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 چکیده

موجب شتتکستتت بازار یا  استتت ممکن قرارداد کامل تنفيذ عدم و معامله طرفين اطالعات بودن نامتقارن قانونی، و نهادی هایمحدودیت

ابی برای بنگاه یا هزینه ارزی مالی شتتناستتنامه ایجاد هزینه که در شتترای ی .بين بانک و بنگاه شتتوند کارای اعتبار بازار گيریشتتکل مانع

)چون  مشاهده لقاب هایویژگی مبنای بر بانک بيشتتر باشتد،   آن منفعت بنگاه برای بانک به ترتيب برای بنگاه و بانک ازاهليت اعتباری 

 با گر،از سوی دی. مانندتوجه از دریافت اعتبار محروم میهای فاقد اندازه و ستابقه قابل کند و بنگاهاندازه و ستابقه  بنگاه اع ای اعتبار می 

 از کبان در نتيجه، با فرض آنکه هدف. دهدمی افزایش را بانک هزینه قراردادها تعدد پرونده، تشتتکيل و نظارت ثابت هایهزینه به توجه

 مقياس، صرفه از مندیبهره برای است ممکن است، نکول ریستک  از مشتصیتی   ست    به مشترو   درآمد ستازی حداکثر اعتبار، اع ای

 ای اع به دارایی بانک مدیریت عمده شرای ی چنين در. دنبال کنند را مشتری تعداد سازیحداقل با همراه مبلغ حداکثرستازی  هابانک

نتيجه این رفتار به صورت تمرکز در اع ای اعتبار در س   کالن دیده  .آیددرمی آنها با معامله استتمرار  و بزرگ هایبنگاه تستهيالت به 

های کوچک و متوسط و ریسک تمرکز باالی تسهيالت شتود. نتيجه این سازوکار تصیي،، محروم ماندن اقتیاد از مزایای رشد بنگاه می

 کستش شدت از توانندمی اعتبار بازار اصلی یهازیرساخت عنوان به مالکيت، حقوق کنندهتضمين و اعتبارسنجی هاستت. نهادهای بانک

 .بکاهند اقتیاد حقيقی بصش بر آن نام لوب اثرات و اعتبار بازار
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 مقدمه 

و  عملکرد مناسبی دارند های مالیتواند منشتأ شتکوفایی و یا عامل افول اقتیتاد باشد. در شرای ی که نهادها و بازار   نظام تأمين مالی می

مانی یابد. در مقابل زشوند و رشد افزایش میهای بالقوه اقتیاد در بصش بنگاهی محقق میدهند، ظرفيتمنابع را به خوبی تصیي، می

های اهگگيرند یا از عمق و گستردگی کافی برخوردار نيستند، بنکه بازارهای مالی مورد نياز برای تصیتي، کارای منابع مالی شکل نمی 

 شود.مانند و رشد اقتیادی کند میتوليدی از نيل به ظرفيت بالقوه خود محروم می

گذارد، های متقاضی وجوه میکند و در اختيار پروژهآوری میبنابراین در حالی که در ست   اقتیتاد خرد بانک ستهرده افراد را جمع   

ون رشتد و تورم مثثر است. از این منظر الزم است در برنامه خرو  از رکود  تجميع رفتار فعاالن بازار مالی بر متغيرهای کالن اقتیتاد چ 

شود رفت از این شرایط توجه شود. به عالوه هنگام تبيين نقش نظام مالی توصيه میاقتیتادی کشور به نقش نظام مالی در ایجاد و برون 

اند، تفکيک صورت پذیرد و به اقتضای هایشان با مشکل مواجهاند و بازارهای موجودی که در کارکردبين بازارهایی که هنوز ایجاد نشتده 

 های مناسب اخذ شود. هر مورد سياست

ها، کند، سهس با استفاده از شواهد و دادهاین یادداشتت در ابتدا مبانی نظری شتکستت بازار اعتبارات را به صورت اجمالی معرفی می   

اند و در انتها بر اساس ریشه مشکالت ذکر رآیند تصیي، اعتبار در ایران شدهکند که سبب کاهش کارایی فستازوکارهایی را بررسی می 

 پردازد.حل میشده به ارائه راه

 تحلیل نظری 

ها، نظارت بر نحوه استفاده وجوه هایی چون تجهيز و تصیتي، سهرده های اقتیتاد به چگونگی ایفای نقش اثر نظام مالی بر ستایر بصش 

گردد. در شتترای ی که ها و تستتهيل مبادله کاالها و خدمات برمیگذاریستتازی ریستتک ستترمایهجميع و متنوعها، تتوستتط افراد و بنگاه

اجرایی کردن کارکردهای نظام مالی با ناکارایی همراه باشتتتد و با تغيير تصیتتتي، اعتبارات کارایی اقتیتتتاد افزایش یابد، بازار مالی با  

های واقعی بر شود، امکان مدیریت اثر شوكها به منابع مالی کم میانوارها و بنگاهمواجه شده است. در این حالت دسترسی خ 0شتکست 

 شود. یابد و در نهایت از س   رفاه کاسته میتوليد و هموارسازی میرف کاهش می

ه این معنی که افراد از آنجا که اعتبار الاقل دارای دو بعد مقدار و مدت است، همواره طيفی از بازارهای اعتباری قابل تیور هستند؛ ب

  به مقدار معين متقاضتی وجوه هستند. تشکيل بازار برای هر یک از انواع ابزارهای مالی سبب منتفع  2  برای دوره زمانی مشتص، و  0

                                                           
1 - Market Failure 
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ه، توسع دهند در بسياری از کشورهای در حالشود. م العات تجربی نشان میشتدن بصشی از فعاالن اقتیادی از مزایای بازار اعتبار می 

 اند و برخی ازهای متمادی قابل مشتاهده بوده است. در این کشورها برخی از بازارها شکل نگرفته پدیده شتکستت بازار اعتبار برای دوره  

زا و پردازند. دو دستتته عامل دروننيازهای اعتباری محلی برای تأمين ندارند. برخی بازارها نيز به صتتورت ناکارا به تصیتتي، اعتبار می 

 اند.  برای توضي  شکست بازار شناسایی شدهزا برون

 های بنگاه و وضتتعيتهای نهادی و قانونی امکان تغيير شتترایط اعتبار )مبلغ، نری یا مدت  متناستتب با ویژگی هنگامی که محدودیت

 ستوری نری تسهيالتخورد. تعيين دکنند، بازار اعتبار به دليلی خار  از ستازوکار درونی خود شتکست می  بانک و اقتیتاد را محدود می 

کنند، زای شکست بازار است. البته حتی در شرای ی که نيروهای بيرونی مانعی برای فعاليت بازار ایجاد نمیاعتباری مثالی از عامل برون

نع کار، از منظر نامتقارن بودن اطالعات طرفين معامله و همچنين عدم تنفيذ کامل قرارداد، ممکن استتتت ماوهای محيط کستتتبویژگی

های بنگاه ناآگاهی بانک از آن دسته از ویژگی 0گيری بازار کارا شوند. به صورت خاص در بازار اعتبار منظور از عدم تقارن اطالعات،شکل

توان از دید بانک )هزینه وصتتتول طلب از در این حي ه را می 2استتتت کته بر احتمتال بتازپرداختت وام مثثرنتد. تنفيتذ ناکامل قرارداد      

ها هزینه آحاد اقتیتادی برای شرکت  و بنگاه )عدم تضتمين برخورداری از حق دریافت اعتبار  بررستی کرد. این نااطمينانی  کننده  نکول

 کاهد.  دهد و از عمق و کارایی بازار اعتبار میدر بازار اعتبار را افزایش می

گيرندگان در بازار اعتبار شود. در صورتی که وام 9شیو کژمن 3تواند منشأ کژگزینیدهنده میگيرنده و وامعدم تقارن اطالعات بين وام

بندی شتوند، در صورت عدم تقارن اطالعات بانک قادر به تفکيک این دو  کننده  طبقهکننده  و بد )نکولدر دو دستته خوب )بازپرداخت 

د و وام دهد )کژگزینی . از سوی دیگر، گيرنده خوب در نظر بگيرگيرنده بد را به عنوان وامگروه نيستت. در نتيجه ممکن استت سهواً وام  

تواند باعث کاهش تالش بنگاه در کستتتب ستتتود و یا میتتترف وام در محل ريرمقرر گردد اطالع بنگاه از کامل نبودن اطالعات بانک می

 یابد.  )کژمنشی . در هر دو مورد ریسک عدم بازپرداخت بدهی و زیان بالقوه بانک از عمليات اع ای اعتبار افزایش می

کند با استتتفاده از ابزارهایی چون افزایش نری، اعمال ستتق  در صتتورتی که بانک نتواند عدم تقارن اطالعات را از بين ببرد، تالش می

با  یسهدر مقا  0کاهد: اعتباری و افزایش ميزان وثيقه از ریستک خود بکاهد. استتفاده از چنين ابزارهایی به دو شيوه از ریسک نکول می  

. یابدیم شیاعتبار افزا یتأمين مال یبنگاه خوب برا ینهدهد، هز ي،بنگاه در بازپرداخت وام را تشص ییتوانا توانستت یک مکه بان یحالت

  2د. مند شوندهی خود را به بانک بشتناستانند و از مزایای مشتری خوب بودن بهره  ها انگيزه دارند به وستيله عالمت در نتيجه این بنگاه

شوند. در توانند وثيقه الزم را فراهم آورند از صت  متقاضيان خار  می به پرداخت هزینه مالی باالتر نيستتند و یا نمی هایی که قادر بنگاه

 یابد.های خوب در سبد اعتباری بانک افزایش و ریسک نکول کاهش مینتيجه در مجموع سهم بنگاه

                                                           
1 - Asymmetry of Information 

2 - Incomplete Enforcement 

3 - Adverse Selection 

4 - Moral Hazard 
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کند از طریق شتتتود، بانک تالش میهای خوب اجرایی میاههای بد و جلب بنگای که برای دور کردن بنگاهبته جز نظتام انگيزشتتتی  

اعتبارستنجی مشتتری، نوع بنگاه را تشتصي، دهد و شتاخیتی از احتمال نکول مشتتری به دستت آورد. این عامل دليل اصلی فعاليت        

ند. قراردادها را کاهش ده توانند مشکل تنفيذ ناکاملنهادهای اعتبارسنجی مشتریان است. از سوی دیگر نهادهای قانونی مناسب نيز می

گيری به موقع م البات ريرجاری اطمينان داشتته باشتد و بنگاه بداند که خ و  اعتباری وعده داده شده   در صتورتی که بانک از بازپس 

 شود. محقق خواهند شد، تمایل برای حضور هر دو گروه در بازار زیاد می

 تواند از شدت شکستهای اصتلی بازار اعتبار می کيت، به عنوان زیرستاخت کننده حقوق مالتقویت نهادهای اعتبارستنجی و تضتمين  

بتازار اعتبتار و اثرات نتام لوب آن بر بصش حقيقی اقتیتتتاد بکتاهد. بنابراین هر چه عدم تقارن اطالعات بيشتتتتر و امکان تنفيذ کردن     

ی ها از منظر دسترسشود. اثر محدودشدن بنگاهشتر میها با محدودیت اعتباری بيقراردادهای اعتباری کمتر باشد، احتمال مواجهه بنگاه

 0به اعتبارات نه تنها در س   خرد که در س   کالن هم قابل مشاهده است.

 های شکست بازار اعتبار در ایراننشانه 

ها ه ایجاد این زیرساختهزین 2اند.های مورد نياز برای توسعه بازار مالی فراهم نيامدهدر بستياری از کشتورهای در حال توسعه زیرساخت  

گزین های جایکند از شتتيوهای زیاد استتت که بانک انگيزه ایجاد آن را ندارد. بنابراین تالش میها به تنهایی به اندازهبرای هر یک از بانک

د، منفعت آن زیاد باش های بازار اعتبار استتفاده کند. در شترای ی که هزینه ایجاد شتناسنامه مالی در مقایسه با   برای کاهش آثار ناکاملی

. نها هزینه کمتری داشته باشدآهای بنگاه نستبت به اع ای وام اقدام کند که مشاهده  کند بر مبنای آن دستته از ویژگی بانک تالش می

متوسط و  های کوچکتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ و قدیمیتوان در کمتر بودن محدودیت اعتباری بنگاهنتيجه چنين رفتاری را می

 خورد. ای که در بسياری از کشورها، از جمله ایران، به چشم میو جوان پی گرفت. مشاهده

دهد. اگر هدف بانک از اع ای اعتبار، بانک را افزایش می های ثابت نظارت و تشتتتکيل پرونده، تعدد قراردادها هزینهبا توجه به هزینه

مندی از صرفه سک نکول فرض شود، ممکن است برای نيل به این مهم و بهرهستازی درآمد مشترو  به ست   مشتصیتی از ری     حداکثر

ستازی تعداد مشتتری را هدف گرفته باشتند. در چنين شرای ی استراتژی مدیریت    ها حداکثرستازی مبلغ همراه با حداقل مقياس، بانک

آید. در مقایسه با شرای ی که مبنای اع ای در می های بزرگ و استمرار معامله با آنهادارایی بانک به صتورت اع ای تستهيالت به بنگاه  

وام اعتبارستتنجی مشتتتریان باشتتد، نتيجه این استتتراتژی در کنار تعيين دستتتوری نری قراردادها، به افزایش نری م البات ريرگردشتتی  

 انجامد.  می
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هدف  ها باشود، ممکن است بانک نری سود  سبب شکست بازار یدستور يينزا )مانند تعبرون یکه عامل ی یدر شترا  یگرد یاز ستو 

 یآوراستفاده از وجوه جمع یاوابسته و  یهابه مثستستات و شرکت   ییاع ا یهانستبت وام  یشاستتفاده از رانت موجود در اعتبار به افزا 

یگر تواند انگيزه دنيز می، یرترندپذوابستتته که مشتتاهده یهابنگاهاز اطالعات بانک بيشتتتر بودن . رو آورند داریاهبنگ هایي هشتتده در ح

شبکه  گذارییهسرما يزانم 0342های ایرانی قابل مشاهده و پيگيری است. در پایان سال بانک از چنين رفتاری باشد. این رفتار در بانک

 است.رقم بزرگی درصد  91 سرمایه پایه بوده که در مقایسه با حد معياردرصد  10 در حدود 0وابسته یهادر شرکت یبانک

زا و تمرکز در اع ای اعتبار و حجم زیاد م البات ريرجاری به ر ادامه تعيين دستتتوری نری به عنوان شتتاهدی بر وجود عوامل بروند

 شوند.زای شکست بازار اعتبار در ایران بررسی میعنوان نتایج عوامل درون

 پایین بودن نرخ سود 

ای صورت نگيرد. در مورد بازار ط قرارداد را نداشته باشند، ممکن است مبادلهزنی در مورد شرایدر صورتی که طرفين مبادله امکان چانه

گيرنده اشتاره کرد. تعيين دستتوری نری در این دو حي ه سبب   گذار و بانک و همچنين بانک و وامتوان به مبادله بين ستهرده اعتبار می

 کاهش کارایی این بازارها شده است.

 گذاریسرمایه نستبت به  اندازپس مستتمر  دهد، فزونینمی انجام را کارکردهایش خوبی به مالی نظام دهدمی نشتان  که هاییشتاخ،  از

انداز ملی کمتر باشتد، منابع نظام مالی برای ایجاد تسهيالت و  ای که در اقتیتاد ایران نيز قابل مشتاهده استت. هر چه پس   استت؛ پدیده 

های آینده های مالی، درآمد فعلی خود را به دورهتواند به وستتتيله کاالهای بادوام و داراییشتتتود. خانوار میتتأمين مالی توليد کمتر می 

دهه  انداز خانوار طیترین ابزار نگهداری دارایی مالی خانوار ایرانی سهرده است. در ایران، نسبت تغييرات سهرده به پس. عمدهانتقال دهد

  . 0شود )نمودار انداز خانوار به صورت سهرده نگهداری میتقریبا کاهنده بوده و تنها سهم اندکی از پس 81

 انداز پس به سپرده تنسب -1 نمودار

 
 های بانک مرکزی، محاسبات تحقيقمنبع: داده

                                                           
در سهام و  گذارییه)شامل سرما یسسات اعتبارثها و ممتعلق به بانک یهادر شرکت يردرصتد، به منابع درگ  3.3 متوستط طور به یها و موستستات اعتبار  بانک هایییجمع دارا از 0342در استفند   - 1

 ها ازتحت پوشش بانک یهابه شرکت ییاع ا يالتتسهنسبت . است یسسات اعتبارثو م هاانکب ییاع ا يالتتسه یدرصد از کل پرتفو 1.9 رقم ین. ااست یافتهپرداخت شتده  اختیاص   يالتتسته 

 های وابسته با مشکل همراه باشد. ت پرداخت شده به بنگاهالبته به علت پيچيدگی قراردادها، تشصي، تسهيال .دارددرصد  2کمتر از متوس ی  یپرداخت يالتتسه یکل پرتفو
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 یکاهش نری واقع توانمی بوده است. یسود سهرده منف ینری واقع 81دهه  یهاسال يشتردر ب دهدینشان م 0طور که جدول همان

موضتوعی که نشان   ،انداز خانوار شتده در نظر گرفت که ستبب کاهش ستهم ستهرده در ستبد پس     یاز عوامل یکیها را به عنوان ستهرده 

 دهد از کارایی این بازار کاسته شده است.می

 ها )درصد(سود سپرده ینرخ واقع -1 جدول

 
 يقمحاسبات تحق ی،بانک مرکز یها: دادهمنبع

 

تعيين دستتوری نری ستود در بازار اعتبار نيز در کاهش کارایی این بازار مثثر بوده است. کمتر بودن نری موزون تسهيالت از تورم در   

های های بانک مرکزی از داده . این مشاهده عالوه بر داده2ای از تعيين نری خار  از سازوکار بازار است )نمودار ها نشانهبستياری از سال 

های بورسی را تابع توزیع هزینه تستهيالت پرداختی شرکت  3شتده در بورس  نيز قابل استتصرا  استت. نمودار    های پذیرفتهگاهخرد )بن

از نری  0341ها در سال درصد بنگاه 81دهد با توجه به نری تورم ساالنه، نری مثثر تسهيالت برای دهد. محاستبات نشتان می  نشتان می 

 تورم کمتر بوده است. 

 ای بانکی و تورم(مقایسه هزینه مالی )نرخ موزون تسهیالت مبادله -2 رنمودا

 
 های بانک مرکزیمنبع: داده

  

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 متوسط

نرخ تورم 15.8 15.5 15.3 10.2 12.1 18.2 25.4 10.7 12.4 21.5 15.7

نرخ موزون سود سپرده ها 12.1 12.2 12.6 12.9 11.5 12.9 14.4 13.3 12.1 12.5 12.7

نرخ موزون حقیقی  سپرده ها -3.7 -3.3 -2.7 2.6 -0.6 -5.3 -11.0 2.6 -0.4 -9.0 -3.1
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 های بورسیتابع توزیع نرخ مؤثر تسهیالت پرداختی در شرکت -3 نمودار

 
 .دریافتی برای هر مشاهده )بنگاه ت سال  محاسبه شده است مالی تسهيالت اصل مالی به بازپرداخت تسهيالت بابت پرداختی سودتوضي : برای محاسبه هزینه تسهيالت از تقسيم 

 بنگاه ت سال 1425، 0340-0341های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده

 

تا  0381های توان بر استتاس تغيير در قرارداد انتصابی بررستتی کرد. طی ستتالها از ميان انواع قرارداد اعتبار را میاثر نری بر انتصاب بانک

، به دليل کاهش دستوری 0384ای ارائه شده است. از سال درصد در قالب عقود مبادله 51ها بيش از از کل تستهيالت اع ایی بانک  0384

ا برای ههای مشارکتی افزوده شد. آزادی عمل بيشتر بانکای، سهم این تسهيالت کاهش یافت و به سهم قراردادتستهيالت مبادله  نری ستود 

 توان به عنوان دليل عمده این پدیده م رح کرد.  تعيين نری سود در قراردادهای مشارکتی را می

 و مشارکتی از کل تسهیالت اعطایی )درصد(ای سهم عقود مبادله -4 نمودار

 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 تمرکز در اعطای اعتبار 

 13درصد سهم از تعداد، از  0ها با دهد مشتتریان حقوقی بانک   نشتان می 1ها )نمودار مقایسته توزیع مبلغی و تعدادی تستهيالت بانک  

ها کند که بانکها و خانوارها از اعتبارات بانکی، این نکته را به ذهن متبادر میدی بنگاهمندرصتتد تستتهيالت برخوردارند. بررستتی بهره  

ای برای کاهش مشتتکل اطالعات نامتقارن و ریستتک عدم پرداخت بدهی انتصاب  استتتراتژی تمرکز در اع ای اعتبار را به عنوان شتتيوه 
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 1331وجوه به تفکیک مبلغ و تعداد، متقاضیان  -5 نمودار

  
 های بانک مرکزی، محاسبات تحقيقمنبع: داده

 

 تمرکز در اعطای اعتبار به بنگاه 

مندی از وام است. از آنجا که اطالعات زیادی از ميزان عرضته یا تقاضتای اعتبارات در دستت نيست، آنچه که قابل مشاهده است ميزان بهره   

های اع ایی به اشصاص حقوقی به شرح تیویر شده دهد توزیع مبلغ و تعداد وامهای خیوصی نشان میبررستی ستبد اعتباری یکی از بانک  

 4دهند. در مقابل، ها را تشکيل میدرصد از مبلغ وام 0ها به لحاظ تعداد روی هم تنها درصتد از وام  28ار نامتقارن استت.  بستي  1 نموداردر 

کنندگان و مشتریان حقوقی ها تعلق دارد. الگوی توزیع تستهيالت اعتباری به توليد درصتد وام  55ها از نظر مبلغ به ترین وامدرصتد از بزرگ 

 تعلق دارد. 0384بسيار شبيه الگوی پيش گفته است که به سال نيز  0341در سال 

 های خصوصی )درصد(تمرکز باالی تسهیالت در یکی از بانک -6نمودار 

 

 

 0342منبع: م العات صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی، 

درصد  01تا  0دهد که بين هایی را نشتان می وام [1,10)دهد، به عنوان مثال بازه بازه های اندازه وام نستبت به کل ستبد اعتباری حقوقی را نشتان می   توضتي : محور افقی بازه 

 دهند.سبد اعتباری را شکل می
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شتتود. در این نمودار، ها تکرار میمندی بنگاهنظر بهرهاز م 4از منظر عرضتته وجوه، در نمودار  5الگوی تمرکز ترستتيم شتتده در نمودار  

ها که در دهک دهم واقع اند. ده درصتتد از بنگاهها در ده گروه مرتب شتتدههای بورستتی از منظر ميزان دارایی واقعی و بدهی به بانکشتترکت

ها ترین بنگاهدرصد کوچک 51در مورد اند. این شاخ، های بورسی را به خود اختیاص دادهدرصتد از تستهيالت کل شترکت    43هستتند،  

 درصد است.   8کمتر از 

شده در بورس اوراق بهادار بر اساس مبلغ مجموع های پذیرفتهدهد. مجموعه بنگاههمين نکته را از منظری دیگر نشتان می  2جدول 

ها بر رایی و پنجک بدهی بانکی. بنگاهاند؛ به هر بنگاه دو عدد نستتبت داده شتتده: عدد پنجک دا بندی شتتدهدارایی و بدهی بانکی پنجک

های پنجک دارایی در ستت وح مصتل  بدهی بانکی قابل شتتوند و نحوه توزیع بنگاهبندی میدستتته طبقه 21حستتب این دو ویژگی در 

 پيگيری خواهد بود.

 

 های بورسی )درصد(تمرکز باالی تسهیالت در شرکت -7نمودار 

 
 شرکت 218، پنل متوازن 0340-0385های های بورسی، سالهای شرکتدادهمنبع: 

به ترتيب در پنجک پنجم اندازه و بدهی بانکی و پنجک اول اندازه و بدهی بانکی ها دهد بيشتتترین فراوانیجدول راستتت نشتتان می 

های . بنگاهها هستندترین بنگاههای کوچک با بدهی بانکی کم پرمشاهدههای بزرگ با بدهی بانکی زیاد و بنگاهمشاهده شده، یعنی بنگاه

های کوچک گيرند، تعداد وامهای کوچک میتسهيالت خرد را شرکتشتوند. در حالی که عمده  مند نمیکوچک اصتالً از وام بزرگ بهره 

درصتتد از  51گيرند. درصتتد از تستتهيالت را می 1.5ها، تنها ترین شتترکتهای بزرگ بستتيار اندك استتت. بيستتت درصتد کوچک شترکت 

هایی که کمترین بدهی بانکی را درصد از بنگاه 91. بدهی بانکی گيرنددرصد از تسهيالت را می 4های بورستی تنها  شترکت ترین کوچک

. مواردی که گيرندها میترین شرکتدرصد بزرگ 21درصتد از تستهيالت را    81کل مبلغ تستهيالت  استت.    2.4دارند بستيار کوچک ) 

 دهد.تمرکز باال در اع ای تسهيالت را نشان می
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 (1331 سال) بانکی بدهی و ازهاند رابطه -2 جدول

  
 0341های بورسی، سال های شرکتمنبع: داده

ت های بورسی از کل تسهيالافزایش سهم بنگاه کرد، عنوان بزرگ هایبنگاه به دهیوام استراتژی انتصاب بر توانمی که دیگری شاهد

در  045کمتر بوده ) 0341از تسهيالت اع ایی طی سال  0340است. در حالی که حجم تسهيالت اع ایی سال  0340اع ایی در سال 

درصد افزایش یافته است. یعنی در شرایط اعتبار انقباضی،  4درصتد به   4.3های بورستی از  هزار ميليارد تومان  ستهم بنگاه  210مقابل 

 اند.های بزرگ کمتر متضرر شدهبنگاه

ای بين اندازه مالحظههاستتتت. فاصتتتله قابل های بنگاهتمرکز داراییقابل استتتتنبا  استتتت،  2و جدول  4نکته دیگری که از نمودار 

 43درصد از دارایی )و  40ها، حدود ترین بنگاهدهد ده درصد از بزرگنشان می 4ها وجود دارد. نمودار ها با ستایر بنگاه ترین بنگاهبزرگ

های صنعتی اطالعات بيشتری در این زمينه در های کارگاههای بورسی را در اختيار دارند. بررسی دادهدرصتد از تستهيالت  کل شرکت  

 گذارد.اختيار می

 تمرکز تولید صنعتی

ا نيز شواهدی ههای اقتیادی است. تحليل نری رشد بنگاهدهنده تمرکز باالی توليد در بنگاهبررسی ساختار توليد صنعتی در ایران نشان

 کند.  از استمرار تمرکز در طی زمان را آشکار می

 های صنعتی بر حسب اندازهسهم از اشتغال و ارزش افزوده کارگاه -3 جدول

 

 نفر کارکن  01کارگاه صنعتی باالی  03234های صنعتی )کارگاه 0385اطالعات سال ، 0340منبع: نيلی و همکاران، 

 51نفر کارکن در هر یک، نزدیک به  311بنگاه  با بيش از  91های صتتنعتی )تقریباً درصتتد کارگاه 3دهد حدود نشتتان می 3جدول 

درصد اشتغال صنعت را دارند. بنابراین توليد صنعتی در اقتیاد ایران بسيار متمرکز  35کنند و درصد از ارزش افزوده صنعت را توليد می
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اندازه بنگاه همبستگی مثبت بسيار باالیی با تيراژ توليد و همبستگی منفی باالیی با تعداد بنگاه دارد. موضوعی ستازماندهی شتده است:   

 هاست.دچار عدم تقارن بين اندازه و تعداد بنگاه کشور صنعتی توليد دهدکه نشان می

 ستتيرم معموالً هاستتت. در حالی که بنگاهجایی عمودی بنگاهویژگی دیگر بصش شتترکتی مرتبط با بحث تأمين مالی، تحرك و جابه

 اند، یعنینکرده طی را مسيری ایرانی چنين هایرسد بنگاهکند، به نظر میمی تجربه را مرگ احتماالً و تولد، رشد، بلوغ، استقرار طبيعی

 .  اندنکرده سهری شدن راب ئی بزرگ روند و نداشته طبيعی رشد ایجاد بدو از

ای همانند. بر اساس دادههای کوچک معموالً کوچک میشوند و بنگاههای بزرگ مستمراً بزرگ میت: بنگاهها ضتعي  اس تحرك بنگاه

های ها را بررسی کرد. به این منظور، شرکتجایی این شرکتتوان تحرك و جابههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میبنگاه

 دهند.  ها را نشان میترین بنگاهبزرگ 01ترین و دهک کوچک 0اند: دهک دی شدهبنبورسی بر اساس اندازه )دارایی  دهک

 

 تفاوت در نرخ رشد دارایی بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ -8 نمودار

 

 بنگاه ت سال 1425، 0340-0341های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده

های پایين کمتر از متوسط و شود، نری رشد دهکطور که مشاهده میاست. هماننری رشتد دارایی هر دهک رسم شده   8در نمودار 

دهد با کنترل اثر صنعت همچنان کمتر بودن نری رشد نشان می 4های باالتر، بيشتتر از متوستط است. به عالوه نمودار   نری رشتد دهک 

 های بزرگ قابل مشاهده است.متوسط از بنگاه و کوچک هایبنگاه

 متوسط در صنایع مختلفو های کوچک های بزرگ و بنگاهمقایسه نرخ رشد فروش و دارایی بنگاه -3 نمودار
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 ، سيمان، آهک و گچ 2اند. محیوالت شيميایی )متوستط مشتاهده کافی داشته  و های بزرگ و کوچک دهد که در بورس برای بنگاهتوضتي : محور افقی صتنایعی را نشتان می   

  .21ی )اکک و سوخت هسته ی،نفت یهافرآورده  و 05های فلزی ) ، استصرا  کانه8 ، فلزات اساسی )4 ، خودرو و ساخت ق عات )5آالت و تجهيزات ) ، ماشين3)

 بنگاه ت سال 1425، 0340-0341های های بورسی، سالهای شرکتمنبع: داده

های اهکنند، بنگها فرایند طبيعی بزرگ شتتتدن را طی نمیکنند. بنگاهها حکایت میدو نمودار فوق از وقوع نوعی واگرایی ميان بنگاه

 دهند اینمانند. مشاهدات دیگر نشان میکنند و بزرگ میاتکای ارتباطاتی که دارند، بيشتتر رشد می شتوند و به  بزرگ، بزرگ متولد می

شتتان شتتوند، نری رشتتد دارایی واقعیهای کوچک، کوچک متولد میبنگاه  0استتت. ترپایين شتتانوریبهره که هستتتند هاییهمان هابنگاه

، این شودهای بزرگ اع ا میابد. با توجه به آنکه عمده تسهيالت بانکی به بنگاهیمنفی استت و سهم از بازارشان در طی زمان کاهش می 

 گذار قرار گيرد.ها و سياستویژگی باید مد نظر بانک

   خانوار 

در حوزه ارتبا  اشصاص حقيقی با بازار اعتبار، الزم است تفکيکی بين خانوارها و توليد ريرمتشکل در نظر گرفته شود. بررسی آمارهای 

اند ها شدهدرصد از خانوارها در سال مورد بررسی موفق به اخذ وام از بانک 04حاکی از آن استت که کمتر از   0341ودجه خانوار ستال  ب

  . 9)جدول 

 مند از وامسهم و مقدار خانوارهای بهره -4 جدول

 )درصد( سهم )میلیون ریال( مبلغ میلیون ریال

 وام مسکن
003.1 

(010  
2.4 

 سایر وام ها
11.4 

(43  
09.4 

 وام
52.5 

(84  
05.8 

 دهند.توضي : اعداد داخل پرانتز انحراف معيار را نشان می

 0341منبع: بودجه خانوار 

                                                           
تر ها بزرگوری کل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاه نزولی است، یعنی هر چه بنگاهدهد در تمام صنایع، بهرهمعيار، نشان می انحراف و اندازه از نظر بزرگ و کوچک هایبنگاه وریمقایسه بهره - 1

  .0340پذیری صنعتی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نيلی و همکاران، کمتری دارند )افزایش توان رقابتوری باشند، بهره
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 2.4کنندگان وام مسکن )با ميليون تومان است. اگر خوشه دریافت 5.3، 0341متوستط رقم وام دریافتی توسط این گروه در سال  

ميليون  1.0مسکن به های میرفی ريرميليون تومان از نظر مبلغ  از گروه فوق کنار گذاشته شوند، مبلغ وام 00.9درصد از نظر تعداد و 

  به 1دهند )نمودار ها را تشتتکيل میدرصتتد از مشتتتریان بانک 44دهند افراد حقيقی که های فوق نشتتان مییافتهیابد. تومان تقليل می

  .  3اند )جدول ميليون تومان وام میرفی و وام مسکن دریافت کرده 00.9و  4.3طور سرانه 

 کنندگان دیگریرستد برای تأمين مالی به عرضه ر میاند، به نظدرصتد خانوارها اصتالً از منابع بانکی استتفاده نکرده    83از آنجا که 

 اندازهای شصیی استفاده کرده باشند.  رجوع کرده و یا از پس

 مازاد تقاضا

، تفوق تقاضای خانوار برای تسهيالت توليدی را  0«دسترسی خانوارهای شهری به خدمات مالی»بر استاس اطالعات طرح آماری   01نمودار 

دار تقاضا و عرضه برای متقاضيانی دهد. نکته جالب توجه، افزایش معنیهای ستنی نشان می اعتبارات برای کليه گروهنستبت به عرضته این   

یابد. همچنين درصد افزایش می 01.4استت که کارمند دولت هستتند. تقاضتا برای اعتبارات بانکی در صورت کارمند دولت بودن متقاضی،    

رسد نبود نهاد دهند. به نظر میدرصد احتمال بيشتر به وی تسهيالت بانکی می 02.5دولت باشد با  ها در صتورتی که متقاضتی کارمند  بانک

اعتبارستنجی منجر به انتصاب شتغل به عنوان عالمت مناستب برای رربالگری خانوارهای متقاضی وام شده است. این یافته از بعد دیگری از    

شود که حداقل نياز موجه به کاهش ریستک، تستهيالت اعتباری به کستانی اع ا می    کند که به علتکژگزینی نظام مالی کشتور حکایت می 

 این تسهيالت را دارند.

 عرضه و تقاضای وام خانوارها -11 نمودار

 
 0342، اسفندیاری و نيلی، «0384دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال »منبع: 

  

                                                           
 .0384بانک مرکزی، سال  - 0
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 در بخش غیر متشکل 1بازارهای مجزا

دسترسی خانوارهای شهری به »شود. بر اساس اطالعات طرح آماری تمرکز در دسترسی به تسهيالت در بصش ريرمتشکل هم دیده می

ستتالگی افراد اتفاق  38ها و مثستتستتات اعتباری در ، او  استتتفاده توليدکنندگان ريرمتشتتکل از تستتهيالت توليدی بانک«خدمات مالی

  . 00اند )نمودار ساله بوده 32اند ادی که از مثسسات اعتباری وام توليدی گرفتهافتد، در حالی که بيشترین افرمی

شود. قاعده بازی به این شکل است متشکل نيز دیده میدر راب ه بين بانک و توليدکنندگان رير 2رستد وقوع تعادل ممزو  به نظر می

د از حداکثر سرمایه انسانی و حداقل سرمایه فيزیکی و دارایی مالی رود افراد به طور متوسط در اواسط دهه سوم زندگی خوکه انتظار می

برخوردار باشتند. آن دستته از این افراد که تمایل ندارند کارمند دولت یا حقوق بگير بصش خیتوصتی باشند، به تسهيالت اعتباری نياز     

اری را آراز کنند. اما ریسک پرداخت اعتبار به این افراد کوکرده در دوران جوانی، کسبدارند تا بتوانند به اتکای سترمایه انستانی انباشت  

در  9فرد م مئن شوند. 3اندازند که از اهليت اعتباریها که ریسک گریزند، اع ای وام به ایشان را آن قدر به تأخير میباالستت. لذا بانک 

ه شوند و زمانی کبه حمایت مالی دارند حمایت نمیشود؛ در زمانی که کارآفرینان بالقوه نياز نتيجه جامعه دچار یک انتصاب معکوس می

 گيرند.  نياز کمتری به حمایت دارند مورد حمایت مالی قرار می

 دسترسی به وام توليدی بر اساس سن -00 نمودار

 
 0342نيلی، ، اسفندیاری و «0384دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال »منبع: 

 حجم باالی مطالبات غیرجاری

                                                           
1 - Segmented Market 

متفاوت، سیگنال یکسانی منتشر کنند. به عنوان  هاییک بازی وجود داشته باشد و بازیگران با طبیعت دهد که عدم تقارن اطالعات میان طرفین، در شرایطی رخ می(Pooling Equilibrium)تعادل ممزوج  - 2
اظهار وععیت مال( از ال )های ووی منفعت نهایی ناشی از ارسال سیگنهایی که از نظر سااتتار مالی ووی و عاعیه هساتند، سایگنال یکسانی از وععیت تود به بانک ارانه کنند. در صورتی که برای بنگاه    مثال بنگاه

 های توب و بد وابل تفکیک نخواهند بود و تعادل ممزوج در بازار اعتبار رخ تواهد داد. شود، بنگاههزینه نهایی آن کمتر باشد، عالمتی ارسال نمی
3 - Credit Worthiness 

 يارمحدود در اخت یبا سق  اعتبار یکه در اواخر دهه دوم زندگ یاعتبار یهاکارت یحل شتده است. کارکرد اصل  یستازوکار کارت اعتبار  یقمتعارف از طر یله در اقتیتادها أمست  ینا یریتمد - 9

در سابقه کارت  شدهانباشت یماه عملکرد اعتبار 51خود با  ی. لذا فرد در اواسط دهه سوم زندگدهدیم یو اعتبار یآن استت که به آنها امکان درستت کردن شتناستنامه مال     گيرد،یجوانان قرار م

 .دهدیم يلتعادل ممزو  در س   کالن را به شدت تقل يریگشکل ییبانک و ناکارا یبرا يالتتسه یاع ا یاعتبار یسکر یشناسنامه مال ین. اکندیبه بانک مراجعه م یاعتبار

 



 
 

15 

 

های شتتکستتت بازار و موفق نبودن نظام مالی در تصفي  مشتتکل عدم تقارن اطالعات و تنفيذ ناکامل قراردادها، باال بودن نری  از نشتتانه

 ای که در مورد اقتیاد ایران نيز صادق است. تسهيالت ريرجاری است. نکته

 يالتتسه يتاهل يت،فعال ینستبت به سودده  ينانها نقش واحدهای اجرایی در مورد کستب اطم کنترل داخلی بانک یهادر نظام

در  مهمی ريثأت يرنده،گ يالتتسه يتو نظارت مستتمر بر فعال  يالتمراقبت از تسته  یی،اع ا يالتمربو  به تسته  یقنوع وثا يرنده،گ

درصد است، بيش از  1شده در حالی که متوسط نری نکول در دنيا کمتر از ضتع  چنين مواردی سبب   دارد. معوقکاهش م البات 

ای بر نستتبت باالی م البات مالحظه . نوع مالکيت بانک نيز اثر قابل 02های ایران ريرجاری باشتتد )نمودار درصتتد م البات بانک01

 يالت است. درصد تسه 02و  04، 03ترتيب  شده بهی، خیوصی و خیوصیدولت یهابانکرير جاری ندارد. نسبت م البات معوق در 

درصد از  30درصد است،  22دهد در حالی که سهم صنعت از مانده تسهيالت در حدود بررستی بيشتتر م البات ريرجاری نشان می  

ت دشتتود. بنابراین شتتاید بتوان ادعا کرد شتتکستتت بازار در مورد توليدکنندگان صتتنعتی شتت م البات ريرجاری به این بصش مربو  می

 بيشتری داشته است. 

 نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت در شبکه بانکی )درصد( -12نمودار 

 
 های بانک مرکزی، محاسبات تحقيقمنبع: داده

درصتتد کل  01 ی،بانکبدهکار بزرگ  01پيگيری استتت:  ردپای تمرکز در اع ای اعتبار در اطالعات مربو  به م البات معوق نيز قابل

 اند.  درصد م البات معوق را به خود اختیاص داده 33نيز  شرکت مرتبط به هم یاگروه  11. دارند ياردر اخترا  یم البات بانک

 راهکارهای رفع شکست بازار اعتبار 

ند و به خرد هست ست    ها رربالگرانبانک. کرد های توليدی تعری بنگاه برای توانمی کالن رربالگر یک و خرد رربالگر یک اقتیتاد  در

قوقی ح اقتدار از ایران در هابا این حال بانک پردازند.بنگاه به ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان می عملکردی و مالیهای وستيله شاخ، 

ا از کارایی ههليت اعتباری بنگاهبرخوردار نيستتتند؛ مضتتافاً اینکه نهادهای ارزیابی ا بنگاه اعتباری و توان فنی الزم برای ارزیابی ریستتک

 که ببرند باال قدر آن را   نری0ریسک حاصل از اع ای تسهيالت ) ها باید قادر باشند برای مدیریتدر عمل بانک. الزم برخوردار نيستند
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 با متناسب اعتبار روی  3 دهد و پوشش را ریسک بتواند که کنندمحاسبه  ایبه گونه را   وثيقه2دهد؛ ) پوشش را ریستک  بتواند هزینه

 .  سق  بگذارد بنگاه م مئن عملکرد

زای شتکستت بازار، تمرکز در اع ای اعتبار حاصتل تعادل ممزو  شکل    زا و برونهای مناستب برای تصفي  دالیل درون در نبود نهاد

واند تدر رویارویی با این پدیده می بنگاه بوده استتت. با این حال باید توجه داشتتت استتتفاده از نهادهای مناستتب  و بانک گرفته در راب ه

پذیر کند. به منظور اصتتالح راب ه بينیمند و پيشهای اقتیتتادی مرتبط را کاهش دهد و رفتار اعتباری فعاالن اقتیتتادی را قاعدههزینه

 . تفکيک شود 0های متکثربه تعادل ممزو  تعادل بانک و بنگاه الزم است این

 این. ندک بندیها را از حيث اهليت اعتباری رتبهبنگاه که نياز دارد بع مالی، اقتیتتاد به نهادهاییبنابراین برای تصیتتي، مناستتب منا

 .پردازدها میبندی شتترکتارزیابی و رتبه به دهند، تشتتصي، بد از را خوب هایبنگاه خواهندمی هایی کهاز بانک نيابت به مثستتستتات

ها هستند زیرا در صورت خریدار اصلی خدمات این مثسسات بانک. شودمی تعدیل جدید اطالعات استاس  بر ها مستتمراً بندی بنگاهرتبه

شود تناسب شرایط وام با س   ریسک شود. اعتبارسنجی سبب میبندی، کار رربالگری بانک تسهيل میکارکرد صتحي  مثستسات رتبه  

را  هایی احتمال نکولدهد چنين سامانهستند نشان مییافته همشتتریان قابل توجيه باشتد. تجربه کشتورهایی که از منظر مالی توستعه    

 دهند.کاهش می

 توانند برای خود شناسنامه مالیبزرگ )که با هزینه کمتری می هایبنگاه مالی توان تقاضایشود میدر شرای ی که این امکان فراهم 

. است شيوه تأمين مالی این برای ابزار طراحی شده 2رکتیش بدهی اوراق هدایت کرد. بازار پول به بازار اوليه سرمایه درستت کنند  را از 

 دوطرفه و فعال راب ه به بانکی، تسهيالت دریافت منفعل و طرفهیک مسير جای به مالی بصش و واقعی بصش بين تعامل صتورت  این در

 بزارهایا در تکثر. کندمی پيدا عمق مالی بازار و شتتوندمی متکثر مالی ابزارهای. شتتودمی تبدیل اوراق کنندهمنتشتتر و گذارستترمایه بين

 گذاری در سمت بصش واقعی و تنوع منابعگانه بازده، ریسک و نقدشوندگی، تنوع نيازهای سرمایههای سهویژگی اقتضای به مالی تأمين

توان انتظار داشتتتت که بازارهایی برای مبادله ابزارهای متنوع مالی شتتتکل بنابراین به تدریج می .دهدمالی در بصش مالی را پاستتتی می

 .  افزایش یابد بانکی نظام از نيز متوسطو کوچک  هایمندی بنگاهبگيرند و بهره

ه رسد مسأل  است، به نظر میمدت قابل تصفيبر خالف پيامدهای ناشتی از عدم تقارن اطالعات در بازار اعتبار که شدت آن در کوتاه 

دهی به پشتوانه وثيقه است با مشکالت که معادل با وام 3دهی امنمدت ندارد. وامحل کوتاهتنفيذ قرارداد مشتکلی ستاختاری است و راه  

رسد یک می توان به شترح زیر برشتمرد. به نظر  و فروش وثيقه را می 1، تنفيذ 9ها در مراحل ترهينزیادی مواجه استت. مشتکالت بانک  

                                                           
 .ودشهای یکدیگر را احراز کنند و امکان تفکیک انواع بازیگران فراهم شود که بازیگران بتوانند تفاوت در ویژگیبه مووعیتی اطالق می (Separating Equilibrium)در شرایط عدم تقارن اطالعات، تعادل متکثر  - 1

2 - Corporate Bond 

3 - Secured Lending 
4 - Registration 

5 - Enforcement 
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اند. اند پراکندهروز نشتتتدهها بهدهی امن در ایران وجود ندارد و م الب مرتبط در قوانين متعددی که برای ستتتالقتانون واحتد برای وام  

 نبه دليل آنکه ثبت وثيقه الکترونيکی نيستتت، امکا 0توانند به عنوان وثيقه مورد پذیرش قرار گيرند محدودند.های منقولی که میدارایی

ها موجود نيست، در نتيجه دسترسی به شده در س   کشور وجود ندارد. نهاد مشصیی برای ثبت وثيقهگردآوری اطالعات دارایی توثيق

بر و طوالنی است و فرایند قابل گيرد. تفيذ قراردادها از طریق دادگاه هزینهمشتصیتات و ارزش وثایق برای عموم به سهولت صورت نمی  

تالف بيرون دادگاه وجود ندارد. حقوق اعتباردهندگان در صتتتورت وقوع نکول مبهم استتتت. فروش وثایق به دليل اتکتایی برای حتل اخ  

بر بر و هزینهمکرر قانون ثبت با مشتتکالت زیادی همراه استتت و باید از طریق فرآیندهای زمان 39های تیتتری  شتتده در ماده محدودیت

 قانونی )مانند مزایده  صورت گيرد. 

اندازی گذاری وثایق و همچنين راهدهی امن، ایجاد نهادی برای ثبت و ارزشتتدوین قانون واحدی برای توصتتتي  مراحل مصتل  وام 

تواند به بهبود وضعيت تنفيذ قرارداد در ایران کمک کند. ستازوکارهایی که بتواند خار  از فرآیند دادگاه مشکل قراردادها را حل کند می 

 دهد.  برای پاسی سریع به موارد نکول )تصل  از تنفيذ قرارداد  نيز مشکل تنفيذ ناکامل قرارداد را تصفي  میتجهيز نظام قضایی 

  

                                                           
توانه، گيری به پششده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران را به عنوان وثيقه پذیرفت. با این حال وامهای پذیرفتهسهام شرکتتوان شورای پول و اعتبار تیویب کرد که می 0340در تابستان  - 0

 های بانکی و وسایل نقليه معمول نيست.های دریافتنی، اوراق بهادار، حسابموجودی انبار، حساب
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1333های پژوهشی در سال گزارش

 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 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 زماناری تورم با مدلکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساخت

 فرشته مالکریمیوهاب قلیچ و  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 مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

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

 1332های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت 

 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 1331-1361ها 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 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م

 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

 فرهاد نیلیماندانا طاهری،  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 بدون رباگذاران در بانکداری محاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1331و  1383های 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

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
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=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/MBRI9227.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/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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 مصعب عبدالهی آرانی 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 نه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستامدیریت 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 اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 1331های 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 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 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 بانکداری اخالقی در جهان

 قضاویحسین  MBRI-9001 (1331) بهار مالیات تورمی دالر

 1383های پژوهشی در سال گزارش

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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