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 چکيده

کشور  14ها در  سرمایه بانکهای اسالمی و سنتی و ارتباط آنرا با  نماید ریسک اعتباری بانکاین مقاله تالش می: هدف

بانک سنتی طی دوره  89بانک اسالمی و  58ای متشکل از  خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا ارزیابی نماید. در این راستا نمونه

 مورد استفاده قرار گرفت. 2005-2015های  سال

سالمی وهمتایانشان اهای  انکدرحقیقت جهت ارزیابی تفاوت بین ب طرح تحقيق/روش شناسی تحقيق/رویکرد تحقيق:

  شود.های سنتی، در خصوص ریسک اعتباری از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می در بانک

باشد. های اسالمی دارای ریسک بیشتری می سنی نسبت به بانک نتایج تحقیق نشان داده است که مدل بانکداری ها:یافته

هرچقدر بانکداری اسالمی بزرگتر باشد با ریسک اعتباری باالتری به بانکداری سنتی  همچنین این نتایج نشان داده است که

 نزدیک خواهد شد.

که   BANK SCOPEها که اطالعات آنها در پایگاه داده  های واقعی تمامی بانک ها بر پایه دادهاین برسی: اصالت/ ارزش

زم به ذکر است که تقریبا در دنیا، تمامی مطالعات تجربی ( تهیه شده، صورت گرفته است.ال2013) Van Dijikتوسط شرکت 

 نمایند.در حوزه بانکداری بطور اخص و ضروری از این پایگاه داده استفاده می
 

 های سنتی. های اسالمی، ریسک اعتباری، بانک سرمایه، بانک :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

هاي اسالمی و اي تطبيقی ميان بانکریسک اعتباري و ثبات بانکی: مطالعه

 هاي سنتیبانک
 

 مصطفی صفري

 " ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک پژوهشگر"
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 مقدمه

د که پس از وارد میالدی آغاز شد. این بحران سبب سقوط مالی شدیدی ش 2008بحران مالی اخیر، از بازار مسکن امریکا و در پاییز سال 

های مالی جهان و رکود اقتصادی گسترده در کل جهان گردید. بحران نمودن شوک به بازارهای سهام بین المللی، نهایتا سبب فروپاشی ستون

وجه بسیاری از های مالی تاریخ بدل شد و ت رین بحرانای در کل جهان وارد کرد؛ تا حدی که به یکی از بزرگت مذکور صدمات گسترده

های سیستم مالی بین المللی جاری و بحرانهای مالی  در حقیقت، اینک فرصتی است برای بررسی پایه دانان را به خود معطوف نمود.اقتصاد

های  م مالی و ایجاد بحرانی که سبب تضعیف سیستی مالکه نمایانگر واقعیت اقتصاد مالی است؛ بدهی و رفتارهای سوداگرانه و سفته بازانه

 شوند.بزرگتر درآینده می

های اروپایی تزریق نمود  ( به بانک%4.08میلیارد یورو )با نرخ حدود  275( ECB1میالدی، بانک مرکزی اروپا ) 2007آگوست سال  در ماه

 عتباری جلوگیری نماید.تا از افزایش نقدینگی سرمایه گذاران و ناتوانی و واماندگی بازار ا

ها  های ارایه شده توسط بانک ای بود که میزان وامهای بانکی در پی دوره های بانکی به طور چشمگیری کاهش یافت. کاهش وام میزان وام

های بانکی بود، با  مانگلیس، که متخصص وا 2و تعداد بدهکاران بانکی بسیار باال بود. به دلیل وجود بحران وام درجه دو، بانک نورترن راک

مشکل نقدینگی روبه رو شد. به همین جهت، بانک مرکزی انگلیس برای کمک به بانک نورترن راک و در نقش آخرین مرجع وام دهنده 

(RDP3.وارد عمل شد ) 

از قرار گرفتن در معرض های ثانویه بود که، به دلیل ترس  دلیل اصلی فقدان نقدینگی در بانک نورترن راک انگلیس ، عدم اعتماد بانک

موکد بانکداری  "4اعتبار بخشی درجه دو"کردند. این مشکالت موجود در بازار وام های درجه دو، از ارایه نقدینگی به این بانک خودداری می

معرفی نمود. در چنین فراوان،  مالی هایمشاهده ضعف از پس الخصوص اسالمی بود که آن را به عنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد جهانی ، علی

 شد. اقتصاد کالن متزلزلی، احساسات و تمایالت بازارهای مالی نیز بر اساس اقدامات مقامات دچار نوسان می

ه شواهد و مدارک خود کدر پی خسارات مالی فراوان ناشی از این بحران، اغلب کشورهای جهان ابتدا به اقتصاد اخالقی و اسالمی روی آوردند 

ین (. در همHassen Dridi ،2010؛ و  2009و همکاران ، Kan؛ Siddiqi ،2018روز بحران وام های درجه دو ارایه داده بودند )را درزمان ب

ی انعطاف ( بر لزوم مراجعه به سیستم مالی اسالمی تاکید داشتند. سیستم مالی اسالم2010) Masmoudiو  Tarik Balabedرابطه، 

(. عالوه Ernest & Young, 2011(.  )%15ران از خود نشان داده بود)حتی دستیابی به رشد اقتصادی پذیری باالیی را در طول دوره بح

 Pillaiو  Sirajهای اسالمی از انعطاف پذیری باالتری نسبت به همتایان سنتی خود برخوردار بودند.  در چند دهه گذشته توسط، بر این، بانک

(2012 ،)Beck ( 2013و همکاران ،)Faye ،Triki  وKangoye (2013 و )Rajhi  وHassairi (2014ادبیات کاملی در مور ) د توجیه

 پذیری و ثبات و سیستم بانکی اسالمی ارایه شده است.

 های واقعی می باشند، سیستماند و مانع از به اشتراک گذاری ریسک و تکیه بر داراییاز طریق قواعدی که بر اساس میزان نرخ بهره تدوین شده

قادر به ارائه کمک هایی در خصوص بهبود مدیریت ریسک هم در موسسات مالی و هم در میان  اخالقی( مالی سیستم )یا اسالمی مالی

مشتریان بانک ها می باشد. در همین زمینه، چندین مطالعه تطبیقی در زمینه تحلیل ریسک اعتباری بانک های اسالمی و بانک های سنتی 

و همکاران  Beck؛ و 2013و همکاران ، Abedifar؛ 2012و همکاران ،  Pappasحقیقات انجام گرفته توسط انجام گرفته است )منجمله ت

(. بخشی از این تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که بانک های اسالمی به طور کلی ثبات بیشتری دارند و برخی دیگر چنین نتیجه 2013،

ریسک اعتباری و ثبات میان این دو نوع سیستم بانکی وجود ندارد. بر اساس گزارشات بانک اند که تفاوت چشمگیری از نظر  گیری نموده

 میالدی، ریسک اعتباری، یکی از دالیل اصلی بی ثباتی مالی در سیستم بانکی است.  2000در سال  5های بین المللیتسویه حساب

باشد که به طور فاجعه باری اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود اعتباری میترین نمونه از مدیریت بی کفایت ریسک بحران اقتصادی جهانی، تازه

 سیستم از رداریبرخو منظور حاکی از آن است که بانک ها، به 2000قرار داده است. گزارشات بانک تسویه حساب های بین المللی در سال 

به ل داشته باشند. بر آن نظارت کام اندازه گیری نموده و می بایست میزان ریسک اعتباری را به درستی کارا، اعتباری ریسک مدیریت های

 نترلی مدیریت ریسک اعتباری باشد.  ک-تواند زیربنایی برای ایجاد مکانیزم های نظارتیکارگیری یک معیار سنجش ریسک اعتباری کارا می

                                                             
1the European Central Bank  
2Northern Rock  
3 Reconstruction and Development Program 
4Subprime Credit  
5Bank for International Settlements  
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میالدی  2015تا  2005ر طول دوره سال های هدف نهایی این مطالعه تحلیل ریسک اعتباری در دو نوع سیستم بانکی اسالمی و سنتی و د

مشخصه دوره ی مورد مطالعه وقوع بحران درجه دو و در پی آن وقوع بحران مالی منطقه یورو می باشد. به این ترتیب، هدف مطالعه  می باشد.

 ی باشد. ( مGMM6حاضر بررسی رابطه میان سرمایه و ریسک اعتباری با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته )

های اسالمی در این راستا، مطالعه حاضر دو اهمیت ویژه دارد: اول اینکه ادبیات مربوط به موضوع تحقیق از طریق مقایسه ریسک اعتباری بانک

می ( گسترش می یابد )وجود همزمان بانک های اسال7کشور ازکشورهای مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا 14های سنتی در و بان

، برخالف سایر مستندات موجود که پدیده بحران مالی را در زمان بود(؛ و دوم اینکه این انتخاب و بانک های سنتی در منطقه مذکور دلیل

ای است که هر دو بحران درجه دو و منطقه یورو در آن حادث شدن تنها بعنوان یک بحران مطالعه نموده اند، مطالعه حاضر در بر دارنده دوره

 اق افتاده است.اتف

بر دارنده  ( در3؛ بخش )ل مروری بر ادبیات تحقیق می باشد( شام2بخش های بعدی این تحقیق بدین شکل ترتیب داده شده اند: بخش )

هایی، نتیجه نو در بخش  ی تحقیق مورد بحث قرار گرفته اند(، نتایج تجرب4توضیحات مرتبط با داده ها و روش تحقیق بوده؛ در بخش )

 ند.اهای اصلی و پیامدهای نتایج مورد بررسی قرار گرفته گیری

 

 مروري بر ادبيات تحقيق

 ریسک اعتباري در محصوالت بانکداري اسالمی 

باشند. در های خود بی توجه می علت اصلی ریسک اعتباری این است که بدهکاران به مهلت ذکر شده در قراردادها برای بازپرداخت بدهی

سک، افتد که دو طرف قرارداد نتوانند در تاریخ مقرر تعهداتشان را اجرا نمایند. به دلیل وجود این نوع ریواقع، ریسک اعتباری زمانی اتفاق می

 (. Ciby, 2013درآمد خالص و ارزش بازار سهام هردو در حالت عدم قطعیت قرار می گیرند )

 ای را به بانک ی اسالمی ریسک اعتباری اضافه، برخی محصوالت مالباشدهای اسالمی میعملکرد بانک یبه دلیل قوانین اسالمی، که سنگ بنا

ر انواع مختلفی د(.  ریسک اعتباری ممکن است 1420، )Worthingtonو  Kabir؛ Sundararajan ،2002و  Erricoکنند )ها تحمیل می

 وان به بیع سلم، مرابحه، مشارکه و مضاربه اشاره کرد.از قراردادهای بانکی اسالمی اتفاق بیافتد، که می ت

المال( و مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.سرمایه قرارداد مضاربه )به اشتراک گذاری سود( معموال در معامالت مابین صاحب سرمایه )رب

به صاحب مال بازگردد. سود حاصل ازاین فرآیند در ابتدا به کاال تبدیل می شود. سپس، کاال فروخته می شود تا دوباره به شکل نقدینگی 

بنا به آنچه از پیش توافق شده است میان دو طرف قرارداد تقسیم می گردد. در نتیجه، ریسک اعتباری به دلیل عملکرد ضعیف  مشخص است و

دالیل خارجی مرتبط با علل  در می آید. این عملکرد ضعیف ممکن است به 8یکی از طرف های معامله به صورت یک ریسک طرف معامله ای

 سیستماتیک باشد.

از پیش تعیین شده  در قرارداد مشارکت )سود و زیان(، بانک ها و شرکای دیگرسرمایه گذاری کرده و تقسیم سود و زیان را بر اساس نسبتی

رمایه گذاری سود ساری اسالمی به انجام می دهند. اغلب دانشمندان شریعت بر این عقیده هستند که عقد مشارکت، شبیه ترین محصول بانکد

Sundararajan، (2002 ) و Erricoآور است. با این حال، با توجه به عدم تقارن اطالعات، بانک ها هنوز هم در معرض ریسک اعتباری باال 

 اعتباری کند، ریسک نمی و ریسک تنزل سرمایه قابل مالحظه ای قرار دارند. زمانی که پیمانکار سهم خود را در موعد مقرر به بانک پرداخت

 اتفاق می افتد. قرارداد نوع این

رابحه یک قرارداد ممعامالت بانکی اسالمی می باشد.  %80تا  70محبوب ترین محصول بانکداری اسالمی قرار داد مرابحه است که زیر بنای 

ید. سپس، بانک محصول خرید خود به بانک ارایه می نمافروش است که در آن خریدار )وام گیرنده( اطالعات مورد نیاز را در زمینه الزامات 

رداخت ها در چندین پ)دارایی( را از طرف مشتری خریداری نموده و آن را به قیمتی که از قبل مشخص شده است به مشتری واگذار می نماید. 

 ارائه به اقدام الیم مسایل گرفتن نظر در از پیش قرارداد های طرف از قسط انجام می گیرند. ریسک این نوع قرار داد هنگامی است که یکی

 (.Hock ،2007و   Haronگیرد ) می قرار مالی زیان و ضرر معرض در و کند می محصول

بایست کل هزینه را قبل از دریافت محصول قرارداد بیع سلم بر اساس پیش پرداخت صورت می پذیرد. در روز امضا قرارداد، خریدار می

سالمی با ریسک اده پرداخت نماید. در صورتی که محصول خریداری شده در موعد مقرر تسلیم خریدار نگردد، بانک خریداری شده به فروشن

 (.Shahimi، 2010 و Rahmanاعتباری مواجه می شود )

 (، ریسک اعتباری بر اساس نوع قرارداد توضیح داده شده است.1در جدول )

                                                             
6the Generalized Method of Moments  
7the MENA region  
8 counterparty risk 
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 ریسک نوع قرارداد

 قرارداد بيع سلم

ز در نظر اریسک این قرارداد مربوط به عدم پرداخت است، زمانی که یکی از طرف های قرارداد پیش 

گیرد )  گرفتن مسایل مالی به تامین بودجه اقدام می کند و در معرض ضرر و زیان مالی قرار می

Rahman  وShahimi ،2010.) 

 قرارداد مرابحه

 نظر در زا پیش قرارداد های طرف از یکی که زمانی است، پرداخت عدم به مربوط قرارداد این ریسک

یرد گ می قرار مالی زیان و ضرر معرض در و مسایل مالی اقدام به ارایه محصول می کند گرفتن

(Ahmed  وMohamed ،2010 ،Iqbal  وMirakhor ،2011.) 

قرارداد مشارکت و 

 مضاربه

سهمیه بانک در  که پیمانکار قادر به پرداخت ریسک اعتباری این دو نوع قرارداد زمانی اتفاق می افتد

 (.Sundararajan ،2002و  Erricoزمان مقرر نباشد )

 

 . ریسک بر اساس نوع قرارداد1جدول 

 

 مطالعات تجربی 

و  Čihákعه اولیه تعدادی مطالعه تجربی در زمینه مقایسه ریسک اعتباری مابین بانک های سنتی و اسالمی انجام گرفته است. در پی مطال

Hesse (2010 مطالعات دیگری که توسط ،)Gamaginta و Rokhim(،2011 ؛)Pappas ؛  2012، و همکارانAbedifar و همکاران ،

های سنتی و اسالمی در دوره های مختلف و میان کشورهای مختلف ( به منظور مقایسه ثبات نسبی بانک2013، )و همکاران Beck؛ 2013

 چنین دیگر برخی و دارند یبیشتر ثبات کلی طور به اسالمی هایبانک که اندرسیده نتیجه این به تحقیقات این زا انجام گرفته است، بخشی

دارد. بدیهی است تفاوت در ن وجود بانکی سیستم نوع دو این میان ثبات و اعتباری ریسک نظر از چشمگیری تفاوت که اندنموده گیرینتیجه

 شوند. هایی در نتایج تحقیقات میهای زمانی مورد بررسی موجب تفاوتها و دورهنمونه

Boumediene (2011 سطوح ریسک اعتباری را در )میالدی مورد تجزیه و  2009تا  2005های بانک اسالمی و سنتی و در طول سال 9

تری از ریسک  ایینپهای اسالمی در دوره زمانی مورد بررسی سطوح  ن بررسی نشان دادند که بانکتحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از ای

 های سنتی تجربه کرده بودند.  اعتباری را نسبت به بانک

ن داد که نشا zهای اسالمی و سنتی را با یکدیگر مقایسه نمودند. نتایج نسبت نمره  ( ثبات بانک2013و همکاران ) Beckدر همین زمینه، 

 های سنتی داشتند.  های اسالمی ریسک اعتباری کمتری از بانک بانک

های  به عنوان شاخص کیفیت دارایی استفاده نمودند و دریافتند که ارزش بدهی NPL9( از نسبت 2013و همکاران ) Beckکمی بعدتر، 

 های اسالمی نیز کمتر از بانک گرفتند که ریسک اعتباری بانکهای سنتی پایین تر است و نتیجه  های اسالمی نسبت به بانک مشکوک بانک

کشور  24بانک در  553( نیز ریسک اعتباری و ریسک عدم پرداخت بدهی را در میان 2013و همکاران ) Abedifarهای سنتی می باشد. 

دازه گیری میزان ریسک اعتباری( و چندین میالدی با استفاده از سه نسبت حسابرسی متفاوت )برای ان 2009تا  1999جهان و طی سال های 

های اسالمی  )برای سنجش میزان ریسک عدم پرداخت بدهی( مورد مقایسه قرار دادند. آن ها چنین نتیجه گرفتند که بانک zشکل نمره 

 های سنتی از ثبات باالتر و ریسک کمتری برخوردارند.  نسبت به بانک

ه بیان شد، (،  در این زمینه نتایجی متفاوت از آنچ2013) Fayed( و 2011) Rokhimو  Gamagintaمطالعات دیگر، منجمله مطالعات 

 ارائه دادند.

Gamaginta  وRokhim (2011 ریسک اعتباری )یسه نمودند بانک سنتی در کشور اندونزی مقا 72بانک اسالمی را با ریسک اعتباری  12

 های اسالمی کوچک در مطالعه آن های سنتی داشتند. عالوه بر این، بانک متری از بانکهای اسالمی به طورکلی ثبات ک و دریافتند که بانک

 های سنتی داشتند.  ها سطح ثبات مشابهی با بانک

Fayed (2013در مطالعه خود برتری بانک )  وری نسبت به آهای سنتی را از نظر نقدینگی، مدیریت ریسک اعتباری، پرداخت بدهی و سود

های سنتی در مقایسه با بانک های ( نیز نشان دادند که بانک2015) Sharmeenو  Miahسالمی نشان داده است. به طور مشابه، های ابانک

 ها دارند. اسالمی کارایی باالتری در مدیریت هزینه

های اسالمی تی و بانکهای سن(، نشان دادند که تفاوت چشمگیری میان بانک2016) Jawadiو  Jawadi ،Chaffouمحققان دیگر، نظیر 

 از نظر ریسک مالی وجود ندارد.

                                                             
9 nonperforming loan 
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 مصطفی صفرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 داده ها و مشخصات مدل 

 داده ها 

ارایه شده  2013در سال  Van Dijikکه توسط دفتر  10Bank-Scopeهای حقیقی موجود در پایگاه داده های  این تحقیق بر اساس داده

ن بودند انجام گرفته است. الزم به ذکر است که تقریبا تمامی مطالعات تجربی اخیر در زمینه بانکداری جهانی بر اساس اطالعات موجود در ای

 پایگاه داده ها انجام گرفته اند. 

(، 2015-2005ال )س 11مورد مشاهده در طی  1617یعنی بانک سنتی(،  89بانک اسالمی و  58بانک ) 147بنابراین، از داده های مربوط به 

ورو( مشاهده شده یدر این تحقیق استفاده شده است. در دوره زمانی مذکور، حداقل دو مورد بحران مالی )بحران درجه دو و بحران منطقه 

دی، عربستان سعو -ورهای منطقه منا کشور از کش 14است که دلیل انتخاب آن برای مطالعه حاضر بوده است. بانک های مورد مطالعه در 

رسانی به مشتریان  مشغول خدمات -بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، امارات متحده عربی، یمن، قطر، تونس، ترکیه، لبنان، موریتانی و سودان

 خود بودند. 
 

 مشخصات مدل 

انکی و سرمایه برابطه یا ارتباط میان ریسک اعتباری در این بخش، سه مدل تجربی برای تحلیل ریسک و شکنندگی سیستم بانکی و بررسی 

 گذاری در یک مطالعه تطبیقی میان دو مدل سیستم های بانکی اسالمی و سنتی ارائه شدند.

ز دو معادله اول به ( ارائه نمودند، در این تحقیق نی2010و همکاران ) Fiordelisi( و 2007و همکاران ) Altunbasبه صورتی مشابه آنچه 

 زیر می باشند:  شرح

 
به ترتیب در  (ETA( و ارزش ) Riskنشان دهنده بعد زمانی می باشد. ریسک اعتباری ) Tنشانگر بانک ها و  iدر معادالت باال، شاخص 

 ( مدلسازی شده اند.3( تا )1معادالت )
  

                                                             
10 - copeBank_S:  بانک و موسسه مالی و اقتصادی در سطح جهان، به صورت   30000و اطالعات مالی   های بانکیاین بانک اطالعاتی در برگیرنده آمارها و شاخص

تواند یکی از معتبرترین منابع اطالعاتی در زمینه بانکداری است که می http://www.bankscope.com به آدس:پایگاه اطالعاتی .باشدسری زمانی و روزآمد می

 .سایت مذکور، برای جستجو و تجریه و تحلیل در اختیار محققین قرار دهدهای مورد نظر را با استفاده از نرم افزار بکارگرفته شده در وبداده

 

http://www.bankscope.com/
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 مصطفی صفرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 نتایج تحليل تجربی 

 هاي توصيفینتایج تحليل 

 

 بانک هاي سنتی بانک هاي اسالمی  

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  

 توصيفی آمار

 عمومی

ETA11   سرمایه(

 گذاری(
2.072064 1.781732 2.743271 7.813891 

Size 3.521797 0.829398 3.691994 0.645667 

ROAA12 

)نسبت درامد 

خالص به دارایی 

 کل(

3.44287 5.602425 2.65471 5.02115 

CGDP13  نرخ(

رشد تولید ناخالص 

 داخلی(

0.03294 0.16014 0.0318763 0.0798133 

INEF14 

 )ناکارامدی(
0.254735 0.261815 0.3563555 0.452371 

سنجش مدیریت 

 اعتباري

LLRGL15 

)ذخیره زیان وام به 

 وام های ناخالص(

12.79231 51.28152 17.3928 7.81389 

LLPAGL16 

)ذخیره زیان وام به 

متوسط وام های 

 ناخالص(

4.88175 21.01197 10.77693 36.39621 

 

 . آمار توصیفی عمومی2جدول 
 

در بانک های  ROAAدر جدول باال، آمار توصیفی برای متغیرهای مورد بررسی در مطالعه حاضر نشان داده شده اند. طبق این جدول، مقدار 

ان چنین نتیجه گیری (. به عنوان معیاری برای توانایی بانک در تولید سود، می تو0.79اسالمی بیشتر از بانک های سنتی می باشد )حدودا 

 های سنتی سودآوری باالتری داشته اند.، نسبت به بانکتحقیقهای اسالمی مورد بررسی در این نمود که بانک

(  LLRGLو  LLPAGL(، ریسک اعتباری متوسط )اندازه گیری شده بر اساس دو نسبت 2به همین ترتیب، طبق نتایج مندرج در جدول )

، که دلیل اصلی م رهنی رابانک های اسالمی وا در بانک های سنتی باالتر از بانک های اسالمی است. این نتیجه با این واقعیت مطابقت دارد که

ند باشد، مجاز نمی شمارند. از لحاظ شرعی، سود و اوراق بهادار ممنوع  هستند، اما بانک ها اجازه دارنی )بحران درجه دو( میبحران مالی جها

ت های ملموس به مشتریان خود ارایه نمایند؛ بنابراین بانک های اسالمی در مقابل مشکالت موجود در زمینه پرداخوام هایی با پشتوانه دارایی 

 ون پشتوانه ایمن هستند.وام های بد

                                                             
1 1Capitalization  
1 2Return on Asset 
1 3Gross Domestic Product  
1 4Inefficacy 
1 5loan-loss reserves to gross loans  
1 6loan-loss provisions to average gross loans 
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 مصطفی صفرینام نویسنده مسئول: 

 
 

(، می توان به این نتیجه رسید که بانک 0.356( و بانک های سنتی )0.254در بانک های اسالمی ) INEFبا در نظر گرفتن متوسط مقادیر 

ه این نتیجه (. براساس مقادیر متوسط متغیر سهم بازار، می توان بMajid, 2010های اسالمی نسبت به بانک های سنتی کارامد تر بوده اند )

رسید که تفاوت مشاهده شده بیشتر به سود بانک های سنتی بوده است. به طریقی مشابه و بر اساس نتایج مندرج در جدول باال، می توان 

 واندازه در بانک های سنتی باالتر از بانک های اسالمی بوده اند.  ETAمشاهده نمود که مقادیر متوسط متغیر های 

 

 وش نتایج استفاده از رGMM 

رمایه س( و LLPAGLدر دو مرحله استفاده شده است: در مرحله اول، دو معادله همزمان ریسک اعتباری ) GMMدر این مطالعه مدل 

(ETA( را تخمین زدند، و در مرحله دوم، ریسک اعتباری )LLRGL( و سرمایه )ETA.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ) 

در هر دو نوع بانک اسالمی و سنتی تاثیر مثبت  (Shockبه این نتیجه رسید که متغیرشوک )ال، می توان با رجوع به نتایج مندرج در جدول با

های اسالمی و سنتی در طول دوره ( داشته است. بنابراین، می توان گفت که ریسک اعتباری بانکLLRGLو معناداری بر ریسک اعتباری )

دهد که ریسک اعتباری بانک های سنتی بیشتر از ( دو نوع بانک مورد بررسی، نشان میβبحران مالی افزایش داشته است. مقادیر ضرایب )

میالدی، ریسک اعتباری  2000 سال در  المللی بین های حساب تسویه بانک گزارشات اساس ریسک اعتباری بانک های اسالمی بوده است. بر

یکی از دالیل اصلی بی ثباتی مالی در سیستم بانکی بوده است. بحران مالی جهانی )بحران درجه دو( نشان داده است که مدیریت ضعیف 

نیز  Boumediene (2011)ریسک اعتباری تاثیر فاجعه باری بر اقتصاد جهانی داشته است. این نتیجه موید نتایج به دست آمده در تحقیق 

 می باشد.
 

 بانک هاي اسالمی بانک هاي سنتی 

 LLRGL (1) ETA (2) LLRGL (3) ETA (4) متغير ها

 57703.- 2547.- 0.52011- 2.7156- ثابت

 ***0.0814** 0.1694* .07447** .1817 (size)اندازه
CGDP 0.0049 .01820 -.00266 .00811 

HHI 0.2148* 0.08415* .0044* .13511 
 ***1.014** -0.0644** .5171** -.0577 (Shock )شوک

ETA -0.54571 *  -.7441*  

INEF .711 -0.0632** .4521 -.0541* 
ROAA 0.0721 0.2241* .061352 .2188* 

 

 (ETA( و سرمایه )LLRGL. نتایج براوردهای معادله همزمان  ریسک اعتباری )3جدول 

 هستند. %10و  %5، %1معناداری *، **، *** به ترتیب نشان دهدنده سطوح 
 

( بر هر دو سیستم بانکی مورد بررسی در این مطالعه نشان می دهد که استحکام هر دو سیستم بانکی ETA)  تاثیر منفی متغیر شوک سرمایه

د که در طول دوره (، می توان اینگونه نتیجه گیری نموβاسالمی و سنتی در طول دوره بحران کاهش یافته است.  براساس مقادیر ضرایب )

 (.0.19زمانی مذکور بانک های اسالمی با ثبات تر از بانک های سنتی عمل کرده اند )حدود 

( LLRGL( تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک اعتباری )ETA(، مشخص شد که سرمایه گذاری )3( و )1براساس نتایج تخمین های ) 

نشان دهنده آن است که یک درصد افزایش در سرمایه گذاری ریسک اعتباری بانک های  0.54بانک های اسالمی و سنتی داشته است. مقدار 

نشان می دهد که یک درصد افزایش در سرمایه گذاری  0.74سنتی را حدودا پنج دهم درصد کاهش می دهد. این در حالی است که مقدار 

( در بانک های اسالمی βبا نگاهی دوباره به مقادیر ضرایب )ریسک اعتباری بانک های اسالمی را در حدود هفت دهم درصد کاهش می دهد. 

( در بانک های اسالمی از شدت بیشتری LLRGL( بر ریسک اعتباری )ETAو سنتی میتوان چنین نتیجه گرفت که تاثیر منفی سرمایه )

 برخوردار بوده است. 

نابه نتایج معادله دوم، می توان نتیجه گیری نمود که (ـ و بETA( بر سرمایه )LLRGLدرحالت معکوس ـ یعنی تاثیر ریسک اعتباری )

( را حدودا سه ETA( بانک های سنتی سرمایه )LLRGLنشان دهنده آن است که یک درصد افزایش در ریسک اعتباری ) 0.033مقدار 

نتیجه رسید که ریسک اعتباری  (، می توان به این4صدم درصد کاهش می دهد. در رابطه با بانک های اسالمی و با توجه به نتایج معادله )

(LLRGL( تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه )ETAداشته است. مقدار ) ریسک در افزایش درصد یک که است آن دهنده نشان 0.018 
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 مصطفی صفرینام نویسنده مسئول: 

 
 

( در بانک βدهد. با مقایسه مقادیر ضرایب ) می کاهش درصد صدم یک حدودا را( ETA) سرمایه اسالمی های بانک( LLRGL) اعتباری

( در بانک های سنتی ETA( و سرمایه )LLRGLهای اسالمی و سنتی می توان به این نتیجه رسید که رابطه منفی میان ریسک اعتباری )

 شدت بیشتری داشته است.

ی ( نشان دهنده یک همبستگی مثبت میان دو متغیر در طول دوره زمانsize( و اندازه )LLRGLنتایج براورد رابطه میان ریسک اعتباری )

( LLRGLمورد بررسی و برای کل نمونه بوده است. در نتیجه، می توان تاکید نمود که زمانی که اندازه بانک بزرگتر باشد ریسک اعتباری )

و نسبت به  مینیز بیشتر می شود. با توجه به این نتایج، اینطور به نظر می رسد که تاثیر مثبت اندازه بر ریسک اعتباری در بانک های اسال

های بزرگ اسالمی به دلیل  تجاوز نکرده است(. افزایش ریسک بانکداری در بانک %0.06های سنتی کمتر بوده است )اما حدودا از  بانک

محدودیت ابزارهای مدیریت ریسک می باشد. علل مشکل ارزیابی شیوه اداره کردن نیز خطر عدم تقارن اطالعات و خطر اخالقی می باشند. 

هایی با ریسک باالی سرمایه های بزرگ اسالمی،  مستلزم وجود دارایی شارکت ، به عنوان ابزاری پر کاربرد در بانکبه کارگیری قرارداد م

 گذاری می باشد.

دار ریسک اعتباری در در بانک های سنتی باعث تغییرات معنی  HHI( نشان می دهند که افزایش شاخص 1عالوه بر این، نتایج معادله )

 می شود. %1آستانه 

( بانک های سنتی را حدودا دو دهم LLRGLریسک اعتباری ) HHIنشان دهنده آن است که یک درصد افزایش درشاخص   0.21مقدار 

ر مورد بانک های اسالمی، می توان چنین نتیجه گیری نمود که ( د3درصد افزایش می دهد. بنابراین، با توجه به این نتیجه و نتایج معادله )

 Pejman ،Philipهای سنتی بیشتر از بانک های اسالمی تحت تاثیر تمرکز بازار قرار می گیرد. این نتیجه با نتایج ریسک اعتباری در بانک

 ( مطابقت دارد.2011) Amineو 

سرمایه در بانک های سنتی می  %0.22به افزایش  ROAAمتغیر  %5  دهند که افزایشبه طور مشابه، نتایج مذکور در جدول باال نشان می 

 %0.21،سرمایه را در بانک های اسالمی حدودا ROAA متغیر %1نشان دهنده آن است که افزایش  0.21انجامد؛ این در حالی است که مقدار 

 افزایش می دهد. 
 

 بانک هاي اسالمی بانک هاي سنتی 

 LLPAGL (1) ETA (2) LLPAGL (3) ETA (4) متغيرها

 0.487542- 0.1386541 0.21547451- 0.4587451- ثابت

 ***0.184852 *0.027412 **0.164522 *0354175. سایز
CGDP -0.365247 0.017542 -0.0652417 0.017843 
HHI 0.0142517** 0.5878643* 0.005264*** 0.1138849 
ETA -0.765245*  -0.832985***  

INEF 0.295428 -1.04754 0.1185647 -0.0746982** 
Shock 0.4025721** -0.0642538** 0.065244** -.0569425** 
ROAA 0.076958 0.2369854** 0.0336254 0.213542*** 

LLPAGL  -0.065241**  -0.0375124* 
 

 (ETA( و سرمایه )LLPAGLهمزمان ریسک اعتباری ) معادالت . نتایج4جدول 

 .هستند %10 و %5 ،%1 معناداری سطوح دهدنده نشان ترتیب به***  ،** ،*

 

نشان داده شده  -(ETA( و سرمایه گذاری )LLPLGLیعنی رابطه میان ریسک اعتباری )-(، رابطه میان دو معادله همزمان 4در جدول )

 است.

داری بر ریسک اعتباری  (، میتوان نتیجه گرفت که این متغیر تاثیر مثبت و معنا3( و )1در معادالت )  Shockبر اساس مقدار متغیر 

(LLPAGL( دارد. باید به این نکته توجه نمود که ریسک اعتباری )LLPAGLدر بانک )  های اسالمی و سنتی در دوره زمانی سال های

در  Shock( متغیر βافزایش بیشتری داشته است. مقایسه مقادیر ضرایب ) 2015 تا 2005نسبت به دوره زمانی سال های  2012تا  2007

( در بانک های سنتی و نسبت به بانک های اسالمی با LLPAGLدهند که شاخص ریسک اعتباری )های اسالمی و سنتی نشان می بانک

 . 0.3شدت بیشتری افزایش می یابد حدود حاشیه 
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( در هردو نوع بانک اسالمی و سنتی ETA)تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه  Shock))شوک  متغیرتوان نتیجه گرفت که همچنین، می

نسبت به  2012تا  2007های سنتی در طول دوره زمانی سال های  دهد که سرمایه بانکداشته است. مقایسه دو نوع بانکداری نشان می

 ( 0.85 سرمایه بانک های اسالمی کاهش بیشتری داشته است) حدود

( تاثیر منفی معنی داری بر ریسک اعتباری ETA( می توان به این نکته رسید که سرمایه )3( و )1از نتایج به دست آمده از معادالت )

(LLPAGL داشته است. مقدار )1نشان گر آن است که افزایش  0.76% ( سرمایهETAریسک اعتباری بانک )  0.76های سنتی را حدودا% 

دهد. کاهش می %0.83افزایش سرمایه گذاری ریسک اعتباری را حدودا  %10دهد نشان می 0.83این در حالی است که مقدار دهد؛ کاهش می

های  ( در بانکLLPAGL( بر ریسک اعتباری )ETAدهد که تاثیر منفی سرمایه )مقایسه دو نوع بانکداری اسالمی و سنتی نشان می

 های سنتی بوده است.  ک اعتباری در بانکاسالمی کمی بیشتر از تاثیر آن بر ریس

 %5توان تاکید نمود که افزایش ( بر سرمایه ـ  و با توجه به نتایج معادله دوم، میLLPAGLدر حالت معکوس ـ یعنی تاثیر ریسک اعتباری )

ریسک اعتباری سرمایه  %1 دهد. با این حال، افزایش کاهش می %0.065های سنتی را حدودا  ( سرمایه بانکLLPAGLریسک اعتباری )

( می توان چنین نتیجه گرفت که تاثیر منفی ریسک اعتباری βدهد. بر اساس مقادیر ضرایب ) کاهش می %0.037های اسالمی را حدودا  بانک

(LLPAGL( بر سرمایه )ETAدر بانک ) های اسالمی بوده است. های سنتی شدید تر از بانک 

اندازه  %1دهد که افزایش نشان می 0.035( مثبت و معنی دار است. مقدار LLPAGL( و ریسک اعتباری )sizeرابطه میان متغیر اندازه )

 %1دهد افزایش نشان می  0.027دهد؛ این در حالی است که مقدار  افزایش می %0.03ها را حدودا  های سنتی ریسک اعتباری آن بانک

( و sizeهای اندازه )دهد. بنابراین، رابطه مثبت موجود میان متغیرافزایش می %0.027ا های اسالمی ریسک اعتباری را حدود اندازه بانک

های اسالمی به نظر می رسد. در نتیجه می توان  تر از این رابطه در بانک های سنتی کمی قوی ( در بانکLLPAGLریسک اعتباری )

 ها باالتر است.بزرگتر باشد ریسک اعتباری در آن های اسالمی  اینگونه نتیجه گیری نمود که هرچه اندازه بانک

( تاثیر گذار است. با ETA( به طور مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه )sizeدهند که متغیر اندازه )( نشان می4نتایج مندرج در جدول )

( sizeتوان نتیجه گرفت که اثر مثبت اندازه ) (، می** 0.16( و سنتی )*** 0.18های اسالمی ) ( مربوط به بانکβتوجه به مقادیر ضرایب )

 های سنتی بوده است. های اسالمی قوی تراز این تاثیر در بانک ( در بانکETAبر سرمایه )

( LLPAGLتاثیر مثبت و معنی داری بر پروکسی متغیر ریسک اعتباری ) HHIدهند که متغیر نتایج مندرج در جدول باال همچنین نشان می

 HHIهای اسالمی و سنتی، می توان نتیجه گرفت که متغیر ( در بانکβ( داشته است. با توجه به مقادیر ضرایب )ETAری )و سرمایه گذا

تحت تاثیر قرار داده است. این  BIهای سنتی با معنی داری بیشتری نسبت به  ( را در بانکETA( و سرمایه )LLPAGLریسک اعتباری )

 ( مطابقت دارد.2010) De Jonghe( و 2010)و سایرین  Naceurنتیجه با نتایج 

 

 .نتيجه گيري۵ 

های سنتی رو به رو هستند یا  های اسالمی با ریسک اعتباری باالتری نسبت به بانک هدف این تحقیق بررسی این موضوع بود که آیا بانک

 ذخیره نسبت و( LLRGL) ناخالص های وام به وام زیان ذخیره نسبت شد: استفاده اعتباری ریسک برای معیار دو خیر. به همین منظور، از

 گشتاورهای در عین حال، رابطه میان ریسک اعتباری و سرمایه نیز با استفاده از روش (.LLPAGL) ناخالص های وام متوسط به وام زیان

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  میالدی، 2015تا  2005کشور از کشورهای منطقه منا و در طول سال های  14( ، میان GMMیافته ) تعمیم

های اسالمی بوده است. ریسک  های سنتی باالتر از بانک به دست آمده حاکی از آن بود که در دوره مورد بررسی، ریسک اعتباری در بانک

ها را با تواند بانکمی کفایت ریسک اعتباریهای مالی دارد، چرا که مدیریت بی اعتباری تاثیر چشمگیری برنحوه قرارگرفتن در معرض بحران

ها نیز باالتر می رود، های اسالمی بزرگتر باشد، ریسک اعتباری آنمشکالت فراوانی رو به رو نماید. همچنین مشاهده شد که هرچه اندازه بانک

را میتوان با توجه به های اسالمی  های سنتی نزدیک گردد. افزایش ریسک اعتباری در بزرگترین بانک تا حدی که به ریسک اعتباری بانک

های سنتی ندارند توضیح داد. آن ها چارچوب بودجه سنتی  های بسیار بزرگ اسالمی در عمل تفاوت چندانی با بانک این حقیقیت که بانک

و زیانشان با  ها با به اشتراک گذاشتن سودرا به چارچوبی تبدیل می کنند که با قوانین اسالمی مغایرتی نداشته باشند. به این ترتیب، آن

کنند و تدریجا کیفیت خود را از دست می دهند. تفاوت در ریسک بدهی مرتبط با عملیات تامین مشتریان، نقش واسطه های مالی  را بازی می

حاکی های مشارکتی هستند،  نیز اثبات کننده همین موضوع است. نتایج این تحقیق  ها ، که خود نتیجه فعالیت مالی و عدم پرداخت بدهی

های مشارکتی  های مالی نفوذ سرمایه گذاری بر پایه بدهی است که مرتبط با تکنیک های اسالمی با بحران از آن بود که دلیل رو به رویی بانک

 باشد. می

نوع سیستم که افزایش ریسک اعتباری به کاهش سرمایه در هر دو  گذاری نشان داد تحلیل رابطه میان دو متغیر ریسک اعتباری و سرمایه

تر از بانک های اسالمی می باشد. بحران مالی  های سنتی قوی انجامد و تاثیر منفی ریسک اعتباری بر سرمایه در بانک بانکی مورد مطالعه می
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چالش هایی باشد و مشکالت و آوری در برابر بحران  می های اسالمی هم فرصتی برای نشان دادن توانایی شان در امر تاب کنونی برای بانک

 ها رو به رو می شوند. دهد که در مسیر حفظ روند رشدشان با آنرا نشان می

 بدهی ، که مرتبط با فعالیت های مشارکتی می باشد، شرایط تامین مالی اسالمی را به  پایه بر گذاری باالی عملیات سرمایه نفوذ

ای میان مطالبه کنندگان بدهی و شبه بدهی  تنها واسطه با روش های  IBسازد، چرا که های کالسیک نزدیکتر میشرایط  روش

 باشد. و فروشندگان کاال می

 باشد. عالوه بر این، مشکل شیوه های بزرگ اسالمی به دلیل محدودیت ابزارهای مدیریت ریسک میافزایش ریسک اعتباری در بانک

 گردد. میاداره کردن دولت و سنجش آن به خطر ریسک اطالعاتی و خطر رفتاری بر 
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 پيوست

 تعاریف متغير ها

 

 تعاریف متغيرها

ریسک 

 اعتباري

از دو پروکسی برای ریسک اعتباری )ریسک وام( استفاده شده است: نسبت ذخیره زیان وام به وام های ناخالص 

(LLRGL( ونسبت ذخیره زیان وام به متوسط وام های ناخالص )LLPAGL پروکسی های استفاده شده مشابه .)

 ( می باشند.2007و سایرین ) Altunbas( و 2004) Strahanو  Cebenoyanمتغیر های 

سرمایه 

(ETA) 

نسبت سرمایه به کل دارایی نشانگر کفایت سرمایه است که  تضمین کننده امنیت کلی و حقانیت موسسه مالی است. 

 جذب خسارات غیر منتظره می باشد.این شاخص نشان دهنده توانایی بانک در 

ناکارآمدي 

(INEF) 

متغیر درون  Yبرای تخمین ناکارآمدی هزینه، از یک تابع هزینه لگاریتمی غیر جبری استفاده شده است که در آن 

 ,I1( و سه ورودی )y1, y2, y3(. سه خروجی )CTزا می باشد که مقدارش مساوی با مقدار هزینه کل می باشد )

I2, I3 ):برای این منظور در نظر گرفته شده اند. سپس، شکل کلی این قضیه به شکل زیر ارائه شده است 

 
 .(Aloy, 2014اندازه شرکت توسط لگاریتم دارایی های کل محاسبه شده است ) (Size)اندازه

ROAA 

ROAA  نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها می باشد. بنابراین، نشان دهنده توانایی بانک در تولید سود از پایگاه

دارایی هایش است. هرچه این مقدار بزرگتر باشد، کارایی بانک باالتر و سود تولیدی آن بیشتر است. هرچند این 

متداول ترین شاخص  -نامه را لحاظ نمی کندچرا که دارایی های به اصطالح خارج از تراز-نسبت ضعیف نیست 

 عملکرد می باشد.

رشد توليد 

ناخالص 

داخلی 

(CGDP) 

رشد تولید ناخالص داخلی سالمت کلی اقتصاد را اندازه گیری می کند  که ممکن است به نوعی منعکس کننده سطح 

میتواند به افزایش اعتبار منجر گردد. بنابراین، رشد اقتصادی با تقاضا برای  GDPتقاضای اعتبار باشد. بنابراین، رشد 

( توضیح داده اند، در یک دوره توسعه، سطح 2012و سایرین ) Dell'Aricciaاعتبار رابطه دارد. در واقع، چنان که 

 مناسبی از رشد اقتصادی میزان پرداخت بدهی وام گیرندگان را بهبود می بخشد.

دهندگان به این موضوع نیزافزایش عرضه و سهولت بخشیدن به شرایط اعتبار دهی می باشد. بنابراین، پاسخ وام 

 افزایش اعتبار به افزایش سرمایه گذاری و مصرف خواهد انجامید.

Hirschman

-

Herfindahl 

Index 

(HHI) 

اجرای آنتی تراست در بخش نقش بسیار مهمی در فرایند  HHIبسیار مورد استفاده است. در امریکا،  HHIشاخص 

های اطالعات کامل نامیده می شود، چرا که در بردارنده ویژگی-بانکداری ایفا می کند. این شاخص با عنوان شاخص

به  si( ،i = 1,2, ..., n ، )HHIشرکت در یک صنعت با سهم بازار  nباشد. برای تعداد کل توزیع اندازه بانک ها می

 شود:صورت زیر تعریف می

 
 

شوک 

(Shock) 

 

 تعریف شده است. Shock=1، 2012تا  2007و در دوره سال های  Shock=0، 2006تا  2003در دوره سال های 
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