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  مقدمه .١

 و بیـترغ ،هجامعـ دهید بیآس یقشرها و ازمندانین از تیحما برای اسالم یاقتصاد یها آموزه از یکی
 کـه خواهنـد یمـ مؤمنـان از یفراوانـ اتیـروا و اتیآ است. الحسنه قرض یاعطا به مسلمانان قیتشو
 الحسـنه قـرض خـود یمـانیا بـرادران یگرفتـار رفع و ازمندانین به کمک یبرا را خود اموال از یبخش

 و کـرده عمـل ها آموزه نیا به مسلمانان شتریب که دهد می نشان زین یاسالم جوامع خیتار مطالعه دهند.
 یـراز ؛)٣۶ص ،١٣٨٣ یان،(موسـو انـد کـرده حـل را یاریبسـ مشـکالت الحسـنه قـرض پرداخت با

 یدگاهد از یدترد بی و رود یم شمار به یازمندانن یریدستگ و یاری یبایز یها جلوه از یکی الحسنه قرض
 کـه یطور به است؛ کرده »الحسنه قرض« مسئله به خاص یتوجه اسالم و دارد یتاهم یزن ها یینآ تمام
 در کـه است یعنوان »الحسنه قرض« دارد. یتب اهل و یامبرپ سنت و قرآن در یشهر موضوع این
 نـام آن از قرآن در »حسنات و حسن« صفت به که است یقرض یقمصاد از و دارد شهرت انمؤمن یانم

 از یریجلـوگ یبـرا اسـالم یاقتصـاد مکتـب ین،همچن ).۶٠٨ص ،١٣٧٢ ی،(طبرس است شده برده
 بـرای ربـا یبـرا نیگزیجـا وهیشـ نیبهتـر عنوان به را الحسنه قرض ربا، ظالمانه و ناپسند عمل گسترش
 یابزارهـا از یکـی ین،بنـابرا ندارند. سود بازپرداخت ییتوانا که است گرفته نظر در یانیمتقاض استفاده
 الحسـنه قرض قرارداد اشخاص، یها سپرده جذب و التیتسه پرداخت یبرا ربا بدون یبانکدار قانون
 سـال از شـده اسـتفاده التیتسه عرضه یبرا که یگرید عقود با سهیمقا در ابزار نیا سهم گرچه ؛است
  ).٢۴٣ص ،١٣٧۴ (صدر، است داشته یکاهش یروند ،١٣۶٣
 یبانک اتیعمل قانون در یازمندانن به آنها عرضه و اندازکنندگان پس یها سپرده جذب اشکال از یکی
 تیجـذاب باعث قرارداد، طرف دو یبرا عقد نیا ازاتیامت و حقوق است. الحسنه قرض قرارداد ربا، بدون
 یـنا از یکـی اسـت. شـده یگـذار هیسـرما وجـوه عرضه برای هم و اندازها پس یآور جمع یبرا هم آن
 نیـا است. آن رندهیگ از قرض مبلغ بر افزون یرنقدیغ ای ینقد مازاد هرگونه گرفتن بودن ممنوع ازات،یامت
 اگـر از: اسـت عبـارت کـه شـود مـی منجـر مطـرح ابـزار نیـا یریارگک به یبرا یپرسش طرح به یژگیو

 یا کنند؟ یم استفاده ابزار نیا از چرا ،یرندبگ انیمتقاض از توانند ینم یسود چیه التیتسه کنندگان عرضه
 دهنـده قـرض یاحتمـال یهـا زهیـانگ گفـت بایـد یسـت؟چ سود بدون یالتتسه کنندگان عرضه زهیانگ

 .۴ ی؛اریـهم و تعـاون .٣ ؛بخل) از ی(دور دهیپسند اخالق کسب .٢ ی؛اخرو پاداش .١ از: ندا عبارت
 و چهـارم زهیـانگ و یمعنـو سـوم و دوم زهیانگ و یاخرو فقط نخست زهیانگ زه.یجا کسب .۵ و انداز پس
 زهیـانگ داشـتن« دهنـده قـرض شـخص یبـرا الحسنه قرض مهم ویژگی رو ازاین ؛است یماد تنها پنجم
 قـرارداد یحقوق یژگیو نینخست اما ).٢٣۶ص ،١٣٧٧ ،یان یهادو و یجانی(کم است »یاخرو ای یمعنو
 صـدر، و ی(عباسـ اسـت قـرض مبلـغ هنگـام به بازپرداخت از نانیاطم و قرارداد تیامن الحسنه، قرض
 توانـد یم بخواهد وقت هر دهنده وام باشد، نشده نییتع یشپ از قرض قرارداد مدت اگر ).١٧ص ،١٣٨۴
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 یبرا یمدت قرارداد، در اگر کند. بازپرداخت را آن تا است ملزم شرعاً  رندهیگ وام و کند مطالبه را خود طلب
 توانـد یمـ دهنـده قرض نپردازد، را آن مهلت دیسررس زمان در وام رندهیگ و باشد شده نییتع بازپرداخت

 نـوع هـر کننـده عرضـه یبـرا اسـتفاده قابـل ریـتعز حـق گرچه کند. تقاضا یقانون محاکم از را او ریتعز
 مبلـغ موقـع بـه وصـول یبـرا ادشدهی مجاز داتیتمه است، محفوظ زین عقود دیگر قیطر از التیتسه
 شـود یمـ آن بازپرداخـت عدم خطر کاهش و طلب افتیدر از دهنده قرض کامل نانیاطم باعث قرض

 کـه ییجـا یط،محـ یفیـتک بـه شـده داده قـرض وجـه اصل حفظ از نانیاطم ).١٣۶٢ ی،حل (محقق
 در ثرؤمـ عوامـل از یکـی ،درواقـع دارد. یبسـتگ گیـرد، یمـ صـورت آن در ستد و داد و یگذار یهسرما
 و یـتامن کننـد، الحسنه قرض صرف را اندازشان پس از ینسبت چه کهینا بر یمبن مسلمانان یریگ یمتصم
 و کالن اقتصاد ثبات ،الحسنه قرض گسترش یاصل عوامل از یکی ین،بنابرا است. یاقتصاد یطمح ثبات
 یالتتسـه بازپرداخـت بر تواند یم کشور یاقتصاد کالن یطمح سخن، یگرد به است. یاقتصاد یتامن
 خـود مـال تصـرف از یمـدت یبـرا دهنـده قـرض ازآنجاکـه باشـد. مـؤثر الحسنه قرض جمله از یبانک
 که یانتظار حداقل یب،ترت ینبد ندارد، یسود گونه چیه افتیدر توقع هم مقابل در و کند یم یپوش چشم

 د.شـو حفـظ شـده داده قـرض وجـوه ینـدهآ یـدخر قـدرت که است آن خواهد یم دهنده قرض شخص
 و یدولتـ یهـا بانـک الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث یبررس به یقتحق ینا منظور ینبد

  پردازد. یم ١٣٩۵−١٣۶٣ دوره یط یران،ا یخصوص
 

  ینظر یمبان .٢

  الحسنه قرض .١−٢

 صـرف خـود یمصـرف یازهـاین رفـع بـرای را آن از یقسـمت ،درآمد کسب از پس مسلمان فرد یک
 حـال زمـان بـه را خـود درآمد از مقدار چه که یردگ می یمتصم نخست مرحله در ،ینبنابرا .کند  یم

 شـمار بـه انـداز پـس رو ازاین شود، ینم منتقل یندهآ به درآمد از قسمت ینا چون بدهد. اختصاص
 از یناشـ کـه هسـتند مؤثر مصرف به او یینها یلم یزن و درآمد سطح مرحله، ینا در البته .رود نمی

 هسـتند مطـرح صدقات و انفاقات مقدار مرحله این در .باشد یم او یقهسل همچون ییبرونزا عوامل
  .باشد یم او یاخرو و یمعنو یها یزهانگ از یناش که

 ،درواقع .یردبگ یمتصم شده منتقل یندهآ به که درآمد یماندهباق قسمت مورد در یدبا او ،بعد مرحله در
   دارد: یرو یشپ در راه دو اقتصاد، یانجر در آن یریکارگ به یبرا بهره، گرفتن حرمت به توجه با

  ؛بدهد قرض را آن یاخرو و یمعنو یبازده کسب برای الف)
 دهـد اختصـاص یگـذار یهسـرما بـه مشـارکت یـقطر از را آن مشـروع سـود کسب رایب ب)

  ).٢٢٣ص ،١٣٧٧ ،یان یهادو و یجانی(کم
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  یاقتصاد یتامن .٢−٢

 یابیارز یبرا را ییابزارها ICRG(،1( یکشور یلالمل ینب یسکر یراهنما شاخص کهینا به توجه با
 یبررسـ یبـرا مطالعـه یـنا در کند، یم فراهم نظر مورد کشور یجار یاقتصاد ضعف و قوت نقاط
 بـر آن قوت نقاط که هنگامی یکل حالت در .شود یم استفاده شاخص این از یرانا یاقتصاد یتامن

 بـر آن ضـعف نقـاط کـه یصورت در و داد خواهد نشان را ییباال یتامن یدآ یم فائق آن ضعف نقاط
 ضـعف و قـوت نقـاط ینا داد. خواهد نشان را یینیپا یتامن صورت آن در ،کند غلبه آن قوت نقاط
 بـه کـه ،شـوند مـی یابیارز شده یینتع یشازپ یها مؤلفه از یگروه به یازهاییامت اختصاص یلهوس به

 از کـدام هـر بـه تـوان مـی که یازیامت حداقل .شوند یم یدهنام یاقتصاد یتامن یها مؤلفه اصطالح
 یثـابت وزن به وابسته اختصاص، قابل یازامت حداکثر که یدرحال ؛است صفر داد اختصاص ها لفهؤم
 کـل یـازامت مجموع هرچه مورد، هر در شود. یم داده یاقتصاد یتامن یابیارز در مؤلفه که باشد یم
 بـاالتر یـتامن ،باشـد یشـترب نظـر مورد یازامت چقدر هر و بود خواهد تر یینپا یتامن ،باشد تر یینپا

 یهـا نسـبت براسـاس ها مؤلفه کشورها، ینب یاقتصاد یتامن بودن یسهمقا قابل ینتضم یبرا است.
 هـا نسـبت یـنا ،اصـل در هسـتند. اقتصـاد بخـش در یریگ اندازه قابل یها داده یانم از توافق مورد
 یثـابت یاسمق از یردگ یم تعلق ها مؤلفه از یک هر به که یازهاییامت ها. داده خود نه ،دشون می یسهمقا

   :شود  یم اشاره ادامه در آنها از کدام هر به یافته اختصاص یازاتامت و ها لفهؤم به شوند. یم گرفته
 براسـاس مفـروض، سـال یک در ینیتخم سرانه GDP ):یازامت ۵( سرانه یداخل ناخالص یدتول −
 از یدرصـد صورت به و شود یم یلتبد یکاآمر دالر به مفروض، سال در )یکاآمر (دالر ارز نرخ متوسط
 ؛شود یم داده نشانICRG  توسط شده داده پوشش یکشورها تمام کل ینیتخم GDP متوسط
 براسـاس ینـیتخم GDP در سـاالنه ییـرتغ ):یـازامت ١٠( یواقع یداخل ناخالص یدتول رشد −

 داده نشـان کـاهش یـا یشافزا درصد صورت به مفروض کشور یک در ١٩٩٠ سال ثابت یها یمتق
 شود؛ یم

 یمـتق شـاخص یوزن یرغ یانگین(م تخمینی ساالنه تورم نرخ ):یازامت ١٠( یانهسال تورم نرخ −
 ؛شود یم محاسبه ییرتغ درصد صورت به کننده) مصرف
 از ینیتخم یجار حساب تراز نسبت ینا در ):یازامت ١۵( GDP به یجار حساب تراز نسبت −
 دالر بـه سـال همـان )یکـاآمر (دالر ارز نـرخ متوسط براساس را مفروض سال یبرا ها پرداخت تراز
 براسـاس کـه یرندگ یم نظر در یادشده کشور ینیتخم GDP از درصد صورت به شده، یلتبد یکاآمر

 ؛است شده یلتبد یکاآمر دالر به سال همان ارز نرخ متوسط
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 دولـت تخمینـی بودجـه تـراز نسـبت این در ):یازامت ١٠( GDP به دولت بودجه تراز نسبت −
 از یدرصد صورت به یمل پول واحد براساس نظر مورد سال یبرا )یدولت یها کمک (شامل مرکزی
GDP بـه یـک جـدول در شـود. یمـ گرفتـه نظـر در یمل پول واحد براساس سال آن یبرا ینیتخم 
   :شود یم اشاره یاقتصاد یسکر در یافته اختصاص یازهایامت و ها مؤلفه
  

  اقتصادی امنیت در یافته اختصاص یها وزن و ها مؤلفه :١ جدول

  یازامت هامؤلفه
  ۵ سرانهیداخلناخالصیدتول
  ١٠ یداخلناخالصیدتولیواقعرشد

  ١٠ ساالنهتورمنرخ
  ١٠ GDPبهدولتبودجهترازنسبت

  ١۵ GDPبهیتجار ترازنسبت
  ۵٠ مجموع

International Country Risk Guide Methodology :منبع 
  
 شـامل کـه اسـت مربـوط یاقتصـاد یکلـ یطشـرا و یتوضـع بـه یاقتصاد یتامن ی،طورکل به
 تـراز نه،ساال تورم نرخ یقی،حق یداخل ناخالص یدتول رشد سرانه، یداخل ناخالص یدتول یها مؤلفه

 یراهنمـا شـاخص براسـاس GDP به نسبت دولت بودجه یکسر و GDP به نسبت یجار حساب
 ی،اقتصاد یتامن یها مؤلفه که یدرصورت ین،بنابرا .باشد می )ICRG( 1یکشور یالملل ینب یسکر

 زیاد GDP به نسبت دولت بودجه یکسر ی،کشور در چنانچه یعنی، کنند؛ ثبات بی را کالن اقتصاد
 یطمحـ ی،منفـ یحتـ و یینپا یاقتصاد رشد مزمن، یها پرداخت تراز یکسر ،زیاد تورم نرخ باشد،
   ).٢ص ،١٣٨٠ پور، رمضان و یعراق یلی(خل کنند می فراهم را یثبات یب کالن اقتصاد
  

  الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یاثرگذار سازوکار .٣−٢

 و است شده وارد یگذار یهسرما تابع در یزن ییناناطمنا و یسکر گذاری، یهسرما یراخ یها یهنظر در
 کـاهش موجـب ،ییناناطمنا یشافزا سرانجام و یگذار یهسرما یسکر یشافزا معتقدند اقتصاددانان

 گـذاری یهسـرما از پـیش یاقتصـاد فعاالن ).١٩٨٠ 2،ینفلدست و یوکا(هور دشو  یم یگذار هیسرما
                                                           

 یکشـور سکیر  یالمللنیب یراهنما یهاشاخص از یامجموعه ،١٩٨٠ سال از )PRSG( یاسیس سکیر  خدمات گروه.١
 است. یاقتصاد و یمال ،یاسیس سکیر  رگروهیز  سه در ریمتغ ٢٢ شامل ICRG شاخص .کندیم منتشر ICRG عنوان تحت را
 کـه اسـت شـده لیتشـک مؤلفه ۵ از یاقتصاد سکیر  مثال یبرا ؛است شده جادیا جداگانه شاخص کی رگروهیز  هر یبرا
  .است شده مطرح یاقتصاد تیامن سطح از یاریمع عنوان به

2. Horioka & Feldstein 
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 پرداخـت بـر افـزون کـه باشـد یا انـدازه به اگر ؛کنند یم محاسبه را یگذار یهسرما یانتظار بازگشت
 یـدد از یگـذار یهسـرما .گیرنـد می یگذار یهسرما به یمتصم ،بماند یباق یزن سود یمقدار ها، ینههز
 دو اسـت. ینـدهآ در یشترب یداتعا یافتدر یدام به امروز یداتعا از کردن نظر صرف یامعن به یکل
 صورت یناناطم با حال، زمان در کردن نظر صرف .یسکر و زمان دارد: وجود آن در یعموم یژگیو
 اسـت. نـامطمئن آن مبلـغ معمـوالً  و شـود مـی مربـوط یندهآ به ،باشد کار در یپاداش اگر .یردگ یم
 مانند ییدارا شقوق از یا مجموعه قالب در را خود وجوه ،یگذار یهسرما برای فرد یک یعیطبطور به

 هنگـام بـه فـرد هـر کنـد. یمـ ینگهـدار و... سـهام ارز، طال، بادوام، یکاالها ی،بانک یها سپرده
 هـر بـازده و یسـکر بـه یادشده شقوق از یک هر به یشخو ییدارا یصتخص ۀیوش در یریگ یمتصم
 ،١٣٩۴ ی،(طهماسـب اسـت یگـذار یهسـرما یبـرا مهـم یاریمع یسکر کند. یم توجه آنها از یک
 یثبـات ی(بـ یاقتصـاد یینپا یتامن از یناش ینانینااطم یشافزا و یسکر یشافزا رو ازاین ؛)٩٠۴ص

 یـراز ؛شـود یمـ منجـر یگـذار یهسـرما یبـرا متزلـزل و نـامطمئن یطیمح یجادا به کالن) اقتصاد
 یـتامن کـاهش بـا یجـهنت در .یابـد یمـ یشافـزا یگـذار یهسرما یانتظار یبازده درباره ییناناطمنا

 از .یابـد یمـ کـاهش یبـانک یهـا سپرده جمله از شدهیاد شقوق در یگذار یهسرما یزانم ی،اقتصاد
 (از هـا یـیدارا یواقعـ بـازده نـرخ بـر یرتأث با یاقتصاد یینپا یتامن از یناش ینانینااطم یگر،د یسو

 یبرخـ یبـرا را طـال و ارز همچـون یمـواز یبازارهـا در یگذار یهسرما )،یبانک یها سپرده جمله
 خـود یها سپرده گذاران سپرده ،ینبنابرا شود. یم یگذار یهسرما آنها در یشتریب پول ،کرده تر جذاب

 قالـب در وجـوه ینگهـدار فرصـت ینـههز کـهینا یلدل به ،یبترت بدین .کنند می خارج ها بانک از را
 خواهنـد کـاهش الحسـنه قـرض یها سپرده یجه،نت در ،یابد یم یشافزا یزن الحسنه قرض یها سپرده
 الحسـنه قـرض یگـذار سپرده یبرا یکمتر زهیانگ باشد، کمتر یاقتصاد یتامن چههر رو ازاین ؛یافت
  داشت. خواهد وجود

 ینـدهآ یتوضـع جملـه از اقتصـاد یندهآ یتوضع از فرد یناناطم به درآمد از الحسنه قرض سهم
 و تـورم نـرخ هـا، یـیدارا دیگـر بـازده نـرخ ی،بـانک یهـا سپرده سود نرخ مانند یاقتصاد یرهایمتغ

 باشـد. یمـ یو یاخـرو و یمعنـو هـای یـزهانگ یفیـتک از یناش که دارد بستگی او یقهسل ینهمچن
 ینـدهآ از آشـکاری افـق و یفعلـ سـاختار و یطشـرا از یباثبـات یتوضـع ی،اقتصاد یتامن ازآنجاکه

 ینقوان از متشکل یارچوبهچ یجادا با تواند یم یاقتصاد یتامن رو ازاین ؛است یاقتصاد یها یدهپد
 ینـدهآ به نسبت یناناطم یبرا الزم بستر دولت، مناسب گذاری یاستس و باثبات و شفاف مقررات و
 یشافـزا باعـث ینـدهآ بـه نسـبت ینـاناطم یجـادا با یاقتصاد یتامن یشافزا ،ینبنابرا .دکن فراهم را

 مسـلمان فـرد یـریگ یمتصـم مهم عوامل از یکی یگرد عبارت به شود. یم الحسنه قرض یها سپرده
  است. شده داده نشان ١ نمودار در که است یاقتصاد یتامن الحسنه قرض وجوه عرضه یبرا



 ٩٧       های دولتی و خصوصی ایران بانک الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث

 

  
  
 
  

 الحسنه قرض بر یاقتصاد یتامن یاثرگذار  نحوه :١ نمودار

 یالتتسـه ی،بـانک یهـا سـپرده سـود ماننـد یعـوامل از ثرأمتـ الحسـنه قـرض یگـر،د سوی از
 عوامـل دیگـر سـازوکار بـه ادامـه در رو ازایـن ؛اسـت ینگینقـد حجـم و انـداز پس الحسنه، قرض
 الحسـنه، قـرض یالتتسـه ی،بـانک یهـا سـپرده سـود ماننـد یرانا الحسنه قرض سپرده کننده یینتع
  .شود یم پرداخته ینگینقد حجم و انداز پس

 نسـبت درآمد مازاد یریکارگ به یبرا بهره، حرمت به توجه با مسلمان فرد :یبانک یها سپرده سود
 یمعنو یبازده کسب برای که،ینا یکی :دارد یرو یشپ در راه دو اقتصاد، یانجر در خود، مصرف به
 بـه مشـارکت یـقطر از را آن مشـروع سـود کسـب بـرای که،ینا یگرد و بدهد قرض را آن یاخرو و

 ینـههز هـا، یگـذار یهسـرما از حاصل مشروع سود یشافزا ینبنابرا ؛دهد اختصاص یگذار یهسرما
 و یگـذار یهسـرما از هـدف ینکـه،ا به توجه با دهد. یم یشافزا را الحسنه قرض وجوه عرضه فرصت
 حداکثر به و انتظار مورد یبازده نرخ حصول معموالً  بازارها دیگر و یمال یبازارها در افراد مشارکت
 داشـت خواهنـد قـرار هـم مـوازات بـه بـازده و یسکر ی،مال بازار به ورود در و است سود رساندن
 .باشـد ینمـ یسـکر بـدون بازارهـا یـنا بـه ورود رو ازایـن ؛)١٠٣ص ،١٣٩٢ همکاران، و (اسدلو

 یهـا سـپرده یبـرا یجـد یـبرق توانـد ینمـ هـا بخـش یـنا انتظـار مـورد سود یشافزا یبترت ینبد
 مطمـئن و ثابـت بازده یدارا یبانک یها سپرده مانند یمال یها ییدارا یبرخ اما باشد؛ الحسنه قرض
 یهـا سـپرده یبـرا یجـد یـبرق تواننـد یمـ و )٣٠٣ص ،١٣٩۵ ،یشک یرودا و یآباد (شاه هستند
 یتجـذاب از ،بـوده یـزانگ وسوسـه هـا سـپرده بـه زیـاد سـود یها نرخ پرداخت باشند. الحسنه قرض
   کاهد. یم الحسنه قرض یها حساب در یگذار سپرده

 یازمنـدان،ن بـه یـژهو به ها بانک یسو از الحسنه قرض یالتتسه پرداخت الحسنه: قرض یالتتسه
 جامعـه یازمنـدانن یشـتیمع و یاقتصـاد مشکالت حل در الحسنه قرض یها سپرده ییکارا ینیع نمود
 یالتتسـه پرداخـت در الحسـنه قـرض یهـا سپرده یریکارگ به در یبانک نظام عملکرد رو ازاین ؛است
 یهـا سـپرده گـذاران سـپرده ینبـ ذره یـرز هـا، بانـک کارمنـدان صـرفاً  نـه یازمنـدانن بـه الحسنه قرض
 عامـل یـک عنـوان بـه آن گـرفتن و الحسـنه قـرض پرداخـت ییتوانـا ین،همچنـ اسـت. الحسنه قرض
 صـورت در یازمنـدن افـراد ینهمـ زیـرا ؛اسـت الحسنه قرض یها سپرده گذاران سپرده یبرا کننده یینتع

وجوه عرضه کاهش
 الحسنهقرض

باالبودجهکسری
 باال تورم نرخ

 مزمن هایپرداخت تراز کسری
منفیحتیوپاییناقتصادی رشد

 پایین امنیت
 اقتصادی

 به نسبت اطمینانی نا
 اعتماد کاهش و آینده

 دهندگانقرض
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 اگـر ین،بنابرا داشت. خواهند الحسنه قرض یها سپرده گسترش و رواج یبرا دوچندان یزهانگ ی،توانگر
 باشد، ممکن یامر یازمندن افراد یبرا الحسنه قرض یالتتسه یافتدر باشد، شده ینهنهاد الحسنه قرض
 یابـد؛ کـاهش یازمنـدانن یبـرا یژهو به الحسنه قرض یالتتسه یافتدر یبرا یبروکراس و ها یتمحدود
 الحسـنه قـرض یالتتسـه پرداخت یبرا الحسنه قرض یها سپرده یریکارگ به در یبانک بخش عملکرد
  .یافت خواهد یشافزا الحسنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده یبرا افراد یزهانگ باشد، شفاف
 اسـت. درآمـد گذاشـتن کنار و نکردن خرج یمعنا به انداز پس ،یپول یها هینظر طبق بر انداز: پس

 وجوه است ممکن مسلمان فرد ،شود یم ها ییدارا انباشت باعث کننده مصرف امساک نکهیا به توجه با
 در یجار مصرف از باالتر تیمطلوب کسب و شتریب مصرف دیام به مشروع یها گذاری یهسرما یبرا را
 یترضـا کسـب منظـور بـه الحسـنه قرض یبرا یا و )٣٢ص ،١٣٨٨ یل،محمداسماع و یان(نظر ندهیآ

 در انـداز پـس نـرخ کـه باشد یا گونه به کشور یاقتصاد اوضاع گاههر ترتیب، بدین .یردگ کار به خداوند
 انـداز پس را خود درآمد از یبخش بتوانند روزانه یها نهیهز صرف بر افزون مردم یعنی ؛باشد باال کشور
 خواهـد تیـتقو الحسـنه قرض وجوه عرضه ینهمچن و کشور آن در یگذار هیسرما گفت توان یم کنند
  است. انداز پس الحسنه، قرض وجوه عرضه یاصل منبع ین،بنابرا .یافت

 (هـارون دهد یم کاهش وجوه دادن وام ینههز پول، حجم یشافزا با سو، یک از :ینگینقد حجم
 یهـا یگـذار یهسـرما یبـرا تقاضا تواند یم ینگینقد یشافزا یگر،د یسو از ).٢٠٠۶ 1ی،ازم وان و

 و پـول حجـم یشافـزا بـا ،ینهمچنـ دهـد. یشافزا را الحسنه قرض وجوه عرضه ینهمچن و مشروع
 هبـ را یشـتریب مبالغ توانند یم یجهنت در )،همان( دارند یم نگه خود نزد یشتریب پول مردم ،ینگینقد

   دهند. اختصاص همنوعان به کمک یبرا الحسنه قرض
  

  یقتحق یشینهپ .٣

 مطالعـات امـا اسـت؛ نگرفتـه صورت خارج و داخل در جامع پژوهشی مقاله، ینا موضوع درباره
 و الحسـنه قـرض مفهـوم یـینتب و یبـانک بخش یها سپرده جذب بر مؤثر عوامل یبررس به یمتعدد

  شود: می اشاره آنها از یبرخ به ادامه در که اند پرداخته یاقتصاد کالن یرهایمتغ بر آن یرتأث
ــه 2،)٢٠١٧( یفروحــ ــینتع عوامــل یبررســ ب ــده ی ــراکش در ســپرده جــذب کنن  دوره یطــ م

 بانک، اندازه با ها بانک سپرده که دهد یم نشان پرداخته، یتاد پنل روش از استفاده با ٢٠١۴−٢٠٠٣
  دارد. مثبت یهمبستگ یداخل ناخالص یدتول رشد و سپرده سود نرخ تورم، نرخ یکاری،ب نرخ

                                                           
1. Haron & Wan Azmi   2. Ferrouhi  
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 از اسـتفاده بـا یبـانک یهـا سـپرده بـر را کالن و یمال منتخب یرهایمتغ یرتأث )٢٠١۵( 1الور و یاوس
FMOLS روش و یانباشتگ هم یها روش ی،فصل یها داده

 بررسـی غنـا در ٢٠١٣−٢٠٠٣ دوره یطـ 2
 یبانک یها سپرده بر سهام یمتق و پول حجم رشد تورم، سپرده، سود نرخ یایپو یرتأث منظور ینبد .اند کرده
   دارند. غنا در ها سپرده بر یمنف یریتأث پول حجم رشد و تورم دهد یم نشان یجنتا .است شده یبررس
 ٢٠١٠−١٩٨٠ دوره یطـ را یجریهن در ها بانک سپرده کننده یینتع کالن عوامل )٢٠١۴( 3یموار
 یعمـوم سـطح و سـود نـرخ بانـک، شعب یزانم بانک، یگذار یهسرما دهد یم نشان کرده، بررسی

  هستند. یجریهن یها بانک در یگذار سپرده کننده یینتع مهم عوامل از ها یمتق
 مـراکش یها بانک در یگذار سپرده کننده یینتع عوامل یبررس به ،)٢٠١۴( 4یریلهاد و یفروح

 یتملگـار دهـد مـی نشـان یجنتـا .پردازند یم ٢٠١٢−٢٠٠١ دوره یط یهمجمع روش از استفاده با
 یرهـایمتغ و هـا یبده کل به یخارج یمال ینمأت نسبت بانک)، اندازه یانگر(ب بانک کل یها ییدارا

 هـا سپرده با یخارج یممستق یگذار یهسرما و یداخل ناخالص یدتول رشد نرخ مانند یاقتصاد کالن
  دارند. بلندمدت رابطه
 دوره یطـ لبنـان یتجـار یهـا بانـک سـپرده یتقاضـا تـابع ینتخمـ به 5)٢٠٠٩( حصه و ینگرف
 ،کـالن سـطح در انـد. کرده یبند دسته کالن و خرد صورت دو به را یرهامتغ و  پرداخته ٢٠٠٨−١٩٩٣
 مثـل یخـارج یرهـایمتغ و ارز نرخ و ها یمتق سطح ،یاقتصاد یتفعال یزانم انندم یداخل یرهایمتغ
 یهمکـار یشـورا صندوق به یدسترس یزانم و یمال بازار یتوضع یشرفته،پ یکشورها یتجار یکلس
 نسـبت یشـتریب یرتأث یداخل عوامل که یدرحال ؛دارند ها سپرده یتقاضا بر دار امعن یریتأث فارس یجخل
 ،یاعتبـار سکیر یزانم انندم یداخل عوامل یزن خرد سطح در دارند. کالن سطح در یخارج عوامل به
  اند. داشته سپرده یتقاضا بر دار امعن یریتأث ینگینقد حجم یزانم و سود نرخ یهحاش وام، یزانم

 بـا یتجـار یهـا بانـک یهـا سـپرده کننده یینتع عوامل یبررس به )٢٠٠۶( یازم وان و هارون
 یهـا بانـک سـود نرخ دهد یم نشان یجنتا اند. پرداخته یمالز در یانباشتگ هم یها روش از استفاده
 یداخلـ ناخـالص یـدتول و پول عرضه کننده، مصرف یمتق شاخص سپرده، بهره یها نرخ ی،اسالم
 بـا مطـابق یبـانک یسـتمس یانمشـتر کـه انـد یافتـهدر ،ینهمچنـ دارنـد. ها سپرده بر معنادار ییرتأث
  کنند. یم رفتار انداز پس یها یتئور

 دوره یطـ آنهـا یجـار یهـا سـپرده حجم بر را ها بانک شدن یمل اثر 6)١٩٩٢( کتکار و کتکار
                                                           
1. Siaw and lawer    2. Fully Modified Ordinary Least Squares  
3. Eriemo     4. Ferrouhi and Lehadiri  
5. Finger and Hesse    6. Ketkar and Ketkar  
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 یهـا سـپرده یـزانم ،پـژوهش ینا یرهایمتغ .کردند یبررس چاو آزمون از استفاده با ١٩٨۵−١٩۵٢
 برگشـت نـرخ ها، سپرده یواقع بهره نرخ ی،انتظار تورم نرخ ی،واقع یداخل ناخالص یدتول ها، بانک
 یجنتـا هاسـت. بانـک شدن یمل منظور به یمجاز یرمتغ و شعب تعداد و یبرق یها ییدارا یانتظار
  است. داشته سپرده حجم بر یمنف ییرتأث ها بانک شدن یمل دهد یم نشان
 معتقـد یو پـردازد.  یمـ آن بـر تورم یرتأث و اسکناس قرض یفقه یبررس به )،١٣٨٧( فرد یزدیا
 اسـکناس یعنـی یـجرا پول گاه و برنج و طال مانند ؛است مال ینع صورت به گاه مقروضه مال است

 مطرح آن یاقتصاد ارزش کاهش و تورم موضوع (اسکناس) یامروز پول در کهینا به توجه با است.
 کـه را یپـول همان یاقتصاد ارزش لحاظ از دهنده وام اسکناس، با دادن قرض در شک بدون ،است
 اول گـروه ضـرر، از یریجلـوگ و خسـارت جبـران یبـرا .یردگ ینم بود، داده یرندهگ  وام به قبل سال

 دوم، گـروه کـرد؛ شـرط را یگرد یکاال یا طال با اسکناس ارزش یبرابر ابتدا از توان یم که معتقدند
 معتقدنـد اسـکناس، بودن یمثل یلدل به سوم گروه ؛اند گرفته نظر در یند یادا یمبنا را »یدخر توان«

 را تـورم نـرخ چهـارم گـروه سـرانجام و شـود برگردانـده یدبا شده، داده قرض که یپول مقدار همان
 توانـد یمـ دوم و اول یـهنظر دهـد یمـ نشان یقتحق یها یافته اند. کرده مطرح محاسبه یارمع عنوان به

 کمـک آن فلسـفه و اسـت غرر بر یمبتن که قرض عقد یتماه به توجه با ولی باشد؛ یمناسب راهکار
 کسب که دهنده قرض یزن و است یکین و احسان با همراه منفعت کسب بدون یازمندانن به داوطلبانه

 بـا اسـکناس قـرض در تـورم نرخ محاسبه یعنی سوم گروه یهنظر است، یاخرو ثواب و خدا یرضا
 محل آن، یاعتبار شزار یلدل به یزن اسکناس بودن یمثل کند. یم یداپ منافات قرض فلسفه و یتماه
  ندارد. یکاربرد پول یفتعر به توجه با اسکناس قرض در و است تأمل

 دوره یطـ یـرانا یبـانک نظـام در الحسـنه قرض یگاهجا یبررس به )،١٣٨۵( یقبادیک و مازار عرب
 ها سپرده کل از انداز پس الحسنه قرض یها سپرده سهم دهد یم نشان یجنتا پردازند. یم ١٣٨٢−١٣۶٣

 ثابـت درصد١٠ حدود در مطالعه مورد دوره یانیپا سال چند یط و یافته کاهش یجتدر به درصد٢۵ از
 و تـورم اثر در یبانک یها سپرده مداوم ارزش کاهش در عمده طور به توان یم را آن علت که است مانده
 از شـد. ایـجو سـود کسـب بـرای دار مدت یگذار یهسرما یها حساب در یگذار سپرده به مردم یلتما
 درصـد۶ یـانگینم طـور بـه یبانک نظام یپرداخت یالتتسه کل از الحسنه قرض یالتتسه سهم ییسو
 طـور بـه یقـانون یرذخـا احتساب با مطالعه دوره یط کشور یبانک نظام تر، روشن سخن به است. بوده
 یکـی است. کرده الحسنه قرض یالتتسه صرف را الحسنه قرض یها سپرده درصد۶٠ حدود یانگینم
 یهـا صندوق گرفتن رونق ی،بانک نظام در انداز پس الحسنه قرض یها سپرده سهم کاهش علل از یگرد

 ارزش درصـد۶٠ معـادل انـد شـده موفـق هـا صـندوق ینا که یطور به شود؛ یم یابیارز الحسنه قرض
  کنند. یزتجه ها سال ینا یط را یبانک نظام در الحسنه قرض یها  سپرده
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 نرخ بر یدتأک (با یبانک یها ه سپرد حجم بر ثرؤم عوامل یبررس به )١٣٨٩( یمنصور و منصف
 یالگــو یاقتصادســنج روش از اســتفاده بــا ١٣٨٧−١٣۶٧ دوره یطــ مشــارکت) اوراق ســود

 یاثرگـذار سـازوکار یبررسـ قیـتحق یاصل هدف پردازند. یم یحیتوض یها وقفه با یحیخودتوض
 مسکن متیق شاخص سهام، متیق شاخص ،یداخل ناخالص دیتول تورم، نرخ همچون ییرهایمتغ
 نشـان یجنتـا است. یبانکدار یکنون نظام در یبانک یها سپرده حجم بر مشارکت اوراق سود نرخ و
 مـتیق شاخص و سهام متیق شاخص تورم نرخ مشارکت، اوراق سود نرخ نیب یمنف رابطه دهد یم

 یهـا سـپرده حجـم و یداخلـ ناخـالص دیـتول نیب مثبت رابطه و یبانک یها سپرده حجم با مسکن
   .دارد وجود یبانک

 با منتخب یها بانک ،یبانک یها سپرده جذب بر مؤثر عوامل یبررس به )١٣٨٨( همکارانش و ینیام
 یواقعـ درآمـد دهـد یمـ نشان یجنتا اند. پرداخته ١٣٨۶−١٣۶٨ دوره یط رانیا صادرات بانک بر دیتأک

 و بـوده رانیا صادرات بانک بلندمدت یها سپرده حجم بر مثبت اثر نیشتریب یدارا ،شعب تعداد و سرانه
 اسـت، الحسـنه قـرض و یجـار یها سپرده حجم بر اثرگذار عوامل از زین نیشیپ دوره یها سپرده حجم
  دارند. یرانا صادرات بانک در ها سپرده حجم بر یکم اریبس ریتأث تیجمع و تورم ریمتغ ن،یهمچن

 در یخصوصـ بخـش یا سپرده منابع جذب بر ثرؤم عوامل )١٣٨٨( یلاسماع محمد و یاننظر
 هیـنظر براسـاس بـرآورد یالگو .اند کرده بررسی را )ی(دولت منتخب یتخصص و یتجار یها بانک
 :اسـت شـده بنا رهایمتغ از گروه دو براساس افراد انداز پس به مرتبط اتیادب و 1دمنیفر پول یتقاضا
 و امـالک یبها شاخص و ارز نرخ سود، نرخ ،یمل درآمد شامل، کالن اقتصاد یرهایمتغ ،اول گروه

 و التیتسـه حجـم شـعب، تعـداد شـامل یبانکدار صنعت ویژه یرهایمتغ دوم گروه و مستغالت
 بانـک چهـار و یتجار بانک شش ساالنه یها داده از استفاده با مدل دو هاست. بانک پرسنل تعداد

 شـده برآورد ١٣٨۶−١٣٧٧ یها سال یط متوازن ییتابلو یها داده مدل صورت به یدولت یتخصص
 نـرخ و مثبـت اثر التیتسه حجم و یواقع سود نرخ ،یمل درآمد دهد یم نشان نیتخم جینتا است.
 یخصوصـ بخـش یها سپرده جذب زانیم بر یمنف ییرتأث مستغالت و امالک یبها شاخص و ارز
 آثـار زیـن پرسـنل تعـداد و شـعب تعـداد داراسـت. یدولتـ یتخصص و یتجار یها بانک شبکه در

 ندارد. یخصوص بخش یمال منابع جذب زانیم بر یمعنادار
 یهـا سـپرده گـاه و یبـانک یهـا سـپرده کننـده یـینتع عوامـل دربـاره یا گسـترده هـای پژوهش

 ی،بـانک یهـا سـپرده سـود تـورم، یرتأث یبررس به عمده طور به که است گرفته صورت الحسنه قرض
 تاکنون اما ؛اند پرداخته یبانک یها سپرده بر و... یکاریب نرخ پول، حجم سهام، یمتق شعب، تعداد

                                                           
1. Friedman 
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 ؛اسـت نگرفتـه صـورت الحسـنه قـرض یهـا سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث درباره یتجرب پژوهش
 یدولتـ یها بانک الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث یبررس ،مقاله این هدف رو ازاین

  است. ١٣٩۵−١٣۶٣ دوره یط یران،ا یخصوص و
  

 مدل ارائه .۴

 بـر یاقتصـاد یـتامن یرتـأث یبررسـ بـرای ،یتجربـ مطالعات و ینظر یمبان براساس بخش ینا در
 الحسنه قرض یها سپرده کننده نییتع مهم عوامل ادامه در رو ازاین شود؛ می ارائه یمدل الحسنه قرض
  :شود می معرفی
)1(),,,,( LDBLVLLBDRLSLESfLGHD   

1
LES 2 ؛یاقتصاد یتامن یتملگار

LGHD یرهـایمتغ و الحسـنه قـرض یهـا سـپرده یتملگـار 
3 شامل کنترل

LBDR 4 ؛یبانک سپرده نرخ یتملگار
LVL 5 ؛ینگینقد حجم یتملگارLS یتملگـار 

6 ؛انداز پس
LDB یرهـایمتغ یاثرگـذار سازوکار ادامه در هستند. الحسنه قرض یالتتسه یتملگار 

  شود: می معرفی الحسنه قرض یها سپرده بر یادشده
 از آشـکار یافقـ و یفعلـ ساختار و یطشرا از یباثبات یتوضع یاقتصاد یتامن :یاقتصاد یتامن

 بـه ینـهبه طـور بـه ،کرده خطر از ییرها احساس دولت و سازمان جامعه، فرد، آن در که است یندهآ
 وجـوه کنندگان عرضه ازآنجاکه ).١٢ص ،١٣٨٧ (برومند، پردازند یم ثروت مصرف و یعتوز ید،تول

 ینده،آ در شده داده قرض وجوه اصل حفظ از نانیاطم یول ،یستندن یماد سود دنبال به الحسنه قرض
 تـا شـود یم باعث یندهآ به یناناطم یشافزا با یاقتصاد یتامن بهبود رو ازاین ؛آنهاست انتظار حداقل

 یـتامن بـه مربـوط یآمارهـا .شـود فـراهم دهنـدگان قـرض وجـوه عرضـه یبـرا مناسـب ییطمح
  است. شده استخراج PRSG(7( یاسیس یسکر خدمات گروه یآمار یگاهپا از یگذار یهسرما

 هـا)، یـیدارا یبازده از ینماد عنوان (به یبانک یها سپرده سود یشافزا با :یبانک یها سپرده نرخ
 بـه بـاال سـود یهـا نرخ پرداخت رو ازاین یابد؛ یم یشافزا الحسنه قرض وجوه عرضه فرصت ینههز

 یـنا کاهـد. یمـ الحسنه قرض یها حساب در یگذار سپرده یتجذاب از ،بوده یزانگ وسوسه ها سپرده
 کتکـار ،)١٣٨٩( یمنصور و منصف )،١٣٩٢( یبغر و یصفر مانند یادیز های پژوهش در یرمتغ
 شـده بـرده کـار بـه )١٣٨۴( سـپانلو و یابونور و )١٣٨۵( یقبادیک و مازار عرب )،١٩٩٢کتکار( و

                                                           
1. Logarithm of Economic security  2. Logarithm of Gharzol Hasana Deposits  
3. Logarithm of Bank Deposit Rates  4. Logarithm of Volume of Liquidity  
5. Logarithm of Saving   6. Logarithm of Dependency Burden  
7. Political Risk Servicees Group 
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 بانـک یزمـان یسـر اطالعـات بانک از یبانک یها سپرده سود به مربوط یآمارها گفت یدبا است.
  است. شده استخراج .ا ا. ج. یمرکز

 پرداخـت در الحسـنه قـرض یها سپرده یریکارگ به در یبانک نظام عملکرد الحسنه: قرض یالتتسه
 یـنا .دارد الحسـنه قـرض یهـا سپرده گذاران سپرده یزهانگ یشافزا در مهم ینقش الحسنه قرض یالتتسه
 یمروتـ )،٢٠٠٩( حصـه و ینگـرف )،٢٠١٣( 1ینـوییم و یانیصـ ماننـد یـادیز های پژوهش در یرمتغ
 و یابونور )،١٣٨۶( زاده یمکر )،١٣٨٨( یلاسماع محمد و یاننظر )،١٣٩٢( همکارانش و آبادی یفشر

 ثابت یمتق (به الحسنه قرض یالتتسه یرمتغ به مربوط یآمارها است. شده برده کار به )١٣٨۴( سپانلو
  است. شده استخراج ا. ا. ج. یمرکز بانک یزمان یسر اطالعات بانک از )١٣٨٣ سال

 مـردم یعنی ؛باشد باال کشور در انداز پس نرخ که باشد یا گونه به یاقتصاد اوضاع هرگاه انداز: پس
 گفـت تـوان یمـ باشـند خـود درآمـد از یبخشـ انباشـت بـه قـادر روزانـه یهـا نهیهز صرف بر افزون
 منبـع ین،بنـابرا شـد. خواهد تیتقو الحسنه قرض وجوه عرضه ینهمچن و کشور آن در یگذار هیسرما
 (بـه یملـ خالص انداز پس یرمتغ به مربوط یآمارها است. انداز پس الحسنه، قرض وجوه عرضه یاصل
  است. شده استخراج ا. ا. ج. یمرکز بانک یزمان یسر اطالعات بانک از )١٣٨٣ سال ثابت یمتق

 بانـک از ١٣٨٣ سـال ثابـت یمتق به ینگینقد حجم یرمتغ به مربوط یآمارها :ینگینقد حجم
  است. شده استخراج .ا ا. ج. یمرکز بانک یزمان یسر اطالعات
 دوره یطـ الحسـنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث یبررس به پژوهش ینا مجموع، در
 و یاقتصــاد یــتامن رابطــه یــینتب و گفتــه  پــیش مطالــب بــه توجــه بــا پــردازد. یمــ ١٣٩۵−١٣۶٣
   :است یرز صورت به یشنهادیپ معادله الحسنه، قرض

(2)  
tttttt ULDBLVLLBDRLSLESCLGHD  *****  

  یجنتا یلتحل و یهتجز و مدل برآورد .۵

 یبـرا مقالـه یـنا در کـه شـود آزمـون مدل در نظر مورد یرهایمتغ یاییپا باید الگو نیتخم از شیپ
 ؛اسـت شـده استفاده )ADF( فولر یکید واحد شهیر آزمون از یزمان یسر یها داده یاییپا یبررس

 کیـتکن نـدیافر و آیـد مـی پـیش کـاذب ونیرگرسـ مشـکل نباشـد، یـاپا رهایمتغ که یصورت در یراز
 کننده گمراه و دار تورش یبرآوردها به یونیرگرس نیتخم و نباشد مناسب است ممکن یاقتصادسنج

 سـپس و آزمـون نظر مورد یرهایمتغ یاییپا نخست ،رو ازاین 2.)١٩٨٧ گرنجر، و (انگل شود منجر
   .شود می برآورد مدل

                                                           
1. Sayani and Miniaoui   2. Engle & Granger  
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  مطالعه مورد یرهایمتغ سطح در واحد یشهر آزمون یجنتا :٢ جدول

  یقتحق های یافته منبع:

  
 در هسـتند. یسـتاا سطح در یرهامتغ تمام که است آن از نشان یرها،متغ یستاییا از حاصل یجنتا
 پسـماند، جمـالت بـودن نرمال ی،همسان یانسوار نظر از الگو صحت یصتشخ های آزمون ،ادامه
 در یصتشـخ یهـا آزمـون بـه مربـوط یجنتـا است. هشد انجام یالیسر یهمبستگ و مدل یتبع فرم

  :است آمده )٣( جدول
 

  یصتشخ آزمون یجنتا :٣ جدول

 یجنتاآزمونآماره آزمون نوع

  مدل یتبع فرم آزمون
  )یرمز (آزمون

٠٠٩/٠:F  
٩١/٠:Prob 

 ینتخم تابع فرم بودن درست بر یمبن فرض احتمال ارزش و F آماره به توجه با
  کرد. رد توان ینم را شده زده

 بودن نرمال آزمون
 Prob:٠۵٣۴/٠  ها یماندهباق

 ۵/٠ و ١/٠ ینب یچولگ مطلق قدر .١ است:نرمالپسماندیعتوزیلدلسهبه
 تر کوچک ٪۵ سطح در جدول دو یچ از دو یچ آن یعتوز  که JB آماره .٢ است؛

  است.۵٪ از تر بزرگ بودن نرمالاحتمال.٣واست
یصتشخ آزمون
 یانسوار  یهمسانبر یمبن H0 یهفرض قبول دهندهنشانجرنگلآزمونیجنتا  Prob:١٢٠٧/٠ یانسوار  یهمسان

 است. پسماند جمالتینب

  Prob:٠٠۵/٠ یخودهمبستگ آزمون
٢٣۴/١: DW 

 وجود عدم بر یمبن H0 یهفرض رد دهنده نشان 1گادفری−یوشبر  آزمون یجنتا
 خود یحتصح از آن رفع یبرا که است پسماند جمالت ینب یخودهمبستگ

  است. شده استفاده دوم و اولمرحلهبازگشت
  یقتحق های یافته منبع:

  
 یـلتحل و یـهتجز و مدل ینتخم به مدل، درست برآورد برای یصتشخ یها آزمون انجام از پس

   :شود می پرداخته یجنتا
 ییرتـأث یاقتصـاد یـتامن شاخص که است آن از نشان )۴( جدول در ینتخم از حاصل یجنتا

                                                           
1. Brvsh- Godfrey 

  یبحران یرمقاد  ADF آماره  ینهبه وقفه تعداد یرمتغ
١% ۵%  ١٠% 

LGHD ٣٣٨ ١/۴-٠٧٣/۴-۴۶۵/١  -٣۵٩/٣- 
LES  ٩ ١۵/۵- ٠٧٣/۴-۴۶۵/١  -٣۵٩/٣- 
LS ٩ ١۵/۵- ۵٨٩/٢-١/٣- ۵٨/٢-  

LBDR  ٠٢/٣ ١- ۵٨٩/٢-١/٣- ۵٨/٢-  
LVL ١۶٣٩/٢- ۵٨٩٧/٢-١/٣- ۵٨/٢-  
LDB ١۶٣٩/۴- ۵٨٩٧/٢-١/٣- ۵٨/٢-  
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 براسـاس یاقتصـاد یـتامن بهبـود یقـتحق در .دارد الحسـنه قـرض یهـا سپرده بر معنادار و مثبت
 باشـد، یینیپـا سطح در GDP به نسبت دولت بودجه یکسر که است ینا از ثرأمت ICRG شاخص

 ،باشد باال یاقتصاد رشد ،باشد نداشته وجود مزمن یها پرداخت تراز یکسر ،باشد یینپا تورم نرخ
 فـراهم الحسنه قرض وجوه کنندگان عرضه یبرا را یبخش یناناطم و باشد ثبات با کالن اقتصاد یطمح

 یـدخر قـدرت کـاهش از نگرانـی بدون یاقتصاد یتامن بهبود یفضا در مسلمان فرد ،ینبنابرا کند. 
 الور و یاوسـ یها یافته با مطابق .کند الحسنه قرض وجوه عرضه به اقدام شده، داده قرض وجوه یندهآ
 یقبـادیک و مـازار عرب و )١٣٨٧( فر یزدیا )،٢٠١٧( یفروح )،١٩٩٢( کتکار و کتکار )،٢٠١۵(
  دارد. الحسنه قرض یها سپرده بر معنادار و مثبت ییرتأث یاقتصاد یتامن بهبود )،١٣٨۵(

 یهـا سـپرده بـر معنادار و مثبت ییرتأث ینگینقد حجم یرمتغ یزن )۴( جدول ینتخم یجنتا طبق
 وان و هـارون )،٢٠٠٩( حصـه و ینگـرف )،٢٠١۵( الور و یاوس یها یافته مطابق دارد. الحسنه قرض
 یهـا سـپرده و ینگینقـد حجـم ینبـ مثبـت رابطـه یـزن )١٩٩٢( کتکـار و کتکار و )٢٠٠۶( یازم

 دادن وام فرصـت ینـههز کاهش موجب ینگینقد حجم یشافزا یراز ؛است هشد ییدأت الحسنه قرض
   .شود می الحسنه قرض وجوه

 الحسـنه قـرض وجـوه عرضه انداز پس یشافزا با که دارد آن از نشان )۴( جدول یجنتا ،ینهمچن
 ؛اسـت انـداز پس یشافزا از یناش الحسنه قرض یها سپرده یشافزا سخن، یگرد به یابد؛ می افزایش

 بـا مطـابق و دارنـد یاراخت در الحسنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده یبرا یشتریب منابع افراد یراز
  است. )٢٠٠٩( حصه و ینگرف و )١٣٨٩( همکارانش و ینیام های یافته

 یـلتما کـه اسـت ییهـا مؤلفـه از یکـی یـزن هـا) یـیدارا بازده از ینماد عنوان (به یبانک سود نرخ
 و یمنفـ یریتـأث یبـانک سـود نـرخ )،٣( جـدول یجنتا طبق .دهد یم قرار یرتأث تحت را دهندگان قرض
 الحسنه قرض وجوه فرصت ینههز ی،بانک سود یشافزا با یراز ؛دارد الحسنه قرض یها سپرده بر یمعنادا
 یجنتـا بـا مطـابق و یابـد یمـ کـاهش الحسنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده به یلتما و یافته یشافزا

 )١٣٨٩( یمنصـور و منصـف )،١٣٩٢( یـبغر و یصـفر )،٢٠١۵( الور و یاوسـ )،٢٠١٧( یفروح
  است. )١٣٨۴( سپانلو و یابونور و )١٣٨۵( یقبادیک و مازار عرب )،١٩٩٢( کتکار و کتکار

 بـا مطـابق دارد. الحسـنه قرض یها سپرده بر معنادار و مثبت ییرتأث یزن الحسنه قرض یالتتسه
 همکـارانش و آبـادی یفشـر یمروت )،٢٠٠٩( حصه و ینگرف )،٢٠١٣( 1ینوییم و یانیص پژوهش

 )،١٣٨۴( سـپانلو و یابونـور )،١٣٨۶( زاده یمکـر )،١٣٨٨( یلاسـماع محمد و یاننظر )،١٣٩٢(
                                                           
1. Sayani and Miniaoui 
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 و است الحسنه قرض یها سپرده در افراد یگذار سپرده یاصل عوامل از یکی الحسنه قرض یالتتسه
 داده وام یازمندن افراد به شان وجوه ببینند الحسنه قرض یها سپرده گذاران سپرده که هنگامی ینهمچن
   .کنند می پیدا کار ینا یبرا دوچندانی یزهانگ ،شود می

  
  الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث برآورد یجنتا :۴ جدول

  ۴  ٣ ١٢ یرمتغ

C  ٢٢/٨٧ 
)٠٠۵/٠( 

١٢/٧٩ 
)٠٣/٠( 

٢۶/۶٧  
)٠٣/٠(  

١٣/۵٨  
)٠٨/٠(  

LES ٨٢/٨ 
)٠٢/٠( 

٩٢/٧ 
)٠٨/٠( 

٨٣/٧  
)٠۶/٠(  

٧١/٧  
)٠٧/٠(  

LS  ٣/١۴ 
)٠٠١/٠( 

- 
 

٣١/١٢  
)٠٠٢/٠(  

٣١/٠  
)٠٠٢/٠(  

LBDR - 
 

١۴/۴- 
)٠٨/٠( 

-  
  

٢٣/٣-  
)٠٣/٠(  

LBD   ۵۶/٠- 
)٠٧/٠( 

-  
  

۴٩/٠-  
)٠۴/٠(  

Durbin-Watson ١۵/٩٨/١  ٠٨/٢ ١/٢ ٢  
R-Squared  ٩۵/٩ ٠۴/٩٢/٠  ٩٣/٠ ٠  

Adj R-Squared  ٩۴۵/٩٢ ٩٣٣/٠ ٠۵/٩١/٠  ٠  
F  ۴۶/١/١٩٩  ٣/١٩٨ ٢/٢٣١ ٢٢٢  

  یقتحق های یافته منبع:
  .دهد یم نشان را p-valu مقدار پرانتز داخل اعداد *

  
 یشنهادهاپ و یریگ  یجهنت .۵

 بـا یـراز ؛اسـت الحسـنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده برای کننده یینتع یعامل یاقتصاد یتامن
 شود یم فراهم الحسنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده یبرا مناسب ینهزم یاقتصاد یتامن یشافزا
 کـاهش خطر از آنان اندک وجوه تا شود یم یجادا اقتصاد یندهآ به یناناطم جامعه افراد عموم یبرا و

 فرصـت ینههز کاهش با یاقتصاد یتامن بهبود ،ینبنابرا د.شو  یم یمنا یندهآ در یدخر قدرت ارزش
 در یگـذار سـپرده یبـرا را یمناسـب بسـتر الحسـنه قـرض یهـا سـپرده در شـده یگذار سپرده وجوه
 یمناسـب بسـتر ی،اقتصـاد یـتامن بهبـود بـا سخن، یگرد به .آورد می پدید الحسنه قرض یها سپرده
 یهـا سـپرده در الحسـنه قـرض یاخـرو و یمعنـو یبـازده کسـب یبرا مسلمانان تا دشو یم فراهم
 محافـل در هنوز ی،اسالم اقتصاد در موضوع نیا بودن نوپا لیدل به کنند. یگذار سپرده الحسنه قرض
 مقالـه ایـن یاصـل هـدف ،ینبنابرا است. نشده مانجا آن درباره جامع پژوهشی یاقتصاد و یحقوق
 براساس یاقتصاد یتامن یها مؤلفه است. الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن یرتأث یبررس
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ICRG یانه،سـال تورم نرخ ی،واقع یداخل ناخالص یدتول رشد سرانه، یداخل ناخالص یدتول شامل 
 عمـده طـور بـه که است GDP به نسبت دولت بودجه یکسر و GDP به نسبت یجار حساب تراز
 یجادا و دولت درست عملکرد ،ینبنابرا است. یاقتصاد یراهبردها و ها یاستس یخروج یانگرنما

   است. الحسنه قرض یها سپرده در افراد یگذار سپرده عوامل ینتر مهم از یکی یاقتصاد ثبات
 معنادار و مثبت ییرتأث انداز پس و ینگینقد حجم الحسنه، قرض یالتتسه یرهایمتغ ،ینهمچن

 یهـا سـپرده بـر دار امعنـ و یمنفـ ییرتـأث یبانک یها سپرده سود و دارند الحسنه قرض یها سپرده بر
  شود: یم یشنهادپ الحسنه قرض یها سپرده بر یاقتصاد یتامن نقش یینتب برای دارند. الحسنه قرض
 منظـور به یاقتصاد یتامن بهبود برای مناسب یاقتصاد یها استیس گرفتن پیش در با دولت −
 ؛بردارد گام الحسنه قرض یها سپرده گذاران سپرده وجوه یندهآ یدخر قدرت حفظ
 یـراز ؛کنـد دوری شـدت بـه دشـون می منجر یاقتصاد یثبات یب به که ییها یاستس از دولت −
 یدشـد یکسـر تـورم، یبـاال یهـا نـرخ صورت به که یاقتصاد کالن یها یاستس نامناسب یاجرا

 یهـا یبـده یشافـزا اقتصـاد، یمنف گاه و یینپا رشد نرخ ی،تجار تراز مزمن یکسر دولت، بودجه
 یـدخر قـدرت یدشـد کـاهش بـه ید،نما یم بروز یمل پول ارزش یدشد کاهش سرانجام و یخارج
 ؛شود  یم منجر الحسنه قرض یها سپرده در شده یگذار سپرده وجوه
 اقدامات یدبا الحسنه قرض یها سپرده بر الحسنه قرض یالتتسه پرداخت مثبت یرتأث به توجه با −
 الحسـنه قـرض یالتتسـه پرداخـت در یبانک نظام عملکرد یشترب هرچه یتشفاف یبرا مناسب یقانون
 ؛یابد افزایش الحسنه قرض یها سپرده در یگذار سپرده یبرا افراد یناناطم تا دشو یجادا

 یازمندانن به الحسنه قرض یالتتسه پرداخت یبرا کامل طور به الحسنه قرض یها سپرده دیبا −
 یچهـ بـدون الحسـنه قـرض یهـا سپرده کل تا دشو فراهم یامکانات دیبا منظور ینبد ؛یابد یصتخص
  .یردگ قرار یدکنندگانتول و یازمندانن یاراخت در یقانون کسر
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 منابع

  

 بـر یسـازمان درون عوامـل آثـار یـلتحل و یهتجز« )،١٣٨۴( سپانلو یهاد و یلاسماع ی،ابونور .١
 ،١۴ش ،١٢س ،رفتـار دانشـور ،»تهـران) ملـت بانـک :یمـورد (مطالعـه یبانک سپرده جذب
  .٨٠−۶٧ص
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