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 كند.را منعکس نمي شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکيديدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي مي 
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 بانک مالی پایدار و سودآوری تأمین

 1مهشيد شاهچرا

 2ماندانا طاهري

 

 مقدمه

عبارت ديگر، بازار  شود. بهمي تأمينها ها عمدتاً از سرمايه، سپرده، بدهي از بانک مركزي و ساير بانکدر ايران منابع بانک

و  هاي دولتي، خصوصيموجود در شبکه بانکي است. منابع در بانک هايبانک مركزي و بانکمکمل سپرده عمدتاً استقراض از 

هاي تخصصي از طريق استقراض از بانک مركزي تجهيز شده است. با توجه به ها و در بانکهشده غالباً از محل سپردخصوصي

شده داراي وجوهي خواهند بود كه قادر به ارائه آن در قالب وام و ها با اتکا به منابع جذبوضعيت منابع در شبکه بانکي، بانک

مه، الزمه تخصيص آن در قالب تسهيالت و وام در سمت ديگر ها در ترازناتسهيالت هستند. بنابراين پايداربودن منابع بانک

 شود. ها ميترازنامه يعني دارايي

توان به خوبي نشان داد كه به طور متوسط شده و تخصصي ميهاي خصوصي، دولتي، خصوصيها به بانکبندي بانکبا دسته

اند و ميزان بدهي به و مطالبات از بانک مركزي نمودهاعطا  را تسهيالت از مناسبي هاي خصوصي با جذب سپرده باال، سهمبانک

ن ها طي اياست كه بازار بين بانکي و نگهداري وجوه در قالب ساير دارايي آن توجه قابل نکته. ها متعادل استدر اين بانک

 يالتسهت به سپرده جذب نسبت خصوصي هايبانک هاي خصوصي جذابيت بااليي داشته است. همچنين درسال براي بانک

تسهيالت از طريق جذب سپرده نداشته و از طريق بازار بين بانکي به  اعطاي در فعالي حضور دهدمي نشان كه است پايين

 پردازند. اعطاي وام و تجهيز منابع مي

 ها اكثراها را با كسري نقدينگي مواجه نموده و در اين شرايط بانکبسياري از بانک 7۱۱۴تا  7۱۱۴بحران مالي اخير در دوره 

گيرندگان به دليل مالي نموده كه در نتيجه آن رتبه اعتباري قرض تأمينمدت هاي كوتاهدارايي بلندمدت را از محل بدهي

ها و بانک، قابل شناسايي نبوده و ريسک بااليي را ايجاد نموده است. در اين شرايط بانکمالي ناپايدار  تأمينريسک مضاعف 
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رآمد ها و دگران مالي اقتصاد در فقدان نقدينگي پايدار متحمل زيان شده و اين زيان در صورت سود و زيان بانکساير واسطه

قدينگي، ساختار درآمدي و كيفيت سود را مورد بررسي قرار ات بسزايي داشته است. اين مطالعه موازنه بين مقررات نتأثيرآنها 

 يهاتفرص ييمنابع، شناسا صيو تخص زيتجه نديدر فرآ يبوده و نقش مهم و پرداخت يمال ستميها مركز سبانکداده است. 

سعه بعد مستقل تو کيبه عنوان  يبخش بانک ييرو ساختار و كارآ ني. از اكننديم فايا سکيسازي رمتنوعگذاري و سرمايه

ه مورد توجه است ك يعنوان جزء مستقل توسعه مالبه يبخش بانک ،يمورد توجه است. عالوه بر آن در بحث رشد اقتصاد يمال

مشکالت موجود در نظام بانکي از اهميت ويژه اي برخوردار مي ران،يدر ا يمال تأمينارتباط با توجه به بانک محور بودن  نيدر ا

 شود. 

 ريه ساها ببانک يدهو وام يكمبود منابع مال توانيبر اصول بال را م يمبتن يدر بخش بانکها و كاستيعوامل ضعف  نيمهمتر 

ها انکب يدهو وام يها دانست. كمبود منابع مالدر بانک التيتسه يريپذبرگشت زانيم  ت،يعدم شفاف  ،ياقتصاد يهابخش

از  يناش تيكشور است. ضعف شفاف يدرشبکه بانک هيسرما يو كسر ينگينقد ياز كسر يناش ياقتصاد يهابخش ريبه سا

 زاني. مالملل است نيب يو حسابرس  يحسابدار يو مقررات و عدم انطباق با استانداردها نيكمبود قوان ،يشركت تيضعف حاكم

ضعف در  و موثر تياز عوامل با اهم يکيخود  زين يبانک ستميس يرجاريمطالبات غ محج ايبه بانک  التيتسه يريپذبرگشت

 طيرااز جمله ش ،ياريبس لياز دال يبيترك توانديكشور م ياست. علت عدم سالمت بانک يمال تأمينو  رانيا يبخش بانک

نابراين ب باشد. يكم بانک مركز انونبا قدرت اعمال ق يو ضعف چارچوب نظارت فيضع يفرهنگ اعتبار ،ينامناسب كالن اقتصاد

 توانند تا حدود زيادي بر اين مشکالت غلبه نمايند. مالي خود مي تأمينها با تعيين استراتژيهاي مشخص در بانک

 

 هامالی پایدار در بانک تأمیناهمیت 

ور منظ ها براي پوشش نوسانات و تغييرات مورد انتظار يا دور از انتظار اقالم ترازنامه و همچنين جذب منابع جديد بهبانک

تخصيص و در نتيجه كسب درآمد نياز به نقدينگي دارند. مديريت نقدينگي بانک، تحليل وضعيت نقدينگي بانک در گذشته، 

شود. كاهش مداوم هاي بانک را شامل ميدارايي هاي جذب منابع و طراحي ساختاربيني نيازهاي آينده، بررسي روشپيش

ين ترمهم بانک و تمركز بر حجم باالي بدهي )سپرده( در مقابل سرمايه از سبددر مدت ها، وجود تسهيالت بلندحجم سپرده

 عوامل افزايش نقدينگي مورد نياز بانک است. 
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كه كميته بال در سال اي يافت به طورياهميت ويژه ،7۱۱۸و  7۱۱۴هاي سالها پس از بحران مالي مديريت نقدينگي بانک

. در قوانين و مقررات اعمال شده است 3ه انجام داده و تغييراتي را در قوانين و مقررات بال مطالعات فراواني در اين زمين 7۱۱۴

 . ه استچارچوب جديدي براي نقدينگي و ارزيابي آن در بانکداري مشخص شد،  3بال 

ال در معرفي ب تاكيد كميتهشده وتر براي قوت بخشيدن به ثبات بانکي معرفي هاي نقدينگي كاربردينسبت 3در بيانيه بال 

ا بايد در بين هباشد. بنابراين بانکها ميهاي جديد نقدينگي و تعادل بخشيدن بين اقالم دارايي و بدهي در ترازنامه بانکنسبت

هاي بانکي منابع و مصارف بانکي خود در ترازنامه تعادل برقرار نموده و با توجه به سررسيد و مديريت ريسک نقدينگي فعاليت

ص هاي خاها و منابع خود استراتژيگذاريو كار متفاوت بوده و با توجه به سرمايه هاي كسبها با مدل. البته بانکدپردازنمي

هاي هاي كسب و كار متفاوت راهها با مدلبنابراين، بانک. (7۱۰۰، ۰باشد. )والتداشته كه باتوجه به ساختار ترازنامه آنها مي

كميته بانکي بال در پاسخ به بحران مالي دو الزام مديريت ريسک  ها دارند.هاي خود از بدهيمالي دارايي تأمينمختلفي را براي 

 مالي پايدار و شاخص پوشش نقدينگي را ارائه نمود. تأميننقدينگي در قالب شاخص 

چنين جذب منابع جديد به منظور ها براي پوشش نوسانات و تغييرات مورد انتظار يا دور از انتظار اقالم ترازنامه و همبانک

تخصيص و در نتيجه كسب درآمد نياز به نقدينگي دارند. مديريت نقدينگي بانک، تحليل وضعيت نقدينگي بانک در گذشته، 

شود. كاهش مداوم هاي بانک را شامل ميدارايي هاي جذب منابع و طراحي ساختاربيني نيازهاي آينده، بررسي روشپيش

ين ترمهم بانک و تمركز بر حجم باالي بدهي )سپرده( در مقابل سرمايه از سبدمدت در وجود تسهيالت بلندها، حجم سپرده

 عوامل افزايش نقدينگي مورد نياز بانک است. 

در شبکه بانکي نيز كشور پرداخت. بر اساس  مديريت ريسک نقدينگيتوان به مي7مالي پايداري تأميناساس شاخص  بر

اوزان دارايي مالي پايدار، تقسيم بدهي موزون به دارايي موزون است.  تأمين، روش محاسبه شاخص 3استانداردهاي كميته بال 

س را رمالي در دست تأميناين شاخص، ميزان و بدهي در اين نسبت متناسب با اصول بال مورد استفاده قرار گرفته شده است. 

مالي پايدار در سمت ديگر ترازنامه )دارايي( است كه  تأميندهد. هدف بانک ايجاد مالي مورد نياز نشان مي تأمينبه ميزان 

ت بانک را مالي باثبا تأمينمالي پايدار، وضعيت  تأمين. به عبارتي، شاخص استابزار مناسبي جهت مديريت ريسک نقدينگي 

                                                           
1 valet 
2-Net stable funding Ratio (NSFR) 
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د و ضرايب اقالم از صد دور شونبه ميزاني كه كند. داري شده توسط بانک ارزيابي ميهاي نگهاراييدر برابر انواع گوناگوني از د

جمع اقالم سمت دارايي و بدهي  شود.ميمالي مطمئن كاسته  تأميندر آن قلم از شدت ثبات  ،به عدد صفر نزديک شوند

، روش محاسبه 3شود. بر اساس استانداردهاي كميته بال مالي پايدار وارد مي تأمينموزون شده در هر قلم در محاسبه شاخص 

اوزان دارايي و بدهي در اين نسبت متناسب با اصول مالي پايدار، تقسيم بدهي موزون به دارايي موزون است.  تأمينشاخص 

ان ورد نياز نشمالي م تأمينمالي در دسترس را به ميزان  تأميناين شاخص، ميزان بال مورد استفاده قرار گرفته شده است. 

مالي پايدار در سمت ديگر ترازنامه )دارايي( است كه ابزار مناسبي جهت مديريت ريسک  تأميندهد. هدف بانک ايجاد مي

هاي مالي باثبات بانک را در برابر انواع گوناگوني از دارايي تأمينمالي پايدار، وضعيت  تأمين. به عبارتي، شاخص استنقدينگي 

از شدت  ،ضرايب اقالم از صد دور شوند و به عدد صفر نزديک شوندبه ميزاني كه كند. بانک ارزيابي مي داري شده توسطنگه

جمع اقالم سمت دارايي و بدهي موزون شده در هر قلم در محاسبه  شود.ميمالي مطمئن كاسته  تأميندر آن قلم ثبات 

 شود. مالي پايدار وارد مي تأمينشاخص 

ها و اقالم موزون شده به ضرايب در بخش بدهي شامل سپرده و ساير يز پايدار منابع )در قسمت بدهياين نسبت از تقسيم تجه

ها و اقالم موزون شده به ضرايب در بخش دارايي شامل تسهيالت و ساير اقالم( بر تخصيص پايدار منابع )در قسمت دارايي

مالي بانک پايدار است كه مقدار تجهيز پايدار منابع از  تأمينمالي زماني تأمينآيد. بر اساس ادبيات شاخص اقالم( بدست مي

تر مساوي يک باشد و در غير اين صورت بايد در رابطه با ساختار عبارتي اين نسبت بزرگتخصيص پايدار بيشتر بوده يا به

 مالي و مصرف آن در بانک انديشيد. تأمين

 

 
 

 

و مصادف با بحران مالي بسياري  7۱۱۴تا  7۱۱۴دهد كه در دوره نشان مي آمريکا 7۱۱۸مطالعات بسياري در ارتباط با بحران 

ه نموده ك تأمينمدت هاي كوتاهها با كسري نقدينگي مواجه بودند و در اين شرايط دارايي بلندمدت را از محل بدهياز بانک

هانگ و بانک، قابل شناسايي نمي باشد)مالي ناپايدار  تأمينگيرندگان به دليل ريسک مضاعف در نتيجه آن رتبه اعتباري قرض
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گران ها و ساير واسطه((. در اين شرايط بانک7۱۰۰) 3( و آفونس و همکاران7۱۰3) 7(، آچاري و مروچ7۱۰۰) ۰راتنوفسکي

ها قابل مشاهده است. عالوه مالي اقتصاد در فقدان نقدينگي پايدار متحمل زيان شده و اين زيان در صورت سود و زيان بانک

گذاري بلندمدت و الزامات حمايت بخش دولتي را از دست خواهند داد. بنابراين اين مطالعه موازنه هاي سرمايهآن فرصت بر

 كند.بين مقررات نقدينگي، ريسک بانکي و سودآوري را بررسي مي

( انجام شده است كه در آن نشان داده شده ۰۴۸۱) ۹اولين مطالعه در ارتباط با عوامل موثر بر سود بانکي توسط هو و ساندرس

هاي بانکي ايجاد شده است. همچنين آنها است كه حاشيه سود بانکي هميشه وجود دارد و در نتيجه نااطميناني در تراكنش

 ۱اليزابت يدر اين بررسي نشان دادند كه ساختار دارايي و بدهي بانکي بر اندازه حاشيه سود بانکي موثر است. در بررسي ديگر

هاي اتحاديه اروپا پرداخته است. در در بانک 3هاي بال ( به بررسي حساسيت حاشيه سود و سودآوري بانک به شاخص7۱۱۸)

 مالي پايدار و رابطه آن با حاشيه سود تاكيد شده است. تأميناين بررسي بر اهميت شاخص 

ه سود بانکي پرداخته است. او با بررسي اين نسبت براي مالي پايدار و حاشي تأمين( به بررسي رابطه شاخص 7۱۰3كينگ )

ا تر از حد استاندارد الزم است آن را بهايي با نسبت پايينكشور و مقايسه وضعيت بانک دريافته است كه بانک ۰۱هاي بانک

ل نسبت عموما حودهد كه تحليل هزينه و منفعت استراتژي افزايش هاي مختلف افزايش دهند. بررسي او نشان مياستراتژي

درصد حاشيه سود در  ۹۱مدت قرار دارد كه بر اساس اين استراتژي هاي بلندگذاريها و سرمايهمالي از هلدينگ تأمينمحور 

المللي دهد كه تغييرات بين( نيز نشان مي7۱۰3) 6هاي جزابلي و همکارانكاهش يافته است. عالوه بر آن بررسي 7۱۱۴سال 

مالي پايدار روشي براي دالت پايدار در سيستم بانکي است و بر  تأمينهاي جديدي همچون شاخص نظارت و ارائه شاخص

 ها اثرگذار است. سودآوري بانک

  

                                                           
1 Hung & Ratnovski 
2 Acharya & Merrouche 
3 Afonso et al  
4 Ho and Saunders 
5 Elizabeth 
6 Jezable etal     

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976908000422
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976908000422
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 هامالی پایدار  و سودآوری در بانک تأمین

الي پايدار به م تأمينمالي پايدار به دو بخش  تجهيز و تخصيص پايدار قابل تقسيم بندي است. بايد توجه داشت كه در  تأمين

 مالي پايدار تاكيد شده است.  تأمينافزايش نسبت 

ها با سررسيد بلندمدت و افزايش در جزء اول سرمايه ها، بدهيها با افزايش سهم سپردهطور كلي در محل تجهيز منابع بانکبه

د براي مالي پايدار قرار دار تأمينر مواجه هستند. بنابراين بايد توجه داشت كه در بخش تخصيص با توجه به آنکه در مخرج كس

انک مالي ب تأمينمالي پايدار بايد راهکارهاي كاهشي در تخصيص پايدار را در بانک اتخاذ نمود. ابزار  تأمينافزايش نسبت 

رسيد و رمنابع در بانک عالوه بر نرخ ماندگاري منابع بانک، س تأمينتفکيک شده از هزينه آن نبوده و پايدار بودن و ناپايداري 

د تواند كيفيت و ميزان سود كسب سومالي و تغييرات حاشيه سود مرتبط است و مي تأميندر دسترس بودن منابع به هزينه 

ات مدت بانکي دارد تا ثبمالي كوتاهتأمينمالي پايدار تاكيد بر كاهش تأميننسبت خود قرار دهد.  تأثيرها را تحت در بانک

ها ت و سپردهمدمالي بلندتأمينسيستم مالي افزايش يابد. اما آنچه كه بايد الزام شود افزايش تركيب مناسب و مديريت شده از 

کي نبخصوص سپرده گذاري در بخش بانکداري شركتي است. بعبارتي الزامات قانوني نبايد منجر به از دست دادن مشتريان با

شود. عالوه بر اين معموالً افزايش سهم سپرده گذاران با توجه به بازارهاي موازي شبکه بانکي مشکل است كه همين امر بر 

ها ييمالي پايدار و با تركيب داراتأمينافزايد. همچنين مديريت براي كسب آستانه نسبت خالص مالي بانکي ميتأمينهزينه 

 مدت و كاهش بازده بانکي بيفزايد كه اين خود مشکالتي را بهمراه دارد. دارايي كوتاهامکان دارد كه بر افزايش حجم 

مالي پايدار را كسب كند كه اين بر قيمت تأمينتواند سطح بااليي از نسبت خالص همچنين بانک با بنيه مالي قوي مي

انده خواهد شد و امکان تصاحب آن وجود دارد. در افزايد اما بانک با بنيه مالي ضعيف در اين رقابت درمهاي بانکي ميدارايي

يابد. در بحث ريسک تعيين درجه عدم اطمينان به سرمايه نهايي بر ارزش اين صورت سطح رقابت در سيستم بانکي كاهش مي

سک ريتواند اثرات منفي را به بازار انعکاس دهد. كنترل و كيفيت مديريت اعتبارات و تعديل آن اثرگذار است كه اين مي

ها تمركز دارد كه اگر مديريت نشود ممکن است صنعت بانکي معامالت بين بانکي در شرايط بحراني بر ساختارهاي داخلي بانک

عالوه بر اين معموالً مديريت ريسک و مطالعه بر تعيين بهترين نحوه عمل مديريت ريسک خود هزينه . را با مشکل مواجه نمايد

 دهد. قرار مي تأثيرتحت  و زمان بر است كه سودآوري را
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مالي پايدار به آن توجه داشت آن است كه در ايران مطابق با برآوردهاي محاسبه شده، نسبت  تأمينآنچه بايد در بررسي نسبت 

بکه مالي پايدار در ش تأمينمثبت و معني دار بر حاشيه سود است. از اين رو با در نظر گرفتن  تأثيرمالي پايدار داراي  تأمين

نمايند. نسبت كفايت سرمايه و نسبت سپرده ها داراي تري را كسب ميتوان بيان نمود كه حاشيه سود مطمئننکي كشور ميبا

 أمينتدهنده آن است كه افزايش ها در كليه تخمين هاي انجام شده داشته و نشانمثبت و معني دار بر حاشيه سود بانک تأثير

هاي ثابت به مثبت بر حاشيه سود بانکي است. نسبت دارايي تأثيريش تجهيز پايدار داراي مالي پايدار و يا به عبارت ديگر افزا

 أثيرتدارايي ها در ترازنامه بانک و نسبت وام به دارايي نيز داراي ارتباط معکوس و معني دار با حاشيه سود بانکي بوده و بيانگر 

است زيرا كاهش در تخصيص پايدار همراه با افزايش در  هاي كاهش تخصيص پايدار بر حاشيه سود بانکيمثبت استراتژي

ها از سرمايه، سپرده، بدهي از بانک مركزي و شود. با توجه به آنکه در ايران عمده منابع بانکها ميمالي پايدار در بانک تأمين

ه هاي موجود در شبکكزي و بانکعبارت ديگر، بازار مکمل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مر شود. بهمي تأمينها ساير بانک

هاي تخصصي از طريق ها و در بانکشده غالباً از محل سپردههاي دولتي، خصوصي و خصوصيبانکي است. منابع در بانک

شده داراي ها با اتکا به منابع جذباستقراض از بانک مركزي تجهيز شده است. با توجه به وضعيت منابع در شبکه بانکي، بانک

 ها در ترازنامه، الزمهاهند بود كه قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهيالت هستند. بنابراين پايداربودن منابع بانکوجوهي خو

 ينتأمهاي شود. از اين رو توجه به استراتژيها ميتخصيص آن در قالب تسهيالت و وام در سمت ديگر ترازنامه يعني دارايي

 تأثيرها ها در تصميمات مديريت بانک مي تواند هميشه بر عملکرد مناسب بانکتراتژيمالي پايدار و در نظر گرفتن اين اس

 ها و ثبات مالي كمک نمايد. داشته و به بهبود فضاي كسب و كار بانک

الي پايدار م تأمينمثبت و معني دار بر حاشيه سود است. از اين رو با در نظر گرفتن  تأثيرمالي پايدار داراي  تأميننسبت 

پرده نمايند. نسبت كفايت سرمايه و نسبت ستري را كسب ميدر شبکه بانکي كشور مي توان بيان نمود كه حاشيه سود مطمئن

ها در كليه تخمين هاي انجام شده داشته و نشان دهنده آن است كه مثبت و معني دار بر حاشيه سود بانک تأثيرها داراي 

ر حاشيه مثبت ب تأثيرهاي افزايش تجهيز پايدار داراي مالي پايدار و يا به عبارت ديگر استراتژي تأميناستراتژيهاي افزايش 

سود بانکي است. نسبت داراييهاي ثابت به دارايي ها در ترازنامه بانک و نسبت وام به دارايي نيز داراي ارتباط معکوس و معني 

تراتژيهاي كاهش تخصيص پايدار بر حاشيه سود بانکي است زيرا كاهش مثبت اس تأثيردار با حاشيه سود بانکي بوده و بيانگر 

ها از شود. با توجه به آنکه در ايران عمده منابع بانکها ميمالي پايدار در بانک تأميندر تخصيص پايدار همراه با افزايش در 
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وجوهي  شده دارايها با اتکا به منابع جذبنکشود. بنابراين، بامي تأمينها سرمايه، سپرده، بدهي از بانک مركزي و ساير بانک

ص ها در ترازنامه، الزمه تخصيخواهند بود كه قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهيالت هستند. بنابراين پايداربودن منابع بانک

دار مالي پاي تأمينهاي يشود. از اين رو توجه به استراتژها ميآن در قالب تسهيالت و وام در سمت ديگر ترازنامه يعني دارايي

ه و به بهبود داشت تأثيرها تواند هميشه بر عملکرد مناسب بانکها در تصميمات مديريت بانک ميو در نظر گرفتن اين استراتژي

يت شود؛ ليکن موفقگري مالي در دو بخش تجهيز و تخصيص منابع خالصه ميواسطهها كمک نمايد. فضاي كسب و كار بانک

مستلزم طراحي و اجراي يک سيستم مناسب در امر اعطاي تسهيالت و تدوين يک استراتژي شفاف و عملي براي نظام بانکي 

هايي نظير اعتبارسنجي مشتريان، توانايي فني و ها بايد با مدنظر قرار دادن شاخصوصول تسهيالت پرداخت شده است. بانک

راز نمايند تا بدين وسيله تا حد امکان بلوكه شدن منابع را كاهش گيرندگان تسهيالت را احمالي، نوع وثيقه و غيره صالحيت

 و بتوانند با سرمايه گذاري مناسب منابع خود در كسب حاشيه سود مناسب و پايدار موفق باشند.  دهند
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 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاقانونی بانکالگوی رفتاری سپر سرمایه 

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

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

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیمالی طرح تأمینابزارهای مالی اسالمی در  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 2115بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانکارت اعتباری بینهای ها 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 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

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

 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 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار 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 شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 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 داراییمؤلفهآثار 
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 21ای 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 کسری بودجه دولتی تأمیننقش اوراق بهادار اسالمی در 

 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

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 2114های 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
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 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 2114بندی 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 مالی تأمینبررسی آمار و اطالعات حوزه 

 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 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده 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 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) 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 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن ارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستاگز

 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

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 بینسرمایه بانکارزیابی 

 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

مالی اسالمی در کشورهای مختلف تأمینهای معرفی 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 فقهیبازار بینشناسی آسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 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 نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی تأثیر

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های 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(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های 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 مالی تولید تأمینهای عملکرد شبکه بانکی در صتحلیل 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 اسالمیمدیریت ریسک در بانک

مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری  تأمیناصول و مقررات شرعی در معامالت و 

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

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

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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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 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطمالی شرکت تأمینساز و کارهای 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 ایران و برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در 

 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  استفاده از مدل انتشار مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با

 لیال محرابی MBRI-8907  تانیگذاری اسمصوبه 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

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 مالی خرد اسالمی تأمیناقتصادی استفاده از نهاد وقف در -سنجی فقهیامکان
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