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چهارمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فّناوری، ۲۶ آذر ۱۳۹۳در پژوهشکده پولی و بانکی 
با حضور مدیران شبکه بانکی، اساتید و پژوهشگران برگزار شد. در ابتدای مراسم دکتر فرهاد 
نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با ارائه گزارش عملکرد پژوهشکده به نقش پژوهش در 
سیاست های کلیدی اقتصادی و تصمیم گیری ها اشاره کرد و افزود: تاریخ اقتصاد در ۱۰۰ سال 
اقتصادی  پولی،  نگاه سیاست گذار به حوزه  نوع  به لحاظ  اخیر  گذشته نشان می دهد که دوره 
و بانکی، بی سابقه و بی نظیر است. در ایران نیز باالترین مقام اجرایی کشور توجه ویژه ای به 
موضوعات بانکی دارد و متغیرهایی چون پایه پولی، حجم نقدینگی و کنترل تورم به واژه های 
کلیدی متداول در ادبیات دولتمردان مبدل گشته است. جلسات منظم تیم اقتصادی دولت نیز 

نشان از اهمیت این موضوع دارد.

به  تبدیل دانش  اما چرخه  ایران مناسب  را در  به دانش  تبدیل پول  نیلی چرخه  همچنین دکتر 
پول را در وضعیت نامناسب دانست و خاطر نشان کرد که این ضعف ناشی از بی توجهی ویژه 
به بخش پژوهش در تصمیم سازی هاست و باید درصدد رفع این نقطه ضعف بود و دانایی را به 

دارایی تبدیل کرد.

وی نقش پژوهشکده را در سال ۱۳۹۳ پررنگ ارزیابی کرد و به پژوهش های در دست اقدام 
در سال جاری و آینده ازجمله ارزیابی سالمت بانک ها، چشم انداز صنعت مالی کشور و تدوین 
مدل بانکی نوین ایران )مبنا( اشاره نمود و افزود: ارزیابی سالمت بانک ها و چشم انداز صنعت 
مالی کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ کامل و تدوین مدل بانکی نوین ایران در سه ساله آتی انجام 
خواهد شد. همچنین تالش پژوهشکده را ایفای نقش در تصمیم سازی دانست و ضمن انتقاد 
از مغفول ماندن بحث تجاری سازی دانش در این حوزه افزود: ایران در تولید مقاالت رتبه ۲۰ 
دنیا را دارد اما در تجاری سازی دانش رتبه ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده است و این شکاف 

باید از بین برود. 
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در  پژوهشکده  کالن  اهداف  همچنین  وی 
انجام  برای  حوزه مأموریتی و حوزه پشتیبانی 
طرح های پژوهشی را چنین بیان کرد: ما درپی 
افزایش اثربخشی در سیاست گذاری های کالن 
و  مرکزی  بانک  نوسازی  کشور،  اقتصادی 
حوزه  های  در  پارادایم سازی  و  حرفه ای  سازی 
سیاستی و حرفه ای بانک ها هستیم. همچنین 
در حوزه پشتیبانی توانمندسازی، پایدارسازی 
منابع مالی و تجهیزاتی، چابک سازی و افزایش 
بهره وری، تأمین زیرساخت های مناسب تولید 
مناسب  سازوکارهای  ایجاد  دانش،  انتشار  و 
رشد  پژوهشکده،  با  ذی نفعان  تعامل  مؤثر  و 
ارتقای کیفیت  سازمانی،  نماسازی  توسعه  و 
در  سازمانی  فرهنگ  توسعه  و  انسانی  منابع 

صدر برنامه   های پژوهشی ما قرار دارند. 

مدیرعامل  همتی،  عبدالناصر  دکتر  ادامه  در 
بانک ملی ایران، اظهار داشت پژوهش باید به 
یک فرهنگ تبدیل شود و اگر چنین نشود، به 
جایی نخواهیم رسید. ایشان ضمن بیان مطلب 
شبکه  در  پژوهش  فعلی  وضعیت  به  فوق، 
زمینه ها  برخی  در  افزود:  و  اشاره کرد  بانکی 
عمومی  ولی  داشته ایم  خوبی  پیشرفت های 
نیست. پژوهشکده پولی و بانکی بسیار خوب 
پژوهش های  به گونه ای که  است،  عمل کرده 
انجام شده در سطح بین المللی قابل ارائه است 
ولی عمومیت ندارند و به حیطه تصمیم گیری 
و عمل نمی رسند. اکنون دولت، دولت تدبیر 
است و مصّمم است که مشکالت را حل کند. 
مبتالبه  موضوع  پنج  یا  چهار  است  شایسته 
شبکه بانکی، مورد پژوهش قرار گیرد تا با اتکا 

به نتایج آن و اتخاذ راهکارهای مناسب، نظام 
بانکی از حالت فعلی خارج شود. 

داشت:  اظهار  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 
در کشورهای پیشرفته مهم تا ۷ درصد تولید 
مصرف  پژوهش  زمینه  در  داخلی  ناخالص 
ما  کشور  در  رقم  این  که  حالی   در  می شود، 
حدود ۰٫۴ درصد است. ایشان در بخش های 
و  مهم  موضوع  از سخنان خود چند  دیگری 
و  مطرح کرد  را  بانکداری کشور  نیاز  مورد 
انجام پژوهش های کاربردی را خواستار شد.

در ادامه این مراسم، بیانیه هیئت داوران خوانده 

پولی  حوزه  در  منتخب  یک کتاب  به  و  شد 
مقاله   ۲ پولی،  حوزه  در  مقاله   ۲ بانکی،  و 
در حوزه بانکی، ۷ مدیر پژوهشی منتخب از 
بانک  از  منتخب  پژوهشگر    ۶ بانکی،  نظام 
مرکزی، یک پژوهشگر منتخب از پژوهشکده 
نظام  از  پژوهشگر منتخب   ۶ بانکی،  و  پولی 
بانک ها  از  منتخب  پژوهشگر   ۹ و  بانکی 
پایان  در  شد.  اهدا  یادبود  رسم  به  جوایزی 
نمایشگاه  از  شرکت کنندگان  نیز  مراسم 
و  پولی  پژوهشکده  پژوهشی  دستاوردهای 

بانکی بازدید کردند.
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روز 	•  »Money and Economy« تحریریه مجله  هیئت  دومین جلسه 
یکشنبه ۲۳ آذر با حضور اعضای هیئت تحریریه آقایان دکتر فرهاد 
نیلی، دکتر احمد مجتهد، دکتر سید احمدرضا جاللی  نائینی، دکتر 
غالمعلی شرزه ای، دکتر غالمعلی فرجادی، دکتر علی حسن زاده و 

خانم دکتر زهرا افشاری برگزار شد.
محوریت 	• با  نوین«  »بانکداری  آموزشی  دوره های  مجموعه 

موضوعات نقشه  راه بانکداری الکترونیک، مدیریت ریسک جامع و 
ضوابط بال ۳، عملکرد بانک از منظر سالمت بانکی، تحلیل نسبت 
بر سپر سرمایه و چهارچوب  اثرگذار  کفایت سرمایه و متغیرهای 
تشکیالتی و فنی سرمایه گذاری در روزهای ۹ و ۱۰ دی  ویژه مدیران 

بانک سینا برگزار گردید.
بانکداری 	• ساالنه  همایش  چهارمین  هم اندیشی  جلسه  دی   ۱۶ در 

الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور مدیران آموزش و روابط 
عمومی بانک ها برگزار شد. 

)شبکه 	• مفاسا  شبکه  طرح  عنوان  با  سلیمیان  عباس  دکتر  ارائه 
و  مدیران  حضور  با  ایرانیان(  ستاره  الکترونیکی  فروش  مشارکتی 

کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در ۲۱ دی برگزار گردید. 
و 	• الکترونیک  بانکداری  ساالنه  همایش  چهارمین  خبری  نشست 

نظام های پرداخت ۲۹ دی  در محل بانک مرکزی برگزار شد. 
هفتمین جلسه شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۳ روز یکشنبه ۱۶ آذر 	•

برگزار شد و تصميماتی به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

تصویب آیین نامه پرداخت های پژوهشی 	 
مالی 	  و  پولی  یکپارچه  جهانی  »مدل  پژوهشی  طرح  تصویب 

 »)GIMF(
تصویب طرح  پژوهشی »تهیه نرم افزار تحریم ها« 	 
بانكداری 	   :)۲( اسالمی  »بانکداری  پژوهشی  طرح  تصویب 

مركزی اسالمی و سياست گذاری پولی و ارزی منطبق با شريعت« 
تمديد اشتراک پايگاه علمی مقاالت نشريات فارسی، بانک اطالعات 	•

نشريات كشور )Magiran( به مدت يکسال در کتابخانه پژوهشکده
تهيه و سفارش ۴ عنوان كتاب التين درخواستی مربوط به گروه های 	•

پژوهشی پژوهشکده به صورت مستقيم از طريق ناشران بين المللی 
و تأمين منابع مرجع معتبر فقهی عربی مورد نياز گروه بانكداری 

اسالمی كه هركدام شامل چند جلد است، از طريق خريد ۷ عنوان 
كتاب مرجع فقهی به منظور تكميل منابع مرجع كتابخانه پژوهشکده

دوره های آموزشی ویژه کارکنان پژوهشکده جهت استفاده از سامانه 	•
اتوماسیون اداری برگزار شد.

نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری بر پایه شیرپوینت و آزمون های 	•
انتشار  مجوز  فرایند صدور  پیاده سازی  در  همکاری  سامانه،  اولیه 

کتاب در سامانه انجام شد.
گزارش اعتبارات پژوهشی سه ماهه اول به درخواست بانک مرکزی 	•

انجام شد و مفاد آیین نامه اجرایی مربوطه بررسی گردید.
پایگاه داده تهیه شده از داده های پژوهشکده به  روزرسانی شد.	•
زیرسایت برنامه ریزی با هدف انتشار اطالعات مربوط به برنامه ریزی 	•

در سطح پژوهشکده و ایجاد مخزن اسناد ایجاد شد.
جلسه شورای خبرگان پروژه مبنا در تاریخ ۲ آذر برگزار گردید.	•

گزارش های پژوهشی زیر در آذرماه در وب سایت پژوهشکده قرار گرفت:

شکست بازار اعتبارات	 
اطالعات 	  از  استفاده  با  ایران  صنعتی  تولید  فصلی  گزارش 

شرکت های بورسی )تابستان ۱۳۹۳(
گزارش ماهانه پیش بینی تورم آبان ۱۳۹۳	 
گزارش فصلی »متغیرهای کالن« تابستان ۱۳۹۳	 
گزارش ادواری »چشم  انداز کوتاه  مدت اقتصاد کالن ایران« آبان   ۱۳۹۳	 
مطالبات غیر جاری یا دارایی های مسموم بانک ها	 
مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور	 
رکود تورمی در ایران: نظم های آماری و عوامل آن	 
رکود تورمی و راهکارهای خروج	 

گزارش های پژوهشی زیر در دی ماه در وب سایت پژوهشکده قرار گرفت:

قواعد مالی و پیاده سازی آن در ایران	 
گزارش ادواری »چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد کالن ایران« دی ۱۳۹۳	 
گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ۱۳۹۳	 
رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان مدت	 
تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چهارچوب سیاست پولی 	 
تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن	 
صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی	 

طرح های پژوهشی زیر دی ماه به اتمام رسید:

اعطای 	  در  ارز  نرخ  ریسک  پوشش  عملیاتی  سازوکارهای  بررسی 
توسط  ریالی  و  ارزی  تسهیالت  اعطای  بر  تأکید  با  تسهیالت: 

صندوق توسعه ملی 
سیاست گذاری پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران: 	 

رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
الگوی 	  یک  از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  ارز  نرخ  بررسی گذار 

)VAR( خودرگرسیون برداری

اخبار پژوهشکده
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گزارش برگزاری سلسله نشست های گروه های پژوهشی

کانال  طریق  از  بانک ها  ترازنامه  موقعیت 
وام دهی بانکی نقشی کلیدی در اقتصاد حقیقی 
ایفا می کند. از بین اقالم ترازنامه بانک ها نیز 
بر  محاسبه شده  قانونی  سرمایه  نسبت  مقدار 
اساس توافق نامه سرمایه بال که در اکثر کشورها 
پیاده سازی شده، به عنوان متغیر کلیدی جدیدی 
قرار  توجه  مورد  پولی  انتقال  سازوکار  در 
با  اخیر  سال های  در  مسئله  این  است.  گرفته 
پررنگ شدن نقش مقررات سرمایه در تصمیم 
اعطای اعتبار بانک ها و شکل گیری تحوالت 
شگرفی در این مقررات، از اهمیت بیشتری در 

عرصه بین المللی برخوردار شده است. 

توافق نامه سرمایه بال یک در ایران هر چند با 
تأخیر زیاد، در قالب سه بخشنامه توسط اداره 
به  اجرا  و جهت  تنظیم  مرکزی  بانک  نظارت 

کانال وام دهی بانکی در سایه مقررات کفایت سرمایه

بانک ها ابالغ شده و در سال های اخیر نسبت 
بانک های  اکثر  ترازنامه  در  سرمایه  کفایت 
بانکی  شبکه  از  عظیمی  بخش  خصوصی که 
شده  می دهند، گزارش  اختصاص  خود  به  را 
اثر آن بر تصمیم وام دهی  با این وجود  است. 
ارزیابی  مورد  پولی  انتقال  سازوکار  و  بانکی 
دقیق قرار نگرفته است. از این رو در این ارائه 
با استفاده از داده های فصلی شبکه بانکی، اثر 
کفایت سرمایه بر کانال وام دهی بانکی در طول 
سال های ۱۳۸۶:۱ - ۱۳۹۲:۲ در قالب یک 

گروه  چهار  در  بانکی  شبکه  برای  پانل  مدل 
دولتی،  تخصصی  دولتی،  تجاری  بانک های 
می شود.  بررسی  خصوصی  و  خصوصی شده 
نتایج بیانگر اثربخشی سرمایه بانک در قالب 
نسبت کفایت سرمایه صرفًا در تصمیم وام دهی 
به  که  به نحوی  است،  خصوصی  بانک های 
پولی منجر می شود، در  اثر سیاست  تضعیف 
حالی که این متغیر اثری بر کانال وام دهی بانکی 

در دیگر گروه های بانکی ندارد.

دکتر زهرا خوشنود
)عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

مرضیه اسفندیاری
)پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

۹ آذر ۱۳۹۳

با  مطابق  مالی  خدمات  و  محصوالت  ارائه 
شریعت در بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی 
مسائل  بروز  به  متعارف  بانک های  به  نسبت 
ریسک  مدیریت  و  نظارت  زمینه  در  متفاوتی 
منجر می گردد. از این رو، مدیریت بهینه ریسک 
از  متعارف  بانک های  با  رقابت پذیری  برای 
این  است.  برخوردار  قابل توجهی  اهمیت 
ویژگی های منحصربه فرد امکان بررسی ریسک 
فراهم  دیدگاه  دو  از  را  اسالمی  بانک های 
بانک های  بین  مشترک  ریسک های  می کند: 
ریسک های  و  اسالمی  بانک های  و  متعارف 

مختص بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی.

بال  استانداردهای  آنجا  که  از  حال،  عین  در 
دو برای پیاده سازی در بانک های اسالمی، در 
نیاز  مورد  سرمایه  حداقل  فراهم آوردن  زمینه 
برای سپر قرارگرفتن در مقابل ریسک ناکافی 
به نظر می رسند، هیئت خدمات مالی اسالمی 

در  استانداردهایی  انتشار  به  اقدام   )IFSB(
رابطه با کفایت سرمایه بر پایه بال دو نموده که 
مشخصات  درنظرگرفتن  برای  الزم  تغییرات 
بانک های  خاص  خدمات  و  محصوالت 

اسالمی را منظور کرده است.

انواع  بررسی  به  پژوهش  این  این رو،  از 
ریسک های  اسالمی،  بانک های  ریسک های 
مربوط به مراحل مختلف اجرای قراردادهای 
مالی اسالمی و تفاوت های فنی استانداردهای 

بال دو و IFSB می پردازد.

عطیه حاجیان
)دانش آموخته رشته مهندسی مالی از دانشگاه مالزی(

۹ آذر ۱۳۹۳

مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی
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بنگاه داری بانک ها موضوعی است که در چند 
چالش های  از  یکی  به عنوان  مکرر  اخیر  سال 
اساس  بر همین  می گردد.  مطرح  بانکی  نظام 
زاویه  از  تا  است  آن  درپی  حاضر  پژوهش 
بررسی  به  تلفیقی  و  اصلی  مالی  صورت های 
موضوع بپردازد. بر اساس یافته های پژوهشی 
به صورت  را  حاصل  نتایج  از  بخشی  می توان 

فهرست وار به شرح ذیل ذکر نمود:

به دلیل فقدان تعریف مشخص و روشن از 	•
مشخص  درک  بانک ها،  توسط  بنگاه داری 
از پدیده مورد نظر شکل نگرفته  و روشنی 
مشخص  چهارچوب  همچنین  است. 
از  خاصی  برداشت  تلفیق،  حسابداری 
یک  توسط  فرعی  شرکت  یک  تحصیل 
ارائه می نماید که مقید به  شرکت اصلی را 
 شرط کنترل است و معمواًل همراه با حفظ 
یک  سهام  درصد   ۵۰ از  بیش  مالکیت 
شرکت است. بر همین اساس می توان اشاره 
نمود که اصواًل مفهوم گروه مالی در قوانین 

پولی و بانکی کشور مغفول مانده است.

مابین 	• آشکاری  تضاد  موجود  شرایط  در 
پولی  قانون  و  ربا  بدون  بانکداری  قانون 
عملیات  خصوص  در  کشور  بانکی  و 
یادشده  تعارض  دارد.  وجود  غیرمرتبط 
بدون  بانکداری  به سمت  اجرایی  از حیث 
ربا و در قالب عقودی نظیر سرمایه گذاری 

دکتر علی ارشدی )عضو هیئت علمی 
پژوهشکده پولی و بانکی(

۱۶ آذر ۱۳۹۳

مستقیم و مشارکت حقوقی و با عبور از ماده 
۳۴ قانون پولی و بانکی شکل اجرایی به خود 

گرفته است.

بانک 	• نسبت های  در  اندازه  از  بیش  اریب 
حاکی  بانک ها  شرکتی  عملیات  در  مرکزی 
اصالح  و  نظارت  تقویت  ضرورت  از 

نسبت های مذکور است.

بانک های کشور 	• از  پاره ای  حاضر  حال  در 
شکل گرفته،  سرمایه گذاری  ساختار  به دلیل 
ادامه  به  قادر  انجام عملیات شرکتی،  بدون 
موجودیت  دیگر  بیان  به  نیستند.  فعالیت 
به فعالیت  شرکت های  شرکت اصلی منوط 

وابسته فرعی است.

تأثیر 	• حیث  از  روشنی  و  مشخص  تحلیل 
شرکت های  رونق  و  رکود  نیز  و  نوسانات 
فرعی و وابسته بر بانک ها )شرکت اصلی( 

وجود ندارد. 

به بیان دیگر تفکیک ارزش اسمی و ارزش 	•
دفتری دارایی های سرمایه گذاری شرکتی نه 
تنها به سهولت امکان پذیر نبوده بلکه اصواًل 
نیست.  قابل استخراج  مالی  صورت های  از 
در  حسابرسان  فراوان  تالش های  علی رغم 
افشای حداکثر اطالعات مؤثر به نظر هنوز 
صورت های مالی افشاشده از حیث عملیات 
و رابطه مالی شرکت های اصلی و فرعی از 

شفافیت الزم برخوردار نیست.

ارزیابی بنگاه داری بانک ها از منظر صورت های مالی

تورم  به  دستیابی  بر  یازدهم  دولت  تعهد 
مستلزم   ،۱۳۹۵ سال  پایان  در  یک رقمی 
تغییراتی جدی در سیاست گذاری پولی و مالی 
نهادی  و  ساختاری  اصالحاتی  اعمال  نیز  و 
در مجموعه دولت و بانک مرکزی است. این 
و  می پردازد  ملزومات  این  جزئیات  به  مقاله 
ترکیه،  به ویژه  مختلف،  تجربه کشورهای  از 
پیشنهاد های  نهایت  در  و  می کند  استفاده 
روش  با  همچنین  می گردند.  ارائه  سیاستی 
 ،Augmented SVARX مدل سازی  جدید 

الزامات تحقق تورم یک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵

علی بهادر )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(
هومن کرمی )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(
سعید بیات )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

۲۳ آذر ۱۳۹۳

روبه روی  می تواند  که  مختلفی  سناریوهای 
دولت و بانک مرکزی قرار گیرد، بررسی شده 
و مسیر تورم های انتظاری نشان داده می شود. 

مدل حاضر نشان می دهد که بانک مرکزی و 
دولت، تحت چه نوع سناریوهایی می توانند به 

این هدف دست پیدا کنند.



شماره 31
8

 mbri.ac.ir 

ارزیابی عوامل مؤثر بر سودآوری شبکه بانکی ایران

و  ریسک  تعیین کننده  عوامل  ارائه  این  در 
بازدهی شبکه بانکی از منظر صورت های مالی 
بررسی  مورد  اخالقی  مخاطرات  بر  تأکید  با 
قرار گرفت. بازدهی بانک ها ضرورتی غیرقابل 
انکار در اقتصاد است که در آن نقش تجهیز 
تخصیص  و  سپرده ها  جذب  قالب  در  منابع 
آنها به فعالیت های مختلف اقتصادی بر عهده 
میان  این  در  بانک ها  بازدهی  بانک هاست. 
و  مشتریان  به  بانکی  خدمات  ارائه  محل  از 
پس انداز  وجوه  مازاد  جذب  طریق  از  نیز  آن 
پایین تر  سود  نرخ های  با  سپرده گذاران 
به  باالتر  نرخ های  با  تسهیالت  اعطای  و 
متقاضیان منابع مالی جهت سرمایه گذاری و 

راه اندازی کسب وکار به دست می آید. 

TFP نااطمینانی در سرمایه در گردش بر

محمد ولی پور پاشا
)پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی( 

۷ دی ۱۳۹۳

امینه محمودزاده
)پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

۱۶ دی ۱۳۹۳

دسترسی  درباره  نااطمینانی  اثر  ارائه  این  در 
در  کل  تولید  و  بنگاه  تولید  بر  اعتبار  به 
سرمایه   به  نیاز  منظر  از  بنگاه ها  شرایطی که 
بررسی می شود.  باشند،  ناهمگن  گردش  در  
نشان  جزئی  تعادل  مدل  یک  چهارچوب  در 
داده می شود که نیاز به سرمایه  در  گردش مانند 
اختالل قیمتی در نهاده های تولید عمل کرده و 
سطح استخدام نهاده های تولید را در مقایسه 
با اقتصاد بدون اصطکاک کاهش می دهد. به 
می شود  سبب  وثیقه  قید  الزام آور شدن  عالوه 
مالی هستند،  بنگاه هایی که دچار محدودیت 
قادر به تأمین مالی سرمایه  در  گردش نباشند 
و نتوانند بخشی از نهاده های استخدام شده را 
توأم  اثر  نتیجه  در  استفاده کنند.  تولید  برای 

استفاده  با  بانک ها  گفت  می توان  بنابراین 
به  خود  سرمایه  پشتوانه  به  و  بدهی  منابع  از 
به  توجه  ضمن  و  می پردازند  منابع  تجهیز 
قالب  در  را  آن  احتمالی،  ریسک های  وجود 
منابع  متقاضیان  بین  خود  مالی  دارایی های 
ریسک  وجود  است  بدیهی  می کنند.  توزیع 
حساب  به  بانک ها  فعالیت  الینفک  جزء 
انواع  می آید و شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد 
ریسک ها در شبکه بانکی حائز اهمیت است. 
لذا این مبحث با تبیین عامل های کلی اثرگذار 
از  بانکی کشور  شبکه  ریسک  و  بازدهی  بر 
منظر صورت های مالی، بر اهمیت تأثیر عامل 
مخاطرات اخالقی بر ریسک اعتباری بانک ها 
این  در  سیاستی  توصیه های  و  دارد  تأکید 

خصوص ارائه می گردد.

از  نااطمینانی  و  گردش  در   سرمایه   به  نیاز 
میزان تأمین مالی خارجی به صورت اختالل 
خواهد  مشاهده  قابل  بنگاه  رفتار  در  کارایی 
داد  نشان  می توان  چهارچوب  این  در  بود. 
تولید  و  بنگاه  تولید  مالی،  اصطکاک  کاهش 
اثرپذیری  حال  این  با  می کند،  زیاد  را  کل 
تولید نامتقارن است و اثر وخیم شدن شرایط 
وام دهی )در مقایسه با بهبود( بر تولید شدیدتر 
است. همچنین سازوکارهای اثرگذاری بهبود 
تولید  بر  وام دهی  شرایط  ماندگار  و  موقت 
متفاوت هستند. بهبود پایدار از مسیر کاهش 
اختالل قیمتی و بهبود موقت از طریق کاهش 
و  بنگاه  تولید  افزایش  سبب  اختالل کارایی 

تولید کل می شود.

عامل  دو  از  ناشی  بانک ها  معوق  مطالبات 
خارج  برون سازمانی که  عوامل  یکی  است، 
کنترل  و  اختیار  در  و  است  بانک  حیطه  از 
مسئولین بانکی نیست و شامل شرایط اقتصاد 
کالن مانند تغییرات نرخ ارز، تورم، نرخ سود 
و غیره است و دیگری عوامل درون سازمانی 
در  بانکی  مسئولین  سهل انگاری  از  ناشی  که 
تدوین  اعتباری،  مشتریان  مناسب  انتخاب 
شناسایی  برای  الزم  مقررات  و  ضوابط 
الزم  پژوهش های  انجام  و  مشتریان  این گونه 
شناخت  و  سیستم  عملکرد  بررسی  برای 
مطالبات  رشد  از  جلوگیری  برای  تنگناها 
پژوهش های  اساس  بر  آنچه  است.  معوق 
بانک ها  در  معوق  مطالبات  روی  متعدد 
مطالبات  می دهد  نشان  است،  صورت گرفته 
ندارد  رابطه خطی  بانک ها  وام دهی  با  معوق 
و افزایش مطالبات معوق به کیفیت وام دهی 

برای کاهش  بانک ها  دارد.  بستگی  بانک ها 
و  وام دهی  کیفیت  باید  معوق  مطالبات 
مدیریت ریسک و افزایش شفافیت در بانک 

را مورد توجه قرار دهند. 

در این ارائه با استفاده از داده های پانل پویای 
آستانه ای هانسن )۱۹۹6و ۲۰۰۰( به بررسی 
بر وام دهی در سیستم  اثرات مطالبات معوق 
بانکی ایران از طریق شاخص مطالبات معوق 
ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر وام دهی استفاده 
اثرات  بررسی  برای  بنابراین  است.  شده 
بانک ها  وام دهی  بر  آستانه ای مطالبات معوق 
از متغیر مطالبات معوق به عنوان متغیر آستانه 
از  قبل  تا  آستانه ای  در روش  بهره گرفته شد. 
آستانه، تأثیر مطالبات معوق بر وام دهی مثبت 
و بعد از حد آستانه افزایش مطالبات معوق به 
کاهش در وام دهی بانک ها منجر خواهد شد. 

تأثیر آستانه ای مطالبات معوق بر وام دهی بانک ها: مدل پانل دیتای پویای آستانه ای

مهشید شاهچرا
)عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

ماندانا طاهری
)پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

۲۱ دی ۱۳۹۳
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نرخ سود تسهیالت مبادله ای و بهره وری متوسط سرمایه در اقتصاد ایران 

مهران ابراهیمیان
)پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

۱۶دی ۱۳۹۳

اقتصادی  در سال های گذشته، سیاست گذاران 
نرخ سود تسهیالت بانکی را پایین نگهداشته اند تا 
بدین ترتیب با کاهش هزینه نهاده بنگاه ها، تولید 
افزایش یابد. منفی بودن نرخ حقیقی تسهیالت 

در بسیاری از مقاطع زمانی گذشته، شاهد این 
مخالفان  دالیل  از  یکی  طرفی،  از  مدعاست. 
نگهداشتن  پایین  است که  بوده  این  همواره 
بنگاه های  می شود  باعث  سود،  نرخ  دستوری 
تسهیالت  بازپرداخت  به  قادر  نیز  بهره ور  کم 
تسهیالت  از  آنها  تقاضای  نتیجه  در  و  باشند 
فعالیت های  به  تسهیالت  رسیدن  از  مانع 
واقع  در  در بخش های مختلف شود.  پربازده 
ادعای آنها این است که افزایش نرخ سود بانکی 
اطالعات  بنگاه  و  بانک  بین  شرایطی که  در 
نامتقارن وجود دارد، باعث غربالگری بنگاه ها 
شده، از کج گزینی بنگاه های کم بازده جلوگیری 
می کند. هدف از این پژوهش، بررسی تئوریک 
بهره وری  بر  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  تأثیر 
متوسط دریافت کنندگان است. به عبارت دیگر 
قدرت نرخ سود در غربالگری بنگاه ها بر حسب 
بهره وری، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران 

مورد بررسی قرار گرفته است.

طرف  از  استراتژیک  نکول  امکان  بررسی  با 
ساختارهای  که  شد  داده  نشان  بنگاه ها 
قضایی  نهادهای  ازجمله  اقتصاد  نهادی 
کارکرد  در  کلیدی  نقش  مرکزی،  بانک  و 
دارند.  غربالگر  ابزاری  به عنوان  سود  نرخ 
مقدار  یک  از  ساختارها  این  صورتی که  در 
قابل  نتوانند بخش  باشند و  حدی ضعیف تر 
توجهی از دارایی بنگاه ها را پس از نکول به 

سود  نرخ  افزایش  مصادره کنند،  بانک  نفع 
اقتصاد  متوسط  بهره وری  افزایش  به  تنها  نه 
نسبت  افزایش  موجب  بلکه  نمی شود،  منجر 
عمل  در  می گردد.  غیرجاری  مطالبات 
بنگاه های کم بازده همچنان متقاضی هستند، 
و  صحیح  بازپرداخت  به جای  بار  این  ولی 
می آورند.  نکول  به  روی  تسهیالت،  به موقع 
اعطایی  تسهیالت  حجم کل  نسبت  چه  هر 
است  الزم  باشد،  بیشتر  بنگاه ها  دارایی  به 
نتیجه  در  تا  باشد  بیشتر  حدی  مقدار  این 
سازوکار غربالگری فعال شود. همچنین اگر 
فعلی  شرایط  در  غربالگری  سازوکار  حتی 
سود،  نرخ  دستوری  افزایش  باشد،  فعال 
باالخره از طریق کاهش انبوه تقاضاکنندگان 
و در نتیجه افزایش نسبت وام به دارایی هر 
غربالگر  سازوکار  ازکارافتادن  به  متقاضی، 
منجر می شود و کج گزینی بنگاه های کم بازده 
را  اقتصاد  متوسط  بهره وری  و  شده  شروع 
بسته  بنابراین  می دهد.  بیشینه کاهش  حد  از 
بنگاه ها  به  بانک ها  تسهیالت  حجم کل  به 
نرخ  موجود،  بنگاه های  بهره وری  توزیع  و 
سود دستوری بهینه ای به دست می آید که در 
مقدار  حداکثر  اقتصاد  متوسط  بهره وری  آن 
نرخ  است که  این  مهم  نکته   دارد.  را  ممکن 
سود بهینه، لزومًا برابر نرخ سود بهینه جهت 
بانک نیست و در شرایطی  بیشینه شدن سود 

از آن کمتر است.

محاسبه نرخ ضمانت سپرده عادالنه و پیش بینی حجم مطالبات معوق بانک های ایران

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری
)ADBI- دستیار مدیرعامل مؤسسه بانک توسعه آسیا(

۲۸ دی ۱۳۹۳

نرخ  دو  برای محاسبه  را  پژوهش مدلی  این 
برای ضمانت سپرده های مؤسسات  عادالنه 
مالی در ایران ارائه می دهد. محاسبه دو نرخ 
است  دلیل  این  به  سپرده ها  ضمانت  برای 
که بانک ها و مؤسسات مالی که از سالمت 
را  نرخ کمتری  برخوردارند،  باالتری  مالی 

نمایند.  پرداخت 

عملکرد  اساس  بر  را  بانک ها  پژوهش  این 
تحلیلی  روش های  با کمک  ترازنامه ای شان 
همچنین  می کند.  تقسیم  گروه  دو  به  آماری 
حجم  پیش بینی  برای  مدلی  ادامه،  در 
نتیجه  که  ایران  بانک های  معوق  مطالبات 
بخش دوم این پژوهش است، ارائه می شود. 
این پژوهش به صورت مشترک بین مؤسسه 
بانک توسعه آسیایی در توکیو و پژوهشکده 

پولی و بانکی انجام شده است.

54-88657450 و 88657395 
ميدان آرژانتين، ابتداى بزرگراه آفريقا، پالك 10

ws.mbri.ac.ir
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این جلسه با موضوع »چگونگی ارتباط بانک ها 
با بازار سرمایه؛ در چهارچوب نظام بانکداری 
بدون ربا« دهم دی با ارائه حجت االسالم دکتر 
محمدنقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علی اصغر  سید  آقایان  حضور  با  و  قم  مفید 
بانک  اعتبارات  مدیرکل  صادقی،  میرمحمد 
هیئت  عضو  شعبانی،  احمد  دکتر  مرکزی، 
علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم و دکتر 
سازمان  برنامه ریزی  معاون  سعیدی،  علی 
بورس و اوراق بهادار، به عنوان اعضای هیئت 

رئیسه برگزار گردید.

در آغاز این نشست دکتر نظرپور بر اساس ایده 
مطرح شده در مقاله مشترک خود با آقایان دکتر 
سید ضیا ء الدین کیاءالحسینی و میثم حقیقی در 
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، نظرات 
خود را مطرح کرد. بر اساس ایده مطرح شده در 
این مقاله، بانک های موجود در نظام بانکداری 
ابزارهای  از  استفاده  با  می توانند  ربا  بدون 
پذیره نویسی و خریدوفروش صکوک اسالمی، 
صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی 

سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسالمی

سهام  اوراق  سپرده،  گواهی های  دارایی ها، 
مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم 
سرمایه گذاری  صندوق های  سرمایه،  بازار  در 
و  سرمایه  بازار  خدمات  پنجره  مشترک، 
واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار 
برقرار کنند و  ارتباط  بازار سرمایه  با  سرمایه، 
ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز 

خود را تأمین نمایند.

در ادامه اعضای هیئت رئیسه به بیان دیدگاه های 
خود درباره ایده مطرح شده در مقاله پرداختند. 
این  در  مطرح شده  نکات  مهم ترین  ازجمله 

جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نیستند، زیرا 	  بازار سرمایه  بانک ها رقیب 
یکدیگر  از  متفاوت  کدام  هر  کارکرد 

است. بهتر است به دید مکمل به این دو 
بخش اقتصادی کشور نگاه شود.

کوتاه مدت 	  دوره  مخصوص  پول  بازار 
تأمین  به  نهایتًا  و  است  سال  یک  حدود 
می شود.  منجر  شرکت ها  یکساله  مالی 
پا  حدود  این  از  بانک ها  امروزه  گرچه 
به  به مرور زمان  باید  نهاده اند و  فراتر  را 

حالت واقعی خود برگردند.
کوتاه مدت 	  در  مرکزی  بانک  وظیفه 

انضباط بخشی به بنگاه داری بانک هاست. 
سال  پنج  یعنی حدود  بلندمدت  در  البته 
باید بانک ها را از فعالیت  های بنگاه داری 
دوره  در  است  بعید  نماییم.  دور 
موفق  مرکزی  بانک  یکساله  یا  شش ماهه 

به این اقدام شود.
بانک ها در بازار اعتبار دارای مزیت  نسبی 	 

سرمایه گذاری  منفی  تبعات  و  هستند 
مستقیم بانک ها بیشتر از منافع و مزایای 

آن برای اقتصاد کشور است.
خریدوفروش سهام توسط بانک ها بیشتر 	 

نزد  پول  حجم  زیرا  می کند،  تنش  ایجاد 
بانک ها بسیار بیشتر از عمق بازار سرمایه 
ایران است. البته بانک ها می توانند مطابق 
در  و  مرکزی  بانک  دستورالعمل های  با 
از  واحدهایی  محدود شده،  حیطه های 

سهام را خریدوفروش کنند.
یکی از مواردی که حتمًا می تواند به ارتباط 	 

بانکی کمک کند،  نظام  و  سرمایه  بازار 
استفاده از گواهی های سپرده خاص است.
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پژوهشکده پولی و بانکی دوره آموزشی »آشنایی با مدیریت ریسک« را 
در روزهای ۲۶ آبان تا ۸ آذر ۱۳۹۳ به مدت ۲۱ ساعت، با تدریس 
سیدمرتضی ذکاوت و ایمان نوربخش، برگزار کرد. این دوره در واقع 
جامع  و  تخصصی  بلندمدت،  آموزشی   دوره  شروع  برای  مقدمه ای 
مدیریت ریسک در بانک هاست که سایر بخش های آن نیز به مرور در 
طول سال جاری و سال آتی برنامه ریزی و برگزار خواهد شد. با توجه به 
مقدماتی بودن این کالس، مخاطبان آن را طیف وسیعی از کارشناسان 
نظام بانکی و دانشجویان تشکیل دادند، از مهم ترین مطالب ارائه شده 

در این دوره به موارد زیر می توان اشاره کرد:

جایگاه ریسک در بازارها و نهادهای مرتبط با آن )معرفی بازارهای 	•
و  اقتصادی  نظام  در  بانک  آنها، جایگاه  بین  ارتباط  و  پولی  و  مالی 
اهمیت بانک در نظام مالی، جایگاه بانک مرکزی ایران از دیدگاه کنترل 

و نظارت بر مؤسسات مالی(

مطلوبیت 	• مفهوم  )معرفی  ریسک  انواع  و  مفاهیم کلیدی  معرفی 
انتظاری و تعریف ریسک بر مبنای آن، مفهوم ریسک، ریسک بانکی و 

لزوم مدیریت آن و معیارهای اندازه گیری ریسک( 

مدیریت 	• )اهمیت  آن  با  مرتبط  استانداردهای  و  ریسک  ساختار 

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت ریسک در بانک ها

ریسک در بانک ها و اثرات مدیریت ریسک در عملکرد بانک ها و 
سهام داران بانک؛ مثال هایی از مدیریت ریسک موفق و غیرموفق در 
بانک های جهانی؛ بررسی ساختار صورت های مالی بانک از دیدگاه 
تبیین وظایف  بانکی؛  انواع ریسک های  مدیریت منابع و مصارف؛ 
ریسک:  مدیریت  فرایند  )ERM(؛  سازمان  در  ریسک  مدیریت 
شناسایی، اندازه گیری و مدلسازی، گزارش دهی و کنترل و پوشش؛ 
اهمیت ERM از دیدگاه حاکمیت شرکتی و ساختار مدیریت ریسک 
استانداردهای  دیدگاه  در  ریسک  مدیریت  ساختار  آن؛  اساس  بر 
مدیریت  در حوزه  بین المللی  معتبر  معرفی سازمان های  بین المللی؛ 
ریسک؛  مدیریت  ابزارهای کلی  معرفی  )FRM ،GARP(؛  ریسک 
مفهوم پوشش ریسک و مطالعه موردی ساختار سازمانی از دیدگاه 

مدیریت ریسک(

قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت ریسک در ایران و جهان )معرفی 	•
بانک تسویه حساب بین الملل؛ معرفی کمیته بال؛ معرفی بسته های 
بال: بال ۱، بال ۲ و بال ۳؛ معرفی قوانین و مقررات بانکی ایران در 
زمینه مدیریت ریسک؛ مقایسه تطبیقی مستندات بال با قوانین بانکی 
ایران؛ کمبودهای نظام بانکی در مورد قوانین و مقررات مربوط به 

مدیریت ریسک(
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تهیه و تنظیم

نحوه خرید کتاب از پژوهشکده

کتاب های در دست انتشار دی ۱۳۹۳

مؤلف / مترجمعنوان کتابردیف

ایلناز ابراهیمیالفبای ادوار تجاری حقیقی ۱

سید احمد رضا جاللی نائینیسیاست گذاری پولی: مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران۲

پژوهشکده پولی و بانکیچالش های پولی و بانکی اقتصاد ایران )تحلیل وضعیت و توصیه های سیاستی(۳

فرهاد نیلیاقتصاد ریاضی )جلد دوم(۴

پژوهشکده پولی و بانکیمجموعه مقاالت بیست و چهارمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی ۵

سیدعباس موسویانجریمه تأخیر تأدیه )ویرایش دوم(۶

سعید تراشیون، غزاله طباطباییضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها ) ویرایش دوم(۷

بهزاد فخارنظارت بر فّناوری اطالعات بانک ها )چاپ دوم(۸

شاید با قاطعیت بتوان ادعا کرد که »اخالق« از 
معدود مسائلی است که در ُحسن مرتبت آن همه 
اقوام، ملّیت ها و دولت ها در تمامی دوره های 

بانکداری اخالقی با رویکرد اسالمی )ضوابط اخالقی و تدابیر ساختاری(

نویسندگان: حسین عیوضلو، وهاب قلیچ 

تاریخی اتفاق نظر داشته اند. امروزه موج توجه به 
اخالق و ارزش های انسانی در کنار دغدغه های 
به صورت  محیط زیست  از  صیانت  و  حفظ 
فراگیر در انواع فعالیت های اقتصادی همچون 
سرمایه گذاری  بانکداری،  سازندگی،  و  تولید 
قابل  اجتماعی  تأمین  و  بیمه  خصوصی، 
اخالقی  بانکداری  بین  این  در  است.  مشاهده 
یکی از مهم ترین نتایج این موج است و با آنکه 
اما  نمی گذرد  زیادی  زمان  مدت  آن  ظهور  از 
روزبه روز بر دامنه ابعاد نظری و کاربردی آن در 

سطح جهان افزوده می شود.

کتاب حاضر با استمداد از آموزه های اسالمی 
باالدستی  اسناد  و  قوانین  از  الهام گیری  با  و 
کشور و تجارب سایر کشورهای جهان، تالش 
نموده تا ضوابط اخالقی نظام بانکی کشور را در 
سه دسته درون بانکی )رعایت حقوق کارکنان 
مشتریان  حقوق  رعایت  بانک،  مسئولین  و 

بانک، رعایت حقوق سهام داران بانک و حفظ 
بین بانکی  بانک(،  اعتبار  و  شهرت  ارتقای  و 
)رعایت حقوق بانک مرکزی و کلیه مؤسسات 
شبکه بانکی( و فرابانکی )جهت گیری خدمات 
بانکی به منظور حفظ ثبات اقتصادی-اجتماعی 
جامعه، کاهش فقر و شکاف طبقاتی، صیانت 
از منافع فرانسلی،  از محیط زیست، حفاظت 
و  مردم  عامه  شهروندی  حقوق  رعایت 
دیگر(  نهادهای  و  سازمان ها  حقوق  رعایت 

تدوین نماید.

»بانکداری  كتاب  می شود  يادآور  پايان  در 
اخالقی با رویکرد اسالمی« با شمارگان ۱۵۰۰ 
توسط  ريال   ۱۲۰٬۰۰۰ بهای  با  و  نسخه 
پژوهشکده پولی  و بانكی به چاپ رسيده است. 
می توانند  اين كتاب  تهيه  جهت  عالقه مندان 
بانكی  و  پولی  انتشارات  پژوهشکده  واحد  به 

مراجعه  نمایند. 

فروش  واحد  به  حضوری  مراجعه   .۱
پژوهشکده به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، 

بلوار آفریقا، پالک ۱۰، طبقه ۷

۲. سفارش تلفنی و دريافت  کتاب ها از طريق 
پيک

تلفن مستقيم واحد فروش: ۸۸۶۵۷۴۳۴ 

: ۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ )داخلی  تلفن پژوهشکده 
)۷۰۰۷

پژوهشکده  حساب  به  را  کتاب ها  وجه   .۳
۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۵۰-۱۲۷)یا  شماره  به 
شماره شبای زیر( نزد بانک اقتصاد نوین شعبه 
شهید بهشتی واریز کرده و فیش بانکی را به 
همراه نام، شماره تلفن و نشانی متقاضی و نیز 

عناوین و تعداد کتاب های درخواستی از طریق 
دورنگار به شماره ۸۸۶۵۷۳۹۹ ارسال نماييد.

شماره شبا:

 IR ۰۷۰۵۵۰۰۱۲۷۸۵۰۰۲۹۰۲۷۸۳۰۰۱

۴. واریز وجه کتاب ها به شماره کارت بانک 
اقتصاد نوین: ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۲۰۰۲۷۵۴


