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 فزّبد ًیلی
 ّبدی حیذری
 سَدُ غبثزیبى

 
 1390ادریجْطت 

 هقذهِ
در ٍ ضذُ ای هالحظِ قبثل سیبًْبی هتحول ّب ثبًک اخیز، دِّ دٍ طی هبلی ّبی ثحزاى ٍقَع ًتیجِ در  

   .اًذ ضذُ ٍرضکستگی دچبر ای تَجِ قبثل هَارد
 
ثبًکی ًظبم ثحزاى ًطبًگز ثبل، کویتِ استبًذارّبی اس کوتز سزهبیِ کفبیت ًزخ ٍ ّب ثبًک ًقذیٌگی کوجَد  

   .است

 

ُهبلی سیستن یک پذیزی آسیت ارسیبثی دًیب ثشرگ اقتػبدّبی در هبلی ّبی ثحزاى ٍقَع دلیل ثِ اهزٍس  
  ثبًکذاراى ًظبرتی ٍ سیبستی ٍظبیف تزیي هْن اس یکی ّب ثحزاى اس ًبضی آثبر رسبًذى حذاقل ثِ جْت

 .گزدد هی تلقی هزکشی
 

 تٌص آسهَى هبلی سیستن یک ثجبت ارسیبثی ّبی رٍش تزیي رایج حبل ػیي در ٍ تزیي کبرثزدی اس یکی  
   .ثبضذ هی
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 ارسیاتی آسیة پذیزی سیستن تِ عَاهل ریسک هشخص

ثب تَاًذ هی هبلی سیستن ثجبت رٍی ثز اقتػبدی کالى ّبی ضَک تبثیز هٌبست، سٌبریَی طزاحی ثب  
  هیشاى هحبسجِ ثزای (FSIs)هبلی سالهت ّبی ضبخع .ضَد حبغل هختلف ضبخع چٌذیي هحبسجِ
  سزهبیِ، کفبیت هؼیبرّبی ضبهل ّب ضبخع ایي  .ضًَذ هی استفبدُ ریسک هختلف هٌبثغ اّویت
  ثْزُ ًزخ ّبی ریسک ضبهل )ثبسار ّبی ریسک ثِ حسبسیت ٍ ًقذیٌگی سَد، ٍ درآهذّب دارایی، کیفیت

  قیوت ٍ ّب ثٌگبُ ٍ خبًَار هبلی سالهت ثبسار، ضًَذگی ًقذ ّبی ضبخع ّوچٌیي ٍ (خبرجی ارس ًزخ ٍ
  .ضَد هی هستغالت
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 اًَاع آسهَى ّای تٌش

آسهَى ّبی تٌص ثز دٍ ًَػٌذ: 
آسهَى ّبی تٌص خزد 

  کالى هتغیزّبی گزفتي ًظز در ثذٍى ٍ هبلی هَسسبت ریسک هذیزیت ثخص تَسط کِ تٌطی ّبی آسهَى
 ادثیبت در ضَد هی اًجبم ّب ثبًک تزاسًبهِ ثز آى تبثیز ٍ هطزیبى رفتبر تحلیل اس استفبدُ ثب اقتػبدی،
 .ضَد هی ًبهیذُ خزد تٌص آسهَى اقتػبدی

 
آسهَى ّبی تٌص کالى 

ثیٌی پیص قبثل اهب ضذیذ ّبی ضَک ثزاثز در هبلی سیستن ثجبتی ثی تحلیل 

ثبلؼکس ٍ اقتػبد ٍاقؼی ّبی ثخص سبیز ثِ هبلی سیستن اس ّب ضَک اًتقبل احتوبل. 
ثحزاًْب هذیزیت ٍ ریسک کبّص جْت راّکبرّب ارائِ ٍ هبلی سیستن ضؼف ًقبط ضٌبخت   
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تٌص ّبی آسهَى  ادثیبت در کِ دارد ٍجَد (ریسک اًتقبل هکبًیشم )ثبسخَردی اثز ًَع چْبر حذاقل  
 :اًذ گزفتِ قزار تَجِ هَرد کالى

ثبًکی ثیي ّبی سزایت 

ثبساری ٍ اػتجبری ّبی ریسک ثیي ّوجستگی 

  ّب ثبًک پزتفَی تؼذیالت هکبًیسن ٍ دارایی قیوت ثیي تجبدل 

اقتػبد ٍاقؼی ثخص ٍ هبلی سیستن ثیي ضَکْب اًتقبل   

 

 اثزات تاسخَردی
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 هشخصِ ّای کلیذی هذل هطلَب تزای تحلیل ثثات هالی

سزایت(Contagion) :ِثبًک هزکشی ثِ ثجبت سیستن هبلی ثِ غَرت یکپبرچ 
ًکَل هْوتزیي ػبهل سزایت 
 ُهطکل ٍجَد ثبسارّبی گوطذ 
در ًظز گزفتي ًقص ثبًکْب، ریسک ًقذیٌگی ٍ ًزخ ًکَل 
ػَاهل ًبّوگي 
اقتػبد کالى ثِ ػٌَاى ػَاهل خبرجی 
(ًزخ ًکَل هتفبٍت در ّز ثبًک، ارسش ثبساری ثبًکْب)هجٌبی خزد 
  قبثلیت پیبدُ سبسی در ػول 

پیص ثیٌی ٍ تحلیل سیبستگذاری 
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ضَد هی هؼزفی هذل دستِ دٍ هٌظَر ایي ثزای: 
عوَهی تعادل  
ساختاری کالى سٌجی اقتصاد 

اس ػجبرتٌذ خػَظ ایي در ضذُ اًجبم هَردی هطبلؼبت: 

 ضَد هی هبلی ثجبت ػذم ثبػث اطالػبت، کبهل اًتقبل ػذم(Mishkin (1994)) 

حجبة ٍ داراییْب قیوت در تالطن Issing (2003) and Foot (2003) 

کلیذی ثبسارّبی در سبسی ثجبت (Crocett 1997). 
رفبُ ثب ارتجبط ایجبد ػذم - داراییْب قیوت ٍ ًبکبرآیی رٍی توزکش. 

رفبُ ثز هبلی ثجبت تبثیزات ((Goodhart et al (2004, 2005, 2006 a, b), and 

Tsomocos (2003 a, b) 

 

 تکاهل هذل ّای اقتصاد سٌجی کالى تزای ارسیاتی ثثات هالی
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هَاسًِ تئَری ٍ تٌبست دادُ ّب در هذلْبی کالى  )ثزخَرداری اس تئَری اقتػبدی ٍ دادُ ّبی هٌبست
 (Pagan (2003)اقتػبدی ثزای ثبًک اًگلستبى

 اًتخاب هذل هٌاسة
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 سیستن آسهَى تٌش
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 هطالعِ هَردی یکی اس تاًک ّای خصَصی کشَر

 :تزرسی ٍضعیت صٌعت تاًکذاری در کشَر ٍ جایگاُ تاًک ًوًَِ

سَد کسز ثذٍى هطبع غیز ٍ هطبع درآهذّبی هجوَع) ثبًکذاری غٌؼت درآهذ حجن 1388 سبل در  
  ّشار 242.4 رقن ثب هقبیسِ در کِ ثَد ریبل ّشارهیلیبرد 297.8 حذٍد (گذاراى سپزدُ ثِ پزداختی
  ثب ثبًک ایي ،1388 سبل در .دّذ هی ًطبى را درغذ 23 هؼبدل رضذی 1386 سبل ثزای ریبل هیلیبرد

  تجزثِ آى اس قجل سبل ثِ ًسجت را درغذ 45.9 هؼبدل رضذی ریبل هیلیبرد ّشار 5.3 هؼبدل درآهذی
  در فؼبل هجبس هَسسِ 18 ثیي اس ثبًکی، سیستن درآهذ کل اس درغذی 1.8 سْن کست ثب ٍ ًوَد

  1.5 سْن کست ثب 1387 سبل در خػَغی ثبًک ایي .گزفت قزار 13 رتجِ در کطَر ثبًکذرای غٌؼت
 .داضت قزار 14 رتجِ در ثبًکی، سیستن درآهذ کل اس درغذ
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 رًٍذ تسْیالت تخشی تاًک ًوًَِ  
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 رًٍذ تحَالت ًزخ سَد تاًکی ٍ ًسثت هطالثات غیز جاری در تاًک ًوًَِ

 

رضذ ضبخع قیوت هسکي ًسجت هطبلجبت غیز جبری ِث تسْیالت اػطبیی
ًزخ سَد هَسٍى تسْیالت ٍ جزیوِ در سیستن ثبًکی
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 تزرسی رًٍذ تغییزات سْن دارایی ّا در تاًک ًوًَِ  

15 

 
 ًسثت دارایی ّای ًقذ تِ کل دارایی ّا ٍ ًسثت تذّی ّای کَتاُ هذت تِ کل سپزدُ ّا 
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 تزکیة سپزدُ ّا

 

17 

 ًسثت کفایت سزهایِ
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طزف اس ٍاردُ ضَکْبی تبثیز ثزرسی ثِ کطَر اقتػبدی کالى ضزایط ثِ تَجِ ثب هزحلِ، ایي در  
 سپزدُ ًسجت ّب، سپزدُ کل ثِ هذت کَتبُ ّبی سپزدُ ًسجت هبًٌذ ای تزاسًبهِ ثزًٍشای هتغیزّبی

  ضبخع هسکي، قیوت ضبخع هبًٌذ کالى اقتػبد ثزًٍشای هتغیزّبی ٍ ّب سپزدُ کل ثِ هذت ثلٌذ ّبی
  سالهت ّبی ضبخع ثز خذهبت ٍ هؼذى ٍ غٌؼت ثخص افشٍدُ ارسش در تغییز ٍ کٌٌذُ هػزف قیوت
  کل ثِ اػطبیی تسْیالت ًسجت هبًٌذ ای تزاسًبهِ ّبی ًسجت دیگز ثؼجبرت یب (درًٍشا ّبی هتغیز)هبلی

  ضذُ هؼزفی ّب ثذّی کل ثِ هذت کَتبُ ّبی ثذّی ًسجت ٍ ثبال ضًَذگی ًقذ ثب داراییْب ًسجت داراییْب،
 .پزداسین هی

 
ًتایج حاصل اس تخویي هذل 
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 تزرسی تجزتی ٍ ارائِ هذل  

 

ًسجت ثِ تَجِ ثب کِ کٌین طزاحی پَیبیی ّوشهبى هؼبدالت هذل کِ است ایي ثز سؼی تحقیق ایي در  
 ٍ هشثَر خػَغی ثبًک در ّب ًسجت ایي هیبى ارتجبط ثِ اًذ ضذُ تؼزیف 1 جذٍل در کِ اّویتی ثب ّبی

  اس تَاى هی .کٌین ثزآٍرد را کالى اقتػبد سطح تجبری ّبی چزخِ یب کالى اقتػبد هتغیزّبی تغییز
  تَاى هی هٌظَر ایي ثزای کزد، استفبدُ ًیش سهبًی سزی ّبی دادُ ثزای ّوشهبى هؼبدالت تؼوین

 :ًوَد هؼزفی سیز غَرت ثِ را هذل کلی چبرچَة

 

 1t t t tY X B Y    
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 (هعٌاداری در سطح دُ درصذ)تخویي ٍ ًتایج تخویي هذل

 هعادلِ اٍل

 هتغیز تزًٍشای کالى هتغیز تزًٍشای تزاسًاهِ ای  هتغیز ٍاتستِ

 تغییز در ضبخع قیوت هسکي تغییز در ًسجت سپزدُ ّبی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ًسجت تسْیالت ثِ دارایی ّب

 تغییز در ضبخع قیوت هسکي ثب ٍقفِ تغییز در ًسجت سپزدُ ّبی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ثب یک ٍقفِ  

 تغییز در ضبخع قیوت هػزف کٌٌذُ    

 تغییز در ضبخع قیوت هػزف کٌٌذُ ثب یک ٍقفِ    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت ثب یک ٍقفِ    

21 

 (هعٌاداری در سطح دُ درصذ)تخویي ٍ ًتایج تخویي هذل

 هعادلِ دٍم

 هتغیز تزًٍشای کالى هتغیز تزًٍشای تزاسًاهِ ای هتغیز ٍاتستِ 

 تغییز در ضبخع قیوت هسکي ثب ٍقفِ تغییز در ًسجت سپزدُ ّبی کَتبُ هذت ثب یک ٍقفِ ًسجت دارایی ّب ثب ًقذضًَذگی ثبال ثِ کل دارایی

 تغییز در ضبخع قیوت هػزف کٌٌذُ    

 تغییز در ضبخع قیوت هػزف کٌٌذُ ثب یک ٍقفِ    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت ثب یک ٍقفِ    
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 (هعٌاداری در سطح دُ درصذ)تخویي ٍ ًتایج تخویي هذل

 هعادلِ سَم

 هتغیز تزًٍشای کالى هتغیز تزًٍشای تزاسًاهِ ای هتغیز ٍاتستِ 

ُ هذت ثِ کل ثذّی ّب  تغییز در ضبخع قیوت هسکي تغییز در ًسجت سپزدُ ّبی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ًسجت ثذّی ّبی کَتب

 تغییز در ضبخع قیوت هسکي ثب ٍقفِ تغییز در ًسجت سپزدُ ّبی کَتبُ هذت  ثب یک ٍقفِ  

 تغییز در ضبخع قیوت هػزف کٌٌذُ ثب یک ٍقفِ    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت    

 تغییز در ارسش افشٍدُ ثخص خذهبت ٍ غٌؼت ثب یک ٍقفِ    

23 

تزای هتغیزّای تزًٍشا در ( درصذ 5تا احتوال رخذاد )تعییي حذٍد هقادیز استزس
 هذل
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 تزای هتغیزّای تزًٍشا( درصذ 5تا احتوال رخذاد )تعییي حذٍد هقادیز استزس

  سطح در استزس حالت رخذاد ٍقَع احتوال هتغیز ًام
0.05 

 خذهبت ثخص افشٍدُ ارسش در درغذی -3.7 کبّص غٌؼت ٍ خذهبت ثخص افشٍدُ ارسش تغییزات
 گذضتِ دٍرُ ثِ ًسجت غٌؼت ٍ

 دّذ رخ ًسجت ایي در درغذی 21 اس ثیص کبّطی ّب سپزدُ کل ثِ هذت کَتبُ سپزدُ ًسجت تغییزات

  دّذ رخ ًسجت ایي در درغذی 15 اس ثیص کبّطی ّب سپزدُ کل ثِ هذت ثلٌذ سپزدُ ًسجت تغییزات

  ثِ ًسجت ضبخع ایي درغذی 6.4 اس ثیص افشایطی کٌٌذُ هػزف قیوت ضبخع در تغییزات
 گذضتِ دٍرُ

  قیوت ضبخع در درغذی 16.5 اس ثیص افشایطی هسکي قیوت ضبخع در تغییزات
 گذضتِ دٍرُ ثِ ًسجت هسکي

25 

 
 ًتیجِ آسهَى تٌش 

 حالت استزس حالت عادی

 1390/2 1390/1 1389/4 1390/2 1390/1 1389/4 هتغیز

 45.3 48.2 51.1 51.1 52.1 56.2 تسْیالت تِ دارایی ّا ًسثت

تا ًقذشًَذگی تاال تِ کل  ّا دارایی ًسثت
 دارایی

33.6 36.1 35.2 34.8 37.7 40.5 

ًسثت تذّی ّای کَتاُ هذت تِ کل تذّی 
 ّا

41.2 40.6 39.8 44.1 45.6 49.1 
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 باتشکر از توجه شما
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