؛ آنها در کرده( CDS)  يرر وربسته به رنتشار سوآپ نرو  رمتبار آ  ها   رز بانک ينلونه بیرگ

نهه  يدرشهتند  بها هی   يتهر  فيضهع  يت مهال يمن وضع بانک برردرر  له يرز ورشرستگپيش که  ييها بانک

 ؛شهود  ينشا  درده مه  يوجوه روبه رو هستند که با رنتشار کلتر سوآپ نرو  رمتبار تأمين يبرر يباالتر

 .بودند 002 -007 دوره بحرر  در بازرر  يها شتر در معرض شوکيب  نيبنابرر

تابعهه   يورحهدها  يشهده بهرر   بهرآورد ب يهها  ضهر   بانهک  يرست که با کنتر  رتبه رمتبار گفتني

 يرمتبهار  يبنهد  رز آنجا کهه رتبهه  . ماند يباقدرر  معنا يو رقتصاد يهلچنا  رز نظر آمار يرسالم يبانردرر

دههد کهه    يها نشها  مه   انتهين ي  ررست "رمن يه به جاينررر سرما"  دهنده کامل  رحتلا  يکامل توض

  دهنهده  يتوضه  يرسهالم  يهها  تابعه بانهک  يمرتبط با شعب و ورحدها "يبرند مذهب"ملرن رست آثار 

 .باشد 002  يبحرر  مالدر شتر آنها يب يآور تاب

 آن؟( یمذهب)گذار هيا سرمايبانک . 1-1

گهذررر  بهه    م سهپرده يبهالقوه بهر تصهل    طور بهکه ملرن رست رر  يرز مشخصات بانر ير رگرچه مجلومه

ج يم که نتها يم رد کنيتورن يم  نلير کنتر  کرده  بگذررد تأثير( يهجوم بانر)ها  رز سپرده يبردرشت ناگهان

بها   يها رقابل مشاهده بانک  بانکيکنتر  مشخصات غ يبرر. رقابل مشاهده رستيغ يناهلگنرز متأثر ما 

دههد بهر    ي  کهه بهه مها رجهازه مه     (IV  سهتو    جهدو   )م يرضهانه کهرد      يی به تصريرثررت ثابت رر ن

______________________________________________________ 
1. Goldberg, Kennedy and Miu 

2. Kapan, T. and Minoiu 

3. Credit Default Swap 
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تلرکهی  ( کننهد  يو هم متعار  رررئه م يرسالم يکه هم خدمات بانر) يبيترک يها بانک يها رمجلومهيز

در ک بانک يات متعار  در يا بدتر رز ملليبهتر  يات رسالميا ملليآ: ميپاسخ دهپرسش  ن يم و به ريکن

 يرسهالم  يتابعه بانردرر يورحدها يبرردرر  معنا يآمار لحاظ بهب ملبت و يج  ضريرست  نتا يبحرر  مال

گهذررر    سهپرده  يمهذهب یه يه دههد رنگ  يو نشا  مکرده  تأييدی يما رر نپيشين ج يدهد که نتا يرر نشا  م

 .گذررد يم تأثيردوره بحرر  در هر بانک  يبرر ينگينقد يها   بر رندرزه شوک(تيفيبرخال  رثر ک)

تابعهه   يقابل مشاهده بانک  بهه ورحهدها   ديگر مشخصات يبه جا "يبرند مذهب"  گريا  ديبه ب

ن جالهب رسهت کهه چهرر     يه ر. رو شهوند  روبهه  يکلک کرده رست تا بهتر با بحهرر  مهال   يرسالم يبانردرر

ا  يش مشهتر يآنچه بامهث گهرر  . کنند يترک نل يبحرر  مالدر رر  يرسالم يات بانرمؤسسگذررر   سپرده

کهه  پژوهشهي  . ن معلها کلهک کنهد   ي  ملرن رست به حل ريرسالم يات بانرمؤسسشود در  يبه بانک م

رر  يرسهالم  يات بهانر مؤسسه   يا  تجاريدر د رز مشتر  2نشا  درد   در پاکستا  رنجام شد  تازگي به

ا  يدر هد رز مشهتر    7و  "هسهتند  يیه مهذهب يه رنگ يمالرها  شهرکت دررر  "چرر که  ؛کنند يرنتخاب م

 يو رخالقه  يیه مذهبيبر رساس رنگ يرسالم يها ات بانکيملل"رمتقاد دررند که  يرسالم يات بانرمؤسس

خهدمات   يبهرر  يشهتر يبل درشهتند مبلهغ   يه ن تلايدهنهدگا  هلچنه   در د رز پاسخ   . "شرکت رست

 يهها  یهيه کهه رنگ  دههد  مهي  ها نشا  انتهين ير  .رست ين خدمات شرميرر ريز  بپردرزند يرسالم يبانردرر

ن رحتلها  وجهود   يه ر. متعار  آ  رسهت  يبه رقبا يرسالم ي  بانردرريترج يل مهم برريک دلي يمذهب

باشند  چهرر   درشته يدورر  سختدر به ترک بانک  يل کلتريتلا يمذهب يها یهيا  با رنگيدررد که مشتر

  ملرهن رسهت   يدورر  بحهرر  و سهخت  در ن  يشود  بنابرر يم "  يمند تيبامث رضا يرز نظر مذهب"که 

______________________________________________________ 
 :سايت مورد رشاره قابل دسترس رست وبمطالعه زير که در  . 

DFID-SBP: Knowledge, Attitudes, and Practices of Islamic Banking in Pakistan, 2014. Available 

online at http://www.sbp.org.pk/publications/KAPStudy.pdf, (accessed 07-Oct-2014)   

ريهد پهو  بيشهتري بهه خهدمات      آيا تلايهل در »نظرسنجي  پرسشدهندگا  به شدت مورنق يا مورنق با  در د رز پاسخ   .  

در د مخالف يا به شدت مخهالف     بودند  « بانردرري رسالمي بپردرزيد به خاطر رينره آنها مطابق شريعت رسالمي هستند 

 .در د ربررز بي تفاوتي کرده بودند   که  حالي بودند در پرسشبا رين 

منهدي مهذهبي    رسالمي هلرره با آسهايش و رضهايت   محصوالت/دهندگا  به نظرسنجي  خدمات در د رز پاسخ  928برري .  

 .بوده رست "ملت ر لي رو آورد  به بانردرري رسالمي"رست  
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ملهل  "يو مهذهب  ينلسهفه رخالقه  "ا هلها   يه آنها  يستم ررزشيکه طبق س ياتمؤسست رز يآنها به حلا

 . کنند  ردرمه دهند يم

   : ن موضو  رحتلهاال  قابهل توجهه رسهت    يدهد که رينشا  مپژوهش ن ير يها انتهين  يهلچن

رنهدرز   پهس  يها خود رر در حساب يها ل دررند پو يگفته بودند تلاپژوهش ن يدهندگا  ر در د رز پاسخ

بودنهد  رگهر     در هد گفتهه     ؛  ا  وجود درشته باشهد يرگر رحتلا  ز يکنند  حت يگذرر سپرده يرسالم

ا  يه در هد ب  7 خهود رر خهار  نخورهنهد کهرد و      يها آنها پو   کندا  رمالم يآنها ز يرسالم يها بانک

متعهار  رنتقها     يهها  متضرر شوند  آنهها بهه بانهک    يا  در بانک رسالميجه زيرگر در نت يکردند که حت

  ده شهده رسهت  يمتعهار  پرسه   يهها  ا  بانهک يکه رز مشتر يمشابهسؤرالت پژوهش رز   .انتينخورهند 

 يرسالم يمنحصر به بانردرر ييکنندگا  باونا تين حلايم که چنيمتعقد در هر  ورت . ميندرر يرطالم

د  يا  ديمتعار  در  ورت ز يها گذررر  بانک سپردهبيشتر د رست ياد بعيز يليهستند و به رحتلا  خ

 .ردرمه دهند يها به ررتباط بانک

 يرسهالم  يبهانر ات مؤسسه  يرر بهرر  يگذررر   رنتظهار هجهوم بهانر    سپرده يو ونادرر يمند همالق

ن يه دههد کهه ر   ينشها  مه  مها  ج ينتها . آورتر باشند بحرر  تابدر رود  يرنتظار م  نيدهد  بنابرر يکاهش م

 .نجات درد 002 پاکستا  رر در سپتامبر و رکتبر  ي  بخش بانردرريبحرر  مالدر موضو  

 گذارد؟ یبر عرضه اعتبار اثر م ینگينقد یها ا شوکيآ. 1-1

سهپتامبر و رکتبهر    يبحرر  مالدر ها  سک خرو  سپردهير يکلتر دررر يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها

  رو بودنهد  ن دوره بها آ  روبهه  يردر ها  که بانک ينگيا کلبود نقديم آيکن يم يابيرکنو  ررز. بودند 002 

ن رثهر   يه ر يبررسه  يبهرر . ريه ا خيه د بهوده رسهت   يه جد يهها  توسعه ورم يبرر ييک مدم تورنايل به يتبد

______________________________________________________ 
گهذرري کنيهد حتهي رگهر رحتلها  زيها  وجهود درشهته          رندرز رسالمي سپرده آيا تلايل درريد پو  خود رر در حساب پس ".  

 (در د7 تفاوت  بي در د و   مخالف /مخالف   کامال در د   مورنق / کامال  مورق) "باشد 

   مخهالف  / کهامال  مخهالف  ) "کنيد رگر بانک رمالم زيا  کنهد   رندرز رسالمي بردرشت مي آيا وجوه خود رر رز حساب پس " . 

 (در د   بي تفاوت  در د و  مورنق /   کامال  مورنقدر د

و در يک حساب با بازدهي ثابهت نهید يهک بانهک      رندرز رسالمي بردرشته در مورقع زيا  آيا پو  خود رر رز يک حساب پس" . 

 (در د 2 تفاوت    بيدر د   مورنق /  کامال  مورنقدر د 7 مخالف /کامال  مخالف) "کنيد  گذرري مي متعار  سپرده
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 ييها  يدر تصر. مينشا  درد( I-IV يها ستو )  ج رر در جدو  يو نتا برآورد کردهرر   و    يها  يتصر

  .ميکرد يبند له بانک خوشهيوس هار رر بيمع ي  خطايکان يبا درجه آزرد

ر يه که بهه منهور  تنهها مت     ريم برآورد کرده  ک مد  رمساکي يمجاز IBIله يبه وس Iدر ستو  

در هد   77متوسهط   طهور  بهه   يبحهرر  مهال  در  يرسالم يات بانرمؤسسدهنده رست و نشا  درد   يتوض

 يلات رر بهه رمطها  يت تصهل يحساس  جدو   IIستو  . متعار  خود رمتبار رمطا کردند يشتر رز رقبايب

 يمهورد رسهتفاده بهرر    يهها  ش در سهپرده يکند  با رنیر يم تأييدها  ر سپردهييد نسبت به ت يجد يها ورم

ورم  ين پاسهخ رمطها  ييتع يبرر(. رستدرر  معنادر د  در سط   يآمار طور بهب آ  يضر) ديجد يها ورم

هها رز   سک خرو  پو يمشابه  در معرض ر طور بهمتعار  که  يات بانرمؤسسو  يرسالم يات بانرمؤسس

م و يرضهانه کهرد  هها   ر در سهپرده ييه رر با ت  يمجاز IBI  ير  جلله تقابليا خيبانک بودند  متفاوت رست 

ها  ر سپردهييد کلتر به ت يجد يها ورم ينسبت به رمطا يرسالم يات بانرمؤسسلات يم که تصليانتيدر

دوره بحهرر  درشهتند    در  يرسهان يکهه خهرو  سهپرده     ييها ا  بانکيگر  در ميا  ديبه ب. حساس رست

 .متعار  خود کاهش دردند يد رر کلتر رز رقبايجد يها مرضه ورم يرسالم يات بانرمؤسس

 يبهرر . ا مشخصهات ورم باشهد  يه رنهدگا   يگ   ورم رز تفاوت در بانهک  يجه ملرن رست ناشين نتير

مشخصات بانک هلانند آنچهه در  . مير رضانه کرده( IIIستو  )رها رر يرز مت  ير ن موضو  دستهيکنتر  ر

تم يله لگاريکه به وس) رندهيگ رزه ورمرندگا  و ورم شامل رنديگ کنتر  ورم يرهايمت . آمده رست  جدو  

. د ورم رسهت يو سررسه ( شهود  يرندگا  نشها  درده مه  يگ ها به ورم بانکتلام له يد به وسيجد يها کل ورم

متعهار    يهها  سه با بانکيدر مقا يرسالم يات بانرمؤسسن مورمل  يرز کنتر  رپس م که يمشاهده کرد

هها چنهدر  رز نظهر     سهپرده  ير روييه رثر ت  يرند  ول کردهدوره بحرر  رمطا در  يشتريب يها هلچنا  ورم

ه  رندرزه شهبره شهعبات بانهک     يت سرماي  مشخصات بانک مانند کفارنیو  بر رين. ستيندرر  معنا يآمار

  معهوق  يهها  ورم کهه  يدر  هورت   گذررنهد  يد رثهر مه  يجد يها  ملبت بر مقدرر ورم طور به ينگيسن و نقد

______________________________________________________ 
 .رند بندي نشده ها کلتر رز تعدرد مت يرهاي توضيحي بوده  رنحررنات معيار بر رساس بانک خوشه وقتي تعدرد دسته.  

2. Parsimonious Model 

 ]مترجم[. نلايد مي بيني پيش به رقدرم مت يرها حدرقل با که مدلي

3. Interaction Term 
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رز طهر   . با مقدرر ورم ررتباط دررد يمنف طور به يگذرر ر سپردهيمنابع غ قيوجه رز طر تأمينو  يسودده

 .رند انت کردهيدر يشتريب يها رندگا  بیرگتر ورميگ م ورميانتيرنده  دريگ ورم

ی قائهل  يورضه  تلها   طهور  بهه  يرسهالم  يتابعه بانردرر يو ورحدها يرسالم يها ن بانکيتاکنو  ب

دسهته حهذ    ) ميکن ين دو دسته رضانه ميرر به ر يمجاز IBIن رثر متفاوت  يکرد  ر ورض  يبرر. مينشد

و هم  يرسالم يها متوسط بانک طور بهدهد  ينشا  م( IVستو ) جينتا(. متعار  هستند يها شده بانک

رمطا  يدوره بحرر  مالدر متعار   يها نسبت به بانک يشتريب يها ورم يرسالم يتابعه بانردرر يورحدها

بهه ههر   . رندگا  و مشخصات ورم نشها  درده شهده رسهت   يگ ق کنتر  بانک  ورمين رثر رز طريرند و ر کرده

رقابل مشاهده در يغ يها يله ناهلاهنگيتورند به وس يم يرسالم يات بانرمؤسس يده حا   تفاوت در ورم

مها     يبها رثهررت ثابهت بهه تصهر      ييها کرد  بانک ن رحتلا  رر با رضانهير.   درده شوديسط  بانک توض

کهه ههر دو    ييها بانک: با رثررت ثابت يها بانک) ييها ن بانکيم در چنيانتيکرده و در يبررس( Vستو )

بها   ييهها  ات متعهار   ورم يسه با مللي  در مقايات رسالميملل( و متعار  رر با هم دررند يات رسالميملل

 .رست  رمطا کرده يبحرر  مالدر  يشترير بيمقاد

در مقابهل   يرسالم يات بانرمؤسسگفته شد  رنتار متفاوت پيشتر نيی که  طور هلا به هر حا   

رز . رز رثررت طر  تقاضا باشهد  يملرن رست ناش ينگيشوک نقددر  يده نه ورميمتعار  در زم يها بانک

متعار  هستند   يها رندگا  بانکيگ متفاوت رز ورم رساسا  يرسالم يات بانرمؤسسرندگا  يگ آنجا که ورم

 يبهرر . رمرها  دررد  يیيه ن چيچنه   جهيرند  در نتيپذ يب ميتقاضا رثر و آس يها متفاوت رز شوک طور به

 يل رخ درده باشهد  بهرر  يه دوره تحلدر رمتبهار کهه ملرهن رسهت      يدر تقاضها  يررت رحتلالييکنتر  ت 

رنهیود   . ميکنه  يبا رثررت ثابت رضانه م يرندگانيگ   ورميجدرکرد  رثررت مرضه و تقاضا در رمتباررت بانر

رر در نظهر   ييهها  د نقهط شهرکت  يه چرر کهه با نياز دررد   يشتريب يها دردهبه رندگا  با رثررت ثابت يگ ورم

بها   يهها   بانهک . رنهد  و متعهار  ورم گرنتهه  ( تابعه يا ورحدهايبانک ) يات رسالميم که رز هر دو ملليريبگ

ها  ر در سپردهييو ت  يرسالم يتابعه بانردرر ين ورحدهايب يتقابل ک جللهيرثررت ثابت رر حفظ کرده و 

 .مي  رضانه کرديبه تصر
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رقابل مشاهده بانهک  يغ يها يژگيرز کنتر  وپس دهد که  ينشا  م( VI  ستو   جدو  )ج ينتا

خهود رر   يها ش سپرده رر درشتند  مقدرر مرضه ورميدوره بحرر   رنیردر که  ييها رمتبار  بانک يو تقاضا

مرضهه شهده    يهها    ورمهلچنين(. رستدرر  معنادر د  0 در سط   يب رز نظر آماريضر) ش دردنديرنیر

دوره در هها   ر سهپرده ييرسد چندر  حساس به ت  ي  به نظر نليرسالم يتابعه بانردرر يله ورحدهايوس به

  يمجاز ISبا  يتقابل ها و جلله ر در سپردهييشده ت برآوردب يضر يب خطيترک)باشد  ينگيکلبود نقد

تابعهه   ين رست که رز آنجا که ورحدهايدهنده ر ن موضو  نشا ير(. رست 0/  0ار يمع يبا خطا 0/  0

 يرسهالم  يات بانرمؤسس  رند قررر نگرنته يبحرر  مالدر ها  ررت سپردهييت  تأثيرتحت  يرسالم يبانردرر

 يهها  ل چهالش يه بهه دل . باشند يبخش مال يها مقابل شوک در يبخش ورقع يبرر يتورنند مانند سپر يم

رز وجهوه   يکلتهر  ييمجبورند بها کهارر   يرسالم يات بانرمؤسسشتر منور  شد  يکه پ ينگيت نقديريمد

ت يه می"نهه  يانهت هی يات خهود رر بها در  يه کلتهر در ملل  ييتورننهد کهارر   يخود رستفاده کنند  رما آنها م

ها  جبرر   سپرده يتر برر نييپا يها و نرخ يمال تأمينباالتر  يها انشا  به شرل نرخيرز مشتر " يرمتقاد

دوره در  يتورنهد بهه منهور  محهانظ     يه و وجهوه  مه  ين رستفاده ناکارآمدتر رز سرمايبه هر حا   ر  .کنند

رندگا  بهالقوه خهود رمتبهار    يگ ورم يد تا برريرر قادر نلا يرسالم يات بانرمؤسسباشد و  ينگيبحرر  نقد

 .کنند تأمين

 جياستحکام نتا. 1-6

هها    يتصهر  ين مجلومهه ر هل  يدر ب. مير ها رر رضانه کرده يبررس ي  برخ جينا  رز رستحرام نتايرطل يبرر

ن روش يه در ر. ميرسهتفاده کهرد    دوره بحرر  رمطا شده بودنددر که رر  يديجد يها   نقط ورم( جدو )

د بهه خهاطر   يشها )ملهل کننهد    ديه جد يهها  ورم يدر رمطها  يمتفاوت طور به يرسالم يات بانرمؤسسرگر 

. ج متفهاوت شهود  يا  موجود  ملرن رست نتايورم به مشتر يل کاهش رمطاي  به دل(خود يا  ماليمشتر

 "شهرکت "بهه   "ورم"مها  رر رز    ليه ج  ورحد تحليرستحرام نتا ين رحتلا   در بررسيرز ر يريجلوگ يبرر

______________________________________________________ 
1. Religiosity Premium 

ههاي   کند که بنها بهه تعريهف قابهل رسهتفاده در سهپرده       هاي متعار  تعيين مي يک کف نرخ بهره برري سپرده SBP نهاد.  

 .رسالمي مشارکتي نيست
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ر در ييه ت "ريبا مت  "يبحرر  مالدر د رمطا شده يجد يها تم ورميلگار"ر وربسته رر رز يم و مت ير دردييت 

 يهها  ورمتلهام  مجلومهه    نقطهه شهرو   . ميجا کرد جابه "يبحرر  مالدر ک شرکت يبه  يده تم ورميلگار

بر رسهاس مطالعهه خاجها و    (. 002 سپتامبر )رست  يمعوق در آغاز بحرر  مال ييرجرر يخصو  يتجار

ک يه  يهها  کهه تعهدرد ورم    ميف کهرد يه بانهک تعر  -کتک جفت شريک ورم رر به منور  ي  (002 )نيم

ن روش  يه بها ر . ميک ورم در نظهر گهرنت  يه کرده و به منور   ک بانک رست  آنها رر با هم جلعيشرکت رز 

و بها  ) بهرآورد کهرديم  ر رر يه ت  معادلهه ز يدر نها. رنده رستيگ ورم      ورم رز   0 7 نلونه ما شامل 

 :( رثررت ثابت شرکت يبرر يريمت 

                                                                                                           ( )  

دوره بحرر  ورم گرنتهه  در  jشعبه  iرم که رز بانک   شرکت  ير در ورم بررييت  يعيتم طبيلگار        

      و  ينگيبحهرر  نقهد   يا  دوره هفهت هفتگه  يها در آغاز و پا تم سپردهيلگارر در ييت        . رست

  ج در جدو  ينتا. دهنده مشخصات بانک رست نشا     رست و      ا ي    رست که  ير مجازيک مت ي

متفاوت شهده رسهت  مالمهت و    پيشين سه با روش ياس در مقايب مقيرگرچه ضرر. نشا  درده شده رست

 تأييهد رر پيشهين  ج يرست و نتاپيش مانند  ياديز يليبه مقدرر خ ير ل يرهايب در  مت يضرردرري  معنا

 .کند يم

 

 یريگ جهينت. 6

  رنتار متفاوت يتوض يپاکستا  رر برر ييرمطا يها درباره تررزنامه و ورم يقيدق يها ن مطالعه  دردهيدر ر

ج نشها  درد  ينتها . ميکهرد گردآوري  002 سپتامبر و رکتبر  يبحرر  مالدر و متعار   يرسالم يها بانک

ط يههم در شهرر  )بحهرر   در هها   سک خرو  پو يکلتر در معرض ر يبيترک يها بانک يکه شعب رسالم

 .هستند( و هم مشروط به مشخصات بانک يرشرطيغ

______________________________________________________ 
ههاي   ههاي متفهاوتي هسهتند تها بتهورنيم زو       ها طوري در نظر گرنته شد که گويي بانهک  متعار  و رسالمي بانکملليات .  

 .شرکت رر مشخص کنيم-بانک
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 طهور  بهه هها    ات متعهار  بانهک  يه   نسبت به ملليبيترک يها بانک يات رسالميقت  ملليدر حق

. رسهت  يدهنده نقهش برنهد مهذهب    دورر  بحرر  درشتند که نشا در رر  بيشتري متوسط  جذب سپرده

 ينگيبحرر  نقددر د يجد يها ورم يبه رمطا يشتريرمرا  ب يرسالم يها م که بانکينشا  درد  نيهلچن

دهد  ينشا  مج ي  نتايکل طور به. رست يها متر ررت سپردهييآنها کلتر به ت  يده لات ورميدررند و تصل

  ملرهن رسهت   يرسهالم  يبانرهدرر ماننهد    ينيبر رمتقاد د يمبتن يها گروه يشتر برريب يت ماليکه ظرن

بها   ييهها  کنهد کهه بانهک    يمه  تأييهد ن رر يشه يها شورهد پ انتهين ير. رر ررتقا دهد يستم بانردرريثبات س

طهور   بهه . رقتصاد شهوند  يقيبه بخش حق يبخش مال يها تر ملرن رست مانع رنتقا  شوک يقو يها هيپا

کهه   ييهها  نشا  دردند که بانک ييرايبازرر ورم سند يها با رستفاده رز درده(   0 ) ويني  کاپا  و مملا 

رمتبهار   007 - 002 بحرر  در دررند  بهتر قادر بودند  يشتريب ينگيرند و نقد ه شدهيی سرمايبهتر تجه

متعارنشها    ينسبت به شعبه ر ل يرسالم يتابعه بانردرر يدهد که ورحدها يج نشا  مينتا. مرضه کنند

شهعب مهادر بهر     يکننهد نهاتورن   يا  ميرست که ب ياتيانته در تناقض با نظرين يدررند و ر يمللررد بهتر

 يهها  ن يهلهد - بانهک  يهها  بها رسهتفاده رز درده  طهور ملها      بهه . دررد يتابعه رثر منفه  يورحدها يده ورم

 يده مادر رر بر ورم يها بانک يناتورن يرثر منف(   0 ) آنها  آلن و هلرارر  تابعه يو ورحدها يتيچندمل

برنهد  "  يک گام به جلو نهاد و نشا  درد که بجهی قهدرت مهال   يمطالعات ما . تابعه نشا  دردند يورحدها

ج ين نتها يه ر. کلک کنهد  يبحرر  مالدر ک بانک يتورند به مللررد بهتر  يخود م يی به خودين "يمذهب

طهور   بهه . کنهد  يم تأييد يبحرر  مالدر رر  يرسالم يها بهتر بانک ين درباره مللررد نسبيشيپ يها انتهي

  002 -009 بحهرر   در انتنهد کهه   يدر( 0 0 ) يديه   حسهن و در ين کشوريل بيک تحلي  در ملا 

کشور  يها با رستفاده رز درده. رند درشته يمللررد بهتر  يينه رشد رمتبار و دررريدر زم يرسالم يها بانک

 يبحرر  مهال در جه گرنتند که ينت(   0 ) هلرارر  کوآنت و-رگوي  بک  دم 99 -007  يها سا در 

ه بهتهر و  يی سهرما يه بهتهر و تجه  يهي ت دررريه فيشهتر  ک يب يگر نسبت مدرخله يرسالم يها   بانکيجهان

 .ندر ه به ثبت رساندهيدر بازرر سرما يمللررد بهتر

ا  آنهاسهت کهه بامهث    يا مشهتر يه /و يرسالم يات بانرمؤسسبهتر  آنچه مختص  يها ا يبجی بن

 يآور بحهرر  تهاب  در جهه  يباشهند و در نت  يسک هجهوم بهانر  يات کلتر در معرض رمؤسسن يشود ر يم
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 يا  و درجه وربسهتگ يدر مشارکت در ز يرسالم يات بانرمؤسسا  يل مشتريدرشته باشند  تلا يشتريب

 يا  درررين باشهد کهه بانهک و مشهتر    يه ل ريه د بهه دل يرست  شها  يرسالم يات بانرمؤسسشتر آنها به يب

 .هستند يرساني يمجلومه ررزش

 يبحهرر  مهال  در د يجد يها ورم يرمطا يبرر يشتريرحتلا  ب يرسالم يها م که بانکينشا  درد

هها حسهاس    ررت سهپرده ييه متعارنشا   کلتر به ت  يسه با رقبايآنها  در مقا يده لات ورميدررند و تصل

 يهها  نعا  باشند  ملرن رست رز رنتقها  شهوک   ينيبر رمتقاد د يمبتن يمال يرگر نهادها  نيبنابرر. رست

در  (.ت رنررد کشهور مسهللا  هسهتند   ين نلونه رکلريدر ر)شود  يريرقتصاد جلوگ يقيبه بخش حق يمال

گر  رهدر  بشردوستانه يا  ديا به بيابد يررتقا  يمذهب يها یهيرنگله يوس ملرن رست به يجه ثبات مالينت

 .ا  آنها دنبا  شوديا مشتري/رر  بانک ويرز مد ير له مجلومهيوس هب

شهتر  يم  مطالعهات ب يکرد ين مقاله بررسيرر در ر يبخش بانردرر يآور ل آ  که نقط تابيبه دل

 يربانريغ يات مالمؤسسا ير يرسپرده پذيغ يها رقتصاد رر که شامل بخش يمال يها بخشتلام تورند  يم

و  ياسهتگذرر يرز نظر س يمهل ياستيس يکاربردها يمطالعه ما دررر يها انتهي. کند يشود  بررس يی مين

بهر رمتقهاد    يمبتنه  يهها  بهاالتر گهروه   يت ماليج نشا  درد که ظرني  نتاطور کلي به. رست يمقرررت بانر

 ي  برخه رنیو  بهر ريهن  . رر ررتقا دهد يستم بانردرري  ملرن رست ثبات سيرسالم يمانند بانردرر  ينيد

ن يه رز ر يره ي. شهود ق و رتخهاذ  يه متعهار  تطب  يتورند توسهط بانرهدرر   يم يرسالم يبانردرر يها يژگيو

 کيجاد ير ينقط برر يرندرز پس يها ن حسابيچن. ا  رستيمشارکت در سود و ز يها ها حساب يژگيو

 -ير خصو يخ" يرز معلا يبامث دور يست  بلره رنجام آ  تا حدوديه بانک نيسرما يبرر يسپر رضان

بها پشهتورنه    يمهال  تهأمين   هلچنين. شود يگذررر   م ا  با سپردهيبا مشارکت در سود و ز " يشر ملوم

. شهود معلق و بدو  پشتورنه  يجاد بدهيش رز حد و ريگرنتن ب در برربر ورم يعيطب يتورند مانع يم ييدررر

و  يرنهدگا  بهر بخهش مهال    يگ ميتصهل / گرر يباز يا رخالقي يرهدر  رجتلام يريگيرثررت پ يبررس يبرر

 .از رستين يشتريبنظري و  يتجربهاي  پژوهشرقتصاد   يقيحق

 

______________________________________________________ 
1.Private Gains- Public Pains 
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 ها بحران نقدينگی و سپرده. 9 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ههاي   ههاي بانهک   يک شوک نقدينگي رر بر سپرده تأثير  رين رگرسيو . کند هاي حدرقل مربعات رر گیررش مي رين جدو  نتايج برآورد مد 

سهپتامبر   7 دوره بحرر  نقدينگي رز . دهد هاي متعار  مورد بررسي قررر مي و بانک( ISs)ورحدهاي تابعه رسالمي /  شعب(IBs)رسالمي 

هايش رر به خهاطر   در د رز سپرده  ميليارد روبل يا  0  آ  بخش بانردرري در پاکستا  بيش رز در که رست  002 نورمبر    تا  002 

هفهت هفتهه   در هها   مت ير وربسته ت يير در لگاريتم سپرده. دست دردات مالي رز مؤسسوجود شايعاتي مبني بر غيرقابل رمتلادبود  برخي 

برري هر مت ير در تصري   رين جدو  به گیررش ضريب برآورد شده  سهط   . شود ميمحاسبه  j  شعبه رز نو  iبحرر  نقدينگي برري بانک 

کهار   هاهاي معيار سازگار با ناهلساني ورريهانس وريهت به   خط تلام برآوردهادر . پردرزد مي( در زير پررنتیها)آماري و خطاي معيار درري  معنا

 .رند گرنته شده
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 بحران نقدينگی و اعتبارات بانکی. 1 جدول

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يک شوک نقدينگي رر بر رمتباررت جديهد  تأثير برآورد شده   رگرسيو . کند هاي حدرقل مربعات رر گیررش مي رين جدو  نتايج برآورد مد 

مت يرههاي مجهازي مهورد    . دههد  هاي متعار  مورد بررسي قررر مي و بانک( ISs)ورحدهاي تابعه رسالمي /  شعب(IBs)هاي رسالمي  بانک

رمطها شهده بهه     j  شعبه رز نو  iبحرر  نقدينگي برري بانک در مت ير وربسته لگاريتم رمتباررت جديد . هستند ISsو  IBs  IBIsرستفاده 

آ  بخش بانرهدرري در پاکسهتا  بهيش رز    در که رست  002 نورمبر    تا  002 سپتامبر  7 دوره بحرر  نقدينگي رز  .رست kگيرنده  ورم

. ات مالي رز دسهت درد مؤسسهايش رر به خاطر وجود شايعاتي مبني بر غيرقابل رمتلادبود  برخي  در د رز سپرده  ميليارد روبل يا  0  

 تلهام برآوردهها  در . پهردرزد  آماري و خطاي معيار ميدرري  معنابرري هر مت ير در تصري   رين جدو  به گیررش ضريب برآورد شده  سط  

 .رند شده بندي خوشه بانک رساس بر رند و در جاي ملرن خطاها کار گرنته شده هخطاهاي معيار سازگار با ناهلساني ورريانس وريت ب
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 (استحکام)بحران نقدينگی و اعتبارات بانکی  .1 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يک شوک نقدينگي رر بر رمتباررت جديهد  تأثير برآوردشده   رگرسيو . کند هاي حدرقل مربعات رر گیررش مي رين جدو  نتايج برآورد مد 

مت يرههاي مجهازي مهورد    . دههد  هاي متعار  مورد بررسي قررر مهي  و بانک( ISs)ورحدهاي تابعه رسالمي /  شعب(IBs)هاي رسالمي  بانک

رمطها شهده بهه     j  شهعبه رز نهو    iبحرر  نقدينگي برري بانهک  در مت ير وربسته لگاريتم رمتباررت جديد . هستند ISsو  IBs  IBIsرستفاده 

آ  بخش بانرهدرري در پاکسهتا  بهيش رز    در که رست  002 ر نورمب   تا  002 سپتامبر  7 دوره بحرر  نقدينگي رز  .رست kگيرنده  ورم

. ات مالي رز دست دردمؤسسهايش رر به خاطر وجود شايعاتي مبني بر غيرقابل رمتلادبود  برخي  در د رز سپرده  ميليارد روپيه يا  0  

 تلهام برآوردهها  در . پهردرزد  اي معيار ميو خط آماريدرري  معنابرري هر مت ير در تصري   رين جدو  به گیررش ضريب برآورد شده  سط  

 .رند شده بندي خوشه بانک رساس بر خطاها ملرن جاي کار گرنته و در هخطاهاي معيار سازگار با ناهلساني ورريانس وريت ب
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