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 مقدمه 
یادداش  از  این. گیردتأثیر میها و نیز وضعی  بخش حقیقی اقتصاد رکود بازار دارایی / های رونقدوره ازی بانکی مطالبات غیرجاری شب ه

0ویاپانل پ یهای مختلف در قالب یک الگوها بر مطالبات غیرجاری بانکهای حقیقی و بازار داراییتحوالت بخش بازتاب جه متغیرها 
  

ستفاده  ش وک). مطالبات غیرجاری کندمیا شته و م سیدگذ سرر سهیالت  صولترکیبی از مجموع ت سبه (الو سبتی از کل ت هیالت صورت ن
 ستت ،اآثار تحوالت بخش حقیقی بر نستتب  مطالبات غیرجاری  یدهندهنشتتا  ناخالص داخلی که. تولید گیردقرار میاستتتفاده  مورد پرداختی

های مالی که شاخص موزو  ترکیبی قیم  متوسط رشد شاخص قیم  دارایی ،د. همچنینوشمی در نظر گرفتهصورت رشد در محاسبات هب
  استتر مطالبات غیرجاری دی نهادهای مختلف اقتصتتادی ها از طریق ترازنامهآثار تغییرات قیم  داراییبیانگر  استت و مستت ن  ،ارز، ستتهام

   .(۳۳۳۳1، گرتلر، و گیل ریس ، ، برنانکه۳۳۳۱9، ، کیوتاکی و مور۳۳۳۳3، و گیل ریس ، گرتلر ،، برنانکه۳۳۳۱2، )کینگ و پلوزر
های مالی بود  اثر تحوالت بخش حقیقی در مقایسه با رشد شاخص موزو  ترکیبی قیم  داراییغالب ی، فرضیهیادداش در این 

ی بانکی از ستتتود ز درآمدهای شتتتب ها درصتتتد ۳۱طور متوستتتط، هنظر به اینکه بشتتتود. می پانل پویا ارزیابی یبا استتتتفاده از یک الگو
قرار استتتفاده  مورد این الگوی پویا، ررستتی میزا  ریستتک اعتباریبرای ب، 6(۳۱۳۱)احمدیا  و حیدری،  شتتودتستتهیالت حاصتتل می

اع که درآمد مشتتت استتت  ریستتتک عملیات اعتباری یکنندهکلیدی تبیین ینستتتب  مطالبات غیرجاری مؤلفه ،. در این چهارچوبگیردمی
 . دشومیها آزمو  در تعامل با متغیرهای بخش حقیقی و بازار دارایی کند ومیها را متأثر بانک

های مالی تحوالت بخش حقیقی و قیم  بازار دارایی یرابطه به بررسی شود. بخش نخس این یادداش  از سه بخش تش یل می
بخش ستوم نتایج آزمو   شتود.می چهارچوب الگوی اقتصتادستنجی در بخش دوم تصتری پردازد. میستال  ۳ دربا مطالبات غیرجاری 

 کند.را تبیین میهای سیاستی الگو و توصیه

مشاهدات آماری و تحلیل وقایع 
. اطالعات ستت هاهای حقیقی و بانکی و شتتاخص موزو  ترکیبی رشتتد قیم  داراییهای بخشهای تاریخی این مقاله شتتامل دادهداده

عطایی و نسب  تسهیالت ا ،هاها به کل بدهینسب  سپرده ،ها شامل نسب  مطالبات غیرجاری به کل تسهیالتهای مالی بانکنسب 
 هاس .به کل دارایی

ش ل  شد قیم  بازار دارایی ،۳مطابق  سه نوع دارایی ر س نشامل ها  سهام ،ارز، م که در وضعی  تورمی یا  گیردرا دربرمی و 
 زیرا، 4(۱۳۳۳ ،شتتتت ین)می کندمیها فراهم انتقال منابع مالی را از بخش حقیقی به بازار دارایی یبازارها زمینهاین بروز تکانه در 

آثار  مدتدر کوتاهدهد. این امر میارتقا  حقیقیبازارها را نستتب  به بخش این ها بازده نستتبی هرگونه افزایش قیم  در بازار دارایی
حقیقی و های دنبال کاهش منابع مالی در بخشهب و مدتو در میا  داردها ای و ثاب  بانکهای ستترمایهر داراییدای مثب  ترازنامه

 ،خصوص. در این دهدمیها را افزایش گردش منابع مالی بخش حقیقی را کاهش و مطالبات غیرجاری بانک ،کاهش رشد اقتصادی
 یکه در چرخه دهدمیبانکی کاهش ها را به نهادهای اقتصتتتادی و بازار بیندهی بانکرشتتتد نستتتب  مطالبات غیرجاری قدرت وام

 دارد.ها را در پی های حقیقی و بازار داراییخشزما  ببعدی انقباض و رکود هم
                                                           
1 dynamic panel 
2 King, R. G., & Plosser, C. I. (1984). Money, credit, and prices in a real business cycle. American Economic Review, 74(3), 

363-380. 
3 Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1989). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework (NBER 

Working Papers No. 6455). 
4 Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248, University of Chicago Press. 
5 Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1998). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework (NBER 

Working Papers No. 6455). 
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 های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .ها: بانک اطالعات سری)درصد(. منبع داده هارشد قیم  دارایینرخ  .۱ شکل

گذارا ، ستتترمایه یرفتارهای ستتتوداگرانههای مالی موجب انحراف تدریجی جریا  وجوه، تشتتتدید های نامتقار  در بازار داراییتکانه
شتتت نندگی آنها را نیز افزایش  ،زما که هم شتتتودمیها گیری حباب قیمتی در بازار داراییشتتت ل هنتیجدر آمیز و تحریک رفتارهای مخاطره

ها و نیز قدپذیری داراییکاهش ن یزمینه نیستتتت ،هایی که از حمای  بخش حقیقی برخوردار دهد. عدم پایداری رونق در بازار داراییمی
وند، که شگیرندگا  نهادی با کاهش قدرت بازپرداخ  اقساط تسهیالت مواجه میکه وامطوریبه کند؛میمدت فراهم رکود قیمتی را در میا 

سرمایهها را از محل کاهش همی نهادهای اعتباری و بانکمتقابالً ترازنامه شد مطالبات غیرجازما  درآمد  ضعیف گذاری و ر  .کندمیری ت
صورت ضعیف  سرمایه با کاهش قیم  و بازده مواجه  ،طرف ها از یکهای مالی بانکت سهام آنها را در بازار  ضعی   از طرف  و کندمیو

 .کندمیرکود بخش مالی را تشدید  ،که در مجموع کاهدمیبانکی قدرت ایفای تعهدات متقابل آنها را در بازار بین ،دیگر
ها رونق بازار دارایی وضتتعی گیرندگا  در وام. دهدها نشتتا  میر مطالبات غیرجاری بانکدها را اثر مثب  قیم  دارایی ۱شتت ل 

بانکی  از نرخ تسهیالت بیشترمراتب ها بهبازده مورد انتظار بازار دارایی زیرا دهندمیبازپرداخ  تسهیالت اعطایی را از دس   یانگیزه
 .اس تأخیر و وجه التزام(  یمه)حتی با احتساب جری

 

 
ها: بانک اطالعات )درصد(. منبع داده هارشد قیم  دارایینرخ )محور راس ( و  رشد مطالبات غیرجاری نرخ حرکتیهم یمقایسه. ۲ شکل

 های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .سری
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سیاس  پولی، وضعی  تورمی اقتصاد، تعهدات مختلفی همچو  جه های نوسانات مطالبات غیرجاری تح  تأثیر مؤلفه گیری 
زا  شفافی  و نیز می ،، تعریف ناظر بانکی از سرفصل مطالبات غیرجاریساالنه یی بانکی مطابق قوانین برنامه و بودجهناظر بر شب ه

 .یابدبازتاب میها در مطالبات غیرجاری بانک
شا  می ۱ش ل  صادی را ن شد اقت صادی قدرت  ،ش لاین دهد. مطابق روند معکوس رشد مطالبات غیرجاری و ر شد اقت بهبود ر

سب  مطالبات غیرجاری را کاهش می سهیالت نهادی را افزایش و ن ستثناهدهد )ببازپرداخ  ت عل  هکه ب ۳۱۳۱-۳۱۳۳های سال یا
 (.شدروند همسو این کشور  برونزای اقتصاد یها و بروز تکانهتشدید تحریم

  

 
های زمانی اقتصادی، بانک ها: بانک اطالعات سری)درصد(. منبع داده )محور راس ( و مطالبات غیرجاریاقتصادی رشد های نرخ .۳ شکل

 مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .

این ها در دهد. شتتتاخص موزو  ترکیبی قیم  داراییهای بخش مالی و مطالبات غیرجاری را نشتتتا  میارتباط بین تکانه ۱شتتت ل 
 ،مالی کشور محاسبه شده اس . سهم هر یک از بازارهای ارز، سرمایه نظامش ل بر اساس سهم هر کدام از بازارهای مورد بررسی در 

مطالبات غیرجاری با رشد شاخص موزو  ترکیبی قیم  رشد  یرابطه ،۱ ش ل اس . مطابق 0درصد ۱۳و  ۱۵، ۳ترتیب و مس ن به
سو دارایی س ها هم شدت فعالی  ا سوداگرانه در بازار داراییکه بر  شور دالل  دارد. بهای  افزایش قیم   ،عبارت دیگرههای مالی ک
ه . البتکندمیی رشتتتد مطالبات غیرجاری را فراهم و زمینه دهدمی تستتتهیالت کاهش یتستتتویه برایگیرندگا  را وام یها انگیزهدارایی

؛ خالف روند گذشته معکوس گردید شدهی گفتهرابطه ،بازارهااین ای قیم  در و رشد زنجیره ۳۱۳۳ها در سال دنبال تشدید تحریمهب
 رکتی آنها غیرهمسو شد.روند ح ۳۱۳۳یعنی برخالف روند گذشته که این دو متغیر حرکتی همسو داشتند، از سال 

 

                                                           
 برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به: ۳

های ی سیاستنهمین همایش ساال۲۲شده در ی موردی ایرا . ارائهگذاری جدید برای تحقق اهداف سیاس  پولی: مطالعه(.فضای سیاس ۳۱۳۱باستانزاد، ح. )
 ی پولی و بانکی، تهرا .. پژوهش دهپولی و ارزی
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ها: بانک )درصد(. منبع داده هاشاخص موزو  ترکیبی قیم  دارایینرخ رشد و  رشد مطالبات غیرجارینرخ حرکتی هم یمقایسه .۴ شکل

 های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .اطالعات سری

پانل  الگویدر قالب  بانکی یمطالبات غیرجاری شتتب ه در های مالیداراییهای بخش حقیقی و قیم  آثار مؤلفهمنظور بررستتی به
رشتتد  نرخ ، متوستتطاقتصتتادیمتغیرهای رشتتد استتتفاده شتتد و  ۳۱۳۱-۳۱۳۱زمانی ی بانک کشتتور و برای دوره ۱۳ های، از دادهپویا

مطالبات  ردبیشترین تأثیر را  غیرجاری،مطالبات  یو نیز مقادیر وقفه ،و مس ن(، رشد تسهیالت اعتباری ،سهام ها )ارز،قیم  دارایی
 نشا  داد. غیرجاری

های سیاستیبندی و توصیهجمع 
ش ،این در  شد  یاددا صادیتأثیر ر شاخص موزو  ترکیبی قیم  دارایی اقت شد  ش ل آماری ر مطالبات غیرجاری بانکدها و ر ها به 

شد . مؤلفهشدآزمو   صادیهای ر شاخص موزو  اقت شد  ساختاری در کنار متغیرهای عنوا  مؤلفههها بدارایی ترکیبی قیم  و ر های 
شب هترازنامه سپردهای  سب   سهیالت به کل دارایی و هاها به کل بدهیی بانکی )ن سب  ت اری ها( جه  بررسی رفتار مطالبات غیرجن

 برآورد شد. در قالب یک الگوی پانل پویا
 یردای جاری اثر معنار نستتتب  مطالبات غیرجاری در دورهدهای متوالی گذشتتتته ی در دورهنستتتب  مطالبات غیرجار ،نتایج بنا بر

از وثایق  نکرد استمهال مطالبات غیرجاری و استفاده بهها بانک یوقفه بر گرایش اولیه یب اولین دورهیکه ضراطوریبه ؛داشته اس 
ابزارهای حقوقی و وثیقه در صتتتدد با ها بانک ،دوم نیز یارد. در دورهی مطالبات غیرجاری دالل  دیبه شتتتناستتتا نداشتتتتنو نیز تمایل

 صتتتتورتهر روند کنونی آ  بدمطالبات غیرجاری  ی، اثر بلندمدت وقفهبه این منظور. آیندبرمیکاهش و وصتتتتول مطالبات غیرجاری 
 دار بر رشتتد نستتب  مطالباتکوس و معناطور معنیز مطابق انتظار و به اقتصتتادیی شتتده استت . رشتتد یتکاثری و همواره مثب  شتتناستتا

قیم  رکیبی موزو  ت. رشد شاخص اس مراتب بیشتر اثر آ  در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی به ،که البته اس غیرجاری اثرگذار 
نستتب  مطالبات غیرجاری اثر  هنتیجدر بازپرداخ  تستتهیالت اعتباری و  یر انگیزهدو مستت ن( مطابق انتظار  ،ها )ستتهام، ارزدارایی
سب  مطالبات غیرجاری بهداثر همسوی رشد اقتصادی  ،. همچنیندارد منفی شترداری طور معنار افزایش ن شاخص بی  از اثر معکوس 

  . سهاموزو  قیم  دارایی
د و بر ها دارغیرجاری بانکای اس  که اثر منفی و معناداری در نسب  مطالبات های ترازنامهرشد تسهیالت اعتباری ی ی از مؤلفه
کی نیز با ی بانهای شتتب هها به کل بدهیکند. رشتتد نستتب  ستتپردهی بانکی کشتتور دالل  میضتتعف مدیری  ریستتک اعتباری در شتتب ه

بدهی در -دهد، زیرا مدیری  داراییها اثر معناداری در نستتتتب  مطالبات غیرجاری نشتتتتا  نمیدهی بانکوجود تأثیر بر ظرفی  وام
گذاری در بازارهای ستتترمایه، اورار قرضتتته، صتتتورت گستتتترده برای ستتترمایهای بهشتتتود و منابع ستتتپردهی بانکی مجزا انجام میشتتتب ه

 دهد.تدریج کاهش میها بههای بانکشود و سهم تسهیالت اعتباری را در داراییبانکی استفاده میمستغالت، و بین
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 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 2۲ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکتی در نظامحکمرانی شرک

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 بانک مرکزی  مند توسططراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2۲14های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

13۳3 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۲14بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، 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 کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 اله زارعیژ MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 13۳3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۳3گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان 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

 زادهمدنیمحمدحسین رحمتی و سیدعلی  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

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

 حسین توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان 

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۳3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 یمیسجاد ابراه MBRI-PR-93021 (13۳3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده 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 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  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 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 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 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۳2 

 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 13۳۲-136۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳۲ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳۲های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسهای 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 (13۳۲و  13۳۳های 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 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان 

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

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 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

13۳1 

 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 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 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 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

13۳۲ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳۲) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳۲)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳۲) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳۲) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳۲) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۲) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳۲) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳۲) بهار مالیات تورمی دالر

13۳۳ 

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش 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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