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 پذیریارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت
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 چکیده 

 

مرکز در .  ميزان ته به اینکه شبکه بانکی کشور در حال گسترش بانکهای خصوصی و تجربه ورود بانکهای خارجی استبا توج

 شبکه بانکی کشور و اندازه گيری درجه رقابت پذیری  

، لبانکهای کشوور دارای اهميت اسوت. در همين راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخصهای تمرکز و هرفيندا  

اندازه گيری شود. همچنين برای اندازه گيری درجه رقابت  0840-0881درجه تمرکز در شوبکه بانکی کشوور در دوره زمانی   

 استفاده شده است. 0840-0841پذیری از روش غيرساختاری پانزار و راس پویا در دوره زمانی 

انک بزرگ کشور است که در دوره مورد بررسی روند ب 1درصدی دارایی در  01نتایج حاصو  از بررسی حاکی از تمرکز تقریباً  

داشته اند  0840درصدی در تسيهالت غيرجاری را در سال  10بانک بزرگ کشور سهم  1کاهشوی داشوته است. عالوه بر آن   

يز نکه لزوم توجه مدیریت ریسک اعتباری در این گروه از بانکها را بيش از پيش می سازد. همچنين شاخص پانزار و راس پویا 

بيانگر بيشتر بودن درچه رقابت پذیری بانکهای بزرگ در مقایسه با بانکهای کوچک و بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای 

 دولتی می باشد.

  



 
 

 مقدمه 

ها بر به های اقتصوووادی برای تسوووزير بازارها و جلی مشوووتریان اسوووت و م ور عمده این رقابتدنيای امروز، دنيای رقابت بنگاه

ها و راهبردهای جذب مشوتریان متمرکز شده است. صنعت بانکداری نيز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با  ری روشکارگي

های کشووور نتوانند راهبردهای ها در کشووور، اگر بانکگيری انواع مزتلف بانکمفاهيم آن نياز بيشووتری دارد. با توجه به شووک  

د، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتيجه سود و زیان از دست خواهند خاصوی را در رقابت با یکدیگر تدوین کنن 

ی  است، توجه خصووص  یبانکها تعداد شیافزا و های خارجیداد. بنابراین در شوراییی که اقتصواد ایران در حال تجربه ورود بانک  

 ها دارای اهميت است.به اصالحات ساختاری در بانکداری و ت قيق در مورد سهم از بازار بانک

گيری رقابت از جمله موضووعاتی اسوت که کارشوناسوان اقتصوادی همواره از آن به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره     

ی و تواند باعث افزایش کيفيت و تنوع خدمات بانککنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی میبهينه از منابع اقتصووادی یاد می

ه توانایی دهندتواند نشانها میها در اقتصاد، رقابتی بودن یا نبودن آنهای مبادالتی شوود. با توجه به نقش بانک ش هزینهنيز کاه

و  تواند به سووياسووتگذارانها در اثرگذاری بر اقتصوواد باشوود. شووناسووایی و تشووزيص وضووعيت رقابتی بازار بانکی کشووور می بانک

شوودن و کارایی بيشووتر هدایت کنند. بدون آگاهی از کند تا نظام بانکی را به سوومت رقابتیریزان نظام بانکی کشووور کمک برنامه

سواختار شوبکه بانکی کشوور، ایجاد ترييرات سواختاری و صرف هزینه به منظور پيشبرد سيستم بانکی کشور به سمت کارایی و     

 رقابت بيشتر، ممکن است ناکارآمد بوده و نتيجه میلوب به دست ندهد.

 بر ساختار حاکم نوع بررسی رقابتی و وضعيت میالعه برای را مزتلفی هایروش اقتصادی کارشناسان و م ققان راسوتا  این در

های غيرساختاری های تمرکز و روشهای ساختاری نظير م اسبه شاخصها، روشاند. از جمله این روشنموده معرفی بانکی بازار

 بازار در پذیریرقابت ميزان ارزیابی در هاییو قابليت هاتوانایی از هوا روش نای از یوک  اسوووت. هر 0نظير روش پوانزار و راس 

 امکان نيز و نياز مورد هایداده و اطالعات به دسووترسووی سووهولت جهت از و راس، پانزار توسوو  شوودهارائه روش برخوردارند. اما،

 در های خارجیبانک یا کوچک هایبانک مقاب  در گبزر هایبانک )مثالً میالعه مورد هایبانک بين های موجودتفاوت میالعه

های پژوهش عالوه بر م اسبه شاخص این اساس، در این است. بر مزیت دارای دیگر هایروش به نسوبت  داخلی( هایبانک مقاب 

                                                           
1 - Panzar and Ross 



 
 

 بانکی شبکه ذیریپرقابت درجه پانزار و راس پویا، توسو   شوده ارائه روش از اسوتفاده  با ، 0تمرکز نظير نسوبت تمرکز و هرفيندال 

 شود.کشور ارزیابی می

سوه هدف در این مقاله مدنظر است. اول اندازه گيری شاخص تمرکز ، دوم اندازه گيری درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی  

به  یو دولتی و مقایسوه آن با یکدیگر و سوم آزمون تثثير پذیری اندازه بانک بر درجه رقابت پذیری. به همين منظور برای دستياب 

هدف اول شواخصوهای تمرکز و هرفيندال م اسبه شده و برای ت قق هدف دوم و سوم  از روش پانزار و راس پویا در دوره زمانی   

 استفاده می شود. 0841-0840

   

   محاسبه شاخص هرفیندال ، نسبت تمرکز و آماره پانزار راس 

 ود،شمی در دارایی،  سپرده و تسهيالت  م اسبه بانکی کهشب از بانک هر سهم مربعات مجموع صوورت  به که هرفيندال شواخص 

 صووفر به شوودهم اسووبه هرفيندال شوواخص اگر ،2(0414هرفيندال ) اسووتناد به. نماید بيان را بانکی شووبکه مقدار تمرکز تواندمی

 اگر است. رمتمرکزغي بازار باشود،  کمتر 0111 از و بيشوتر  صوفر  از شوده م اسوبه  شواخص  اگر و کام  رقابت بازار شوود،  نزدیک

 م سوب متمرکز  کامالً بازار باشد، 0811 از بيش اگر و متمرکز نسوبتاً  بازار باشود،  0811 از کمتر و 0111 بين مذکور شواخص 

 گردد.می قلمداد ان صاری بازار باشد 01111 هرفيندال شاخص اگر و شودمی

 این. کندمی تريير چگونه بانکی شووبکه رایی( در) بر حسووی دا بزرگ بانک  k سووهم که دهدمی نشووان تمرکز نسووبت شوواخص

 يانگرب شاخص این افزایشی روند. شودمی تعيين هابانک از م دودی تعداد طریق از بانکی شبکه رفتار که دهدمی نشان شواخص 

 .دهدمی نشان را عکس حالت مذکور، شاخص کاهشی روند بانکداری و نظام در تمرکز

  

                                                           
1 - Herfindal 

2 - Herfindal, Orris C. (1959). A general Evaluation of Competition in the Copper Industry. Copper Costs and Prices, 1870-1957. 

 



 
 

 های بزرگ )درصد(های تمرکز نظام بانکی کشور و سهم از بازار بانکشاخص -1 جدول

  0881 0880 0882 0888 0889 0881 0880 0884 0888 0884 0841 0840 

 دارایی

CR2 84 91 90 84 80 88 88 82 89 80 24 81 

CR5 44 80 44 44 42 41 04 09 00 08 01 01 

HHI 0942 0989 0990 0804 0881 0012 0141 0191 0129 441 844 418 

 سپرده

CR2 91 90 99 91 80 88 89 88 81 24 20 20 

CR5 88 88 80 41 41 04 00 08 11 18 12 11 

HHI 0021 0011 0180 0808 0224 0009 0014 0110 884 889 441 424 

 تسهيالت

CR2 91 84 90 90 84 81 80 81 89 80 24 81 

CR5 49 49 40 41 41 04 08 00 02 08 02 02 

HHI 0914 0849 0890 0841 0228 0002 0012 0004 0181 440 412 401 

 میالبات غيرجاری
CR2  01 01 02 22 81 89 24 29 28 80 24 

CR5  84 94 19 11 00 01 12 90 94 19 10 

 سرمایه
CR2 91 94 98 84 80 88 21 22 20 08 08 28 

CR5 48 44 00 08 11 01 90 90 84 81 81 94 

نسبت میالبات غيرجاری به 

 سرمایه

CR2 001 041 042 211 221 01108 292 040 298 241 209 041 

CR5 81 40 49 82 40 44 84 42 82 18 08 98 

 بدهی به بانک مرکزی
CR2 00 02 04 19 11 10 12 92 98 90 24 20 

CR5 48 42 89 88 49 81 40 49 49 48 80 41 

 اعتبارات اسنادی
CR2      11 11 88 82 20 08 8 

CR5      41 44 09 01 10 98 04 

 نامه ارزیضمانت
CR2      18 14 10 18 14 08 40 

CR5      82 44 40 44 41 80 88 

 منبع : م اسبات م قق

 

های الهای تمرکز  و هرفيندال سواختار بازار بانکی بر حسوی دارایی، سووپرده و تسهيالت در س  در جدول فوق شواخص 

شود، سهم دو و پنج بانک است. همان طور که مشاهده می برای دو و پنج بانک بزرگ کشوور م اسوبه شوده   0881-0840

از دارایی، سووپرده و تسووهيالت در دوره مذکور ابتدا افزایش و سووپس کاهش یافته اسووت. همچنين، شوواخص 0بزرگ کشوور 

به بعد روند کاهش تمرکز بيشتر م سوس  0888لبته از سوال  هرفيندال نيز در دوره مذکور روند کاهشوی داشوته اسوت. ا   

ها بيش از اسووت. این موضوووع بيانگر کاهش تمرکز در صوونعت بانکداری کشووور اسووت که کاهش تمرکز در بزش سووپرده 

ها و های نظام بانکی ایران اسووت. در حالی که در ابتدای دوره تمرکز در بزش سووپرده بيش از دارایی تسووهيالت و دارایی

بندی مقادیر، شاخص هرفيندال بيانگر این است که شبکه بانکی کشور است. از طرف دیگر، بر اساس طبقهسوهيالت بوده  ت

                                                           
 دو بانک بزرگ عبارت هستند از ملی وملت و پنج بانک بزرگ عبارت هستند از ملی، ملت، مسکن، صادرات و تجارت. - 0



 
 

های مذکور در رسيده است. روند ترييرات شاخص 0840به وضعيت غيرمتمرکز در سال  0881از وضوعيت تمرکز در سال  

های م سوووس اسووت. دلي  این تريير، سووهم اندك بانک سووه سووال اول دوره مورد بررسووی بیری و در سوونوات آخر دوره

های خصوصی از دارایی در که سهم بانک طوریهای اوليه دوره مورد بررسی است، به خصووصوی از شوبکه بانکی در سوال    

درصد بوده است. در واقع  28، 0840درصد و در سال  8شوبکه بانکی کشوور در سوه سوال اول دوره مورد بررسی کمتر از     

های خصوصی در نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور درصد بيانگر اهميت بانک 28درصودی به   8ش سوهم  افزای

 های خصوصی به نظام بانکی کشور، کاهش تمرکز در صنعت بانکداری بوده است. است. یکی از آثار ورود بانک

جاری، بدهی به بانک مرکزی و فعاليت ارزی بيان در جدول فوق سوهم از بازار دو و پن  بانک بزرگ کشور در میالبات غير 

شوده اسوت. میالبات غيرجاری می تواند نشان دهد بانک تا چه حد در معرر ریسک اعتباری است و بدهی به بانک مرکزی   

ری یبه نوعی کمبود نقدینگی بانکها و مواجهه آنها با ریسووک نقدینگی را نشووان می دهد. فعاليت ارزی نيز برای بيان تثثير پذ 

ترازنامه این گروه از بانکها از نوسوانات نر  ارز را نشوان داده و بيانگر این اسوت که بانک تا چه حد درمعرر ریسک بازار قرار    

 24اگر چه روند سووهم بانک های بزرگ از میالبات غيرجاری در دوره مورد بررسووی با نوسوواناتی کاهشووی بوده، سووهم   0دارد.

حاکی از ریسک  0840رصودی پنج بانک بزرگ کشوور از میالبات غيرجاری در سووال   د 10درصودی دو بانک بزرگ و سوهم   

 4هاسوت. از سووی دیگر، این دو گروه بانکی در دوره مورد بررسوی از کفایت سرمایه کمتر از    باالی اعتباری این گروه از بانک

ها برای پوشووش ریسووک ناشووی از ز بانکاند که این موضوووع بيانگر ناکافی بودن سوورمایه در این گروه ادرصوود برخوردار بوده

های بزرگ کشور با کاهش سهم از سرمایه شبکه بانکی مواجه شود، بانکتسوهيالت اعیایی اسوت. همان طور که مشاهده می  

رغم درصود اسووت. علی  011به میالبات غيرجاری برای دو بانک بزرگ کشووور بيش از 2اند همچنين، رقم نسوبت سورمایه  بوده

انک بزرگ در تسهيالت کاهش یافته اما در میالبات غيرجاری و نسبت میالبات غيرجاری به سرمایه افزایش اینکه سوهم دو ب 

ها قرار دارد که از نظر شاخص سالمت در وضعيت نامساعد داشوته اسوت. در واقع، اکثر دارایی شبکه بانکی در گروهی از بانک  

 قرار دارند.  

درصدی پنج  41درصدی دو بانک بزرگ و سهم  20داشوته است، اما سهم  سوهم بدهی به بانک مرکزی نيز روند کاهشوی   

های بزرگ ها بيانگر این اسووت که بانکمدت بودن این نوع بدهیبا توجه به موقتی و کوتاه 0840بانک بزرگ کشوور در سووال  

                                                           
 ، پژوهشکده پولی و بانکی.0840-0841های سالمت بانکی در سالهای (، ارزیابی شاخص0842احمدیان، اعظم، ) - 0

 رمایه جزء اول و سرمایه جزء دوم است.سرمایه مجموع س - 2



 
 

هش و در ضمانتنامه ارزی کشوور با ب ران نقدینگی مواجه هسوتند. سوهم از بازار این دو گروه بانکی در اعتبارات اسوونادی کا   

 افزایش داشته است

نامه ارزی متمرکز اسووت و  به دلي  داشووتن اما بيشووترین فعاليت ارزی این دو گروه بانکی بر اعتبارات اسوونادی و ضوومانت

 های کشور در معرر پذیرشهای خارجی و حمایت بيشتر از معامالت ارزی مشتریان، بيش از سایر بانکرواب  بيشتر با بانک

 ها قرار گيرند.  های باز ارزی و عدم تیابق سررسيدریسک سیح باالی ارز ناشی از وضعيت

 سوويسووتم برای راس و پانزار روش براسوواس را خیی -لگاریتمی مدل یک دیتا، پان  دادهای از اسووتفاده با پژوهش این در

 بازار رقابتپذیری عددی ميزان ارزیابی برای را راس و پانزار H آماره  شده برآورد مدل از استفاده با .برآورد شوده  کشوور  بانکی

مدت در شبکه بانکی کشور به دو روش ایستا و پویا مدل برآورد گردید.بر اساس گردید. به دلي  عدم تعادل بلند م اسبه بانک

ر زدیکتر باشد بانکها دبه صوفر نزدیک باشد،بانکها در شرای  رقابتی و هر چه این آماره به یک ن  Hمدل پانزار و راس اگر آماره 

بود که بيانگر وضعيت رقابت  19/1و در مدل پویا معادل  09/1در مدل ایستا معادل  Hآماره  شرای  ان صاری به سر می برند.

مالیم در صونعت بانکداری کشوور دارد. با توجه به اینکه آماره مذکور مثبت استزراش شد بنابراین تزمين مدل به روش ایستا   

چنين های دولتی و همهای خصوصی در مقاب  بانکسوت. بنابراین برای آزمون فرضيه رقابت پذیری بيشتر بانک نيز مناسوی ا 

های کوچک از مدل ایسووتا اسووتفاده شوود که نتایج مدل حاکی از بيشووتر بودن درجه ر قابت   های بزرگ در مقاب  بانکبانک

های خصوووصووی در مقایسه با يز حاکی از این اسوت که بانک های کوچک بود. شوواهد ن های بزرگ در مقاب  بانکپذیری بانک

 های بزرگ در مقایسه با بانک های کوچک از درجه رقابت پذیری بيشتری برخوردار هستند.های دولتی و بانکبانک

 بندیجمع 

هم نکی، سووتواند با تسووهي  ورود بزش خصوووصووی به شووبکه با توان بيان نمود، دولت میهای ت قيق میبا توجه به یافته

 ها در شبکه بانکی گردد.های خصوصی را در بازار بانکی افزایش داده و موجی افزایش رقابت و بهبود عملکرد بانکبانک

های پذیری کمتری از بانکهای دولتی است که درجه رقابتدرصد دارایی شبکه بانکی، متعلق به بانک 01با توجه به اینکه 

 تواندهای دولتی به بزش خصوووصووی میهای دولتی و واگذاری بزشووی از بانکدازه بانکخصوووصووی دارند، بنابراین کاهش ان

 پذیری و نيز کارایی در بازار بانکی کشور شود.ميزان تمرکز در بازار بانکی کشور را کاهش داده و باعث افزایش رقابت

ا از سرمایه الزم برای پوشش آن برخوردار های بزرگ کشور بيشترین سهم را در میالبات غيرجاری دارند اماز آنجا که بانک

ز ها را بيش ادسته از بانک نيسوتند، این امر لزوم توجه به سواختار سورمایه و ضورورت توجه به مدیریت ریسوک اعتباری این     



 
 

يز در نها را ها با یکدیگر قیعاً در معرر خیر قرار گرفتن هر بانک سووایر بانکسووازد. با توجه به ارتباب بانکپيش روشوون می

ها، تالش شووود مزاطره قرار خواهد داد بنابراین ضووروری اسووت، ضوومن توجه به ح  مسوورله میالبات غيرجاری در این بانک

 سرمایه الزم جهت پوشش ریسک ناشی از میالبات غيرجاری را نيز داشته باشند.

ر بيانگر ریسک نقدینگی باال دهای بزرگ کشوور بيشوترین سوهم را در بدهی به بانک مرکزی دارند که این موضوع    بانک

های بزرگ کشووور، توجه به تنوع در تثمين مالی این گروه از هاسووت، با توجه به دولتی بودن سوواختار بانکاین گروه از بانک

های خصوصی، و های دولتی در مقایسوه با بانک ها ضوروری اسوت. به خصووا پایين بودن نر  سوود سوپرده در بانک     بانک

ها ها به ضوورورت طراحی راهکارهای نوین در تامين مالی این بانکمشووک  جذب سووپرده در این گروه از بانک گيریشووک 

 افزاید.می

 

  



 
 

های پژوهشی فهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1131های پژوهشی در سال گزارش

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

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی 

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیرهای غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 اردادهای بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قر

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 ید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمیس MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفیپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 های رونق و رکودوضعیت صنایع در دوره
با مروری بر تجارب سایر کشورهای  ارزیابی وضعيت میالبات غيرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها:

 اسالمی
MBRI-PN-93005  لیال محرابی 

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تأمین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 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 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 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 سازوکار 1131-1131ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1131-1131های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در ساللکرد بانکارزیابی عم

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1131-1131ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1131-1131های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پتوسعه هایتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

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

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

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

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

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 المیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسصکوک 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 (1131و  1133های یران )مقایسه سالارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ا

 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 ی سازمان همکاری اقتصادی )اکو(بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورها

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 اسالمی
MBRI-9204 لیال محرابی 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 سه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدر

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

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 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 های اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری اسالمی در کشور

 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 

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

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1131) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1131)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1131) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1131) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1131) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1131) بهار کوچک و متوسطهای ساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1131) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1131) بهار مالیات تورمی دالر

 1133های پژوهشی در سال گزارش

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

 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  ل انتشارمدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مد

 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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