
 

 

 

 هادی حیدری

 39آبان 

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد 

 هاکالن بر ترازنامه بانک

-PN-93018 MBRI  یادداشت سیاستی 



 

 

 

 

 

 

 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفریقا، بزرگراه ابتدای آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستی صندوق 0109494000: کدپستی

www.mbri.ac.ir 

 

 

 کند.نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به دیدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 

 

 

 

 

 

http://www.mbri.ac.ir/


 
 

 

 

 

 بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها1

 2هادی حيدری

 

 

 

 3چکیده 

 

، برای یازده بانک بزرگ کشور است. مد  اقتلادی برای بررسی اثرات دور 0840تا  0884های مورد استتفاده با تواتر فللی از سا   داده

دارای تأثير معنادار بر تسهيالت گردشی در دوره بعد هستند. دهد که تستهيالت گردشتی دو دوره گتشته   او  برای هر بانک نشتان می 

ین، های اقتلتتتاد نوهای کشتتتور بوده و برای بانکهمچنين تغيير توليد ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تأثيرات متفاوت بر بانک

 نتتتتتایتتج    پتتارستتتتتيتتان، کشتتتتتاورزی، کتتارآفتتریتتن، صتتتتتادرات، پتتاستتتتتارگتتاد و ستتتتت تته متتعتتنتتادار استتتتتت.          

توان تستتهيالت گردشتتی را به ننوان کند که میها )اثرات دور دوم( تأیيد میهای همفزون صتتورت مالی بانکده برای دادهبه دستتت آم

کند که در دوره زمانی مورد نظر تأیيد می 1تغيير در توليد ناخالص داخلی دانستتتت. همچنين نتایج مد  خودرگرستتتيون با وقفه 9نلت

   6مدت تأثير منفی بر بخش واقعی داشته است.افزایش در تسهيالت انطایی در بلند

 

 های همبسته مقطعیبانک، متغيرهای کالن، اثرات دور او  و دور دوم، مد  پانل برای دادهترازنامه  کلید واژه:

 

 

  

                                                           
 ارائه شده است. 3131بانکی در سال باشد که در  بیست و چهارمین همایش ساالنه پژوهشکده پولی و می« هابررسی اثرات دور اول و دور دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک»یادداشت سیاستی حاضر برگرفته از مقاله  - 0

 پژوهشگر گروه بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی - 2
3 - Panel data model with Cross Correlated Effects 

4 -Granger causality 
5 - Autoregressive Distributed Lag Model 

 زاده مشاور بانک مرکزی تشکر کنم.نیلی، دکتر جهانگیر بیابانی و آقای مسعود پهلوانزاده، دکتر فرهاد های دکتر سیدعلی مدنیالزم است از راهنمایی-  6

  



 
 

 

 مقدمه  

 

با  گروه کاری تحت ننوان  های انتقا  بين بخش حقيقی و بخش مالی در اقتلتتاد کالن موجش شتتده استتت که در کميتهاهميت کانا 

ها و های کالن م ثر  بر ترازنامه بانکتشتتکيل شتتود. و يفه این گروه تعيين م لفه  0«های انتقا گروه ویژه نملياتی برای مطالعه کانا »

بانک است و های بخش واقعی به صورت مالی نحوه بررستی اثرات دور او  و دوم در بخش مالی و واقعی است. اثرات دور او  ورود شوك 

ن ای موید ایاثرات دور دوم انعکاس شتوك از صتورت مالی بانک با شتدت بيشتتر به بخش واقعی استت. ادبيات نظری و تگربی گسترده     

 2موضوع است.

ثباتی اقتلاد کالن در بخش حقيقی و تغييرات مکرر قوانين نظارتی های اخير ترازنامه شتبکه بانکی کشور در واکنش به بی در ستا  

توان به آن اشاره بخش پولی و بانکی دچار نوستانات شتدیدی شتده استت. از جمله تغييرات مهمی که در بخش حقيقی اقتلتاد می     در 

 ها باهای بانکگریبانگير بخش توليد شده است. در اثر این رکود نميق، دارایی 0841داری است که از تابستاننمود، رکود نميق و ادامه

ها در شتدن منابع بانک جهت انطای وام مواجه شده است. از رر  دیگر، شوك ارزی ناشی از وقوع تحری  فلافزایش مطالبات معوق و ق

های مالی شتبکه بانکی کشتور در   بخش خارجی اقتلتاد و وقوع اختالس بزرگ در چند بانک کشتور نيز موجش شتده استت که صتورت     

 های اخير دچار نوسانات شدید درآمدی شوند.  سا 

اهميت موضتوع تقستي  بندی که برای یادداشت سياستی حاضر انگام شده است به این صورت است که در بخش او  تحليل به    با توجه به

ها به صورت انفرادی هستي ، به نبارت دیگر در این بخش با توجه به مد  اقتلادی استفاده دنبا  یافتن اثرات بخش واقعی بر ترازنامه بانک

به رشتد توليد ناخالص داخلی مدنظر بوده استت. در بخش دوم تحليل از صتتورت مالی همفزون شبکه بانکی   ها شتده واکنش تک تک بانک 

ه بانکی کشتتور و بخش واقعی داشتتتتر در مورد کنش و بره  کنش شتتبکه توان قضتتاوتی جامعای ، بنابراین با این رویکرد میاستتتفاده کرده

 ه آمده است:باشي . س االت مورد نظر برای پاسخگویی در ادام

 های بزرگ کشور سرایت کرده است؟ آیا اتفاقات رخ داده در بخش واقعی به ترازنامه بانک 

 ها یکستتان استتت؟ )به نبارت دیگر آیا  های بزرگ کشتتور در واکنش به تغييرات بخش واقعی با ستتایر بانک آیا رفتار بانک

 هاست؟(تغييرات بخش واقعی دارای اثر متفاوت بر هرکدام از بانک

 که ربق آن به منظور «0841قانون بودجه کل کشتتور در ستتا    28بند »شتتده به شتتبکه بانکی همانند  آیا قوانين ابالغ ،

شود مطالبات غيرجاری)غيرگردشی( خود از اشخاص را برای یک بار و ها اجازه داده میحمایت از توليد و اشتغا ، به بانک

                                                           
1 -Research Task Force to Study the Transmission Channels 

2- The transmission channels between the financial and real sectors: a critical survey of the literature, Bank   for International Settlements, Research 
Task Force Working Group, 2011. 



 
 

 

سررسيدگتشته و معوق خارج نمایند، اثر پایدار بر کاهش  تسهيالت غيرگردشی تا پنج سا  تقسيط و از سرفلل مطالبات 

 ها داشته است؟بانک

  ها شده است؟ها بانث تغييرات در اقالم زیرخط ترازنامه بانکآیا وجود تحری 

  ها بوده است؟ های اخير انقباض انطای تسهيالت از رر  بانکآیا نلت کاهش شدید رشد اقتلادی سا 

اند، رستد در دوره مورد بررسی دچار نوسانات شدید شده های ترازنامه که به نظر میظور بررستی موارد فوق، برخی از سترفلتل   منبه 

مها  ها و استهای کالن شامل تحری گتاری اثر شوكاند. س س تاریخهای مه  بررسی شدهشناسایی و روند حرکتی و تغييرات سرفلل

قرار گرفته استتت. با استتتفاده از نمودارهای پراکندگی رفتار همزمان بانک با تغييرات توليد ناخالص  مورد بررستتی 41مطالبات در ستتا  

های مه  کشور به صورت انفرادی شتده بر صتورت مالی بانک  داخلی تحليل شتده و از یک مدلی اقتلتادی برای ارزیابی تغييرات اشتاره   

يت برای بررستتی اثرات دور او  )انتقا  بخش حقيقی به ترازنامه بانک( و اثرات دور ای . در نهایت با استتتفاده از آزمون نلاستتتفاده کرده

 ای .مربوره اثرات دور دوم را بدست آورده ها به بخش واقعی( و تخمين مد دوم )انتقا  از ترازنامه بانک

 ها)تحلیل انفرادی( های بخش واقعی بر ترازنامه بانکبررسی تاثیر شوک 

 00پردازی . تمرکز اصتتلی این بخش روی ترازنامه ها میبررستتی تأثيرات بخش واقعی بر صتتورت مالی تک تک بانک در این بخش به

ا ب های ملت، ملی، صادرات، مسکن، تگارت، س ه، کشاورزی، پارسيان، پاسارگاد، اقتلاد نوین،  کارآفرینبانک بزرگ کشتور شتامل بانک  

ها در نمودار فرآیند اثربخشی شوك بخش واقعی بر ترازنامه بانک 0بانکی کشتور استت.   های شتبکه درصتد از دارایی  89ستهمی بيش از  

ها و در نهایت شود که افزیش توليد ناخالص داخلی موجش افزایش تگهيز منابع بانکآمده استت. بر این استاس مشتاهده می     0شتماره  

شود.  همچنين در چرخه دوم نق در بخش واقعی نيز میتخلتيص انتبار به بخش واقعی شتود، که این چرخه مگددا موجش افزایش رو  

نمودار در صورت کاهش توليد ناخالص داخلی ميزان نکو  مشتریان و در نتيگه معوقات بانکی افزایش یافته که موجش کاهش تخليص 

 شود، این چرخه در نهایت بر توليد ناخالص داخلی تاثير منفی دارد.  انتبار می

 

  

                                                           
های قابل انتماد نيست، در بررسیها های صورت سود و زیان ماهانه بانکاست. از آنگا که داده 0840تا  0886بزرگ کشور با تواتر فللی از سا   شتده در این بررسی شامل ترازنامه و صورت سودوزیان یازده بانک ی استتفاده هاداده- 0

الص ای با شاخص ضمنی قيمت توليد ناخها با توليد ناخالص داخلی واقعی، اقالم ترازنامهای بانکهای ترازنامهباشند، برای قياس دادهصورت اسمی میشود. با توجه به آنکه اقالم ترازنامه به نظر میشتده از تحليل این بخش صتر   انگام

 اند.ل شدهداخلی تعدی

 



 
 

 

 سازوکار انتقال شوک بخش واقعی به ترازنامه بانک -1 مودارن

 

 

 

شامل تسهيالت انطایی جاری )گردشی(، ميزان تسهيالت غيرجاری )غيرگردشی( و اقالم زیرخط  0مورد استفادههای صورت مالی داده 

ه ها از ترازنامه نسبت بهای نام برده است. نالوه بر آن سری زمانی در نظر گرفته شده نيز به صورت رشد )تغييرات( این سرفللبانک

 دوره مشابه سا  قبل است. 

)بانک ملت( در ادامه آورده شده است.  0842ترین بانک کشور در سا  ای از آن برای بزرگشده نمونههای آماری انگاماز مگمونه تحليل

مقایسه روند تغييرات  2درصد کل تسهيالت انطایی شبکه بانکی مربوط به این بانک بوده است. در نمودار  09های اخير بيش از در سا 

ليد ناخالص داخلی نشان داده شده است. تغيير در تسهيالت گردشی بانک نمدتا با تأخير فاز و همگهت تسهيالت گردشی این بانک با تو

 با رکود و رونق بخش واقعی است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ها قابل اعتماد نیست، در های صورت سود و زیان ماهانه بانکاست. از آنجا که داده 3133تا  3136بزرگ کشور با تواتر فصلی از سال  شده در این بررسی شامل ترازنامه و صورت سودوزیان یازده بانکی استفادههاداده - 3

با شاخص ضمنی  ایها با تولید ناخالص داخلی واقعی، اقالم ترازنامهای بانکهای ترازنامهباشند، برای قیاس دادهصورت اسمی میشود. با توجه به آنکه اقالم ترازنامه به ر مینظشده از تحلیل این بخش صرفهای انجامبررسی
 اند.قیمت تولید ناخالص داخلی تعدیل شده

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 نکو  مشتریان تسهيالت غيرگردشی

 توليد ناخالص داخلی واقعی

 تگهيز س رده

 تخليص انتبار

 تمایل بانک به انطای تسهيالت

- 
- 

+ 

- 

+ 



 
 

 

 ای محور راست()درصد(مقایسه رشد تسهیالت گردشی )خط پیوسته( و رشد تولید ناخالص داخلی )خط تکه -2 نمودار

 

 منبع: محاسبات پژوهش

 

و  41در سا   0دهنده نرخ رشتد تسهيالت غيرگردشی بانک ملت با درنظرگرفتن بخشنامه استمها  بانک مرکزی نيز نشتان  8نمودار 

س از کند که پحرکتی نرخ رشتد تستهيالت غيرگردشتی بانک ملت با رشد توليد ناخالص داخلی است. این نمودار تأیيد می   مقایسته ه  

ند های بزرگ مانبخشتنامه استتمها  در بانک ملت نرخ رشتد تستهيالت غيرگردشی صعودی بوده است. این رفتار برای سایر بانک    ابالغ 

های خلتوصتی نيز تکرار شتده استت.  اهراً شتبکه بانکی کشور برای ندم افزایش شدید در      ملی، تگارت، صتادرات و حتی برخی بانک 

 ای غيررسمی از این استمها  را پياده سازی کرده است. ابالغ بخشنامه نمونه های مطالبات معوق در سا  قبل ازهزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اینترنتی:به آدرس  3131قانون بودجه کل کشور در سال  83بند  - 3

http://www.mdhc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=327a9584-997c-4c0d-a346-4fbf4873f7f0 
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ای،محور راست( مقایسه نرخ رشد تسهیالت غیرگردشی)خط پیوسته( و تولید ناخالص داخلی )خط تکه -3 نمودار

 )درصد(

  

 منبع: محاسبات پژوهش

 

گيری به انطای تستتهيالت از در مورد آگاهی مدیران بانک از وضتتعيت اقتلتتادی کشتتور همزمان با تلتتمي  برای ارائه تحليلی کلی 

آورده شده است.  9ای ، این رفتار در نمودار نمودارهای پراکندگی نرخ رشتد توليد ناخالص داخلی و تستهيالت غيرگردشی استفاده کرده  

دهنده رشدهای باالی اقتلادی و قی و نمودی به چهار بخش، ربع او  نمودار نشانبندی این نمودار در مبدأ صفر محورهای افبا تقسي 

این ندم تطابق را تأخير فاز ورود شرایط کالن به ترازنامه بانک موردنظر  توان دليل نمدهجهش در تستهيالت غيرگردشتی است که می  

 رسد.نظر می اقتلادی نشان داده شده است که منطقی بهدانست. در ربع چهارم نمودار کاهش تسهيالت غيرگردشی بانک و رشد مثبت 
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 نمودار پراکندگی رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تسهیالت غیرگردشی )درصد( -4 نمودار

  

 منبع: محاسبات پژوهش 

 

 

ا به هزده شده برای بررسی اثرات رشد توليد ناخالص داخلی بر ترازنامه بانکهای توصيفی و مد  اقتلادی تخميننتایج حاصل از تحليل

 باشد:صورت انفرادی به رور خالصه به شرح زیر می

  ود های کشور با وجود رکبينی بانک از وضعيت آتی اقتلاد کالن است، زیرا بانکدهنده ندم پيشنمودارهای پراکندگی نشتان

ای هاقتلتادی بگای اینکه با مدیریت بهينه سبد دارایی خود در جهت کاهش تسهيالت گردشی و جابگاشدن به رر  دارایی 

 اند.  بدون ریسک حرکت کنند، برنکس این مورد نمل کرده

  در یک تا  دهد کههای ملت، پارستيان، پاستارگاد، صتادرات، تگارت، س ه نشان می   برای بانک 0نمودارهای همبستتگی متقارع

کنند. به نبارت جهت حرکت میهای بزرگ کشور و توليد ناخالص داخلی با وقفه ه چهار فلتل نرخ رشتد تسهيالت در بانک  

 کنند.  های رکود اقتلادی به روز میها با وقفه تقریباً یکساله سبد دارایی خود را جهت کاهش هزینهدیگر بانک

  کند که اتفاقات رخ داده در بخش واقعی بر صتتورت مالی ن زده شتتده تأیيد مینتایج به دستتت آمده از مد  اقتلتتادی تخمي

 اند، بههای بزرگ کشتتتور در واکنش به تغييرات بخش واقعی دارای رفتاری متفاوت بودههتا اثرگتتار و همچنين بتانک   بتانتک  

لت، های بزرگ مانند مردشتتتی بانکای که تغيير توليد ناخالص داخلی با وقفه تأثير معنادار و متفاوتی بر تستتتهيالت گگونته 

 صادرات، پاسارگاد، اقتلادنوین، پارسيان، کشاورزی، س ه و کارآفرین دارد. 

 زده شتتده برای متغير وابستتته رشتتد تستتهيالت غيرگردشتتی در هر بانک تأیيد  نتایج به دستتت آمده از مد  تخمين

ا همعنادار و مثبت و ميانگين تستتهيالت غيرگردشی بانککند که تستهيالت غيرگردشتی هر بانک با یک وقفه دارای تأثير   می

ا هدارای تأثير معنادار و منفی استتتت. تغييرات توليد ناخالص داخلی بگز برای بانک پاستتتارگاد تأثير معناداری بر ستتتایر بانک

                                                           
1- Cross Correlation 
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 یداری بر کاهشنداشتته استت. همچنين ابالغ بخشتنامه استتمها  قانون بودجه کشتور بر شبکه بانکی کشور اثر معنادار و پا     

 ها م ثر بر اقالم زیرخط بوده است. تسهيالت انطایی غيرگردشی نداشته است. نالوه بر آن متغير مگازی انما  تحری 

 )بررسی اثرات دور اول و دوم)در سطح همفزون 

ازی . فرضيه او  وجود پردمالی همفزون شبکه بانکی می در این قستمت به آزمون دو فرضتيه موجود با استتفاده از ارالنات صتورت    

اثرات دور او  استت: آیا نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نلت  نرخ رشد تسهيالت غيرگردشی کل شبکه بانکی است؟ در مورد اثرات دور  

توان نرخ رشتد تسهيالت گردشی را به ننوان نلت تغيير در توليد ناخالص داخلی  دوم به دنبا  بررستی این موضتوع هستتي  که آیا می   

 معرفی کرد؟  

 های بزرگ کشور به شرح زیر است: های مه  صورت مالی بانکنتایج حاصل از تخمين مد  برای تغييرات سرفلل

    بودن نلت این موضوع را در کوتاه رشتد توليد ناخالص داخلی نامل م ثر  تغيير در تستهيالت غيرگردشتی نيست. شاید بتوان

 خوردن نظ  آماری تسهيالت غيرگردشی شبکه بانکی به دليل بخشنامه استمها  دانست.رو  دوره و یا به ه 

     ود. شرشتد تستهيالت گردشتی در شتبکه بانکی به ننوان نامل م ثر  و معنادار بر تغيير در توليد ناخالص داخلی شناخته می

دهد که تأثير بلندمدت تغيير در تستتهيالت گردشتتی در توليد ناخالص داخلی در این دوره معاد  می شتتده نشتتانبرآورد انگام

 توان رشد اقتلادی ایگاد کرد.  است، یعنی در این دوره حتی با افزایش تسهيالت گردشی نمی -00/1

 پیشنهادهای سیاستی 

رالنات و بيان واقعيت در زمان مورد نظر استتت، در این رویکرد ها، افشتتای ااز جمله اهدا  رویکرد حستتابداری به صتتورت مالی بانک 

های تعهدی و نقدی بانک بر سودآوری بانک تمرکز کنند. اما در رویکرد اقتلادی به حستابداران درصتدد هستتند که با توجه به فعاليت   

ر برای ج به دست آمده از این تحقيق از این نظثباتی اقتلتادی است. نتای ترازنامه بانک، تمرکز بيشتتر بر جلوگيری از بحران بانکی و بی 

ای هدهد شبکه بانکی کشور در زمان کاهش رشد اقتلادی در بخش واقعی با درنظرگرفتن سياستنا ر بانکی مه  استت که نشتان می  

 جهت با این رکود نمل کرده و موجش تعميق بيشتر رکود اقتلادی شده است. انقباضی ه 

ت در گيری تسهيالحل را در نظر بگيرد: او ، با افزایش ذخيرهبایست دو راهرستد نا ر بانکی می نظر می به برای جلوگيری از این امر

ها را ملزم به ثبات در رفتار انطای تسهيالت کنند )در گيری برای دوران کاهش رشد اقتلادی، بانکدوران رونق و استفاده از این ذخيره

 بهمحاس نحوه گيری برای تستهيالت کاهش یابد(. بر این استاس الزم است دستورالعمل  ید ذخيرهدوران رکود اقتلتادی و رشتد منفی با  

مورد بازبينی قرار گيرد. دوم با قراردادن  0881در ستتا   ( انتبار و پو  شتتورای انتباری )ملتتو  م ستتستتات و هابانک مطالبات ذخيره

ای ثباتی شدید در این سرفلل ترازنامهمحدودیت )کف و ستقف انتباری( برای نستبت تستهيالت گردشتی )جاری( به کل دارایی از بی    



 
 

 

شتتود اما از دید اقتلتتادی ها میها جلوگيری نماید. اگرچه این پيشتتنهادها از دیدگاه حستتابداری بانث افزایش هزینه فرصتتت بانکبانک

  موجش افزایش ثبات بيشتر در بخش واقعی و هموارترشدن مسير درآمدی بانک خواهد شد.

  



 
 

 

 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1333های پژوهشی در سال گزارش

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

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

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

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی 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 ایران و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعيت مطالبات غيرجاری در نظام بانکی 

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  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 فقهیبین شناسی بازارآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

 1332های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1331-1331ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1332-1331های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1331-1331ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1331-1331های 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(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

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

 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 پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی بررسی دیدگاه

 اد نیلیماندانا طاهری، فره 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 (1331و  1333های رد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی عملک

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

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf


 
 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 اب قلیچوه 

 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 اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگ

 1331های پژوهشی در سال گزارش

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 حران مالی جهانیانداز اقتصاد اسالمی بر بچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

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

 1331های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1331) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1331)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1331) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1331) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1331) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1331) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1331) بهار جهانبانکداری اخالقی در 

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1331) بهار مالیات تورمی دالر

 1333های پژوهشی در سال گزارش

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

 حسین امین آزاد، حسین معصومیامیر  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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