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 1رقمیتورم تکپایداری شرط بانک مرکزی: پیشها به مدیریت بدهی بانک
 

 2مریم همتی 
 

 چکیده

ولی را بسیار ی پها و کنترل پایهی بانکی در ایران اعمال نظارت بر بانکساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه

سووو    شووود ها به بانک مرکزی باعث مدیریت بدهی بانک برای. فقدان راهکارهای عملی مناسووو  کندمیدشووووار 

شد پایه زیادی صاص ی پولی به بدهی بانکاز ر شهیابها اخت سی ری ه بانک ها بهای علل افزایش بدهی بانکد. برر

هات های مالی دولت و کسووووری پن ان بودنهت نایرازی منابم و مصووووار  بانکسوووویاسووووت دهدنشووووان میمرکزی 

گیری یرین عوامل در شکلال اضافه برداشت از م  و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قب تهای نظارییسیاست

ست.  ستدر این زمینهت این پدید  ا سیا نظور ممدت بهو میان مدتیواند در افق کویا گذار پولی میراهکارهایی که 

 تبانکیبازار بینی و یوسووعهی ینزیلت یعمیق دریچه اسووتداد  کند عبارت اسووت ازها کنترل اضووافه برداشووت بانک

 ی قانونی اریقای سطح شدافیت درکاهش نرخ سپرد ت و های بدهکارنظارت بر چگونگی مدیریت در بانک یقویت

نظر  از اقدامایی اسووووت که در افق بلندمدت باید مدنیز بانک مرکزی  وآمارهای پولیت و اصوووووا روابط دولت 

 پولی و مالی قرار گیرد. هایمقام

  

                                                           
ی پولی و شوود  در میزگردی با همین عنوان اسووتداد  شوود  اسووت. در این میزگرد که در پ وهشووکد طرا نکاتهایی از این یادداشووت از در نگارش بخش 1

حضور  ی پولی و بانکیمدیرعامل وقت بانک اقتصاد نوینت و معاون پ وهشی وقت پ وهشکد شدت مدیرکل وقت اعتبارات بانک مرکزیت بانکی برگزار 
 داشتند.

 m.hemmati@mbri.ac.irی پولی و بانکی. آدرس ایمیل: پ وهشگر گرو  پولی و ارزیت پ وهشکد  2
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 مقدمه 

دشووووار  ی پولی را بسووویارها و کنترل پایهی بانکی در ایران اعمال نظارت بر بانکسووواختار کنونی روابط بانک مرکزی با شوووبکه

 یاز رشوود پایه زیادیسوو    شوود ها به بانک مرکزی باعث مدیریت بدهی بانک برای. فقدان راهکارهای عملی مناسوو  کندمی

اید یا حد شد  در ادبیات بانکداریت بهای یجربی ثبتهای نظری و یوصیهابق با یافتهد. مطیابها اختصاص پولی به بدهی بانک

که اسووت  یر آنپرهیز شووود. م   0دهند عنوان آخرین مرنم واممرکزی بهمنابم بانک کارگیری از بهامکان و نز در موارد بحرانی 

زم در اختیار ال یباید با اخذ وثیقه و اسووت بینی شوود پیش هامنابم بانک مرکزی برای رفم موقت و مشوورون نیاز نقدینگی بانک

 یرینشووووکل اندعالی و بدون اخذ وثیقهت از م  به تها یوسووووط بانک مرکزیآن ا قرار گیرد. یأمین کسووووری مزمن منابم بانک

 یرین ی دید اعمال انضبان در بازار پول است.های سیاست پولی در ایران و ندیآسی 

صاد مطابق آنچه در اق شت از منابم بانک  ایرانت ستت بردا سترس یأمین کسری نقدینگی در نریان ا مرکزی یکی از منابم در د

ی قانونی بانک مرکزی فرایر از مبالغ سووپرد ها به بدهی بانکدهد نشووان می 1۱۳۱آمارهای پولی در اسوودند هاسووت. بررسووی بانک

ستمرکزی شد  نزد بانک یودیم ست شد مندی  در عمل قانونی یو نرخ مؤثر ذخیر  ا شان میاین نتیجه به 2.ا ضمنی ن دهد طور 

برداشووت و یسوو یوت صووورت اضووافه منابم دیگری نیز به تهای قانونی بانکعوو  بر بازپرداخت منابم مسوودود از محل سووپرد 

 به آن ا پرداخت شد  است. ( منظور نبران کسری منابمبه)

یواند بانک یها مای در کنترل یورم داردت اضووافه برداشووت بانککنند ل پرقدرت نقش یعیینبا یونه به اینکه کنترل رشوود پو

و دسووووتاورد دولت یازده  را در کنترل یورم با  کندرقمی موانه ای در نیل به نرخ یورم یکمرکزی و دولت را با چالش عمد 

هنوز اثر اضووافه برداشووت رسوود نظر میر نرخ یورمت بهدهای پولی یأخیر در اثرگذاری بسووط کل رو سووازد. با یونه بههخطر روب

سال ها در نیمهبانک ست. در این صورتد 1۱۳۱ی دوم  شد  ا ورم ی ی نرخشد بینیپایبندی به ارقام پیش تر نرخ یورم یخلیه ن

ی پولی یا چه حد پایه یشوووود که این مؤلدهطرا میم پرسوووشاین  ت. حالکندمی مشوووکل دچار 1۱۳۱اعتبار دولت را در سوووال 

ستکنترل صورت عدم یوانایی بانک مرکزی به کنترل بدهی بانک ؛پذیر ا  هات متع دشدن مقام پولی برای یحقق نرخ یورمو در 

رم قق نرخ یویح برایها با یونه به اهمیت رفم معضل اضافه برداشت بانکدارد. یا چه میزان اعتبار  1۱۳۱رقمی در سال یک

راهکارهای عملی رفم »و « هااضووافه برداشووت بانک شووناسوویآسووی »در دو بخش  حاضوور این موضووو  را رقمیت یادداشووتیک

 کند.میواکاوی « هااضافه برداشت بانک

  

                                                           
1 lender of last resort (LLR) 

یریی  برابر با به1۱۳۱ی قانونی نزد بانک مرکزی در اسودند ها به بانک مرکزی و سوپرد ی بانک مرکزیت میزان بدهی بانکبر اسواس آمارهای منتشورشود  2
 .1۱۳۱میلیارد ریال است. برای نزئیات بیشترت نگا  کنید به نماگرهای اقتصادی بانک مرکزیت فصل چ ارم سال  ۸۱۸٬۱۶۸و  ۸۱۸٬۸۱۸
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هاشناسی اضافه برداشت بانکآسیب 

راهکارهای عملی برای رفم آن میسر نیست.  طراهات اضافه برداشت بانک یدهند در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکل

اضافه  دهد چ ار دلیل اصلیها نشان می. بررسیدپردازها مییابی علل افزایش اضافه برداشت بانکبنابراینت این بخش به ریشه

هات های مالی دولت و کسووووری پن ان بودنهت نایرازی منابم و مصووووار  بانکها عبارت اسووووت از سوووویاسووووتبرداشووووت بانک

وامل هر یک از این ع تو کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت. در ادامه بانک مرکزیت های نظارییاستسی

 شود.یوضیح داد  می

 کسری پنهان بودجههای مالی دولت و سیاست. 1

دولت در  این که اولدیدگا   .دو دیدگا  مختلف ونود دارد تها به بانک مرکزیرشوووود بدهی بانک بادولت  یدر مورد رابطه

ر های یجاری دولتی اثر کاهند  بهای دولتی نزد بانکبلکه ونود حسووووا  نداردتبدهی نظام بانکی به بانک مرکزی اثر فزایند  

شت بانک ضافه بردا ک بان ها بهها خارج کندت میزان بدهی این بانکبیان دیگرت اگر دولت منابم خود را از این بانکبهدارد.  هاا

یکا هایی که با مشکل نقدینگی موان ند با اها باعث شد  بانکد. بنابراینت نگ داری منابم دولت نزد بانکشومیمرکزی بیشتر 

   0به این منابم به حیات خود ادامه دهند.

 ین ت رفم این کسراست های دولت دچار کسری مزمن است و بانک مرکزی ناگزیر مطابق دیدگا  دومت یأمین مالی طرا

خود و خلق پول پرقدرتت سوووطح  ی. بانک مرکزی برای پرکردن این شوووکا  با بسوووط یرازنامهاعطا کند ها یسووو یوتبه بانک

 یرسوواند. بر اسوواس این دیدگا  با یونه به اینکه سوو   عمد برد و اقتصوواد را از یک یعادل به یعادل باالیر میها را باال میقیمت

هایی از اقتصاد استت نباید از اصطوا اضافه برداشت های یجاری و یخصصی دولتی ناشی از یأمین مالی بخشبدهی بانک

 در مورد آن ا استداد  شود. 

ها به بانک مرکزی با اضافه برداشت یداوت قایل شد زیرا در یقسی  کار حاکمیتت باید بین بدهی بانک تمطابق این دیدگا 

 یواننمی تمثال برایشوووود. ها انجام میمنابم بانک مرکزی و از طریق بانک یواسوووطههای دولت بهخشوووی از طرایأمین مالی ب

های بدهی بانک تگیرد اضوووافه برداشوووت نامید. همچنینقرار می ایران ه در اختیار بانک ملیکه برای یأمین خرید غلّرا ینخواهی 

زی ها به بانک مرککه در بدهی بانک محصوالت کشاورزی یر و صندوق بیمهدلیل یأمین مالی مسکن م مسکن و کشاورزی به

دلیل مشووکوت ها بهدهد دولتدولت اسووت نه اضووافه برداشووت. ونود آمارهایی که نشووان می یآمد  اسووت یأمین مالی آگاهانه

 کند. این دیدگا  را پشتیبانی می ندارندیأمین بودنه یمایلی به بازپرداخت این یس یوت 

                                                           
ها بدهکار اسووووت. بنابراینت آمار و ارقام این طور خالص به بانکهای دولت مندی اسووووت؛ یعنی دولت بهحاضوووورت نمم نبری منابم دولت با بدهیرحالد1

 کند.دیدگا  را یأیید نمی
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ها های دولتی یوسط بانکدستگا  یهای دولتت بازخرید اوراق مشارکت سررسیدشد عوو  بر یأمین مالی مستقی  طرا

هزار میلیارد  1۶۱های دولتی بانک ت1۱۳۱. در سوووال دگذارمی ها به بانک مرکزی اثرعاملی اسوووت که در رشووود بدهی بانک

هیچ ها پرداخت بدهی خود به بانک براییاکنون دولت  واند د کرد ریال اوراق مشووووارکت دولتی را در یک مرحله بازخری

  0است. نکرد اقدامی 

ها به بانک مرکزی ماهیت شوووود بخشوووی از رشووود بدهی بانکگیری بودنه در کشوووور باعث میدر مجمو ت فرایند شوووکل

منابم بانکی ه  برای یأمین برخی مصوووار  ای داشوووته باشووود. در یدوین بودنه عوو  بر درآمدهای ندتی و مالیاییت بودنهشوووبه

پرداخت یع دات  ؛شووودکه دولت با کسووری موانه میهات هنگامیاز سوووی دیگر در طر  هزینه 2.شووودبودنه در نظر گرفته می

ی یکلیف به نظام بانک ک ساختار بلندمدت و نرخ بازد   باهایی طرا تیأمین مالی ی. در بودنهافتدمییأخیر ها بهدولت به بانک

های بازسووازی و نوسووازی مسووکن روسووتاییت گازرسووانی به روسووتاهات حواد  غیرمترقبهت کاالهای طرا تمثال برای شووود؛می

های دولتی باید در سوواله. این در حالی اسووت که یأمین مالی طرا1۸ حدوداًهای عمرانی زیربنایی و طرا تاسوواسوویت سوودسووازی

 زیرا با یونه به ماهیت گرددور دید  شووووود و نباید از منابم بانکی برای یأمین مالی آن ا اسووووتداد  ی عمومی عمرانی کشووووبودنه

 .شودهای بلندمدت اقتصادی حبس ها نباید در طراونو  بانک تمدت بازار پولکویا 

ممکن  تلت است. البتههای مالی دوها از منابم بانک مرکزی سیاستیرین علت اضافه برداشت بانکبنابراینت اولین و م  

فروش اوراق مشووارکت در سووال ناری یا  تها بینجامد. برای مثالاسووت عملیات مالی دولت با یأخیر به اضووافه برداشووت بانک

 ندارد.ها ها اثری بر اضافه برداشت بانکزمان بازخرید آن ا در سررسید یوسط بانک

 ها ناترازی منابع و مصارف بانک. 2

ی فزونی مزمن مصووار  نسووبت به منابم در شووبکه یدهند اخیر نشووان هایدر سووالها به بانک مرکزی انکبدهی بزیاد افزایش 

در ایران بیش از ی قانونی های بانکی پس از کسوور سووپرد نسووبت یسوو یوت اعطایی به سووپرد  تاخیر هایسووالدر بانکی اسووت. 

 3المللی بود  است.استاندارد بین

سان  شنا صد بدهی بانک ۸۸یقریباً  تبانک مرکزیمطابق اظ ار کار یراز برخی  تبیان دیگربه .شودهای بدهکار یمدید میدر

ست. بنابراینت بهها نزد بانک مرکزی بهاز بانک ساختاری در یرازنامهنظر میطور مستمر مندی ا شی از بخ یرسد کسری مزمن 

 ها ایداق افتاد  است. بانک

دهندت اما منابم ها قرار میها منابم در اختیار بانککردن انتشووووار ریسووووک نقدینگی بانکمنظور محدودهای مرکزی بهبانک

سیار کویا  فقط برایبانک مرکزی  ست و بهمدت بانکرفم کمبود نقدینگی ب ران ونه در افق فرایر از چند روز و برای نبهیچها

                                                           
 خرید شد  است.ها بازیوسط بانک 1۱۳۱هزار میلیارد ریال اوراق دولتی ین ا در دو ما  پایانی سال  ۸۸از این میزانت مبلغ  1
 ها حذ  شد  است.های اعمال یحری فاینانس و ریداینانس ه  یکی دیگر از منابم بودنه بود  که در سال 2
 .۱۱-۱۱( صص. 1۱۸)۰۱های اقتصاد، ی تازهفصلنامه(. اضافه برداشت از منابم بانک مرکزی. 1۱۳1اسدندیاریت م.ت و اکبریت ن. ) ۱
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ه ها یداوت قایل شوود. بانکی ککسووری موقت و مزمن بانکگردد. بنابراینت باید میان ها اعطا نمیاعسووار یا ورشووکسووتگی بانک

ست به0را داردیوانایی مالی ن ت پرداخت دیون  شرایط غیرمنتظر ت ممکن ا مدت دچار مشکل نقدینگی مالی در کویا  یدلیل 

ک بانک وکار یولی اگر طرا کسوو  ؛دهدمیو بازدارند  پوشووش  تمشوورون تطور محدودشووود و بانک مرکزی این ریسووک را به

یزریق نقدینگی برای نلوگیری از ورشووکسووتگی آن بانک سوویاسووت مناسووبی  یمناسوو  نباشوود یا این کسووری مزمن باشوودت ادامه

 نیست.

 ها بررسیر عدم یوازن منابم و مصار  بانکدهات الزم است عوامل مؤثر ی بانکیابی کسری مزمن یرازنامهمنظور ریشهبه

س یوت غیرناریشود س یوت اعطایییجدید م و . ی سرمایهها بههای بانکو نقدشوندگی ک  دارایی تستمر ی ی در گذاردلیل 

 ود.شپرداخته میبیشتر به آن ا  تهاست که در ادامهر محدودیت نقدینگی بانکدهای ساختمانی از عوامل م   و اثرگذار پروژ 

 تسهیالت غیرجاری و تجدید مستمر تسهیالت اعطایی

ی بانکی بکهش درفضای رقابتی ناسال   کردنیشدید شد  ضمن فراه  هایحری وضم وی   عطش نقدینگی که با مسائل دیگر به

گردش مالی  تفعاالن اقتصادی یمایلی به بازپرداخت یس یوت دریافتی ندارند. در نتیجهبعضی از که  ایجاد کرد  است وضعیتی

عبارت دیگر از محل این ها در قال  یس یوت غیرناری حبس شد  است. بهر  بانکشدت کاهش یافته و مصاها بهدر بانک

  است. حج  رو شدها با مشکل روبهو مدیریت نقدینگی در بانک برنگشتهتیس یوتت اقسان وصول نشد ت نقدینگی به بانک 

ولی  ستا روی آن ایستاد  ایی است که فرد یشنهازد یخ یدریاچه یدلیل عدم گردشت به مثابهنقدینگی در اقتصاد ایران به زیاد

 یواند از آن بنوشد. نمی

شوووود. برای مثال بر اسووواس مداد قوانین بودنهت ها با کیدیت مناسووو  انجام نمیها در بانکبندی داراییاز سووووی دیگرت طبقه

 ؛ای غیرناری بانک مطلو  اسووتهدهد وضووعیت داراییشووود که نشووان میها از سوورفصوول غیرناری به ناری آورد  میدارایی

که از این  کرد هزار میلیارد ریال یسو یوت پرداخت  ۱۱2۸ی بانکی نزدیک به ت شوبکه1۱۳۱ سوال درنیسوت.  چنینکه درصووریی

اقتصووادی بانک مرکزی یا  معاونتدرگردش اختصوواص یافته اسووت. از طر  دیگر طبق آمار  یدرصوود به یأمین سوورمایه ۶۶میزان 

ها افزایش یافته اسووووت. علت این بدهی بخش غیردولتی به بانک یهزار میلیارد ریال ماند  ۶۱۸ین ا همان سووووالت پایان ب من 

هزار  ۸۸۸ حدود تهزار میلیارد ریال یسوو یوت اعطایی ۱۱2۸گردد. از میازبقبل  یداوت در آمارها به یجدید و احیای یسوو یوت

که بانک با دریافت سوووود یسووو یوت از اسوووت و یجدیدی  تاحیاییت یمدیدییسووو یوت  یبقیهمیلیارد ریال یسووو یوت ندید و 

   2است. کرد گیرند  در سررسید یجدید وام

                                                           
1 solvent 

 های اعضای میزگرد استخراج شد  است.های این بخش از صحبتآمار داد  2
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از  تو در ن ایت کندبه این معنا که وام باید مانند گندم رشد )دارد  0سبزای از یس یوت دریافتی خاصیت همیشهس   عمد 

شوند. یمدید مستمر یس یوت اعطایی هموار  یمدید می ومانند های اعطایی عموماً همیشه سبز میولی وام (تساقه ندا شود

یمدید یس یوت اعطایی به مشتریان کون بانک ن ت  تگری خود را انجام دهد. البتهشود بانک نتواند فعالیت واسطهباعث می

مانم از نریان نقدینگی یمدید مداوم این یسووو یوت  ت امانداردمشوووخص محدودیتی ی وکار برای چند دور کسووو  ییوسوووعه

 یخ بزند. شود نقدینگی باعث میاصطوا به شود ومی

ت وضوعیتموان ند. در این  2ک منشوی گیرند  و بانک هر دو با چالشیجدید مسوتمر یسو یوت داللت بر این دارد که وام

اندازد و می یعویقیوقف عملیات یا ورشکستگی بانک حل مشکل را بهدلیل یبعات اقتصادی و انتماعی بانک مرکزی ه  به

ها در یعادل قرار دارندت یجدید مسوووتمر طر  یرسووود همهنظر میبه با اینکه. یابدگسوووترش میآن  یدامنه تدر نتیجه هر روز

دوام ابدی بلندمدت و بیان دیگرت این راهبرر یخصوویص درسووت منابم و رشوود اقتصووادی دارد. بهدیسوو یوت یأثیر مخربی 

رویکرد ن ای . یغییررسوویداز این یعادل ناپایدار به یعادل پایدار  کرد وریزی یر برای حل آن برنامهنیسووت و باید هر چه سووریم

اگ انیت ن ینحوی است که بدون ایجاد یکانهنیازمند برقراری انضبان در بخش مالی و پولی و اعمال نظارت بانک مرکزی به

 بانکی کاهش یابد. نظامشد  در های انباشتهبدهی

 ها(های بانکهای ساختمانی )نقدشوندگی کم داراییها در پروژهگذاری بانکسرمایه

خصووووص به) زیادهای با بازد  گذاری در پروژ صوووورت عمدی و با هد  سووورمایهها بهبرخی از موارد اضوووافه برداشوووت بانک

شود. با یونه به بازد  یاریخی بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد ایرانت س   تمان و مسکن( انجام میبخش ساخ هایپروژ 

شترها با هد  کس  بازد  ای از منابم بانکعمد  ست. البته به بی سمت حرکت کرد  ا سبه این  ستمرار رکود بخش م کن دلیل ا

اند و یراز منابم و مصار  آن ا ه ونو  نقد با مشکویی موانه شد های غیرمنقول بها در یبدیل داراییهای اخیرت بانکسال در

 ها برای پوشش ریسک نقدینگی خود به منابم بانک مرکزی متوسل شوند.بانک شد بره  خورد  است. این عامل باعث 

 های نظارتی بانک مرکزیسیاست. ۳

ز شووود اضووافه برداشووت ای بانکی باعث میهای نظاریی کارا بر عملکرد شووبکهبدون یردیدت اقتدار مقام ناظر و اعمال سوویاسووت

دهی و ادغام مؤسوووسوووات سوووامان»یوان از ابعاد مختلدی چون کاهش یابد. بحث نظارت را می زیادیمنابم بانک مرکزی یا حد 

 کرد. بررسی« بروز ک منشیو  رونیکهای پرداخت الکتنظام» و «مالی و اعتباری

  

                                                           
1 evergreen loan 
2 moral hazard 
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 دهی و ادغام مؤسسات مالی و اعتباریسامان

مرکزی  ها به بانکعلت یس یوت یکلیدی و مطالبات از دولت( هموار  بیشترین س   را در رشد بدهی بانکهای دولتی )بهبانک

اند و س   بیشتری را در رشد بود پیشتاز اضافه برداشت غیردولتی و مؤسسات اعتباری های بانک 1۱۳۱در سال اما ت اندداشته

های خصوووصووی به بانک مرکزی ت میزان بدهی یکی از بانک1۱۳۱. در پایان سووال نگا  کنید( 1اند )به شووکل ها داشووتهبدهی بانک

رد ریال اصوول هزار میلیا ۱۱۸عبارت دیگر از حدود به ؛طرا مسووکن م ر بود  اسووت دردرصوود کل بدهی بانک مسووکن  2۸ حدود

بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی بود   (هزار میلیارد ریال ۳2حدود )پنج  آن بدهی بانک مسکن بابت مسکن م رت یک

 است. 

 

 
ت نم وری اسومی ایران ها: بانک مرکزی. منبم داد )درصد( ها به بانک مرکزیهای بانکی در رشد بدهی بانکس   گرو . ۰شکل 

 ت بخش پولی و بانکی.1۱۳۱-1۱۸2ی زمانی در دور  ی آمارهای اقتصادیگزید  یماهنامه

اسووت.  ایجاد شوود های خصوووصووی گیری برخی از بانکدهد این معضوول از چگونگی شووکلواکاوی این موضووو  نشووان می

د  خی از ن ادها ایجاد شیعاونی وابسته به بر یهایی درگیر بحث اضافه برداشت بودند که از ادغام چند مؤسسهبانک تمعموالً

سپرد  .بودند سمت بدهیدر فرایند ادغامت انتقال  سیس بهی بانک یاز های یرازنامههای مؤسسات در  ؛ شدمیسادگی انجام یأ

ی دریافتی و رعایت ضوابط محتاطانه یلحاظ وثیقهکه به)هات انتقال یس یوت اعطایی مؤسسات که در سمت داراییدرحالی

د  یوسط یس یوت اعطاش تیک از دو طر هیچزیرا  بودتی بانک با مشکویی موانه به یرازنامه نداشت(ت مناسبی بانکی کیدی

بیشووتر  تیأسوویسهای بانک یاز شووناخت. در نتیجه در ادغام مؤسووسووات مالی در سوومت داراییرسوومیت نمیطر  مقابل را به

ت ها بعضوواً با درخواسوواین بانک تانتقال یافت. از طر  دیگر (بود ک های با نقدشوووندگی که عمدیاً دارایی)های ثابت دارایی
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ارایی نقد دلیل اینکه دشوود  به نقدینگی نیاز داشووتند ولی بههای منتقلگویی به سووپرد و برای پاسووخ شوودندگذاران موانه سووپرد 

بانک با مشوووکل کمبود نقدینگی و برداشوووت از منابم بانک مرکزی موانه گردید. با  تی بانک منتقل شووود  بوداندکی به یرازنامه

بانک  یو بحث صرفه و صوا نبودت نرخ نریمه بستگی داشتها به یأمین از این محل حیات این بانک ییونه به اینکه ادامه

ا هدر رشد بدهی بانک زیادیوصی س   های خصبرخی از بانک شد. این دالیل باعث نبودمرکزی ه  در حل این مشکل کارا 

 به بانک مرکزی داشته باشند.

 کژمنشیبروز های پرداخت الکترونیک و نظام 

ممکن  .و بازار را در پایان روز یسویه نمایدکند ن ایی را ایدا  یکنند های پرداخت کشور نقش یسویهبانک مرکزی باید در نظام

ست بانک شی ا شدراکنشاز طریق ی)ها با هد  ک من ست با مقررات بانک مرکزی مغایر با شت (هایی که ممکن ا ضافه بردا  ا

های مرکزی طی روز در قبال وثیقهت یسووو یوت در اختیار بانک بیشوووتر 0دهدهای مرکزی نشوووان میبانک یدهند. یجربهانجام 

 2خریدباز ینامهآن عمدیاً در قال  موافقت یدهندت ولی در پایان روز بانک باید حتماً یسووووویه کند وگرنه وثیقهها قرار میبانک

مناس   یشدن سیست  پرداخت و در قبال دریافت وثیقهشود. این یس یوت را بانک مرکزی برای نلوگیری از قدلیملیک می

اند. در حل کرد  را های مرکزی دنیا این معضوول را از این . بنابراینت یجار  ن انی حاکی از این اسووت که بانککندعرضووه می

سووت  مدیریت سووی اما بیشووتر شوود تها های پرداخت پیشوورفت چشوومگیری کرد  و یوایر و سوو ولت پرداختابعاد فنی نظام تایران

 یج یز نشد  است. مقدار الزمبه

 کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت. ۴

های بانک مرکزی مانند شوورکت تحاضوورمندعونه بود  اسووت. درحالها یاکنون نقش بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بدهی بانک

در قبال اخذ  ها ومدت بانکهاست. با آنکه منابم بانک مرکزی باید ین ا برای رفم ریسک نقدینگی کویا بیمه ضامن ریسک بانک

 ست.هات این منابم از طریق سیست  پرداخت در دسترس یمام بانکشودوثایق معتبر استداد  

هاراهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک 

سته به مدت میبه بانک مرکزی بررسی را ها این بخش برخی از راهکارهای مونود برای کنترل بدهی بانک کند. این راهکارها ب

مدت و ویا . راهکارهای کاربردی در افق ک1شووود: بندی میی کلی طبقهی بسووترهای مورد نیاز به دو دسووتهزمان الزم برای ی یه

شامل دریچهمیان ای بدهکارت هبانکیت یقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانکی بازار بینی ینزیلت یعمیق و یوسعهمدت 

                                                           
 .ی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اشار  کردیوان به یجربهبرای مثال می 1

2 Repurchase agreement (Repo) 
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. راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت شوووامل اریقای سوووطح شووودافیت در آمارهای پولیت و 2ی قانونی و کاهش نرخ سوووپرد 

 شود.هر یک از این راهکارها در ادامه یوضیح داد  می اصوا روابط دولت و بانک مرکزی.

 ی تنزیلدریچه

 که ودباید یونه شوو ت. در اسووتداد  از این ابزاراسووتمدت حل مشووکل نقدینگی در نظام بانکی در کویا  برایی ینزیل ابزاری دریچه

س  ریبهبندی بانکریبه س یوت بر ح ست. به یها و یعیین نرخ ی س یوت برای یمام بانکهر یک از آن ا - ها بیان دیگرت نباید ی

دم ع یهها باعث بروز مسوو ل. رویکرد یکسووان به بانکاعطا شووودبا نرخ یکسووان  - هاها و بدهیفارغ از چگونگی مدیریت دارایی

شووود مدیران ها باعث میعملکرد بانکهای متناسوو  با شووود. اعطای یسوو یوت با نرخمی 0یقارن اطوعات و ایجاد بازار بنجل

 دهند. اریقارا عملکردشان  (ونو  دریافتی یمنظور کاهش هزینهبه)

 بانکیی بازار بینتعمیق و توسعه

و یعیین  های پولیها و کمک به انرای سیاستمدت بانکبانکی رفم مشکوت نقدینگی کویا یرین اهدا  بازار بینیکی از م  

این بازار هنوز نتوانسته است نقش  ت1۱۸۸بانکی از سال عادلی در بازار پول است. با ونود یشکیل رسمی بازار بیننرخ سود ی

ه حج  بانکی بشوووود  در بازار بین. نسووووبت پایین حج  ونو  مبادلهکندها به بانک مرکزی ایدا فعالی در مدیریت بدهی بانک

 داللت دارد. نقدینگی در اقتصاد بر عمق اندک این بازار 

ن بازار اعوم نرخ سیاستی در ای یبانک مرکزی نقش فعالی در زمینه تبانکی حکایت از این دارد که یاکنونعملکرد بازار بین

مطالبات  زیادها و درصوود نرخ انضووباطی بود  اسووت. از طر  دیگرت وضووعیت نامناسوو  بانک تایدا نکرد  و آنچه اعمال شوود 

 بانکیمشووکوتت ونود واسووط در بازار بین این ا به ورود به این بازار محدود کرد  اسووت. عوو  برها رغیرناری یمایل بانک

 .استها به بانک مرکزی ضعف این ن اد در کنترل بدهی بانکی دهند نشان

کندت بیش از  یریتطور صحیح مدی نقدینگی را بهکه بتواند مازاد یقاضا و عرضهیطوربانکی بهبازسازی و یقویت بازار بین

ضروری به سد. با فعالنظر میهر زمان دیگر  ستگی نظام بانکی به منابم بانک مرکزی یا حد ر شتر این بازارت واب شدن هر چه بی

ها و مؤسووسووات اعتباری دیگر در برابر پرداخت سووود یوانند با ایکا به منابم آزاد در بانکها میو بانک شووودمیبرطر   زیادی

 های خود بپردازند. ه فعالیتمناس  ب

 -ا از منابم بانک مرکزی  ها و نلوگیری از اضووووافه برداشووووت آنبرای کنترل بدهی بانک- بنابراینت کارآمدیرین ابزار 

بانک  ی بانکی را با حداقل ایکا به دخالتمدت شوووبکه. این بازار باید بتواند نقدینگی کویا اسوووتبانکی بازسوووازی بازار بین

مال بانکی با یعیین نرخ سیاستی به اعاین است که بانک مرکزی باید در بازار بینزیادی دارد . آنچه اهمیت کندفراه   مرکزی

 سیاست فعال پولی بپردازد. 

                                                           
1 lemon market 
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 های بدهکارتقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک

شوووووند طور موقت دچار کمبود نقدینگی میهایی که بهطور مزمن بدهکارند با بانکهایی که بهمیان بانک باید بانک مرکزی

 که با کسوووری مزمن کندهایی اعمال بانک مرکزی نظارت دقیقی بر چگونگی مدیریت در بانکالزم اسوووت یداوت قایل شوووود. 

خواهد. بمدونی ی و از مدیران آن ا برنامهکند ها فرصتی یعیین که برای کاهش میزان بدهی این بانکطوریبه ؛نقدینگی موان ند

 باید خشندتبب بود  وضعیت را نتوانندو  نیابندشان یوفیق چندانی که مدیران در کاهش میزان بدهی بانک یحت ادار درصوریی

 د.گیربسل  صوحیت مدیر یصمی   یبار بانک مرکزی در

 ی قانونیکاهش نرخ سپرده

 منظور یخدیف مشووکل کمبودمدت بهیواند در کویا ی قانونی یکی از راهکارهایی اسووت که بانک مرکزی میپرد کاهش نرخ سوو

اثر  ند کهکیصوومیمایی ایخاذ  ی قانونیکاهش نرخ سووپرد الزم اسووت بانک مرکزی در کنار  ت. البتهایخاذ کندها نقدینگی بانک

 یورمی این سیاست را یا حد ممکن کاهش دهد.

 سطح شفافیت در آمارهای پولی ارتقای

طور دقیق ها این اسووت که سوو   هر یک از عوامل در رشوود آن بهیرین مشووکوت در حل معضوول اضووافه برداشووتیکی از بزرگ

 قدر از بدهی بخشمثال از اینکه چهبرای یک نعبه سوویا  اسووت.  یمثابهآمارهای این حوز  به تعبارت دیگرمشووخص نیسووت. به

کل حل مش تهاآمارهای عملکرد بانک ک اطوعات دقیقی در دست نیست. در صورت شدافیت  تدولتی دارد یغیردولتی ریشه

شووود که بدانی  ریسووک نقدینگی آثار خود را با . اهمیت لزوم شوودافیت آمارها وقتی دوچندان میندارداضووافه برداشووت امکان 

 های وارد بر نظام بانکی است.یسکیمام ر ینتیجهدهدت به این معنا که این ریسک یأخیر نشان می

 اصالح روابط دولت و بانک مرکزی 

ی هامانند خطون اعتباری مسووکن م رت یأمین مالی طرا بنگا )مالی دولت مسووتقی  مالیت عملیات شووبه یعوو  بر سوولطه

ط اصوا ساختار رواب تاساس. بر این شودمیدولت بر بانک مرکزی  یسلطه باعثاز مسیر نظام بانکی  ( نیزو ... تزودبازد 

اصوووا  و تایانضووبان بودنه تناپذیر اسووت که از مسوویر یقویت اسووتقول بانک مرکزیانکار یدولت و بانک مرکزی ضووروری

 های دولتی درریزیت الزم اسووت یأمین مالی طرااصوووا فرایند بودنه یزمینهشووود. در گیری بودنه محقق میفرایند شووکل

 ی کشور دید  شود و برای یأمین مالی آن ا از پول پرقدرت استداد  نشود. ی عمومی عمرانبودنه

  



 
 

11 

 

 

بندیجمع 

پوشووش  ت پرهیز از منابم بانک مرکزی برایرقمینرخ یورم یک در یحقق ی پولیپایهرشوود ی کنترل کنند نقش یعیینبا یونه به 

ها و نیز از طریق وصوووول و پرداخت یع دات باید از محل منابم خود بانک اسوووتاسووواسوووی  یضوووروری هاکسوووری مزمن بانک

مطالبات از دولتت و افزایش  های ندیدت وصووووولهای غیرمنقولت یج یز و نل  سووووپرد ت فروش داراییغیرناریمطالبات 

نابم و نباید در طراحی م بانک مرکزی ابزاری است برای پوشش کمبودهای مقطعی و گذرامنابم برداشت از  سرمایه انجام گیرد.

 یلقی شود.ها یک منبم مالی و مصار  بانک

های مالی دولت و کسووری پن ان سوویاسووت دهدنشووان میها به بانک مرکزی های علل افزایش بدهی بانکبررسووی ریشووه

و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت  تهای نظارییسیاستت هابودنهت نایرازی منابم و مصار  بانک

 گیری این پدید  است. یرین عوامل در شکلاز م  

کاهش  و تهای بدهکاریقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک تبانکیبازار بینی و یوسووووعهی ینزیلت یعمیق دریچه

رل منظور کنتمدت بهو میان مدتیواند از آن ا در افق کویا پولی میگذار از راهکارهایی اسووت که سوویاسووت ی قانونینرخ سووپرد 

. همچنینت اریقای سطح شدافیت در آمارهای پولیت و اصوا روابط دولت و بانک مرکزی کندها استداد  اضافه برداشت بانک

 پولی و مالی قرار گیرد. هاینظر مقام برخی از اقدامایی است که در افق بلندمدت باید مد
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 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 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 21ای 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 بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی 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 کزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری مر

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری 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 2114های 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
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 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 2114بندی 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

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  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 آندر ایران: نظم رکودتورمی

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

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

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 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 
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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

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 (1391و  1389های 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 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201 حسین میسمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111 حسین میسمی 

 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 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 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
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 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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