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 و تقاضا برای منابع مالی هاای بنگاهساختار هزینه

 ۰فرهاد نیلی

 2امینه محمودزاده

 

 دهیچک

صاد ایران به  هاقیمت دهیعالمت ستمر  بوده ایگونه در اقت ضای  که به طور م ست  داده افزایش را مالی منابع برای بنگاه تقا   در .ا

  رمایهس برای تقاضا به افزایش تسهیالت، سود نرخ و حقیقی ارز نرخ کاهنده روند داشته، صعودی روندی حقیقی دستمزد که حالی

  انگیزه ورمت دیگر طرف از. کندمی تقاضا گذاریسرمایه مالی تأمین هدف با را بیشتری مالی منابع بنگاه نتیجه در. منجر شده است

  گردشدر سرمایه   به بنگاه نیاز و ترطوالنی را بنگاه عملیاتی چرخه رفتار، این. است  کرده زیاد را انبار موجودی انباشت  برای بنگاه

  و شده مامت قیمت افزایش. یافته است  افزایش گردشدر سرمایه   مالی تأمین برای مالی منابع تقاضای  نتیجه در. کندمی بیشتر  را

 شود.می بیرونی مالی منابع به بنگاه بیشتر اتکای و درونی مالی منابع کاهش سبب نیز بنگاه سودآوری کاهش

  هاینگاهب سایر  طرف از شده تأمین اعتبار و بنگاه برای بانک طرف از شده تأمین اعتبار طریق از گردش در سرمایه  به بنگاه نیاز

 تباراتاع بازار توسعه و معامالت ریسک کاهش برای ابزارسازی و شود نهادسازیمی توصیه .است تأمین قابل تولید زنجیره در فعال

 عتباریا خط مزایای از مدارک ارائه با تواندمی باشد،  داشته  مالی شناسنامه   ایجاد توانایی بنگاه که صورتی  در .صورت گیرد  تجاری

  هب بهادار اوراق انتشار  برای الزم شرایط  توانمی ها،بنگاه ترازنامه در جاری اقالم دارایی توجه قابل حجم به توجه با شود.  مندبهره

  زیلتن برای بازاری که شد  خواهد اجرایی در صورتی  این اوراق انتشار  آورد؛ طبیعتاً فراهم بزرگ هایبنگاه در را اقالم این پشتوانه 

 .شود ایجاد آنها

 

 
 

 

 

  

                                                           
 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیاستادیار گروه پول - ۰

 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیگروه پول کارشناس ارشد پژوهشی، - 2
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 مقدمه 

گذارد.  را در اختیار می ۰ها برای منابع مالی بیرونیهای تولیدی، شواهدی درباره دالیل افزایش تقاضای بنگاه  بررسی ساختار هزینه بنگاه  

ضای بنگاه       سبب افزایش تقا سرمایه،  سبی  سرمایه      کاهش قیمت ن ضای بنگاه برای  ست. در نتیجه تقا شده ا ذاری و گها برای این نهاده 

  را زیاد کرده و در نتیجه منابع الزم برای تأمین     ها برای افزایش موجودی انبار  انگیزه بنگاه  یابد. روند فزاینده تورم    منابع مالی افزایش می  

ای بوده که در مقایسرره با وضررعیتی که توان گفت، عالئم قیمتی به گونهها افزایش یافته اسررت. در مجموم میگردش بنگاهدر  سرررمایه

 شود.میها برای منابع مالی بیشتر شوند، تقاضای بنگاهها بر اساس کمیابی آنها تعیین قیمت نهاده

 تولید هاینهاده نسبی قیمت 

های نسررربی اسرررت.   گیرند از مسررریر قیمت  از بازار می  2ها گیری در مورد ترکیب نهاده  ها برای تصرررمیم ترین عالمتی که بنگاه  مهم

شینی نهاده  شین عامل تر را ، نهاده ارزانهای تولیدتولیدکنندگان با در نظر گرفتن درجه جان   با دو در مورد بنگاهی. کنندمی ترگران جان

 گذارد.سرمایه، قیمت نسبی این دو نهاده، بر سطح استفاده بنگاه از هر یک اثر می و کار عامل تولید نیروی

 (1۱۸۱حقیقی )میلیون ریال، سال پایه  دستمزد -1 نمودار

 

 
 2۹1۱۱منبع: مسعود نیلی و همکاران،      

 

ستمزد  سود 2)نمودار  ( به عنوان قیمت مرتبط با نیروی کار و نرخ ارز۰)نمودار  د سهیالت  ( و نرخ  های  ( به عنوان قیمت۳)نمودار  ت

  ستمراًم سرمایه در دوره مورد بررسی، قیمت حالی که دهد درهای نسبی نشان میاند. بررسی قیمتمرتبط با سرمایه در نظر گرفته شده

                                                           
 .گردندهای بنگاه حاصل میدر مقابل منابع مالی درونی که از فعالیت. شوندشود که از خارج بنگاه فراهم میبه منابعی اطالق می (External Finance)منابع مالی بیرونی  -۱

ه و را به استخدام درآورد های تولید شامل نیروی کار، مواد اولیه، سرمایه و انرژیکند و برای این منظور، نهادهمی تولیدکننده با هدف کسب سود و افزایش ارزش ثروت، اقدام به تولید -2

 .کندآنها را تحت تکنولوژی مشخصی ترکیب و تبدیل به محصول می

 تهران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اقتصاد ایران، مدتطرح مطالعاتی تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد میان. (۰۳۴2. )نیلی، مسعود و همکاران -۳



 
 

۱ 

 

شته  زیادی افت کار نیروی بوده، قیمت نزولی ست.  ندا سیاری از     ۸۱نرخ ارز حقیقی از ابتدای دهه  ۰ا شته و در ب به بعد روندی نزولی دا

  2ی فزاینده داشته است.روند ۸۸۰۳کمتر بوده، دستمزد حقیقی تا سال  ها نرخ موزون تسهیالت از تورمسال

 حقیقی )ده هزار ریال( نرخ ارز -2 نمودار
 

 
 1۹1۱۱منبع: فیروز، 

 

 (ای بانکی و تورممبادله مقایسه هزینه مالی )نرخ موزون تسهیالت -۱ نمودار
 

 
 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمنبع: داده

سهیالت       ارزان سرمایه با توجه به نرخ ت سبی  نیز   (شده در بورس های پذیرفتههای خرد )بنگاههای کالن بانکی از دادهعالوه بر داده شدن ن

ست. نمودار    ستخراج ا شرکت   ۹قابل ا سهیالت پرداختی  شان می  تابع توزیع هزینه ت سی را ن ش  های بور سبات ن دهد با توجه به  ان میدهد. محا

 از نرخ تورم کمتر بوده است. ۰۳۴۱ها در سال درصد بنگاه ۸۱ساالنه، نرخ مؤثر  تسهیالت برای  نرخ تورم

  

                                                           
در  لشاغ  کار نیروی میلیون چهار توجهی از حدود بخش قابل. باشد  زنی نیروی کار دولتیدر مقایسه با قیمت نسبی سرمایه، قدرت چانه    ممکن است علت عدم کاهش دستمزد   -۰

شین    بخش دولتی صمیم  و به مراکز شهرن ستند  نزدیک گیریت صیل  این گروه. ه ستمزد  . نظرات خود را مطرح کنند توانندمی خوبی به و اندکردهتح در نتیجه برای کاهش د

 . ای ندارندزنیها هستند، چنین قدرت چانهبانکگذاران که عمدتاً سپرده( و نه فروشندگان) نفعان سرمایهدر مقابل، ذی. کنندحقیقی مانع ایجاد می

 .کردن اثر افزایش قیمت از آنهاستکردن متغیرها، خارجمنظور از حقیقی -2

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی پایان در ایران. ناخالص داخلی حقیقی و تولید مدت نرخ ارزو بلند مدتبررسی رابطه کوتاه(. ۰۳۴۰فیروز، حمید. ) -۳

 شریف.
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 های بورسیدر شرکت تابع توزیع نرخ مؤثر تسهیالت -4 نمودار

 

 
 اصل تمالی به بازپرداخ تسهیالت بابت پرداختی از اقالم صورت جریان وجوه نقد استفاده شده، این شاخص از تقسیم سود توضیح: برای محاسبه هزینه تسهیالت

 دریافتی برای هر مشاهده )بنگاه ر سال( محاسبه شده است. مالی تسهیالت

 بنگاه ر سال ۱۴2۸، ۰۳۴۰-۰۳۴۱های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده
 

بانکی منفی و قیمت سرمایه در بازار رسمی کمتر از هزینه فرصت  واقعی تسهیالت واقعی نزولی، نرخ سود آنجا که نرخ ارزبنابراین، از 

صادی، تابع تولید    ست منطق اقت سرمایه    آن ا سمت  سوق می   بنگاه را به  شدن و کاراندوزی  سی به اعتبارات    بر  ستر دهد. لذا به میزان د

 .شودداشتن تصنعی ریال، سرمایه جانشین نیروی کار مییا سرمایه وارداتی در دوران باال نگه بانکی

 تبه نیروی کار در صنعبه قیمت ثابت  نسبت سرمایه -۵ نمودار

  

 
 

 1۱۹2منبع: مسعود نیلی و همکاران، 

  



 
 

۵ 

 

 

شان می  ۱نمودار  شته        دهد در کارگاهن صعودی دا سرمایه به نیروی کار روندی  سبت  صنعتی ن ستنتاج کرد قیمت  و می های  توان ا

سرررمایه در  وریبودن نرخ واقعی ارز( سررهم زیادی در افت بهرهواقعی و نزولی بودن نرخ سررودتر از قیمت تعادلی سرررمایه )منفیپایین

گذاری رمایهس  افزایش تقاضا برای سرمایه، سبب افزایش وجوه تقاضاشده برای تأمین مالی      . صنعتی کشور داشته است      تکنولوژی تولید

داشررتن سررطح سرررمایه و جبران اسررتهالک، به منابع بیشررتری احتیاج خواهد داشررت. در نتیجه نگاه برای ثابت نگهشررود. به عالوه بمی

ای بوده که با گذر زمان تقاضررا برای منابع مالی و مازاد تقاضررای بازار گذاری در بازارهای مالی و ارز به گونهتوان گفت حاصررل قیمتمی

 مالی را افزایش داده است. 

 

  برای موجودی انبارتقاضا 

شکار می     ها اطالعات جالبی از اثر تورمبنگاه تحلیل موجودی انبار شت موجودی مواد و کاال را آ صمیم در مورد انبا  ۸کند. نمودار بر ت

ها در چهار دسررته دهد. به این منظور بنگاهها نشرران میهای صررنعتی را به تفکیک اندازه کارگاهموجودی کاال در کارگاه نرخ رشررد

نفر کارکن( و خیلی   ۹۱۱تا   ۰۱۱نفر کارکن(، بزرگ )بین   ۰۱۱تا   ۱۱نفر کارکن(، متوسرررط )بین   ۱۱های کوچک )با کمتر از    بنگاه 

 اند. نفر کارکن( تقسیم شده ۹۱۱بزرگ )بیش از 

 1۱۸۶-1۱۹۹در شرایط تورمی،  های صنعتیکارگاه موجودی انبار رشد -۶ نمودار

 

 

 
 1۱۸۶-1۱۹۶های صنعتی، منبع: کارگاه

بار   ۹۱های واقع روی خط  بنگاه  قدام کرده  تورم ، تنها به جبران  درجه در تعیین موجودی ان ند در حالی که برای بنگاه    ا باالی   ا های 

سال       سیاری از  ست. در ب صورت مقداری افزایش یافته ا موجودی انبار به  ها، نرخ رشد خط، طی دوره مورد بررسی، موجودی انبار، به 

یلی های خها با سررررعت زیادی افزایش یافته اسرررت. کارگاه رگاهتفکیک اندازه کارگاه، بیش از تورم بوده و موجودی فیزیکی انبار کا    



 
 

۶ 

 

از آن جهت مهم است   اند. ارتباط این رفتار با تأمین مالیکارکن( کمتر از این ابزار پوشش تورم استفاده کرده   ۹۱۱بزرگ )با بیش از 

نماید. در این صررورت تشررنگی بنگاه برای ها موجه میها برای بنگاهکه در شرررایط تورمی، تعجیل در خرید مواد اولیه و انبار کردن آن

انجامد. افزایش تقاضررای مواد اولیه، سرربب افزایش تقاضررای  ها به سرریرابی نمیدریافت وجوه مالی به منظور تأمین خرید این دارایی

 شود.گردش میدر  وجوه برای تأمین سرمایه

 گردش در تقاضا برای سرمایه 

سرمایه    نقش و  شرکت    در سهم  سیاری از  سهیل مبادالت بنگاه، در ب صله زمانی میان     مالحظهها قابل گردش به عنوان عامل ت ست، فا ا

ز داشته باشد.    نیا ۰گردش(در )سرمایه   مدتشود بنگاه برای تولید به منابع مالی کوتاه سبب می  های تولیدتحقق درآمد و پرداخت هزینه

سب   سرمایه   ستمرار ک شود و وجوه الزم  کار و ایفای تعهدات مالی پیش از تحقق درآمدهای انتظاری نگهداری میودر گردش با هدف ا

تحصیل موادی »متوسط فاصله زمانی بین ) 2رود با افزایش طول چرخه عملیاتیآورد. انتظار میبرای راه افتادن فرایند تولید را فراهم می

سرمایه    «(تبدیل نهایی آنها به وجه نقد»و  «شود می تولیدیند اکه وارد فر ضای بنگاه برای  توان گردش افزایش یابد. بنابراین میدر ، تقا

 گردش را برآورد کرد. در بر اساس طول چرخه عملیاتی که متغیری قابل مشاهده است، نیاز بنگاه به سرمایه 

دهد. دوره گردش موجودی کاال قسررمت مرتبط با تکنولوژی های بورسرری نشرران میمتوسررط چرخه عملیاتی را برای بنگاه ۴نمودار 

شان می  صول دریافتنی دهد، در حالی که دوره بازپرداخت پرداختنیچرخه عملیاتی را ن ست   ها و و سیا های تجاری بنگاه بر طول ها اثر 

 کند.  چرخه عملیاتی را مشخص می

 چرخه عملیاتی )روز( -۹ رنمودا

 
ـ سال ۵۹2۶، 1۱۹1-1۱۹۵های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده  بنگاه 

                                                           
 .گردش ناخالص هستند در های جاری شاخصی برای سرمایههای جاری منهای بدهیگردش خالص و دارایی در های جاری شاخصی برای سرمایهدارایی -۱

شاااود و بخشااای او موجودی مواد مورد نیاو به طور اعتباری خریده می     :دهد را نشاااای مینقد   یند تبدیل وجوه نقد بنگاه، به کاال و مجددا          افرطول  (Operating Cycle)چرخه عملیاتی    -۲
شده به  ممکن است کاالی نهایی . شده تبدیل شود  مواد اولیه به کاالی در جریای ساخت و ساخته  کشد تا موجودی  مدتی طول می. کنندمی گردش را تأمین مالی در اعتباردهندگای تجاری سرمایه 

شد، با فروش کاال هنوو وجهی جابه   . سرعت به فروش نرود  صورت اعتباری با ساخته )غیرنقد  شود و تنها یک دارایی جا نمیاگر فروش کاال به  ( هایافتنیدر)ر به دارایی غیرنقد دیگ( شده کاالی 
 .شودها، چرخه تبدیل به نقد بنگاه کامل میبا وصول دریافتنی. شودتبدیل می



 
 

۹ 

 

 

رود هر چه بازار اعتبار تجاری از وضعیت سنتی فعلی فاصله بگیرد و بیشتر از ابزارهای نوین اعتبار تجاری و بیمه اعتبار تجاری انتظار می

ها از این مسیر تأمین شوند. به طور متوسط طول چرخه عملیاتی برای بنگاه     بنگاه مدتمالی کوتاهاستفاده شود، بخش بیشتری از منابع    

   ۰باشد.ای میروز است که بازه زمانی قابل مالحظه ۱2۳حدود 

سبت دارایی  در سرمایه  ۸در نمودار  شان  گردش ناخالص بر مبنای ن ست. بنگاه    جاری به دارایی، ن شده ا سب طول چرخه  داده  ها بر ح

شده عملیاتی دهک شاهده می طوالنی ۰۱های دهک ترین و بنگاهکوتاه ۰های دهک اند: بنگاهبندی  شود  ترین چرخه را دارند. چنانچه م

فاده کنند. به عالوه میزان است گردش ناخالص بیشتری نگهداری می در ها سرمایه  تر است، بنگاه هایی که چرخه عملیاتی طوالنیدر بنگاه

سهیالت  سهیالت( نیز در بن      از ت ستفاده از ت شدت ا سی      های با چرخه عملیاتی طوالنیگاهبه ازای هر واحد فروش ) ست. برر شتر ا تر، بی

شان می     سود خالص به دارایی نیز ن سبت  سود به دارایی    هایی که در دهکدهد، در بنگاهن سبت  های باالی چرخه عملیاتی قرار دارند، ن

 کند.ی بیشتری به منابع خارجی پیدا میشود و بنگاه برای ادامه فعالیت وابستگکمتر است، در نتیجه منابع داخلی بنگاه نیز کمتر می

 )راست(  )چپ( و سود به دارایی گردش ناخالص، شدت استفاده از تسهیالتدر رابطه سرمایه  -۸ نمودار

 با چرخه عملیاتی )درصد(
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صورت  ۰جدول  شان می  شده در بورس های پذیرفتهسود و زیان بنگاه  میانگین  سط قیمت تمام اوراق بهادار تهران را ن شده   دهد. متو

شررده کاالی  توان تخمینی از اجزای قیمت تمامهای صررنعتی میهای کارگاهدرصررد فروش اسررت. با اسررتفاده از داده ۴۳رفته کاالی فروش

ست آورد )نمودار  رفتفروش شاهده می ۴ه به د صد بهای تمام  ۴۹شود حدود  (. م سهم      ۰۹شده مربوط به مواد اولیه و تنها  در صد آن  در

 .نیروی کار است

  

                                                           
 .درسگذاری حدود یک سال است، بنابراین در مقایسه با این دوره، چرخه عملیاتی طوالنی به نظر میگذاری و سرمایهسرمایه های بورسی، متوسط دوره مجموع تسهیالتدر مجموعه شرکت -۱
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 صورت سود و زیان بنگاه نماینده بورسی -1 جدول

 
 اند.سنگ شدهتوضیح: کلیه ارقام با استفاده از فروش هم

 ۳۱۰۹-۳۱۵۷های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده

 

ست. با اف    ترین جزء قیمت تمامشده باالتر، هزینه مواد اولیه به عنوان بزرگ های با قیمت تمامبنابراین در بنگاه شتر ا زایش  شده نیز بی

ساختار هزینه  سرمایه اهمیت مواد اولیه در  سود    یابد. به عالوه، افزایش قیمت تماممیگردش افزایش در  ای، نیاز بنگاه به  شیه   شده، حا

کاهش می        بنگاه را کم می  مالی درونی بنگاه  نابع  مالی            کند، در نتیجه م تأمین  مالی بیرونی برای  نابع  به م کای بنگاه  ند و ات یاد   ز یاب

 شود.می

 های بنگاهسهم هزینه مالی در هزینه 

سی ترکیب هزینه  شان می هابرر سهم هزینه مالی در هزینه ی بنگاه ن سه هزینه تأمین مالی  های بنگاه قابل دهد  ست. مقای   مالحظه نی

 کننده مالی در این زمینه راهگشا خواهد بود.   سهامدار و بانک به عنوان دو کارگزار عمده تأمین

  

میانگینانحراف استاندارد

100 فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

(73)۲۳ بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده

۲۱27 سود ناخالص

(6)۱۵هزینه ها و درآمدهای عملیاتی 

۱۹21 سود عملیاتی

(5)۴۳ هزینه های مالی

۴۶4 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۵۰21 سود قبل از کسر مالیات

(3)۴ مالیات

۵۸17 سود خالص



 
 

۹ 

 

 1۱۸۶-1۱۹۱ها، متوسط دوره اجزای اصلی هزینه جاری بنگاه از کل هزینه -۹ نمودار

 

 
 

 نفر( 1۱کارگاه صنعتی باالی  1۱2۱۹های صنعتی )کارگاه 1۱۸۶-1۱۹۱اساس اطالعات  ، بر1۱۹1منبع: نیلی و همکاران، 

  

 (1۱۹۱-1۱۹۵همه مشاهدات )متوسط  -جمعهم ترازنامه -2 جدول

 
 اوراق بهادار تهران، محاسبات تحقیق شده در بورسهای پذیرفتههای بنگاهمنبع: داده

سرمایه    سهامدار، عالوه بر بازده  سود خالص می    ۴۰حدود  ۰در حالی که  صد  سهم بانک برددر ها از درآمد  ، هزینه مالی )که به نوعی 

شان می    شی از فروش را ن ست )جدول     ۱دهد( حدود نا صد ا سهم این دو تأمین    ۰در ست که  شرایطی ا   کننده در تأمین مالی(. این در 

                                                           
1- Capital Gain 

میانگینانحراف استانداردمیانگینانحراف استاندارد

186 سود سهام پیشنهادی86 موجودی نقد و سر. کوتاه مدت

9230پرداختنی ها1730دریافتنی ها

4418تسهیالت کوتاه مدت1519موجودی کاال

53سایر بدهی های جاری

12256 جمع بدهی های جاری2055 جمع دارایی ها جاری

178تسهیالت بلند مدت1830دارایی های ثابت

144سایر بدهای غیر جاری1215سایر دارایی های غیرجاری

2212جمع بدهی های بلندمدت2045جمع دارایی های غیر جاری

13068جمع بدهی ها

2924سرمایه و اندوخته ها

1448سود و ویای انباشته

13032 جمع حقوق صاحبای سهام

100 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام100 جمع دارایی ها

بستانکاربدهکار
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ست، به     سیار به هم نزدیک ا سهامدار و بانک در تأمین دارایی گونهبنگاه ب شارکت دارند )جدول     2۸و  ۳۱به ترتیب،  ای که  صد م (. 2در

 برند.درصد سود ناخالص می ۱درصد مشارکت در تأمین دارایی،  2۸ها به رغم بانک

و سود خالص به حقوق صاحبان سهام را، با هدف مقایسه بازده هر       روند تغییرات دو متغیر هزینه مالی به مانده تسهیالت  ۰۱نمودار 

است که بخشی از آن با توجه به ریسکی     ۰دهنده نوعی صرفه ندهد. فاصله این دو منحنی نشا  کننده نشان می واحد آورده این دو تأمین

سهامدار می  ست. همواره تأمین مالی که  سرمایه منبع ارزان   پذیرد، قابل توجیه ا سه با  ست. بنابراین ب از طریق بانک در مقای ه تری بوده ا

دهد تا  انتخاگ منطقی بنگاه خواهد بود، به این معنی که بنگاه ترجیح می، 2ایرسررد در رابطه بانک و بنگاه همواره جواگ گوشررهنظر می

ستفاده کند. پدیده      سایر منابع ا شود و بعد از آن از  ضا برای این منبع مالی را  جای ممکن، از طریق نظام بانکی، تأمین مالی  ای که تقا

 کند.زیاد می

 و سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد( هزینه مالی به مانده تسهیالت -1۱ نمودار
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 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه 

سبی نهاده نظام قیمت شکل صرف  های تولیدهای ن سرمایه نظر از علل  صنعت بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید بنگاهگیری، موجب  شده های    ی 

گذاری نیاز دارند، این پدیده بخشی از نیاز مالی   ها برای حفظ سطح سرمایه و جبران استهالک، به طور مستمر به سرمایه     است. در نتیجه بنگاه 

بری و  ، سررررمایهحقیقی یا منفی بودن نرخ واقعی تسرررهیالت نزولی بودن نرخ ارز ۳دهد.ند، توضررریح میهایی را که بازدهی در تولید نداربنگاه

 کند.  کاراندوزی تکنولوژی تولید را برای بنگاه موجه می

                                                           
1- Premium 

2- Corner Solution 
ساس مطالعه ب -۳ صورت گرفته، در  بنگاه وریای که درباره بهرهر ا صنعتی ایرای  شد  ایرای صنایع  های  سط  طور به سرمایه  وریبهره ر سبتا   دوره یک در متو   بوده نفیم طوالنی ن

   .(تهرای اتاق باورگانی، صنایع، معادی و کشاوروی صنعتی ایرای، پذیریتوای رقابت افزایش (.۱۳۳۱ارای. )کنیلی، مسعود و هم)است 
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شکل موجودی انبار ههای اقتصاد کالن، تمایل دارند بخشی از دارایی  ها با هدف پوشش ریسک نااطمینانی  بنگاه  ای جاری خود را به 

رای ( تأمین مالی شود، تقاضا ب  تر از تورمارزان شده، در صورتی که بانک )با هزینه  مواد اولیه یا کاالی ساخته  نگهداری کنند. تأمین مالی

 کند.  اعتباری را زیاد می تسهیالت

سرمایه      صی از نیاز به  شاخ ست. بنگاه گردش قابل اندازهدر طول چرخه عملیاتی به عنوان  هایی که طول چرخه عملیاتی آنها  گیری ا

سرمایه        طوالنی سبی حجم  صورت ن ست، به  سه   در تر ا ست مقای اتی  ای میان طول چرخه عملیگردش باالتری دارند. با این حال الزم ا

  صنایع همسان در کشورها انجام پذیرد تا نقاط قوت و ضعف ساختار فعلی تبدیل وجه نقد به کاال و دوباره وجه نقد قابل استخراج باشد.       

گردش در مقایسرره با  در های صررنعتی به سرررمایه دهد نیاز بنگاهرفته، نشرران میشررده کاالی فروشوزن زیاد مواد اولیه در قیمت تمام

 های اقتصادی بیشتر است. فعال در سایر بخشهای بنگاه

ت بخشی از پرداخای باشد که بنگاه برای تولید مجبور به پیشبه گونه دهند در شرایطی که ساختار تولیدهای نظری نشان میبررسی

شد و دچار محدودیت نقدینگی هزینه سهم پیش  ۰های خود با دهد.  پرداخت، تولید بنگاه را کاهش )افزایش( میگردد، افزایش )کاهش( 

کند. در چنین شرررایطی کاهش  پرداختی تولید عمل میهای ضررروری و پیشگردش به عنوان کاالی مکمل نهادهدر در واقع سرررمایه 

توان به ها را میناشی از اعمال تحریم  شود. شوک  می گردش سبب کاهش سطح تولید  در کننده سرمایه  دسترسی بنگاه به منابع تأمین  

 گردش نیز بررسی و تحلیل کرد.  در صورت شوک افزایش نیاز به سرمایه 

 گردش افزایش یافته است. دسترسی به مواددر به دلیل وقایع در سطح اقتصاد کالن تقاضای بنگاه برای منابع سرمایه   ۰۳۸۴از سال  

هایی که در یک زنجیره قرار داشتند به ترتیب دچار  ، بنگاهبا مشکل مواجه شد، در نتیجه در زنجیره تولید   اتی به سبب تحریم اولیه وارد

ثبات  های تولید را افزایش داد. به عالوه شرایط بی نهاده ، ریال مورد نیاز برای تأمینو تورم نرخ ارز مشکل تأمین مواد اولیه شدند. جهش  

سی داده   صاد کالن انگیزه احتیاطی برای نگهداری مواد اولیه و طول چرخه عملیاتی را افزایش داد. برر شان  های کارگاهاقت صنعتی ن  های 

سهم هزینه جاری از کل هزینه بنگاه می ست. در مجم دهد  ستمرار تولید به منابع مالی   وم، بنگاهها در این دوره افزایش یافته ا ها برای ا

 بیشتری نیاز پیدا کردند.  

 یطراشرر یریپذینیبهای اقتصررادی و پیشمندکردن سرریاسررتیق قاعدهاز طر توانیه را میمواد اول یتأمین مال یها برابنگاه یتقاضررا

ی تعدیل کرد. در نتیجه واسررط و انتقال تکنولوژ یکاالها یه،مواد اول یدخر یبرا یتجارت خارج یطشرررا و همچنین بهبوداقتصرراد کالن 

ضعیتی انتظار می  ست     رود طول چرخه عملیاتی بنگاه به تدریج کوتاهچنین و سیا سبب  تواننیز می وریهای ناظر بر بهبود بهرهشود.  ند 

شوند.    ضای منابع مالی  شد  2کاهش تقا شان می   وری در کارگاهمنفی بهره نرخ ر صنعتی ن شرایط بهره های  تواند اثر وری میدهد، بهبود 

                                                           
1- Cash Constraint 

صنعتی ایرای، اتاق باورگانی، صنایع، معادی   پذیریافزایش توای رقابت(. ۱۳۳۱ارای. )ک، مسعود و همیلین)است  -۰.۷منفی و در حدود  صنعت وریساالنه بهره متوسط نرخ رشد -۲
 .کندهای تولید بیشتری را به استخدام درآورد در نتیجه منابع مالی بیشتری را طلب میرا ثابت نگه دارد، باید نهاده تولید سطح بتواند اینکه برای بنگاه ، یعنی(تهرای و کشاوروی
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ضای بنگاه از نهاده مالحظه قابل صورت         های تولیدای بر تقا ست اقدامات الزم در این زمینه  سب ا شد. بنابراین منا شته با و منابع مالی دا

 گیرد.  

سرمایه  سایر بنگاه  شده از طرف بانک برای بنگاه و اعتبار تأمین ردش از طریق اعتبار تأمینگ در نیاز بنگاه به  های فعال  شده از طرف 

  دیسبب سهولت مبادله شده و ق    تواندیوجود دارد، دو سازوکار م  ینگینقد یتکه محدود یطیدر شرا قابل تأمین است.   در زنجیره تولید

نقد و  بدون استفاده از پول  توانندیم ی: آحاد اقتصاد یآحاد اقتصاد  ینبسازی  اعتماد( ۰را آزاد کند:  یآحاد اقتصاد  ینگینقد یتمحدود

ود. در سطح ش یبررس یافتهو ساختار ییدر دو سطح ابتدا تواندیاعتبار مبادله م ینمبادله کنند. ا گذارند،یهم م یارکه در اخت یبا اعتبار

  افتهینقد مبادله کنند. در سرررطح سررراختار ییبه دارا یازبدون ن توانندیشرررناسرررند میرا م یکدیگرکه رو در رو  یتنها کارگزاران ییابتدا

شک  یینهادها صاد  یندر اعتماد ب ییر. هر گونه تغکنندیرا فراهم م یامبادله یناند که امکان چنشده  یلت  یازدر ن رییسبب تغ  یآحاد اقت

  ینگیبه نقد یازوام، ن یبا اعطا توانندیم هابانک: یمال بازارهایوام از  یافتدر( 2 .شود یشان م یا ینمبادالت ب یهتسو  ینقد برا ییبه دارا

 را برآورده سازند. ینگینقد یتبه محدود شدهیدمق یآحاد اقتصاد

ها به شررکل از معامالت شرررکت یامالحظه بخش قابلدر حال حاضررر  ی،اعتبارات تجار یبرا یبه رغم فقدان ابزار مناسررب و بازار

سهم طرفین تجاری در تأمین مالی  شود ینقد انجام میرغ سهامدار برابری می    و  سهم بانک و  سازی   بنگاه با  سازی و ابزار  یراب کند. نهاد

 شود.یم هیبه شدت توص یمعامالت و توسعه بازار اعتبارات تجار یسککاهش ر

های   گیرد. در مورد وامگردش از بانک وام می  در  گذاری و همچنین سررررمایه   در حال حاضرررر بنگاه برای تأمین وجوه الزم سررررمایه       

 بر است. بانک و بنگاه باید هر دو برای بر و هزینهگذاری الزم است بازدهی و ریسک پروژه توسط بانک بررسی شود که فرایندی زمان     سرمایه 

تواند فرایند متفاوتی را طی کند. بنگاه  در گردش میو بررسرری مسررتندات پروژه وقت و هزینه بگذارند. در مقابل دریافت وام سرررمایه   ارائه

نها  آتواند در آغاز، مدارک الزم از سطح فعالیت و توان مالی خود را در اختیار بانک بگذارد، بانک این مستندات را ارزیابی کند و بر مبنای می

های بنگاه، متغیرهای کالن و متغیرهای وضرررعیت بانک که خارج از اراده بنگاه تعیین             اعتباری بنگاه را تعیین نماید. عالوه بر ویژگی     خط

کند، نرخ آن از نرخ وام  که چنین قراردادی برای بنگاه فراهم می ۰شوند نیز بر میزان خط اعتباری مؤثر خواهند بود. با توجه به اختیاری می

 ره انقضای برابر بیشتر خواهد بود. پس از تعیین خط اعتباری، الزم است بنگاه وضعیت خود را به صورت ادواری گزارش کند.  با دو

ضوم قرارداد با فعالیت  ضعیت بنگاه را از منظر تیراژ تولید       از آنجا که مو صادفی و صورت ت سروکار دارد، بانک به    ،های معمول بنگاه 

کند. طبیعتاً در صورتی که قصوری در رابطه بانک    دهنده سطح فعالیت بررسی می  میزان فروش و سایر متغیرهای نشان   گردش حساگ، 

اسنامه  سازی )ایجاد شن  و بنگاه حاصل شود، بانک، خط اعتباری بنگاه را کاهش خواهد داد. بنابراین در صورتی که بنگاه توانایی پروفایل   

شود مند شود. دسترسی به خط اعتباری سبب میبا پرداخت هزینه ارائه مدارک از مزایای خط اعتباری بهرهتواند مالی( داشته باشد، می  

                                                           
1- Option 



 
 

1۱ 

 

سطح تولید را برنامه   سک کمتری  ستگذار به طور دائم دسترسی به خط اعتباری        بنگاه با ری سیا ست  ریزی و اجرایی کند. بنابراین الزم ا

 رصد کند و سازوکارهایی را اجرایی نماید که این نسبت رو به افزایش باشد.  سازی دارند را هایی که قدرت پروفایلبنگاه

توان شرررایط الزم  ها، میبنگاه ها و اسررناد دریافتنی در ترازنامهبا توجه به حجم قابل توجه موجودی مواد و کاال و همچنین حسرراگ

شتوانه این اقالم را د    شار اوراق بهادار به پ شار اوراق بر مبنای دریافتنی   ر بنگاهبرای انت صورتی انت های  های بزرگ فراهم آورد. طبیعتاً در 

ها از دولت نیز در این   ایجاد شرررود. اوراق بهادارسرررازی طلب بنگاه      بنگاه اجرایی خواهد شرررد که بازاری برای تنزیل این قلم از دارایی     

 چارچوگ قابل ارزیابی است.
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 های پژوهشیگزارشفهرست 
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۱۹۱ 

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۱14بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشوربی ساختار ترازنامه و واسطهارزیا

 لی نائینی و محمدامین نادریانسید احمدرضا جال MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۱۹۱دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۱۹۱گزارش 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 (1۱۹۱ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۱۹۱تابستان  ) 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 (1۱۹۱ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۱۹۱ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 امینه محمودزادهفرهاد نیلی و  MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

 ابوالفضل خاوری نژاد 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 بینارزیابی سرمایه بانک

 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 

 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۱۹2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1۱۹۱-1۱۶۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۱۹2-1۱۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۱۹1-1۱۹۱ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۱۹1-1۱۹۱های 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

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 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 وت اسالمیمدیریت ثر

 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 بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک 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 (1۱۹۱و  1۱۸۹های 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 تولیدشاخصتحلیل 

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

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

 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 اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

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

1۱۹1 

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

 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 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 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
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۱۹۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۱۹۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۱۹۱) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۱۹۱) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۱۹۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۱۹۱) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۱۹۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۱۹۱) بهار مالیات تورمی دالر

1۱۸۹ 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-4.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-3.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-2.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-1.pdf


 
 

 

 

 


