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 هاي اسالمي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدنتأثير بانك

 **/ مينو خردسود *رضا اكبريان

 چكيده

افزون آن در ســ ج اهان كب با تســترز  با آغاز بانكداري اســيمو و تســترز روز

ست شدن همراه ا سيمو و نقش آنها در اين لزوم تواب بب بانك ،تحوّالت اهانو  هاي ا

ــدن « ثبات مالو»يابد. از آنجا كب مبحث هميت موفرايند ا در ميان مباحث اهانو ش

ــيوه ،اي دارداهميت ويژه ــتداده از فرمولدر اين مقالب با اتخاذ ش  اي تحليلو و با اس

z-score شاخص اهانو ضيب موو  سو اين فر پردازيم كب تأثير متقابلو شدن بب برر

نشــان تحقيق هاي اســيمو واود دارد. ميان فرايند اهانو شــدن و ثبات مالو بانك

از طريق مديريت مناســد در هاي اســيمو بانكدهد كب در فرايند اهانو شــدن مو

حركت بر اساس بخش  ،هاداشتن قدرت بازار و توان اثرتذاري بر قيمت ،شرايط بحران

شاركتو، بر روي ثبات مالو اهانو تأثير دارد.  ، در مقابلواقعو و برخورداري از نظام م

 ،. افزايش كارايوشــودموهاي اســيمو افزايش ثبات مالو بانكمواد شــدن اهانو

ي را تذاربندي و نظارتو اهانو، و تسترز تنوّع سرمايبرتببهاي مؤسسب استداده از

 .هاي اسيمو دانستشدن بر بانكتوان از آثار مثبت اهانومو

 شدن.شاخص اهانو  ،اهانو شدن ،ثبات مالو ،ها: بانكداري اسيموواژهكليد

  

                                              

 Rakbarian@Rose.shirazu.ac.ir  استاديار دانشگاه شیراز. *

 Minoo.kheradsood@gmail.com  دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز. **

 .2/6/89ـ پذيرش:  13/2/89دريافت: 



30    1389، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 

 مقدّمه

 غیراســيمیهای های خود را به بانك، مســامانان پولاهای بدون رببانك گیریشــ  پیش از 

ــ رنمی ــوند. انان پولند دس را تبدي  به پول رايج خارجی،  های خودتا مجبور به دريافت ربا نش

گذاری ها از جريان ســرمايهثرو  اين ،بدين صــور . کردندهای قیمتی میاميك، طي و ســن 

وارد جريان  دداًها مجمقدار زيادی از اين ثرو  ،های اســـيمیبا تأســـیا بانك. شـــدخارج می

 1د.گذاری شسرمايه

ـــتین بار در دهأبان داری و ت ةايد ـــيمی نيس ـــ 1950 ةمین مالی اس اغاز  امّا 2.دمطرح ش

ـــيمی را دهة اغاز مؤثر  70حال، برخی دهة اينگردد. با میيدی برمی 60ة ده به بان داری اس

دهه از اغاز بان داری  6دهه و حداکثر  5دانند که در اين صــور ، حداق  بان داری اســيمی می

 گذرد. اسيمی می

تأمین مالی اسيمی در سطح جهان، از يك مؤسسه، های مؤسسهتعداد طی سه دهة اخیر، 

سال برخی  3.، استشده کشور گسترده 75بیش از که در رسیده مؤسسه  سیصدبه  1975 در 

 اند.تا ششصد مؤسسه هم ذکر کرده اقبالو  میراخورهمچون 

 ،ايران اوّلین کشوری بود که سیستم بان داری اسيمی را برگزيد. در 1980پاکستان در سال 

 شود.و اندونزی هم امروزه سیستمی کاميً اسيمی در بان داری رعايت می سودان

سطح جهان يی بانكاينك دارا سيمی در  شده  میایارد دالر تيمین 250های ا ست. زده  ا

ـــدو انتظار میاند میایارد دالر هم تيمین زده 600تا  اقبالو  میراخور های دارايی رود که رش

 4د.باش درصدپانزده  ساالنههای اسيمی بانك

 کنندگان اعتبار اسيمی را برهای منطبق با شريعت اسيمی، تأمینرقمی دارايی دونرخ رشد  اين

 .کنند تا نگاه خود را به قامروهای تازه در داخ  و خارج از کشور اسيمی معطوفاست  ان داشته

سسبانك سيمی و مؤ سيمی، ظرفیت های ههای ا سترش جهانی تأمین مالی ا زيادی برای گ

ی تأمین مالی ربوی های اين نظام و همچنین مش ي  ساختاراين ظرفیت مرهون قابایت. دارند

ست. به اعتقاد سنّ امدی( ناکار1998) خان ،ا صاد  شتم  بر بهره() تینظام اقت س نظام م ای اهئم

شد سيمی مطرح با ست که تنها در میان م اتب ا سیاری از ؛نی صاددانان با ه ب شرنظیر  ،اقت  فی

ستم بده اریاند هبیان کرد ،(1948) فريدمنو  ،(1948) سیمونز (،1945) سی طرفه و يك که 

 5.مشتم  بر بهره اساساً از ريشه متزلزل است
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سترة جهانی های اخیر، فرايند جهانیدر دهه شتن گ شدن که در اين مقاله، منظور از ان دا

ـــترش ارتباطا  جهانی از جماه ارتباطا  مالی میان برای فعالیت بانك ـــيمی و گس های اس

ست و نه شدن مصطاح کشورهای ميتاف و نیز نهادهای مالی انها ای را های تازهپنجره ،جهانی 

 های اسيمی باز کرده است.بر روی بانك

ــرماية داخای و خارجی را تيت تأثیر قرار جهانی ــت که تجار  و نیز س ــدن فرايندی اس ش

شدنمی ضوع ثبا   ،دهد. در امر جهانی  تأثیرا  بیرونی جهانی . زيرا شودمیمالی تأکید بر مو

و  یدا ثباتی باعث از دسـت رفتن تولبیاندازد. میبه خطر کشـورها را  مالیشـدن، عمدتاً ثبا  

صارف ميتاف می بینمنابع بهینة تيصیص عدم  صیص . ارتباط میان بیشودم ثباتی و عدم تي

ــورها در  ــت، کش ــدن مطرح نیس ــت که وقتی هنوز بيث جهانی ش بهینة منابع از ان جهت اس

کنند در اين راستا از يك ريزی میبهینة منابع برنامه ميدودة مرزی خود برای تولید و تيصیص

ستند سبی برخوردار ه شدن با تيت تأثیر قرار دادن ثبا  مالی موجب . ثبا  مالی ن امّا جهانی 

نظر کشورها در زمینة تولید و تيصیص بهینة منابع به خوبی اجرا نشود  شود که برنامة موردمی

به اجرا در ـــيً  نابرا يا اص يد. ب یا ـــه دهة اخیرن با  مالی در طول س تأکید بر ث همواره از  ،ين، 

ست شورهای ميتاف به بيش مالی و عيئم دريافتی از ان  هایسیا ست و امروزه، ک مهم بوده ا

 6.دارندتوجه بیشتری مبذول می

سا  ستم مالی ي ی از چه ب شی ثباتی يا ي ی از مجاری انتقال بیبی منابعسی به ثباتی از بي

سیستم مالی در شوك اقتصادی  . ظهوراقتصاد باشد ک ّ ثبا  کنندةدر نهايت، بیو بيش ديگر 

ضاع می ثبا بی ستم به وجود اورد.تواند او سی سامانی را برای ان  ستم بانك 7ناب سی ها جزئی از 

را  های انداشتهتواند تمام ثباتی در سیستم بان ی میشوك و بیمالی هستند و بروز حتی يك 

ميصول  %16يك بيران مالی به طور متوسط ، بانك مرکزی انگایابینی . بنا به پیشنابود کند

 8.بردناخالص داخای اين کشور را از بین می

ست که  شتار اين ا سی اين نو سا ضیه ا سيمیبانكفر ها و هم به هم به دلی  قابایت ،های ا

در تأمین ثبا  و  دارند ودر مســیر جهانی شــدن گام بر رنديز، ناگپیشــرفتدلی  دور نماندن از 

ــی ادبیا  موضــوع، به بررســی کنندافرينی امنیت مالی جهان نقش . در اين مقاله، پا از بررس

 پردازيم.های اسيمی میتأثیر متقاب  جهانی شدن و ثبا  بانك
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 شدهمروري بر مطالعات انجام

، «ريسك و قدر  بازار در بان داری ،بیمة س رده» ای تيت عنواندر مقاله 1990در سال  کیای

ـــ1970های بانك طی سال 85زمانی و نمونة های با استفاده از سری مش   بررسی به  ،1986ـ

میيدی پرداخته و به اين نتیجه رســیده که  80ناشــی از وجود نرخ ثابت بیمة ســ رده در دهة 

 9دهد.يسك را افزايش میارزش مجوز را کاهش و ر ،طی اين دوره، افزايش رقابت

، «ارزش مجوز و ريســك در بان داری ،ســايز»ای به نام ، در مقاله2000در ســال  دی نی ولو

سك درماندگی را در نمونهارتباط بین اندازة بانك و ارزش  های تجاری برای هايی از بانكمجوز و ري

سال صنعتی طی  شورهای  سی کرد 1998-1988های ک ستبرر حاکی از ان  . نتیجة تيقیقه ا

 10ريسك درماندگی با سايز رابطة افزايشی دارد. رابطة کاهشی، واندازه که ارزش مجوز با  است

سال  احمد االجاونی ستراتژی»ای با عنوان در مقاله، 2004در  شد بانكا های های در حال ر

ــيمی در مقاباه با چالش ــ  «روی تأمین مالیهای پیشاس ــبراهبردهای دهی ، به ش با  متناس

ـــيمی های بانكتوانمندی های تا در فرايند تأمین مالی جهانی، منافع بانكپردازد میهای اس

 شــدن برجهانیدهد که نشــان میاين بررســی  11ان حداق  شــود. هایاســيمی حداکثر و تهديد

سطح داخای بانك سيمی در  سطح جهانی اثار منفی، های ا  .گذارداثار مثبت به جا میولی در 

 کشاند.را به رقابت میی اسيمی هابانك شدنهانیزيرا ج

سال  کزج نادرى و صادقى  بدون بان دارى کارايى بررسى»عنوان با ای در مقاله ،1383در 

 استفاده با جهان ) در ربویهای بانك با ربوی غیرهای بانك مقايسة و ميتاف کشورهاى در ربا

اسيمی  های غیرهای اسيمی با بانكبه مقايسة کارايی بانك ،«(هاداده پوششى تيای  روش از

سال  41کارايی  ،پرداختند. در اين تيقیق سيمی در  سال  46و  2000بانك ا سيمی در  بانك ا

های و بانك هبا اســتفاده از دو مدل بازدهی ثابت و متریر نســبت به مقیار بررســی شــد 2001

بانك ربوی در جهان )در سال  64ربوی و  بانك غیر 46کاراتر مشيص شدند. همچنین، کارايی 

ها با ي ديگر مقايسه شدند. نتايج حاکی از و اين بانكه ( باروش بازدهی ثابت مياسبه شد2001

ربوی که  های غیربانك ،ربوی بيرين و قطر ــــ و به طور کاّی های غیران است که کارايی بانك

ـــرايط رقابتی در کنار بانك هايی که تيت نظام کنند ــــــ از بانكفعالیت میهای ربوی در ش

ست ،کنند مانند ايرانربوی فعالیت می بان داری غیر شتر ا ستان بی در . در مجموع سودان و پاک

 ها ربوی کمتر بوده است.ربوی از بانك های غیرکارايی بانك 2001سال 
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ــا ــمیو  وعیوض ــال  میس ــی نظری ثبا»عنوان با ای ، در مقاله1387در س   و کارايی بررس

به صور  نظری بر دو مورد از منافع اقتصادی ، «بان داری اسيمی در مقايسه با بان داری متعارف

کارگیری که از  بارهقانون البه  ظار  ةی در با انت کارايیرود )میتيريم ر با  و  تمرکز  (يعنی ث

مین مالی أمین مالی اســـيمی، نســـبت به تأدهد که تهای اين پژوهش نشـــان می. يافتهکردند

 دهد.رشد بیشتری را نیز نويد می ،و به عا  گوناگون استتر و کاراتر باثبا  ،متعارف

ــويان ــال  موس ــتر»عنوان با ای در مقاله ،1388در س ــيمی؛ ثبا  بیش کارايی  ،بان داری اس

سيمی به جای بان داری متعارف پرداخته و «بهتر ستفاده از نظام بان داری ا سی بازتاب ا ، به برر

توزيع  ،هاســطح عمومی قیمت ،تولید ،اشــترال ،گذاریســرمايه ،اندازان را بر متریرهای پااثر 

ــت. نتايج  ــی کرده اس ــی درامد و رفاه عمومی بررس ــت که با جاياين بررس گزينی بیانگر ان اس

ــيمی ــی ،بان داری اس ــاس ــت و نظام بان ی و  ،همة متریرهای اس ــعیت بهتری خواهند داش وض

 اقتصادی ثبا  بیشتری خواهد گرفت.

شــدن و ای پیشــین به بررســی رابطه جهانیای پژوهشگیری از يافتهدر اين تيقیق، با بهره

های اســيمی بانك ی تيقیق اين اســت کهســپردازيم. فرضــیه اســاهای اســيمی میثبا  بانك

ـــدن نیز به نوبه خود توانند به بهبود ثبا  نظام مالی جهانی کمك کنند. همچنین جهانیمی ش

 های اسيمی دارد.اثربيشی بر ثبا  بانك

 مباني نظري

 سه شرط زير حاص  شود:افتد که مالی زمانی اتفاق مینظام ثبا  مالی در يك 

ساختن فرايندهای اقتصادی  یکارا و نیز قدر  کار توانايی تيصیص منابع اقتصادی به ش  . 1

 .رفاه عمومی، و تراکم دارايی( وجود داشته باشد ،ديگر )رشد اقتصادی

سبی در زمینة تيمین قیمت. 2 صور  تيصیص و مديريت مياطرا  مالی  ،گذاریمديريت منا

 گیرد.

 12جود داشته باشد.های خارجی ونتوانايی اجرای موارد فوق حتی در شرايط بروز بيرا. 3

 پردازيم:میدر اين قسمت، به تبیین مبانی نظری 

 . ارزش مجوز1

های دارای قدر  بانكدهد. توانايی بانك را برای ادامة فعالیت در اينده نشـــان می ،ارزش مجوز

شتر بی بازار شتراز مزيّی شتر زوجاز ارزش م ،و در نتیجه ،ت بی ساً به  یبی سا برخوردارند. مجوز ا
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 .شــودکه عايد صــاحبان ان بنگاه میاســت يك بانك  ةمنافع حاصــ  از عمایا  ايند ایمعن

 13.باشدفرصت ورش ست شدن بانك نیز می ةرف هزينارزش مجوز معّ ،بنابراين

 زيرنظرگرفتن و برگزينش. 2

شتریبندی و انتياب طبقهبرگزينش به معنای  ست های خوبم سط بانك  .ا برگزينش بنگاه تو

های يك بانك را افزايش تواند کیفیت سبد وامبرگزينش می. یص بانك مؤثر استکارايی تيص بر

های نظر گرفتن بنگاه بیشتری برای زير ةانگیز است،ی بیشتری بان ی که دارای قدر  بازار. دهد

ها، فناوری انجام اين متقاضــی تســهیي  دارد. اگر با وجود اين انگیزه و با گســترش تعداد بانك

 .تواند باعث وخامت سبدهای وام شودها میشد، بیشتر شدن تعداد بانكکار ناقص با

 اثر سرايت. 3

نظام نقدينگی واردامده به ي ی از حاضــرين  اری ياتبشــوك اعکه گر ان اســت بیانســرايت ثر ا

که میزان به هم پیوستگی گفتنی است  .های مالی گرددك در ساير قسمتومالی، باعث ظهور ش

 .گذارد تأثیراين پديده  تواند برمیهای بان ی شب ه

سال  گی  و نلا سرايت،  ،2000در  به بررسی اين مسئاه پرداختند و بیان کردند که میزان 

بازار کام ، ســاختاری اســت که در ان، هرکدام از  .بین بان ی دارد ةبســتگی به ســاختار شــب 

 یاختار غیرکام  نیز حالتســـ. هســـتندهای ديگر تك بانكبا تك یها دارای ارتباط متقارنبانك

ــت که هرکدام از بانك ــان ارتباط  ةهای همجوار در همان ناحیها فقط با بانكاس فعالیت خودش

ـــوك به تمام بانك ،در بازار کام  بیان کردند که گی  و نلا .دارند به  ؛يابدها انتقال میاثر ش

ازارهای غیرکام  برای ســرايت ب ايد. امّانواحی پايین می تكشــوك برای تكة ت هزينهمین عاّ

ـــتعدت ها و نواحی فعالیت انها افزايش يابد، برخيف هرچه در بازار غیرکام  تعداد بانك. رندمس

 با ترکیب ســاختار غیرکام  ،بنابراين .احتمال ســرايت بیشــتر خواهد بود ،حالت ســاختار کام 

 .دهد که دارای بیشترين احتمال جهت سرايت استساختاری را تش ی  می ،ساختار کام 

 شود که ي ی از بسترهای ثبا  مالی است.در اين مقاله، بر نظرية ارزش مجوز تأکید می

 هاگيري ثبات بانكاندازه

گیری ثبا  برای اندازهبر اسار نظرية ارزش مجوز شاخصی را  هسی و سیهك ،2009 سال در

 یرمتریّ صاين شاخباشد؛  رسد به نظرية ارزش مجوز نزديكکه به نظر میمعرفی کردندها بانك

 .تاس z-scoreوابسته به نام 
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های نظام مالی با اصول و ويژگی ،داری مطرح شدهدر ميیط سرمايه z-scoreخص گرچه شا

ــته و قاب  تعمیم به بانك ــيمی هميوانی داش ــاخص اس ــت. اين ش ــيمی اس با احتمال های اس

شود که ارزش ورش ستگی بانك به اين صور  تعريف می. مع ور دارد ةورش ستگی بانك رابط

 ن دادهنشـــااين شـــاخص به صـــور  زير ؛ هايش باشـــدهای بانك، کمتر از ارزش بدهیدارايی

  :شودمی

 که در ان:

k، ست؛هاسرمايه يا ذخاير به عنوان درصدی از دارايی 

μ، صدی از دارايی سط بازدهی به عنوان در ست، 14ستهامتو سود يا درامد نی )البته منظور 

ست(؛ و صرفاً دارايی مدّنظر ا انيراف معیار بازدهی دارايی به عنوان تقريبی برای دفعا   ،δبا ه 

 است. ريسك بازده() ترییر بازده

 .استبانك کمتر  ورش ستگی باشد، احتمال تربزرگ Zهرچه مشيص است که 

شاخصمهمّهای ي ی از ويژگی  z-score ست کها ضح، معقوالنه را به طور  میزان ثبا  ن ا وا

بازده باال  ـاين شاخص، هم برای بان ی که از استراتژی ريسك باال  .دهدنشان می ،قاب  استنادو 

 ؛قاب  استناد است ،کندبازده پايین استفاده می ـ  رای بان ی که از استراتژی ريسك پايین بو هم 

 به شرطی که هر دو استراتژی به يك نرخ ريسك عادالنه بازگشت کنند.

ــیهك ــی و س ــته در نظر گرفتند و را به عنوان Z هس ــيمی و  متریر وابس اثر نوع بانك )اس

سيمی( شد کين هایسی   ،غیرا ر انيراف اثر متقاب  متریّ نرخ ارز(، و م،نرخ تورّ ،GNP)نرخ ر

مد ها درا بازار نك مرکزی( را بر روی  متمرکز یو اثر  با ظارتی ) ند. zو متریرهای ن  15ازمون کرد

ـــت: بيرين ـــورهای موجود در اين مطالعه از اين قرار اس ـــر ،بنگيدش ،کش  ،مالزی ،لبنان ،مص

یا ،برونئی تان ندونزی ،گامبیا ،غنا و امارا  متيدة عربی ،ماري ـــتان  ،کويت ،اردن ،ايران ،ا عربس

 و پاکستان. ،يمن قطر، ،تونا ،سودان ،سعودی

سی، ستندکه ک ّ دارايیهای بزرگ بانكو منظور از بانك در اين برر شان بیش از هايی ه هاي

بانك ـــد؛ منظور از  باش یارد دالر امري ا  ـــتندکه ک ّ  هايیبانكنیز  های کوچكيك میا هس

 هايشان کمتر از يك میایارد دالر امري ا باشد.دارايی

 باشد:می هسی و سیهكنتايج زير حاص  مطالعا  



 KZ
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های بانك از طور متوسط، بیشتره های اسيمی بزرگ، ببانك )نرخ کفايت(نسبت وام به دارايی. 1

های اسيمی بانك اشته باشدکهرسد، اين ام ان وجود دبه نظر میو  استاسيمی بزرگ  غیر

سرمايه های غیرعالیتفدر  سبت وام به بانك. در دهندانجام  گذاری ناچیزیوامی  هايی که ن

ــاخص ، دارايی ــتبی کمتر و z-score ش ــتر اس ــطح بانك. ثباتی بیش های اين نتیجه در س

  .ردندا یکوچك اسيمی و غیراسيمی تفاو  زياد

سطح ماّی مطرح هايیبانكهای بزرگ در اينجا، بانك ستندکه در  اند و از قابایت وام دادن ه

 شوند.های کوچك در نظر گرفته میويژگی نیز بانك های فاقد اينبرخوردارند؛ بانك

داشته  بیشترینسبت هزينه به درامد های غیر اسيمی، در مقايسه با بانكهای اسيمی،بانك.2

سيمی هایبانك ازکارايی کمتری و در نتیجه  سيمی را درامد پايین بانك .دارند غیرا های ا

( kگذاری )که متأثر از سرمايه،درامد دانستنسبت هزينه به بودن  توان ي ی از دالي  باالمی

 در رابطه باشد. z-scoreشاخص باتواند اندك است. اين نسبت می

 ؛شــوداســيمی میهای در بانك z-score شــاخص انيراف درامد بیشــتر، منجر به افزايش. 3

نابراين ـــتر به  .يابدمیدر منابع درامدی، ثبا  افزايش  با ايجاد تنوع ،ب انيراف درامد بیش

ست و برمعنی افزايش  سه با حالت عدم تنوع  μ منابع بازدهی ا ست و انرا در مقاي اثرگذار ا

درامدی اگر در ي ی از منابع . يعنی وقتی تنوع درامدی وجود دارد دهد.درامدی افزايش می

سط بازدهی مقدار با ث شود متو سود ايجاد  شود و در منبع ديگری  ص   تری با زيانی حا

يابد و ک  دهد و ميرج کاهش میخواهد داشت و انيراف معیار بازدهی دارايی را کاهش می

 د.دهکسر افزايش يافته و احتمال ورش ستگی را کاهش می

 (،اســيمی و چه غیراســيمی )چهبه طور کاّی  ،های بزرگبرای بانك z-score. مقدار شــاخص 4

 است.های کوچك بانكتر از بزرگ

 اثر مثبت بر ثبا  مالی ،(کنندرا ايفا مینقش ان های مرکزی بانكمعموالً که ) ر نظارتیمتریّ. 5

یان می ظار  بهتر دارد و ب ـــاخصکند که ن باتی را در نتیجه بی را افزايش، و z-score ش ث

 دهد.کاهش می

ــدن بانكبزرگ. 6 ــيمیش باعث  ،ولی از طرف ديگرافزايد؛ می هابانكاين ثبا  مالی بر  های اس

 .شودی بزرگ میاسيم های غیرثباتی بانكبی
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 .يابدکاهش میتمرکز در سیستم بان ی، ثبا  با افزايش يعنی ؛ است شاخص هرفیندال منفی ثرا. 7

 .داردها با  بانكثو  یثباتبی بر یهای رکود و رونق، تأثیر زياددوره. 8

ــت امده از اين مطالعه ــيمی برای بانك ،با توجه به نتايج به دس ــیدن بههای اس ثبا  مالی  رس

 بايستی اقداما  زير را انجام دهند:)به خصوص در فرايند جهانی شدن(  بیشتر

 ؛نسبت وام به دارايی را کاهش دهند. 1

 ؛دهند کاهشرا نسبت هزينه به درامد . 2

مد. 3 مدی معنی افزايش تنوّبه  که را انيراف درا ـــتع درا ند. ،اس نابراين افزايش ده هاد  ،ب ن

سيمی ساخالزم را برای پذيری انعطاف بايد بان داری ا سب با تانتياب  سازمانی که متنا ار 

  16.باشدباشد، داشته ع درامدی الیت و تنوّع فعّتنوّ

سيمی میتنوّع فعّالیت بانك های ميتاف، مثيً گذاری در بيشسرمايهتواند در زمینة های ا

ــرمايه ــرکتگذاری در س ــرکت ةبیم هایش ــيمی، ش ــرمايهاهاس ــرکتی س های گذاری، ش

ــتانة کنندتأمین ــنعتیها، کارخانجا  و بنگاهامنیت مالی يا در بیمارس ــد. های ص البته  17باش

ها به صور  های اسيمی افزوده شود و هرکدام از اين بانكر تعداد بانكمنظور ان است که ب

  گذاری کنند.تيصصی در ي ی از موارد فوق سرمايه

ال ترونی ی شــدن و...، به عنوان اثرگذارترين عوام  در  ،هااز طريق تبیین روش 2 و 1موارد 

هايی یشــتر برای بانكب 3ايجاد ثبا  مالی و رســیدن به وضــعیت مطاوب نقش دارند. مورد 

خواهند وضـــعیت مطاوب خويش را برند و میاســـت که در وضـــعیتی مطاوب به ســـر می

 گسترش دهند. 

های اسيمی بانك ،بنابراين .، ثبا  مالی بیشتری دارندباشند ترهرچه بزرگی اسيمی هابانك. 4

شعبه افزايش عمایا  و خدما  بان یتوانند با می سترش  سطح جهان به ر های خود دو گ

 .نسبت داداثر سرايت را به های غیراسيمی بزرگ ثباتی بانكبیاين هدف نائ  شوند. 

کند که هرچه دهد بیان میشاخص هرفیندال که قدر  انيصاری و تمرکز صنايع را نشان می. 5

 است.در سیستم بان ی تمرکز يا انيصار بیشتر باشد، ثبا  کمتر 

ها در فعّالیت بانك با گســترشرا افزايش دهند.  ابزارهای نظارتیهای اســيمی بايســتی . بانك6

ـــباط مالی تأمین مالی جهانی،  زمینة ـــط بانك فردیايجاد نوعی انض تواند بر روی می ،توس
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نقش نظارتی  مثبت اثرنیز نشــان از  هســیو  ســیهكنتیجة تيقیق ثر باشــد. ايجاد ثبا  مؤ

 .روی ثبا  مالی دارد های مرکزی بربانك

 هاي اسالمي در ايجاد ثبات مالياثر جهاني شدن بر افزايش توان بانك

ستفاده از روش هو سیهك مطابق نتايجی که  ستيراج olsسی با ا سيمی اند، بانكکرده ا های ا

سه با بانك سيمی در مقاي سبت هزينه به درامد باال و انيراف درامد )تنوّع درامدی( های غیرا ن

 ت که:اس گفتنی دارند. یپايین

ـــبت هزينه به درامد باعث کاهش کارايی بانك. 1 ـــيمی میباال بودن نس ـــود. های اس ش

شدهمان شتر بیان  سی از ثبا  مالی، ي ی از عوام  ثبا  مالی  ،گونه که پی سچینا طبق تعريف ا

ــاختن  ــ   کارا و نیز قدر  کاراتر س ــادی به ش ــیص منابع اقتص ــت از: توانايی تيص عبار  اس

های و تراکم دارايی.( اين عام  در بانك ،رفاه عمومی ،ادی ديگر )رشد اقتصادیفرايندهای اقتص

ست؛ امّا چون کاهش هزينه ضعیف ا سيمی  نیازهای ورود به فرايند ها و افزايش کارايی از پیشا

ست شدن ا ضرور  فراهم کردن اين عام  را به بانك ،جهانی  شدن  سيمی بيث جهانی  های ا

 های اسيمی است. اثر غیرمستقیم جهانی شدن بر بانك ،مسئاهدهد که اين هشدار می

يابد، به شــرح های اســيمی که با پیوســتن به فرايند جهانی کاهش میدو منبع هزينة بانك

 زير است:

ـــيمی ها به خصـــوص بانكهايی که باعث افزايش هزينة بانكالف( ي ی از کانال های اس

و  اش هزينهکه نتیجه)در مقاب  بان داری ال ترونیك( اســـت  یســـنّتبان داری نظام  ،شـــودمی

 18اورد.است که کارايی را پايین میکیفیت ضعیف خدما   ،مد تأخیرهای طوالنی قیمت باال،

ـــدن ـــور  داخای و  دوکه به  بان ی هایادغام امیزقیتفمو افزايش ،در فرايند جهانی ش ص

ـــ تواند باعث کاهشافتد میفاق میخارجی اتّ ـــوداوری ش ـــتريان و  ودهزينه و افزايش س و مش

هزينه اســـت و به  ةدهند، کاهشجهانی يند تأمین مالیافر. بنابراين، ســـهامداران را منتفع کند

 .کندالما  کمك می  بینارگسترش تج

ها برای انجام بانك يابد وگسترش میهای جهانی گسترش تجار  جهانی، نیاز به پرداخت با

تا بتوانند  شوندوری نوين و پول ديجیتال میاپرداخت، نیازمند استفاده از فن گری جهانیواسطه

وری افن ،های اســيمی از فناوری نوين. در مورد اســتفادة بانكخودکار را جهانی کنند ةتســوي
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ـــامانان که ( و تجار  ال ترونیك ITاطيعا  ) ـــندمیابزارهايی جهت ارتقای منزلت مس  ،باش

شده  شنهاد  ست پی سامان  روهیکه گا شادوشاز فقهای م سان  دو شنا  فناوریتعدادی از کار

شد.ای تدوين نمايند. برنامهاطيعا  و تجار  ال ترونیك  شرعی قاب  قبول با ارتباط  که از نظر 

ــت که نظام اين مباحث با  ــنّتی ان اس ــنّتی، مباحث مربوط به ارتباطا  در نظام بان داری س س

 باشد.احتماالً ام انا  سنّتی تنها پاسيگوی روابط داخای میشود و الماای طرح نمیبین

 ،های مالی انجام دهندهايی در فعّالیتاســيمی نواوری های اســيمی براســار فقهاگر بانك

ــور ، اين نواوریمی ــد. در اين ص ــته باش ــر جذابیت داش ها حتماً برای تواند برای جهان معاص

 و يك مزيت برجسته خواهد بود. ورمهای اسيمی يك سرماية غیرمابانك

ـــاز تأمین مالی جهانی که زمینه ـــت، های غیرماموردارايیايجاد س باعث افزايش  هم اس

ـــرمايه ـــودمی Zفزونی و  (K) س باتی را کاهش میو بی ش ـــك و هم  دهدث باعث ايجاد ريس

ستماتیك  سك بازده )افزايش که نتیجة ان  19شودمیسی ست. ثباتیبی و افزايش z(،کاهش δري  ا

 های اسيمی دارد.از جماه بانك هااثری دوگانه برروی ثبا  مالی بانك تأمین مالی جهانی، پا،

ـــيمی( )به عنوان نمونه مالزی ةموردی دربار ةمطالع ـــان میای از بان داری اس که دهد نش

 .است رو به کاهش های اسيمی و غیراسيمیبانك کارايیمیان تفاو  

شتريان باکفايت  ،هاافزايش هزينة بانكب( ي ی از دالي   شيیص م شدن هزينة ت متيمّ  

های مؤســســه اطيعا از  توانندهای اســيمی میبانك ،اســت. با پیوســتن به فرايندهای جهانی

ستفاده کنند. اينبندی رتبه سه ا س ضیان بیها مؤ سايی میمتقا شنا  ،با اين کار. کنندکفايت را 

ــايی ةهزين ــناس ــود خارج می هابانك ةدهاز ع ش ــه اين .ديابکارايی افزايش میو ش ــس های مؤس

به ندیرت جام می ، چونب ظارتی ان مالی )دهند کار ن با   ظار  بر ث از چند  (،دارداثر مثبت و ن

شاخص جنبه  سيمی میثبا  مالی بانك و نیز افزايش z-scoreباعث افزايش  هم با  شوند؛های ا

 .ها و افزايش کارايی و هم با افزايش نظار کاهش هزينه

شدن2 سرمايه ،. جهانی  سترش تنوّع  سيمی میگذاری بانكباعث گ شود. انيراف درامد های ا

شتر شتر در بانكباعث  بی سيمی بزرگ میثبا  بی شمولی بان داری جهان. به طور نمونه، دشوهای ا

اروپايی کمرن  کرده و گسترش کشورهای  عضیبان ی را در ب غیربان ی و مرز میان خدما  مالی

 است. اورده به وجودرا بانك  ةای به نام بیمای از طريق شعب بان ی پديدهميصوال  بیمه
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 هاي اسالمي در رابطه با ثباتهاي بانكويژگي

صیاتی کهبانك صو شتن خ سيمی به دلی  دا ست، میربوی نظام  های ا روی بر  توانندفاقد ان ا

 :اثرگذار باشند که دو مورد ان به شرح زير استثبا  مالی جهانی 

سنظام در . 1 س سيمی، مؤ سار بيش واقعی حرکت می بر مالیهای ها يعنی بيش  ؛نندکا

به عيوه بر ان ه تأمین مالی اســيمی،  هایهمؤســســ 20.ســتروواقعی پیشــرو و بيش مالی دنباله

الیتی به در چه فعّ و اين هرد مصرف تسهیي  امو به پردازند،میهای تولیدی الیتتأمین مالی فعّ

 خاصّ اين ويژگیدهند. نیز اهمیت می خدماتی(و  صـــنعتی، کشـــاورزی،) شـــودکار گرفته می

شوك و بی سيمی، مانع بروز  ست در حالی اين . شودثباتی میبان داری ا که در نظام مبتنی بر ا

يادی  یت ز ـــرف وجوه اهم به مص ـــودداده نمیبهره،  ظام  در عوض،. ش قه و توان اين ن به وثی

 21.دهدبازپرداخت اقساط توسط گیرنده اهمیت زيادی می

ـــند و مانع  هاید برای بانكنتوان، ابزارهای نظارتی نیز میاز طرف ديگر ـــيمی کارا باش اس

 گرفتن بيش مالی از بيش واقعی شوند.یپیش

شارکتی که بر در نظام غیر. 2 سا ربوی و م ست، ا سرمايه ا صاحب  ر قرارداد بین عام  و 

سود و زيان بین هر سیم می چون  ست ،شوددو تق سار کار يا  يعنی بر ؛توزيع درامد متوازن ا ا

 ترکیب کار و سرمايه بنا شده است.

ست صادق ا شارکتی  سئاه فقط در عقود م سيمی فقط ويژگی  ،هرچند اين م امّا بان داری ا

شرعی غیر شارکتی ندارد؛ با ه عقود  سازگارتر  م شان با بان داری موجود  شارکتی که ماهیت م

 ها را کاهش و کارايی را افزايش خواهند داد. است، هزينه

 دهنده به دلی  دور بودن از اقتصــادداری که نوعی نظام ربوی اســت، وامدر نظام ســرمايه

ـــ ت در سود و زيانکعدم مشارواقعی و  ـــ همیشه ـ در  ،در نتیجه. ها قرار دارددر طرف برنده ـ

 يعنی سرمايه در جريان کار چه ضرر ببیند)شود جمع میاو دارايی و درامد به سمت  ،باندمد 

سود کند ساّ نتیجه (.گیردمزد خود را میاو ، يا  سرمايه براين ت ست که درامدهای اکار  ط  ن ا

ــ) دهندهوام ــرمايه(ص ــاه میکتولید و احب س نظام  عدم توازن درامدها،گیرد و ننده از هم فاص

 .استثباتی اقتصاد کند که از عوام  بیطبقاتی را ايجاد می

 هاي اسالمي بر ثبات مالي جهاننقش بانك

فرصت از ان توانند های اسيمی به وجود امده که میبانكبرای موقعیتی  ،مالی کنونی در بيران
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ستفاده را  کثرحدا سرمايها ستنمايند. در اين بيران که اقتصاد  شده ا ي ی  و داری با ان مواجه 

اند جان های اسيمی توانستهاند، بانكهای ان را ربا و نبودن شفافیت و فساد مالی دانستهاز عات

صتیه سالم ب ست در ببرند و اين فر سيمی برای بانك ا سترش بیش از پیش در تا به های ا گ

 .دست پیدا کنندسطح جهان 

ـــيمی در مواجه با بيران اتاق مالی کويت اين موفقیت بانك  دلی چند به را اخیر های اس

بزرگ و اصای را از مبادال  با ريسك باال منع های هقواعدی که مؤسسوجود  ،است: اول دانسته

گذاری بر ســرمايهگذاری خصــوصــی و بان داری اســيمی بر ســرمايهتمرکز فراوان  ،؛ دومکندمی

 .نفی ربا و بهره ،سوم ؛اميك

سيمی يك  ست؛ به اين معنا که عاینگر یکاّجامع و مالی نظام بان داری ا رغم حذف بهره ا

نه يت در اين زمی يدود ـــيمی  ،و وجود م چارچوب اس جاد ابت ارا  در  با اي نايی دارد  توا

ـــرمايه اند، در همة موارد ه را پذيرفتهچون بهر متعارف،های بانكگذاری کند. در حالی که س

 کنند.گذاری سرمايهتوانند می

ستهبانك سيمی توان شتريانی که های ا سبت بهاند در میان م سه با الزاما  مذهبی  ن در مقاي

)غیرمياسباتی  اين امر غیرمامور. ار هستند، به شهر  دست يابندخدما  و قیمت بیشتر حسّ 

ستقیم(، و غیر سیا م سوداوری ب شورهای عرب خایج فارر میکاید  شدری از ک اينجا نیز  در .با

 22.شودی میمامور تاقّ مالی اسيمی و اعتماد مشتريان ان دارايی غیرهای مؤسسه اعتبار

 فعّاليت در سطح جهان گيري ميزان اندازهة نحو

شدن  ساين ه جهانی  سط توان ان را اندازهه مینت و چگوچی ست که تو شی ا س گیری کرد، پر

ست. نمايG)ن شدجهانی ةنماي شده ا ستG ة( بدان پرداخته  شد تا عمق و که می ، ابزاری ا کو

گیری، ماهیت اين رهگذر، ش   ص سازد و درغنای جهانی شدن را در کشورهای گوناگون مشيّ

 23د.کنشروع اقتصادی ارزيابی می ةو حرکت کشورها را از يك نقط

شدن را به مفهوم  صادهم امیي دراگر جهانی  شتر اقت در نظر  داخای و جهانی تن هرچه بی

مبادال  خارجی  يعنی نسبت، ی و جهانیاقتصاد ماّ میزان وابستگی متقاب  بین G يةمان ،بگیريم

ست امدهه عام  ب ششاز ترکیب  يهمااين نکند. گیری می، را اندازهبر تولیدا  داخای ست د  ا

اقتصاد و درصدی هفتاد اقتصاد قديم وزن . شودتقسیم می جديدگروه اقتصاد قديم و  دو بهکه 

 .درصدی در اين نمايه دارند سیجديد وزن 
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گذاری ســرمايه ده درصــدتجار  خارجی،  پنجاه درصــد شــام  اقتصــاد قديم هفتاد درصــد

ة جريان سرمايمیان، از اين  .است خصوصی خالص ةجريان سرماي ، و ده درصدمستقیم خارجی

صی خالص، م صو صی میخ صو اوراق و  دهی بانكشام  وامشود که ربوط به جريان بدهی خ

ست و نمر سرماي ةقرضه و ديگر اعتبارا  خصوصی ا ی اخصوصی خالص، به معن ةپايین جريان 

 ثباتی باشد.بی بيران و ةدهنداز عوام  ش   توانداست که میه خروج سرماي

شام  سی درصد صاال  تعداد اتّ پنج درصدا ، خدم صدوربیست درصد  اقتصاد نوين نیز 

ـــد ، واينترنت ـــت.  الما ترافیك تافن بین پنج درص ـــاال  اينترنت، تعداد اتّ ،اين میان ازاس ص

 .باشدديجیتال در اقتصاد می ةو میزان توسعاوری فنصنايع مبتنی بر  ةدهنده میزان توسعنشان

ست که جريان ازاد نصاال  به اين معپايین اين اتّ ةنمر سوءا شورها با  ن ظاطيعا  در میان ک

 24.شودنگريسته می

ـــرماي، بانكG يةمؤثر در نمابا توجه به عوام   ـــيمی از طريق افزايش جريان س ة های اس

صنايع صی خالص، افزايش  صو شتريان و افزايش خدما  مورد ،ديجیتالی در بان داری خ  نیاز م

اســيمی برای رونق گرفتن بان داری  ی. کشــورهاکنندافرينی مینقش، ة جهانی شــدنندر زمی

سيمی  سرمايه از بانكنسعی کبايد ا سرمايهند مانع خروج  شوند و  شان  به نیز را ديگر  یهاهاي

همچنین بايد با . کنندباالتری در جهانی شــدن کســب  ةنمر تا ندانهای خود ب شــســمت بانك

ستفاد ایا  بان ی را افزايش دهند که و صنايع ديجیتالی، سرعت عمفناوری بیشتر از دانش و  ةا

ــيمی، برای حرکت یرا  الزم در بانكیجزء تر اين موارد، ــدن بیان  درهای اس ــیر جهانی ش مس

 است.شده 

 هسیو  سیهكمطالعا  با نتايج  است نمیزان جهانی شد بیانگرکه  را G ةبيواهیم نماياگر 

ــیم که هرچه بانكن نتیجه میبه اي ،مرتبط کنیم ــيمی هارس ــند، ثبا  مالی بزرگی اس تر باش

شتر ست بی شوندبنابراين بانك. ا شد کنند و بزرگ  سيمی برای ان ه بتوانند ر مانع  بايد ،های ا

و به جذب منابع از سايرين در فرايند جهانی شدن ب ردازند.  هايشان شوندخروج سرمايه از بانك

کار ي ،با اين  ـــرما يا z-score ( در فرمولK) ةس جافزايش  ته و در نتی افزايش  z-score ةف

 .ثباتی استان کاهش بی نتیجةيابد که می

ـــط ابزارهای جديد و فن ـــرعت عمایا  بان ی توس وری نوين و نیز با اهمچنین با افزايش س

ــتريان از طريق روشايجاد جذابیت  ــيمی مث  عقود وو اعتماد مش خدما   های تأمین مالی اس
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سيمی ديگر عمتنوّ سيمی جهت هايی برای بانكشود. بنابراين، راهتأمین می ، ثبا  مالیا های ا

 .های مناسب در فرايند جهانی شدن قاب  تصوّر استکسب رتبه

 شدنجهانيايجاد ثبات مالي در فرايند  برايهاي اسالمي تغييرات الزم در بانك

سيمی، بانك سطح ماّبرای ان ه بتوانند در ايجاد ثبا  مالی های ا شند جهانیی و در   ،اثرگذار با

ـــازمانی روبه هایبا چالش ترییر ـــتند. اين بانكس یازمند اين ترییايجاد ها برای رو هس رها ن

. های عامی نیز داشـته باشـداگاهی های دينی و اسـيمی،که در کنار اگاهی ی هسـتندانبان دار

سيمی هم اری بانك سیات درهای ا س أ س شی ها همؤ شی و پژوه گاهی و ايجاد اجهت اموز

 زيادی یهاکتاب ،البته .های اسيمی استهای جهانی شدن برای بانكی، از نیازمندیتربیت مربّ

 25نوشته شده است. بارهدر اين

 توان به موارد زير اشاره کرد:از جماه ترییرا  ساختار سازمانی، می

 ؛نابع درامدیع مپذيری نهاد بان داری جهت انجام هر فعالیت مالی واقعی و تنوّانعطاف. 1

 26هاسازی روشنوين. 2

 27.ميور ميور به جای تولیدهای مشتریدر بازارهای جديد، منطبق شدن با استراتژی فعالیت. 3

های تأمین مالی اســيمی و توجه دادن انها به گســترش اگاهی جهان نســبت به شــايســتگی. 4

سرمايه سيمی تا به اين طريقبانك ةای و فراوانی بودجساختار  سيمی به بانك ،های ا های ا

 ؛وضعیت رقابتی کشانده شوند

نرخ بازگشت بیشتری به سهامداران  بدين طريق، که های اسيمیبانكخدما   ةکاهش هزين. 5

 گیرد؛تعاّق میگذاران و س رده

 .عمایا  بان ی به منظور تسريع و صنايع ديجیتالی اوریفنبیشتر از دانش و  ةاستفاد. 6

ـــب با قانون عمایا  بان ی بدون ربااگر  ـــازماندهی بان ی، متناس ـــد عدم ترییر س ، موجب باش

ــازگاری میان قانون و عما رد نظام بان ی می ــودناس ــازماندهی بانك .ش ها عواقب عدم ترییر س

 ها، بازگشت سود تضمین شده، ناسازگاری میانگذاری مستقیم بانكسهم سرمايهباعث کاهش 

 28شود.می و دور شدن از ماهیت عقود ،گری و عامایتنقش واسطه

 هاي اسالمي در سطح جهانبانك ةتوسع

ــتمداران و جامعه ــیاس ــان غربی اتهامدر حالی که س ــناس ــامانان و اعتقادا  ش هايی را عایه مس
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ـــيمی وارد می ـــيمکنند و انها را تندرو و افراطی میاس و  خوانند، اقتصـــاددانان غربی دين اس

از . دهندروی بیشتری مورد بيث قرار میشريعت اسيمی را خصوصاً در جوانب اقتصادی با میانه

 گیل شــده که شــايســتمبدّ یاقتصــاد ةبه يك پديدبان داری اســيمی  ،نظر اقتصــاددانان غربی

سی صت را پیگیری و بيث و برر شد؛ ها و بانكطابی غربیدارد. البته، نبايد از فر شان غاف   هاي

 زيرا گاهی هدف انان اين است که سرمايه بیشتری جذب کنند.

سيمی بانك ستههای ا سیاری از  .اند مفاهیم جديدی را در تعامي  بان ی مطرح نمايندتوان ب

روزافزون  هایگويی به درخواستهای اسيمی را برای پاسخاند بيشهای جهان سعی کردهبانك

سامان خويش راه شتريان م سرمايهند. در حالی که تعداد بانكاندازی کنم  کننده بریرگذاهای 

سال  سيم در سطح جهان تا  سار ا سیار زياد شده  1999ا سیار اندك بود، اکنون تعدادشان ب ب

 29کن ، شــانگهای و بانك تشــیا منهتن ســیتیبان ی هن  ةتوان به مجموعاز جماه می ؛اســت

 .ای اشاره کردهای منطقهدر کنار بانك

ب نك 30«کومیرتا»انك همچنین  با مار میکه ي ی از بزرگترين  ـــ به ش مان  رود، در های ال

اســار قوانین و شــريعت  که بر ای کردگذاریاقدام به تأســیا صــندوق ســرمايه ،2000ســال 

 31شود.میاسيمی اداره 

سوبانك ةاتيادي سال يهای  ساختار فعالیت 2002یا در  صمیم گرفت در  های خويش در ت

 را در بيرين تأسیا کرد.  32ای از بانك نوريباشاخهاين اتياديه  دنظر کندخاورمیانه تجدي

سال  ،همچنین  شور انگایا در  سامان اين دو ، برای جذب اموال حدود 2004ک میایون م

سيمی راه سی ا شور، بانك انگای شور مالزی نیز به برخی از بانك؛ اندازی کردک سيمی ک های ا

 ن کشور فعالیت کنند.خاورمیانه اجازه داد تا در اي

  .وجود دارد در اروپا مؤسسه مالی اسيمی سیصد اکنون ،براوردهای انجام شدهبر اسار 

از جمعیت مسامان ان  3/1در حال رشد سريع است و تقريباً ان در امري ا، جمعیت مسامان

ستفاده نمی های غیركاصيً از بانکشور  تنها يك بانك اسيمی به نام ، در امري ا .کننداسيمی ا

HSBC نیز در سطح جهان دارد. وجود دارد که دفاتری 

ـــ تأمین مالی اسيمی امري ا های همؤسس ـ  های کوچكبرای خريد خانه، ماشین و تجار ـ

شارکت را بيهخدما  مرا سرمايه دهند.میارائه ، اجاره و م شده در دارايی  سهگذاری  س های مؤ
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سيمی امري ا سه اين هرچند) ا س ستندها مؤ شد ه شان با قدر  در حال ر  112( از زمان ايجاد

 33.هايش استدارايی از ک ّ ناچیزی میایون دالر است که عدد

ـــيمی بانك در زندگی بان ی  یهای بان ی جهان به واقعیتبه ميیط يابیپا از راههای اس

 بر .ندوشجهان اداره نمی اسار اصول و قواعد معمول بان ی که بر ؛ در حالیجهان تبدي  شدند

صندوق بین سار اعيم  سيمیهابانك الماای پول،ا صندوق  ی ا ضو  شورهای ع سیاری از ک در ب

شدهبین سيما اين ه بانكاند. امّالماای پول، رايج  سيمی های بانكشعبه یهای بزرگ غیرا های ا

بنابراين،  .ی و قوی دارندهای اســيمی رقبای جدّاين معناســت که بانكبه  ،اندتأســیا کردهرا 

فرصـــت انيصـــاری اين توان را دارند که  ی رقیبهابانكهای اســـيمی تيش ن نند، اگر بانك

سيمی را از بین بانك سه چون اين ببرند؛های ا س  های، راهبردترزياد ةو نهادها دارای تجربها مؤ

 .هستند کارشناسان بسیار و بازاريابی جهانی، شهر  جهانی ةشب  قوی،

 گيرينتيجه

 کشورهای اسيمی گسترش يافته يدار شد، اخیراً به ورایدپ 70 ةاسيمی که در ده تأمین مالی

ای مجذوب به ويژه در اسـیا، به طور فزاينده ،اينك کشـورهای عرب و غیرعرب مسـامان .اسـت

عم  د بسیار ميدو 80 ةاند. بان داری اسيمی که در دهاسيمی شده تأمین مالیمبادی و اصول 

صاد کردمی سیاری از اقت شدّ 90 ةبود، در اواي  دهشده رو روبه دانانو با ميالفت ب   زيادی با 

های دهه، توانســت اعتماد مشــتريانش را جاب نمايد و به رقابت با بانكدو مطرح شــد و طی 

می کشورهای غیراسيدر  يدند ودها مرزهای جهان اسيم را درنورحتی اين بانك ؛تی ب ردازدسنّ

شدند صاددانان تأکید می ،امروزه. نیز ظاهر  ستقیم، در کنند که بانكاقت سيمی، به طور م های ا

 .کنندرشد اقتصادی کشورهای غربی و جهان نقش ايفا می

د و نجهانی همسو شو یاهبانكنظام  ، اگر باّصشانهای خاهای اسيمی به دلی  ويژگیبانك

های اسيمی . اثری که بانكدنشوتأمین ثبا  مالی جهانی مید، باعث نساختار کامای داشته باش

داشتن قدر  بازار و توان  ،در فرايند جهانی شدن دارند شام  مديريت مناسب در شرايط بيران

 حرکت بر اسار بيش واقعی، و وجود نظام مشارکتی است. ،هااثرگذاری بر قیمت

سيمی باعث ترییراتی در بانكنیز  جهانی شدن  ةتواند به رشد و توسعشود که میمیهای ا

شدن بر افزايش ثبا  مالی بانكشان کمك کندانها و ثبا  مالی سيمی . اثری که جهانی  های ا

بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع رتبههای مؤسسه استفاده از ،دارد شام  افزايش کارايی
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ست.سرمايه سازمانی  گذاری ا ساختاری و  ايجاد اگاهانه و با تدبیر ها در بانكاگر اين ترییرا  

تواند تبعا  مثبت شود که میمیايجاد شدن  داری اسيمی و جهانیسويه بین بان دو یشود، اثر

 ها را حداکثر و تهديدها را حداق  کرد.توان فرصتبا مديريت می. و منفی زيادی داشته باشد

ی اســيمی ي ی از مســائ  مهم در مالهای مؤســســه اندازه و مقیار کهقاب  توجه ان  ةن ت

ـــاب می ـــی مياطرا  به حس ـــه با ترين بانكحتی بزرگ. ايدبررس ـــيمی در مقايس های اس

ستانداردهای بین های مشيصی از ها و بيشتعداد ميدودی از دارايیاند و الماای کوچك ماندها

شدن رو،دارند. از اين 34سبد دارايیبازار را در  سیر جهانی  ای برای اين چارهبايد  ،با حرکت در م

 مسئاه نیز انديشیده شود.

ـــدن را به عنوان پديده ـــی کرده که به طور مطاق خوب يا بد اين مقاله جهانی ش ای بررس

کند. کشورها بايستی با توجه به شرايط خود با اين هايی را ايجاد میها و چالشنیست و فرصت

 ا در نظر بگیرند.ی ان ررو شوند و همة وجوه مثبت و منفپديده روبه

های اسـيمی هنوز با مشـ ي  سـاختاری و مسـائ  ديگری که ن تة اخر ان ه هرچند بانك

ــی دارند روبه ــتندنیاز به بررس ــيمی امّا اگر ترییرا  الزمی را که منا ،رو هس ــائ  اس فاتی با مس

شد انجام دهند شته با توانند بر ثبا  مالی اثرگذار می ،ای که دارندهای بالقوّهبه دلی  ويژگی ،ندا

 باشند.
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