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.استضروریگذاری

طرح مساله
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مسالهعلت طرح 
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مسالهعلت طرح 
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مسالهعلت طرح 
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مسالهعلت طرح 
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ثبات یا بی ثباتی مالی چیست؟
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شاخص های ثبات مالی چیست؟
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تحلیل نظری رابطه بی ثباتی مالی و اقتصاد کالن
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تحلیل نظری رابطه بی ثباتی مالی و اقتصاد کالن 
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مروری بر ادبیات



ویافتهتوسعهکشور44درتجاریومالیهایچرخههایخصیصهبررسیبهکشوریبینمطالعهیکدر(2012)دیگرانوکلسنز

تجاریهایچرخهنمایانگرمتغیرعنوانبهداخلیناخالصتولیدمطالعهایندر.اندپرداخته1960-2007زمانیدورهبراینوظهور

متغیرسهرفتارمالیبازارهایهایچرخهازوسیعیاندازچشمنمودنفراهممنظوربهدیگر،سویاز.استشدهگرفتهدرنظر

زیرردموابهتوانمیمطالعهاینتجربیهاییافتهترینمهماز.استگرفتهقراربررسیموردسهامقیمتومسکنقیمتاعتبارات،

:نموداشاره

ازبیشمسکنقیمتواعتباریهایچرخهباتجاریهایچرخهتقارنمعمول،طوربه:مالیوتجاریهایچرخه(همزمانی)تقارن

.استسهامقیمتهایچرخه

وترطوالنیمعمول،طوربههستندمالیاختالالتباهمراهکهاقتصادیرکودهایدوره:مالیوتجاریهایچرخهمتقابلاثرات

مسکنواعتباراتبازاردررونقباهمراهکهاقتصادیبهبودهایدورانمشابه،طوربه.هستندرکودیهایدورهسایرازترعمیق

.داشتخواهندتریقویاقتصادیرشدباشد

مرور بر ادبیات
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خالء مطالعات تجربی
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نمونه آماری و دوره مورد بررسی
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متغیرهای مورد استفاده



رابطه انحراف معیار رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی نرخ بهره در کشورهای در حال 
توسعه
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رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی نرخ بهره در کشورهای در حال 
توسعه
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رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای در حال توسعه
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رابطه شاخص بی ثباتی بانکی و نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه
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رابطه انحراف معیار نرخ تورم و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای در حال توسعه
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رابطه انحراف معیار رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته
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رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته
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رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بازار سهام در کشورهای توسعه یافته
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رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته
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رابطه نرخ تورم و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته
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رابطه انحراف معیار نرخ تورم و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته
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(دکترامنبع رساله در حال تدوین دوره )شواهدی از ارتباط چرخه های تجاری و مالی در ایران

(گذرروش فیلتر میان)های تجاری و مالی شاخص تطابق چرخه

شاخص بورسقیمت مسکنتسهیالت بانکینقدینگی

۰.۶۰.۶۰۰.۵۹۰.74تولید ناخالص داخلی

۰.۶۱۰.7۶۰.۵۸۰.۵۰مصرف نهایی خصوصی

۰.۵۸۰.7۱۰.۵۱۰.۶۳تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

.۰.۶4۰آالتتشکیل سرمایه در ماشین ۷۸۰.4۶۰.۵۸

۰.۵۶۰.۵4۰.4۹۰.۵۹تشکیل سرمایه در ساختمان

۰.۶۰.۶۸۰.۵۳۰.۶۱متوسط



خالصه همبستگی بی ثباتی مالی و بی ثباتی اقتصاد کالن
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پولیتسیاسطریقازتورمکنترلدرمرکزیبانکهایتوفیقازحکایتاینونداردنقش

.دارد



نتیجه گیری و توصیه سیاستی
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