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چکیده:
به دنبال وقوع بحران مالی آسیا در دهه  ،0991مسأله ثبات مالی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفت .ثبات مالی
سنگ بنای اقتصادهای مدرن و نشان از عملکرد صحیح نظام مالی دارد و پیش نیاز رشد اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد
در برابر شوکها است  .طی دهه های گذشته هدف ثبات مالی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده و بسیاری از بانک های
مرکزی عالوه بر ثبات پولی متعهد به برقراری ثبات مالی شده اند و برقراری ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی
بانک های مرکزی قرار گرفته شده است .در راستای رشد و توسعه اقتصادی ،توسعه نظام مالی نقش بسیار مهمّی دارد ،از
اینرو ثبات مالی و اثرات ناشی از آن نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند .بروز بحران در نظام مالی،سبب سرایت به سایر
بخش های اقتصاد شده و در نهایت هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی برای اقتصاد به بار خواهد آورد که این امر
ممکن است منجر به وقوع بحران مالی گردد .از اینرو ضرورت ثبات نظام مالی و برخورداری از سالمت و صحت
عملکرد موجبِ تخصیص کارآمد و توزیع مناسب ریسک شده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می
آورد .از اینرو در این مقاله سعی می گردد اهمیت ثبات مالی ،شاخصهای سالمت نظام مالی از دیدگاه صندوق
بینالمللی پول ،رابطه سیاست پولی و ثبات مالی ،مراحل توسعه مالی  ،نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی و
بررسی وضعیت ایران در برخی از شاخص های سالمت نظام مالی از دیدگاه صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار
گیرد.
واژه کلیدی :شاخص های سالمت نظام مالی ،سیاست پولی و ثبات مالی ،توسعه مالی ،توسعه اقتصادی
 . 1مقدمه:
به دنبال وقوع بحران مالی آسیا در دهه 0991پدیده ثبات مالی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است .بعد از
وقوع این آشفتگی ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول( ،)IMFدر سال  0999برنامه ارزیابی بخش مالی2
()FSAPرا معرفی کردند .هدف ِ این برنامه ارزیابی و رصد منظمِ قدرت و ضعف سیستم های مالی در کشورهای
عضو بود .آگاهی از هزینههای باالیِ اقتصادی ،مالی و اجتماعی بحران های مالی موجب گردید انجمن های بین
المللی متعددی به مساله ثبات مالی عالقه مند شوند و ساختار هایی مانند انجمن ثبات مالی ،3کمیته بال در مورد
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نظارت بانکی ،1موسسه ثبات مالی ،2کمیته سیستم مالی جهانی 3و غیره ایجاد گردند .این ساختارها زمان و انرژی
بسیاری در جهتِ بسط و توسعه کدها و استاندارهای بین المللی مختلف صرف کردند ،این استانداردها و کدها
مجموعه ای از بهترین روش ها در مناطق مختلف می باشد و در راستای ایجاد ثبات مالی به گرفته می شوند .ثبات
مالی برای عملکرد صحیح موسسات ،ثبات بازارها ،از بین بردن تالطم و نوسان کمتر الزم و ضروری است .اگر
جهان با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبرو گردد خانوارها و جوامع در سراسر کره زمین متأثر خواهند شد .در
این شرایط سیستم مالی نیز فلج می گردد و بازیابی ثبات ،اعتماد و رشد از اولویت باالیی برخوردار می باشد.
اهداف توسعه پایدار ،اصول ثبات را با توسعه اقتصادی ،محیط زیست و اجتماعی مرتبط می کند و از اینرو
بازارهای مالی سالم برای کامیابی و توسعه مورد نیاز بوده و بخش مالی نقش کلیدی در تحقق اهداف دارد .از سوی
دیگر تقویت ظرفیت های محلی ،همکاری های منسجم بین المللی و تامین مالی نیز ضروری می باشند .در نهایت
ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور یک پیش شرط برای تأمین مالی توسعه پایدار است.
از اینرو در این مقاله سعی می گردد اهمیت ثبات مالی ،شاخصهای سالمت نظام مالی از دیدگاه صندوق بینالمللی
پول ،رابطه سیاست پولی و ثبات مالی ،مراحل توسعه مالی  ،نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی و بررسی
وضعیت ایران در برخی از شاخص های سالمت نظام مالی از دیدگاه صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار
گیرد
 . 2تعریف ثبات مالی
با وجودِ اهمیت نظام مالی برای عملکرد کارای اقتصاد ،محققان دانشگاهی و سیاست مداران قادر به ارائه تعریف
واحد برای ثبات مالی که به صورت جهانی مورد پذیریش باشد ،نیستند .ثبات مالی مفهوم وسیعی است که جنبه
های متفاوت از جمله سیستم مالی ،زیرساخت ها ،نهادها و بازارها را در بر می گیرد .اشخاص حقیقی و حقوقی در
اجزای اساسی زیر ساختهای مالی شامل سیستم قانونی ،چارچوب های رسمی مقررات مالی ،کنترل و نظارت و
همچنین در بازارها مشارکت دارند .دولت از بازارها قرض می گیرد ،ریسک ها را پوشش می دهد ،از طریق بازارها
عملیات انجام می دهد ،سیاست پولی را هدایت میکند ،ثبات سیاست پولی ر ا حفظ کرده و همچنین سیستم های
تسویه و پرداخت را انجام می دهد .بنابراین واژه "نظام مالی" می تواند در برگیرنده نظام پولی همراه با درک
صحیح و معتبر ،توافقنامه ها،پیمان نامهها  ،نهادها و همچنین فرآیندها ،نهادها و پیمان نامه های فعالیت های مالی
خصوصی باشد(شیناسی( .4))4112تعریف ثبات مالی برای توسعه ابزارهای تجزیه وتحلیل  ،طراحی سیاست پولی و
همچنین چارچوبهای عملیاتی مهم می باشد .تعریف ثبات برای توسعه ابزارهایِ تحلیل و همچنین برای طراحی
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چارچوب های عملیاتی و سیاستی بسیار مهم است(ایزینگ ( .)1)4112تعریف ثبات مالی برای بسیاری از افراد
عالقه مند به موضوع ثبات مالی  ،بسیار دشوار است .این دشواری اغلب به این علت است که مبحث ثبات مالی در
مقایسه با تجزیه و تحلیل ثبات قیمت و ثبات پولی که دارای تاریخچه بسیار طوالنی می باشند ،نسبتاً جدید است
(کراکت( .))09912بی ثباتی مالی زمانی اتفاق می افتد که شوک های سیستم مالی مانعِ جریان اطالعات می گردد
و سیستم مالی نمیتواند به وظیفه خود مبنی بر هدایت منابع به سوی فرصت های سرمایه گذاری مولد عمل
کند(میشکین  .3)0999،این تعریف تمرکز بر نقش واسطه گری نظام مالی در تأمین اعتبار ِبخش واقعی دارد و
تأکید دارد عدم تقارن اطالعات در ایجادِ بیثباتی مالی نقش اصلی دارد(میشکین ( .)4)4111میشکین پیشنهاد می
دهد زمانی که شوک ها منجر به قطع جریان اطالعات می گردد ،بی ثبات مالی رخ می دهد.داویس)4110(5ریسک
سیستماتیک و بی ثباتی مالی را به عنوان ریسک باالی بحران مالی تعریف کرده است .از نقطه نظر داویس ،بحران
مالی یک فروپاشی عمده در نظام مالی است و در این شرایط نظام مالی قادر به فراهم کردن خدمات پرداخت یا
تخصیص اعتبار به فرصت های سرمایه گذاری مولد ،نمی باشد .داویس اشاره کرده است وقوع بحران مالی
میتواند اثرات ناسازگار عمده ای بر فعالیت اقتصاد وارد کند و ازاینرو ارتقاء و تشویق به برقراری ثبات مالی به
مثابه مدیریت ریسک سیستماتیک است.ثبات مالی شرایطی است که می تواند با سه معیار تعریف شود .معیار اول،
به نظر می رسد برخی از مجموعه های با اهمیتِ قیمت های دارایی به شدت از اصول و مبانی متفاوت هستند ،معیار
دوم ،در این معیار عملکرد بازار و در دسترس بودن اعتبار ،به صورت داخلی و شاید بین المللی به صورت قابل
توجهی از روند طبیعی خود فاصله گرفته است ،معیار سوم انحراف هزینه کل است که در این معیار ،هزینه کل به
صورت قابل توجهی باالتر یا پایین تر از سطح توانایی اقتصاد قرار دارد فرگوسن  .)4112(6تعریف فوق دو جنبه
جالب را پوشش می دهد ،اول ،بی شباهت با تعریف داویس ،فرگوسن انحراف قیمت دارایی ها را در تعریف ثبات
مالی گنجانده است .دوم ،تعریف به صراحت اثر نهایی ثبات مالی بر اقتصاد کالن را نشان میدهد و شاملِ حساب
مخارج کل است .چانت )4112(1استدالل کرده است ثبات مالی می تواند زمانی که ثبات مالی وجود ندارد ،به
عنوان مثال در زمان وقوع بی ثباتی مالی ،به بهترین شکل درک شود .از نقطه نظر چانت ،بی ثباتی مالی عبارت
است از شرایطی که بازارهای مالی آسیب دیده اند و از طریق اثر گذاری بر کارکرد سیستم مالی  ،تهدیدی برای آسیب
زدن به عملکرد اقتصاد می باشند .چانت اشاره کرده است بی ثباتی مالی انواع مختلف و متفاوتی از بی ثباتی را در بر می گیرد
که شامل محدوده بحرانهای بانکی تا سقوط بازار سرمایه است .از اینرو انواع مختلف بی ثباتی بربخش های مختلف نظام
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مالی اثر دارد و ممکن است نتایج متفاوتی به بار آورد .چانت معتقد است باید بین بی ثباتی مالی و سایر بی ثباتی ها از جمله
بیثباتی اقتصاد کالن تمایر قائل گردد.آلن و وود ، )4116(0معتقد است بی ثباتی مالی شرایطی است که در آن شرکت
کنندگان زیادی از جمله خانوارها ،شرکتها و دولت ها بحران مالی را تجربه می کنند و این بحران در مجموع ،اثراتِ اقتصاد
کالن ناسازگار و جدی برجای می گذارد .شایان ذکر است آلن و وود ،حباب قیمت دارایی را به عنوان بی ثباتی مالی در نظر
نگرفته اند .آلن و وود مفهوم ناظر بی گناه 4را معرفی کردند که ،اگر چه خانوارها و شرکت ها آموخته اند به چه طریقی رفتار
کنند تا از بحران مالی آسیب نبینند ولی به صورت ناروا از بحران مالی آسیب خواهند دید.

 . 3مروری بر ادبیات موضوع در خصوص اهمیت ثبات مالی و نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی
یکی از اهداف بانک های مرکزی حفظ ثبات پولی و مالی است که در ایجاد رشد پایدار و اقتصاد سالم سهیم می
باشند .حفظ ثبات مالی از اوایل دهه  ،0991هدفِ بسیار مهم در تصمیم گیری های اقتصادی شد .این امر توسط
گزارش های دوره ای ثبات مالی که توسط بسیاری از بانک های مرکزی و هچنین موسسات مالی بین المللی (از
جمله صندوق بین المللی پول و بانک تسویه بین المللی 2و بانک جهانی) منتشر گردید ،اثبات شده است .بحران
مالی دهه  0991و بحران جهانی سال  4111مؤید اهمیت ثبات مالی است .در بیشتر کشورها در جهتِ دستیابی به
اهداف نهایی ،دست یابی به ثبات مالی یک هدف میانی مهم است .از اینرو ثبات بخش مالی برای عملکرد کارای
بخش مالی ضروری بوده و برای توسعه اقتصادی نیز الزم و حتمی است .سالمت و ثبات نظام مالی در راستای
حمایت از تخصیص کارآمد منابع و توزیع ریسک در سراسر اقتصادی ،اساسی و بنیادی است.ثبات مالی موقعیتی
است که در آن تمام اجزای نظام مالی شامل نهادهای مالی ،بازارهای مالی و سیستم های پرداخت همگی در مقابل
شوک های اقتصادی انعطاف پذیر هستند .این انعطاف ،واسطه گری وجوه و تنظیم پرداخت ها را توسط موسسات
مالی ،ادامه دار و سازگار می کند و منجر به ارتقای فعالیت اقتصادی میگردد .به عبارت دیگر ثبات مالی میتواند به
عنوان عملکرد شایسته و کارای نظام مالی توصیف گردد که منجر به ارتقای فعالیت اقتصادی می گردد .بیثباتی
مالی به دلیل سرایت و سرریز اثرات آن به سایر بخش های اقتصاد ،برای اقتصاد هزینه آور است و از اهمیت باالیی
برخوردار است و می تواند به بحران مالی با نتایج معکوس برای اقتصاد منتهی گردد .نقش نظام مالی به ویژه به این
علت که منابع به سمت کارگزاران اقتصادی با سرمایه گذاری بهره ور هدایت میکند ،برای اقتصاد الزم و ضروری
است (شومپیتر .)0900،2آدام اسمیت نیز بر نقش حیاتی توسعه مالی در رشد اقتصادی تأکید کرده است(آدام
اسمیت .)0116،نظام مالی نقش حیاتی در اقتصاد بازی می کند .نظام مالی فرآیندهای واسطه گری مالی را قادر می
سازد تا جریان وجوه بین پس انداز کنندگان و قرض گیرندگان را تسهیل کند .ازاینرو اطمینان ایجاد می گردد که
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منابع مالی به صورت کارآمد در راستای دستیابی به اهداف ارتقای توسعه و رشد اقتصادی تخصیص داده می شود.
ثبات مالی شرایطی را توصیف میکند که فرآیندهای واسطه گری مالی به درستی عمل می کند و در این شرایط
در اقتصاد اطمینان برای عملکرد موسساتمالی کلیدی و بازارها وجود دارد .در خصوص ارتباط بین عملکرد
اقتصادی و تأمین مالی در ادبیات موضوع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .از یک سو ،در فرآیند توسعه اقتصادی،
اعتبار نقش تعیین کننده ای دارد و ادبیات موضوع اغلب از دیدگاه شومپیتر یاد میکند .در این دیدگاه کارآفرینان
جهتِ تأمین ِمالی نوآوری های خود به اعتبار نیاز دارند و بانک ها و بازارهای مالی به عنوان تسهیل کننده ،نقش
بازی می کنند .از سوی دیگر در راستای پاسخ دادن به رشد اقتصادی ،توسعه مالی ایجاد شده است .با توسعه
اقتصادی  ،بنگاهها و خانوارها با احتمالِ بیشتر متقاضی خدمات مالی هستند .در هر دو حالت به نظر می رسد تعیین
کننده های عوامل ساختاری مانند میزان بدهی گذشته ،محیط قانونی یا میزان توسعه اقتصادی ،ارتباط بین رشد و
تأمین مالی را محدود کرده اند .مباحث مرتبط با ثبات مالی از زمان بحران ،آغاز گردیده است .مسأله مهم در
خصوص بررسی ثبات مالی ماهیت عمومی آن است .از آنجایی که استفاده از ثبات مالی مانع استفاده افرادِ دیگر
نمیشود ازاینرو ثبات مالی کاالیی غیر رقابتی است و هیچ فردی را از استفاده آن محروم نمی کند .بعد از وقوع
بحران مالی در راستای نظارت ،مقررات جدید ارائه گردید و نظام مالی در راستای حفظ ویژگی های آن به عنوان
کاالی عمومی ،شکل گرفت (کارتاپانیس .))4100(0دیدگاه های متفاوتی بر ارتباط بین عملکرد اقتصادی و تأمین
مالی تأکید کرده اند و بحثهای تجربی و نظری در ارتباط با این مباحث از اوایل قرن  41شروع شده است(آنگ4
( .)) 4112طرفداران تأکید دارند توسعه مالی موجب تخصیص بهتر منابع می شود و حرکت پس اندازها می تواند
ریسک ها را کاهش داده و مبادالت را تسهیل کند .بخش مالی مانند روان ساز برای اقتصاد عمل می کند و
تخصیص مناسب منابع را تضمین کرده و منجر به ظهور بنگاه های نوآور می گردد .مخالفان ،یادآوری می کنند
بازار سرمایه اثر بی ثباتی ایجاد می کند و آزادسازی مالی منتهی به بحران مالی می گردد .بیشتر نویسندگانی که
مردد بودند نیز معتقدند در خصوص ارتباط بین تامین مالی و رشد اقتصادی اغراق شده است (استیگلیتز.))4111(2
ارو و دبرو )0952(2نیز معتقدند ثبات مالی منتج به تخصیص کارای منابع و در نهایت کاهش هزینه سرمایه می
شود .محققان اولیه مانند گلداسمیت ،)0696( 5مکینون )0912(6و شاو )0912(1به ارتباط مثبت بین توسعه مالی و
رشد اقتصادی دست یافتند .مانع اساسی برای عملکرد کارآمدنظام مالی عدم تقارن اطالعات است که به
مخاطرات اخالقی  2و کژگزینی 0متنهی می گردد(استگلیز و وِیس.)0994 ،4مطالعات تجربی و نظری قابل توجهی به
1.Cartapanis, 2011
(2.Ang)2008
3.Stiglitz, 2000
4.Arrow and Debreu, 1954
5.Goldsmith ,1969
6.Mckinnon ,1973
7.Shaw,1973
8.moral hazard
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به توضیح ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی ،اختصاص داده شدهاند .برخی از مطالعات پشنهاد می دهند رابطه
مثبتی بین توسعه مالی و رشداقتصادی وجود دارد و سایر مطالعات دریافتند که نظام مالی می تواند نقش مخرب در
رشد اقتصاد داشته باشد .تئوری رشد اقتصاد نئوکالسک در دهه 0951بیان می کند رشد اقتصادی پایدار ِبلند مدت
تنها مبتنی بر پیشرفت ادامه دار تکنولوژی و سایر عواملی مانند پسماند سولو و بهره وری عوامل کل است ،که رشد
اقتصاد را متاثر می کنند .تئوری رشد درون زا که دهه  0921پدید آمد این امکان را فراهم کرد که درونزایی سایر
متغیرها ،رشداقتصادی را متأثر کند .در روش رشد درونزا اثرات نظام مالی میتوانند بهتر توضیح داده شوند .به هر
حال پیشرفت هایی در تجزیه وتحلیل های نظری و تجربی و همچنین ابزارها به وجود آمده است که این پیشرفت ها
برای تعیین و آزمون ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی کمک کرده اند .اگرچه مطابق با نتایج مطالعات انجام
شده ،اقتصاددانان عموما به یک اجما ع در خصوص نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دست یافته اند ،ولی
یک ارتباط علِِّی واضح بین توسعه مالی و رشد اقتصاد وجود ندارد .ارتباط بین رشد و تأمین مالی به صراحت توسط
بِیگ هات )0212(2مطرح گردیده است  .وی مثال آشکاری ارائه کرده است که چگونه توسعه بازار مالی در
انگلستان ،جریان سرمایه را در جهتِ یافتن باالترین نرخ بازدهی تحریک می کند و چگونه واسطه های مالی پس
اندازها را به سرمایه گذاری ها که منجر به ارتقای وضعیت اقتصادی می شوند ،انتقال می دهد .دیدگاه های
اقتصاددانان در خصوص رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی متفاوت است .پاتریک )0966( 2در حالی که
قبل تر نقش پیشرویِ توسعه مالی در ارتقا رشد اقتصادی را نشان داده بود ،بین پدیده " عرضه پیشرو "5و "تقاضای
دنباله رو "6تمایز قایل شد .بعد ها وی اظهار کرد رشد اقتصادی تشکیالت گسترده نهادهای مالی را ایجاد
میکند.اگرچه ادبیات نظری بر نقش مثبت نظام مالی در فرآیند توسعه تاکید دارد ولی به دلیل اثرات بی ثباتی
بازارهای سهام بر اقتصاد ،برخی دیدگاه های مخالف نیز وجود داد .،مینسکی )0915(1مدعی است ماهیت نظام
مالیِ بی ثبات منتهی به بحران مالی می شود ،کینز( )0926ادعا کرده است بازار سهام به فعالیتهای سفته بازی منجر
می گردد که ثبات اقتصاد را مختل می کند .برخی اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین بخش مالی و فعالیت های
اقتصادی ،متقاعد نشده اند به عنوان مثال لوکاس )0922( 2اظهار کرده است اقتصاددانان به طور نادرست بیش از
حد بر نقش توسعه مالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی ،تأکید کرده اند .برخی مطالعات بر مزیت نسبی نظام مالی
بانک-محور یا نظام مالی بازار-محور تأکید داشته اند.گِرشِنکرون )0964(9نشان میدهد بانک ها نسبت به بازار

1.adverse selection
2.Stiglitz and Weiss, 1992
)3.Bagehot(1873
)4.Patric(1966

5.supply leading
6.demand following
7.Minsky,1975
8.Lucas,1988
9.Gerschenkron,1962
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سرمایه در فرآیند تأمین مالی بسیار مؤثر تر و در تخصیص منابع کارآتر هستند .در مقابل طرفداران نظام مالی بازار-
محور اظهار کرده اند بازارهای مالی سالم ،نقدینه و گسترده از طریق تأمین مالی صنایع که با پیشرفت های پیوسته
تکنولوژی مواجه هستند ،رشد اقتصادی بلندمدت را تشویق می کنند (آلن و گِل .)0999،0ژو )4111(4اظهار کرده
است رشد اقتصادی منتهی به توسعه نظام مالی می گردد .دیمیتریدز و حسین )0996(2نیز در برخی حالت ها فرضیه
تأمین مالی منتهی به رشد را اثبات کرده اند و ارتباط علِِّی دو طرفه را در بیشتر کشورهای یافت کرده اند.
 . 4رابطه سیاست پولی و ثبات نظام مالی
نااطمینانی یکی از ویژگی های دنیای واقعی است که بر فرآید تصمیم گیری تمام کارگزاران اقتصادی (از جمله
تصمیمات بانک مرکزی و نتایج سیاست های آنها) اثرگذار است .دانشگاهیان و سیاست گذاران موافق این موضوع
هستند که سیاست پولی در محیطی که نااطمینانی قابل توجه در ارتباط با شرایط حال و آتی اقتصاد و عملکرد
اقتصاد وجود دارد ،ایجاد میگردد.در ادبیات موضوع سوال در خصوص محرک پشتیبان برای رشد اقتصادی
پایدار و علت تفاوت ِرشد بین کشورها در سراسر جهان  ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .از آنجایی
که رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی با رفاه کشور دارد از اینرو الزم است منابع رشد اقتصادی تعیین و سیاست های
مناسب اجرا و پیاده سازی گردد .در نتیجه بحران جهانی که در دهه  0911در بخش واقعی اقتصاد رخ داد ،دیدگاه
نئوکالسیک ها در سیاست های اقتصادی بر دیدگاه کینزین ها چیره گردید و بسیاری از کشورهای در حال توسعه
سیاست های اقتصادی خود را به سمت آزادسازی اقتصاد تغییر دادند .ازاینرو در سال های اخیر تعامل زیادی بین
بخش مالی و بخش واقعی ایجاد شده است.از دهه  ،0921بانک های مرکزی عمده کشورهای صنعتی در کاهش
نرخ تورم و رسیدن تورم به سطح با ثبات ،موفق بوده و سیاست گذاران در سراسر جهان به حفظ و کنترل تورم
متعهد شده اند  .با این حال با اینکه ثبات تورم برای مدت طوالنی به عنوان هدف سیاست پولی بود ،این سوال که
چگونه بانک های مرکزی باید سیاست های خود پیاده سازی و اجرا کنند ،موانع کاربری و عملیاتی ایجاد می کند.
به دنبال بحران مالی جهانی ،مباحث مرتبط با ضرورت درک ِبهترِ ارتباط بین بخش مالی و اقتصاد کالن و همچنین
نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به ویژه با توجه به تعامل با سیاست پولی ،آغاز گردید .وقوع بحران مالی در
تابستان  4111به بحران مالی سختی در اقتصاد جهان تبدیل گردید .توسعه های اخیر منجر شده است نیاز به درک
بهتر ارتباط بین بخش مالی و اقتصاد کالن احساس گردد .شیناسی( )4112معتقد است ،نظام مالی با ثبات ،نظامی
است که به جای مم انعت کردن ،باید قادر به تسهیل کردن عملکرد اقتصاد و پراکندگی عدم تعادل های مالی
باشدکه به صورت درون زا یا منتج از وقایع غیر قابل پیش بینی و معکوس ایجاد می گردد .از سوی دیگر سیاست
پولی می تواند به عنوان ترتیبات نهادی و استفاده از ابزارهای مقام پولی در جهتِ افزایش رفاه اجتماعی باشد .مشابه
1.Allen and Gale,1999
2.Xu,2000
3.Demetriades and Hussein,1996
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با ثبات مالی ،سیاست پولی ابعاد مختلفی دارد و همچنین شامل بازارها و نهاد ها و ساختار مالی است .برای اینکه
سیاست پولی به صورت مؤث ر هدایت شود ،نیاز است بانک مرکزی نفوذ زیادی بر نرخ بهره بازار پول داشته باشد و
همچنین الزم است تغییرات در این نرخ ها به سایربخشهای اقتصاد منتقل گردد .نظام مالی بی ثبات می تواند
مکانیسم انتقال سیاست پولی را مختل نماید .فراتر از تعیین نرخ های بهره ،چارچوب پیاده سازی سیاست پولی ،
پیامدهای مهم برای نظام مالی دارد .در واقع جنبه های عملیاتی از جمله مدیریت نقدینگی  ،چارچوب وثایق و
طرف های مقابل سیاست پولی ،بر تصمیمات واسطه های مالی اثر می گذارد .در نهایت این ارتباطات می تواند به
عنوان یک ابزار سیاست پولی دیده شود که بر ثبات مالی از طریق اثراتش بر انتظارات کارگزاران ممکن است اثر
گذارد .از اینرو تعامل واضح بین سیاست پولی و ثبات مالی وجود دارد .ازآنجایی که هدف عددی برای لنگر
کردن انتظارات تورمی همراه با اثرات مطلوب بر بازارهای مالی و اقتصاد ،جذاب است از اینرو در سال های اخیر
تعدادی از کشورها هدف تورمی صریح را به عنوان راهنمای سیاست پولی اتخاذ کرده اند .این استراتژی ،به تعهد،
شفافیت و پاسخگویی و ارتباطات شفاف بانک مرکزی نیاز دارد که برای کاهش نااطمینانی عنصر اساسی است.
ازاینرو طی دهه های گذشته هدف ثبات مالی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده و بسیاری از بانک های مرکزی
عالوه بر ثبات پولی متعهد به برقراری ثبات مالی شده اند و برقراری ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی
بانک های مرکزی قرار گرفته شده است
1. 4پیامدهای استراتژی سیاست پولی

استراتژی سیاست پولی باید مسائل مرتبط با ثبات مالی را در نظر گیرد .در ادبیات موضوع اجماعی در
خصوص بهترین روش برای اجرا ،وجود ندارد .یکی از نکات مهم ،نحوه تعامل با حباب قیمت دارایی ها و
ناترازی ها است .این مطلب که کدام یک از اجزای چارچوب سیاست پولی نیاز است در راستای پرداختن به
مسائل ثبات قیمت دارایی و مالی اصالح گردد به طور مثال ،به عنوان اهداف سیاست پولی یا قاعده سیاست
باید در نظر گرفته شود.
 1 .1. 4قیمت دارایی در هدف شاخص قیمت

رویکرد ساده جهت در نظر گرفتن تحرکات قیمت دارایی در سیاست پولی این است که شاخص قیمت،
هدف بانک مرکزی است و شاخص قیمت شامل قیمت دارایی است .اگر بانک مرکزی به هدفِ قیمت
دست یابد در نتیجه به هدفِ اجتناب از تحرکاتِ اختالل زا قیمت دارایی نیز دست خواهد یافت .این نگرش
مبتنی بر تحقیقات پیشگام در زمینه تئوری برآورد تورم است که توسط آلچِین و کِلین )0912( 0انجام گرفته
است و آنها بر شاخص هزینه مادام العمر زیستن  ،4به عنوان موضوع مرتبط با جنبه های رفاه،تمرکز کرده اند .
برخی از نویسندگان معتقدند که قیمت دارایی ها شامل اطالعاتی در ارتباط با افزایش قیمت آتی است.
1.Alchian and Klein,1973
2.lifetime cost of living
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2 . 1. 4دیدگاه غفلت بی خطر 1نسبت به قیمت دارایی

رویکرد غفلت بی خطر مدعی است سیاست پولی باید بر هدف اولیه خود تورم ،رشد اقتصادی و بیکاری
متمرکز شود و ثبات مالی نیز می تواند از نظر نظم و انضباط بازار و مقررات احتیاطی ،مورد توجه قرار گیرد .
مشارکت اصلی سیاست پولی برای ایجاد ثبات مالی ،حفظ نرخ تورم پایین و با ثبات است .قیمت دارایی تنها تا
حدی در نظر گرفته می شود که ممکن است به عنوان عوامل تورمی یا ضد تورمی بالقوه سیگنال دهد .تجزیه
و تحلیل این رویکرد توسط کار تحقیقاتی برنانکه و گِتلر( )4110تأیید گردیده است .آنها قواعد سیاستی
مختلف را در مدل کالن کوچک مقیاس شبیه سازی کردند و نشان دادند به صورت تجربی و نظری زمانیکه
تعهد قوی نسبت به ثبات تورم انتظاری وجود دارد نه نیاز است و نه مطلوب است که سیاست پولی به تغییرات
قیمت دارایی واکنش نشان دهد ،به جز تا حدی که فشار تورمی یا ضد تورمی را پیش بینی کند .انگیزه این
سیاست محدود کردن ایجادِ ناترازی قابل توجه قیمت دارایی و اصالح نهایی در نتیجه کاهش ریسک های
ناخوشایند میان مدت اقتصاد ،است .اساس این چارچوب  ،فرض اثرات غیر خطی شوکهای قیمت دارایی
است؛ شوک های بزرگ از نقطه نظر مقایسه ای نسبت به شوک های کوچک و متوسط اثرات بزرگتر بر
اقتصاد دارند (استیگلیتز )4119، 4
 3 . 1. 4سیاست های ضد ادواری
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سیاست های ضد اداوری در ارتباط با حباب قیمت دارایی است .طرفداران این رویکرد استدالل کرده اند که
سیاست پولی به ویژه در رویارویی با تورم بازار دارایی باید مانع ایجاد حباب قیمت دارایی شود و آن را کاهش
دهد .ضروری است حتی اگر فشار تورمی کوتاه مدت آشکار نگردد ،سیاست پولی انقباضی باشد (باریو و
واست .)4112،2یکی از انتقادهای مهم بر رویکرد سیاست های ضدادواری این است که تعیین معیار روشن
برای تعیین ناترازی قیمت 5دارایی ،که به عنوان انحراف از سطح سازگار با بنیان ها (سطح ایده آل)تعریف می
شود ،مشکل است .افرادی که از این رویکرد حمایت می کنند مدعی اند تعیین میزان دقیق صحیح انحراف از
ارزش های بنیادی دارایی فردی نیاز نیست و ترکیبِ تحوالت است که نگرانی ایجاد می کند .انتقاد دوم در
خصوص تشخیص زمان وقوع و شدت بحران احتمالی است .صندوق بین المللی پول در سال  ، 4101شرایطی
را توصیف کرد که قیمت دارایی ها افزایش یافت و واسطههای مالی با مشکل مواجه شدند و تمایل داشتند
اختالل های عمده اقتصاد را کاهش دهند و بین بدتر شدن وضعیت وامگیرندگان و وام دهندگان تعامل وجود
داشت  .از اینرو سرمایه گذاری بیشتر بر روی دارایی ها انجام گرفت و این امر منجر به افزایش قیمتها شد و

1.benign neglect
2.Stiglitz, 2009
3.leaning against the wind
4.Borio and White, 2003
5.asset price misalignments
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این چرخه قویتر گردید .بنابراین دوره ای که شرایط رونق وجود دارد احتمال وقوع بحران نیز هست  .انتقاد
سوم در ارتباط با ناا طمینانی در خصوصِ اثر سیاست پولی بر حباب است ،در حالکیه مشاهدات قابل توجهی
وجود دارد که از اثرگذاری سیاست پولی بر قیمت دارایی حمایت می کند اما نتایج کمی در خصوص اینکه
آیا سیاست پولی توانایی اثرگذاری بر مسیر حباب را دارد ،وجود دارد .بین و سایر همکاران( )04101برخی
مشاهدات تجربی برای انگلیس و آمریکا را در خصوص اینکه چگونه سیاست ضد ادواری 4افزایش قیمت
دارایی و اعتبار را طی دوره  4112-4116در این کشورها کنترل و اداره کرده است ،جمع آوری کرده اند .آنها
به این نتیجه رسیده اند در حالیکه که نوع سیاست پولی اتخاذ شده در کاهش تورم قیمت واقعی مسکن موثر
می باشد ،اثر نسبتا محدود بر رشد واقعی اعتبار دارد و ممکن است به این نتیجه که این سیاست اثر عمده بر
احتمال وقوع بحران دارد ،نرسد .پوسن )4116(2استدالل کرده است با توجه به این که حبابها بر اساس
تعریف،مبتنی بر مبانی نبوده و بلکه مبتنی بر روح حیوانی 2هستند از اینرو ارتباط بین شرایط پولی و افزایش
حباب ،ضعیف است.
 2. 4نااطیمنانی و اجرای سیاست پولی

یک سیاست پولی موفق نمی تواند نااطمینانی پارامترهای انتقال سیاست پولی را نادیده بگیرد و به عبارت دیگر
بانک مرکزی باید از انواع شوک هایی که اقتصاد با آنها مواجه است ،آگاه باشد .از آنجایی که نااطمینانی
تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی را احاطه کرده و تصمیمات اقتصادی عملکرد اقتصاد را متأثر می کند ،ازاینرو
اینکه بانکهای مرکزی چگونه با نااطمینانی در طراحی سیاست پولی برخورد می کنند ،مهم است .یک دلیل
خوب برای بانک مرکزی متعهد کردن خود به رویکرد سیستماتیک برای سیاست گذاری است که نه تنها
چارچوب صریح برای تصمیم گیری در بانک را فراهم می کند بلکه برای توضیح تصمیمات بانک مرکزی به
عموم نیز استفاده میشود .تعهد به استراتژی سیاست ،اهداف یا هر دوی موارد ممکن است درک عموم از پیاده
سازی سیاست را آسان کرده و در نتیجه از انجایی که تمایل دارد نااطمینانیِ استراتژی را کاهش دهد ،عملکرد
اقتصادی را بهبود بخشد .از آنجایی که مؤثر بودن سیاست پولی به انتظارات عموم در خصوص اقدام های
سیاستی حال حاضر و آتی بستگی دارد از اینرو تعهد همراه با اهدافِ مشخص و اقدام های تاکتیکی قادر است
انتظارات عموم را شکل دهند .در نتیجه توانایی بانک های مرکزی در اثر گذاری بر عملکرد اقتصادی حال و
آینده از طریق تصمیم های عمومی مبتنی بر توانایی آنها ،در اثرگذاری بر انتظارات بخش خصوصی نه تنها با
1.Bean et al. ,2010
 -4مجموعه اقدام هایی است که بانک مرکزی برای از بین بردن و کاهش تورم یا برای ایجاد رشد اقتصادی زمانی که فعالیت اقتصادی در
رکوداست ،انجام می دهد.

3.Posen ,2006

4.Animal spirits
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توجه به مسیر آتی نرخ بهره و وضعیت آتی اقتصاد بلکه با توجه به شیوه ای که آنها سیاست های حال و آتی را
اجرا می کنند ،است .یکی از معماهای عجیب که سیاستگذاران و بانک مرکزی با آن مواجه می باشند این
است که چگونه باید با نااطمینانی ناشی از ماهیت و مدت شوک ها برخورد کنند و آنها کدام یک از اصول را
باید مبنای اقدام های خود قرار دهند .میشکین )4111(0برخی اصول اساسی که باید به عنوان راهنمای مفید
برای بانک مرکزی باشند را ارائه کرد تا از ایجاد نااطمینانی اجتناب کرده و همچنین سیاست های بانک
مرکزی بهتر اداره شده و به اهداف ،بهتر دست یابند .اصول عبارتند از -0:ثبات اقتصادی منافع اساسی فراهم
می کند-4،سیاست مالی باید هماهنگ با سیاست پولی باشد -2،ناسازگاری زمانی مشکلی است که باید از آن
دوری کرد -2،سیاست پولی باید آیندهنگر باشد -5،پاسخگو بودن یکی از اصول اساسی مردم ساالری
است -6،سیاست پولی باید به مقوله تولید مانند نوسانات قیمت توجه داشته باشد -1،کاهش های قابل توجه در
اقتصاد مرتبط با بی ثباتی مالی است.
اصول مناسب دیگر که باید به ل یست فوق الذکر اضافه شود عبارت است از :در اقتصادی های مدرن ،انتظارات
نقش قاطعی به عنوان مکانیسم انتقال سیاست های پولی بازی می کند .همچنین در کنار این اصول
میشکین( )4111برخی ویژگی هایی که بانک مرکزی باید داشته باشد را پیشنهاد کرده است .برخی نقش ها و
همچنین برخی معیارهایی که باید بانک مرکزی پیروی کنند عبارتند از:ثبات قیمت باید هدف بلند مدت و
برجسته سیاست پولی باشد ،لنگر اسمی صریحی باید اتخاذ گردد ،بانک مرکزی باید وابسته به هدف باشد،
بانک مرکزی باید استقالل ابزاری داشته باشد ،بانک مرکزی باید جوابگو باشد ،بانک مرکزی باید بر
ارتباطات و شفافیت تأکید داشته باشد  ،بانک مرکزی باید هدفِ ثبات مالی را داشته باشد .همچنین وی
استدالل کرده است که چارچوب هدف گذاری تورم از تمام این اصول و عناصر مذکور پیروی می کند .
تئوری اقتصاد کالن در ارتباط با نقش سیاست پولی و اینکه چگونه باید بانک مرکزی با در نظر گرفتن جهان
احاطه شده با نااطمینانی عمل کند ،به سمت اجماعی جدید حرکت می کند .به نحوی که مقاالت و مطالعات
اخیر در زمینه اقتصاد کالن ،هدف گذاری تورم و ثبات مالی به سرعت تکامل یافته اند،همچنین اجزای مهم
دیگر از جمله کنترل قوی ،قاعده هدف گذاری و مدیریت انتظارات به مدل اضافه می شود(.وود
فورد ،)4112(4گودفرند())41112
 .5ثبات مالی و نقش بانک مرکزی
اگرچه هدف گذاری تورم مورد توجه اصلی بانک های مرکزی است و بانک های مرکزی تالش در جهت
مدیریت نرخ تورم دارند ولی از سوی دیگر ،سیاست گذاران در تالش هستند تا از رکود و نوسان تولید و
1.Mishkin ,2000
2.Woodford,2003
3.Goodfriend, 2007
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همچنین بحران بی ثباتی مالی نیز اجتناب کنند .زمانیکه بحران مالی رخ می دهد به دنبال آن بحران نقدینگی
بانکی هم به وجود می آید.در این شرایط بانک مرکزی به بانکهایی که با مشکل مالی روبرو بوده و در
معرض ریسک فروپاشی هستند ،تسهیالت اعطا می کند.0رکود اقتصادی و نوسانات نامطلوب معموال با بی
ثباتی مالی در ارتباط است که مسئول ایجاد نااطمینانی در اقتصاد بوده و بر تصمیمات کارگزارهای اقتصادی از
جمله بخش خصوصی و بانک مرکزی نیز اخالل ایجاد می کند .از اینرو ثبات مالی نباید به عنوان هدف دوم
برای بانک مرکزی تعیین شود و ثبات مالی و نظام مالی توسعه یافته و سالم یک پیش شرط ضروری برای
موفقیت سیاست پولی تحت هدفگذاری تورم است .زمانی که بحران یا شوک های غیر منتظره رخ می دهد،
کارایی سیاست پولی متأثر می شود و اهداف تورمی ممکن است از دست رود .زمانی که این اتفاق رخ میدهد
به این معنا نیست که استراتژی هدف گذاری تورمی به کل فراموش شود .بی ثباتی مالی به ویژه از طریق کانال
انت ظارات منجر به اخالل در مکانیسم های انتقال سیاست پولی گردیده و همچنین سبب بی ثباتی اقتصادی می
گردد .ثبات مالی یک هدف ساده سیاست پولی نیست بلکه پیش شرطی برای بانک مرکزی است تا بتواند سایر
سیاستهای خود را اجرا کند و به اهداف ثبات تورمی و تولید دست یابد.
 .6شاخص های سالمت نظام مالی
هنگامی که یک نظام مالی از ثبات برخوردار است بدین معنی است که اجزای سیستم شامل نهادها ،بازارها و
زیرساخت های مالی به صورت مشترک اخالل های مضر را جذب کرده و فرآیند تخصیص کارآمد منابع مالی را
تسهیل می کند .از دیدگاه صندوق بین الملل ی پول در راستای بررسی ثبات نظام مالی ابزارهای زیر به کار گرفته می
شود.
 نظارت احتیاطی کالن

4

 oشاخص ثبات مالی
 oآزمون تنش /بحران
 نظارت و مراقبت

2

 تجزیه و تحلیل پیوند های مالی کالن

2

به دنبال وقوع آشفتگی مالی در اواخر دهه ،0991نیاز به تجزیه و تحلیل احتیاطی کالن 5مورد تأکید قرار گرفت.
شناسایی آسیب پذیری نظام مالی از جمله آسیب پذیری نسبت به برگشت جریان سرمایه بین المللی 6همراه با شوک
1.lender of last resort
2.Macro prudential surveillance
3.Supervision and surveillance
4.Analysis of macro-financial linkages
5.Macro Prudential
6.International Capital Flow Reversal
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وارده به بخش خانوار و بنگاه ها دارای اهمیت است .از اینرو صندوق بین المللی پول ،آژانس های ملی و منطقه ای
و نهادهای بین المللی در راستای توسعه مجموعه شاخص های سالمت مالی 0با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته اند.
شاخص های سالمت مالی در راستای بررسی سالمت نظام مالی و ارزیابی ریسک سیستماتیک می باشد و شامل
شاخص هایی است که نشان دهنده بازارهایی است که نهادها در آن به فعالیت مشغول میباشند .شاخص های
سالمت مالی مجموع شاخص های احتیاطی خرد 4است .شاخص های احتیاطی کالن 2مجموع شاخص سالمت
مالی( )FSIsو سایر شاخص ها که عمدتاً مرتبط با اقتصاد کالن است ،تشکیل شده است.
 1. 6شاخص های احتیاطی کالن
در این بخش سعی گردیده است خالصه ای از شاخص های احتیاطی کالن ارائه شود .این شاخص شامل شاخص های اقتصاد
کالن و شاخص های سالمت مالی( ) FSIsاست که شاخص های سالمت مالی نیز مجموعه ای از شاخص های احتیاطی خرد
است .شاخص های سالمت نظام مالی عمدتا از مجموع شاخص های سالمت نهادهای مالی به صورت انفرادی به دست می
آید .چارچوب معمول برای تجزیه و تحلیل سالمت نهادها چارچوب کملز ( )CAMELSمی باشد که شامل تجزیه و تحلیل
شش گروه از شاخص های است که سالمت نهاد مالی را نشان می دهد.
کفایت سرمایه
کیفیت دارایی

2

دریافتی ها

6

سالمت مدیریت

نقدینگی
2

5

1

حساسیت به ریسک بازار
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 2. 7شاخص های تجمیعی احتیاطی خرد

01

سالمت مدیریت

کفایت سرمایه
o

نسبت سرمایه تجمیعی

o

توزیع فراوانی نسبت های سرمایه

00
04

کیفیت دارایی
o

13

o

نسبت های هزینه

o

دریافتی سرانه هر شاغل

o

رشد تعداد موسسات مالی

درآمد و سود آوری
o

موسسه وام دهنده

بازدهی دارایی ها
)1.Financial Soundness Indicator(FSI
2.Micro-prudential Indicators
3.Macro-prudential Indicator
4.Capital Adequacy
5.Asset Quality
6.Management Soundness
7.Earnings
8.Liquidity
9.Sensitivity to Market Risk
10.Aggregated Micro prudential indicator
11.Aggregated Capital Ratio
12.Frequency distribution of capital ratios
13.Management Soundness
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o

تمرکز بخشی اعتبار

0



وام دهی ارزی



مطالبات غیر جاری و ذخایر



وام به نهادهای زیان ده بخش عمومی

4



نمایه ریسک دارایی ها



نسبت های اهرمی



o

نسبت هزینه ها و درآمدها

o

شاخصهای سودآوری ساختاری

2

2

نقدینگی

مؤسسه وام گیرنده



o

بازدهی حقوق صاحبان سهام

o

تسهیالت بانک مرکزی به موسسات مالی



نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

o

بخش بندی نرخ بین بانکی



سودآوری شرکت

o

سپرده در مقایسه با جمع های پولی

o

ساختار سررسید دارایی ها و بدهی ها) نسبت دارایی های

سایر شاخص ها در خصوص وضعیت شرکت
بدهی خانوارها

6

1

نقد(

5

o

واکنش به ریسک بازار

برآورد میزان نقد بودن بازار ثانویه

شاخص های مبتنی بر بازار

o

ریسک نرخ ارز

o

o

ریسک نرخ بهره

o

o

ریسک قیمت سهام

o

o

ریسک قیمت کاال

قیمت های بازار ابزارهای مالی  ،شامل سهام
شاخص های مازاد بازده
حاشیه بازده کشوری

2
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 3. 6شاخص های اقتصاد کالن

عملکرد نظام مالی به مجموعه فعالیت های اقتصادی بستگی دارد و تحوالت اقتصاد کالن بر موسسات مالی اثر معنی
داری می گذارد .تجزیه و تحلیل های تجربی اخیر نشان داده است ،تحوالت مشخص اقتصاد کالن قبل از بحرانهای
بانکی بوجود می آیند .از اینرو ارائه تصویر گسترده از اقتصاد کالن برای ارزیابی ثبات مالی ضروری است .این بخش
به مجموعه ای از شاخص های توسعه اقتصاد کالن یا تکانه های برون زا اشاره دارد که می تواند بر نظام مالی اثر
گذارد .در این بخش سعی می گردد در خصوص برخی از شاخص های اقتصاد کالن توضیحاتی ارائه گردد:
 1 . 3. 6رشد اقتصادی

1.Sect oral credit concentration
2.Foreign currency-denominated lending
3.Loans to loss-making public sector entities
4.Risk Profile of assets
5.Household indebtedness
6.Segmentation of interbank rate
7.Deposit in relation to monetary aggregates
8.Indicators of excess Yields
9.Sovereign yield spread
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نرخ رشد کل  :1نرخ های رشد پایین و یا نزولی غالباً توانایی بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان را
کاهش میدهد و ا منجر به افزایش ریسک اعتباری می گردد .رکود سرآغاز بسیاری از آشفتگی های نظام مالی
است.

کاهش فعالیت بخشی : 2کاهش فعالیت در بخش های اقتصادی که وام ها و سرمایه گذاری های موسسات
مالی در آن در بخش ها متمرکز شده است می تواند اثرات سریع بر سالمت نظام مالی گذارد .این امر موجب بدتر
شدن کیفیت پرتفولیو و حاشیه سود آوری موسسات مالی می گردد ،و به جریانات نقدی و ذخایر پایین تر منتج
می گردد .در اقتصادهای در حال گذار این مشکالت به دلیل نبود پیشرفت در تجدید ساختار در بنگاه های دولتی
بروز می کند.
 2. 3. 6تراز پرداخت ها

کسری حساب جاری :افزایش در نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی عموماً با جریان های
خارجی زیاد سرمایه مرتبط است که توسط نظام مالی داخلی به چرخش درآمده و می تواند منجر به جهش اعتبار و
قیمت دارایی شود .کسری بزرگ حساب جاری خارجی می تواند نشانه آسیب پذیری در برابر بحران ارزی باشد که
با پیامدهای منفی برای نقدینگی نظام مالی همراه است به ویژه اگر کسری توسط پرتفوی کوتاه مدت سرمایه های
ورودی تامین شده باشد .بحرانهای مالی که پیامدهای فوری برای نظام مالی دارد ممکن است زمانی اتفاق افتد که
سرمایه گذاران خارجی متوجه میشوند کسری حساب جاری زیاد قابل دوام نیست و از این رو سرمایه گذاری های
مالی از کشور خارج می گردد.
ذخایر بدهی خارجی :نسبت پایین ذخایر بین المللی) در بانک مرکزی و نظام مالی در مجموع (به بدهی های
کوتاهمدت) داخلی ،خارجی؛ دولتی و خصوصی (به عنوان یک شاخص عمده برای آسیب پذیری به ویژه سرمایه
گذاران در نظر گرفته می شود .شاخص متداول دیگر در مورد کفایت ذخایر عبارت است از ذخایر رسمی ناخالص
بر حسب ماه های واردات کاالها و خدمات است .کل بدهی های خارجی و ساختار سررسید آنها شاخص مهم
دیگری می باشد.
رابطه مبادله : 3تجربه گذشته نشان می دهد اختالل بزرگ در رابطه مبادله ،عامل کمک کننده برای ایجاد مشکالت
بانکداری در بسیاری از کشورها می باشد .کشورهای کوچک با تمرکز باال بر صادرات ،با بروز بحران های بانکی
ناشی از اختالل های بزرگ و ناگهانی در رابطه مبادله ،آسیب پذیرتر می باشند .از سوی دیگر بهبود زیاد در رابطه

1.Aggregate Growth Rates
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مبادله مشکالت بالقوه ای از طریق ایجاد تورم و حباب قیمت دارایی در نظام مالی ایجاد می کند .این اثرات زمانی
که این پیشرفت های گذرا باشند موجب بدتر شدن شرایط می شود.
ترکیب و سررسید جریان های سرمایه :ترکیب جریان های سرمایه) سرمایه گذاری خارجی در پورتفولیو در
مقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،رسمی در مقابل خصوصی ،موسسات با نسبت اهرمی باال و بانک های سرمایه
گذاری در مقابل بانک های تجاری و تامین مالی تجاری ( می تواند شاخص های خوبی برای بررسی آسیب پذیری
بالقوه باشد .کشورها بویژه اگر کسری حساب جاری آنها با نسبت پایین سرمایه گذاری یا با سرمایه گذاری بیش از
حد) با بهره وری پایین(همراه باشد ،آسیب پذیر می باشند
 3. 3 . 6تورم
نوسان در تورم :چنین نوساناتی ارزیابی درست از ریسک بازار و ریسک اعتباری را دشوارتر می کند .تورم اغلب
همبستگی مثبتی با نوسانات باالتر قیمت های نسبی دارد ،عاملی که ریسک پرتفوی را افزایش می دهد و موجب
فرسایش پایه اطالعاتی 0موسسات مالی برای برنامه ریزی ،سرمایه گذاری و ارزیابی سرمایه می گردد .از سوی دیگر
کاهش سریع و قابل توجه در نرخ تورم می تواند به درآمد اسمی و جریان نقدی پایین تر منتهی گردد و به این
ترتیب تأثیر نامطلوبی بر نقدینگی و توانایی ایفای تعهدات موسسات مالی بر جای میگذارد؛ به ویژه در برخی شرایط،
بانک های می تواند از مدیریت دارایی ها در شرایط تورمی باال سود کسب کنند  ،ولی کاهش ناگهانی
تورم ضعف شیوه های بانکداری سنتی آنها را آشکار می سازد.
 4 . 3 .6نرخ ارز و نرخ بهره
نوسان در نرخ ارز و نرخ بهره  :هر چه نوسانات در این دو نرخ بیشتر باشد ،ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز
برای موسسات مالی بیشتر می شود .آسیب پذیری نظام مالی با وجود - 0بار بدهی خارجی باالتر - 4سهم باالتری از
سرمایهگذاری پرتفوی خارجی در کل سرمایه گذاری خارجی بیشتر می گردد .نوسان نرخ ارز مشکالتی را برای
موسسات مالی به دلیل عدم تطابق ارزی بین دارایی ها و بدهی های بانک ایجاد می کند .تجربیات گذشته نشان
میدهد که افزایش نرخ های بهره بین المللی از سه طریق موجب افزایش آسیبپذیری بازارهای نوظهور) درنظامهای
مالی آنها (می شود - 0:از طریق کانال جایگزینی دارایی(4خروج سرمایه(- 4از طریق اثرات منفی بر اعتبار ).وام
گیرندگان بازارهای نوظهور - 2از طریق بدتر شدن مشکالت اطالعاتی 2بازار اعتباری( 2کژگزینی).
از سوی دیگر کاهش در نرخ بهره بین المللی موجب افزایش ورود سرمایه به کشور شده که می تواند موجب
افزایش اعطای تسهیالت با ریسک باال شود .عالوه بر این ،نوسان نرخ های بهره داخلی و بین المللی می تواند اثرات
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مخربی بر نظام مالی هم بصورت مستقیم)اگر بانک نتواند از ریسک نرخ بهره جلوگیری کند (و هم به صورت غیر
مستقیم از طریق بدتر شدن کیفیت اعتبار داشته باشد.
سطح نرخ های واقعی بهره داخلی : 1مؤسسات مالی در نرخ های واقعی بهره باال تحت فشار قرار می گیرند،
مگر اینکه اقتصاد نرخ رشد باالیی داشته باشد .نرخ بهره فزاینده در افزایش مطالبات غیر جاری نقش دارد .از سوی
دیگر نرخ بهره واقعی منفی و ماندگار می تواند نشانه خرابی در نظام مالی باشد که از طریق تثبیت دولتی نرخ بهره
اسمی  4ایجادمیشود.
ثبات نرخ ارز :تقویت زیاد ارزش واقعی پول ملی می تواند ظرفیتِ بخش صادرات در بازپرداخت بدهی اش
تضعیف کند)به دلیل کاهش نرخ ارز و اثر آن بر کاهش درآمدهای صادراتی( .از سوی دیگر کاهش زیاد در ارزش
پول ملی میتواند موجب تقویتِ ظرفیت بخش صادرات برای باز پرداخت بدهی خود شود اما همزمان می تواند
توانایی بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان غیر صادراتی داخلی را تضعیف کند .تغییرات بزرگ در نرخ ارز می
تواند از طریق مستقیم با تغییر ارزش دارایی یا غیر مستقیم از طریق اثرات محتمل بر اقتصاد واقعی ،بر نظام مالی فشار
وارد کند.
 5 . 3. 6جهش قیمت دارایی و وام دهی
جهش وام دهی) رشد سریع نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی :این جهش قبل از بحرانهای
شدید بوجود می آیند .گسترش سریع در وام دهی توسط موسسات مالی اغلب به دلیل اعتبار سنجی ضعیف اعتبارِ
بوجود می آید .عالوه بر این یک محیط مقرراتی ضعیف شامل تضمین های آشکار و ضمنی بخش عمومی میتواند
پذیرش ریسک اضافی را توسط موسسات مالی تشویق کند و موجب گسترش اعتبارات ریسکی شود .وام های رهنی
و سایر وام های مصرفی و همچنین وام های ارزی سرآغاز جهش های وام دهی اخیر به ویژه در اقتصاد های بازاری
نوظهور بوده اند.
جهش قیمت دارایی :سیاست پولی انبساطی می تواند در جهش های غیر معمول در بازده مستغالت و سهام سهیم
باشد .انقباض های بعدی در سیاست ها اغلب منتج به کاهش زیاد در ارزش سهام و مستغالت می گردد و موجب
رکود فعالیتهای اقتصادی می گردد و شرایط را برای ایجاد آشفتگی فراهم می کند .همچنین رکود در بازار سرمایه
به طور طبیعی درآمد موسسات مالی و همچنین ارزش پورتفولیوی سرمایه گذاری و ارزش وثایق را کاهش می دهد.
 6 . 3. 6اثر سرایت

3
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از آنجایی که سیستم مالی یک کشور از طریق جریان های بازار سرمایه و تجارت دوطرفه به سیستم سایر کشورها
مرتبط می باشد ،وقوع بحران مالی در برخی کشورها می تواند بحران مالی در سایر کشورها ایجاد کند.
سرریز تجارت :زمانی که یک کشور به دلیل کاهش ارزش پول ملی خود با بحران مواجه می شود ،سایر کشورها
نیز ممکن است به دلیل سرریز تجارت ناشی از بهبود قابلیت رقابت در ارتباط با قیمتِ کشور بحران زده ،آسیب
ببینند.
همبستگی بازارهای مالی :ریسک سرایت برای کشورهایی زیاد است که ویژگیهای اقتصاد کالن مشابهی دارند یا
پیوندهای مالی نزدیک از طریق بانک های تجاری وجریان های بازار سرمایه با کشور درگیر در بحران دارند،
خصوصاً همبستگی بین قیمت های بازار سهام ،نرخ های ارز و نرخ های بهره در کشورهای مختلف اغلب به عنوان
شاخصی از ریسک سرایت دیده میشود (ایوان و همکاران.0)4111،
 .7بررسی وضعیت ایران در برخی از شاخص های اقتصاد کالن از دیدگاه صندوق بین المللی پول
در این بخش سعی می گردد به بررسی روند برخی متغیرهای کالن اقتصادی در ایران در سال های اخیر که بر
شرایط فعالیت بانکها اثر گذار بوده اند،پرداخته شود.
 1 . 7نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ واقعی سود
نرخ رشد اقتصادی یکی متغیرهای کالن اقتصادی اثر گذار بر شرایطی است که بانک ها در آن فعالیت مینمایند .
قاعدتاً بهبود شرایط اقتصادی همراه با نرخ رشد اقتصادی مناسب زمینه را برای فعالیت های تولید فراهم نموده و
بنگاههای تولیدی نیز در این شرایط می توانند از تسهیالت اخذ شده از سوی بانک ها با هدف گسترش فعالیت
های خود به تولید اقتصادی کمک نموده و از سوی دیگر با بازپرداخت تسهیالت اخذ شده موجبات گردش
نقدینگی را فراهم نموده و مطالبات غیر جاری نیز افزایش نمی یابد .در ایران همانگونه که در نمودار زیر مشاهده
میگردد ،نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی داشته است و نوسان نرخ رشد اقتصادی اثرات منفی بر فعالیت های
اقتصادی خواهد گذاشت .به ویژه نرخ رشد اقتصادی منفی در سالهای  0290و  0294که ناشی از تشدید تحریم
ها بود ،زمینه را فراهم نمود که بسیاری از بنگاه های تولیدی ورشکسته شده و یا کمتر از ظرفیت تولید نمایند که
این امر به افزایش مطالبات غیر جاری بانکها منجر شد و افزایش مطالبات غیرجاری نیز موجب کندی گردش
نقدینگی گردید .افزایش مطالبات غیر جاری بانکها با تاثیر منفی بر  EPSو با افزایش ذخایر مطالبات بانک ها
همراه است و این امر بر سود دهی بانکها اثر خواهد گذاشت .از سوی دیگر در سال های  ،0290و ، 0294همراه با
کاهش فعالیت های تولیدی  ،افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده های تولید همراه با اجرای طرح
Evans et.all,2000
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هدفمندی یارانه موجبات افزایش نرخ تورم فراهم گردید .شرایط تورمی همراه با شرایط رکود اقتصادی ،کشور را
در وضعیت رکود تورمی قرار داد .بسیار از بنگاه های تولیدی قادر به باز پرداخت تسهیالت خود نبودند .از سوی
دیگر عالوه بر بنگاه ها و فعالیتهای اقتصادی که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی قادر به پرداخت تسهیالت نبودند
به دلیل کمتر بودن نرخ سود تسهیالت مورد انتظار تسهیالت از نرخ تورم ،بسیاری از تسهیالت گیرندگان ترجیح
دادند که تسهیالت اخذ شده را در فعالیتهای غیر تولیدی زود بازده سرمایه گذاری کنند به طوریکه با بازدهی
ناشی از آن میتوانند سود مورد انتظار به همراه وجه التزام را پرداخت نمایند .در نهایت منجر به افزایش مطالبات
غیر جاری بانک های گردید .کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی در سال های  0295و  0296بیشتر ناشی از بهبود
انتظارات تورمی به دلیل ثبات نسبی بازار نر خ ارز و رعایت انضباط مالی دولت بوده است .البته بحث های بازگشت
مجدد تحریم  ،افزایش انتظارات تورمی و نوسان بازار ارزو افزایش رشد نقدینگی بدون هدایت صحیح آن به سمت
تولید می تواند منجر به تورم دورقمی گردد.
 .8نسبت های بانکی در ایران
 1 .8کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده سالمت بانک ها می باشد .نسبت کفایت سرمایه
مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کا دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل  2درصد
باشد و کل دارایی های موزون به ریسک ،از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری ،ریسک بازار و ریسک
عملیاتی محاسبه می گردد .متاسفاه برخی بانک ها در حال خاضر از وضعیت مناسب برخوردار نمی باشند و حداقل الزم
را رعایت نکرده اند.
 2 .8بدهی بانک های به بانک مرکزی

بررسی تسهیالت بانک مرکزی به موسسات مالی به عنوان یکی از زیر شاخه های نسبت نقدینگی است که مورد
بررسی قرار می گیرد که هر چه این نسبت باالتر باشد نشان از این دارد که بانک ها و موسسات مالی با کمبود
نقدینگی مواجه میباشند و این امر می تواند به دلیل عدم تطابق سررسید بین دارایی ها و بدهی های بانک ها و
موسسات مالی باشد .از آنجا که بانک ها بیشتر دارایی خود را به صورت دارایی ثابت و بلند مدت نگهداری
میکنند)به دلیل اعطای تسهیالت در برابر وثیقه ملکی و عدم بازپرداخت تسهیالت توسط تسهیالت گیرنده (قابلیت
نقدینه بودن آن بسیار پایین می باشد .در سالهای اخیر باال بودن نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی) به ویژه بانک
مسکن (ناشی از تأمین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی است که این روش به دلیل افزایش پایه پولی
اثرات تورمی بسیاری بر اقتصاد به جای گذاشت .همچنین سرمایه گذاری بانک ها در دارایی ها و مستغالت به دلیل
نقدینگی پایین آنها ،رشد دارایی های منجمد در بانک ها و تالش بر خی بانک ها برای ارائه سود های باالتر از نرخ
مصوب بانک مرکزی جهت جذب سپرده نشان از مشکل نقدینگی دارد
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جمع بندی

یکی از سواالتی که همیشه مطرح بوده است ارتباط بین رشد و توسعه اقتصاد و توسعه نظام مالی است و سوال این است
که آیا توسعه نظام مالی منجر به رشد اقتصادی می گردد یا این ارتباط بالعکس است.اکثر مطالعات تجربی نشان از
اثرگذاری توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دارد .از اینرو ثبات نظام مالی ،توسعه و تقویت آن برای دست یابی به
اهداف رشد مطرح شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر دست یابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه 2
درصد ضروری است .همان طور که ذکر گردید سالمت نظام مالی متأثر از شرایط اقتصادی و نحوه عملکرد شبکه بانکی
است .شرایط اقتصادی جز عوال بیرونی و اثر گذار بر عملکرد بانک ها می باشد که البته نحوه فعالیت بانک ها نیز بر
متغیرهای اقتصاد کالن اثر خواهد گذاشت .در سال های اخیر اعمال تحریم های غرب علیه ایران ،تحریم بانک مرکزی
و بانک ها بر شرایط اقتصادی و نحوه عم لکرد بانک ها اثر گذاشته است .در حال حاضر نیز خروج آمریکا از برجام نیز
ابهام هایی را در ارتباط با ب ازگشت مجدد تحریم ها ایجاد کرده است .در راستای ایجاد ثبات و سالمت نظام مالی نیاز
است محیط فعالیت بانک ها منظور شرایط اقتصادی بهبود یابد در این خصوص ایجاد ثبات اقتصادی ،ثبات بازار ارز به
ویژه به دلیل اثر گذاری نوسان نرخ ارز بر انتظارات تورمی،ر شد اقتصادی پایدار و تداوم کاهش نرخ تورم ،افزایش
سرمایه بانک ها در راستای تحقق کفایت سرمایه مناسب با استانداردهای بال ،تقویت مدیریت رسک در بانکها در
راستای کاهش مطالبات غیر جاری و همچنین مدیریت ریسک نقدینگی (با توجه به اینکه جنگ قیمتی بین برخی بانک
ها در جهت جذب سپرده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان از مشکل نقدینگی بانک ها دارد ) ،رعایت
استانداردهای بین المللی (استاندارد های بازل) ،اسقرار کامل اصول حاکمیت شرکتی از جمله عوامل درون سازمانی و
برون سازمانی مؤثر بر عملکرد بانک ها و تقویت سالمت نظام مالی است.
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