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 كه ايمالي هزينه دهدمي شانن آماري شواهد اند،شده تعيين تورم و بازار هاينرخ از ترپايينشده در بيشتر دوره ها 

 و بانک بنگاه، هايويژگي با متناسب و متفاوت سطوح در كنندمي پرداخت تسهيالت واحد يک ازاي به توليدي هايبنگاه

دهد هاي پذيرفته شده در بورس بدست آمده است نشان مياين شواهد كه با بررسي شركت .شودمي تعيين هاآن رابطه

دنبال توضيح براي متفاوت بودن  در اين مقاله به هاي توليدي فعال است.كه بعد قيمتي محدوديت مالي براي شركت

 بهادار اوراق بورس در شده رفتهپذي هايشركت هايداده از استفاده باهاي توليدي هستيم. هزينه مالي در بين شركت
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 بر نيز هابنگاه مالکيتي ساختار عالوه به. اندپرداخته بيشتري مالي هزينه اندگرفته وام خصوصي هايبانک يا و ترپايين
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 مقدمه  -1

 به دسترسي   محدوديت. دارند نقدينگي به نياز توليد جديد ظرفيت ايجاد و موجود هايظرفيت از استفاده  براي هاشركت 

در واقع نياز واقعي براي نقدينگي در   .كند تضعيف  را آنها عملکرد تواندمي هابنگاه نقدينگي به نياز تامين جهت در مالي منابع

هاي توليدي قرار دارد.    گيرد كه در ذات فعاليت   اي شککککی مي نه هاي توليدي از ناهمزماني جريان درآمدي و جريان هزي       بنگاه 

 به دسککترسککي  هايمحدوديت كاهش داده نشککان نظري و تجربي صککورتبه( 2005)  لوين مطالعات مختلفي در دنيا مانند

  محدوديت كه اندكرده اشککاره( 2008) شککياوو و موسککو. شککود هابنگاه توليد در رشککد باعث تواندمي هابنگاه براي نقدينگي

ها به هاي مالي بنگاه. نوعي از محدوديتبگذارد بنگاه رشککد بر نامطلوبي اثر تواندمي  بيروني مالي تامين منابع به دسککترسککي

جنبه مقداري دسترسي به وام و تسهيالت اشاره دارد. به اين معني كه فارغ از نرخ تامين مالي دسترسي براي بنگاه براي اخذ       

كه اين حد كمتر از تقاضاي بهينه آن بنگاه است(.   زارهاي مالي تا يک حد مشخصي امکان پذير باشد )بطوري   تامين مالي از با

ها با توجه به هاي قيمتي دسککترسککي به منابع مالي اسککت. به عبارت ديگر بنگاههاي مالي محدوديتنوع ديگري از محدوديت

اشت اما با هزينه مالي متفاوت اين دسترسي امکان پذير خواهد    مالي دسترسي خواهند د  شرايط و ريسکي كه دارند به منابع   

سک بااليي دارند، هزينه بود. بنگاه شت. به عبارت ديگر، تغييرات در هزينه هايي كه ري هاي مالي  هاي تامين باالتري خواهند دا

بازارهاي مالي در سطح كالن است و    ها درتوان به دو قسمت تغيير داد. بخشي از تغييرات ناشي از تغييرات نرخ   ها را ميبنگاه

كند  ها يکسان است. بخش ديگري از تغييرات مربوط به بنگاه بوده و باتوجه به تغيير در ريسک بنگاه تغيير ميبراي همه بنگاه

صورتي كه بنگاه  سي منابع را از طريق هزينه باالي تامين مالي تجربه     به  ستر سک باالتري دارند محدوديت در د  هايي كه ري

سک آن بنگاه    ها و يا تفاوت در بين بنگاه ها از آنجا كه ميكنند. لذا تغيير در هزينه مالي بنگاهمي ضعيت ري تواند عالئمي از و

 باشد حائز اهميت است. 

  ولي شکککود،مي تعيين ثابتي و مشکککخصکککي سکککود نرخ ثابت نرخ با عقود برخي براي ايران بانکي نظام در كهاين وجود با

 بين نقدينگي واحد يک مالي تامين هزينه بين داريمعني تفاوت كه دهدمي نشان  توليدي هايبنگاه مالي هزينه از مشاهدات 

 .  دارد وجود توليدي هايبنگاه

اند را با    توانسکککتند كه منابع مالي كه از يک بانک گرفته          ها به راحتي مي  اگر بازارهاي مالي بازارهاي كاملي بودند و بنگاه        

سالمت بانکي بانک    ضعيت  ست  ها و نوع رابطه آنها با بانکمنابع مالي از منبع ديگر بدون هزينه جايگزين كنند، و ها نمي توان

  زيادي هاياصککطکاك و نيسککت كاملي بازار اعتبارات بازار كهاين به توجه باا اثرگذار باشککد. ولي هبر هزينه تامين مالي بنگاه

 از كاملي  شکککناخت  ( هسکککتند  ها بانک   عمدتا   ايران مالي  نظام  در كه ) اعتباردهندگان    دارد، وجود اطالعات  تقارن  عدم  مانند  

  معيارها برخي اساس  بر آن نرخ همچنين و مالي منابع تخصيص  نحوه خصوص  در گيريتصميم  و ندارند تسهيالت  متقاضيان 

به نوعي در ريسک    كه بنگاه نقدينگي وضعيت  بنگاه، سودآوري  بنگاه، اندازه مانند عواملي بر عالوه لذا .گيردمي شکی  روابط و

سهيالتي  سود  نرخ تعيين درتواند بنگاه موثر بوده و مي شد  موثر گيردمي بنگاه كه ت   بانک ارتباط نحوه مانند ديگري عوامی ،با

 .باشد اثرگذار تواندمي نيزهاي اعتباردهنده ، سالمت بانکبنگاه و
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صلي  تمركز سي  مقاله اين ا ست  هابنگاه مالي هزينه بر بانک و بنگاه رابطه كيفيت و هابنگاه مالکيتي ساختار  اثر برر   از. ا

 : از عبارتند مطالعه اين اساسي فرضيه دو رو اين

  كمتري مالي هزينه باشند،  هاآن دارانسهام  از بزرگ هايهلدينگ و دولت ها،بانک كه( بورسي  هايشركت ) هاييبنگاه -

 .كنندمي پرداخت

سي  شركت ) بنگاه كهاين آن ديگر هايويژگي و اعتباردهنده بانک سالمت  -  سالمت  از ايدرجه چه با بانکي چه از( بور

  اعتباردهنده هايبانک تعداد ها،بانک با رابطه طول دولتي،خصککوصککي، هايبانک) اعتباردهنده هايبانک تركيب و گيردمي وام

 .است موثر اعتبارگيرنده هاي بنگاه مالي هزينه بر. دهد قرار تاثير تحت را مالي هزينه  تواندمي باشد، چگونه...( و

 به مربوط هايآماره بعدي بخش فصککی در. شککد خواهد تجربي و نظري جنبه از موضککوع ادبيات بر مروري دوم بخش در

 مطرح اقتصکککادسکککنجي مدل برآورد نتايج چهارم بخش در. شکککود مي تحليی و معرفي آن كنندهتعيين عوامی و مالي هزينه

 .گرددمي ارائه گيرينتيجه انتها در و شودمي

 

 موضوع ادبیات  -۲

ضيح  عامی ترينمهم  سهيالت  مالي هزينه بودن متفاوت دهندهتو سک  هابنگاه بين ت ست  هاآن مالي ري   مطالعات رو اين از. ا

سک  كنندهمعين نوعي به كه هاييشاخص  اثر مختلف ستند  بنگاه ري ستون  ،(1992)  بووث) اندازه مانند - ه   همکاران و هيو

سانات  ،((2004)  فورتين و پيتمن ،(1989)  دياموند) سن  ،((2014) ضعيت  و(( 2011)  همکاران و لين) نقدي جريان نو   و

سي  در را -( فورتين و پيتمن) نقدينگي سيعي  طيف عوامی، اين بر عالوه. اندگرفته نظر در هابنگاه مالي هزينه تغييرات برر   و

  مالي  هزينه  روي بر موثر عامی   عنوان به  نيز بنگاه  وكار كسکککب محيط و بنگاه  به  مربوط نهادي  و سکککاختاري  هاي ويژگي از

 توانمي موضوع  اين در مطالعاتي حوزه سه  عوامی اين به توجه با كلي طوربه اما . گرفتند قرار بررسي  مورد هابنگاه تسهيالت 

 .   كرد تعريف

  تمركز. اسککتپرداخته مالي هزينه بر بنگاه و بانک رابطه مختلف ابعاد اثر بررسککي به حوزه اين در مطالعات از اول شککاخه

صلي  ساله  به شاخه  اين در مطالعات ا شاره ( 1989) داياموند. گرددميبر اعتبارگيرنده و اعتباردهنده بين نامتقارن اطالعات م   ا

 تا  را اطالعات  بودن نامتقارن   مسکککئله  بلندمدت   روابط ازآنجاكه   دهنده، قرض و گيرنده قرض بين بلندمدت   روابط كه  كند مي

.  دهدمي كاهش آنها براي را وام گرفتن مالي هزينه و شودمي گيرندگانقرض براي رانت ايجاد باعث كند،مي حی زيادي حدود

 بر بنگاه و بانک ارتباط نحوه اندداده نشان  آمريکايي هايبنگاه هايداده بررسي  با( 1994)  پترسون  و راجان ارتباط همين در

 را آنها تسهيالت  هزينه هابانک با نزديک رابطه كه ايگونهبه است؛  موثر بنگاه تسهيالت  به دسترسي   ميزان و تسهيالت  هزينه

  مالي تامين جاي به هابنگاه اگر كه دريافتند آنها همچنين. دهدمي افزايش را تسهيالت  به آنها دسترسي   ميزان و داده كاهش

 و كوچک  هاي بنگاه  مطالعه   با ( 2001) برگر نيو و لمان . يابد  مي افزايش آنها  مالي  هزينه  بگيرند،  وام بانک   چند  از بانک   يک  از

 با هابنگاه تعامی و روابط نحوه كه اندرسيده  نتيجه اين به محور، بانک اقتصاد  يک عنوانبه ، آلمان اقتصاد ( SMEs) متوسط 

سهيالت،  هزينه بر هابانک سي   و نياز مورد وثيقه ت ستر سهيالت  به د  اين( 2008) گتمباكورتا مطالعه در. دارد داريمعني اثر ت

 سرمايه  خود، نقدنيگي مانند مواردي ها،وام بهره نرخ تعيين در هابانک كه داده نشان  وي. است شده  تاييد ديگري بعد از رابطه

شان ( 2002)  همکاران و هوبارد مطالعات. گيرندمي نظر در هم را گيرندهوام با رابطه ميزان و خود ضعيت  اندداده ن   سالمت  و

صوص  به و هابانک سبت  خ سهيالت  مالي هزينه روي بر هابانک سرمايه  ن ست  اثرگذار گيرندهقرض هايبنگاه ت شان  آنها. ا  ن

سهيالت  دريافت اندداده سي  با( 2011)  سانتوس . دهد افزايش را مالي هزينه تواندمي ضعيف  بانک از ت  سال  مالي بحران برر

 هابنگاه سکککاير از بيشکککتر گرفتند، وام باال زيان با هايبانک از بحران دوران در كه هاييبنگاه مالي هزينه داده نشکککان 2007
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  باشند  داشته  بنگاه روي بر بيشتري  كنترلي حقوق دارن،سهام  و مالکان هرچه كه رسيدند  نتيجه اين به آنها. اندپرداخته بنگاه

صميم  و ست  در شود،  متمركز كه اين جاي به بنگاه در هاگيريت شته  قرار ايعده د شد،  دا سک  با   مالي هزينه نتيجه در و ري

 و رابرت رابطه اين در. اندكرده نگاه دارانسکککهام تركيب ديدگاه از مسکککئله اين به مطالعات از ديگر برخي. رودمي باالتر بنگاه

شاره  هابنگاه مالي هزينه بر نهادي دارانسهام  نقش به( 2010)  يوان سيده  نتيجه اين به و كرده ا شي  اثر كه اندر  وجود كاه

 و سانچز . شود مي ترقوي است،  بيشتر  اطالعات در تقارن عدم كه زماني آن مالي هزينه روي بر بنگاه يک در نهادي دارنسهام 

( 2015) بوريسوا   همکاران و بوريسوا . انددانسته  موثر مالي هزينه كاهش بر را دولت و هابانک دارايسهام  اثر( 2011)  گارسيا 

شاره  مالي هزينه بر بنگاه دولتي مالکيت دوگانه اثر به سي  با مطالعه اين. دارد ا -2010 هايسال  بين كشور  41 هايبنگاه برر

  در مقابی در است، مثبت ها بنگاه مالي هزينه بر دولتي مالکيت اثر بانکي و مالي بحران غير هايدوره در كه داده نشان 1991

 اين مطالعات   از ديگري بخش. دهد  كاهش  را بنگاه  مالي  هزينه  تواند مي دولتي مالکيت   اسکککت همراه بحران با  كه  هايي دوره

ست داده قرار توجه مورد مديره هيئت تركيب نظر از را بنگاه مالکيت ساختار  حوزه ستون .  ا شان ( 2014)  همکاران و هيو  ن

ضاي  از يکي كه هاييبنگاه اندداده سي    روابط داراي شان مديره هيئت اع ست  سيا سهيالت  هزينه ا   داريمعني طور به شان ت

  بانک كانال و  گيرنده قرض كانال دو از را مديره هيئت در سياسي   روابط با مالي هزينه منفي رابطه نويسندگان . است  ترپايين

 را بنگاه آن ريسککک تواندمي بنگاه يک در سککياسککي روابط وجود كه دارد اشککاره اين به گيرندهقرض كانال. دهندمي توضککيح

 روابط دنبال  به  بانکداران   خود كه  كند  مي بيان  هم بانک   كانال   و باشکککد  داشکککته  اثر آنها  مالي  هزينه  روي بر و داده كاهش 

سي   ستند  سيا سي   روابط داراي افراد و ها بنگاه به دادن قرض و ه ست  ممکن سيا  آنها براي كه جهت اين از بانکداراها براي ا

 و مديره هيئت استقالل  اندداده نشان  نيز( 2004)  همکاران و اندرسون  همچنين. باشد  مطلوب كند،مي ايجاد سياسي   روابط

 .     دارد هابنگاه تسهيالت هزينه با عکس رابطه مديره هيئت اندازه همچنين

   وو و پارك. كردند بررسککي آنها مالي هزينه بر را هابنگاه اطالعاتي شککفافيت اثر موضککوع اين در مطالعاتي سککوم شککاخه

شان ( 2008) همکاران و گراهام و( 2009)   افزايش باعث تواندمي هاشركت  مالي هايصورت  اطالعات مکرر تعديی اندداده ن

شان  همچنين( 2008) همکاران و گراهام. شود  هاآن مالي هزينه سيد    نياز، مورد وثيقه نرخ، اندداده ن   قرارداد شرايط  و سرر

سهيالت  سبت ) را خود مالي اطالعات كه هاييبنگاه براي ت   دهدكنندميمي تعديی تغيير( شركت  شده  بينيپيش بودجه به ن

 اندرسون. پرداختند تسهيالت هزينه بر حسابرسي نقش به حوزه اين در مطالعات برخي. شودمي اطالعات تغيير از قبی از بدتر

 .  دارد معکوس رابطه هاآن بدهي هزينه با هابنگاه حسابرسي كميته كامی استقالل كه انديافته( 2004) همکاران و

  

ضوع  ادبيات به توجه با مجموع در سي  براي گفت توان مي مو سهيالت  هزينه برر   آن كه كرد توجه بايد بنگاه، سطح  در ت

  هابانک تركيب ،(مدتكوتاه يا بلندمدت) هابانک با رابطه نوع كلي طور به و گيردمي تسکهيالت  هاييبانک يا بانک چه از بنگاه

  عالوه همچنين. است چگونه اعتباردهنده هايبانک سالمت وضعيت  و( هابانک از زيادي تعداد از يا بانک يک روي بر متمركز)

  در. است  اهميت داراي نيز بنگاه آن مالکيتي ساختار  تسهيالت،  هزينه بررسي  در وام متقاضي  بنگاه ريسک  وضعيت  اهميت بر

 .  شود ارائه ايران در مالي هزينه تغييرات از جامعي تجربي تحليی موضوع، ادبيات به توجه با امکان حد تا شده تالش مقاله اين
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 توصیفی آمار -۳

سي  كهاين به توجه با سهيالت  هزينه و مالي هزينه برر  به توجه با و دارد بنگاه سطح  در هاييداده به نياز توليدي بخش ت

سترس  در سي،  هايبنگاه  مالي هايصورت  نبودن د   شده  پذيرفته توليدي شركت  1۶0 مالي اطالعات از مقاله اين در غيربور

ستفاده  ايران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در ست  شده  ا شتر  بازارها اين اين در شده  پذيرفته هايشركت  تعداد. ا  بي

ست،  ضعيت  بنگاه، – بانک مختلف داده بانک سه  از مالي هايصورت  مالي اطالعات بر عالوه مطالعه اين در كه آنجا از اما ا   و

ستفاده  هابنگاه اين مالکيتي ساختار  همچنين و واردات و صادرات  ست، شده  ا   تقليی 1۶0 به مکفي داده با هايشركت  تعداد ا

ست كرده پيدا ستفاده  مورد هايداده. ا ست  1393 تا 138۶ زماني بازه براي نامتوازن پنی صورت به پژوهش اين در ا  توجه با. ا

  شده  حذف پايين از و باال از مشاهدات  از درصد  يک باشد،  داشته  سوئي  اثر برآوردها بر تواندمي پرت هايداده وجود كهاين به

 .    است

سهيالت  هزينه كردن كمّي منظوربه ستفاده  شاخص  دو از ت ست  شده  ا صلي  شاخص . ا سيم  از ا   از قلمي) مالي هزينه تق

 براي كه فرعي شاخص  همچنين. است  آمده دست  به( ترازنامه اقالم از)  تسهيالت  كی مانده متوسط  بر( زيان و سود  صورت 

 به تسهيالت  كی مانده متوسط  بر( نقد وجوه جريان صورت  از قلمي) پرداختي تسهيالت  هزينه پرداخت تقسيم  از مالي هزينه

.  هسککتند نزديک هم به زيادي حدود تا كه دهدمي نشککان يکديگر كنار در را شککاخص دو اين توزيع 1 نمودار. آيدمي دسککت

 . است شاخص دو اين باالي همبستگي از ديگري نشانه درصد 5۶ دارمعني و مثبت همبستگي ضريب همچنين
  

 1۳۸۶-1۳۹۳ زمانی بازه در بورسی هایشرکت بین در مالی هزینه هایشاخص توزیع -1 نمودار

 
ست  داده ارئه را مالي هزينه براي شاخص  دو توزيع 1 نمودار صلي  شاخص . ا ساس  بر فرعي شاخص  و زيان و سود  صورت  مالي هزينه مبناي بر ا  ا

 توزيع كه دهدمي نشان  138۶-1393 زماني بازه براي شركت  1۶0 هايداده توزيع. است  نقد وجوه جريان صورت  از تسهيالت  براي پرداختي هزينه

 .است يکديگر مشابه متغير دو هر
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  تسهيالت مانده كه كندمي مشخص بورسي  هايشركت  مالي هايصورت  توضيحي  هاييادداشت  در شده  منتشر  هايداده

. كرد بررسي  را بنگاه و بانک رابطه هايويژگي توانمي هاداده اين كمک با. است  چقدر هابانک از يک هر از هاشركت  دريافتي

  بانک اين از رو اين از. باشد  اثرگذار آنها مالي هزينه بر تواندمي هابانک با هابنگاه رابطه چگونگي ، ادبيات هاييافته به توجه با

  خصوصي،) اعتباردهنده هايبانک مالکيت وضعيت دهنده،تسهيالت هايبانک تعداد مانند متغيرهايي سال-بنگاه هر براي داده

صي    صو ضعيت  همچنين و( دولتي يا شده خ  و( NPL) غيرجاري مطالبات شدت  منظر از  اعتباردهنده هايبانک سالمت  و

سبه  سرمايه  كفايت رعايت ست  شده  بررسي  هابنگاه مالي هزينه بر آن اثر و محا سبت  عالوهبه. ا   كی به مدتكوتاه تسهيالت  ن

 از. دهد نشان را هابانک با تعامی و مالي تامين در بنگاه استراتژي نحوه تواندمي نيز دارايي به كی تسهيالت نسبت و تسهيالت

 . است گرفته قرار استفاده مورد هاتحليی در هم متغير دو اين رو اين

  داراي دارانسهام  فهرست  از استفاده  با. بود تسهيالت  متقاضي  بنگاه مالکيتي ساختار  ادبيات، در شده  معرفي ديگر عامی

 به مربوط شاخص  اولين. كرد محاسبه  را هاشركت  سهامداري  ساختار  با مرتبط شاخص  چند توانمي درصد  يک از بيش سهم 

سات    و هابانک سهم  س ست  شركت  سهام  از اعتباري مو سبه  در. ا ستقيم،  داريسهام  بر عالوه شاخص  اين محا   داريسهام  م

  سهامداري  سهم  ديگر شاخص  سه  همچنين. است  شده  گرفته نظر در هم( شركت  دارانسهام  از بانک داريسهام ) غيرمستقيم 

 .است شده گرفته نظر در  خرد داريسهام و  بزرگ هايهلدينگ داريسهام دولتي، هايشركت و دولت

 شاخص  عنوانبه( ROA)دارايي به خالص سود  نسبت  مانند ديگر متغيرهاي برخي اثر شد  اشاره  كه متغيرهايي بر عالوه

  گذاريسرمايه  ميزان گذاري،وثيقه قدرت ، اندازه نقدشوندگي،  شاخص  عنوانبه دارايي به گردش در سرمايه  نسبت  سودآوري، 

. اندشده كنترل بنگاه هايويژگي عنوان به نيز فروش از صادراتي فروش سهم و اوليه مواد از وارداتي اوليه مواد سهم دارايي، به

 . است شده آورده پيوست در پژوهش اين در شده استفاده متغيرهاي تمام تعريف كه است ذكر به الزم

ستگي  ضريب  1 جدول ضيحي  متغيرهاي با مالي هزينه همب شان  را تو ساس  بر. دهدمي ن  ساير  اندازه، جز به جدول اين ا

 سودآوري،  افزايش كه صورتي  به دارند هاشركت  مالي هزينه با درصد  5 سطح  در داريمعني همبستگي  توضيحي  متغيرهاي

 همراه هابنگاه مالي هزينه كاهش با هاهلدينگ و هادولتي ها،بانکي داريسککهام فروش، از صککادرات سککهم گردش، در سککرمايه

 با اعتباردهنده هايبانک NPL سککطح همچنين اعتباردهنده هايبانک تعداد افزايش اوليه، مواد از واردات سککهم و شککودمي

 .   است همراه مالي هزينه در افزايش
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 1۳۸۶-1۳۹۳ مالی هزینه هایشاخص و بورسی هایشرکت در منتخب متغیرهای همبستگی ضرایب -1 جدول

 
مالی هزینه 

(1)  
هزینه مالی 

(۲)  
(1هزینه مالی )  1  
(۲هزینه مالی )  ۰.۵۶* 1 
ROA -۰.۲۹* - ۴۰.۰  

 ۰.۰1 *۰.۲۲- نسبت سرمایه در گردش
 ۰.۰۲ ۰.۰۷- اندازه

وارداتمواد اولیه سهم   ۰.۲۵* 1۰.۲ * 
صادراتفروش سهم   -۰.۲۰* -۰.۰۸ 

سهامدار بانکی   -۰.1۳* -۰.۰۶ 
سهامدار دولتی   -۰.1۳* -۰.۰۸* 

 ۰.۰۷- *۰.1۰- سهامدار هلدینگ
۸۰.۰۰ *۰.1۶ سهامدار خرد  

شاخص سالمت بانک اعباردهنده 

)NPL( 
۰.1۴* - ۳۰.۰۰  

های اعتباردهندهتعداد بانک  ۶۰.۴ * ۹۰.۲ * 
ستگي  ضرايب  1 جدول ضيحي  متغيرهاي و هاشركت  مالي هزينه همب شان  را منتخب تو ستگي  ضرايب  داريمعني كه دهدمي ن  5 سطح  در همب

 . است شده داده نشان*  عالمت با درصد

 

  و منتخب توضککيحي متغيرهاي برخي بين پالت باكس 2 نمودار متغيرها، بين همبسککتگي بهتر تحليی براي راسککتاي در

  خصوصي   هايبانک از كه هاييبنگاه نمودار اين( ب) بخش اساس  بر. است  شده  داده دهدمي نشان  را 2 نمودار در مالي هزينه

  بانک سهامداري  افزايش كه است  شده  داده نشان  نيز نمودار اين( د) بخش دارند،در بيشتري  مالي هزينه اند،گرفته وام بيشتر 

  مالي  هزينه  با  اعتباردهنده   هاي بانک   NPL رابطه  نمودار( ج) اسکککاس بر عالوه، به . دهد مي افزايش را آنها  مالي  هزينه  ها 

  مالي هزينه شود بيشتر هابانک NPL هرچه ايآستانه يک تا كه صورتي به است دو درجه رابطه آن گيرنده قرض هايشركت

 برآوردها در نکته اين) است همراه مالي هزينه در كاهش با NPL افزايش آستانه  حد يک از فراتر اما شود مي بيشتر  هاشركت 

  مالي هزينه در افزايش باعث خرد سهامداران سهم افزايش همچنين( الف) بخش اساس بر(. است گرفته قرار استفاده مورد نيز

 .  دهدمي نشان را مالي هزينه با منفي رابطه نيز   تمركز شاخص. شودمي هابنگاه
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سهامداران خردالف(  های خصوصیسهم بانکب (   

  
سهامداری بانکد(  (NPLشاخص سالمت بانک نماینده )ج(   

  
(سرمایه نسبتشاخص سالمت بانک نماینده )ه(  شاخص تمرکزو(    

  

 138۶-1393 زماني بازه در بورسي هايشركت بين در مالي هزينه و توضيحي متغيرهاي از برخي رابطه -2 نمودار
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  نشان 138۶-1393 بازه در بورسي هاي شركت براي را منتخب توضيحي متغير چند با مالي هزينه پالت باكس 2 نمودار

شان  نمودارها اين. دهدمي ضيحي  متغيرهاي در تغيير طول در كه دهدمي ن  از شکی  اين. كندمي تغيير چگونه مالي هزينه تو

  خصککوصککي،  هايبانک سککهم خرد، سککهامداران متغيرهاي طول در مالي هزينه تغييرات كه اسککت شککده تشکککيی نمودار ۶

سبت ) بانک سالمت  هايشاخص  ست  شده  آورده تمركز شاخص  و بانک سهامداري  ،(NPL و سرمايه  ن   در متغيرها تعاريف)ا

 (.  است شده آورده 1 پيوست

 

 آماری مدل برآورد -۴

  سککاختار كه كرد بيان توانمي مطالعات شککد،براسککاس مشککخص مطالعات اسککاس بر هم و آماري نظر از هم كه طورهمان

 و بررسککي به توجه با موضککوع اين. اسککت توليدي  هايبنگاه مالي هزينه بر موثر عوامی جز ها بانک با ارتباط نحوه و مالکيتي

 :نوشت صورت اين به پانی مدل قالب در را مالي هزينه به مربوط رابطه توانمي رو اين از. شد تاييد نيز هاداده اوليه تحليی

𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑗 + 𝜔𝑡 + 𝛽𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝐵𝑖,𝑡−1 +  𝜃𝑊𝑖 + 𝜇𝐶𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖𝑡  (1                       )  

نه  𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 آن در كه  گاه  مالي  هزي يدي  بن نه  بررسکککي در. اسکککت t دوره در ام i تول فه  مالي،  هزي نه  وق   مالي  هزي

(𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡−1  )عنوان گونهاين توانمي را وابسته  متغير وقفه وجود توجيه. است شده  مدل وارد توضيحي  متغير عنوان به نيز  

  در تفاوت اين و دارد قرار پايين برخي در و باالست  سيستماتيک   طور به هابنگاه برخي بين در مالي هزينه نرخ سطح  كه كرد

 به را تفاوت اين موجود متغيرهاي با نتوان شايد  و نيست  آنها از دقيقي اطالع كه باشند  وابسته  عوامی برخي به تواندمي سطح 

 اثر هاتفاوت اين از برخي لحاظ با بتوان واقع در تا شککودمي مدل وارد وابسککته متغير وقفه رو اين از. داد توضککيح كامی طور

  هايوام از متاثر اسککت  ممکن كه اسککت  ايگونهبه وابسککته  متغير محاسککبه  نحوه عالوه به. كرد برآورد را مختلف متغيرهاي

شد،  دوره آن هاينرخ با قبی هايدوره سي  براي لذا با سته  متغير بايدوقفه جاري دوره در متغير يک تغيير اثر برر   لحاظ نيز واب

سته  دارد وجود كه ساختارهايي  به توجه با.  شود   از. دارد( 𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡−1) خود قبی دوره در بنگاه مالي هزينه موقعيت به واب

 .  كرد استفاده پويا پانی مدل برآورد در( 1991) باند و آرالنو روش از بايد وابسته متغير وقفه وجود به باتوجه رو اين

  متغيرهاي بردار 𝐶𝑖,𝑡−1و مالکيت ساختار  متغيرهاي از برداري 𝑊𝑖 بنگاه، -بانک رابطه متغيرهاي بردار 𝐵𝑖,𝑡−1 همچنين

  منظور به. گيرندمي نظر در را زمان ثابت اثرات و صککنعت ثابت اثرات  𝜔𝑡 و 𝛿𝑗 عالوه، به. اسککت t دوره در ام i بنگاه كنترل

 . اندشده مدل وارد وقفه يک با توضيحي متغيرهاي تمامي يابد، تخفيف درونزايي مشکی اينکه

  ،(NPL)  غيرجاري مطالبات نسبت  و سرمايه  كفايت نسبت  از اعم اعتباردهنده بانک سالمت  هايشاخص  شامی  B بردار

 و تسکهيالت  كی به مدتكوتاه تسکهيالت  بنگاه، به دهندهوام هايبانک تعداد بنگاه، تسکهيالت  در خصکوصکي   هايبانک سکهم 

  سهم  ها،بانک داريسهام  سهم  شامی  دهدمي نشان  را بنگاه مالکيتي ساختار  كه 𝑊𝑖 بردار همچنين. است  دارايي به تسهيالت 

ست  خرد سهامداران  سهم  هاوهلدينگ داريسهام  سهم  دولت، داريسهام  سته  مالکيتي ساختار  متغيرهاي. ا   زمان به واب

  اسککت بوده ما بررسککي مورد كه زماني دوره طول در و دارند سککاختاري ماهيتي متغيرها اين كهاين به توجه چون .نيسککتند

شته  توجهي قابی تغييرات  از. كنندمي تغيير هابنگاه بين تنها و شده  گرفته ناديده زمان طول در متغيرها اين تغييرات اند،ندا

سي  مورد دوره انتهاي براي را متغيرها اين رو اين سبه  1393 برر  شامی  C بردار مالي، هزينه ماهيت به توجه با.ايمكرده محا

  اوليه مواد و محصککول بودن صککادراتي فروش درصککد دارايي، به گذاريسککرمايه ميزان گذاري،وثيقه قدرت كنترل متغيرهاي

 . است دارايي بازده و گردش در سرمايه نسبت بنگاه، اندازه اوليه، مواد بودن وارداتي

  بين در كه گفت توانمي نتايج اين اساس  بر. است  شده  گزارش شده  تشريح  كه اصلي  مدل نتايج 2 جدول اول ستون  در

 سرمايه  نسبت  افزايش. دارند داريمعني اثر خصوصي   بانک سهم  و سرمايه  نسبت  اعتباردهنده، بانک NPL بانکي متغيرهاي
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 وام خصکککوص هاي بانک   از كه  هايي بنگاه  همچنين. شکککوند مي اعتبارگيرنده   هاي بنگاه  مالي  هزينه  كاهش  باعث   ها بانک   در

 و مثبت ضککريب NPL خود هارگرسککيون تمام در NPL اثرگذاري خصککوص در. دارند باالتري تسککهيالت هزينه ميگيرند،

شته  دارمعني و منفي ضريب  آن 2 توان و دارمعني شان  كه دا   يک تا دهدمي وام بنگاه به كه بانکي NPL افزايش دهدمي ن

 هم 2 نمودار در كه اينکته شککود،مي مالي هزينه كاهش باعث بعد به آن از اما شککودمي مالي هزينه افزايش باعث ايآسککتانه

 بر عالوه گيرند،مي وام باال NPL با بانک يک از كه بورسي  هايشركت  كه باشد  اين حاصی  تواندمي نتيجه اين. شد  مشاهده 

شتر  تعامی برد،مي باال را مالي هزينه بانکي سالمت  سوء  اثر كهاين سالم  چند هر بانک آن با بي  را آن مالي  هزينه تواندمي نا

سبت .   دهد كاهش سيون  از برخي در بانک سرمايه  ن   در حال، اين با دارد، بنگاه مالي هزينه بر داريمعني و منفي اثر هارگر

  دارمعني و موثر متغير را آن توننمي هارگرسککيون سککاير برآورد نتايج به باتوجه لذا. نيسککت دارمعني هارگرسککيون از برخي

ست  صي    هايبانک سهم  هرچه همچنين،. دان صو سهيالت  در خ شتر  هابنگاه ت شد،  بي شتري  كمتري مالي هزينه با  خواهد بي

 .داشت

شتر  داريسهام  مالکيتي، ساختار  متغيرهاي در   بنگاه مالي هزينه كاهش با بنگاه يک در بزرگ هايهلدينگ و هابانک بي

شتر  مالکيت اما. بود خواهد همراه شته  هابنگاه مالي هزينه بر دارمعني اثري خرد دارانسهام  و دولت بي ست  ندا صوص  در. ا  خ

  اوليه مواد بودن وارداتي ميزان  و دارمعني و منفي اثر سودآوري  و گذاريوثيقه قدرت مانند متغيرها برخي كنترلي متغيرهاي

شته   مالي هزينه بر دارمعني مثبت اثر ست  دا سيون  از برخي در متغيرها اين ضرايب  اگرچه. ا شده  دارمعني هارگر   در ،ولي ن

 . است شده تکرار دارمعني صورت به فوق متغيرهاي براي ضرايب اين برآوردها بيشتر

ست به نتايج پايداري از  اطمينان براي سمت  در همچنين و 2 جدول  چهارم تا دوم ستون  آمده،در د   در تغيير با بعدي ق

سي  برآوردي ضرايب  متغيرها تعريف و تركيب سه  و برر   در و اندشده  وارد بانکي متغيرهاي تنها ،2 ستون  در. اندشده  مقاي

ست  آن مهم نکته. اندشده  وارد كنترل متغيرهاي همراه به بانکي متغيرهاي نيز سوم  ستون   به مربوط برآوردي ضرايب  كه ا

صلي  برآورد در بانکي دارمعني متغيرهاي شابه  و يکسان  برآورد دو اين در و ا  ضرايب  بعدي ستون  دو نوعي به و بوده هم به م

  متغيرهاي و سکککاختاري متغيرهاي جدول اين آخر سکککتون در همچنين. كنندمي تاييد را اصکککلي برآورد در بانکي متغيرهاي

شابه  نتايج كه اند شده  مدل وارد كنترل صلي  برآورد با م شان  ا  هزينه كاهش باعث هاهلدينگ و هابانک داريسهام  دهدمي ن

 .   شودمي مالي
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 (مالی هزینه=  وابسته متغیر) مالی هزینه روی بر متغیرها اثر برآورد -۲ جدول

 
سيون  چهار برآورد باال جدول در ست  از اول ستون  كه آمده رگر ضيحي  متغيرهاي تمام را ست  شده  وارد تو   دوم ستون . ا

  متغيرهاي آخر ستون  در و كنترل متغيرهاي و بانکي رابطه متغيرهاي  سوم  ستون  در بانکي رابطه به مربوط متغيرهاي تنها

 .  است برآورد نتايج بودن باثبات توجه قبی نکته. است شده وارد كنترل متغيرهاي و مالکيتي ساختار
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  مدل داده مدل به متفاوتي تغييرات بخش اين در مدل اصلي  برآورد در آمده دست به نتايج پايداري و قدرت بررسي  براي

کارگيري  با  را فاوت براي        . ايمكرده برآورد ديگري مختلف هاي روش ب کار گيري تعريف مت ها، ب تک متغير تک  وارد كردن 

ي مختلف برآورد از جمله برآوردهايي اسککت كه براي هامتغيرهاي توضککيحي و متغير وابسککته )هزينه مالي( و بکارگيري روش

بررسي حساسيت نتايج بدست آمده انجام شده است كه در ورژن مقاله پژوهشي اين كار آورده شده است. تمامي اين برآوردها 

 كنند.پايداري نتايج بدست آمده را تاييد مي

 

 گیری نتیجه -۵

  اصلي  تمركز. است  شده  بررسي  مالي سركوب  با مواجه اقتصادي  بستر  در بنگاه مالي هزينه بر موثر خرد سطح  عوامی مقاله، اين در

ست  بوده بنگاه مالکيت ساختار  و بنگاه و بانک رابطه بر صر  داده بانک منظور اين به. ا سي  هاي شركت  از فردي به منح  در را بور

 .  كرديم شناسايي را بنگاه مالي هزينه بر حاكم قواعد آن اساس بر و  داديم تشکيی 1393 تا 138۶ هاي سال

ست  به بنگاه مالکيت ساختار  هايويژگي سطح  در صد  افزايش كه آورديم د   به بزرگ هاي هلدينگ و هابانک سهامداري  در

  هزينه بر داريمعني اثر دولت سککهامداري كه اسککت درحالي اين. شککودمي هابنگاه مالي هزينه در كاهش باعث داريمعني صککورت

  افزايش مالي  هزينه  دارند،  اختيار  در را بنگاه  از درصکککد ۶۶ از بيش مالکيت   خرد سکککهامداران   كه  هايي بنگاه  عالوهبه . ندارد  مالي 

 .  يابدمي

  منظر از) ترسککالم هايبانک از كه هاييبنگاه مالي هزينه كه كرديم مسککتند بنگاه و بانک رابطه كيفيت از اثرپذيري سککطح در 

NPL سبت  و ست  كمتر گيرندمي وام( سرمايه  ن ست  دو درجه رابطه گيرنده قرض بنگاه مالي هزينه و بانک NPL رابطه  البته. ا . ا

 از كه هاييبنگاه مالي هزينه همچنين. شککودنمي مالي هزينه افزايش باعث NPL افزايش بعد به ايآسککتانه يک از كه معني اين به

 .است هابنگاه ساير از بيشتر گيرندمي وام خصوصي هايبانک

  مستقی  متغيرهاي تعريف و تركيب تغيير و وابسته  متغير محاسبه  روش برآورد، روش پايداري هاي آزمون به نسبت  نتايج اين

  سککاير اطالعات نبودن دسککترس به توجه با و بوده بورسککي هايشککركت هايداده اسککاس بر تنها مقاله اين نتايج. نيسککتند حسککاس

  اين تئوريکي سازي مدل به توجه رسد مي نظر به. كنندمي پيروي مشابهي  الگوي از نيز هاشركت  ساير  كه شود مي فرض ها،شركت 

  و بررسککي مورد بازه بررسککي، مورد نمونه ابعاد در تجربي مدل گسککترش  و ايران مالي بازارهاي هايمحدوديت به توجه با موضککوع

 .ببخشد بهبود را هابنگاه مالي هزينه در موثر متغيرهاي از ما درك متغيرها كيفيت افزايش

  براي تسهيالت باالي هزينه توانمي و باشد داشته هابنگاه عملکرد بر سوئي آثار تواندمي توليدي هاي بنگاه در باال مالي هزينه

 در گذاريسککرمايه و توليد كاهش باعث تواندمي كه كرد ترجمه بنگاه آن براي مالي منابع به دسککترسککي  محدوديت را بنگاه يک

سک  بر كه عواملي بر عالوه شده،  انجام مطالعات به باتوجه. شود  شركت  ستند  موثر شركت  ري ضعيت  سودآوري،  روند مانند ه  و

  هزينه  در تواندمي هابانک با بنگاه بين ارتباط نحوه و هابنگاه مالکيت سککاختار مانند ديگر عوامی برخي... و بازار وضککعيتنقدينگي،

شد  اثرگذار هابنگاه مالي سي  هايشركت  مالي هزينه روي بر آماري مطالعه مقاله، اين در. با  بر مختلف عوامی اثر و شده  انجام بور

 .  است شده بررسي آن روي

ساس  بر سبت  و NPL منظر از) ترسالم  هايبانک از كه هاييبنگاه مالي هزينه برآوردها، نتايج ا   كمتر گيرندمي وام( سرمايه  ن

 بعد به ايآسککتانه يک از كه معني اين به. اسککت دو درجه رابطه گيرنده قرض بنگاه مالي هزينه و بانک NPL رابطه  البته. اسککت

 از بيشتر  گيرندمي وام خصوصي   هايبانک از كه هاييبنگاه مالي هزينه همچنين. شود نمي مالي هزينه افزايش باعث NPL افزايش

 به بزرگ هاي هلدينگ و هابانک سککهامداري درصککد افزايش  نيز مالکيتي سککاختار متغيرهاي بين در عالوهبه. اسککت هابنگاه سککاير

  هزينه بر داريمعني اثر دولت سککهامداري كه اسککت درحالي اين. شککودمي هابنگاه مالي هزينه در كاهش باعث داريمعني صککورت

 .  ندارد مالي
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳۹۶ 

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمغفول بهمالی واکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

1۳۹۵ 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 ۲۰1۵بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟های ایران: تقابل قانون با االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 پولیهای سود در چارچوب سیاست سازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 1۳۹۴ 

 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

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

 طاهری

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

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

 حیدری

 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 ۲۰ای 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

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

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

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۲۰1۴های 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، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1۳۹۳ 

 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 ۲۰1۴بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

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

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۳۹۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۳۹۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  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 آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 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 (1۳۹۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳۹۳تابستان  ) 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 (1۳۹۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳۹۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

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

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

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

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

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

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

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

1۳۹۲ 

 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 1۳۹۰-1۳۶۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳۹۲-1۳۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳۹1-1۳۹۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳۹1-1۳۹۰های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

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

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

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

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

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

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

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۳۹۰و  1۳۸۹های 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 تولیدصتحلیل شاخ

 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 میثمی 

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 
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ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

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

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 

1۳۹1 

های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 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 میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

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

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

1۳۹۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳۹۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳۹۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳۹۰) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳۹۰) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۳۹۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳۹۰) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳۹۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳۹۰) بهار مالیات تورمی دالر

1۳۸۹ 

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

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