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 چكيده
هاي مالي دانستتته مق ملاببق با ان از توان يكي از عوارض بحرانهاي بانكي را ميهجوم

هاي بحران اهميه بستتيايي برروردار ا.تته  در ايا ملالقن اتتما ارايل تحبيبي از ري تتق

پردازيم  ما با ا.تفاده هاي بانكي ميهاي ملاببق با هجومن بق برر.ي راه2008اقتصادي .ال 

(ن مدلي 1983) ديبويگو  ددايمونشده در ادبيات موجود بق ويژه ملالل هاي ارايقاز رهيافه

ها و ها و بدهيهاي قابل ا.تتتفاده ج ه مديريه داراييبراي تحبيل ابيارها و .تتيا.تته

.تا از عوارض هجوم .ه ميما شيوة تحبيبي هاي بانكي بق د .ي مق بق  دهيم  در ايا برر

بيمل »ن «قرارداد وقفق در قاببيه تبديل .تتدرده»انجام شتتدهن بق رور را ن .تتق شتتيوة 

.ه  نتايج تحليق « دهي بانك مرمييوام»ن و «هاده.در مورد تجييق و تحبيل قرار گرفتق ا

هاي تواند مانع از بروز بحرانها نميمند مق ا.تتتفاده از ايا ابيارها و .تتيا.تتهبيان مي

شوندگي و هجوم شود؛ ببكق تن ا مينلد ها را بق تأرير اندازد يا در تواند بحرانهاي بانكي 

.يبصورت مواجق شّدت ا تواند شده در ملالق ميها بكاهد  مدل ارايقشدن با بحرانن از 

شكلپايق هاي تكميبي در زمينل م كل هجوم بانكي در دورة انتلالي گيري پژوهشاي براي 

 نظام بانكداري بدون ربا و نظام فعبي بانكي جم وري ا.المي ايران باشد 

ن ليه تبدين قرداد وقفق در قاببيدارين .تتدردة دين بحران مالكيبانهاي هجومها: د واژهيبم

 ي نگيمل .دردهن نلديب
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 مقّدمه
ست. به رغم اهميت بانكها بدون ترديد، نقش بانك شي حياتي ا شورها نق صاد ک ها، در اقت

شوند، مالحظه خواو بدهيها اگر دارايي سه  شوندگي مقاي شد که هاي آنها از لحاظ نقد هد 

موجب هجوم بانكي و دسـت آخر ورشـكسـتگي  ها در برابر کمبود نقدشـوندگي، کهبانك

سيبمي شدّت آ سيار هاي پذيرند؛ زيرا در برابر داراييشود، به  شوندگي ب ضريب نقد با 

با ضـــريب نقدشـــوندگي با  وجود دارد. اين ريســـك  يهاپايين، حجم عظيمي از بدهي
شوندگي، در زمان عادي،  شكالت زيادي براي بانكنقد سيلة ها به وجود نميم آورد و به و

شار اوراق بهادار شرايط خاّص رفع مي تأمين مالي از طريق انت شود؛ امّا در زمان بحران که 

صادي مي شد )هنگامي که عدّة بياقت سپردهبا شند تا هر چه زودتر گذاران ميشماري از  کو

آورد که از آن به وجود ميها فراواني براي بانكهاي خود را برداشت کنند( مشكالت سپرده

 شود.مي« هجوم بانكي»تعبير به 
هاي بزرگ هستند که نقش چشمگيري را هاي معمول بحرانبانكي از ويژگيهاي هجوم

ــور ــپردهکه هجوم بانكي اتّفاق ميکنند. هنگاميمي ايفاها در تاريخ پولي کش گذاران افتد، س

سپرده شت  سترده به بانك مراجعه مي هايبراي بردا کنند؛ چون انتظار آن را خود به طور گ

سپردهمي شت ناگهاني  ها بانك را به تبديل کشند که بانك ورشكسته شود در حقيقت، بردا
کند که اين موضــوم موجب تشــديد اوضــام و نهايتات خســارت و نقد مجبور ميهاي دارايي

ها ورشكستگي تعداد زيادي از بانك وحشت عمومي که در پي شود.ورشكستگي بانك مي

ــتم پولي را به هم ميرخ مي ــيس ــرانجام ممكن ريزد، توليد را کاهش مينمايد، س دهد، و س

، در ايا ت متحده، نزديك به 1933است موجب سقوط اقتصاد مي شود. اين اتفاق در سال 

هادوقوم کامل بود. از آن زمان تا کنون،  ـــازمانها ن ياهايي و س  ت متحده ايجاد که در ا
شور تالشهاي اند، براي جلوگيري از هجومشده سياري کردهبانكي در اين ک اند؛ امّا هاي ب

 ها فقط مسائل را به طور موقّت حل کرده است.اين تالش

ـــكال بحران مالي، به اين دليل داراي اهميت  تحليل بحران بانكي، به عنوان يكي از اش

هاي مجهول فراگير در اقتصاد هاي غيرواقعي يا ارزشرزشتوان به نقش ان ميآاست که در 
ـــت که در  هاي موزهآدر ايجاد بحران پي برد. آنچه در اين خصـــوص اهميت دارد اين اس

«  نفي غرر»يا « نفي اکل مال به باطل»هاي فوق با عناوين حكمي شــريعت اســالم، از ارزش
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کند که آيا در نظام بانكداري اسالمي اين امر ما را با اين سوال مواجه مياحتراز شده است. 

 دهد و چه سازوکارهايي براي مواجهه با آن وجود دارد.نيز مشكل هجوم بانكي رخ مي

هاي هجوم»با عنوان  1ديبويگ،و  دايموندکوشيم تا بر اساس مقالة در نوشتار حاضر، مي

جلوگيري از  يهايزاربانكي را به مثابة ابهاي ، قرارداد«بانكي، بيمة ســـپرده و نقدشـــوندگي

سپردهها يا توقّف آنها تحليلي کنيم. اين ابزارها هجوم  2شامل قرارداد وقفه در قابليت تبديل 
سپردة ديداري ست. راهبردهاي 3و بيمة  و نقش دولت به عنوان  4ديگري مانند روزنة تنزيل ا

ــد. همچنين، نمي 5دهندهآخرين مرجع وام ــته باش ــابهي داش وم ديگري از تواند عملكرد مش

شود. اين بيمه، بدون کاهش قدرت بانك قرارداد وجود دارد که بيمة سپردة دولتي ناميده مي

ســـازي تواند از هجوم بانكي جلوگيري کند و ســـياســـت نقدينهمي ،هابراي تبديل دارايي

 رها سازد.ها را از وابستگي کامل به حجم برداشتها دارايي
شان مي سك نقدينگي از طريق دهد که در اين مقاله ن ايا ت متحده، بخش اعظمي از ري

سطه سيار شده هدايت ميماليِ بيمههاي وا سائل بانكداري ب شود که اين مطلب در درك م

 مهم است.

صاد امريكا، به  شأ بحران کنوني در اقت ضر، پس از ارائة تحليلي در مورد من در مقالة حا
پردازيم. در ادامه، ضـمن بيان روش كي ميگرفته در زمينة هجوم بانمرور مطالعات صـورت

شـــود. تجزيه و تحليل تحقيق مقاله، الگويي نظري براي تحليل پديدة هجوم بانكي ارائه مي

دهد. شــده بخش بعدي مقاله را تشــكيل ميهاي مقابله با اين پديده در قالب الگوي ارائهراه

نظام بانكداري اســالمي و بخش انتهايي مقاله به بررســي مختصــر مســوله هجوم بانكي در 

 گيري اختصاص دارد. نتيجه

 علل به وجود آمدن بحران مالي اخبر در اقتصاد امريكا
ها )به بانكهاي در امريكا، نرخ اشـــت ال با  و تورّم پايين به همراه نظارت اندك بر فعاليت

داد و  مسكن( اشتياق مردم را براي خريد مسكن به طرز چشمگيري افزايشهاي ويژه بانك

انجاميد. در اين  2008قبل از هاي رويّة قيمت مســكن در ســالاين امر خود به افزايش بي

سيعي براي گرمهاي ميان، بانك سكن به بازاريابي و ست زدند و م سكن د تر کردن بازار م
سال، به ميليون صلة چند  سكن اعطا کردند. ها بدين طريق، در فا شهروند آمريكايي وام م

شتري به خودي خود بحرانالبته، اقدام ست؛ آنچه بحران را ات تبلي اتي و جذب م آفرين ني
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سكن بود. اکثر اين  ضي وام م شتريان متقا سهيالت و نوم م آغاز کرد، همانا، روش اعطاي ت

مشــتريان فاقد اعتبار مالي بودند، درآمدهاي نســبتات پاييني داشــتند، داراي و ســابقة اشــت ال 

ــتريان اعتنايي نكردند، نه تنها به بيها بانك ثبات و نامطموني بودند.بي اعتباري مالي اين مش

ـــود  هايي از جمله کاهش پيشرا از طريق مشـــوّقها بلكه اعطاي اين وام پرداخت و يا س

 بانكي تا پنجاه درصد براي دو سال اوّل وامْ تسهيل کردند.
شتند، بانك شتريان اعتبار مالي خوبي ندا سها از آنجا که اين م را ها ك اعطاي اين وامري

اعتبار با چندين ميليون آمريكايي کمها با تعيين نرخ بهره با تر جبران کردند. در نتيجه، بانك

درآمد قراردادهايي با ريســك و بهرة با  منعقد کردند. آنها اين قراردادها را با اســتفاده و کم

بديل کردند و به صورت وسيع، در مالي تهاي گذاري، به بستهاز ابزار بسيار پيچيدة سرمايه

ـــرمايههاي امريكا و جهان، به بنگاه ها( فروختند؛ بدين و بيمهها گذاري )بانكمالي و س
 شد.ترتيب، در فاصلة نسبتات کوتاهي، چندين تريليون د ر به بازار پول و سرمايه وارد 

ر امريكا و انگلستان ويژه دمرکزي ـ بههاي به دنبال رشد اقتصادي و افزايش تورّم، بانك

ـ سود تسهيالت بانكي را افزايش دادند تا از مصرف بيش از حد، و تورّم بكاهند. در نتيجة 

ضي، وام ست انقبا سيا ساط واماين  شكل باز پرداخت اق سكن با م هاي گيرندگان بخش م
رو شــدند اين مشــكل براي کســاني که مســكن خود که نرخ آن چند برابر شــده بود، روبه

شا ستکار سيا سرعت تبديل به هاي ن را به علّت  ست داده بودند، به  ضي دولت از د انقبا

 بحران شد.

شده از قبل به حدّ غيرقابل کنترلي رسيد و هزينة بازپرداخت در اين زمان، بدهي انباشت
آن نيز افزايش يافت؛ در مقابل، ســطد درآمد واقعي در امريكا نه تنها رشــدي پيدا نكرد، در 

سياري موا خود يا هاي گيرندگان قادر به بازپرداخت وامرد، کاهش هم يافت. در نتيجه، وامب
ساني به اين عدّه پرداخت جرايم ديرکرد آنها نبودند. از اين سات مالي نيز که به آ س رو، مؤ

 ادر به وصول مطالبات خود نبودند.وام داده بودند، ق
ستگي وام شك خود نبودند، هاي زپرداخت بدهيگيرندگاني که قادر به بابعد از اعالم ور

خود، به مصــادرة هاي مؤســســات مالي آمريكايي درصــدد برآمدند که با هدف جبران زيان
اموال بدهكاران اقدام نمايند. امّا اين اقدام ثمري نداشـــت و آن مؤســـســـات به طلبكاران 

 خارجي خود اعالم کردند که قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نيستند.



  187 يكهاي بانارهاي جلوگيري از هجومكتحليل راه

تر بود؛ زيرا آنها با تكيه بر براي بســياري از مؤســســه هاي مالي پيچيدهاين مشــكل 

سرمايههاي دريافتي از واموثيقه گذاري در بازار اوراق بهادار کرده بودند. گيرندگان، اقدام به 

سقوط ارزش دارايي سه هاي مالي از لحاظ هاي در نتيجه، با  س مالي و اوراق بهادار، اين مؤ

رو، بانك مرکزي آمريكا به منظور ممانعت از ورشـكسـتگي . از اينفنّي ورشـكسـته شـدند

ــكناس کرد و آن را در اختيار بانك ــه ها اقدام به چاك اس ــس قرارداد تا ها حقوقي اين مؤس
ــرف ــاد آمريكا همچنان به مص ــقوط آزاد اقتص ــايد با اين کار، از س کنندگان وام بدهند؛ ش

ادامه داد تا از طريق « ول به شــبكة بانكيتزريق پ»جلوگيري شــود. اين بانك به ســياســت 

 .پرداخت وام به مردم، تقاضا را تحريك کند

رســـيدند، به د رهايي که براي ورود کا  از ديگر کشـــورها به امريكا به مصـــرف مي

شور صادي آن ک شد اقت سياييِ چين و هند را فراهم  هاسرعت، زمينة ر شورهاي آ به ويژه ک
ر کشــورهاي آســيايي از ميزان تقاضــاي آنها فراتر رفت، اين ســاختند. زماني که عرضــة د 

شور شورها ک صورت وام و اعتبار به ک ضافه را به  غربي بازگرداندند. بدين هاي د رهاي ا

سال بدهي بانك سه هاي آمريكايي افزايش ميها ترتيب، هر  س يافت؛ در مقابل، هزينة و مؤ

ــد. در پيتر ميبازپرداخت اين بدهي نيز بيش ــوله، ديگر امريكا نمي ش ــت با اين مس توانس
ستقراض شكل بدهيهاي ا سرگردان خارجي، م ستفاده از د رهاي  خود را هاي فوري، و ا

 ند.حل ک

سيار از وخامت اوضام اقتصادي در امريكا، دهندگان بينوام شفتگي ب المللي نيز ضمن آ

سه هاي مالي، در م س شي مؤ سرمايهبا توجه به کاهش ارزش د ر و فروپا هاي گذاريورد 

ـــدند. اين وام ـــدّت نگران ش دهندگان، نااميدانه، به دنبال مناطق خود در اين کشـــور به ش
ــتند تا د رجايگزين مي ــعيفهاي گش ــدة خود را پيش از آنكه کممازاد، امّا تض تر ارزشش

عنوان  گذاري کنند. آنان همچنين با خريد روزافزون يورو  به جاي د ر )بهشــوند، ســرمايه

 ذخيرة ارزي( موجب کاهش روزافزون ارزش د ر در برابر يورو شدند.

 بررسي نظري داليل بروز بحران مالي اخير در اياالت متحده
ست  1930بحران اخير در ايا ت متحده به بحران دهة  سيار زيادي دارد؛ و  زم ا شباهت ب

ـــد. در اين زمينه، دولت ايا ت متحده در فرايند بازار دخالت مؤثر و فوري دا ـــته باش ش

شنهادهايي  1930جاي تأمّل فراوان دارد. کينز براي خروج از بحران دهة  کينزهاي توصيه پي
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بال حذف يا  ّا راه حل او موقّتي بود. وي به دن تاد؛ ام ـــيار کارگر اف داد که از يك منظر بس

ـــاد  در دام نقدينگي حدّاقل کاهش نرخ بهرة پولي نبود؛ زيرا به عقيدة او، زماني که اقتص

توان از نرخ بهره کاســت يا آن را به طور شــود و نمياثر ميگرفتار آيد، ســياســت پولي بي

رو، جدّي متأثّر ســاخت )به عبارتي، ســياســت پولي توان مواجهه با بحران را ندارد(. از اين

بهره را مدّت ارائه کرد و گفت: کمبود تقاضــاي مؤثّر به علّت ورود پيشــنهادهايي کوتاه کينز
 خاصّ مالي جبران کرد.هاي بايد با حضور دولت و سياست

ــتادان او اســتد ل کينزالبته، عالمان اقتصــادي پيش از  محكمي در حمايت از هاي و اس

ست داده بودند که مخالفت با آن ساني امكانها بهره به د سته بود و نه به آ شاي پذير بود.به نه 

را در طبيعت و نيز در هايي ، خداوند ويژگي و... يشرف، کسل، بوم باوركنظر عالماني چون 

ست که بيانگر وجود  سان قرار داده ا صيت ان شخ اند عبارتها اند. اين ويژگي«بهره»نهاد و 
ــرمايهاز: ارجحيت زماني به علّت بي ــر، مولد بودن ذاتي کا هاي س ــبري بش بر اي )زمانص

صبر است توضيد آنكه بشر ذاتات موجودي بيبودن فرايند توليد(، و مطلوبيت نهايي کاهنده. 

ضاي پاداش مي صبرکردن، تقا صبر اين موجود « بهره»نمايد؛ و در برابر  ست براي  شي ا پادا

سب با اين کند؛ از اينصبر. همچنين، زمان کا ها را بارور ميبي ست که متنا صاف ا رو، ان
ـــود. امّا باروري، بهره ي دريافته بود که بهره موجب به خوب کينزاي پرداخت يا دريافت ش

 شود.داري ميرکود در سيستم سرمايه

داري دســتخوش تحوّ ت امروز، با گذشــت هفت دهه از آن زمان، اقتصــاد ســرمايه

ها شكل ديگري به خود گرفته است. اقتصاددانان معاصر معتقدند: اي شده و استد لگسترده

ترتيب، هرچه عقالنيت بيشــتر باشــد، ارجحيت زماني ناشــي از عدم عقالنيت اســت؛ بدين 
ـــت(. از نظر آنان،  نابراين، بهرة کمتري خواهيم داش ارجحيت زماني کمتر خواهد بود )و ب

بهترين نرخ براي بهره است؛ زيرا با اين نرخ، زمينه براي اشت ال کامل و ثبات سطد « صفر»

ي همة تالش خود را دارشود. اقتصادهاي پيشرو در نظام سرمايهفراهم ميها عمومي قيمت

شوند. آنها بدين منظور، از جديدترين روشبه کار مي صفر نزديك  ها گيرند تا به نرخ بهرة 

ستفاده مي صل نمايند. بنابراين، به نظر ميا سد، اينك ا صالت بهره»ر صول « خواريا )که از ا
سرمايه شمرده مينظام  شي شود( رو به افول نهاده، و روند بلندمدّت بهرة پداري  ولي، کاه
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ست. از اين ستد ل ا ست؛ نرخ بهرة پولي  کينزرو، ا دربارة علّت بحران اخير چندان معتبر ني

 گذاري به وجود آورد.انداز و سرمايهآنقدر با  نيست که تفاضل معناداري بين پس

ست که به علّت  ست؟ بدون ترديد، اين بحرانْ بحراني مالي ا پس، علّت بحران اخير چي

ايا ت متحده، و عمل نكردن آنها به هاي هاي مالي و بانكضـــام مؤســـســـهآشـــفتگي او

ست.  شة اين گرفتاري در ذات و ماهيت نظام بانكي نهفته ا ست. ري شده ا شان ايجاد  تعهّدات
تواند تا ها بر مبناي سازوکار خلق پول استوار است که نسبت ذخيرة قانوني ميفعاليت بانك

 نترل نمايد.امطمون، خلق پول بانكي را کاي، و البته به صورت ناندازه

نكتة ظريفي هســت که  زم اســت به آن دقّت شــود: بين وام بانكي و وام غيربانكي، 

سياري وجود دارد. هنگامي که شخص يا مؤسسهتفاوت دهد، اي غير از بانكْ وام ميهاي ب

به وام يد خود را  قدرت خر قل ميدر واقع، بخشـــي از  نده منت به عگير ند.  بارت ديگر، ک
ضايش براي خريد ميوام رو، با دهد. از اينگيرنده انتقال ميکاهد و آن را به وامدهنده از تقا

ـــاد ت ييري نمي ـــاي کل در اقتص که بانك وام کند. امّا هنگامياعطاي وام غيربانكي تقاض

ام گيرنده مبلغ وطرف، وقتي وامشـــود؛ زيرا از يكدهد، قدرت خريد اضـــافي توليد ميمي

ـــپردة جديد به بانك بر مي گردد و زمينة دريافتي خود را هزينه نمود، آن مبلغ، در قالب س
کند که کلّ ذخيرة پولي شود. اين روند تا جايي ادامه پيدا ميپرداخت وام ديگري فراهم مي

 .اوّليه )ذخيرة قانوني( در بانك تكميل شود

ضوم دامن ميبه اين  6با خلق پول از هيچها از طرف ديگر بانك ساس، مو زنند. بر اين ا

برد. همچنين، تأدية وام موجب قبض نقدينگي وام بانكي تقاضـــاي کلّ اقتصـــاد را با  مي

سط نقدينگي ميمي صاد را با شود. در واقع، بانك با خلق اعتبار موجب قبض و ب شود، اقت
صطالحاتکند و آن را در جهت پسرو مينوسانات روبه انداز اجباري(  پسانداز مجازي )يا ا

ــوق مي ــاي کاذب س آورد. افزون بر دهد، و مقدّمات بحران مالي را فراهم ميو ايجاد تقاض

تأمين مالي اين، چون پولي واحد و مشـــخّص در يك لحظه به صـــورت هم زمان براي 

 شود.کند، به توهّم پولي نيز دامن زده ميتقاضاهاي گوناگون حرکت مي

ـــد بهرة دريافتي با دريافت بهرهها بانك ـــب با درص ، به طور مرتّب، پول ملّي را متناس
شديد و سرعت ميخويش در اختيار مي بخشند. از گيرند و با خلق اعتبار، اين موضوم را ت

شود و هر روز دولت و سرازير ميها رو، همواره پول ملّي از جيب مردم، به خزانة بانكاين
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ستمرار اين امر موجب فزوني طلب بانكشوند که بدهكارتر ميها مردم به بانك از کلّ ها ا

ستر بعدي بحرانذخيرة پولي مي ستم پولي و مالي را فراهم ميهاي گردد و ب سي سازد. اگر 

ضاي وام، بحران مالي عميق شدّت تقا سب با  شد، متنا شته با تري مالي توان اعطاي اعتبار دا

 رفت.انتظار خواهد 

صادي مذکو ستم اقت سي صاد بينالبته هرچه  شد، ر با اقت شته با شتري دا الملل تعامل بي
الملليِ پولِ ملّيِ آن کشور، بروز اين بحران به تعويق خواهد افتاد.؛ ولي متناسب با اعتبار بين

شي از قدرت توليد  ستم مذکور با بحران برخورد خواهد نمود. اوّلين نتيجة نا سي سرانجام 

باز، ممكن است اين تورّم از طريق انتقال آن به خارج باشد. امّا در يك اقتصاد وام، تورّم مي

ــواهد آماري مربوط به ايا ت متحده اين  ــور مورد نظر کمتر نمود کند. ش از مرزها، در کش

شد، رو ميخارجي روبههاي کند. ايا ت متحده با کسري تراز پرداختفرضيه را تأييد مي با
سالگونهبه سري در طول  شتههاي اي که اين ک ست. حجم کلّ  گذ در حال افزايش بوده ا

سال  ست. از اين  3060برابر  2007مباد ت بازرگاني امريكا با جهان در  ميليارد د ر بوده ا

درصد سهم واردات بوده است. ايا ت متحدة امريكا  61درصد سهم صادرات، و  39ميان، 

ــوم، و به لحاظ واردات در رتبة اوّل جها ــادرات در رتبة س ن قرار دارد. يكي از به لحاظ ص
 باشد.خارجي در ايا ت متحده ميهاي مهمترين د يل تورّم جهاني کسري در تراز پرداخت

شته، نرخهمان سال گذ شد، در طول چند  شاره  بهره در ايا ت متحده در هاي طور که ا

هاي حال کاهش بوده اســت. اين مســوله تأثير بســيار زيادي در افزايش تقاضــا براي وام

شار کمانارز سوي اق ستم مالي در ايا ت قيمت از  سي ست که  شده ا شته و باعث  درآمد دا

ــتفاده نمايد. حباب قيمتي ايجاد ــده در متحده از قدرت خلق اعتبار خود بيش از پيش اس ش
شاره شد، توضيد دهندة رشد پنجاه درصدي توليد ناخالص داخلي بخش مسكن )که قبالت ا

باشد(، مديون همين خلق اعتبار بوده است. امّا اين ته نيز ميايا ت متحده طي دو سال گذش

 حباب ناگهان ترکيد.

ــري تراز پرداختکاهش ارزش د ر در مقابل ديگر پول )واردات ها ها، که به خاطر کس

شــود عرضــة د ر بيش از تقاضــاي آن بيش از صــادرات از ســوي ايا ت متحده باعث مي
شده بود، مقدّمات ب شت د رهاي کمگردد( ايجاد  شده را به ايا ت متحده فراهم ارزشازگ

سودآوري را تجربه  شد قيمت و  شترين ر سكن که بي کرد و اين د رهاي مازاد در بخش م
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هاي گذاري شد. همگام با اين وضعيت، مؤسسه هاي مالي که به برکت وامبود، سرمايهکرده

مســكن، در بازار هاي شــتوانة واممســكن پرداختي، افق روشــني را تصــوّر کرده بودند، به پ

دســت به دســت هم داد تا حبابي که در بخش ها گذاري نمودند. همة اينبورس نيز ســرمايه

 مسكن ترکيد به بازار بورس نيز سرايت نمايد.

طه ندن در رکود، اختالف پسهاو نووکينزينها نظر کينزيناز نق ما ـــرط  نداز از ، ش ا
آيد. امّا بهرة پولي با  پيش ميهاي به خاطر نرخ وله( که اين مســS>Iاســت)گذاري ســرمايه

بهرة پولي بسـيار هاي بحران فعلي در ايا ت متحده در شـرايطي ايجاد شـده اسـت که نرخ

گذاري هر دو در ايا ت متحده نســبتات انداز و هم ســرمايهاند. به هر حال، هم پسپايين بوده

ســري تراز پرداختي در امريكا همواره با کســري کبرابرند؛ هرچند هر دو پايين هســتند، امّا 

 بودجه وجود دارد. به عبارت ديگر چنانچه رابطه زير را در نظر بگيريم:
(G-T)+(X-M)=(S-I) 

صادي که در آن نرخ ستم اقت سي شتري براي بهرة پولي پايينهاي اگر در يك  اند و امكان بي

که کسري در تراز دارد، در صورتيگذاري وجود انداز و سرمايهدسترسي به تعادل بين پس

شي از وام بانكي و خارج کردنها پرداخت شود )نا سري  ايجاد  شي از آن(، ک آثار تورّمي نا

شود. ايا ت متحده هم ستم درگير رکود ن سي ضروري خواهد بود تا  اکنون در بودجة دولتي 

يي افزايش يافته و اکنون تا حدّ با همها اين وضــعيت قرار دارد. امّا کســري تراز پرداخت
سري قرار گيرد. اقدام فعلي ايا ت متحده  شته، دولت در ک شتر از گذ سيار بي ست، ب  زم ا

سري هاي )خريد بانك شار د ر( که در واقع، ک سط دولت و انت صي تو صو ستة خ شك ور

 شود.تر خواهد نمود، در همين راستا تفسير ميبودجه را عميق

شت سري بي شمرده مير راهالبته، قرارگرفتن در ک سيار موقّتي  شار حلّي ب شود؛ زيرا انت
دهي را بيشــتر، و بنابراين، فاجعه را در آينده شــديدتر و مخرّبتر د رهاي جديد، قدرت وام

ـــرمايه داري، در آينده، به نابودي گرايش خواهد خواهد نمود. ترديدي نيســـت که نظام س

 داشت.

بانكي، هاي راي خارج نمودن آثار تورّمي وامبها اقدام به ايجاد کســري در تراز پرداخت

کنند، عملي نيســت؛ زيرا خالص واردات جهاني براي تمامي کشــورهايي که خلق پول مي
ستلزم قرار گرفتن برخي ديگر از  سري م شورها در ک ست. يعني قرار گرفتن برخي ک صفر ا
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که هايي براي کشور کشورها در مازاد خارجي است. لذا انتقال تورّم ناشي از عمليات بانكي

 دارند، غيرممكن خواهد بود.ها مازاد خارجي وجود دارد يا تعادل در ترازپرداخت

 شدهمروري بر مطالعات انجام
 . مطالعات خارجي1

ستفاده از روش (1960-1867تاريخ پول در اياالت متحده )در کتاب  7شوارتزو  فريدمن ، با ا
بانكي پيشن در ايا ت هاي ق مشخّصات هجومتوصيفي و تحليلي، به بررسي مفّصل و دقي

باره ايجاد کردند. آنان در مطالعات خود اي را در اينمتحده پرداختند و بينش قابل مالحظه

صاد امريكا تحميل کرد،  1930هاي بانكي در دهة زيادي که هجومهاي در مورد هزينه بر اقت

انكي از طريق عرضــة پول رخ به اين نتيجه رســيدند که لطمات حقيقي حاصــل از هجوم ب

کنند. بر همين بخش عمدة عرضــة پول را ايجاد ميها داده اســت؛ به اين صــورت که بانك
اساس، اگر يك يا چند بانك ورشكسته شوند، بخش عمدة عرضه پول از بين خواهد رفت. 

ـــوم به اندازة يك 2Mبه اندازة يك چهارم، و  1Mدر امريكا،  1930در بحران عظيم  س

 کاهش يافت.

ها: ادغام پولي و پول، نرخ بهره و قيمتدر کتاب  9پتينكين، تئوري پولدر کتاب  8نيهانس
سهام در تئوري نرخدر کتاب  10توبين، و تئوري ارزش سبد  ، با روش بهرههاي تئوري انتخاب 

صات دارايي شخّ صيف کردندهاي تحليلي، م سيبانك را تو ، ابتدا تحليلي از ها. در اين برر

ارائه گشته است و ها تقاضا براي نقدشوندگي و تبديل خدمات عرضه شده به وسيلة بانك

نشــده قادرند ســپردة ديداريِ بيمههاي اند که قراردادبررســي کنندگان به اين نتيجه رســيده

ــوندگي را فراهم کنند؛ امّا اين قراردادها باعث مي ــوند باننقدش ــبت به هجومها كش ها نس
سيب سيبآ شند. اين آ ست که تعادلپذيرتر با سطوح هاي پذيري بدين دليل ا چندگانه، با 

فوق که متناظر به شــرايط هاي مختلفي از اعتبارْ وجود دارند؛ به طوري که بعضــي از تعادل

 باشند.ثبات مياند، بيبحران

کند که: هجوم ، بيان ميو بيمة سپپدرده بانكيهاي مدلي از ذخاير، هجومدر کتاب  11برايانت
ست که دارايي سك هاي بانكي بدين دليل ا هر بانك که معمو ت داراي نقدشوندگي کم و ري

ـــپردههاي زيادند، قادر نيســـتند بدهي گذاران براي بانك را پوشـــش دهند؛ در نتيجه، س

 کنند.ميها اقدام به برداشت سريع سپرده هاجلوگيري از خسارت
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ك نان با عنوان  12هبر عة خود  طال مالي در گسپپترش ردود هاي اثرات غيرپولي بحراندر م
ــتفاده از روش تحليل رياضــي، به اين مســوله پرداخت که آيا ســقوط ماليبزرگ در  13، با اس

يل دهة  ـــاد کالن، به جز از طريق کانال 1930اوا تأثيرات واقعي  14پولي،هاي بر روي اقتص

ش ست؟ نتايج اين تحقيق ن شته ا عادي به خوبي هاي دهد مؤسسه هايي که در زمانان ميدا

شوند، زا يا اشتباهات سياسي بر اقتصاد وارد ميبرونهاي کنند، در دوراني که شوكعمل مي
ـــان داد بانك 15توانند ضـــدّ توليدمي ـــند. همچنين، برنانكه نش که با هجوم مواجه هايي باش

 ادي را بيان کنند.وخيم اقتصهاي توانند وضعيتشوند، بهتر ميمي

ند يگ،و  دايمو له 16ديبو قا با عنوان در م طه»اي  ـــ ظارت واس به صـــورت ن مالي  گري 

 ، به بررسي اين دو سووال پرداختند:«شدهمحوّل

دهند تا آنها مبالغ قرض مي هاگذاران به جاي اعطاي مستقيم وام، به بانك. چرا سرمايه1
 گيرندگانْ وام دهند؟شده را به وامدريافت

دهد که به عنوان دلّال خدمت کنند، اين توانايي را ميها . تكنولوژي مالي که به بانك2

 چيست؟

بدهي در تأمين هاي نتايجي که در اين مقاله به دســت آمده، بيانگر نقش کليدي قرارداد
 دهد.مالي توضيد ميهاي مالي بانك است و اهميت تنوّم و گوناگوني را در واسطه

سطهه ميچارچوب اين مقال سازماندهي وا شكل  ها مالي، نقش بانكهاي تواند در فهم 

کنند، مفيد واقع شود. را محدود ميها که تنوّم بانكهايي در تشكيل سرمايه، و آثار سياست

هاي مالي اين است که ويژگيهاي معتقدند: گام اوّل براي فهميدن واسطه ديبويگو  دايموند

سطهمالي نوشتههاي چنين، فهم قراردادمالي توصيف شود. همهاي بازار هاي شده توسط وا
باشـند، و اينكه مالي نميهاي مالي و تفاوت اين قراردادها با قراردادهايي که شـامل واسـطه

 باشد.چرا اين قراردادهاي مالي بهينه هستند، مهم مي

 . مطالعات داخلي2

شي سي د يل بروز بحران م»، در گزارش خود با عنوان بخ الي کنوني در ايا ت متحدة برر
مقابله با بحران مالي ايا ت متحده هاي ، و راهكارها(، به بررسي د يل، پيامد1387« )امريكا

ـــاحب تأثيرات بحران مالي مذکور بر وضـــعيت کنوني از ديدگاه ص نظران پرداخته و از 

حران مالي مختلف اقتصاد امريكا سخن گرفته است. وي با تحليل علل پيدايش بهاي بخش
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کند که اقتصـــاددانان داري و به ويژه در ايا ت متحدة امريكا، بيان ميدر اقتصـــاد ســـرمايه

ـــرمايه، پول، و اعتبار ميهاي ثباتي و بحرانبي دانند. دو اقتصـــادي را مباحث مربوط به س

سرمايه صاد  صة موجود در نظام مالي اقت شخّ صلي کلّية بحرانم ه قبلي و البتهاي داري علل ا

ثابت پولي، و هاي دهند. يكي از اين دو مشـــخّصـــه قراردادبحران کنوني را تشـــكيل مي

ست. بروز بحران و  صل ذخيرة جزئي ا ستم بانكي مبتني بر ا سي صة ديگر عملكرد  شخّ م
سقوط اعتماد عمومي نسبت به سيستم بانكي در عمل به تعهّداتش، موجد افزايش تقاضاي 

ـــنقدينگي مي ـــود؛ ولي اين تقاض ـــد. در نتيجه، مقدار پوِل ش ا هرگز برآورده نخواهد ش

ــتگي بانكکاهش ــكس ــرايطي که ها يافته، ورش را به دنبال خواهد داشــت. کنترل پول در ش

کند، تقريبات غيرممكن اســـت. بهترين اقدام بانكداري بر مبناي اصـــل ذخيرة جزئي عمل مي

، و کاهش اعتبارات بانكي و براي مواجهه با بحرانْ حرکت به سمت برقراري يك پول معتبر
افزايش مناسب حجم پول ملّي است. از اين طريق بايد بدهي ملّي کاهش، و اعتبار و دارايي 

ملّي افزايش يابد. حرکت در اين مســـير، مرحله به مرحله، ما را به مقدار بهينة پول که در 

ه سوي يك اقتصاد نمايد. بايد بتر ميشرايط نرخ بهرة پولي صفر محقّق خواهد شد، نزديك

ـــت؛ از اين بايد در بلندمدّت آن را رو، مهمکامالت پولي گام برداش ها مت يّري که  ترين و تن
 کنترل، هدايت، و تنظيم نمود، پول است.

و چگونگي  1929به چيســـتي بحران « 1929بحران کبير »اي با عنوان ، در مقالهحقيق

ــور ــت. او رکود را در کش مختلف از جمله امريكا، بريتانياي کبير، هاي مهار آن پرداخته اس

صنعتي، سي کرده و از تأثير آن در کاهش توليد کا هاي  سه و کانادا برر  GDPآلمان، فران

شاخص قيمت عمده صلي رکود بزرگ در واقعي و  ست. وي علّت ا سخن گفته ا شي  فرو
ـــده ها ايا ت متحده را کاهش در مخارج دانســـته که منجر به کاهش در توليد کارخانه ش

شور ست که در ک شمرده ا ست. وي عوامل ديگري را نيز بر مختلف، رکود را تحت هاي ا

شديد قيمتدهند. اين عوامل عبارتتاثير قرار مي سهام، بحران بانكي هاي اند از: افت  بازار 

 المللي.بينهاي و انقباض پولي، نظام پاية طال، تراز تجاري، تجارت و وام

ستم بانكي کشور»، در مقالة خادمعلي ، نخست «بيمة سپرده و ضرورت ايجاد آن در سي
با روش تحليلي به بررســي جوانب گوناگون بيمة ســپرده و نحوة عملكرد آن در بعضــي از 

ــش بيمه، مخاطرات رفتاري در ت يير حدود  ــپس تعيين حدود پوش ــورها پرداخته و س کش
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هاي سيستم بانكي و زيرساخت پوشش بيمه، آثار منفي ناشي از به کارگيري بيمة سپرده در

کند که گيري ميها را بررسي کرده است. او نتيجهمورد نياز براي استقرار سيستم بيمة سپرده

اقتصادي هاي شرط ضروري براي اعمال نظارت مؤثر بر سيستم بانكي، وجود سياستپيش

ت. يافتة عمومي و مناســب اســســالم و مســتمر در ســطد کالن و نيز زير ســاخت توســعه

هاي اثربخش براي حلّ مشــكل وجود انضــباط مؤثر در بازار، به کارگيري روش، همچنين
هاي نسبي سيستماتيك )شبكة امنيت ملّي( ها، و استفاده از سازوکارهاي ارائة حمايتبانك

 ها فراهم کنند.هاي  زم را براي استقرار بيمة سپردهتوانند زمينهمي

ــان ، عوامل و تأثير آن بر اقتصپپاد ايران 2008بحران مالي ماهيت و علل  ، در کتابدرخش

هاي دولت آمريكا در رونق کاذب بازار مســكن، را ســياســت 2008ايجادکنندة بحران مالي 

هاي هاي رهني، ضــعف ســياســتهاي مالي در معامالت وامهاي رهني پرخطر، نوآوريوام
هاي مالي قات و وجود فسادپولي بانك مرکزي امريكا و ضعف سيستم نظارتي در بازار مشتّ

رهني دانســته و راهكارهاي زير را براي خروج از بحران پيشــنهاد هاي و اداري در بازار وام

 کرده است:

گذاري، به ويژه اعتمادسازي . بازسازي اعتماد در فعّا ن بازار کسب و کار و بازار سرمايه1
 کنندگان؛در جامعة مصرف

 المللي؛بينهاي لي به منظور تسهيل جريان وجو ميان بانكالملهاي نزديك بين. همكاري2

ــياســت3 ــيدن به . اتّخاذ س ــطد تقاضــاي کل و اولويت بخش هاي مالي به منظور ارتقاي س
 هاي ايجاد اشت ال در مقايسه با کنترل تورّم؛سياست

ستمرار حمايت4 سعه از طريق ا شورهاي در حال تو صادي ک شد اقت هاي مالي، . توجه به ر
 ي، و خدماتي؛فنّ

 . توجه به حفظ ثبات اقتصادي در بازارهاي بزرگ توليد و مصرف، مانند چين و هند؛5

سطوح ملّي و بينريزي. برنامه6 صادي در  سامانهاي بلندمدّت اقت صاد المللي براي  دهي اقت
 واقعي )بعد از رفع بحران اعتباري(؛

ــازي7 ــب براي نظارت بر عملكرد نوآوري. نهادس ها، به ويژه هاي مالي در بورسهاي مناس
 در بازار مشتّقات.
صل، فهيمي سي علل بحران»، در مطالعة خود با عنوان صياميو  فردقيقي ا مالي در هاي برر

سيا(ها رفت از آنجهان و راهكارهاي برون را ها ، د يل ايجاد بحران«)مطالعة موردي شرق آ
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دانند که بحران از آنجا آغاز شده است؛ به اي ميساختار نامناسب اقتصادي کشور يا منطقه

ها، کســري بودجة ، مانند: کســري مزمن و بلندمدّت تراز پرداختهاويژه در برخي از مؤلّفه

ـــفاف. آنان، همچنين، اثرهاي مت يّر بلندمدّت دولت ـــرماية ناکارامد و غيرش ها، و بازار س

سبب بازاربرون صاد را که به  شكّل و ادغام ميمالي مهاي زاي خارج از اقت شوند و بحران ت

و ها دهند، در ايجاد بحران براي کشورديگر سرايت ميهاي زده به کشوررا از کشور بحران
دانند. البته، هر دو گروه عوامل، بر اهميت ساختار مالي و اقتصادي مؤثر ميها تشديد بحران

 نظر دارند.اتّفاقها و اثر آن بر تشديد بحرانها کشور

 وش تحقيق. ر4

سپردهها بانك شان،  شر ميهاي از زمان ايجاد کردند که ماهيت آنها، طلب مردم ديداري منت
کنند، بانك ملزم اســت آن را پرداخت ســت؛ به طوري که وقتي مردم به بانك ميهااز بانك

از طريق آن ها اي اســت که بانكديداري وســيلههاي کند. اقتصــاددانان معتقدند: ســپرده

ــان ر ــش کنند. ا در تبديل مطالبات غيرنقد به مطالبات نقد ايفا کرده و نقدينگي ايجاد مينقش

سپرده صرف خريد اوراق بهادار نكند، در واقع هاي اگر بانك مبالغ  ديداري را وام ندهد يا 
ــندوق کند و چنين بانكي هرگز در معرض هجوم بانكي قرار دار عمل ميبانك مانند يك ص

 گيرد.نمي
کنند، براي گذاري ميديداري سپردههاي تجربه دريافتند مردمي که در حساب بهها بانك

کنند؛ يعني همواره يك باره به بانك مراجعه نميخود به يكهاي دريافت موجودي حســاب
سوب مي شي از اين وجوه کند. پس، بانك ميمقداري از وجوه نزد بانك ر تواند تمام يا بخ

ـــب کند. اين وامرا وام بدهد و از محل وام داد اي که به آن به عالوة بهرهها ن، درآمد کس
شود که به آن اصطالحات گردد. در نتيجه، پولي ايجاد ميبرميها گيرد، دوباره به بانكتعلّق مي

ـــود. پس، خلق پول نتيجة عمليات وامگفته مي« پول بانكي» تجاري روي هاي دهي بانكش
گذاران براي برداشـــت اي از زمان ســـپردهظهديداري اســـت. اگر در يك لحهاي ســـپرده
خود به بانك مراجعه کنند، بانك موجودي کافي نخواهد داشت؛ زيرا مقداري از هاي سپرده

ـــت و از اين بار وام داده اس بانكاين وجوه را چندين  ـــمت ها رو،  ـــت به س ممكن اس
ستگي پيش بروند. بنابراين، دولت بانك شك شيرا ملزم ميها ور سپرده کند که بخ هاي از 

سبت ذخيره قانوني نزد بانك مرکزي نگه دارند و مابقي  شدة خود را تحت عنوان ن دريافت 
 را وام دهند. 
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سبت ذخيرة قانوني مي ست که ن ستوار ا سازوکار خلق پول ا سات برمبناي  سا تواند بانك ا

اين خلق پول بانكي در آن را کنترل نمايد. نكتة ظريفي که در اين خصـــوص وجود دارد 

ـــت که تفاوت زيادي بين يك وام بانكي و يك وام غيربانكي وجود دارد: هنگامي که  اس

سه س شي از قدرت خريد خود را به اي غير از بانك وام ميشخص يا مؤ دهد، در واقع بخ

دهد، کند. امّا هنگامي که بانك وام ميکند، لذا تقاضـــاي کل ت يير نميگيرنده منتقل ميوام
گيرنده به محض اينكه وام را طرف وامشــود. زيرا از يكافه توليد مييك قدرت خريد اضــ

هزينه نمود، مبلغ وام، در قالب سپردة جديد به بانك برگشت و مقدّمة پرداخت وام ديگري 

يه )ذخيرة فراهم مي مه خواهد يافت که کلّ ذخيرة پولي اوّل تا جايي ادا ـــود و اين دور  ش

 بانك تكميل شود.قانوني( در 

ــوم دامن از ط ــاف بر فرايند فوق، بانك با خلق پول از هيچ به اين موض رف ديگر، مض
سويي واممي صاد افزايش ميزند. لذا از  ضاي کل را در اقت سوي هاي بانكي تقا دهند و از 

ـــد. به عبارت ديگر، بانك با خلق وام و  ديگر،تأييدية آنها موجب قبض نقدينگي خواهد ش

سط نقدي شرايط بحران مالي مي نگياعتبار، موجب قبض و ب ستر به وجود آوردن  شودکه ب

ستري، به آن مرحله از بحران بانكي پرداخته مي ست. در اين مقاله، بر مبناي چنين ب شود ا
 شود.گذاران براي برداشت وجوه سپرده خود ظاهر ميکه با هجوم سپرده

توســط ها پردهکه در آن، چگونگي جذب ســ ديبويگو  دايمونداي بر اســاس مقالة پايه

سطه سپردههاي وا بانكي قرار دارند، هاي همواره در معرض هجومها مالي، با توجه به اينكه 

براي جلوگيري و يا به ها توضــيد داده شــده اســت، در اين بخش، قراردادهايي که بانك

 شود.توانند استفاده کنند، بررسي ميبانكي ميهاي تأخيرانداختن هجوم
شــود که بر اســاس ها، الگويي ارائه ميجلوگيري از هجومهاي د راهبراي تحليل در مور

گذاراني که زودتر برداشــت شــوند تا ســپردهبندي ميگذاران بر دو نوم تقســيمآن، ســپرده

ند از آنمي ـــپردههايي کن هداري ميهاي که س تار خود را نگ ند و رف ـــو يك ش ند، تفك کن

 گذاران مختلف مورد بررسي قرار گيرد.سپرده

 گيرد، داراي فروض ذيل است:لگويي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميا

 (.T=0,1,2شود)زمان در نظر گرفته مي 3الف( 

 ب( فقط يك کا ي همگن وجود دارد.
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شود که به صورت ذيل گريزي نسبي ثابت در نظر گرفته ميك( تابع مطلوبيت با ريسك

 باشد:مي

(1)  








1
)(

1c
cu

 

گريزي نسبي است و برابر است باضريب ريسك ρاين رابطه، در 
1

)(

)(


cu

ccu






. 

نياز  1که به مصرف در زمان 1يا فعّالين اقتصادي دو نوم هستند: عامل نوم ها ت( عامل

در زمان صفر يكسان ها نياز دارد. همة اين عامل 2که به مصرف در زمان 2دارد و عامل نوم

براي خود هر  1بودن مواجه هســتند. در زمان  2يا نوم 1ســك از نومهســتند و هريك با ري

ست، يعني هر عامل عامل مشخص مي شخصي ا ست )که اطالعاتي  شود که از چه نوعي ا

ست، امّا  صي ا شخ فقط خودش از نوم خود آگاهي دارد.( اگرچه نوم هر عامل، اطالعاتي 

 باشد. 2عامل از نوم درصد t-1مالِ با احتو  1درصد عامل از نوم tشود با احتمالِ فرض مي

شوند که نوعشان را مشخص با شوك نقدينگي مواجه ميها ، عامل1ث( در ابتداي زمان

پيدا  1، عامل با شوك نقدينگي مواجه شود و نياز به مصرف در زمان 1کند. اگر در زمانمي

 2شـود، عامل از نوم، با شـوك نقدينگي مواجه 2خواهد بود؛ امّا اگر در زمان 1کند، از نوم 

ـــل از مصـــرف، به نوم عامل بســـتگي دارد. تابع ها خواهد بود. بنابراين، مطلوبيت حاص

 باشد:مطلوبيت به صورت زير مي

(2)  






)(

)(
),(

21

1

21
ccu

cu
ccU

 

21تابعي از  2مطلوبيت عامل نوم cc  ست؛ چون عامل نوم ، به غير از کا يي را که 2ا
مصـــرف  2انبار کرده نيز در زمان 1آورد، هر کا يي را که در زمانســـت ميبه د 2در زمان

صرفي را بدون هيچ هزينهها شود عاملخواهد کرد. فرض مي اي انبار کنند. قادرند کا ي م

اند مصرف مايلها همچنين، تابع مطلوبيت براي هر عامل يكسان است؛ امّا تاريخي که عامل

 کنند به نوعشان بستگي دارد.
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اقتصادي مستقيمات هاي شود. در شرايط رقابتي، عاملابتدا شرايط رقابتي در نظر گرفته مي

کنند. گذاري نميدارند و در بانك سپردهخود را که نقدينگي کمي دارند، نگه ميهاي دارايي

کنند و گذاري ميهايشـــان را در توليد ســـرمايهاطالعات کامل دارند و داراييها همة عامل

 به آن دسترسي دارند، براي همه يكسان است.ها وژي که عاملتكنول

گيرند. کار ميرا در تكنولوژي توليد به ها، يك واحد سرمايه دارند که آنهريك از عامل

سرمايه را به  2در زمان 2Rتكنولوژي توليد، داراي بازدهي ست؛ يعني يك واحد  12ا R 

صورت، بازدهي  1کند. امّا اگر توليد در زمانمحصول تبديل مي واحد شود، در آن  متوقّف 

 واحد محصول خواهد بود. 1
}{ *i

kc  ِمصرفِ بهينة عاملi  در زمانk کند:باشد که در اين قيدها صدق ميمي 

(3) 0*1

2

*2

1  cc 
 ير بيندازند.توانند مصرف را به تأخکه ميهايي يعني آن

(4) 

)()(
1)(

)( *2

22

*1

1

2

*2

2

*1

1 cuRcu

R
cu

cu







  

 راستا با سود نهايي است.يعني مطلوبيت نهايي هم

(5) 1]/)1[( 2

*2

2

*1

1  Rcttc 

 دهد.که قيد منابع را نشان مي

2*0دارد، واضد است که  1نياز به مصرف در زمان 1گذار نوماز آنجا که سرمايه

1 c 

شــود براي ، ثابت مي2گذار نومدّاکثرســازي مصــرف ســرمايهاســت؛ همچنين، از طريق ح

1*0 2گذار نومسرمايه

2 c .است 
 آيد:از حلّ مسولة زير به دست مي 2گذار نوممصرف بهينة سرمايه

 (6)  

2 2

1 2

2 2

2 2 1

2 2

1 2

max ( )
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 سازي:شرط مرتبة اوّل بهينه
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هايي  ـــود ن بة اوّل، س ـــرط مرت طبق ش

2

1c  و
2

2c  با ـــت  ـــت و برابر اس ـــابه اس مش
2 2

1 2( )u c c   امّا هزينة نهايي .
2

1c  2برابر باR  و هزينة نهايي
2

2c برابر با  ست و ا

2Rاز آنجا که    2*0است، بنابراين

1 c  2*0است. اگر

1 c  را در جملة سوم

قرار دهيم، 
2

2 2c R  و
1

1 1c  سرمايهمي شد و مطلوبيت مورد انتظارِ  ست با گذار برابر ا

 با:

(7) 
1 2 2

1 1 2 2( ) (1 ) ( ) (1) (1 ) ( )tu c t u c c tu t u R      

ــطوح مصــرفِ نتيجه گرفته مي ــرايط رقابتي س ــودکه در ش 11ش

1 c  و
2

2 2c R 

ست ميبه ضايي براي بهبود محصول در بازار رقابتي وجود دد سطوح آيد. بنابراين، ف ارد تا 

1*1مصـــرفِ 

1 c  و
2*

2 2c R فراهم ها دســـت آيد که اين بهبود، توســـط بانكبه

کنند، از طريق ارائة تسهيم ريسكْ، شرايط که سپردة ديداري ايجاد ميهايي شود و بانكمي

از طريق ها نند که عاملکتضــمين ميها کنند. بانكگذاران فراهم ميخوبي را براي ســپرده

شرايط رقابتي گذاري در بانك ميسپرده سبت به  شتري را ن توانند مطلوبيت مورد انتظار بي

 دست آورند.به

ــپردهفرض مي ــود که به ازاي يك واحد س ــفر، بانك تعهّد ميش کند گذاري در زمان ص

1کنند برداشت مي 1Tبراي کساني که در  1R r   را پرداخت کند و براي کساني که

2کنند،برداشت مي 2Tدر  1R R  .را پرداخت کند 
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ــپردهاز طريق بهينه ــازي مطلوبيت س ها اي که بانكگذاران، ويژگي کامل قرارداد بهينهس

کنند، به صورت فراهم مي
1 2

1 2 21 c c R   آيد.دست ميبه 

 

(8) 
 

 

ــط بانك ــپردة ديداري که توس ــود، تعادل نامطلوب فراهم ميها امّا قرارداد معمولِ س ش

گذاران وقتي به هر دليل نگران بشــوند، ســپردة هجوم بانكي را خواهد داشــت؛ زيرا ســپرده

ادي بانكي موجب مشكالت واقعي اقتصهاي خود را برداشت خواهند کرد. در نتيجه، هجوم
شدههاي شوند؛ چون حتي بانكمي سالم که فقط با کمبود نقدينگي مواجه  اند، در معتبر و 

خود را بازخواني خواهند کرد. و از هاي معرض ورشـــكســـتگي قرار خواهند گرفت و وام

نهآنجا که ويژگي مهّم هجوم ـــت و رفاه اجتماعي را از طريق توقّف هابربودن آنها، هزي س

 باشد.ند؛ بنابراين، مسولة هجوم بانكي بسيار مهم ميدهتوليد، کاهش مي
ضر، چارچوبي معرفي مي ساس آن، با توجه به اين توضيحات، در مقالة حا شود که بر ا

ها جلوگيري و يا به تأخيرانداختن هجومهاي گوناگوني در مورد راههاي توان به تحليلمي

 پرداخت.

اي ها، قرارداد بهينة بيمهتأخيرانداختن هجومجلوگيري و يا به هاي به عنوان يكي از راه

را بيمه کنند. براي  گذاران نوم اوّل اجازه خواهد داد سپردة خودشود که به سپردهبررسي مي
شان دادن اينكه چطور بانك سپردهها ن سپرده را براي  کنند، ابتدا گذاران فراهم مياين بيمة 

سي مي سپردة ديداري برر ستفاده فراگيرش شود قرارداد معمول  که اين قرارداد به خاطر ا

 داراي اهميت خاصّي است. ها توسط بانك

 قرارداد معمول سپرده ديداري

سپرده ست که طبق آن، بانك از  سپرده دريافت ميقراردادي ا شود کند و متعهّد ميگذاران 

کند. اين گذاران به بانك، مبلغ ســپرده را به آنان پرداخت ميکه در صــورت مراجعة ســپرده

سپرده شت در زمانقرارداد به هر  را به ازاي هر واحد  R1، مقدار ثابت 1گذار در حال بردا
صفر ميگذاريسپرده شرط ارائة خدمات شده در زمان  سپردة ديداري، داراي  دهد. قرارداد 

1 2 2

1 1 2

2 1 2

2 2 1 1

1 2 2

1 1 2

max ( ) (1 ) ( )

. . (1 ) [1 ( (1 ) )]

, , 0

tu c t u c c

s t t c R tc t c

c c c
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شت از موجودي حساب ساني که براي بردا ست و ک صورت نوبتي ا ديداري زودتر هاي به 

بانك تمام هاي که داراييتا زمانيها کنند. برداشــتند، زودتر نيز برداشــت ميکنمراجعه مي

 گيرد.شود، به صورت مداوم و تصادفي انجام صورت مي

 اجزاي قرارداد به شرح ذيل است:

(9 )  















1

1

1

11

11

0
),(

Reif

ReifR

ReW

j

j

j



 
در اين رابطه، 

1W ــت ــپردة برداش ــده در زمانبازدهي هر واحد س ــدي از  je، و117ش درص

ست که به افراديسپرده سپردهها شده ام به بانك مراجعه کرده jگذارکه قبل از  ضه  اند،عر

وقتي موجوديِ صندوق بانك تمام نشده باشد و  1کند که در زمان است. اين رابطه بيان مي

ـــپرده ـــکلّ مبال ي که س اند کمتر از موجودِي ام دريافت کرده jگذارپردهگذاران قبل از س
 کند.را دريافت مي 1Rام،  jگذارِصندوق بانك باشد، سپرده

(10) 2 1 2 1( , ) max{ (1 ) /(1 ),0}W e R R eR e    

، در رابطة فوق
2W و218نشـده در زمان بازدهي هر واحد سـپردة برداشـت ،e  درصـدي

سپرده ست که در زماناز  شده 1ها شت  صورت تمام اند. اين رابطه بيان ميبردا کند که در 

2حدّاکثر تا  2نشــدن منابع بانك، در زمان 1(1 ) /(1 )R eR e  ــپرده گذاران پرداخت به س

 خواهد شد.

1نقد )غيرهاي اين اســـت که داراييها چون نقشِ اصـــلي بانك 21, 2R R  را از )
يعني )مختلفي در طول زمان دارند هاي که بازدهيهايي طريق ارائة وام

1R  و  1را در زمان

2R  1نقد هاي دهد(، به داراييگذاران ميبه سپرده 2را در دورة 2( 1, 1 2)R R R  

بانكي هاي اند همواره در معرض هجومکه سپردة ديداري ايجاد کردههايي ند، بانكتبديل کن

11قرار دارند. علّت اين است که اگر  R ترين مقدار کمها باشد، ريسك و بازدهي سپرده

هاي نقد که ريسـك خواهد بود؛ امّا چون افراد به دنبال بازدهي بيشـتر هسـتند، براي دارايي

شتري دارند و بازدهي آن 11ها بي R ضا مي ست، تقا کند که اين کنند و بانك نيز تعهّد ميا

باشند، پرداخت کند و چون مي 1که خواهان مصرف در زمانهايي مقدار بازدهي را به عامل
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11براي همة  Rهميشــه در ها گذاريدهها، تعادل هجوم بانكي وجود دارد، در نتيجه ســپر

 معرض هجوم قرار دارند.

نك با ماد که وام دادههايي در واقع، اگر  ند و اعت بار خود را حفظ کن ند اعت ند بتوان ا

ـــپرده از بين نرود، اين قراردادهاي بانكي کارا خواهند بود؛ امّا در ها گذاران به اين بانكس

سپردهصورتي شوند، اعتبار بانگذاران وحشتکه  ك از بين خواهد رفت و هجوم اتّفاق زده 
خود را به پول هاي بايســتي کلّ داراييها گذاران، بانكافتد و در صــورت هجوم ســپردهمي

هايشان را دارند پرداخت کنند، گذاراني که قصد برداشت سپردهنقد تبديل کنند تا به سپرده

سپرده سمت بعد، تعادل حتي اگر همة  شت نكنند. در ق نامطلوبِ هجوم بانكي گذاران بردا

 شود.بررسي مي

1هجوم بانكي 9  

سپردههمان ست که فقط  شد، تعادل خوب زماني ا گذاران نوم اول در طور که توضيد داده 

شت کنند  1زمان 𝐶1بردا = 𝑅1   ست؛ شد. در مقابل، تعادلِ ديگر مبتني بر هجوم بانكي ا با

ـــرايط هجوم بانكي، چون ارزش  ـــپردهبه اين معنا که در ش ـــمي س بزرگتر از ارزش ها اس
پذير آســيبها نســبت به هجومها بانكي اســت، در نتيجه بانكهاي نقدشــوندگي دارايي

گذاران دچار وحشت بيني شده باشد، همة سپردهباشند. اگر اين تعادل هجوم بانكي پيشمي

𝑇شوند و ترجيد خواهند داد که در مي =  برداشت کنند.  1

س سپردهتعادل هجوم بانكي ت سك بين  زند و کارايي توليد را گذاران را برهم ميهيم ري

𝑇دهد، زيرا همة فرايند توليد در کاهش مي = شود؛ در حالي که براي برخي متوقّف مي 1
ــپرده 𝑇گذاران، ادامه دادن تا از س = ــت. اگر نتايج با پيشامكان 2 ــان ها بينيپذير اس يكس

ــند، هيچ کس با پيش ــپردهبيني هجوم بانكباش کند؛ چون هجوم بانكي يك گذاري نميي س

گذاران همواره قسمتي از تعادل پست است. امّا به شرطي که احتمال هجوم کم باشد، سپرده

شان را حتي اگر احتمال هجوم را پيشدارايي سپردههاي کنند؛ گذاري ميبيني کنند، در بانك 

سپرده ستگي مطرح گذاري در بانك پاداش بهره را به همراه دارچون  شك سولة ور د و اگر م
ــورت ســپردة ديداري در بانك بهتر از نگهداري مســتقيم  ــد، گذاشــتن وجوه به ص نباش

گذاري بســتگي به بعضــي از مت يّرهاي تصــادفي رايج در هاســت. ميزان اين ســرمايهدارايي

 ديگرهاي شــده در بانكاقتصــاد دارد؛ مانند: گزارش بد در مورد درآمدها و هجوم مشــاهده
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سپرده ست که وقتي  سوله اين ا ستند(. م شرايط بانكي ني گذاران، )اين مت يّرها لزومات بيانگر 

سپردهسپرده شود  بيني کنند، گذاران يك هجوم را پيشگذاري کردند، هر چيزي که باعث 

گذاران باشند بايستي نگران حفظ اعتماد سپردهها منجر به هجوم خواهد شد. بنابراين، بانك

 فظ اعتبار بانك، اقداماتي را انجام دهند.و براي ح

 قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده

ـــپردهها يكي از اقدامات بانك گذاران، قرارداد وقفه در قابليت تبديل براي حفظ اعتماد س

که کند. طبق اين قرارداد، زمانيکمك ميها ســپرده اســت که به رفع کردن مشــكل هجوم

شت سمي بردا ست، اگر در t)ها ارزش ا صادفي ا 𝑇(، معيّن و غيرت = شت 1 زياد ها بردا

براي زودتر برداشت کردن،  2ان نومگذارهاي سپردهباشد، ايجاد وقفه از طريق حذف انگيزه
 کند.جلوگيري ميها از هجوم

ــان داده مي 𝑒𝑗ثابت با  tدر اين قرارداد، مقدار ــود و بانكنش کنند که اگر يتعيين مها ش

گذاران ديگر چيزي دريافت نخواهند برداشت شود، سپردهها درصد از سپرده ∗𝑒،1طي زمان

 باشد:شود. اجزاي قرارداد به صورت زير ميکرد و وقفه در قابليت تبديل ايجاد مي

(11 )  
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 jگذار نومِ که قبل از سپرده اديشده به افرعرضههاي که مقدار سپردهيعني تنها در صورتي

سپرده  ∗𝑒اند، کمتر ازبه بانك مراجعه کرده شد، بانك به  کند در را پرداخت مي 𝑅1گذار، با
 ، به صورت زير خواهد بود:2شود. و بازدهي در زمانغير اين صورت، وقفه ايجاد مي

(12)  
* *

2 1 1 2 1 2( , ) max{(1 ) /(1 ), (1 ) /(1 )}W e R eR R e e R R e     

1ودشميدر اين معادله، فرض  − 𝑒∗𝑅1 > ست. اين معادله بيان مي  0 کند که اگر وقفه ا

ـــپرده 𝑅2گذاران مقدار ِ ايجاد نشـــود، س = (1 − 𝑒𝑅1)/(1 − 𝑒) کنند؛ امّا اگر را دريافت مي

𝑒𝑗 >  𝑒∗ سپرده شود،  𝑅2 گذارانشود و وقفه ايجاد  = (1 − 𝑒∗𝑅1)/(1 + 𝑅)/(1 − 𝑒∗)  را
 ند.کنت ميدرياف
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ــت که اگر به ــورت اس ، e*ازاي هر در قرارداد وقفه در قابليت تبديل، تعادل به اين ص
ساوي  𝑅1ت = 𝑐1

شد،  ∗1 شت نخواهد کرد؛ چون در  1در زمان 2گذار نومسپرده برقرار با بردا
برداشت  1در زمان 1گذاران نومکند. و همة سپردهزمان دوم، بازدهي بيشتري را دريافت مي

صل ميمي ستراتژي غالب تعادل نش حا شود. اين قرارداد، فقط زمان کنند؛ در نتيجه يك ا
شت سميِ بردا ست که ارزش ا ست، کاربرد دارد. و تعادلي که به د صادفي ا ها معيّن و غيرت

 دهد.آيد، تعادلي پايدار است و تسهيم ريسك بهينه را نشان ميمي
سمي  شتزماني که ارزش ا ست، به جاي ها بردا صادفي ا صادفي tت tثابت، مت ير ت

~ 

ــود. که با معلوم بودنوارد الگو مي tش
ــت مي~ ــرف به دس ــطوح بهينة مص آيد که اين ، س
سپرده صرف براي همة  ستگي به مقسطوح بهينة م ست و ب tدار گذاران هم نوم برابر ا

~ 

 دارد.
ــت، قرارداد وقفه در قابليت تبديل نمي tالبته، وقتي ــادفي اس تواند اطالعات کامل تص

نه را فراهم کند؛ با اين حال، وقفه از طريق جلوگيري از هجوم تواند بهبود ايجاد ميها بهي
گذاران نوم تبديل ايجاد شود، تعدادي از سپرده کند. امّا اگر وضعيت تعادل وقفه در قابليت

رو، قرارداد کارا توانند برداشــت کنند و از ايندارند، نمي 1اوّل که نياز به برداشــت در زمان
ست. بنابراين، تهديد وقفه مي سك بهينه را ها تواند از هجومني سهيم ري جلوگيري کند، امّا ت

 دهد.نمي
که هايي باشند، امّا براي آنهاي کوتاه مدّت مناسب ميومها براي هجدر واقع اگرچه وقفه

شدة بانكي نمياند قراردادهاي بيمهبيني کردهرا پيشها وقفه سهيم ريسك اطالعات ن توانند ت

ـــان دهند و اين قراردادها در معرض هجوم حلّ هســـتند؛ بنابراين، راهها کامل بهينه را نش

 شود.راه حلّ ديگر يعني بيمه سپرده معرفي ميباشند. در نتيجه، اي نميکنندهراضي

 بيمه سپرده

ها، بيمة ســـپرده اســـت. بيمة ســـپرده کردن و جلوگيري از هجومروش ديگر براي متوقّف
سپردهضمانت مي شت  صد بردا ساني که ق شان را کند بازدهي مورد انتظار براي همة ک هاي

گذاران اقدام به برداشت د از سپردهدارند، پرداخت خواهد شد؛ بدون توجه به اينكه چه تعدا
باشد. دولت براي تأمين شود، محدود مياند. البته مقداري که در اين قرارداد تضمين ميکرده

ضمين ستفاده، و مالياتمالي اين مقدار ت ضع ميهاي شده از منابع خارجي ا کند تا واقعي و
 بيمة سپرده مقبول واقع شود.
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هر مقدار مالياتي را وضع کند. پس، دولت براي تأمين  تواندشود که دولت ميفرض مي

زود برداشــت  1شــده در قرارداد بيمة ســپرده، بر افرادي که در زمانتضــمينمالي مقدار 

ضع ميمي سپردهکنند، ماليات و شت  و مقدار  1در زمانها کند. مقدار ماليات به مقدار بردا

𝑅1 براي تأمين مالي بيمة ســـپرده وضـــع کند،  اي رابســـتگي دارد. اگر دولت ماليات بهينه

سپردة دولتي به ست  قراردادهاي بيمة  ستراتژي نش د صورت يك تعادل ا بهينة غيرمقيّد به 
 يابند.مي

 باشد:اجزاي قرارداد به صورت زير مي

 (13)  
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 کند.مقدار مالياتي است که دولت وضع مي  𝜙در اين رابطه، 

tبيشترين مقدارِ ممكنِ tهمچنين،
 باشد.ها( مي)مقدارِ واقعي ارزش اسمي برداشت ~

مان ـــپرده 1اگر در ز ند،فقط س ـــت کن 𝑐1گذاران نوم اوّل برداش
1∗

= 𝑅1   ـــت و اس

ϕ(𝑒) = برداشت  1انگذاران نوم دوم در زمخواهد بود؛ امّا اگر تعداد اندکي از سپرده  0

𝑐1کنند،
1∗

< 𝑅1  ــت و بر آن 1 هااس − [𝑐1
1∗

(𝑒)/𝑅1]  ــع مي ــود. امّا اگر ماليات وض ش

بيشــتر  tکنند از بيشــترين مقدارِ ممكنِ برداشــت مي 1گذاراني که در دوره تعداد ســپرده

ــــت و ــــد، در واقع هجوم اتّفــاق افتــاده اس 𝑐1بــاش
1∗

= ــــت و بــه ميزان   1  اس

 𝜙(𝑒) = 1 −
1

𝑅1
 بايد ماليات بپردازد. 

(14) 
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به ازاي هر واحد  1در زمان 1گذار نومِ بازدهي ِ بعد از ماليات سپرده  𝑤1̂در اين روابط،

ــپردة اوّليه، و ــپردهبازدهي ِ    𝑤2̂س به ازاي هر واحد  2در زمان 2گذار نومِبعد از ماليات س

 سپردة اوّليه است. 

 2گذاران نوماســت؛ در نتيجه، ســپرده    e)) 𝑤2̂ <(e) 𝑤1̂(، 18-3( و )17-3در روابط )

 1نوم گذاراناست، يعني همة سپرده 𝑤1̂ (e) > 0برداشت نخواهند کرد و همچنين 1در زمان

𝑒مشخّص، تعادل t̂برداشت خواهند کرد. با  1هدر دور = 𝑡  تعادل استراتژي برتر است ،
 شود:ذيل با تامين شرط بهينگي برقرار ميهاي و تساوي

(16) )()(ˆ *1

11 tcteW  

(17) 
1* 2*

2 1 2 2
ˆ ( ) [1 ( )] /(1 )W e t tc t R t c     

ضمانت مي سپرده  سپردهبيمة  شرکت نخواهند کرد و هرگز در  2گذاران نومکند که  هجوم 

بيمه، عالوه بر تأمين هاي دولت در فراهم کردن بيمة سپردة دولتي برتري دارد؛ چون شرکت

شدة بيمة سپرده، بايد ذخايري را براي معتبر کردن تعهّدهايشان داشته باشند. وجوه ضمانت

وضع کند تواند ماليات خصوصي ميهاي در حقيقت، به دليل اينكه دولت برخالف شرکت
ــتن ذخايري بهو نيازي به نگه ــپردة داش ــتوانه تعهدات خود ندارد، بنابراين بيمة س عنوان پش

 دولتي نسبت به بيمة سپردة شخصي برتري دارد.

سپرده دولت را به بيمه کردن بانك سبت به ميها متعهّد قانون بيمة  کند که اين ويژگي ن

 باشد.يت تبديل، داراي مزيّت مياختياري ديگر، مانند وقفه در قابلهاي سياست

 وام دادن بانك مركزي

ـــت اختياري ديگر براي جلوگيري از هجوم ـــياس از نقد کردن ها و جلوگيري بانكها س

ست، بانك مرکزي براي کنترل غيرنقد، وامهاي دارايي سيا ست. در اين  دادن بانك مرکزي ا

با کمبود ها که بانكو در صــورتيکند دهنده عمل مينظام بانكي به عنوان آخرين مرجع وام
ــوند، به بانك ــوندگي مواجه ش دهد. البته، هزينة گرفتن وام از بانك مرکزي وام ميها نقدش

فقط در صورت مواجه شدن ها پيش آيد که آنها گيري بانكبا ست تا شرايطي براي تصميم

رند. بانك مرکزي براي با بحران و عدم توانايي تأمين مالي از بازار، به بانك مرکزي روي آو

 کند.گذاري خود استفاده ميتأمين مالي از قدرت خلق پول و قدرت ماليات
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ــد آخرين مرجع وام ــه بانكاگر قرار باش ــوندگي ها دهنده هميش ــكالت نقدش را از مش

انحرافي براي قبول ريســك خواهند داشــت. براي مثال، هاي انگيزهها دهد، پس بانكنجات

ــوندگي، بيني اگر اين پيش ــورت کمبود نقدش ــد که بانك مرکزي در ص ــته باش وجود داش

اي را که انگيزه پيدا خواهند کرد که ريسك نرخ بهرهها دهد، همة بانكرا نجات ميها بانك

آيد، متقبّل شــوند؛ زيرا به وجود ميها و بدهيها داراييهاي به خاطر عدم تطابق ســررســيد
جات هم كان ن نكام با مة  مان ه ّا اگر آخرين مرجعِ واموجها ز ّدي ود دارد. ام نده تعه ده

شد که بانك شته با سپردهها ندا سخ به ت يير در انتظارات  گذاران دربارة را نجات دهد، در پا

سخ اعتبار بانك ست اين هجوم در پا ست هجوم بانكي رخ دهد يا حتي ممكن ا ها، ممكن ا

در حال هاي دهنده براي نجات بانكبه ت يير در انتظارات دربارة رغبت آخرين مرجعِ وام

 ورشكستگي رخ دهد.

ــپردة دولتي يك تعهّد الزام ــتگي بانك، لذا بيمة س ــكس ــورت ورش ــت که در ص آور اس

 مديره، و کارمندان بانك شود.تواند مانع مجازات مالكان، هيوتمي

 بانكداري اسالمي و مشكل هجوم بانكي

س سؤال عمده مواجهبراي تطبيق بحث هجوم بانكي بر بانكداري ا ايم: اول، آيا المي، با چند 

ــالمي نيز بروز مي ــولة هجوم بانكي در بانكداري اس ــه گانة کند؟ دوم، آيا روشمس هاي س
سوم، آيا روش ست؟  ستفاده ا سالمي نيز قابل ا هاي مواجهه با هجوم بانكي در بانكداري ا

 قابل تصوّر است؟ ديگري در قالب بانكداري اسالمي براي مواجهه با هجوم بانكي 

در صــنعت متداول بانكداري اســالمي، اگر چارچوب عمليات بانكداري مبتني بر ايجاد 

سپرده صو ت موضوم هجوم بانكي تعهّداتي فراتر از توانايي آن ها در بازپرداخت  شد، ا ها نبا

به شــيوة متعارف براي بانكداري اســالمي موضــوعيت نخواهد داشــت. اما از آن جا که 
گذاري جاري کند، مشتمل بر سپردهگذاري ميي که طبق آن، مشتري در بانك سپردهقرارداد

گذار اجازه مي دهد که گذاري غيرجاري، در حالت اوّليه و غير مقيّد خود، به سپردهو سپرده

گذاري شدة را به يكباره برداشت کند، اين امكان وجود بنا به تشخيص خود،  وجوه سپرده

ش سپردهدارد که وجوه بردا شدة  صورت گيرد. لذا به طور ت  گذاران هماهنگ و به يكباره 
معمول و در قالب ساختار عامّ نظام فعلي بانكداري اسالمي، پديدة هجوم بانكي موضوعيت 

ساختار انگيزش سپردهدارد. البته با لحاظ کردن  سالمي که هاي  گذاران در نظام بانكداري ا
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رود که در براي ديگران، و کسب سود است، انتظار ميگرايي، خيرخواهي تلفيقي از معنويت

سپرده سهصورت حفظ ارتباط رواني  اي براي نظام گذاران با بانك، اين پديده به طور مقاي

 بانكداري اسالمي کمتر از نظام بانكداري متعارف ربوي مطرح باشد.

ي از مشتريان توانند موضوم اخذ تعهّدات اخالقهاي اسالمي مي زم به ذکر است، بانك

سپردهسپرده شت نكردن وجوه  گذاري گذار در خصوص به يكباره و به طور هماهنگ بردا
 سازي شفاف نمايند.شدة خود را با نوعي فرهنگ

سپردهاگر بانك سالمي وجوه  سپردههاي ا گذاران را بر مبناي قراردادهاي مجدد گذاريِ 

سا ضمين ننمايند و از  ضاربه ت هاي مقابله با هجوم بانكي نيز ير روش)دوبل( وکالت و يا م

رو شــدن آنها با خطر هجوم بانكي منتفي نيســت؛ زيرا در حالت اســتفاده نكنند، امكان روبه

ـــپرده هاي به طور هماهنگ و در گذاران بر مبناي انتظارات و تحليلابتدايي، امكان دارد س
 نك نمايند.شده از باگذاريمقياس وسيع خود اقدام به برداشت وجوه سپرده

شتمل بر قرارداد وقفه در قابليت به نظر مي سه راه مقابله با هجوم بانكي م سد که هر  ر

ها، و وام بانكي )با رجوم به بانك مرکزي( در نظام فعلي بانكداري تبديل سپرده، بيمةسپرده

سالمي مي ست؛ زيرا بانك ا ستفاده ا سالمي قابل ا ضمن عقدا  تواند در قالب يك قرارداد يا 
شدة خود متعهّد به تأخير در برداشت بينيدريافت سپرده، مشتريان را متناسب با الگوي پيش

گذاران در ســازي رفتار ســپردهســپرده نمايد. الگوي فوق بر مبناي مطالعات آماري و شــبيه

 شود.شرايط بحران طراحي مي
مة وجوه به بي ّد  ـــپرده، متعه فت س يا مان در ـــالمي در ز نك اس با که   در صـــورتي 

شفّافيت اطالعاتي و با فرض ثابتگذاريسپرده شرايط  شد، در  شرايط، شده با بودن بقية 
ـــه با بانك ـــپرده در مقايس هايي که اين تأمين را فراهم خود به خود از مزيّت در جذب س

اي اند، برخوردار خواهد شد که منافع حاصل از اين مزيّت در مقابل هزينة تأمين بيمهنكرده
 ت.قابل تحليل اس

هاي دولتي به عنوان روزنة نهايي امكان استفاده از وام بانكي از بانك مرکزي جهت بانك
ـــالمي و در قانون پولي و براي مقابله با هجوم بانكي علي القاعده بايد در نظام بانكداري اس

بانكي کشور آورده شود که در قانون فعلي نسبت به آن تصريحي صورت نگرفته است، امّا 
گذاران و مردم به عنوان يكي از موضــوعات  زم در ن را با لحاظ حقوق ســپردهتوان آمي

 قانون آيندة پولي و بانكي کشور در نظر گرفت.
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سالمي، مي شنهادشده، بر مبناي تكيه بر  هاي قبالتتوان عالوه بر راهدر نظام بانكداري ا پي

سپردهمؤلفه شتريان  سووليت م ساس معنوي، تعهّد و م و بانك، قراردادهايي با گذار هاي اح

ـــپرده گذار طرّاحي نمود که مانع بروز محتواي تعاون و تكافل بين بانك و مشـــتريان س

ـــود که تبيين الگوي فوق در قالب هجوم ـــدن ابعاد آن ش هاي بانكي يا باعث محدود ش

 اي مستقل قابل طرح است.مطالعه

 گيرينتيجه
ـــد، به عنوان يك  چارچوب مفيد براي تحليل بانكداري و مدلي که در اين مقاله معرفي ش

اي استفاده شود. همچنين، تواند به صورت گستردهها، ميو بدهيها مسائل مديريت دارايي

ــرکتفوق به طور کلّيهاي تحليل ــان نقدتر از رود که بدهيبه کار ميهايي تر براي ش هايش

 نيست. مختصّ بانكها هايشان است؛ در واقع، اين تحليلدارايي

بخش قابل توجهي از ها به عنوان واسطة مالي اين است که بانكها علّت تمرکز بر بانك
که هايي ســهامي را در دســت دارند. همچنين، شــرکتهاي کوتاه مدّت شــرکتهاي بدهي

شر مياوراق مالي کوتاه صورتيمدّت منت ستي اعتبار ها که وام به آنکنند، در  تعلّق نگيرد، باي

شته باشند و بانكي که داراي بيمة سپرده است، بانكي  زم را بر اي پرداخت اوراق قرضه دا

تواند از بحران نقدينگي براي تضــمين کند. اين امر ميها تواند نقدينگي را براي شــرکتمي
ـــرکتي که بدهي مدت دارد، جلوگيري کند و به عبارت ديگر، اعتبارات بانكي کوتاههاي ش

 .کنداعالم ورشكستگي محدود مينياز شرکت را براي استفاده از 

توانند بانكي، ميهاي در صورت مواجه شدن با هجومها اختياري که بانكهاي سياست

وقفه در قابليت تبديل و بيمة سپرده است و در صورت شّدت هاي اتّخاذ کنند شامل قرارداد

شكالت بانك عمل خواهد دهنده، وارد ها، بانك مرکزي به عنوان آخرين مرجع وامگرفتن م
 شد.

ـــت ـــياس بانكي هاي نقدينگي و هجومهاي جوابگوي کافي براي بحرانها بانكهاي س

را به ها توانند بحرانکنند و تنها مينقدينگي جلوگيريهاي توانند از بحراننيســتند؛ لذا نمي

سيب شدّت آ شدن با بحران، از  صورت مواجه  بكاهند. قرارداد وقفه ها تأخير اندازند يا در 
سهيم ريسك بهينه را فراهم  tدر قابليت تبديل، در صورتي که  معيّن و غيرتصادفي باشد، ت

سهيم ريسك بهينه را فراهم کند. همچنين، بيمة تصادفي باشد، نمي tکند؛ امّا اگر مي تواند ت
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ضمانت مي سپردهسپرده  شرکت نخواهند کرد و اين  2گذاران نومکند که  هرگز در هجوم 

 واند تسهيم ريسك بهينه را فراهم کند.تقرارداد، مي

گرچه در قالب ساختار عامّ نظام فعلي بانكداري اسالمي پديدة هجوم بانكي موضوعيت 

ــي از آن  ــت. اين امر ناش ــكل کمتر از نظام بانكداري متعارف ربوي اس دارد، ولي دامنة مش

ـــاختار انگيزش ـــت که س ـــپردهاس ـــالمي تلفهاي س يقي از گذاران در نظام بانكداري اس
 گرايي، خيرخواهي براي ديگران، و کسب سود است.معنويت

سپرده، بيمة  شتمل بر قرارداد وقفه در قابليت تبديل  سه راه مقابله با هجوم بانكي م هر 

ها، و وام بانكي )با رجوم به بانك مرکزي( در نظام فعلي بانكداري اســالمي قابل به ســپرده

ـــت. عالوه بر اين، مي فه توانکارگيري اس ـــاس معنوي، تعهّد و با تكيه بر مؤلّ هاي احس

سپرده شتريان  سووليت م گذار و بانك، قراردادهايي با محتواي تعاون و تكافل بين بانك و م
ــپرده ــتريان س ــدن گذار طرّاحي نمود که مانع بروز هجوممش هاي بانكي يا باعث محدود ش

سالمي به وا شود. گذشته از آن که در بانكداري ا سطه حذف ربا و ممنوعيت غرر، ابعاد آن 

 شود.زمينه عملي بروز بحران هاي مالي و هجوم هاي بانكي تضعيف مي

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



مي توان آن را نفي مورد معامله وقتي ارزش آن متناســب با ارزش اقتصــادي معمول نيســت تعريف  . به اختصــار1

 تي وغير قابل تحمل در معامله تعريف کرد. به اختصار ميتوان جهل ذا کرد

1. Diamond & Dybvig "Bank Runs, Deposit Insurans and liquidity", Journal of Political Economy, v.93, N.2, 

P. 186-200. 

2. Suspension of Convertibility 

3. Deposit Insurance 

4. Discount Window 

5. Lender of Last Resort 

6. Ex Nihilio 

7. Friedman and Schwartz (1963) 

8. Niehans (1978) 

9. Patinkin (1965, chap. 5) 

10. Tobin (1965) 

11. Bryant (1980) 

12. Bernanke (1983) 

13. financial collapse 

14. monetary channels 

15. Counter productive 

16. Diamond and Dybvig 

17. W1 be the period 1 payoff per unit deposit withdrown at T = 1 

18. W2 be the period 2 payoff per unit deposit not withdrawn at T = 2 

19. Bank Run 

  ______________________________________________ هانوشتپي



  213 يكهاي بانارهاي جلوگيري از هجومكتحليل راه

 منابع
سول  ستجردي، ر شي د سي د يل بروز بحران مالي کنوني در ايا ت متحدة آمريكا»بخ شده،  گزارش، «برر شر ن منت

 .1387 ،دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه اصفهان

 .1383، 79ش  ،اقتصاد، «گيري آن در سيستم بانكي کشوربيمه سپرده و ضرورت شكل» ،خادمعلي، منصور

 .1371، مجموعه مفاهيم پولي، بانكي و بين المللي؛ انگليسي، آلماني، فرانسه، ايتاليايي و فارسيخلعت بري، فيروزه، 

سعود،  شان، م صاد ايرانو تاثير آن بر اق 2008ماهيت وعلل بحران مالي درخ صلحت نظام، مرکز ، ت شخيص م تهران، ت

 .1387، تحقيقات استراتژيك، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، گروه پژوهشي اقتصاد

صل، علي ضا و فهدقيقي ا صيامي، ابراهيميمير هاي مالي در جهان و راهكارهاي بررسي علل بحران» ،فر، فاطمه و 

هاي پولي و ارزي، مجموعه مقاالت نوزدهمين دنفرانس سياست، «()مطالعه موردي شرق آسياها رفت از آن برون

 .1388، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مردزي ج.ا.ا.

 .1374 ، تهران. البرز،فرهنگ علوم اقتصاديفرهنگ، منوچهر، 

کبير اميرسه وابسته به موس، دانش امروز، تهران، ترجمه احمد ناهيدي، «پول و بانكداري نوينلروي ميلر و پلسانيلي، 

 .1374تهران، 

، ص 1387زمســتان ، 122ش ، تازه هاي اقتصپپاد، «بحران مالي جهاني و آثار آن بر اقتصــاد ايران»وکيلي، حســين، 

 .5ـ17

Bernanke, Ben S., “Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression”, 

American Economic Review, 73 (June),1983, P.257–76. 
Bryant, John, ''A model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance'', Journal of Banking and Finance, 

(December) 1980, p. 335-44. 

Diamond, D. W. ,"Financial intermediation as delegated monitoring: a simple example," 1996. 
Diamond, Douglas W., “Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig 

Model.” Economic Quartery, 2007,Vol.93, No.2, 186-200 

Diamond, Douglas W., and Philip H.Dybvig, “Bank Runs, Deposit insurance, and Liquidity”, Journal of 

Political Economy, 1983,Vol.91,No.5, p. 401-19  

Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond, issue Sum, pages 51-66. 

Friedman, Milton, and Schwartz, Anna J., A Monetary history of the United States, 1867-1960". Princeton, 
N.J.: Princeton University Press (for National Bureau of Economic Research), 1963. 

Niehans, Jürg., The theory of money, Baltimore: Johns Hopkins University Press,1978. 
Patinkin, Don., Money, interest, and prices: An integration of monetary and value theory", 2 ed. New York: Harper 

& Row,1965. 

Tobin, James.,"The theory of portfolio selection. In The theory of interest rates", ed. Frank H. Hahn and F. 

P. R. Brechling, p. 3–51, London: Macmillan,1965. 


