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 شبکه بانکی کشور گری مالیو واسطه ارزیابی ساختار ترازنامه

 

 ۰مهشید شاهچرا 

 2ماندانا طاهری

 

 دهیچک

اری در جهت سرمایهگذن فرینارآکااران و سرمایهگذها و دولت و اختصاااان آنها  به خانوارها، بنگاه ب منابع مالی مازادجذباا  ها بانک

و بدهی و کنترل ساا ر ریسااک و  های مدیریتی دارایینیازهای مصاارفی، با اسااتفاده از ابزار ت یا تأمین مالیخدماو مینه تولید کاال ز

نمایند، تخصیص منابع موفق عمل د در نقش خوی یفادر ابانکها دی اثرگذار هستند. اگر قتصان اکالی هاسیاست ساودآوری خود در 

بانکها شوند. میموجب تضییع منابع عملکرد مناسابی نداشته باشند،  مینه زین در اچنانچه و ند دمیگردی قتصااتوسعه و شد رسبب 

این یادداشاات ساایاسااتی، ساااختار ترازنامه  شته باشند. رت دانظاد خوی بدهیهاو ییها ، داراساااختار ترازنامهپیوسته بر ر باید به طو

گری بر واس ه عملیات واس ه به ( و قدرت خلق نقدینگی۳ها در اقتصااد را با هد  ارزیابی تأمین مالی پایدار منابع ممقررات بال  بانک

مورد بررسی قرار داده است. همچنین با مشخص نمودن توانایی خلق  ۰۳۴2:۴تا  ۰۳۸۸:۰ها طی دوره اساس آمار عملکرد ماهانه بانک

تواند ناظر می امبنابراین، مق های کنترل خلق نقدینگی توسط مقام ناظر پرداخته است.نقدینگی شبکه بانکی در اقتصاد، به بررسی ابزار

های تولیدی و صنعتی از ها و بخشدر زیرساخت ها به سمت اع ای تسهیالتهای تخصصی و هدایت این بانکبا اصاال  عملکرد بانک 

ی ، بانک مرکزهای تخصااصاای به بانک مرکزی و انبسااا  پایه پولی  بکاهد. همچنین، با توجه به سااهب باالی بدهی بانک رکودتورمی

 هها به اضاافه برداشت از منابع بانک مرکزی منرر شود. ب اجازه ندهد که کساری بانک  بانکیتواند با گساتر  و بازساازی بازار بین  می

های تخصصی در سال پیش رو حساسیت بیشتری داشته و با ان باق این شود مقام ناظر نسبت به عملکرد بانکعبارت دیگر توصیه می

 ها با اهدا  و ماهیت وجودی آنها ثبات اقتصادی را افزایش دهد.بانک
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 مقدمه 

و همچنین جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در  و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقالم ترازنامه ها برای پوشاش نوسانات بانک

نیازهای  بینیدارند. مدیریت نقدینگی بانک شاامل تللیل وضاعیت نقدینگی بانک در گذشته، پیش   نتیره کساب درآمد، نیاز به نقدینگی 

 بلندمدت ها، وجود تسهیالتباشد. کاهش مداوم حرب سپردههای بانک میهای جذب منابع و طراحی ساختار داراییآینده، بررسای رو  

افزایش نقدینگی مورد نیاز بانک است. کسب ترین عوامل ( در مقابل سرمایه از مهبدر پرتفوی بانک و تمرکز بر حرب باالی بدهی مساپرده 

د های نقهای بدون درآمد خود، یعنی داراییپذیر است که بانک داراییدرآمد، شار  الزم برای بقای بانک است و این امر در صورتی امکان 

راین، وظیفه اصلی مدیریت بانک های درآمدزا تبدیل کند، که از وجهی دیگر، باعث افزایش ریساک بانک خواهد شد. بناب خود را به دارایی

و ایراد تعادل بین ریسااک و بازده، ترکیب من قی  هد  عبارت اسات از کساب درآمد با حفس سا ر ایمنی بانک و برای رسایدن به این    

ها از این نقدینگی داخل بانک برای تأمین وجوه مورد نیاز برای ساارمایههای بانک امری ضااروری اساات. عالوه بر آن، بانکپرتفوی دارایی

هایی که های مالی و سپردهه دلیل بدهیها بکنند. بانکگذاران در زمان مناساب و با هزینه مناساب اساتفاده می   گذاری یا ارائه به ساپرده 

ا  را ها و تواناییشاوند. به عبارت بهتر نقدینگی، توانایی بانک را در اصال  و کاهش بدهی کنند با مساائل نقدینگی مواجه می دریافت می

ها و هب از طریق افی را هب از طریق افزایش بدهیدهد. یک بانک زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کنشااان می در افزایش دارایی

ها نتوانند از این طریق پاسخگوی نیازهای دست آورد. اگر بانکه های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول بتبدیل دارایی

یا بانک مرکزی این نیازها را برطر  خواهند نمود. در صااورتی که این نیازهای  بانکینقدینگی مشااتریان خود باشااند، از طریق بازار بین 

ها دچار بلران و هروم بانکی خواهند شد و ریسک سیستماتیک را به کل نظام بانکی تلمیل مشاتریان توساط بانک پرداخت نشود، بانک  

 نمایند.  می

 شبکه بانکی کشور ارزیابی ساختار ترازنامه

عبارت دیگر، بازار مکمل سااپرده عمدتاً  شااود. بهها تأمین می، بدهی از بانک مرکزی و سااایر بانکها عمدتاً از ساارمایه، سااپردهمنابع بانک

های ساااختار منابع شاابکه بانکی در چهار دسااته بانک ۰های موجود در شاابکه بانکی اساات. در جدول اسااتقراا از بانک مرکزی و بانک

های دولتی، خصوصی و شود، منابع در بانکطور که مشاهده میشده نشان داده شده است. همانو خصوصی ، خصاوصی تخصاصای، دولتی  

 ز بانک مرکزی ترهیز شده است. های تخصصی از طریق استقراا اها و در بانکشده غالباً از ملل سپردهخصوصی
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 ) اقالم به درصد( 13۹1ساختار تجهیز منابع در شبکه بانکی کشور بر اساس میانگین در سال  -1جدول 

حقوق صاحبان سهامهاسایر بدهیبانک مرکزی بهبدهی هابانک
کل 

سپرده
کلهابه بانکبدهی 

۰۰1تخصصی

تخصصی بدون بانک 

مسکن*
۴1۵1۰2۴۴۴۰۰1

 ۰۰1دولتی

۰۰1خصوصی

۰۰1شدهخصوصی

 

های تخصصی های تخصصی تنها این است که شاید این تردید به وجود آید که بانک مسکن تنها بانک تخصصی است که رفتاری متفاوت با سایر بانکاز بانک *علت جداکردن بانک مسکن

 داشته است که این طور نیست.

 

که قادر به ارائه آن در قالب وام  شده دارای وجوهی خواهند بودها با اتکا به منابع جذببا توجه به وضاعیت منابع در شبکه بانکی، بانک 

، الزمه تخصیص آن در قالب تسهیالت و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی ها در ترازنامههستند. بنابراین پایداربودن منابع بانک و تسهیالت

های ها به بانکبندی بانکدهد. با دسااتهتخصاایص منابع نشااان میهای کشااور را از نظر ترهیز و ، وضااعیت بانک۰هاساات. نمودار دارایی

های خصوصی با جذب توان به خوبی نشان داد که به طور متوسط، بانکهای تازه تأسایس می شاده و بانک ، خصاوصای  ، دولتیخصاوصای  

ها متعادل است. نکته قابل اند و میزان بدهی و م البات از بانک مرکزی در این بانکهباال، ساهب مناسبی از تسهیالت را اع ا نمود  ساپرده 

های خصوصی جذابیت باالیی داشته ها طی این ساال برای بانک و نگهداری وجوه در قالب ساایر دارایی  بانکیتوجه آن اسات که بازار بین 

دهد حضور فعالی در اع ای تسهیالت از های خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیالت پایین است که نشان میاسات. همچنین در بانک 

 پردازند.  ای وام و ترهیز منابع میبانکی به اع طریق جذب سپرده نداشته و از طریق بازار بین
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 13۹1ها از کل منابع در سال خالص و سهم سپرده های کشور از نظر سهم تسهیالتوضعیت بانک -1نمودار 

 

 
 از کل منابع در ستون است. در سطر و میانگین سهم سپرده از کل دارایی شده میانگین سهم تسهیالتهای رسم*خط چین

 

های اند، که این موضوع وابستگی بانکباالی خود را از بدهی به بانک مرکزی تأمین نموده پایین، اع ای تسهیالت های تخصاصای با جذب سپرده  بانک

کاری شده با ملافظهو خصوصی های دولتی، بانک۰۴۰۳۰دهد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال تخصصی کشور را به منابع بانک مرکزی نشان می

 به سوی جذب سپرده بیشتر و اتکای کمتر به های دولتی ساختار ترازنامهاند. در بانکهای خصوصی عمل کردهجذب ساپرده باالتر، مشاابه بانک  باالتری با 

ز طریق ا ه و تأمین مالیهای تخصصی با جذب حداقل سپردها، بانکحقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانک است. در بررسی اقالم بدهی ترازنامه بانک

 اند. ها در شبکه بانکی کشور داشتهبانک مرکزی و سهامداران ساختار سرمایه تقریباً متفاوتی از سایر بانک

 ها در اقتصاد و نقش بانک گری مالیواسطه

به اقتصااد کشاور هستند که برای بررسی نقش آن در اقتصاد    وجوهی خواهند بود که قادر به تزریق نقدینگیشاده دارای  ها با اتکا به منابع جذببنابراین، بانک

های ت و الزم است ابزاردر اقتصاد دارای اثر تورمی اس 2ها بر اسااس فرایند خلق نقدینگی گری بانکآنها توجه نمود زیرا واسا ه  گری مالیباید به میزان واسا ه 

های خود انرام را از طریق سپرده ها اع ای تسهیالتها و کاهش آثار تورمی آن به کار گرفته شوند. بانکبانکی در کنترل خلق نقدینگی ایرادشاده توسط بانک 

ر قالب دهد که اقالم ترازنامه را دها میکنند. این مسئله این امکان را به بانکخود ایراد نقدینگی می دهند و بنابراین، از طریق تغییر ساررسید اقالم ترازنامه می

های پردهگذاران سشود. سپردهگری مالی( گفته میگیرندگان بدهند. به چنین ساازوکاری در عملیات بانکی، خلق نقدینگی مواس ه دهی به قراوجوه قابل وام

                                                           
روی فعاالن اقتصادی در  های کالن اقتصادی، عمده مشکالت پیشو سرمایه در گردش و تالطم در شاخص شادن فشار برای تممین نددینگی ، مضااع  های تولیدافزایش هزینه -۱

 .بوده است 1۹۳1سال 
2- Liquidity Creation  
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 کنند.دریافت می گیرندگان پولدهند و وامانک قرار میخود را در اختیار ب

نقد و غیرنقد اهمیت دارد، زیرا بر نقد، نیمه به صورت بدهی و دارایی بندی اقالم ترازنامه، دستهگری مالیبرای ملاسبه شاخص واس ه

نقد و غیرنقد ضریب مثبت یا های نقد، نیمه، برای ملاسابه این شااخص باید به هر یک از سرفصل  اسااس ادبیات شااخص خلق نقدینگی  

کننده میزان نامه استخراج گردد که مشخصمنفی نیب و صافر داده شاود تا با اعمال ضریب و از جمع جبری تمام اقالم، عددی از کل تراز  

   دهد.ها را نشان میگری مالی بانکچگونگی عملیات واس ه ۰شکل  2ها در اقتصاد است.گری مالی بانکیا واس ه ۰خلق نقدینگی

 

 اثر تخصیص و تجهیز منابع در فرایند خلق نقدینگی -1 شکل

 

 

 

(، پایداری و ناپایداری آن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع المللی مکمیته بالها در اقتصاد باید بر اساس استانداردهای بینو نقش بانک خلق نقدینگی

به شاخص تأمین مالی پایدار، تقسیب بدهی ، رو  ملاس۳پایدار قابل پیگیری اسات. بر اسااس اساتانداردهای کمیته بال     بر اسااس شااخص تأمین مالی  

دهد. هد  بانک ایراد این شااخص، میزان تأمین مالی در دسترس را به میزان تأمین مالی مورد نیاز نشان می  ۳موزون اسات.  موزون به ریساک به دارایی 

ها و باشد. پایداری تأمین مالی در ملل بدهیه ابزار مناسبی جهت مدیریت ریسک نقدینگی میمدارایی( است ک تأمین مالی پایدار در سامت دیگر ترازنامه 

های ترازنامه قابل مشاااهده اساات. به عبارتی، شاااخص تأمین مالی پایدار، وضااعیت تأمین مالی باثبات بانک را در برابر انواع    تأمین مالی در ملل دارایی

                                                           
1- Berger, A. N. and Bouwman, C. H. S. (2009). Bank liquidity creation, Review of Financial Studies. 22: 3779–3837. 

 .ی و بانکیپول پژوهشکده .یارکمداله  .ها در ایرانبانک گری مالیو ندش واسطه تعیین خلق نددینگی. 1۹۳2. نیلی، فرهاد و همکاران -2
   است:یقابل تعر ریدار به صورت زیپا ین مالیشاخص تمم -۹

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

%100
(RSF) Funding Stable ofAmount  Required

(ASF) Funding Stable ofAmount  Available
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کند. ضارایب اقالم به همان اندازه که از صد درصد وزن داده شده دور شوند و به عدد صفر  توساط بانک ارزیابی می های نگهداری شاده  گوناگونی از دارایی

شده هر قلب در ملاسبه شاخص تأمین کاهند و جمع اقالم سامت دارایی و بدهی موزون نزدیک شاوند از میزان یا شادت ثبات در تأمین مالی م مئن می  

 شود.مالی پایدار وارد می

و ۰گری مالیپایدار نشان داده است. ملور عمودی نسبت واس ه به همراه تأمین مالی گری مالیهای کشور را از نظر واس هوضعیت بانک 2نمودار 

 کند.  ملور افقی شاخص تأمین مالی پایدار است که ارتبا  این دو شاخص را ترسیب می

های تخصصی به (. به عبارت دیگر، بانک۰اند ممن قه ناپایدار بوده مناسب در اقتصاد، دارای تأمین مالی گری مالیرغب واس ههای تخصصی به بانک

یا دیگر منابع مالی پایدار، بلکه از طریق  ملیات را نه از سپردهکه منابع این عاند، در حالی گری مالی باال در سا ر کالن اقتصادی اقدام نموده واسا ه 

نیز وجود دارند که عالوه بر تأمین مالی ناپایدار، نقش بسیار کوچکی در اقتصاد  تخصصی اند. با این حال چند بانکبدهی به بانک مرکزی تأمین نموده

 اند. گری مالی داشتهاز نظر واس ه

پایدار تقریباً  با شاخص تأمین مالی های دولتی، بانک۳المللی بال های بینها و م ابق با استانداردبانک مفاهیب پایداری در ترازنامهبر اسااس  

گری اند واس هتوانسته و اع ای تسهیالت ( و با جذب سپرده۳اند ممن قه درصد مناسب عمل نموده ۴۱تا  ۸۱بین  و خلق نقدینگی ۳.۰تا  ۰بین 

 را در اقتصاد انرام دهند که عمده آن از ملل جذب سپرده بوده و به همین علت نسبت تأمین مالی پایدار آنها باالتر از یک شده است. اکثر مالی

درصد نقش مناسبی  ۱۱تا  ۹۱( با خلق نقدینگی بین ۸.۰تا  2.۰های دولتی متقریباً بین نیز با تأمین مالی پایدار باالتر از بانک های خصوصیبانک

توانند با بوده اسااات و می بانکی( با این تفاوت که تأمین مالی پایدار آنها عمدتاً از بازار بین2اند ممن قه گر وجوه ایفا نمودهرا به عنوان واسااا ه

سعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقدام نمایند. در جایگاه ها، با وجود تغییر شارایط کشاور، به اع ای تسهیالت بیشتری در راستای تو  افزایش ساپرده 

های خصوصی دارند و  به نظر درصاد، تقریباً عملکردی مشاابه با بانک   ۹۱تا  ۹۱شاده قرار دارند که با خلق نقدینگی  های خصاوصای  بعدی بانک

 اند. های دولتی خارج شدهاز قالب ساختار ترازنامه بانک ۰۴۰۳رسد در سال می

  

                                                           
 .های بانک، نرمال شده استبر دارایی گری مالیاین شاخص به وسیله تدسیم شاخص واسطه -1
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محاسبه شده است. بر اساس این استانداردها میزان بیشتر از یک این نسبت تممین مالی  ۹موزون بر اساس استانداردهای بین المللی بال  بر دارایی پایدار از تدسیم بدهی موزون * نسبت تممین مالی

 دهد. ها نشان میبانک پایدار و کمتر از یک ناپایداری مالی را در ترازنامه
 ها به دست آمده است. ها بر کل داراییبانک ندد و غیرندد در ترازنامهشده بر اساس ندد، نیمهموزون از تدسیم مجموع اقالم بدهی و دارایی گری مالی* نسبت واسطه

 در محور افدی رسم شده است.  ۹پایدار بر اساس  مدررات بال  در کشور و مددار بهینه نسبت تممین مالی گری مالی* مددار بهینه محور عمودی از میانگین نسبت واسطه

 

، ها بوده اسااتهای تخصااصاای که عملکرد آنها متفاوت از سااایر بانکتوان گفت که به اسااتثنای بانکشااده میهای انرامدر نهایت با توجه به بررساای

صیص با ترهیز و تخ های دولتیاند، اما اغلب بانکدر اقتصاد نقشی مشابه یکدیگر داشته گری مالیشده از نظر واس هو خصوصی صای های خصاو بانک

 اند. اند و نقش خود را در اقتصاد ایفا نمودهانرام داده ۰۴۰۳گری مالی باالیی را در سال ها، واس هبهتر نسبت به سایر بانک

انکی شود، لیکن موفقیت نظام بگری وجوه در دو بخش ترهیز و تخصیص منابع خالصه میبندی کلی، مرموعه عملیات بانکی یا واس هدر یک تقسیب

 ست. شده او تدوین یک استراتژی شفا  و عملی برای وصول تسهیالت پرداخت مستلزم طراحی و اجرای یک سیستب مناسب در امر اع ای تسهیالت

 بندیجمع

 مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و غیره، صالحیت گیرندگان تسهیالت هایی نظیر اعتبارسنریها باید با مدنظر قراردادن شاخصبانک

ر ای است که عالوه بشدن منابع را کاهش دهند. با این حال عدم بازپرداخت تسهیالت پدیدهرا احراز نمایند تا بدین وسیله تا حد امکان، بلوکه

ها، به واس ه بروز مشکالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خارج از کنترل مؤسسات مالی و مشتریان نیز مشکالت ناشی از مدیریت ضعیف بانک

بر متغیرهای اقتصاد کالن  های مالی دنیا نیز قابل مشاهده است، هرچند فرایند اثرگذاری م البات غیرجاریترین سیستبدهد و در قویمی رخ

 ها و کاهش اثرده توسط بانکایرادش باشاد. بنابراین ساؤال م ر  آن است که برای کنترل خلق نقدینگی  در کشاورهای مختلف متفاوت می 

 آید. کار میهای بانکی چیست و چگونه به تورمی آن در اقتصاد، ابزار

ها و بنابراین اثرات تورمی آن را کنترل نماید. بانک خلق نقدینگی ها و ابزارهای سیاستی خود،تواند با کنترل نرخمقام ناظر می

ی و نرخ های درآمدزا، نرخ بهره بازار پولذخایر اضااافی، نرخ سااود سااایر دارایی تواند با افزایش نرخ سااودبرای مثال، مقام ناظر می
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 در بااانااک مالاادود سااااازد و حاراب ناقاادینگی کشاااور را تلاات        ، ناقاادیاناگای باااال را     باااناکای  تانازیاال بااازار بایان    

 تأثیر قرار دهد.

 های بانکی در کنترل خلق نقدینگیابزار -2 شکل

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را در کشور کند نماید و س ر اع ای تسهیالت تواند رشددارد می مدتبهره کوتاهسایاسات افزایش نرخ ذخایر اضاافی با اثری که بر نرخ    

ایر اضافی به عنوان سازوکاری برای ثبات ذخایر را ثابت نگه دارد و از فشاار تورمی بکاهد. در بسایاری از کشاورها از سایاست افزایش نرخ ذخ    

درصد  ۸برابر  ۰۳۸۴درصد است، حال آنکه این نرخ در سال  ۰تا  ۱/۱ها شاود. در حال حاضار نرخ ذخایر اضاافی بانک   اقتصاادی اساتفاده می  

بر باشاد و ساایاست مقام ناظر  تواند هزینههای درآمدزا برای شابکه بانکی می ذخایر و ساایر دارایی  بوده اسات. عالوه بر آن، افزایش نرخ ساود  

اعمال سیاست کنترل 

 نقدینگی

 بانک مرکزی

جذب نقدینگی از  

 گذارانسپرده

جذب نقدینگی از شبکه  

 بانکی

های سیاستی و نرخافزایش  افزایش نرخ سود سپرده

 نظارتی

افزایش نرخ 

 ذخیره قانونی

افزایش نرخ 

 ذخیره اضافی

کاهش سپرده  

و سرمایه 

 بانکی

گذاری  سپرده

ها نزد بانک

 بانک مرکزی

افزایش حجم سپرده و منابع در 

 شبکه بانکی

کاهش خلق نقدینگی در اقتصاد و کنترل 

 نقدینگی و تورم
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، با حداقل هزینه در شااابکه بانکی مهار گردد. بنابراین ها باشاااد، تا نقدینگیشاااتر بر نرخ ذخایر قانونی و اضاااافی بانکیعمدتاً باید با تمرکز ب

های ها و بخشها به سمت اع ای تسهیالت در زیرساختهای تخصصی و هدایت این بانکناظر با اصال  عملکرد بانکشود مقام پیشانهاد می 

انک ب ،های تخصصی به بانک مرکزی و انبسا  پایه پولیبکاهد. همچنین، با توجه به ساهب باالی بدهی بانک  رکودتورمیتولیدی و صانعتی از  

ها به اضاافه برداشت از منابع بانک مرکزی منرر شود. به  اجازه ندهد که کساری بانک  بانکیتواند با گساتر  و بازساازی بازار بین  مرکزی می

این  قهای تخصاصای در ساال پیش رو حسااسیت بیشتری داشته و با ان با    شاود مقام ناظر نسابت به عملکرد بانک  عبارت دیگر توصایه می 

 ها با اهدا  و ماهیت وجودی آنها ثبات اقتصادی را افزایش دهد.بانک
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 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 پولی در ایرانچارچوبی برای اصالح سیاستگذاری 

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 13۹3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۹3گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانزمانحمید  MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۹3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۹3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۹3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۹3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

 خاوری نژادابوالفضل  MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینزیابی سرمایه بانکار

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 أثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجیت

( و ارزیابی آن به عنوان 13۹۰-136۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۹2-13۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۹1-13۹۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۹1-13۹۰های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 محرابیوهاب قلیچ، لیال  MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهلیل عاملی نسبتتح

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۹۰و  138۹های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو( بسترهای

ز مدرسه زمستانه حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیدیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 

13۹1 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

13۹۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۹۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۹۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۹۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۹۰) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۹۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۹۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۹۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۹۰) بهار مالیات تورمی دالر

138۹ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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