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 چکیده

ن  رخ تور به مابیدخالال  ابرا اضالالر ر اصالالاتاس خالالای ارا  بان با زی اا  هاس ف  لی ب الالمار فهو اخالالا   رکی اا ار ا 

آرد. هدف ا ل رادداشا تاضر پاخخ به ارن پرخش اخا  ه چرا بریی فشکاس خای ارا  بان شمار فیرقمی پاردار بهتک

با زی -ا تفوق ب ش فالیشود. ارن رادداشا به د  خاا  ار براا بر ا پدردهبا زی تهدردا براا ثباس قمم ی فح وب فی

ا گمرد   هدف ثباس قمم ی اهاا خالالای ارا  بان با زی قرار فیا ضالال یی تحا خالالل هپردااد  ه بر اثر آ ها خالالماخالالا پولفی

ر د. هدف د ن بررخالالالی شالالالواهدا چود اا  ضالالال ما  بان با زی اررا    تبممن چیو ای تکارا ارن شالالالواهد اا دخالالالا فی

هاا  ا آ  را در خالهاا ایمر    مز ات مال بربا زی در خال-ا بر ا تفوق ب ش فالیفشکاس خای ارا اخا  ه فرضمه

اا رقمی ب الالال ه رد   رخ تورن تک ود. بر اخالالالای ارن رادداشالالالا اگر اصالالالاتاس  هادا نان براا  هادروهپمش ر  تقورا فی

شود،  صاتاس تواه» افع تلقی  خا   بها زار ارن ب  هاا ا زاا غمرقابل« ا با زیا صاتاس ا خد بریی ا بر فیا ا ا ر

خ ی را  در اق صاد ار« ا خ ا تورنه  ه»ا ب شی اا عوافل خای ارا دهودهدر  بان با زی تشکمل هاا خای اراارن  ا

 اخا.

  

                                                           
  ار ارر اخا: در تال اارن رادداشا برگرف ه اا فقاله 1

کار(. حال  دری )مقالهی شواهدی از اقتصاد ایران ی بانکی: تبیین و ارائهگذار پولی با تأکید بر شبکهتفوق بخش مالی بر سیاست(. ۴۹۳۱بهادر، ع. )
 ی پولی و بانکی.تهران: پژوهشکده

 ا پولی   با زی   دا شجوا د  را اق صاد پولی   فالی دا شیاه تربما فدری. خااا پژ هشکدهپژ هشیر گر ه فدل 2
 a.bahador@mbri.ac.irآدری ارممل: 
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مقدمه 

ا ا ل رقمی پاردار در اق صالالالالاد اررا  در گر  ا راا فوف  د  دخالالالال ه اقدان فکمل اخالالالالا  دخالالالال هدخالالالال مابی به  رخ تورن تک

 .0(1۱۳۱ ،اادهیفد بهادر، بماس،  رفی،   )خالالالای ارا -ا د ن اصالالالاتاس  هاداهاا اق صالالالادا   دخالالال هگذاراخالالالماخالالالا

ا با زی اا  هاس ف  لی براا اق صالالاد اهمما دارد. ارن رادداشالالا عووا  اصالالاتاس  بان  بارس با زی   خالالافا شالالبکه

خالالالای ارا اخالالالا  ه براا پاردارا  رخ تورن -ا با زی خالالالالو اا ضالالالر رراس  هادا ود  بان  بارس با زی فؤثر   شالالالبکهفی

ا عملکرد با زی )ر وی خالالالل ه-2ا تفوق ب ش فالی قوا پدرده رقمی نان اخالالالا   براا تبممن ارن فوضالالالوا، بر ات مالتک

  ود. گذار پولی( در اق صاد اررا  تأ مد فیب ش با زی بر عملکرد خماخا

  عملکردا خل ه ی و)ر 3یفال اخل ه اشدهشوای ه ادهرپد  وار در یفال ب ش تفوق ات مانً دهدیف  شا  یبررخ نرا

  ق صادا در یخو  طوربه. خاا را را اق صاد در فزفن تورن اخای ار عوافل اا ی(پول گذاراخامخ عملکرد بر ید ل  ب ش

  ا کب به یبا ز  بان اهایبده اا اارمب ال عافل    شالده شالوای ه ا فالیخالل ه اا یف ال قل عافل یفال ب ش تفوق ،را را

ا بکهش  رطر اا اابود ه یا ضباطیب اراد ااثرگذار رشرپذ با رادداشا تاضر .اخا شده عووا  ید ل  یمتزال افر ز

  را را اق صالالالاد در ا با زیشالالالبکه اخالالالای ار فشالالالکاس  ه  ودفی دفاا دگاهرد نرا اا افر ز ا با کتراا افه بر با زی

  ابرا نان ا هاد اصالالالاتاس اگر .اخالالالا افر ز با ک به ا با زیشالالالبکه اهایبده اا ایررد ب ش ادهودهلمتشالالالک

  نرا  اپذررا زار اا زا اا «یا با زتواه اصالالاتاس» در  بر گرف ه شالالود،  افع ااب الال ه رقمیتک تورن رخ   رد وهر هاد

 .اخا ب  ه

 ود. خپس با زی بر خماخا پولی را در قالب چود خاا  ار تبممن فی-رادداشا تاضر در ب ش ب د بر ا تفوق ب ش فالی

ا با زی اررا  با دهد شبکه ود  ه  شا  فیا با زی، شواهدا را فر ر فیشبکهاا داده-هاا اطاعاتیبا اذعا  به فحد درا

دا بودهد. در  هارا، ب ش چهارن به  معهاری فوا ه اخا  ه با ک فر زا را در ف رض بر ا تفوق ب ش فالی قرار فی اخ ی

 شده ای صاص دارد.فباتث ف رح

 احتمال بروز تفوق بخش مالی 
ها اعو اا ر وی تفزمک با ک فر زا   خارر با ک-  9وا  گفا  بان با زی فدر  بر فبواا  بان با زی د ر ویتدر  ااهی  لی فی

 ازفر  با ک فدر ، یبا ز  بان در. دار د ت افل رکدریرر ن با  د  رن بان ا رندر ا افا بوا شالالده اخالالا،- تجارا   غمرتجارا 

                                                           
ا . فؤخ هشده در اولین کنفرانس اقتصاد ایرانارائهرقمی پاردار، (. الزافاس تحق  تورن رک1۱۳۱ااده، ی. ا. )بهادر، ا.، بماس، ی.،  رفی، ه.،   فد ی 1

 ررزا، تهرا .عالی آفواش   پژ هش فدرررا   بر افه
2 financial dominance 
3 fiscal dominance 

غمرتجارا  هاا تجارا  هاا ارال ی   فلی اشاره دارد افا در اروجا لفظ د ر وی براا تفزمک با کتفزمک با کبا زی د گا ه بهدر ادبماس اق صادا،  بان  4
 اا با ک فر زا اخ فاده شده اخا.
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 ،ااتوخ ه ،اتجار اا اعو) یررد اهابا ک   پذررخپرده فؤخ اس   اخا( یزا ه فش صطور به) د لا با کِ   هابا ک با کِ

  امف ال یقمتق افراد   یتقوق ا هادها به یفال یدفاسا  وودهعرضالاله اهابا ک   فؤخالال الالاس عووا به (رهمغ   ی،ت صالالصالال

هاا اا طرر  ذیارر   ت اب- با زی ها عا ه بر ا جان فبادنس بمندر ارن ف مارا، با ک فر زا در فقان با کِ با ک . وودیف

ا آیررن فر ع    ظاری  بارتی )در صالالالالورس عدن تفزمک فقان  اظر اا با ک فر زا(،  ظمفه- ها  زد با ک فر زا با ک

 2را  مز برعهده دارد. 0دهوده ان

ا ها  زد با ک فر زا( با  بارس با ک فر زبا زی )اا طرر  ذیارر   ت الالابا با زی   الالب اک  ارآفد، فبادنس بمنشالالبکهدر رک 

  در قابلف در ا با زی توخالالب با ک فر زا تأفمن گردد.فدس شالالبکهشالالود  زک  وچکی اا  مااهاا  قدروای فوقا    وتاهباعث فی

ا   فر ز با ک به هابا ک ر وا شرافزا فو ب توا دیف  ه شالالودفی ریشالالواخالالا یفهم اهاضالال ی ،ر ارآفدمغ یبا ز  بان کر

ا، فر ز با ک یپول اسمعمل   یبا ز ا  بارستواه ض ی لمدلبه هابا ک اگر تر،گردد. به بما  دقم  گمرا تفوق ب ش فالیشکل

(، ...   ،ر ا ااخ ا داردها به آشوا بود  ،یفو دا ش یاف ارعدن توخ ه اا ی اش) هابا ک در ااع بار   یوار قد  کرر ارررفد عدن

ش ه یحمصح یوار قد ارررفد ( قد ا راق بااار ار شدهارتقو با زیبمن بااار  بود فا ود) ی ا ب اهادمق   ودرا  شودب  دا   بر ا  ا

 .اخا ی مطب هابا ک یبده اا ی اش ا پولیپاره فزفن رشد   یفال ب ش تفوق

فر ع  نرآیر افهم ظ افر ز با ک  ه اخا نرا یپول اخامخ عملکرد رد ا با زیشبکه ااثرگذار اخاا  ارها یرراا د

 ر کر با یفال  بان  ه - ژهر  ارمب  فوارد در توها افر ز با ک شودبموی فیپمش  ه ف وانربد عهده دارد به زم  را هودهد ان

 یلفا  بان ثباس  فعبه ی(پول اخامخ یاصل هدف) هامامق یعموف خ ح ثباس هدف اا فوقاطور به-  اخا فوا ه 3ی  ممخ

یوبی به-  2۰۰۲ رژه بحرا  به- هاا فالی ا بحرا تجربه .بپردااد یفال فؤخ اس ااض رار یوار قد تأفمن به    ود  برصرف

هاا ات ماطی  ا  در تأفمن ثباس ب ش فالی  قش ب مار گذارا    بارس در ب ش فالی    مز اعمال خماخادهد قاعده شا  فی

 الی باشد. توا د    بارد توها ابزار را ا لمن ابزار تفظ ثباس ب ش ففهمی دارد بوابرارن، خماخا پولی  می

گذارا    بارس در ب ش فالی، اعمال اعو اا فقرراس- ا اقدافاس نان براا تأفمن ثباس ب ش فالی  ه فجموعهدرصورتی

خا ض رارا خما خمی بهبه- هاا ات ماطی  ا ،    مز تأفمن  قدروای ا خمی   غمرر خا صورس ر خما شود،  یوبی طراتی  

لی به ثباتی ب ش فاهاا خالالالالوامن بیا هزروهگمرد   هدف ثباس قمم ی در خالالالالارهر فیپولی در ف رض بر ا تفوق ب ش فالی قرا

 شود.د  تبدرل فیهدفی در ه

 در افا اخالالا، فربوط ا با زیشالالبکه فدس وتاه یوار قد  مبود به دهودگیفر ع  ان نرآیر افهم ظ  ه  اپذرر اخالالاا زار

.  ر دفی راترف ا با زیشبکه فدس وتاه یوار قد  مبود اا ا جافدفی یپول گذاراخامخ ا ف ال به  ه ریهاض ی اب اد  ض م ی

                                                           
1 lender of last resort 

 .ر درقمی پاردار اا دخالالالا فیتک رن فوارد،  رخ تورنگذار پولی  ظاری دریرا  مز دارد  ه در صالالالورس   ود ایال در اعووا  خالالالماخالالالابا ک فر زا به 2
 با زی )تفوق ب ش فالی( در ثباس قمم ی اخا.-ترا براا اثرگذارا ب ش فالیهاا ف  قموشده ف مر ظاری ف رح

3 systemic risk 
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   رد یط ابرارا  نان ریِا را   یقا و  اخالالاا  ارها   ...(  خالالپرده امهمب)  ارآفد یمورا اهاشالالبکه ا شالالور اگر ،فثال ابرا

ش ه باشد   هابا ک ابااخاا   ی رشک  ا افرارودها   اماهم لاعبه یپول گذارا اخامخ دارد ات مال  ه رفارپذ توا یف دا

 . وود ا  واب هابا ک ی رشک  ا اا ،یم مق ثباس رف ناادخادر اااا  ،هابا ک ت ای یاهر ا   یفال ثباس

شورها  قدروه خای فبواا ی ر تفوق ب ش فالی در بریی   ض رارا    وتاهبر ارن ا خاا  ارهاا یواهی ا خا، افا  فدس ا

ی، ها )اعو اا رر ک  قدرواا فدرررا رر ک با کب  ه به خای ار  هادا   قا و ی هر  شور طمی  خم ی اا چریهارن تفوق 

 شود.ا با زی را شافل فیرر ک اع بارا،    فارا خرفاره( تا ف ارب خای ارا دریر شبکه

   بان  ا با زی خالوگمرا شبکههاا شکل رد  ب  ررقمی فراهوشد   رخ تورن تکا  هادروهها، نافهبر اخای ارن  اق ما

صالالورس اگر  بان با زی با رر الالک خالالم الال می فوا ه باشالالد، ات مانً ثباس قمم ی   الالبا به ثباس  بارتی فؤثر اخالالا   در غمر ارن

ه اشالالالاره  ما تربراا تأرمد ارن   مجه به تجربه .ر درقمی اا بمن فیگمرد   دخالالال ا رد  رخ تورن تکب ش فالی در تاشالالالمه قرار فی

اا   با زی(   تورن فزفن در اق صاد توها افا ی درفا  هاا خای ارا بود هشود  ه در آ ، ا ف ال فقان پولی )  با به ض یفی

 در آ  صورس گرفا.- شافل بااخااا  بان با زی - شد  ه اصاتاس خای ارا عمم  

 برخی شواهد آماری نظام بانکی در ایران 

خالالاا  ارها پرخالالش اخالالاخالالی ارن اخالالا  ه آرا ب ش با زی در اق صالالاد اررا  افموه را براا دخالال مابی   تفظ پس اا بررخالالی ارن 

   ود را یمر.گذار پولی فراهو فیدخ ا رد ثباس قمم ی توخب خماخا

 .اخالالا فوا ه یبا ز ب ش ثباس با فرتبب ا د اهاچالش با رمای اهاخالالال در ژهر به   همواره را را اق صالالاد ،خالالفا هأف 

 دخ ه خه هب فرضمه نرا اا یبا مپش  ابرا نان اآفار شواهد. دارد   ود یفال ب ش تفوق بر ا ات مال ،را را اق صاد در بوابرارن

 اا اا مو ه ،(افر ز با ک به هابا ک یبده خالالالهو راسممتغ) ب ش با زی 0هاا ل ر  د اا اخالالالا عبارس شالالالود  هتق الالالمو فی

 ی بارت اهاشالالایص اا اا   مو ه ،(ریاع ا اسمت الاله افا ده اا ار ارمغ ف الباس خالالهو)  الالکرر ارررفدا هاشالالایص

 (.هرخرفا ار فا)

خدیف  بربه اضر ر  ز ه د  اادآ رر ،شواهد نرا تبممن اا شمپ ض  درآیف ادافه در  ه اشواهد وزهرا ا ل .ر    ا  ام 

  به ومت م قابل جر  ا ، بوابرارندهدیف  شالالا  را ا با زیشالالبکه در  ا  اآفارها یبری فقب   ود یف ررتصالالو را ا با زیشالالبکه

  اا ف لوب ام ضالال  ادارا اهابا ک شالالواهد نرا در رادداشالالا هدف افق ضالالابه    الالام  ا زیبا شالالبکه اهابا ک تکتک

  اساثب ااداده اهاارفحد د   یاطاعات اهاامظرف به تو ه بااروزه  د ن. ا د شالالده کمتفز  اف لوب  ضالال ما با اهابا ک

وط به فرب) دخ ری در یا با زتراا افه اهاداده اا آفدهدخابه شواهد ، ااادافه در .اخا دشوار ارمب  فرضمه نرا نمقر به برقر

 .شوداخ فاده فی فرضمه نرا تأرمد ابرا( 1۱۳2-1۱۲۱هاا خال

                                                           
1 aggregates 
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خ ه شواهد به ر  د  لد خا. فهوا ا ل  خهو بدهی با ک تررن ف غمرهاا ب ش با زی فربوط ا ا ک ها به بدر ارن تواه تغممراس 

ر  د ص ودا  1۱۲۰ا ا پولی پس اا دههها اا پارهدهد خهو بدهی با کا پولی اخا. بررخی شواهد آفارا  شا  فیفر زا در پاره

ی( )تزالمی د ل  هاا د ل ی   ت صالالصالالیها به با ک فر زا فقب  اشالالی اا افزارش خالالهو بدهی با کدارد. افزارش خالالهو بدهی با ک

دلمل هتوا د بافزارش اخا  ه فیهاا ایمر درتالخالشده به با ک فر زا  مز در هاا یصوصی   یصوصی م ا، بلکه بدهی با ک

توهاری توا  ا  بار داشالالالا اصالالالاح تزالمی د ل ی بهها باشالالالد. بوابرارن،  میعدن تمارل با ک فر زا به تضالالال می  قدروای ارن با ک

 رخد. بر فیها به با ک فر زا شود   اصاتاس بومادرن در  بان با زی ضر را بهد بدهی با کفو ب بهبو

زی ا با دهد شالبکهاا اخالا  ه  شالا  فیا ات مال بر ا تفوق ب ش فالی شالواهد آفاراا د ن شالواهد براا تقورا فرضالمهدخال ه

خب عمل  میاررا  در فدرررا رر ک خا، افا در هاری  ه رک با ک با آ ها فوا ه فیرر ک ود. هاا ف  لی یود فوا شود ف ووا ا

زی اررا  ا با هاا ارجاد رر الالک  قدروای در شالالبکهتررن خالالاا  ارشالالود  ه رکی اا فهواروجا براا  مو ه بر رر الالک اع بارا تمر ز فی

ا با زی اررا  ت ی در فقار اله با بریی به یالص ت الهماس اع اری در شالبکه 0اخالا. بوا بر شالواهد آفارا،   البا ف الباس غمر ارا

ن دهد ذیارر  م را براا ارا با زی ا ااه فیتوخ ه  مز اراد اخا. عا ه بر ارن، الزافاس   شرارب  بارتی به شبکه شورهاا درتال

شالی غمرتزلمفی  ادهد خالهو ارادا اا ف الباس غمر ارا اا ت الهماس   البا اراد ف الباس غمر ارا بیمر د. بررخالی آفارها  شالا  فی

ر هاا  دا دا   ود  اخ یا با زی اررا  هم وا ی دارد   فرضمهشود. ارن شواهد با ارادبود  خهو ف الباس غمر ارا در شبکهفی

  ود.فدرررا رر ک    بان  بارتی را تقورا فی

ان هاا  بارتی  به   الباا ات مال بر ا تفوق ب ش فالی شالواهد آفارا فربوط با خالون شالواهد براا تقورا فرضالمهدخال ه

وا  براا تدهد فیا با زی  شالالا  فیهاا شالالبکهبررخالالی داده .تررن   الالبا  بارتی   الالبا  فارا خالالرفاره اخالالابا زی اخالالا. فهو

درصد شواهد آفارا ارائه  رد. شواهد آفارا   ود ر  د اصاتی در ارن   با  ۲ م ربود  )برآ رد(   با  فارا خرفاره اا 

 پذرر د. مز ارن فرضمه را فی 2(1۱۳۱ وود. اخفودرارا   یوشوود ) می  بارتی را تأرمد

  دبهبو توا  بما   رد مز فی شالالواهدبا هممن  افا   ود دارد، را را در یبا ز  بان ف ضالالاس شالالوایا ابرا اشالال رمب شالالواهد

 لهئف الال نرا   خالالار  شمپ اهاخالالال در افر ز با ک اهاچالش نرترفهو اا یکر را را در یبا ز  بان خالالافا اهاشالالایص

 فا ود دتوا یف شواهد نرا  ه شود تو ه .دهدیف شرافزا را یپول اخامخ قرارگرف ن همتاش در   یفالب ش  تفوق بر ا ات مال

 .باشد یبا ز  بان اخای ار اهاض ی اا یتا  امارمب کر اظاهر عائو

  

                                                           
تر   اروزه  بود  اطاعاس دقم پذررد، افا با تو ه به دردخالالالال رییا با زی  مز تأثمر فا با زی اا عوافل  ا    یارج اا شالالالالبکهف الباس غمر ارا شالالالالبکه 1

شد   با افزارش د رها فقان  اظر، اثر بریی عوافل  وتاههاا پمشیمرا هشود در صورس   ود  بارس   توصمهبموی فیپمش بر د،  ا ف ال ه اا بمنفدس با
 شود. ک  بان با زی تلقی فیا با زی شایصی اب داری اا فدرررا ررف الباس غمر ارا شبکه

های پولی و بانکی اقتصااد ایران  حلیی  چالشالمللی. در ها بر اخالای اخال ا داردهاا بمنا با ک(. ارارابی خالرفاره1۱۳۱یوشالوود، ا. )  اخالفودرارا، ن.  2
 ا پولی   با زی.(. تهرا : پژ هشکده۱2۰-۱1۱)صص.  های سیاستیوضعیت و حوصیه
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 های سیاستی بندی و توصیهجمع 

توا د ه فیطور بالقوا با زی همراه با ف مارا  بان با زی فدر  بههاا خای ارا در شبکهبریی  اخ یبوا بر ارن رادداشا،   ود 

گذار پولی شود. بررخی شواهدا چود اا  ض ما  بان با زی اررا   شا  با زی بر خماخا-ا تفوق ب ش فالیباعث بر ا پدرده

ض یفی خا.  ز هدهد ارن  بان دچار بریی  خای ارا ا خای ارا بههاا  خا  ه ارن فشکاس  صورس فزفن در ا فهو ارن ا

ابرارن اف د. بوی ر فیرقمی به شد ، پاردارا دخ ا رد ات مالی  رخ تورن تکشود   در صورس برطرفاق صاد اررا  فشاهده فی

ا اصالالالاتاس تواه»، ا  افع در  بر گرف ه شالالالودرقمی رک ب الالال ه رد   رخ تورن تکاگر اصالالالاتاس  هادا نان براا  هادروه

 ا اصاتاس اخا.رکی اا ا زاا ارن ب  ه« یبا ز

هاا  بارس با زی، فدرررا  قدروای با ک فر زا، ا ارن فشالالالکاس خالالالای ارا در  بانبارد تو ه داشالالالا  ه ررشالالاله

با زی، بااار ا راق بهادار، تزالمی د لا،   غمره( اخا. ب شی ا با زی،   عوافل  ا بی )بااار بمنفدرررا رر ک شبکه

شبکه شکاس  خا ب ش د ل ی اا ف شبکها با زی اا ت افاس  ادر صاد    شی فیبا اق  صاح شود   ات مانً اا با زی  ا

خی   ا  ماعی ر به خما خا، افا همچوا  تواهارن تواه با بریی فوا ع  خای ارا در قلمر ا ر  صاتاس  خم ی اا ا ا  

 توا د ف ولی   آغااگر ارن اصاتاس خای ارا باشد.  بان با زی اخا   با ک فر زا فی

تلقی  اخالالای ار عوافل یبری اا ی اشالال ا تورن  درصالالد( ه الال ه 1۲-12فزفن اق صالالاد اررا  )تد د  بر ارن فبوا اگر تورن

خا شود، شا فوارد رف نااد خ ا ردها شمارا ا ش ه اهاخال در رقمیتک تورن رخ  اد صاح عدن اا گذ   عوافل نرا ا

شده اخای ار خا فو ج  صا .ا شه در ف ائل اق  خای ارا رر خی    بان بود هب ش فهمی اا ارن فشکاس  خما  ررزا  د 

 ا خای ارا تورن فزفن اخا  ها ه  هد ل ی اررا  دارد  افا فشکاس خای ارا  بان با زی  مز ب شی اا علل ارجاد ووده

خ ا ردهاا تورفی را  اپاردار فی خا ود   هو بههو د خما اا هصورس بالقوه در فواردا  ه براا  اهش  رخ تورن فقب بر 

ها(، هاا اراد ارن خالالماخالالاآفرروی   هزروهعلا فشالالکلشالالود )بهشالالارا   اا اصالالاتاس خالالای ارا غفلا فیا قباضالالی پاف

  ود.ا راه فوصرف فیگذارا  را اا ادافهخماخا
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳4 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 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 بانکبخش حقیقی و رشد قیمت داراییهای آثار 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 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 بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 ، حسین توکلیانمیثمی حسین  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

 میثمی حسین  MBRI-RR-94009 مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری 

 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 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

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

 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

 دهحمید زمان زا 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 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

  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

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

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

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
 زاده،فاطمه نجفيمدنيمحمدحسين رحمتي، سيدعلي 

 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

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

 سجاد ابراهیمی 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 

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
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( 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 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 ثروت اسالمیمدیریت 

 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

 ، لیال محرابیمیثمی رسول خوانساری، حسین  MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

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

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳۲و  138۳های 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 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

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

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

 لیال محرابی MBRI-9204 زمستانه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه مدیریت 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

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

 میثمی حسین  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 

 MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
 ایلناز ابراهیمی
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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 های دولتی ایراندر شبکه بانک برآورد قدرت بازاری

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

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

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۲) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

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

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

138۳ 

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

 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

 اصلی، محسن عبدالهی، مهدی قائممیثمی حسین  MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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