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  پیشگفتار
ادارة کشورها مدیریت اقتصاد کشور در نظامی هاي پیش روي متخصصان و مدیران  ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     دهـد و گـاهی بحـران    ی همۀ کشورها را تحت تأثیر قرار مـی اقتصاد بومی و مل
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

ایـن  و در سراسر نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست دوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیت

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
شـده بـه دیگـر     شکل مـدیریت ها به  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  کشورها تسري یابد و آسیب
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكکشور را دچار فشارها و  شود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و  سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   هاي پی  ترین آنها تحریم مداومترین و  اقتصاد کشور شده که مهم

  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می
هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  

رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا     شود. از این ون بر آن تحمیل میهایی است که به دالیل گوناگ بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال راهبردي و هوشمندانۀ خود  تفکر

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     ساله، با رویکردي جهادي، انداز بیست چشماقتصادي و دستیابی به اهداف سند 

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

ارآفرینی، سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـ        ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره  پیشتازي اقتصاد دانش

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 شش

بادي تأمین کاالي وارداتی، تـأمین امنیـت   دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در م
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  توسعۀ حوزة عمل مناطق آزاد تأکید شده است. حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در    ، هـاي فـروش   شایجاد تنـوع در رو ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، افزایش صادرات گاز، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

دولت، افـزایش سـهم    هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ صندوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمان

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
ار سـال از  رغـم گذشـت چهـ    قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  ابالغ سیاست
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اند بـراي تحقـق اهـداف     از همه خواستهاند و  ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  شده در این سیاست تعیین

، پژوهشگاه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی ،نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست ایران
د و ضمن تجمیـع  نها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کن بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   در این حوزه و به اشتراك آمده دست هاي به ها و دانش تجربه
  .سازي در این حوزه بردارند ها و گفتمان شدن این سیاست کشور قدمی در راه اجرایی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28که در روزهاي کنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   سـتحکم هـا و پایگـاهی م   کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِحرکت بالنده، رشد

 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا قتصادي برونا

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر
 هاي محیطی. تکانه

  

در انتشـارات دانشـگاه شـهید     مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و   نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث    مند شوند. براي بهره آمده در این کنگره بهره دست به
هـاي نظـري    مجلدات دهم تا دوازدهم با محوریت مبانی و مولفهراهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و 

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 

  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردم: جلد سو
  یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن اقتصاد دانشنقش جلد هفتم: 

  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2مقاومتی(هاي اقتصاد  جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به مسئوالن و مدیران دستگاه ۀهاي هم ها و حمایت تالش همچنین از
دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت دانشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  

گـذاري   رئیس شوراي سیاسـت ((رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی 
هـاي    ، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  )دبیرکل کنگره(شمس دولت آبادي  ، جناب آقاي دکتر محمود)کنگره

شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        
، استادان )ـ اسالمی صدرا رئیس مرکز علوم انسانی(االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی  کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزتهاي  محترم کمیته
  نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  به زیور طبع آراسته شده است.  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) (معاون وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري  بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه

  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  شناسی نظام بانکی کشور از منظر اقتصاد مقاومتی  آسیب
   **دهقی ، مجتبی راعی*مراد سیف اهللا

  چکیده  
شناسـی نظـام بـانکی از منظــر اقتصـاد مقـاومتی باعـث افــزایش عمـق نگـاه اسـتراتژیک بــه           آسـیب 
هاي اقتصادي و علل خصوص در حـوزة نظـام بـانکی خواهـد شـد،       هاي بلندمدت در حوزه ریزي برنامه

هـا   سازي نقاط ضعف نظام بانکی در مقابله با شرایط غیرمعمـول اقتصـادي بانـک    عبارتی با مشخص به
هاي طبیعی  پذیري را در مقابله با بحران ریزي کنند که کمترین آسیب اي برنامه گونه واهند بود بهقادر خ

داشـته باشـند. در     هاي ساختگی مانند ایجاد شرایط تحـریم  هاي تجاري و یا بحران اقتصاد مانند سیکل
هـاي   جـارب بحـران  هاي کمیته بازل که عموماً هرکدام برگرفتـه از ت  نامه این پژوهش با بررسی توصیه

شناسـی نقـاط ضـعف نظـام بـانکی کشـور در مقابلـه بـا          اند، به آسـیب  اقتصادي رخ داده در غرب بوده
هاي اقتصادي ناشـی از تحـریم و فشـارهاي اقتصـادي، کـه غالبـاً ناشـی از عـدم اجـراي ایـن            بحران
  ها بوده، پرداخته شده است.   نامه توصیه

  شناسی  قاومتی، اقتصاد مقاومتی، آسیبکمیتۀ بازل، بانکداري مها:  کلیدواژه

  مقدمه  
هاي بسیار مهم و محرك اقتصـاد محسـوب    هاي بانکی در کشورهاي مختلف همواره یکی از بخش نظام

هـاي   هـا و تکانـه   شده و تقویت این بخش، منجر به تقویت اقتصـاد کشـورها در مقابلـه بـا انـواع شـوك      
در اقتصاد به حدي بـوده اسـت کـه در بنـدهاي اقتصـاد      ایجادشده خواهد شد. اهمیت نظام بانکی کشور 

مقاومتی نیز به اهمیت و لزوم اصالحات در نظـام بـانکی اشـاره شـده اسـت. در سـالیان گذشـته رخـداد         
انـد، امـا باعـث ایجـاد      هاي مالی بزرگ در دنیا هرچند بیان شده اسـت کـه منشـأ بـانکی نداشـته      بحران

هـاي بـزرگ امریکـا     ند که حتی باعث ورشکستگی بسیاري از بانکا ها شده هایی در سطح بانک نابسامانی
اند. در ایـن راسـتا و همچنـین بـا ابـداع       شده است که خود نیز باعث افزایش دامنۀ بحران در اقتصاد شده

المللی درگیر نظارت بـانکی   ترین نهاد بین عنوان فعال هاي تأمین مالی پیچیده و نوین کمیتۀ بازل به روش

                                                        
  .عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)  *

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصاد گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه عالمه طباطبایی  **
Mraeid67@gmail.com   
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طور ضـمنی   رچند که کمیتۀ بازل داراي قدرت قانونی نیست، لکن اکثر کشورهاي عضو بهشکل گرفت. ه
هـاي بـانکی داراي    هاي آن هستند. همچنین برخی از مطالعات کارشناسان حوزه مؤظف به اجراي توصیه

اي براي استفاده در نظام بانکی کشور بوده است که قبل از رخـداد شـرایط بحرانـی دیگـري      نکات ارزنده
انند شرایط تحریم و فشار باید آمادگی الزم را براي نظام بانکی کشور ایجـاد کـرده باشـد. لـذا در ایـن      م

هـاي   هـاي کمیتـۀ بـازل و همچنـین اسـتفاده از توصـیه       پژوهش تالش شده است با استفاده از توصـیه 
ی نظـام بـانکی در   ها وجود دارد و مقایسه آن با وضعیت کنون سازي بانک اي که در حوزة مقاوم کارشناسانه

ها در مقابله با شرایط غیرطبیعی اتخـاذ نمـود،    کشور بتوان راهکارهایی براي افزایش سطح مقاومت بانک
هـاي اقتصـادي در کشـور     هاي تأمین مالی پروژه چراکه با نگاهی به اقتصاد کشور در سالیان اخیر و شیوه

یت موضوع لـزوم افـزایش سـطح مقاومـت     محوربودن اقتصاد پی برد که این مطلب اهم توان به بانک می
  سازد.  ها در مقابله با شرایط غیرطبیعی مانند شرایط تحریم را هویدا می بانک

  مبانی نظري
هـا بسـیار    گذرد و وظایف بانـک  هاي بانکداري در جهان می امروزه با گذشت چندین دهه از شروع فعالیت

هـا مکـانی امـن بـراي      ه است، چراکه در ابتدا بانکگیري نظام بانکی شد تر از اوایل شکل بیشتر و پیچیده
نگهداري وجوه مردم بوده است و در طی زمان با شروع به ارائه تسهیالت بـه مشـتریان، وظـایف بـانکی     

هـا در قبـال    هاي تأمین مالی و ایجاد مشتقات مالی وظایف بانک تر شده و امروزه با افزایش روش پیچیده
هـاي تـأمین    خصوص در کشورهاي در حال توسعه که اغلب شـیوه  . بهاقتصاد به کلی دگرگون شده است

هـا در اقتصـاد    اي ندارنـد نقـش بانـک    اي همانند بازار اوراق قرضه و یا بازار بورس پیشرفته مالی پیشرفته
دلیل ارتباط تنگاتنگی اسـت کـه بـا     ها بیشتر به کند. اهمیت توجه به بانک شکلی پررنگ خودنمایی می به

هـاي مـالی در جهـان     ها قادر به ایجاد بحـران  ادي دارند. از این جهت که عملکرد غلط بانکشرایط اقتص
هاي مالی در دنیا توانسته است منجر بـه ورشکسـتگی بسـیاري از     داد بحران دیگر رخ بوده است و ازطرف

هـاي   بحرانزدن به وسعت  افزا باعث دامن شکلی هم هاي بزرگ دنیا شود. و در مجموع این دو اثر به بانک
الملل و افزایش درجۀ بـازبودن اقتصـاد    دلیل گسترش سطح تجارت بین دیگر به مالی خواهند شد. ازطرفی

کشورها با ایجاد بحران در یک کشور سرریزهایی آن به سایر کشورها نیز سرایت خواهد کرد، لذا باید این 
گیـري کـرد. همچنـین     بحـران تصـمیم  ها از قبل صورت پذیرفته باشد تا بهتر بتوان در شرایط  بینی پیش

اي براي انجام آزمون و خطا قرار گیرد لذا از این منظر ضروري است  عرصۀ اقتصادي کشورها نباید عرصه
سازي نظام بانکداري استفاده کرد و با توجه بـه تغییـرات    هاي مقاوم که از تجربیات سایر کشورها در حوزه

کنند بایستی ایـن   داري پیروي می ی که اغلب از الگوي سرمایهساختاري که اقتصاد کشور ما با اقتصادهای
شناسی نظام بانکی کشـور قـرار گیرنـد. برخـی از      شده تا بتوان الگویی موفق براي آسیب تجربیات تعدیل
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  به دو دلیل:  1هاي سیاستی مربوط به مطالعاتی است که کمیتۀ بازل ترین این توصیه مهم
هاي مقرراتـی   المللی توسعۀ و تکامل چارچوب هاي مالی بین بل بحرانالف) اقدامات پیشگیرانه در مقا

المللـی گردیـده و یـا     هاي مالی بین ها و نابسامانی ها، موجب جلوگیري از بحران مطلوب و نظارت بر بانک
  تري داشته باشد.  گردد که پیامدهاي منفی مالیم آنکه حداقل باعث می

روي از استاندارد واحد کفایت سرمایه انجام داده اسـت و  به پی 10ب) کمک به کشورهاي عضو گروه 
هـاي سیاسـتی کمیتـۀ بـازل      هاي سیاستی ارائه کرده است. لذا در ابتدا به معرفی توصـیه  در غالب توصیه

  پرداخته شده و سیر تکاملی آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. 
  اند از:  هاي سیاستی کمیته بازل عبارت برخی از توصیه

  ها.  : اصول نظارت بر واحدهاي خارج از کشور بانک1983سال  
  توافقنامۀ مربوط به کفایت سرمایه. 1988سال :  
  اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر. 1997سال :  
  ها.  : چارچوبی براي کنترل سیستم داخلی بانک1998سال  
  اصول مدیریت ریسک اعتباري. 2000سال :  
  ت ریسک در بانکداري الکترونیکی. : اصول مدیری2003سال  
  ها.  (فوریه): ارتقاي حاکمیت شرکتی در بانک 2006سال  
  (ژوئن): توافقنامه جدید کفایت سرمایه.  2006سال  
  مؤسسات مالی.  2007سال :  
  اصول صحیح مدیریت ریسک نقدینگی و نحوة نظارت. 2008سال :  
  حسابرسی مشترك و نظارت بانکی.  2008سال :  
  2: ارتقاي چارچوب بازل 2009سال  .  
  جانبه با بحران بانکی جهانی.   : برخورد همه2009سال  
  اصول ارتقادادن حاکمیت شرکتی در بانک. 2010سال :  

                                                        
ده است که معموالً  هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي گروه بازل مرکب است از نمایندگان ارشد بانک . کمیتۀ بال یا کمیتۀ1

گردد و به  می عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل لمللی بها هاي بین بار توسط بانک تسویههر سه ماه یک
طور  هبازل داراي قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهاي عضو آن ب همین دلیل به کمیتۀ بازل معروف شده است. کمیتۀ

وري ا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهند از آرژانتین، استرالیا هاي آن هستند. اعضاي کمیته عبارت ضمنی مؤظف به اجراي توصیه
جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان  هند، اندونزي، ایتالیا، ژاپن، کرةکنگ،  خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ

 کمیتۀترین اقدامات  مریکا. از مهما فریقاي جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایاالت متحداسعودي، سنگاپور، 
   بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
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کفایت سرمایه معیاري است براي تعیین اندازة سـرمایه بانـک کـه     1براساس مفاد بیانیه کمیتۀ بازل 
دیگـر نسـبت کفایـت سـرمایه      عبارت ارات بیان شده است. بهخطربودن اعتب شکل درصدي از درمعرض به

شده به ضرایب ریسک به درصـد اسـت. حـداقل     هاي موزون حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی
درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت. کمیتـۀ بـازل در         8، 1نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بازل 

منتشر کـرد تغییـرات جدیـدي را در نحـوة      2تحت عنوان بال  1999دستورالعمل جدید خود که در سال 
محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرد. تعریف کفایت سرمایه براساس مفـاد کمیتـه   

  شرح ذیل تعریف شده بود:  به 2و  1کمیتۀ بازل 
   کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایۀ الزم براي پوشش ریسک اعتباري.

گیري کفایت سرمایه  در زمان خود با درنظرگرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه 1با وجودي که بازل 
ها طراحی شد، لیکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغییر شرایط در بازارهـاي مـالی و بـانکی     بانک
شـده در ایـن زمینـه     هـاي مطـرح   ترین نارسایی تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید که عمده المللی به بین
  شرح زیر بوده است:  به
 هاي ریسکی.  محدودیت طبقات دارایی  
 ها.  محدودیت اوزان ریسکی دارایی  
 هاي کاهش ریسک اعتباري (محدودیت احتساب وثایق و تضمینات در فرایند  محدودیت کاربرد تکنیک

  ها).   اعتبارسنجی مشتریان بانک
 ی. هاي بازار و عملیات گرفتن ریسک نادیده  
 ها.  هاي مدیریت ریسک توسط بانک محدودیت در کاربرد روش  
 هاي متقاضی تسهیالت بـانکی (عـدم اسـتفاده از     گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی شرکت نادیده

  ها در فرایند اعتبارسنجی).  رتبۀ اعتباري شرکت

  چیست؟   2وجودآمدن بیانیۀ بازل  علل به
 باري. گیري ریسک اعت محدودیت اندازه  
   .تغییرات ایجادشده در محیط مقرراتی و بانکی جهان  
 1990ترشدن محصوالت و خدمات بانکی در دهۀ  پیچیده .  

  را با اهداف زیر تعیین نمود:  2کمیتۀ بازل چارچوب جدید بازل  1999سپس در سال 
 هاي مالی.  ترویج امنیت و سالمت سیستم مالی و حفظ سطح کلی سرمایۀ کنونی در سیستم  
   .گسترش شرایط تعادلی و رقابت در بازارهاي مالی  
 ها.  ها و کنترل آن تر براي شناسایی ریسک ارائۀ رویکرد جامع  
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داراي سـاختاري کـامالً پیچیـده بـوده اسـت. در واقـع ترتیبـات         1برخالف بازل  2هاي بازل  توصیه
کـه بـا تکامـل و سـطح اسـتاندارد      شده در بیانیۀ جدید، استانداردهاي بکار رفته در بیانیۀ قبلی است  وضع

هـاي   باالتر، در چارچوب ارکان جدید آورده شده است. پس از بحران مالی و اعتباري جهان در طی سـال 
که در ابتدا از بخش بانکی امریکا آغـاز شـد، کمیتـۀ بـازل در کشـور سـوئیس بـا هـدف          2009و  2008

اي از مقررات بانکی جدیـد   بانکی، مجموعه پذیري بخش جلوگیري از بروز بحرانی دیگر و افزایش انعطاف
به مدت دو سال خود را بـراي اجـرا    2011ها از سال  تنظیم و معرفی کرد که بانک 3را تحت عنوان بازل 

هـاي   گیري طور کامل اجرایی شود. این مقررات که سخت باید به 2018اند و سپس تا سال  آن آماده کرده
کند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک  ا و کفایت سرمایه اعمال میه گیري بانک بیشتري در زمینه ذخیره

هـاي واردة   بخش بانکی در تحمل شـوك  کار گیرد و باعث بهبود توانایی ها راهبردهاي مختلفی را به بانک
ناشی از فشارهاي مالی و اقتصادي شود. این موضوع همچنین باعث کاهش ریسک وارده از بخش مـالی  

توسعۀ مقـررات و مـدیریت    3هاي بازل  د شد. همچنین یکی دیگر از اهداف توصیهبه اقتصاد واقعی خواه
بـه ادبیـات تحقیـق     3ها است. از آنجـایی کـه مفـاد بـازل      به همراه تقویت شفافیت و افشاگري در بانک

  تر است در ادامه به تشریح هر کدام پرداخته شده است:  نزدیک
تر از  گیرانه ها، شامل تعاریف سخت بخش سرمایه و اهرمتغییرات ایجادشده در  3هاي بازل  در توصیه
اي بـاالتر بـراي    اي بیشـتر، الزامـات سـرمایه    هاي سـرمایه  اي باالتر و محافظ هاي سرمایه سرمایه، نسبت

هاي اهرمی قراردادي بوده اسـت. همچنـین تغییـرات ایجادشـده در      پوشش ریسک طرف مقابل و نسبت
قدینگی شـامل: نسـبت پوشـش نقـدینگی (جهـت پوشـش نقـدینگی در        ارتباط با استانداردهاي کمیت ن

مدت)، نسبت خالص تأمین مالی پایدار (جهت پوشش نقدینگی در بلندمدت)، و سایر تغییرات شامل:  کوتاه
هاي تجاري، مالحظات مربـوط بـه اوراق مشـتقه و مسـائل      تغییر ذخایر احتیاطی مربوط به ریسک چرخه

سـازد   ها را ملزم مـی  بانک 3هاي بازل  و افزایش شفافیت بوده است. توصیه هاي حسابداري مربوطه، رویه
هـاي   دارایـی  1% از سـرمایۀ درجـۀ   6) و 2% در بـازل  2% از حقوق صاحبان سهام عادي خود (از 4.5که 

سرمایۀ حائل اضافی را  3گیري کنند. همچنین بازل  ) ذخیره2% در بازل 4شده با ریسک خود را (از  موزون
اي  % و ذخیـرة حائـل ضـد دوره   5/2به میـزان   1کند که شامل ذخیرة سرمایۀ حائل اجباري عرفی مینیز م

دهد تا در زمان رشد سـریع اعتبـارات،    شود که این امکان را به قانونگذاران هر کشوري می می 2مصلحتی
ـ    3% از سرمایه را اجباري کنند. عالوه بـر ایـن بـازل    5/2گیري تا  ذخیره % و دو 3ی حـداقل نسـبت اهرم

سازد تا براي پوشش  ها را ملزم می بانک 3کند. نسبت پوشش نقدینگی نسبت نقدینگی الزامی را معرفی می
هاي نقدي با کیفیت باال به میزان کافی نگهداري کننـد،   روز، دارایی 30خالص کل جریان نقدي خود در 

                                                        
1. a mandatory capital conservation buffer     2. a discretionary countercyclical buffer 
 

3. liquidity coverage ratio  
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ار موجود تأمین مـالی ثابـت، بیشـتر از    سازد تا مقد ها را ملزم می نیز بانک 1نسبت تأمین مالی ثابت خالص
  مقدار مورد نیاز تأمین مالی ثابت در طی یک دورة یکسالۀ تداوم بحران باشد.  

سازي نظام بـانکی کشـور الزم    شده، براي مقاوم هاي بانکی دقیق و کارشناسی امروزه با وجود توصیه
عمـل آورد، چراکـه بـاالبودن     را بهها اقدامات الزم  سازي فعالیت بانک است بانک مرکزي در جهت شفاف

منظـور بهبـود سیسـتم بـانکی      اي است براي هماهنگی با دستاوردهاي جهانی بـه  ها مقدمه شفافیت بانک
هاي گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشـنهادي کمیتـۀ    کشور. در سالیان گذشته سیستم بانکی ما تجربه

هـاي الزم را بـراي بکـارگیري     حداقل اینکه زیرساختآوري شده است، نادیده گرفته است و یا  بازل جمع
تر نیز بیان شد، مقـررات کمیتـه    طورکه پیش ها در نظام بانکی کشور نتوانسته است فراهم سازد. همان آن

دنبال شناسایی مشکالتی در چند بانک بـزرگ وضـع شـده     دنبال یک بحران مالی یا به بازل معموالً یا به
شویم مشکالتی که کمیتۀ بازل بـه حـل    دالیل وضع مقررات جدید متوجه می است. با نگاهی به تاریخ و

هـاي اساسـی وجـود     ها اقدام کرده با مشکالتی که سیستم بانکی ما امروزه با آنها مواجه است، تفاوت آن
هـاي   گـذاري  عنوان مثال عدم وجود سیستم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان، بنگاهداري، سرمایه ندارند. به

هاي ما نیز با آن  ترین مشکالت بانکداري در سطح جهان است که بانک و کمبود نقدینگی از مهم پرخطر
اند همۀ کشورهاي عضو کمیتۀ  دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته رو هستند. به روبه

ارند. این در حـالی اسـت   کردن مقررات جدید بازل د بازل بالفاصله و دیگر کشورها سریعاً سعی در اجرایی
  که عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کامالً مشهود است. 

  شناسی نظام بانکداري کشور در راستاي اقتصاد مقاومتی   آسیب
داري حرکت کنـد عـدم وجـود     سمت بنگاه ترین دالیلی که باعث شد نظام بانکی کشور به . یکی از مهم1

صـورت طبیعـی و    ها در این شـرایط بـه   و نرخ تسهیالت بوده است. بانک رابطۀ منطقی بین نرخ سود
ها فـراهم   کردند که بازدهی بیشتري را براي آن هایی حرکت می سمت بخش براساس نفع اقتصادي به

انـد و در   داري حرکت کـرده  سمت و سوي بنگاه شدت به هاي کشور به ساخت. به همین دلیل بنگاه می
داري در نظـام بـانکی    اند که باالبودن سطح بنگـاه  یف سنتی بانکداري دور شدهبرخی مواقع نیز از وظا

ها بجـاي   شود، چراکه امروزه بانک سازي اقتصاد قلمداد می هاي جدي براي مقاوم کشور یکی از آسیب
ــا منــابع نقــدینگی  خصــوص بنگــاه داران و بــه توجــه و کمــک بــه بنگــاه داران بخــش خصوصــی، ب

وري و  انـد و باعـث کـاهش بهـره     اختیار دارند به رقابت با این بخش برخواستهاي که در  مالحظه قابل
هـا باعـث کـاهش چشـمگیر      داري بانک اند. از طرفی بنگاه هاي خصوصی در اقتصاد شده حذف بخش

منابع نقدینگی شده است که باید در شرایط کنـونی در اختیـار بخـش واقعـی اقتصـاد کـه از کمبـود        
  ر گیرد.برد قرا نقدینگی رنج می

                                                        
1. net stable funding ratio  
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دادنـد کـه نفـوذ     هاي ایرانی اکثر مبادالت خارجی خود را از طریق پنج بانک اروپایی انجـام مـی   . بانک2
هـا بـا    شـدن آن  هـا باعـث هماهنـگ    ها و یا تهدیـد آن  ها از طریق خرید سهام آن امریکا در این بانک

خـارجی خـود را در    هاي تحریمی امریکا شد، در صورتی که جمهوري اسالمی ایران مبادالت سیاست
یافـت.   ها متمرکز نکرده بود، میزان خطرپذیري در تحریم بـانکی کـاهش مـی    تعداد محدودي از بانک

موقع براي انجام تدابیر الزم در جهت کاهش ریسـک مبـادالت بـانکی باعـث افـزایش       عدم درك به
مبـادالت خـارجی    کردن پذیري ایران گردید، ولی بعد از این مرحله بانک مرکزي به فکر پخش آسیب

  هاي پولی و ارزي بانک مرکزي)  ایران افتاد. (دانش جعفري، بیست و چهارمین کنفرانس سیاست
هـاي   سازي بنیـان  . وجود تسهیالت غیرجاري بسیار باال در نظام بانکی کشور یکی دیگر از موانع مقاوم3

شـدن حجـم    معنـاي بلوکـه   اقتصادي است. چراکه در عمل وجود حجم باالي تسهیالت غیرجاري بـه 
ها  نکهاي تولیدي و واقعی اقتصاد است. همچنین با باالي نقدینگی الزم براي تداوم حمایت از بخش

کنند کـه بـا    براي جبران زیان ناشی از حجم باالي تسهیالت غیرجاري اقدام به افزایش نرخ بهره می
پذیري باالتري برخوردارند  این اقدام تنها افرادي حاضر به دریافت تسهیالت خواهند شد که از ریسک

هد شد و تکـرار ایـن   که خود این مسئله در بلندمدت منجر به افزایش دوبارة حجم مطالبات معوق خوا
شدت افزایش خواهد داد. در جدول زیـر حجـم    ها را به چرخۀ ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی بانک

  مطالبات معوق نظام بانکی بیان شده است: 
  

  1388-1391حجم مطالبات معوق نظام بانکی ارسال  .1جدول 

نسبت تسهیالت جاري   سال
  ارزي

نسبت تسهیالت غیرجاري 
  ارزي

تسهیالت نسبت کل 
  غیرجاري

1388  18.3  17.9  18.2  
1389  13.9  12.8  13.8  
1390  15.1  15.5  15.1  
1391  14.2  19  14.7  

  
ها در نظـام   گذاران بانکی: لزوم ایجاد اعتماد در بین مشتریان بانک . ضرورت اعتمادسازي در بین سپرده4

داد عـدم اطمینـان در بـین     ها است. چراکه رخ بانک  بانکی با ذخیرة جزئی اساس و الزمۀ تداوم فعالیت
اهد شد، و از آنجایی که در گذاران براي دریافت وجوه سپردة خود خو ها باعث هجوم سپرده مشتریان بانک

کنند و زمان سررسید تسهیالت اعطایی و زمان  نظام بانکی بر مبناي ذخیرة جزئی اقدام به خلق اعتبار می
ها بـا چـالش جـدي مواجـه      هاي خود همزمان نیست، بانک گذاران براي دریافت سپرده مراجعۀ سپرده

ملی افراد اقدام به خرید ارزهـاي خـارجی در   دلیل کاهش شدید ارزش پول  شوند. در سالیان قبل به می
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که  بازارهاي آزاد کردند و سپس حجم زیادي از پرتفوي سپرده خود را با ارز جایگزین کردند، اما هنگامی
هـا بـا    دادن ارزهـاي آن  ها از پس کردند بانک هاي ارزي خود مراجعه می این افراد براي دریافت سپرده

صورت ریالی به  اي و به  ها را به قیمت مبادله زدند و ارزهاي آن سر باز میهاي موجود در بازار آزاد  قیمت
کردند که این مسئله متأسفانه باعث کاهش شدید سطح اعتماد به نظام بانکی کشور شد  ها پرداخت می آن

 گذاري ارزهاي خارجی در سیستم بانکی کشور اقدام به نگهداري فیزیکی این ارزها جاي سپرده و افراد به
  شد.  بازي در اقتصادي می ها سفته زدن به فعالیت کردند که این مسئله خود باعث دامن می

ـ فرانک): قانون داد ـ فرانـک: ایـن قـانون بـه         ها (قانون داد شدن بیش از حد بانک . جلوگیري از بزرگ5
ها  د که ورشکستگی آنها اجازه داد به حدي بزرگ شون ها اشاره دارد. نباید به بانک محدودیت اندازة بانک

کل نظام مالی کشور را با خطر مواجه کند. در واقع نباید بانک به حدي بزرگ شود که نتوان اجـازه داد  
بانک مورد  18درصد مجموع دارایی  65ورشکست گردد. اما در کشور جمهوري اسالمی ایران بیش از 

اندازة آن بیش از حدي اسـت کـه   «بانک ملی، سپه، ملت، تجارت و صادرات است که  5نظر متعلق به 
وجود آورد. لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا  تواند در کشور خطر به و می» بتوان اجازه داد ورشکست شود

  ) 1393ها جلوگیري شود. (همتی و قاسمی،  ترشدن آن ها و همچنین از بزرگ از ادغام بانک
هاي بانکی باید با اتکاي بیشتر بر افزایش سرمایۀ اتفاق افتد و نه از طریق اتکا به سپرده  . افزایش دارایی6

ها در سالیان اخیـر   رغم رشد بسیار زیاد ترازنامه بانک مشتریان و سایر دیون: در نظام بانکی کشور علی
هاي کشور  میزان سرمایۀ بانک 1392ها از رشد ناچیزي برخوردار بوده است. در سال  میزان سرمایۀ آن

درصد بوده است که این رقم بسیار ناچیز است. چراکه سرمایۀ مناسب و  6نسبت به کل ترازنامه در حدود 
هاي پیش روي است و  کافی یکی از شرایط الزم براي حفظ سالمت نظام بانکی در مواجه با انواع بحران

هاي خود باید همواره نسبت  مین ثبات و پایداري فعالیتها و مؤسسات اعتباري براي تض هریک از بانک
هاي خود برقرار نماید. کارکرد اصلی ایـن   هاي موجود در دارایی مناسبی را میان سرمایه و انواع ریسک

گذاران و اعتباردهندگان بانکی  هاي غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده نسبت حمایت بانک در برابر زیان
کند، حفظ و نگهداري سرمایۀ کافی  هاي وارده ایجاد می که این نسبت در برابر زیان دلیل حفاظی است. به

طور  طور اخص و سیستم بانکی به و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به
این  14اعم است. بدین لحاظ در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تأکید گردیده و در مادة 

  ها صریحاً اشاره شده است.  قانون به همین نسبت سرمایه به انواع دارایی
ها نسبت به ترازنامه بسـیار نـاچیز    طورکه در نمودار زیر مشاهده شده است نسبت سرمایۀ بانک همان

شـدن   ها و فشارها بسیار خطرناك اسـت و بـراي مقـاوم    ها در برابر تکانه سازي بانک است که براي مقاوم
  ها داخلی و خارجی باید در آن تجدیدنظر شود.  ظام بانکی در مقابل شوكن
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   7.5نمودار 

  هاي پولی و ارزي) مهدي (بیست و چهارمین همایش ساالنۀ سیاست ،عبدالناصر و قاسمی ،مأخذ: همتی
  

ها در این زمینه و انجام  ها و ایجاد انگیزه در کارکنان آن . بهبود نظام مدیریت درونی مخاطرات در بانک7
  تر بر نظام مالی.   هاي دقیق نظارت

هاي بلندمدت  وجود کادر مدیریتی متخصص و متعهد الزمۀ بهبود وضعیت بانکی و طراحی استراتژي
ها و فشارهاي طبیعی و مصنوعی است. همچنـین   ا انواع تحریمها در مقابل ب سازي بانک بانک براي مقاوم

طرف و مستقل فعالیت کند و همـواره خـود    نظام بانکی کشور باید همواره تحت نظر بازرسان و ناظران بی
را تحت نظارت ببیند، چراکه وجود بازرسانی از جنس بانک مرکزي هرگز نتوانسته است آنچنان که باید و 

هـاي   هـا و مسـائلی در حـوزه    تخلفات بانکی را بگیرد و این مسئله باعث بروز بحران شاید جلوي برخی از
بانکی شده است. از طرفی وجود یک سیستم مستقل و قوي در حوزة نظارت بـر عملکـرد خـرد و کـالن     

گیرانـه مجـازات و پـاداش در بلندمـدت قـادر اسـت        نظام بانکی کشور و متعاقب آن وجود سیستم سخت
اي بـاال   هاي سوءاستفاده در این سیستم تا انـدازه  اي اصالح نماید که هزینه گونه بانکی را بهعملکرد نظام 

رود که انگیزة سوءاستفاده از بین برود. اما در سالیان اخیر با وجود سیسـتم ناکـاراي نظـارتی و همچنـین     
  معـوق در سیسـتم   قوانین و مقررات ناکارآمد پاداش و مجازات شاهد افزایش بسیار شدید حجم مطالبـات 

بـازي از   جاي افزایش تولید در بازار سفته اند و به هاي کالن دریافت کرده ایم، چراکه افرادي وام بانکی بوده
انـد   هاي ارزي براي افرادي که وام دریافت کرده اند، حال آنکه با سه برابرشدة ارزش دارایی آن بهره یافته

بازپرداخت کنند، چراکه اگر با مبلغ وام خود کاالي فیزیکـی   صرفه نیست که اقساط وام خود را مقرون به 
  یافت.  ها به سه برابر افزایش می کردند سرمایۀ آن خریداري می

هاي نظام بانکی کشـور در زمینـه    ها در نظام بانکداري کشور نیز یکی از کاستی . عدم وجود بیمه سپرده8
پرده از طریـق افـزایش نظـارت احتیـاطی نقـش      هاي س سازي اقتصاد است، چراکه با وجود بیمه مقاوم

هاي عمـوم باعـث ثبـات بخـش      اي از وقوع فساد دارند و همچنین از طریق تضمین سپرده پیشگیرانه
  پولی در شرایط بحران خواهند شد. 
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هـاي بـزرگ انگلیسـی بایـد      . کمیسیون مستقل انگلستان دربارة بانکداري بیان کرده است کـه: بانـک  9
هـاي   اي بـا پوشـش   شده در غالب شعب حقوقی جداگانـه  شکل تفکیک مات خرد را بهعملیات ارائۀ خد

احتیاطی مخصوص به خود ارائه کنند. البته این شعب از نظر مالی باید مستقل از گـروه اصـلی باشـند.    
گرایی در ارائۀ تسهیالت بـانکی   عدم توجه به این موضوع در نظام بانکداري کشور باعث عدم تخصص

دهـد و   عنوان مثال بانک صادرات به تولیدکنندگان نیـز تسـهیالت ارائـه مـی     که به نحوي شده است به
نماید. این عدم تخصص در ارائۀ تسـهیالت باعـث عـدم     بانک کشاورزي به صنایع تسهیالت ارائه می

  تخصیص بهینۀ منابع نقدینگی بین بخشی شده است. 
هـاي   روز از فعالیـت  براي داشتن آمـار دقیـق و بـه   . کنترل حجم بانکداري در سایه، نظام بانکی کشور 10

گذاري پولی داشتن اطالعـات   که از لوازم اصلی سیاست هاي پولی درحالی بانکی براي اجراي سیاست
تـوجهی از بـازار پـول کشـور را      هاي بانکی و اعتباري است، بخش قابل روز از انواع فعالیت دقیق و به

مؤسسۀ مالی   6هاي مردم در  هزار میلیارد تومان از سپرده 94 دهد. حدود نظام بانکی سایه تشکیل می
 607درصـد نقـدینگی    15هزار میلیارد تومـان بـیش از    94غیرمجاز قرار دارد. این در حالی است که 

اي دیگر برابـر بـا حـدود     دهد رقمی که در مقایسه هزار میلیارد تومانی موجود در کشور را تشکیل می
بینی کرده در طـول سـال    ار میلیارد تومانی است که بانک مرکزي پیشهز 280سوم تسهیالت  یک 

هزار میلیاردي در شش مؤسسـۀ   94دیگر وجود سپرده  ازسوي شبکه بانکی پرداخت شود. ازطرف 93
اي در نظم سایر ابعاد بازار پـولی داشـته باشـد. همچنـین      زننده تواند نقش برهم تنهایی می غیرمجاز به

 14تعـاونی اعتبـاري و    844الحسـنه،   صـندوق قـرض   6000کشور متشکل از نظام بانکی غیررسمی 
هـاي ایـن بخـش غیرشـفاف و      توجهی از فعالیت مؤسسۀ مالی و اعتباري غیربانکی است. بخش قابل

 1390خارج از چارچوب و قوانین بانک مرکزي است. براساس اعالم رئیس بانـک مرکـزي در سـال    
هزار میلیارد ریال برآورد  850الحسنه  هاي قرض اعتباري و صندوق هاي میزان منابع در اختیار تعاونی

هـاي اعتبـار،    درصد سهم بازار است. در مجموع بخش بانکی سایه شامل تعـاونی  27شده که بالغ بر 
درصد منابع بازار پول را در اختیـار   40الحسنه، و مؤسسات مالی و اعتباري بیش از  هاي قرض صندوق

توجهی است. هرچند این نظام کارکردهاي مهمی در بخـش مـالی دارد، امـا     قابلدارند که رقم بسیار 
ها، نظام بانکی یا بازارهاي دارایی  تجربه اتحادیۀ اروپا نشان داده است که اگر مبادالت مرتبط با بانک

  تواند ثبات مالی بلندمدت را با خطر مواجه کند.  را انجام دهد، می

  کردن مفاد کمیتۀ بازل در ایران   نیازهاي ضروري جهت اجرایی پیش
  . پایۀ قانونی و مقرراتی 1

هـاي بانکـداري در    با توجه به تفاوت ماهوي نظام بانکـداري کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران بـا نظـام       



  11               شناسی نظام بانکی کشور از منظر اقتصاد مقاومتی آسیب

ام بانکداري داري الزم است قوانین و مقررات الزم براي اجراي مفاد کمیتۀ بازل در نظ اقتصادهاي سرمایه
اي تدوین و اصالح شوند که با اصل بانکداري اسالمی در تناقض نبوده و از طرفـی اجـراي    گونه کشور به

  این قوانین باعث دورشدن از هدف اصلی مفاد کمیتۀ بازل نبوده باشد. 

  ها در استفاده از رویکردهاي محاسباتی  . اولویت2
هاي هدفمند در راستاي پیشبرد  سازي ها و رویکردها و شاخص سازي تحلیل با اتخاذ تدابیر الزم براي کمی

نظام بانکی در راستاي مفاد کمیتۀ بازل هر لحظه امکان سنجش میزان پیشرفت در دستیابی به هر بند از 
پذیر بوده و همچنین این رویکرد این امکان را به مـدیریت نظـام بـانکی داده تـا بتواننـد       این مفاد امکان
  ریزي کنند.  شده عقب هستند شناسایی و براي اصالح آنان برنامه گذاري مقدار هدف مفادي را که از

  . ایجاد مؤسسات مستقل اعتبارسنجی و نظارت 3
یکی از مواردي که در نظام بانکی کشور به آن توجـه نشـده اسـت عـدم وجـود مؤسسـات اعتبارسـنجی        

عنوان مثال بانک  ماماً دولتی بوده است. بهکه مؤسسات اعتبارسنجی کنونی ت اي گونه مستقل بوده است. به
باشد که خود این مسئله امکان افشاي برخی از موارد خالف  مرکزي خود ناظر بر عملکرد شبکۀ بانکی می

دهد. لذا الزم است تا مؤسسات مستقل و با بودجـۀ مسـتقل امـور مربـوط بـه       ها را نمی قانون سایر بانک
  . اعتبارسنجی و نظارت را انجام دهند

  ها و بانک مرکزي  هاي مسئول در بانک . آموزش بخش4
باشـد کـه ایـن     یکی از مشکالت کشورهاي در حال توسعه عدم توجه به کارایی افراد در بدو استخدام می

خصوص در  هاي ضمن خدمت تا حدودي براي کارمندان و به امر امروزه تالش شده است با برگزاري دوره
شدن امور در مسائل بـانکی نیـاز اسـت تـا افـراد بـا        اما امروزه با تخصصی نظام بانکی کشور جبران شود.
  کار گرفته شوند.  صالحیت و تخصصی الزم به

  ها  . ایجاد تعامل سازنده بین ناظران و بانک5
ها نظارت ناظران بانکی را براي  سازي شود که بانک اي فرهنگ گونه ها الزم است به رابطۀ ناظران و بانک

انک در شرایط غیرطبیعی اقتصاد و همچنین در بلندمدت الزم بدانند، همچنین تعامل ناظران حفظ کلیت ب
هـا از سـر    اي باشد که این احساس در نظام بـانکی ایجـاد شـود کـه ایـن نظـارت       گونه ها باید به با بانک

  خیرخواهی و درنظرگرفتن مصالح بانک در بلندمدت است. 
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  ها  . ایجاد تغییرات سازمانی در بانک6
هـا در جهـت تغییـر و     نحـو مطلـوبی از آن   توان به اي وجود دارد که می هاي بالقوه در هر سازمانی توانایی

پوشـاندن بـه مفـاد     عمل ارتقاي عملکرد سازمانی بهره برد. در نظام بانکی کشور نیز الزم است براي جامۀ
اجرا و با سـاختار   این کمیته قابل نحوي صورت پذیرد که مفاد سري از تغییرات سازمانی به کمیتۀ بازل یک

  سازمانی نیز تناقضی را ایجاد نکند. 

  . ایجاد تغییرات در نحوة انتشار و افشاي اطالعات 7
نحوي انجام شود که حداکثر شفافیت در نظام بانکی حادث شـده و   نحوة انتشار و افشاي اطالعات باید به

حداقل مقدار ممکن برسـد. ایـن    هاي اطالعاتی به تباعث ایجاد تقارن اطالعات شده و در عمل وجود ران
هاي نظام بانکی کشور در سالیان قبل بوده است، چراکه بسـیاري از تخلفـات مـالی     مسئله یکی از دقدقه

  ها ناشی از عدم وجود شفافیت در نظام بانکی کشور بوده است.  گرفته در بانک صورت

  گیري   نتیجه
ده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجـام شـده   شود با استفا در انتها پیشنهاد می

هاي کمیته بازل شکل گیرد  کردن توصیه هاي الزم براي اجرایی تر مقدمات و زیرساخت است هرچه سریع
هاي گزافی بوده  ها کار کارشناسی و هزینه و نظام بانکی کشور از تجربیات مجانی که هرکدام حاصل سال

ها و فشارهاي داخلی و خارجی تا  ند استفاده نموده و خود را در مقابله با فشارهاي ناشی از شوكاست بتوا
  هاي اقتصاد کشور شود.  حد ممکن ایمن ساخته و همچنین منجر به تقویت بنیان

  منابع  
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، بیسـت و چهـارمین همـایش    »وظایف بانک مرکزي در قبال اقتصـاد مقـاومتی  ). «1393قربانی، پیمان (

  هاي پولی و ارزي، تهران، سالن اجالس سران.   ساالنۀ سیاست
، بیسـت و چهـارمین   »هـاي اقتصـاد مقـاومتی    نی سیاسـت میزگرد بازخوا). «1393دانش جعفري، داوود (

  پولی و ارزي، تهران، سالن اجالس سران.   هاي همایش ساالنه سیاست
، بیسـت و چهـارمین   »هاي اقتصاد مقـاومتی  میزگرد بازخوانی سیاست). «1393زاده، محمدحسین ( حسین

  هاي پولی و ارزي، تهران، سالن اجالس سران.  همایش ساالنۀ سیاست
  ».  وگوي اختصاصی با سایت برهان گفت«زریباف، مهدي، 
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   کالن اقتصاد ایرانهاي ارزي بر متغیرهاي  اثرات تکانه
  دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی) ۀهاي ارزي بست (تحلیل سیاست

  *سیدکمیل طیبی

  چکیده  
هاي ارزي و تجاري تأکید شده  تورمی بر اجراي سیاست -رکودة کنند شده توسط دولت براي عبور از شرایط نگران در بستۀ ارائه

هاي اقتصادي از طریق تعیین  ها و بخش پذیري بنگاه هاي نرخ ارز، حفظ رقابت است. حذف نظام چندنرخی ارز، کاهش نوسان
و  1393ي ها هایی است که براي سال جمله سیاستح نرخ ارز حقیقی و بهبود در ارائۀ خدمات ارزي با حذف بوروکراسی ازسط

کـار   و  عنوان محرك تولید و رونق کسب در نظر گرفته شده است. همچنین در این بسته افزایش صادرات غیرنفتی به 1394
پیشـنهادي دولـت    هاي ارزي مندرج در بستۀ مدي سیاستشود تا به کارآ مورد توجه واقع شده است. در این مقاله تالش می

 مـایی بـراي بسـتۀ   آز توانـد راسـت   تورم پرداخته شود. نتایج تجربی این مطالعـه مـی  براي خروج اقتصاد کشور از رکود بدون 
  دولت نیز هست.  ساختن بستۀ سازوکارهاي مؤثر براي عملیاتی  فکه معرپیشنهادي دولت باشد، عالوه بر آن

رگرسـیونی  پیشنهادي دولت ارائه شده، از طریق تصـریح یـک الگـوي خود   ۀ هاي ارزي که در بست اساس، سیاست براین
(SVAR) هاي اقتصادي مثل تولید، صادرات و اشتغال  ترین شاخص هاي وارده بر مهم براي اقتصاد کالن ایران در قالب تکانه

هاي آماري متغیرهاي اقتصاد کالن ایـران   ها براي خروج از رکود مشخص شود. داده مورد ارزیابی قرار گرفته تا کارآمدي آن
انـد.   از پایگاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استخراج شده 1370-1391 ةر فصلی طی دورطو مورد استفاده در الگو به

مدت،  هاي کوتاه رغم ایجاد تکانه اند که اتخاذ و اجراي سیاست مناسب ارزي، علی نتایج تجربی ناشی از برآورد الگو نشان داده
را به شرایط ثبـات و خـروج از رکـود سـوق     هاي متغیرهاي الگو شده و اقتصاد کشور  در بلندمدت منجر به میرایی در نوسان

ومتی تبیـین شـود،   سازي نرخ ارز که در چـارچوب اقتصـاد مقـا    اساس، یک سیاست مناسب ارزي مثل یکسان د. براینده می
کند  زمانی معین از بین برده و ثبات نسبی اقتصادي را ایجاد میة شده بر شکاف تولید و اشتغال را در یک دورهاي ایجاد نوسان

  سازي اقتصاد کشور باشد.  تورمی و مقاوم ـ  اي براي خروج از رکود تواند زمینه میکه 
   (SVAR)ارزي، الگوي خودرگرسیونی ساختاري   اقتصاد مقاومتی، رکود بدون تورم، شکاف تولید، سیاست: ها کلیدواژه

  . مقدمه  1
سمت چپ انتقـال   عرضۀ کل به آید که منحنی وجود می کودي یا رکود تورمی در شرایطی بهتورم ر پدیدة

دیگر تـورم و رکـود    عبارت ، بهیابد ها افزایش و تولید کاهش می زمان قیمتطور هم ین صورت بهدر ا .یابد
شود. افزایش تقاضا  م رکودي میآید. تورم ناشی از فشار هزینه، منجر به تور وجود می اقتصادي همزمان به

                                                        
الملـل، دانشـگاه اصـفهان     الملل و شوراي راهبري اقتصاد مقاومتی بانک انصار، مدیر قطـب اقتصـاد بـین    بین ۀعضو کمیت *

Sk.tayebi@ansarbank.com ،09131141268  
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کل صعودي باشد، به افزایش تولید نیز منجر  که منحنی عرضۀ، ولی در صورتی کند چند تورم ایجاد میهر
دیگر، هنگـامی مشـکالت    شود. ازسوي بب تورم و کاهش تولید میشود، با این حال، کاهش عرضه س می

زمان بروز کنند و ایـن همـان   طور هم شود که تورم و رکود به می اقتصادي و حتی اجتماعی جامعه تشدید
سو و بیکاري و رکود  شود. زیرا تورم ازیک وضوح مشاهده می در اقتصاد ایران بهاکنون  اي است که هم پدیده

م تحمیل کرده هاي زیادي را به جامعه و مرد دیگر اقتصاد ملی را تحت تأثیر خود قرار داده و هزینه ازسوي
  یابد.  ش میتورم و بیکاري مستقیم است و با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاري هم افزای است. در ایران رابطۀ

هاي پولی و مـالی،   یی سیاستاي ساختاري هر اقتصاد، میزان کاراه هاي رکود تورمی در ویژگی ریشه
هاي بازده و بهـره، الگوهـاي مصـرف،     گذاري نسبت به نرخ پذیري سرمایه اي دولت، کشش ساختار بودجه

هـا اقتصـاد    جه بـه ایـن ویژگـی   گذاري و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. با تو انداز و سرمایه پس
انضـباطی مـالی دولـت و     هاي ارزي حاصل از درآمد نفـت و بـی   هاي مداوم و شوك ایران، کسري بودجه

  اند.  ترین عوامل بروز این پدیده در کشور بوده سیاست انبساطی پولی از مهم
لـت از طریـق تنظـیم    تواند انضـباط مـالی دو   هاي مقابله با رکود تورمی در ایران می حل ترین راه مهم

ها، نحوة  هاي جاري دستگاه ش هزینهصحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسري بودجه، کنترل و کاه
پـولی و سـپس آن افـزایش نقـدینگی نشـود.       که موجب افزایش پایۀ اي گونه استفاده از دالرهاي نفتی به

یش هـاي انبسـاطی پـولی) و افـزا     سیاست اصالح ساختار مالیاتی، اصالح بازارهاي مالی و پولی (پرهیز از
هایی که عواقبی چـون   که به افزایش تولید منجر شده و همچنین پرهیز از سیاست نحوي گذاري به سرمایه
وري کـل عوامـل تولیـد     جویانه و داللی دارد (مانند بازار مسکن) به افزایش تولید و بهره هاي رانت فعالیت

سـازي اقتصـاد در برابـر عوامـل بیرونـی مثـل فسـاد اقتصـادي،          ممنجر خواهد شد. عالوه بر ایـن، مقـاو  
هاي نفتی در چارچوب نظام اقتصاد مقاومتی از نکات مهمـی اسـت کـه از     المللی و توطئه هاي بین تحریم

  کند.  شکنندگی اقتصاد ایران جلوگیري می
اخلـی و  پیشنهادي دولت مشکالت اقتصاد ایران شـامل تنگنـاي مـالی، کـاهش تقاضـاي د      ۀدر بست

خروج از رکود  فرایندعنوان موانعی جدي بر سر راه  المللی به هاي بین گذاري در کنار تحریم کاهش سرمایه
ها و کاهش درآمدها در کنـار تشـدید    اند. در گزارش دولت اشاره شده است که افزایش هزینه معرفی شده
شـوند.   دریافت منابع مالی مـی  هاي داخلی براي جذب و هاي ارزي سبب افزایش تقاضاي بنگاه محدودیت

در نظـام بـانکی و بـازار سـرمایه     هـاي الزم   دلیل نبود زیرسـاخت  که تأمین مالی از منابع ریالی به الیدرح
هاي ارزي نیز راه  خود محدودیت نوبۀ منظور تجهیز و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه است، که به به

دیگر، افت تقاضاي خانوارهـا و دولـت    حدود کرده است. ازسويق منابع ارزي مرا براي تأمین مالی از طری
پی دارد سبب کاهش تقاضـا بـراي محصـوالت    گذاري را در نداز که کاهش سرمایها عالوه بر کاهش پس

  شود.  هاي داخلی می تولیدي بنگاه
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هـاي   طرف و ایجـاد تحـرك در بخـش    از رکود بر رفع تنگناهاي مالی ازیکدولت براي خروج  برنامۀ
عنوان راهکاري براي افزایش تقاضـاي مـؤثر)    یشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بهپ
دیگر بنا نهاده شده است. بخش مهمی از تخصیص ناکاراي منابع مـالی کشـور، ناشـی از مسـائل      سوياز

رهـاي انحصـاري،   دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تـورم بـاال و مـزمن، نظـام ارزي چندگانـه، بازا      ریشه
این  ت و پاگیر اداري بوده است. مجموعۀگذاري و تخصیص منابع و مقررات دس مداخالت دولت در قیمت

خالصه » ثبات اقتصاد کالن شرایط بی«و » کار و  محیط نامساعد کسب«توان در دو عبارت  مسائل را می
کـار و ثبـات و    و  کارآمد کسب فرض اقتصاد مقاومتی وجود محیط مطلوب و نمود. در موقعیت دیگر، پیش

  پایداري در اقتصاد ایران است. 
نظر تـورم، بـازار   هاي اقتصاد کالن براي خروج از رکود، تأمین فضاي باثبات از  رسالت اصلی سیاست

پذیري بیشتر آینـده خواهـد شـد، و رسـالت اصـلی       بینی متوازن است که منجر به پیش ارز و وجود بودجۀ
اقتصـاد خـرد   آوردن فضاي رقابتی در سطح  هاي معامالتی و فراهم کاهش هزینه کار نیز، و  فضاي کسب

کـار   و  هاي بهبود محیط فضاي کسب هاي ثبات اقتصاد کالن و سیاست سیاست خواهد بود. لذا مجموعۀ
هـاي پیشـران و    بخـش   هـاي تحـرك   هاي تجهیز منابع مالی و سیاسـت  سبب خواهد شد کارایی سیاست

پیشـنهادي   کود افزایش یابد. از آنجا که بسـتۀ هاي صادراتی در برنامه خروج از ر لیتتوسعه و تسهیل فعا
ش دارد ابتـدا  ارزي و تحریک تقاضاي مؤثر دارد، این مطالعه تـال هاي صادراتی،  اي بر سیاست ید ویژهتأک

هاي دولـت   اثر سیاست SVARپیشنهادي دولت بپردازد و سپس با استفاده از مدل  به تحلیل و نقد بستۀ
  بر اقتصاد ایران را در قالب چند سناریو تجزیه و تحلیل نماید. 

پیشنهادي دولت مورد نقد و تحلیل قرار  ۀبخش تنظیم شده است: در بخش دوم بست 7این مطالعه در 
پردازد، بخش چهارم به تصـریح یـک    هاي اخیر می گیرد، بخش سوم به تحوالت اقتصاد ایران در سال می

اختصاص دارد. بخش پنجم و ششم  (SVAR)چارچوب پویا در قالب یک الگوي خودرگرسیونی ساختاري 
هاي ارزي و نفتی بر متغیرهـاي تولیـد و اشـتغال اسـت و منبـع       نتایج تجربی را که تمرکز بر اثرات تکانه

  ها اختصاص دارد.  فتهگیري یا کند. در نهایت، بخش هفتم هم به نتیجه هاي متغیرهاي الگو را ارائه می نوسان

  پیشنهادي دولت براي خروج از رکود: تحلیل و نقد  . نگاهی به بستۀ2
  سیاسـت اقتصـادي اسـت     177بسته پیشنهادي دولت براي خروج غیرتورمی از رکود در مجمـوع شـامل   

در هـاي پیشـنهادي پـیش از ایـن      تواند اتفاق افتد. اکثر سیاست مدت می که اثربخشی آن بیشتر در کوتاه
سـنواتی، قـانون اجـراي     انین برنامـه و بودجـۀ  اسناد و متون مختلف، چه با منشـأ مجلـس در قالـب قـو    

کار و چـه بـا منشـأ دولـت آمـده اسـت        و  و قانون بهبود مستمر فضاي کسب 44هاي کلی اصل  سیاست
هـا   سـازي سیاسـت   م و یکپارچـه ) که البته تالش دولت بـراي ایجـاد انسـجا   1393بحرینی،  ةزاد (حسین
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ـ   تحسین هـا   یـک از آن ه را مـدنظر قـرار داد کـه اجـراي هر    برانگیز بوده است. با این حال، باید ایـن نکت
یک داراي وزن متفاوت و مناسـبی باشـد. غفلـت از ایـن موضـوع      طلبد که هر اریوهاي متعددي را میسن

نجـر بـه رکـود    زا باشد یا م شود که حتی ممکن است تورم ها می موجب انحراف و تورش در اثربخشی آن
  هاي مرتبط شود.  بیشتر حداقل در بخش

پیشنهادي دولت براي خروج از رکود بر اهداف اقتصادي زیر متمرکز اسـت (وزارت   ۀدر مجموع، بست
  ):  1393امور اقتصادي و دارایی، 

   .گذاري و رشد اقتصادي . افزایش توان تأمین مالی، سرمایه1
    .مالی و اصالح ساختار بازارهاي مالی. افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین 2
   .. افزایش اشتغال3
   .دانش فنی يوري و ارتقا . افزایش بهره4
    .زدایی کار و مقررات و  . افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب5
   .گذاري گذاري و کاهش ریسک سرمایه . تثبیت محیط کالن سرمایه6
   .گذاري خارجی . جذب و حمایت از سرمایه7

براي تحقق اهداف مذکور، اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده که توانایی و ظرفیت اقتصـاد کشـور و   
منظـور افـزایش تـوان تـأمین مـالی       ها جاي تأمـل دارد. بـراي مثـال بـه     وجود قوانین موجود در قبال آن

هاي دولـت   یگذاري و رشد اقتصادي جاي این سؤال وجود دارد که چه سازوکاري براي تهاتر بده سرمایه
ها در افزایش توان تأمین مـالی   و بخش خصوصی وجود دارد؟ و آیا صرفاً تسهیل و تسریع در تهاتر بدهی

سازي ماننـد   که آیا سیاست خنثیزار سرمایه نیز وجود دارد؟ و باألخره اینمؤثر است؟ آیا این پتانسیل در با
متقاضیان در شـرایط کنـونی رکـودي قـرار     فروش اوراق مشارکت از کارایی الزم برخوردار و مورد قبول 

جملـه  هـاي مـازاد بشـود؟ همچنـین از     ارایـی ها از محل فروش د بانک ش سرمایۀگیرد تا موجب افزای می
ها از محل درآمدهاي نفتی است که قطعـاً آثـار تـورمی از     بانک امات پیشنهادي براي افزایش سرمایۀاقد

  کند.  بودن اقتصاد کشور را تقویت میمحور دید بانکی دارد که اصل بانکهاي ج طریق رانت
کاهش نسبت ذخیره قانونی  گذاري به سیاست پولی در این بسته براي افزایش توان تأمین مالی سرمایه

که یک  اي گونه مشیر دو لبه عمل کند، بهتواند مانند یک ش درصد اشاره شده است، که می 20تا  5 به دامنۀ
ولـی شـرایط    ،دنبال دارد با رکود است، اما در مقابل آثار تورمی هم به سیاست سنتی انبساطی براي مبارزه

  فعلی که اقتصاد دچار رکود تورمی است، منجر به یک انضباط مالی در سیستم بانکی کشور نخواهد شد. 
سازي براي کنترل تورم در شرایطی که اقدامات  هاي خنثی سیاستی دولت سیاست ۀدیگر، در بست ازسوي

بینی شده است که عمدتاً معطوف به فروش اوراق مشارکت، ارز، طـال و   گیرد، پیش کل میرکودي ش ضد
نرخی ارز د. زیرا اگر قرار باشد سیستم چنـد ها زیر سؤال برو سلف نفتی است که ممکن است کارآمدي آن
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ماننـد  بخشیدن به فروش ارز و طال به ورود و خروج سوداگران مـالی   مدت ادامه یابد، سمت تی در کوتاهح
  گردد.  کند و بار دیگر التهاب این نوع بازارها برمی هاي مالی کمک می ها و واسطه بانک

دولت اشاره به افـزایش سـهم بـازار سـرمایه از      اشاره شد، دومین هدف اقتصادي بستۀکه طور همان
زار سـرمایه دارد.  مبنایی بـر بـا   و پول دارد، که در بعد اجرا تکیۀ تأمین مالی و اصالح ساختار بازار سرمایه

زدایی  ایران و نیاز به زمان الزم در اصالح این بازار از طریق مقررات دلیل ظرفیت نامحدود بازار سرمایۀ به
پـذیر نباشـد، عـالوه بـر      امکان مدت رسد تحقق این هدف در کوتاه نظر می نهایتاً آزادسازي بازار مالی به و

عنوان یک استراتژي پویا طراحی گردد. در خصـوص   ندمدت بهکه در مکانیزم اصالح بازار سرمایه در بلاین
هدف سوم یعنی افزایش اشتغال نیاز به اصالح بازار و قوانین کار هست که تنها از طریق کاهش حـداقل  

  تصور نیست.  آموختگان جدید قابل راي جذب دانشدستمزد و برقراري دستمزد در سطحی ب
دانـش   يوري عوامـل تولیـد و ارتقـا    ی از رکود افزایش بهرهشده براي خروج غیرتورم از اهداف تعیین

ندمـدت  همگان است. اما باید بر این نکته تأکید ورزیـد کـه هـدف مزبـور در بل      فنی است که مورد توافق
شـده   شد. زیرا براساس راهکارهاي اعـالم که ابزار الزم و کارآمدي را داشته باپذیر است منوط به این تحقق
هاي تحقیقاتی  هاي مالی از شرکت سیاسی این هدف تنها از طریق سیاست مالی مبنی بر حمایت ۀدر بست

راه جـامع و علمـی بـا اسـتراتژي      پـذیر نیسـت و نیـاز بـه یـک نقشـۀ       مکانمدت ا بنیان در کوتاه و دانش
هاي اقتصادي دارد که در آن صـورت سیاسـت مـالی نقـش ابـزار مناسـب بـراي         سازي بخش المللی بین
  تیبانی از یک سیاست تولیدي در بلندمدت را داشته باشد. پش

کـار در تـرك تشـریفات و تسـریع در      و  عالوه بر این، اقدام اجرایی دیگر براي بهبود محـیط کسـب  
زدایـی و   کار بر مقررات و  پاسخگویی به استعالمات خالصه شده است. همچنین براي بهبود محیط کسب

گـذار بـه ایـن مقولـه سـطحی و بـدون        واضح است که نگـاه سیاسـت  تسهیل و تسریع تأکید شده است. 
 رتبـۀ  1بانک جهانی Doing Businessزمینه در یک بررسی عمیق بوده است. زیرا براساس گزارش  پیش

بوده است که  152) 2014کار در سال جاري میالدي ( و  هاي محیط کسب کل کشور در عملکرد شاخص
بسیار پایینی اسـت. ایـن نشـان از ایـن      حال توسعه) رتبۀ شورهاي دردر مقایسه با سایر کشورها (حتی ک

شدت تحت انحصار و شرایط رانتی اقتصاد کشور  کار در ایران چالشی و به و  واقعیت دارد که محیط کسب
کـار اسـت در سـال     و  هاي مهـم محـیط کسـب    ایران در اخذ مجوز که از شاخص ۀقرار داشته است. رتب

هاي دیگري مثـل اسـتخدام و    رسیده است و یا حتی شاخص 169جاري به   ر سالبوده که د 171، 2013
  اند.   اخراج نیروي کار و ثبت و انتقال مالکیت وضعیتی بهتر از شاخص اخذ مجوز نداشته

اقتصادي دولـت   گذاري هدف ششم بستۀ ش ریسک سرمایهگذاري و کاه تثبیت محیط کالن سرمایه
امـن   تثبیت محیط مقرراتی و تشکیل پنجـرة ت، که قرار است از طریق براي خروج غیرتورمی از رکود اس

اد را تحـت  کـل اقتصـ   ۀهاي تولید تحقق یابد و سمت عرضـ  مقرراتی، ثبات محیط کالن و کاهش هزینه
                                                        
1. http://www.doingbusiness.org  
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هـاي اقتصـادي    پذیر و همـواره در چرخـه   شدت ریسک گذاري به تأثیر قرار دهد. از آنجا که متغیر سرمایه
ي گـذار  مدت و بلندمدت است، تنها بکارگیري ابزار اجرایی براي تشـویق سـرمایه   اههاي کوت داراي نوسان

گـري   که به ساختار اقتصادي توجه شده باشد. قطعاً تصدي، بدون آنین استیک بنگاه دستور از باال به پای
صوصـی اقتصـاد برجـاي    گـذاري را بـراي بخـش خ    دولتی، وجود انحصار و اقتصاد نفتی فرصت سـرمایه 

شـکل نگیـرد،    سازي و آزادسازي اقتصادي رو، تا اصالحات ساختاري مانند مثل خصوصی اینارد. ازگذ نمی
گـذاري خصوصـی بـراي     هـاي سـرمایه   مانـد و انگیـزه   گذاري باقی می سرمایه شرایط ریسکی و مخاطرة

  آید.   وجود نمی هرفت از رکود ب برون
هـاي   گـذاري  جذب و حمایت از سـرمایه  گذاري دولت در هدف ۀهاي مثبت بست با این حال، از ویژگی

سـازمان    الیـت فع بـه آن تنهـا از طریـق گسـترش دامنـۀ      مستقیم و غیرمستقیم خارجی است، ولی اقدام
گیـرد. بـراي جـذب     آسـانی شـکل نمـی    هیل و تسریع جذب سرمایه خارجی بهتسگذاري خارجی،  سرمایه
کـه   طـوري  طلبـد، بـه   ر اقتصاد جهانی مـی هرچه بیشتر اقتصاد داخلی را د گذاري خارجی مشارکت سرمایه

  پذیري جهانی صنایع داخلی و بازار مالی پیشرفته دارد.  بستگی به شرایط باثبات اقتصادي، رقابت
بایسـت طـی    اقتصـادي، اقتصـاد کشـور مـی     انداز و برنامۀ پـنجم توسـعۀ   با اهداف سند چشم مطابق

گشت که نه تنها چنین اتفاقی نیفتـاد، بلکـه    درصد برخوردار می 8از متوسط رشد  1390-1394هاي  سال
جربـه کـرد. براسـاس    ) ت92و  91هـاي   هـاي اخیـر (سـال    ترین رشد منفی اقتصاد را در سال کشور جدي

-1396هاي  درصدي براي سال 8شده در سند دولت، براي تحقق متوسط رشد اقتصادي  انداز مطرح چشم
رد ریـال دارد. بـا   میلیا 3907972تا  3077457 ةگذاري خالص در باز از به میانگین سرمایهکشور نی 1393

هاي دولتی  ها، دولت و شرکت جمله بانکار سهم بیشتري به منابع داخلی ازپیشنهادي ب این حال در بستۀ
ت شـنی بـر مشـارک   انـداز رو  نسبت به منابع خارجی و بخش خصوصی داخلی داده شده است که باز چشم

  شود.  تورمی دیده نمی -رفت از شرایط رکود ویژه براي برون اقتصاد به بخش خصوصی در آیندة

  . تحوالت اقتصاد ایران: لزوم اقتصاد مقاومتی 3
فضاي حاکم بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر تحت تأثیر تشدید تنگناهاي تجاري و مـالی در فضـاي   

المللـی و اعمـال    هـاي بـین   هـا، تحـریم   کردن یارانـه ون هدفمندن مالی جهان، اجراي قانالمللی، بحرا بین
تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمـت ثابـت سـال     1سیاست انبساطی قرار داشته است. مطابق با جدول 

درصد رشد داشته است که در مقایسه بـا رشـد اقتصـادي     3، 1389نسبت به سال  1390) در سال 1376
چنـد در سـه   درصدي اهداف برنامۀ پنجم توسعه کمتـر اسـت. هر   8 از آن و رشددرصدي سال قبل  8/5

 ، اما در سه ماهـۀ درصد رشدیافته است 6/2و  2/4، 3/5ترتیب  تولید به 1390ول، دوم و سوم سال ا ۀماه
دلیـل   یافته و این رشد منفی بـه   درصد کاهش 3/0چهارم سال مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
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هـاي خـدمات بـوده     درصدي صنعت و رشد منفی برخی از زیرگروه -2روه نفت و درصدي گ -3/14رشد 
   1(بانک مرکزي ایران) .است

ند نامناسبی را سابقه خارجی و داخلی رو هاي کم نیز تحت تأثیر تکانه 1391تولید ناخالص داخلی سال 
پس از اصـالح قیمـت    آثار انبساطی چند سال اخیر، عدم حمایت کافی از بخش تولید تجربه نمود. تخلیۀ

هـاي   هـاي ارزي و تشـدید تحـریم    ها، شـوك  هاي انرژي در گام اول اجراي قانون هدفمندي یارانه حامل
درصـدي را تجربـه نمایـد. در ایـن سـال       -8/5المللی باعث شد تا تولید رشـد منفـی    تجاري و مالی بین

 -4/12گروه صنایع و معادن بـا   درصد مربوط به گروه نفت و پس از آن به -1/34بیشترین رشد منفی با 
درصدي گـروه صـنایع و معـادن در تولیـد ناخـالص       26درصد اختصاص داشته است که با توجه به سهم 

درصدي  -8/5درصد از رشد اقتصادي  -9/2درصد و گروه نفت نیز حدود  -44/3داخلی، این گروه حدود 
  اند.   را ایجاد نموده

را تجربـه   -4/5و  -3/5مدت مشابه سال قبل رشد  نسبت به 1391تولید در سه ماهۀ اول، دوم سال 
یـد بیشـترین   اند. در فصل سوم این سال تول کرده است. در این دو دوره گروه نفت، صنایع و معادن داشته

درصـد   -2/7مشابه سال قبل را در فصول مختلف این سال تجربـه نمـوده و    کاهش رشد نسبت به دورة
چند رشد گروه درصدي مواجه بوده است و هر -5/5 این نیز با رشد منفیکاهش یافته است. فصل چهارم 

درصـد   3/1اما گروه خدمات پس از دو فصل رشد منفـی مجـدداً    ،نفت و صنایع و معادن منفی بوده است
  یافته است.  رشد

  
  )1376تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال  .1جدول 

  رشد (درصد)  تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)  سال
1389  539219  8/5  
1390  555436  3  
1391  522957  8/5-  
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هـاي اخیـر نشـان     الروند نوسانی و البته با نرخ رشد منفی تولیـد ناخـالص کشـور را در سـ     1نمودار 
اول سـال   ۀمقدار خـود رسـیده اسـت. در نیمـ    حداقل  به 91که در سه ماهۀ چهارم سال  طوري دهد به می

  . بررسـی رونـد تحـوالت ارزش   میلیارد ریال کاهش یافته اسـت  249907تولید ناخالص داخلی به  1392
اسـت   1392نخست سـال   درصدي براي نیمۀ -1/3رشد اقتصادي هاي اقتصادي حاکی از  فعالیت افزودة

  بهبود نسبی یافته است.  1391سال نخست  درصدي در نیمۀ 3/6یسه با رشد نفی که در مقا
                                                        
1. www.cbi.ir  
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  (میلیارد ریال)  1376روند تولید ناخالص کشور به قیمت ثابت سال  .1نمودار 

  (www.cbi.ir)بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  مأخذ:
  

جـز بخـش کشـاورزي    کند که براسـاس آن ب  را گزارش میهاي اقتصادي  درصد رشد بخش 2جدول 
اند، که در این بین، بخش نفت بیشترین رشـد   بوده 92و  91هاي  منفی در سال داراي رشد  ها سایر بخش

هـا   هاي اقتصـادي کشـور در ایـن سـال     داشته است. وجود نرخ رشد منفی در فعالیت 91منفی را در سال 
  آغاز شرایط رکودي بر اقتصاد کشور است. ۀ نشان

  

  صاديهاي اقت درصد رشد تولید ناخالص داخلی برحسب بخش .2جدول 
  1392اول سال  نیمۀ  1391اول سال  نیمۀ  1376هاي ثابت سال  افزوده به قیمت  ارزش

  1/2  1/6  گروه کشاورزي
  -4/9  -6/37  گروه نفت

  -7/7  -9/10  گروه صنایع و معادن
  -4/2  -1/1  گروه خدمات

  (www.cbi.ir): بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مأخذ
  

نفتی و بانکی و به تبع آن نوسانات بـاال و افـزایش نـرخ ارز و اجـراي     هاي  طی سه سال اخیر، تحریم
ناسـب،  هاي پولی و اعتباري نام ها به همراه عدم انضباط مالی و پولی و سیاست قانون هدفمندسازي یارانه

  اي افزایش داده است.  مالحظه طور قابل میزان تورم را به
 2/13آغـاز و از   1390هـا در سـال    هدفمندسازي یارانهکردن قانون  روند صعودي نرخ تورم با اجرایی

درصد در پایان همان سال رسید. اما موج دوم تورم که بر اثر افزایش نرخ ارز  5/21درصد در فروردین به 
درصـد در فـروردین    6/21، نرخ تـورم از  1391شکل گرفت باعث شد تا در سال  1390دوم سال  ۀاز نیم

نیـز ادامـه داشـت     1392سـال  اه افزایش یابد. روند افزایشی نرخ تـورم در  درصد در اسفندم 5/30ماه به 
آمـدن  کار درصـد در مهرمـاه رسـید. بـا روي     4/40ماه این سال به  درصد در فروردین 3/32که از  طوري به
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تبع آن تثبیت بازار ارز و نیـز    المللی و به انداز مثبت از فضاي بین دولت یازدهم نرخ تورم تحت تأثیر چشم
  درصد در اسفندماه همان سال رسید.  7/34انضباط مالی دولت، روند کاهشی را آغاز کرده و به 

رشـد   91اول سـال  ۀ که از نیمـ  طوري نماید به هاي اخیر ترسیم می شرایط تورمی را در سال 2نمودار 
وجـود نـرخ    رسـد.   درصد می 40به نقطه اوج خود یعنی باالي  92سال ۀ گیرد و در نیم شتابان به خود می

  تورم در شرایط رکودي بر اقتصاد کشور است. ۀ ها نشان باالي تورم در این سال
  

  
  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی)  ۀماه 12(براساس متوسط  1390-1393هاي  روند نرخ تورم در سال .2نمودار 

  (www.cbi.ir): بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مأخذ

  

  
   1392تا  1390هاي  شد اقتصادي طی سالتورم و ر .3نمودار 

  هاي پژوهش : یافتهمأخذ
  

شده روي دو متغیر اصلی رشد اقتصادي و تورم طی سه سال اخیـر نشـان    هاي انجام مطابق با بررسی
دهد که منحنی فیلیپس مبنی بر تقارن تورم با رونق اقتصادي، افزایش تولید ملی و افزایش اشتغال در  می
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دي را تجربـه نمـوده اسـت.    هاي تورم باال، اقتصـاد کشـور شـرایط رکـو     رغم نرخ  و به ایران صادق نبوده
 1980 ۀو اوایل دهـ  1970 هاي نفتی در دهۀ فزایش قیمت و شوكپی اکه در دیگر، رکود تورمی عبارت به

  کشورهاي صنعتی را در عین تورم با رکود مواجه نمود، بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. 
کشـد کـه    تصویر مـی  هاي اخیر به رقمی را در سال ند رشد منفی اقتصادي و نرخ تورم دورو 3نمودار 

طور همزمان در مقابـل نـرخ    که به اي گونه ود تورمی در اقتصاد کشور است، بهحاکی از شرایط نامناسب رک
سـال  ) در -6/5شدت افت کرده است و به بیشـترین مقـدار خـود (     ي تورم، نرخ رشد اقتصادي هم بهباال

  رسیده است.  1392
هاي مسکونی و تغییر در موجودي انبار  آالت، ساختمان گذاري در سه گروه تجهیزات و ماشین سرمایه

آالت در  شود. مطابق با آمارهاي گردآوري شده توسط بانـک مرکـزي تجهیـزات و ماشـین     بندي می طبقه
انـد، امـا تغییـر در     ختصـاص داده گـذاري را بـه خـود ا    بیشترین سهم از سرمایه 1391و  1390هاي  سال

تشـکیل   1390ند. در سـال  گذاري را دارا هست هاي مذکور کمترین سهم از سرمایه موجودي انبار در سال
 د افزایش یافتـه اسـت. تشـکیل سـرمایۀ    درص 1به میزان  1389ثابت ناخالص در مقایسه با سال  سرمایۀ

ثابـت   سـاختمان اسـت و تشـکیل سـرمایۀ     الت وآ ماشـین  ،ثابت ناخالص متشکل از دو بخش تجهیـزات 
رغم افزایش  علی 1390درصد رشد داشته است. در سال  8/8، 1390ناخالص در بخش ساختمان در سال 

هاي ثابـت نسـبت بـه     هاي جاري نرخ رشد آن به قیمت ثابت ناخالص به قیمت نرخ رشد تشکیل سرمایۀ
جملـه  هاي قیمت محصوالت از افزایش شاخصنرخ رشد سال قبل کاهش یافته است که این امر متأثر از 

آالت  تجهیزات و ماشـین  ،بخش ساختمان 1391آالت است. در سال  مصالح و خدمات ساختمانی و ماشین
تـوان   این سال شده است، که می ثابت ناخالص در شی داشته و سبب کاهش تشکیل سرمایۀنیز روند کاه

  شمار آورد. بخش ساختمان به ثابت ناخالص در ازجمله دالیل کاهش تشکیل سرمایۀ
یلیـارد ریـال نشـان    را بـه م  1376هاي ثابـت سـال    گذاري کل کشور به قیمت روند سرمایه 4نمودار 

ماهـۀ    ترین مقدار خود در سـه  ، به پایین91هاي سال  بودن آن در ماه که عالوه بر نوسانی طوري دهد به می
   چهارم همان سال رسیده است. 

درصـد   1/6، 1390هاي ثابت طی سـال   ، صادرات کاالها و خدمات به قیمتدر حوزة تجارت خارجی
درصد کاهش داشت، بنـابراین مـازاد    3/5نسبت به سال قبل افزایش یافت، ولی واردات کاالها و خدمات 

  وجود آمد.  میلیارد ریال به 11822خالص صادرات به میزان 
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  (میلیارد ریال)  1376گذاري کل کشور به قیمت ثابت سال  روند سرمایه .4نمودار 

  (www.cbi.ir)بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  مأخذ:
  

درصد نسبت به سال قبـل   5/23درصد و  4/12ترتیب  ادرات و واردات بهص 1391همچنین طی سال 
میلیـارد ریـال    14055بـه میـزان    1390کاهش یافت و بنابراین خالص صادرات در این سال نسبت سال 

درصـد   5/3مدت مشابه سال قبل  نیز نسبت به 1392ۀ نخست سال بهبود یافت. صادرات و واردات در نیم
ایش ارزش درصد کاهش داشت. افت واردات و افـز  3/30مذکور  ةافزایش و واردات کاال و خدمات در دور

  که به حجم تجارت افزوده باشد. ت، بدون آنفزایش نرخ ارز بوده اسدلیل ا صادرات در این شرایط به
  

  صادرات و واردات (میلیارد ریال) .3جدول 
  واردات  صادرات  سال
1389  92421  117484  
1390  98021  111262  
1391  85875  85061  

  (www.cbi.ir): بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مأخذ
  

روند تغییرات نرخ ارز رسـمی و   5تر است. نمودار  هاي نرخ ارز مسائل مزمن بازار ارز و نوسانة در حوز
، نرخ ارز در بازار غیررسمی رونـد  1359دهد. با شروع جنگ تحمیلی در سال  غیررسمی ایران را نشان می

سـازي   یکسـان  1371به روند صعودي خود ادامه داد. در ابتداي سال  71صعودي به خود گرفت و تا سال 
کـه از روي نمـودار مشـخص اسـت نـرخ ارز رسـمی و       طور دستور کار قـرار گرفـت، و همـان   نرخ ارز در 

هـاي دولـت،    بـا سررسـید بـدهی    1372تقریباً با هم برابر شدند. در سال  1371-1373غیررسمی از سال 
صلی واردات نیـز  بندي در قانون بودجه کنار گذاشته شد. همچنین، قسمت ا سیاست تخصیص ارز و بودجه
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شد. ولی بانک مرکزي در تأمین مـازاد تقاضـاي ارز    با نرخ شناور و از طریق سیستم بانکی تأمین مالی می
رو، سیاست  ایناي افزایش یافت. از سابقه بی نحو نرخ ارز در بازار آزاد به 1374ل ناتوان بود. بنابراین، در سا

هـاي   دهد که وجود نرخ  بررسی نظام ارزي ایران نشان می سازي نرخ ارز کنار گذاشته شد. در واقع، یکسان
انعطـاف و سـازگار بـا     نرخـی، قابـل   داشـته و حاکمیـت نظـام تـک     بـر رز چندگانه اثرات نـامطلوبی را در ا

قـانون   29 ةسازي نـرخ ارز در تبصـر   اساس، یکسان شته است. براینهاي پولی و مالی ضرورت دا سیاست
 1390از سـال   )1387پـور،   . (ختایی و سیفیاجرا درآمد به 1381در سال  شور مورد تأیید وک 1380 ۀبودج

ـ  ۀاي و در نتیجـ  هسـته  ةهـا در حـوز   همگام با تشدید تنش زایش فشـارهاي اقتصـادي بـه کشـور     آن اف
 1391رز در بـازار آزاد در سـال   المللـی، نـرخ ا   هاي بین صادرات نفت و اعمال تحریم خصوص در حوزة به
  ت. شدت افزایش یاف به

دیگر، انتظارات افزایش نرخ ارز، عامل اصلی در افزایش و نوسان نـرخ ارز در طـی چنـد سـال      ازسوي
براي این متغیر شکل گرفت، با گذشت زمان خنثی شده و  1392اخیر بوده است و کاهشی که اواخر سال 

ـ   توان به نقش دالالن و واسـطه  موجب نوسان در این متغیر شده است. همچنین می ازار ارز اشـاره  گـران ب
هاي زیاد را ایجـاد کـرده اسـت. وجـود      هاي اخیر نوسان ها در بازار ارز در طی سال بازي آن کرد که سفته

اي در بازار ارز اقتصـاد ایـران اشـاره بـه عوامـل       رفتارهاي غیرعقالیی و شواهدي از وجود رفتارهاي رمه
  ر ارز اقتصاد ایران دارد. عنوان عامل اصلی در ایجاد نوسان در بازا شناسانه به روان

ثباتی بازار ارز دخیل است، زیرا اوالً تحریم یـک   طور کلی، سه عامل تحریم، رکود و تورم نیز در بی به
شده، بازار ارز دچار نوسان  گذار خارج بوده و متناسب با اخبار انعکاس عامل بیرونی است و از اختیار سیاست

دهند  که شواهد نشان میة بازار ارز مؤثر است، حال آنکه در آیند شود. تورم عاملی است منفی یا مثبت می
 ۀعنوان عالمتی بازدارنده براي افزایش دامن تواند به حال کاهش است، که می نرخ تورم در اقتصاد ایران در

نوسان ارزي باشد. بنابراین دولت باید در این خصوص، حساسیت الزم را داشته باشد و سعی کنـد هرچـه   
  تر هدف کاهش و کنترل نرخ تورم را پیگیري کند.  و سریع تر دقیق

طـور کلـی تحـوالت ارزي در اقتصـاد ایـران، رکـود و        هاي نرخ ارز و به عامل اثرگذار دیگر بر نوسان
ماندگاري آن است. تا زمانی که رکـود بـر اقتصـاد حـاکم اسـت، اقتصـاد بـا حجـم مشخصـی از تقاضـا           

ه که خروج سـرمای فعلی است، عالوه بر آنة شد بازار ارز نیز در حد مشخصو بنابراین تقاضا در   روست، روبه
اساس، تدوین الگوي اقتصاد مقاومتی کـه هـدف ثبـات و پویـایی در      شود. براین در این شرایط تشدید می

سازي اقتصاد کشور و ممانعـت از شـکنندگی    عنوان یک راهبرد در جهت مقاوم کند، به اقتصاد را دنبال می
  یابد.   آن ضرورت می
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   1357- 1391هاي ارز رسمی و غیررسمی طی دوره  روند نرخ .5نمودار 

  (www.cbi.ir)بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  :مأخذ

  (SVAR)برداري ساختاري  . الگوي مطالعه: کاربرد خودرگرسیونی4
پذیر است، که در آن  پیشنهادي دولت در چارچوب یک الگوي نظري تجربی امکان ارزیابی کارآمدي بستۀ

اي یـک  باشـد. بـدین لحـاظ، اجـر    زمانی استفاده شـده   ةهاي اقتصاد کالن ایران در یک دور از روند داده
هاي اقتصادي مثل تولید، اشتغال و تجارت باشـد   یک تکانه بر شاخص منزلۀ تواند به سیاست اقتصادي می

تا بازخورد مثبت و منفی در یک روند آتی این شاخص مشخص شود. در عمـل یـک سیاسـت اقتصـادي     
چه سیاستی مؤثر باشد آثار نوسـانی  چنان دت و بلندمدت داشته باشند وم ممکن است آثار متفاوت در کوتاه

  شود.   زمانی مبرا میة آن در یک دور
هاي متغیرهاي بنیادي در اقتصاد ایران مانند درآمدهاي نفتـی،   منظور بررسی اثر تکانه س، بهاسا براین

 (SVAR)بـرداري سـاختاري    نرخ ارز، حجم پول و صادرات بر اشتغال و تولیـد از الگـوي خودرگرسـیونی   
تصریح روابـط میـان متغیرهـایی کـه در الگـوي       هاي اقتصادي به با تکیه بر نظریهاده شده است. لذا استف

عنوان شـاخص فشـار    شوند پرداخته خواهد شد. در این مطالعه از متغیر شکاف تولید به ساختاري ظاهر می
د واقعی نسبت این است که سطح تولی ةدهند تقاضاي داخلی استفاده شده است و افزایش شکاف آن نشان

تر بوده و تولید داخلی توانایی پاسخ بـه تقاضـاي داخلـی را نـدارد. لـذا تقاضـا بـراي         به تولید بالقوه پایین
(آگوئري و  .کاالهاي وارداتی افزایش یافته که افزایش نرخ ارز و قیمت کاالهاي وارداتی را به همراه دارد

محاسـبه   (HP)پریسـکات   ـ فاده از فیلتـر هودریـک  ) در این مطالعه شکاف تولید با است2012 1همکاران،
  شده است. 

از دیگر متغیرهاي کلیدي الگوي اقتصاد کالن ایران نرخ ارز است. اکثر مطالعات موجود براي بررسی 
اند. اما وجود این متغیـر حـداقل براسـاس ایـن دو      هاي سیاست پولی، نرخ ارز را از مدل حذف کرده شوك

                                                        
1. Aguerre and et al  
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هاي خارجی بـر سـطح    زمانی که مقامات پولی سعی در جبران اثرات جاري تکانه دلیل مناسب است: اوالً،
هـاي   هـاي پـولی دارد. ثانیـاً، شـوك     گیـري وضـع سیاسـت    اقتصاد دارند، نرخ ارز نقش مهمـی در انـدازه  

چنـین   ارائۀ )2008، 1(کولونی و منرا .شود هاي پولی داخلی، اساساً در تغییرات نرخ ارز منعکس می سیاست
  تالش براي خروج از تورم، رکود و یا هر دو است.   منزلۀ هایی در شرایط متفاوت به هنتکا

ها نقش مهمی بازي  پذیري بنگاه نرخ ارز در تعیین قیمت واردات و صادرات، صنعت، صادرات و رقابت
لمللی ا گذاري بین نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتري جهت تولید، تجارت و سرمایه کند. با کاهش دامنۀ می

شود. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدي داشته باشد صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام تنظیم قرارداد  فراهم می
 .کنند کاالي وارداتی نخواهند داشت و از انجام معامله اجتناب می اضحی از درآمد صادراتی و هزینۀتصور و

کلیدي بـراي بـازآفرینی اقتصـاد اسـت      ۀمنزل ها به رشد صادرات براي دولتجا که از آن )1387(عسگري، 
هاي مناسب براي  صادرات اتخاذ سیاست دلیل نقش ثبات بازار ارز در توسعۀ ) و به2012، 2(گریفیت و رینکوتا

   )1391. (مشبکی و خادمی، گیرد ها قرار می هاي دولت ثبات نرخ ارز در اولویت سیاست
شود که کشورهاي داخلـی   کشوري در نظر گرفته میپولی نرخ ارز حالت الگوي دو ۀ در تصریح معادل

شود که این کاالها کامالً جانشـین هـم باشـند. در     کنند و فرض می کدام یک کاال تولید میو خارجی هر
  طور پیوسته کارساز است:  صورت عدم وجود موانع تجاري، این بدین معنی است که برابري قدرت خرید به

1.  *
t t te p p   یا*

t t tp e p   
*و  ptو  etکه در آن 

tp رز در برابـري قـدرت خریـد    ها و نرخ ا مقادیر لگاریتمی متغیرها، یعنی قیمت
کنـد، و فـرض    عالوه، هر کشور پول و یک دارایی منتشر مـی  لگاریتمی تفاوت دو قیمت است. به   شکل به

هـا   جانشین باشند، بدین معنی که مفهـوم جانشـینی پـول    ج بین کشورها غیرقابلهاي رای پولشود که  می
انـد. عـالوه بـر ایـن فـرض       ها جانشـین کامـل   شود که دارایی که فرض می شود. درحالی نادیده گرفته می

ا پس از یک اخالل تعـدیل کننـد،   هاي خود ر توانند بالفاصله سبد دارایی شود که دارندگان دارایی می می
نرخ ارز که نمایشـی  ۀ معادل شدة نیز صادق است. شکل خالصه 3اساس، برابري نرخ بهره غیرپوششی نبرای

  صورت زیر خواهد بود:  فلمینگ است بهـ  از الگوي ماندل
2.         * * *

t t t t
e m m y y i i     1 2  

در مورد بسط این الگو در جهت هدف پژوهش، باید بیان کرد که تغییرات قیمت نفت اثري مسـتقیم  
خاطر افزایش قیمـت نفـت، باعـث ایجـاد      نفت دارد، زیرا انتقال ثروت بهة بر نرخ ارز کشورهاي صادرکنند

علت ترجیحات پرتفـوي غیرمتجـانس، نـرخ ارز تحـت تـأثیر قـرار        و به شود ها می عدم تعادل سبد دارایی

                                                        
1. Cologni and Manera  2. Griffith and Czinkota 
 

3. uncovered interest rate  
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کنـد   ساسی بازي مینفت، متغیر قیمت نفت یک نقش اة گیرد. لذا در تابع نرخ ارز کشورهاي صادرکنند می
شود قیمت نفت اثـر مسـتقیم بـر     که فرض می طوري )، به1392(طیبی و همکاران، گردد  و وارد معادله می

صـورت   را بـه  2توان الگـوي   ) با توجه به اثرپذیري نرخ ارز از قیمت نفت می1983، 1(گلوب .نرخ ارز دارد
  زیر نوشت.  

3.       * * *
t t t tt t

e m m y y i i pwoil st        1 2  
ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهاي ارزي حاصل از صـدور  تجارت خارجی 

شود. از زمان پیدایش نفت در ایران تا به امـروز، سـهم صـادرات ایـن محصـول از کـل        نفت شناخته می
هـا و عـدم اطمینـان در تحقـق درآمـدهاي نفتـی        اما با توجه به نوسان ،صادرات رو به افزایش بوده است

. (برقنـدان؛ آریـن مهـر؛    عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح اسـت  سترش صادرات غیرنفتی بهامروزه گ
پیشنهادي دولت براي خروج از رکود به تحریک تقاضاي خارجی براي کاالها و  ) در بستۀ1391شهرکی، 
که براي افزایش صـادرات غیرنفتـی کشـور نیـاز بـه تحریـک        اي گونه داخلی اشاره شده است، بهخدمات 

که صادرات غیرنفتی کشور تحریـک شـود، اقتصـاد کشـور احتیـاج بـه       تقاضاي خارجی است، و براي این
دلیـل   پذیر اسـت، ولـی بـه    امکانتحریک تقاضا دارد. تحریک تقاضا در اقتصاد داخلی با افزایش نقدینگی 

د را توانـد اقتصـا   نقـدینگی مـی  افـزایش   ،حال حاضر اقتصاد کشـور دچـار رکـود تـورمی اسـت      که دراین
کود است. در ایـن  مناسبی براي خروج از ر ابراین افزایش تقاضاي خارجی گزینۀتر کند، و بن گسیخته لجام

عنوان یکـی از راهکارهـاي خـروج از بحـران مـورد بررسـی قـرار         صادرات غیرنفتی به مطالعه نیز توسعۀ
  شود:  ته میشکل زیر در نظر گرف به (XNO)گیرد. به لحاظ نظري تابع صادرات غیرنفتی  می

4.  XNO f (P,e)  
هاي داخلـی و   ترتیب بیانگر سطح قیمت داخلی و نرخ ارز است. با افزایش سطح قیمت به eو  Pکه در آن 

چه نرخ ارز افزایش یابـد  صادرات کاهش یابد. در مقابل چنان رود بودن سایر شرایط انتظار می با فرض ثابت
زیرا منجر به کـاهش تقاضـاي خـارجی     )1383فرد،  ، (طاهريصادرات افزایش یابدانتظار بر این است که 

شود. در حقیقت، ثبـات بـازار داخلـی و بـازار ارز، زمینـه بـراي        براي صادرات کاالها و خدمات داخلی می
) تولیـد ناخـالص   1995شود. همچنین آریـز (  صادرات پایدار و تداوم در تحریک تقاضاي خارجی ایجاد می

تقاضاي خارجی اسـت، در رشـد صـادرات     ةکنند عنوان یک متغیر مناسب که تحریک کشورها را به داخلی
هـاي پـولی انبسـاطی یـا      داند. در شرایط رکودي یا تورمی انتظار بر این است که اتخاذ سیاسـت  مؤثر می

تـورمی   ـ   کـود ویژه زمانی که شرایط ر انقباضی در دستور کار بانک مرکزي قرار گیرد. با این حال، پول به
ولیـد  هاي داخلی و رشـد ت  دهد و همواره تحت تأثیر قیمت زایی خود را از دست می وجود دارد، نقش برون

                                                        
1. Golup  
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ـ  5رابطـۀ  شود.  که رفتار سوداگرانه در شرایط تورمی حادث میگیرد. عالوه بر این قرار می تقاضـاي   ۀمعادل
  کند.  ول اثراتی را ایجاد میگونه تغییر در متغیرها بر بازار پدهد که هر پول را نشان می

5.  t t t tm y r p    0 1 2 3  
مدت است.  کوتاه نرخ بهرة rtسطح محصول و  ytها،  سطح قیمت ptتراز پولی اسمی،  mtکه  طوري به

کنند. همچنـین   می گیري فرصتی پول را اندازه هاي درآمدي و هزینۀ ترتیب کشش به β2و  β1پارامترهاي 
 ،) نوسان نرخ ارز ممکن اسـت بـا سیاسـت پـولی پاسـخ داده شـوند      2006( 1کارتی مک مطابق با مطالعۀ

بنابراین نرخ ارز نیز از عوامل مؤثر بر حجم پول است. همچنین این عقیده وجود دارد کـه بانـک مرکـزي    
هـاي نـرخ ارز از مجرایـی     زیـرا نوسـان   ،طور بهینه در برابر تغییرات نـرخ ارز واکـنش نشـان دهـد     باید به
وارد  حجم پـول  است متغیر نرخ ارز نیز در معادلۀ لذا الزم ،گذارند هاي عرضه و تقاضا بر تورم اثر می تکانه

، امـا در  تیلور سیاست پولی تابعی از نرخ بهره، تورم و شـکاف تولیـد اسـت    شود. همچنین مطابق با رابطۀ
توانـد از ایـن متغیـر     خ بهره در طول سال ثابت است و بانک مرکزي نمیحاضر به این دلیل که نر مطالعۀ

شود و بانک مرکزي با تغییـر در   لذا این متغیر از مدل کنار گذاشته می ،عنوان ابزار سیاستی استفاده کند به
. (شـاهمرادي و صـارم،   کنـد  هاي خود را اعمال مـی  حجم پول از طریق تغییر در درآمدهاي نفتی سیاست

نفت درآمدهاي نفتی منجر به تزریق حجـم فـراوان پـول بـه      همچنین در کشورهاي صادرکنندة )1392
شود، که در نتیجه حجم پول تابعی از درآمدهاي نفتی است. تغییراتی کـه در نـرخ ارز، شـکاف     اقتصاد می

ل تغییـرات  کـه کنتـر  کند، با توجه به این دي ایجاد میشود، آثار تورمی یا رکو تولید و حجم پول ایجاد می
رفت از تورم مزمن است ثبات بازار ارز و بازار پـول عـالوه    نوسانی در این متغیرها ابزار مناسبی براي برون

کند. همچنین هرچه شکاف تولید  بر جلوگیري از رفتار سوداگرانه در بازار مالی به تقویت آن نیز کمک می
تعادل در هر دو سـمت عرضـه و تقاضـاي کـل و      (تفاوت تولید واقعی و تولید بالقوه) کمتر شود، منجر به

  صورت زیر تعریف نمود:  توان به میتورم را  معادلۀاساس،  شود. براین تعدیل شرایط تورمی می
6.  t t t tp y i m     3 0 1 2  
7.  t t t tp y i m    0 1 2 3  

و شـکاف   (i)بازار آزاد  ، نرخ ارز(m)تابعی از حجم نقدینگی  توان می مطابق با ادبیات موجود تورم را
شـکاف تولیـد   ۀ بـراي محاسـب   )1382. (نصر اصفهانی و یـاوري،  در نظر گرفت (y)تولید ناخالص داخلی 

پریسکات است. بـا اسـتفاده از ایـن     ـ ترین روش فیلتر هادریک اما مناسب ،هاي متفاوتی وجود دارد روش
 HPعرضه) و موقتی (تقاضا) تفکیک کرد. فیلتر به اجزاي دائمی (توان  میشده را  هاي مشاهده تکانهفیلتر 

                                                        
1. McCarthy  
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  آید:   دست می از روند آن مطابق با رابطه زیر به yکردن مجموع مجذور انحراف متغیر  با حداقل

8.         * * * * *T T
t t t t t tt tMin y y y y y y

  
         

22 1
1 10 2  

چـه  ، چنانکند ها، حجم پول و نرخ ارز اثراتی را در سطح اشتغال ایجاد می تغییر در تولید، سطح قیمت
آوردن  دسـت  یابد. بنـابراین بـراي بـه    ش میتغییرات مجرایی براي ایجاد رکود باشد، نرخ بیکاري افزایاین 

مبـادالت تجـاري داخلـی و     شود به این دلیـل کـه توسـعۀ    فاده میمدل اشتغال نیز از یک تابع تولید است
ت جذب منـابع خـارجی   شود. در حقیق گذارد و منجر به رشد اشتغال می المللی بر رشد اقتصادي اثر می بین

اي دارد، بدین لحـاظ بـراي ایجـاد     کننده سطح اشتغال و صادرات نقش تعیین يگذاري، ارتقا براي سرمایه
  شود:  داگالس استفاده می -ارتباط میان متغیر اشتغال با متغیر صادرات از تابع تولید کاب

9.  GDP AL K X    
نـد از: تولیـد ناخـالص داخلـی، اشـتغال (نیـروي کـار)،        ا عبارت ترتیب  به Xو  GDP ،L ،Kکه در آن 

هاي تولید نسبت به اشـتغال، سـرمایه و صـادرات     ترتیب کشش به δو  α ،βموجودي سرمایه و صادرات، 
  ) 1391(عقیلی و همکاران،  .بوده که عمدتاً مطابق با انتظارات تئوریک داراي عالمت مثبت هستند

، رابطـه  (L)کردن تابع تولید نسبت به نیروي کار  توان با نرمالیزه اشتغال، میابع آوردن ت دست براي به
  زیر را تعریف نمود: 

10.    LnL LnA GDP LnK X  
   
   
1 1  

  شود:  صورت زیر تعریف می به tاشتغال در زمان  حال فرم رگرسیونی معادلۀ
11.    t tLnL GDP LnK X U        0 1 2 3 1  

LnAکه در آن، 
 

0
1 ، 

1
1 ،

  
2 ،

  
3  و, ,   1 2 3 . متغیـر صـادرات در   0

 ۀتواند بیانگر نقش بخش تجاري بر سطح اشـتغال یـک کشـور باشـد، و از طرفـی توسـع       فوق می معادلۀ
آزادسـازي در واردات کاالهـاي    ویـژه از ناحیـۀ   نابع و تجهیزات بهمتأمین  واسطۀ تواند به ادرات هم میص

اشـاره نمـود کـه درآمـدهاي نفتـی       همچنـین، بایـد   )1996، 1(طیبی .اي شکل بگیرد اي و سرمایه واسطه
) با توجه 1383، . (طیبی؛ یزدانی؛ خانزاديزا در سیستم در نظر گرفته شده است صورت یک عامل برون به

اي  گونه تغییر یا تکانه در یک یا چند متغیر منجر به زنجیرهمتعدد در روابط مذکور، هرعادالت به تعریف م
هـاي   عبارتی با توجه به نقش بارز نفت در اقتصـاد کشـور تکانـه    شود. به ها در متغیرهاي دیگر می از تکانه

رم، پـول،  هـاي دیگـري را در شـکاف تولیـد، نـرخ ارز، تـو       العمل بخش نفت، تکانه بر عکس  نفتی عالوه
هاي  العمل اي از عکس ها در این متغیرها نیز زنجیره کند. وجود تکانه صادرات غیرنفتی و اشتغال ایجاد می

                                                        
1. Tayebi  
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زا یـا سیاسـت    اسـاس هـر تغییـر بـرون     کند. بـراین  موجود در الگو ایجاد می تک متغیرهاي آنی را در تک
 که یک فرم ساختاري همزمان و پویا راکند  درپی را در سیستم اقتصادي ایجاد می هاي پی اقتصادي تکانه

  صورت زیر تعریف نمود:  به توان می
12.      oil

t toil Re v E oil Re v  1  
13.    poil e d

t t t ttGap E Gap           1 1 2 3  
14.    oil noil d e

t t t t t t tEx E Ex b b b        1 1 2 3  
15.    poil d e

t t t t t t tE              1 1 2 3  
16.    poil e d m

t t t t t t ttm E m              1 1 2 3 4  
17.     poil e L d noil

t t t t t ttNonoil E Nonoil                 1 1 2 3 4 5  
18.    poil e L

t t t ttL E (L)           1 1 2 3  
هـاي نفتـی    تابعی از انتظارات درآمد نفت در یک دوره قبل و تکانـه  (oilRev)که در آن درآمدهاي نفتی 

 oil
t  است. شکاف تولید(Gap) هـاي نفتـی،    قبل، تکانـه  ةتابعی از انتظارات شکاف تولید در یک دور
eهاي نرخ ارز  تکانه

t( )کننده  هاي قیمت مصرف ، تکانهp
t( ) تقاضاست ۀ و تکانd

t( )   تغییـرات نـرخ .
noilهـاي نفتـی و غیرنفتـی     قبـل، تکانـه   ةتابع انتظارات نـرخ ارز در یـک دور   (Ext)ارز 

t( )  تقاضـا و ،
)tهاي نرخ ارز است. تورم  تکانه ) هـاي   قبل، تکانه کننده در یک دورة ظارات قیمت مصرفتابعی از انت

عی از انتظارات ایـن متغیـر   تاب (mt)کننده است. رشد پول  هاي قیمت مصرف نفتی، تقاضا، نرخ ارز و تکانه
تقاضـاي پـول اسـت. صـادرات      کننـده و تکانـۀ   اضا، قیمت مصـرف ، تقنفتی، نرخ ارز در دورة قبل، تکانۀ

، نفتـی، نـرخ ارز، صـادرات غیرنفتـی     عی از انتظارات این متغیر در دورة قبل، تکانۀتاب (Nonoil)غیرنفتی 
Lاشتغال  کننده و تکانۀ تقاضا، قیمت مصرف

t( )  است. اشتغال(L)  ة در دورتابعی از انتظارات این متغیر
اسـاس  مقادیر انتظاري متغیـر بر  Et-1اشتغال است.  ده و تکانۀکنن نفتی، نرخ ارز، قیمت مصرف قبل، تکانۀ

  است.  t-1 مجموع اطالعات موجود در دورة
هـاي موجـود    برداري ساختاري اسـت. داده  صورت الگوي خودرگرسیون برآورد در اینجا به الگوي قابل

گیرند  مورد استفاده قرار می 1370-1391 ةطور فصلی طی دور ن ایران بهمربوط به متغیرهاي اقتصاد کال
شـود   جا که در این مطالعه تالش مـی اند. از آن استخراج شده 1که از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

لـذا از الگـوي    ،شـود  هاي نفتی، صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و پولی بر تولید و اشتغال دنبـال مـی   آثار تکانه
  حقــق شــود. بــا اســتفاده از ایــن الگوهــا، م مــدت اســتفاده مــی بــرداري ســاختاري کوتــاه خودرگرســیون

 .صورت کمـی بـر سـایر متغیرهـا ارزیـابی کنـد       زا را به هاي واردشده به یک متغیر برون تواند اثر تکانه می
                                                        
1. central bank of iran  
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اي از  طریـق ایجـاد مجموعـه   مـدت الگـو، براسـاس هفـت معادلـه از       هـاي کوتـاه   پویایی )2003، 1(اندرز
شوند. نمادهاي استفاده شده عبارتند از  توصیف می Bاي از ضرایب ماتریس  هاي اضافی بر پاره محدودیت

L Noil M p Ex Gap oilU , U , U , U , U , U , U    که مربوط به عبارات خطاي معادالت فرم خالصـه شـده
  ند. ک هاي غیرانتظاري متغیرهاي موجود در سیستم را محاسبه می هستند و حرکت

L Noil M P Ex Gap oil, , , , , ,      ، هاي قیمت  ترتیب تکانه هاي ساختاري هستند که به اختالل
دهند.  کننده، حجم پول، صادرات غیرنفتی و اشتغال را نشان می نفت، شکاف تولید، نرخ ارز، قیمت مصرف

  نشان داده شده است.  معادلۀشکل ماتریس مورد نظر در 

  

oil oil

Gap Gap

Ex Ex

P P

M M

Noil Noil

L L

U
b

U b b b b
U b b b
U b b b *

b b b bU
b b b b b bU
b b b bU
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  19.  
 4کـواین ـ  و حنان (SC) 3، شوارتز(AIC) 2سه معیار آکائیک SVARهاي بهینه در الگوي  جهت تعیین وقفه

(HQ)  تـرین الگـو (یعنـی     ، وجود دارد. در این مطالعه از معیار شوارتز استفاده شده است زیرا معیار شـوارتز سـاده
سـادگی الگـو    معیار آکائیک کمترین اهمیت را بهکند، اما  شده) را انتخاب میویی با کمترین پارامترهاي برآوردالگ
توان نشـان داد کـه    گیرد. در شرایط معینی می کواین از این لحاظ بین دو معیار باال قرار میـ  دهد. معیار حنان می

، منتهی به انتخاب الگـوي  هاي بزرگ ها در نمونه کواین سازگارند، به این مفهوم که آنـ  معیارهاي شوارتز و حنان
هـاي بهینـه در ایـن الگـو، از معیـار شـوارتز         رو، براي تعیین تعداد وقفه ایناز )1391(نوفرستی،  .شوند صحیح می

اي بهینـه اسـت کـه معیـار      بـود. طـول وقفـه    2متغیرها ۀ بهینۀ استفاده شده است. براساس این معیار تعداد وقف
  مطلق) را نشان دهد.   صورت قدر ن مقدار بهترین مقدار (یا بیشتریشوارتز آن کم

  . نتایج تجربی  5
tاول  در الگوهاي خود توضیح مرتبۀ t ty y     0 1  1مطلـق   شرط ثبات آن است که قـدر  1

مقادیر ویژه و تمام الگو کمتر از یک بوده  هاي مشخصۀ مطلق ریشهدیگر قدر عبارت کمتر از یک باشد و به
                                                        
1. enders  2. akaike information criterion 
 

3. schwarz bayesian criterion  4. hannan-quinn criterion 
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پیوست الگوي مـورد   2شده در جدول  مطابق با نتایج ارائه )2004(اندرز،  .واحد قرار بگیرند در داخل دایرة
  نظر از ثبات برخوردار است و سیستم ماناست. 

  

  هاي مشخصه مطلق ریشه با استفاده از بررسی قدر VARآزمون ثبات و مانایی الگوي  .4جدول 
  مشخصه ۀریش  ضرایب
995689/0  995689/0  
972353/0  i085225/0- 968611/0  
972353/0  i085225/0 +968611/0  
947413/0  i947206/0- 003628/0  
850100/0  850100/0-  
721736/0  i25361/0 -674291/0  
721736/0  i25361/0 +674291/0  
685329/0  685329/0 
557015/0  557015/0 
345508/0  i215522/0- 270048/0  
345508/0  i215522/0 +270048/0  
090084/0  i076369/0- 0477779/0  
090084/0  i076369/0 +0477779/0  

  هاي پژوهش : یافتهمأخذ
  

دفري انجـام شـده   گـا  ـ جود خودهمبستگی سریالی آزمون بروشمنظور اطمینان از عدم و همچنین به
صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبسـتگی   خوبی نشانگر پذیرش فرضیه به 3شده در جدول  است، نتایج ارائه

هـاي سـاختاري بـر     منظور تعیین اثر انتقال تکانـه  برداري ساختاري به سریالی است. در روش خود توضیح
شـود. در ایـن چـارچوب     العمل آنی ساختاري و تجزیه واریانس استفاده مـی  متغیرهاي الگو از توابع عکس

متغیر مورد نظر داشته است، کـه در آن صـورت امکـان     شود که کدام تکانه تأثیر بیشتري بر مشخص می
هـاي   خصوص تمرکز بر تکانه پیشنهادي که به هاي اقتصادي دولت در بستۀ ص سیاستقضاوت در خصو

  ارزي دارد، وجود خواهد داشت: 
  

  LMنتایج آزمون  .5جدول 
  احتمال  آماره  ها وقفه
1  05/57  2007/0  
2  56/39  82/0  

  پژوهشهاي  : یافتهمأخذ
شـده در ایـن مطالعـه     ریـق الگـوي رگرسـیون سـاختاري تصـریح     با توجه به حجم نتایجی کـه از ط 



  35                 هاي ارزي بر متغیرهاي کالن اقتصاد ایران تکانهاثرات 

العمـل   سشـود، تـا عکـ    هاي نرخ ارز و درآمدهاي نفتی پرداخته می تنها به دو اثر تکانه ،حصول است قابل
نفتـی معطـوف بـه     هـاي  انـه هاي نـرخ ارز و تک  رؤیت باشد. دلیل تمرکز بر تکانه سایر متغیرها در آن قابل

اي شده است، موضـوعی   سازي نرخ ارز توجه ویژه پیشنهادي دولت است که در آن به یکسان تمرکز بستۀ
  یک سیاست مطلوب در اقتصاد مقاومتی باشد.  ۀ منزل تواند به که می

  

  
  العمل آنی شکاف تولید نسبت به نرخ ارز  عکس .5نمودار 

  هاي پژوهش : یافتهمأخذ
  

  
  العمل آنی تورم نسبت به نرخ ارز  کسع .6نمودار 

  هاي پژوهش یافته مأخذ:
  
هاي نرخ ارز بر شکاف تولیـد، تـورم، صـادرات غیرنفتـی، حجـم پـول و        منظور بررسی تأثیر نوسان به

 20یک انحراف معیار بر نرخ ارز در طول  ةانداز وارد به هاي آنی این متغیرها به تکانۀ عملال اشتغال، عکس
هـاي نـرخ ارز    ید نسـبت بـه تکانـه   العمل شکاف تول دهد که عکس دوره برآورد شده است. نتایج نشان می

بیستم تعدیل شده است. یکی از دالیـل اصـلی افـزایش شـکاف تولیـد،       صورت نوسانی بوده و در دورة به
هاي نرخ ارز بر شکاف تولید اثر منفـی   هایی که نوسان دورهرو در  اینکاهش تولید ناخالص داخلی است. از

هاي وارداتی در مقایسه با قیمـت   مثبت نرخ ارز، قیمت این دلیل است که بر اثر یک تکانۀ داشته است به
هـا افـزایش و تقاضـا بـراي کاالهـاي       پذیري بین بنگاه رو رقابت اینیابد. از ایش میکاالهاي صادراتی افز

ن افـزایش  یابد، این افزایش تقاضا سطح تولیدات داخلی را افزایش خواهد داد. اگرچه ای یداخلی افزایش م
هاي نرخ ارز بر شکاف تولید اثر مثبت داشـته   هایی هم که تکانه دنبال دارد. در دوره تقاضا اثر تورمی نیز به
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ایش قیمـت  اقتصـاد، باعـث افـز    ۀمثبت نـرخ ارز در طـرف عرضـ    است، به این دلیل است که یک تکانۀ
شود که ایـن امـر سـطح     کاالهاي تولید داخل می شدة اي وارداتی و در نتیجه قیمت تمام کاالهاي واسطه

مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی بسـتگی   کاهش خواهد داد. برآیند اثر تکانۀتولید ناخالص داخلی را 
تولیـد بیشـتر از    ي نـرخ ارز بـر شـکاف   هـا  اثر تکانـه  5به شرایط اقتصادي کشور دارد. با توجه به نمودار 

ص مدت یکی از عوامل اثرگذار بـر شـکاف تولیـد و تولیـد ناخـال      رو نرخ ارز در کوتاه اینبلندمدت است، از
مـدت   دولت پیشنهاد شده اگرچـه در کوتـاه   ۀکردن ارز که در بست نرخی داخلی است. بنابراین، سیاست تک

تواند سیاسـت مـؤثري بـراي کـاهش      ند، اما در بلندمدت میک هایی را روي شکاف تولید ایجاد می نوسان
  شکاف تولید و ثبات در آن باشد.  

ایـن  هاي وارد بر نرخ ارز اثـر تـورمی داشـته و از     دوم تکانه ةدهد که تا دور همچنین نتایج نشان می
کردن نرخ ارز از  واقعیمانده است.    دوره باقی 17و تقریباً این اثر رفته کاسته شده  دوره به بعد این اثر رفته

شدن کاالهـاي صـادراتی و افـزایش    تر ر نرخ ارز و هم از طریق ارزانسازي و بر مبناي عبو طریق یکسان
قتصاد کشور ما به واردات و دلیل وابستگی ا تواند بر تعدیل تورم داخلی اثرگذار باشد. به تقاضاي داخلی می

شـود، افـزایش قیمـت کاالهـاي      ارجی تـأمین مـی  جا که بخش اعظمی از مصرف داخلی از تولید خـ از آن
اي وارداتی و همچنین کاالهاي نهایی وارداتی در اثر افزایش نـرخ ارز منجـر بـه افـزایش قیمـت       واسطه

شـود. یکـی از دالیـل کـاهش اثـرات تـورمی افـزایش نـرخ ارز در          کاالهاي داخلی و در نتیجه تورم می
العمـل آنـی تـورم بـه      عکس 6گردد. نمودار  تصاد ایران برمیهاي پایانی به شرایط کنونی حاکم بر اق دوره
کـه یـک سیاسـت مناسـب      طوري دهد، به مورد بررسی نشان میهاي  هاي وارد بر نرخ ارز را در دوره تکانه

تواند در یـک   اوري باالتر) میشن و تعیین رژیم مطلوب ارزي با درجۀ سازي نرخ ارز ارزي (در قالب یکسان
رفت از رکود را  برونۀ که تورمی ایجاد کند، زمینکاف تولید را کاهش دهد و بدون آنشزمانی نزدیک  دورة

  براي اقتصاد کشور فراهم سازد. 
هاي وارد بر نرخ ارز همواره بر صادرات غیرنفتـی اثـر منفـی داشـته      آمده، تکانه دست بر طبق نتایج به

نجا حائز اهمیت است اینکه افزایش نرخ ارز اي که ای م تعدیل شده است. نکتهبیست ةاست و این اثر در دور
افزایش صـادرات   نسبت به کاالهاي خارجی باید زمینۀشدن کاالهاي ساخت داخل تر دلیل ارزان اگرچه به

نبودن شرط یکی از دالیل چنین وضعیتی برقرارولی چنین اتفاقی نیفتاده است.  ،کرد غیرنفتی را فراهم می
المللی، برخوردار نبـوده   پذیري بین اقتصاد کشور است، زیرا قدرت رقابتمارشال لرنر در تراز حساب جاري 
رو تقاضـاي خارجیـان بـراي     این. ازالمللی با کاالهاي خارجی رقابت کند و نتوانسته است در بازارهاي بین

مدت منجر به کاهش صـادرات   ویژه در کوتاه کاالهاي صادراتی با کشش نبوده است و افزایش نرخ ارز به
شـود، کـه    هاي نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مبرا می فتی شده است. با این حال، در بلندمدت اثر تکانهغیرن
کنـد، منجـر بـه     هاي نرخ ارز جلوگیري مـی  توان نتیجه گرفت اتخاذ سیاست ارزي که در آن از نوسان می

 -رایط تـورم شود. بدین لحاظ، سیاسـت ارزي مطلـوب بـه تعـدیل شـ      ثبات در روند صادرات غیرنفتی می
العمـل آنـی صـادرات غیرنفتـی بـه       عکـس  7کنـد. نمـودار    رکودي و خروج از بحران اقتصادي کمک می
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  دهد.   هاي نرخ ارز را نشان می نوسان
 8دوره برآورد شده که در نمودار  20وارد بر نرخ ارز هم در  ه تکانۀالعمل آنی حجم پول ب توابع عکس

العمل حجم پول به تکانۀ نـرخ   ة نهم عکسن است که تا پایان دورنشان داده شده است. نتایج حاکی از آ
ر هاي وارد بر نرخ ارز همواره ب نهم به بعد تقریباً روند با ثباتی داشته است. تکانه ارز نوسانی بوده و از دورة

است. در اقتصادهاي کوچـک بـاز،    بیستم تعدیل شده حجم پول اثر مثبت داشته تا اینکه این اثر در دورة
علت اثر درخور توجه نرخ ارز بر متغیرهاي کـالن اقتصـادي نظیـر تـورم واکـنش بانـک مرکـزي بـه          به

اي کاالهاي داخلی منحنـی  اي دارد. با افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضا بر هاي نرخ ارز اهمیت ویژه نوسان
تقاضـا تـورم نیـز    دلیـل فشـار    سمت راست منتقل شده و در نتیجه حجم پول افزایش یافته و بـه  تقاضا به

تواند در بلندمـدت منجـر    هاي نرخ ارز هم می بودن روند حجم پول، تکانه رغم نوسانی شود. علی تشدید می
  هاي حجم پول و ثبات در بازار پول شود.  به میرایی نوسان

رونـد  چهـارم مثبـت بـوده و     ةدهد که اثر تغییرات نرخ ارز بر اشتغال تا پایـان دور  در نهایت، نتایج نشان می
رفته کاهش یافته و در دوره هشتم از بین رفتـه اسـت. از    چهارم به بعد این اثر رفته ةافزایشی داشته است. از دور

دوازدهم به بعد این اثر دوباره ظاهر شده و روند افزایشی داشته است. اثـر تغییـرات نـرخ ارز بـر اشـتغال در       ةدور
مـدت   هاي ارزي در میان عیت است که واکنش اشتغال به سیاستبیانگر این واق 9مدت بیشتر است. نمودار  کوتاه

  شود.   اي در نرخ ارز نوسان در اشتغال را در این دوره موجب نمی زیرا هر تکانه ،مناسب است
  

  

  
  وارد بر نرخ ارز  لعمل آنی صادرات غیرنفتی به تکانۀا عکس .7نمودار 

  

  
  العمل آنی حجم پول به تغییرات نرخ ارز  عکس .8نمودار 

  هاي پژوهش یافته مأخذ:
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  العمل آنی اشتغال نسبت به نرخ ارز  عکس .9نمودار 

  هاي پژوهش یافته مأخذ:
  

  
  العمل آنی شکاف تولید به درآمدهاي نفتی  عکس .10نمودار 

  هاي پژوهش : یافتهمأخذ

  گیري   . نتیجه6
هـاي   پیشنهادي دولت براي خروج اقتصـاد کشـور از رکـود غیرتـورمی ابـزار و سیاسـت       در ارزیابی بستۀ

حـائز اهمیـت    رد نقد و ارزیابی قرار گرفت. نکتۀمتعددي ارائه شده است، که تا حدودي در این مطالعه مو
ر برد کـه عمـدتاً تحـت تـأثی     تورم مزمن و رکود عمیق رنج می یدةاین است که اقتصاد ایران از هر دو پد

رفتار متغیرهاي بنیانی اقتصاد کالن بوده است. نـرخ بـاالي تـورم در ادوار مختلـف و عوامـل سـاختاري       
زا نیـز بـوده اسـت. بسـتۀ پیشـنهادي دولـت بـر پایـۀ          کودي بحرانساز شرایط ر آن، زمینهة دهند تشکیل
تعـادل در بـازار ارز از   کار، اصالح نظام بانکی، ایجاد  و  جمله بهبود تولید و کسبهاي اقتصادي از سیاست

گذاري خارجی و تأمین مالی  سطح اشتغال، کنترل تورم، جذب سرمایه يسازي نرخ ارز، ارتقا طریق یکسان
هـا آثـار    یـک از ایـن سیاسـت   قرار داشته است. در عمـل اجـراي هر  هاي اقتصادي  آن و نهایتاً آزادسازي

هـا   کنـد. چنانچـه انسـجام در اجـراي سیاسـت      دت و بلندمدت ایجاد مـی م مدت، میان متفاوتی را در کوتاه
اقتصـاد را از رسـیدن بـه    نگر باشـند،   صورت ترکیبی وجود نداشته باشد و دولت و مقام اقتصادي جزئی به

  سازند.  پیشنهادي محروم می اهداف بستۀ
رغـم ایجـاد    اند که اتخاذ و اجـراي سیاسـت مناسـب ارزي، علـی     نتایج تجربی این مطالعه نشان داده

هاي متغیرهاي الگو شده و اقتصاد کشـور را   مدت، در بلندمدت منجر به میرایی در نوسان هاي کوتاه هتکان
هاي نفتی نوسـان در اشـتغال و شـکاف تولیـد را حتـی در       دهد. در مقابل تکانه به شرایط بهینه سوق می
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است که باید از ابزار  چه اهمیت دارد کیفیت سیاست اقتصاديسازد. بنابراین آن ر میپذی بلندمدت هم امکان
سازي نرخ ارز و تعیین رژیم شناور ارزي، ابـزاري   رسد یکسان نظر می ثري و کارآمدي برخوردار باشد. بهمؤ
اساس، تدوین الگوي اقتصاد مقاومتی که هدف ثبات و پویایی در  یا در اجراي سیاست ارزي باشد. براینپو

عنوان یک راهبـرد در جهـت    مطلوب ارزي تأکید دارد، به سازي سیاست کند و بر پیاده اقتصاد را دنبال می
  یابد.   سازي اقتصاد کشور و ممانعت از شکنندگی آن ضرورت می مقاوم

  منابع  
ر صـادرات  بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی ب« .)1391مهر و حامد شهرکی ( برقندان، ابوالقاسم، شهرام آرین

، پـاییز و زمسـتان، سـال    ریـزي  صاد توسعه و برنامهتخصصی اقت ـ  ، دو فصلنامۀ علمی»کشمش ایران
  دوم.  اول، شمارة

، شـمارة  روزنامه خراسـان ، »به بستۀ خروج از رکود دولتنقد «). 1393زاده بحرینی، محمدحسین ( حسین
  . 10، مرداد، ص18757

ـ    « ).1387پور ( و رؤیا سیفی ،ختایی، محمود علـوم  ، »راناثر نااطمینانی درآمدهاي نفتـی بـر نـرخ ارز در ای
  .  7-22 ص ،2 ة، شمار1 ة، دوراقتصادي

ـ ، »گـذاري تـورم در ایـران    سیاست پولی بهینه و هدف«)، 1392و مهدي صارم ( ،شاهمرادي، اصغر  ۀمجل
  .  25-42 ص ،2 ة، شمار48ة ، دورتحقیقات اقتصادي

فصـلنامۀ  ، »یرنفتـی در اقتصـاد ایـران   صـادرات غ  نقش نرخ ارز در توسـعۀ ). «1383فرد، احسان ( طاهري
  . 47-97ص ، 6 ة، شمار9 ، دورةریزي و بودجه برنامه

هـاي قیمـت    متقابل میان تکانـه  ۀرابط« ).1392( سادات حسینی مهدي یزدانی و تکتم ،طیبی، سیدکمیل
ولـین  نفت: مورد ایـران و ترکیـه، ا   در کشورهاي صادرکننده و واردکنندةنفت، نرخ ارز و بازار سرمایه 

  بهمن.  30اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی،  ، دانشکدة»اقتصادي ۀهمایش ملی نفت و توسع
قیمت نفت، تورم و نرخ بهره در یک مـدل سـاختاري   « .)1388طیبی، سیدکمیل، مهدي یزدانی و آزاد خانزادي (

  دیبهشت.  ار 29- 30هاي پولی و ارزي،  سیاستۀ ، نوزدهمین کنفرانس ساالن»براي اقتصاد ایران
، »یـران اثر نوسانات نرخ واقعـی ارز بـر عملکـرد صـادرات صـنایع منتخـب ا      « .)1387عسگري، منصور (

  .  103-131 ص ، پاییز،48 ة، شماربازرگانی فصلنامۀ پژوهشنامۀ
چک و متوسط بر اشتغال هاي کو بنگاه اثر کارآفرینی و توسعۀ). «1391(و همکاران السادات، عقیلی، فریبا

کـارآفرینی   دانشـکدة  ،کـارآفرینی  ۀ توسـعۀ فصـلنام ، »چند کشور منتخب درحال توسعه تجربۀمولد: 
    .145-164شانزدهم، تابستان، ص  تهران)، سال پنجم، جلد دوم، شمارة(دانشگاه 
صادرات بر ارتقاي عملکرد صـادرات   هاي توسعۀ نقش برنامه. «)1391اکبر خادمی ( و علی ،مشبکی، اصغر
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در بسترسازي  یمال نیتأم يها سازي خوشه ادهیالزامات نهادي پ
  دیت از تولیمقاومتی در راستاي حما اقتصاد

  **یمیا.. ابراه تی، آ*ياحمد بهاروند

  دهیچک
اسـت کـه    یین سـاختارها یتـر  از ارکان اقتصاد کشـور از مهـم   یکیعنوان  به ین مالیو تأم یپول شبکۀ

ن ینـو  يها يم و ساختارسازیترم  مورد اصالح، یستیژه بایطور و به یاقتصاد مقاومت يساز ادهیمنظور پ به
وجه غالـب خـدمات    یکشورمان عموماً خدمات بانک يساختار اقتصادل یدل رد. در حال حاضر بهیقرار بگ

گوناگون اقتصاد با توجه بـه   يها مختلف بخش يازهایشوند. چنانچه ن یدانسته م در کشور ین مالیتأم
سو  کیرا از یو مال یبه خدمات پول به خدمت گرفته شده و ... يدوره عمر، سطوح تکنولوژ  ت،ینوع فعال

  م،یریـ گـر در نظـر بگ  ید يسـو را از یمال ن ینه تأمیدر زم یو مال یپول شده در شبکۀ هرائف خدمات ایو ط
هـا   يازمندیف گسترده از نین طیاز ا ی، تنها بخشیفعل ین مالیو تأم یم که خدمات پولیشو یمتوجه م

 دن بـه یراه رسـ   م،ییل نمـا یرا در کشور تکم ین مالیخدمات تأم م حلقۀیدهند. اگر بخواه یرا پوشش م
 مقالۀ حاضـر دربردارنـدة   نمود. یمعرف یارزش در خدمات مال يها  رهیجاد زنجیتوان ا ین مطلوب را میا
در کشـور   ین مالیو خدمات تأم یارزش پول رةیجاد زنجیدر ا يمنظور الگوساز ن است که بهینو يا دهیا

ن یـی و تب یمقاله معرفـ ن یا یط ین مالیو تأم یپول يها جاد خوشهین منظور طرح ایگردد. بد یمطرح م
  خواهد شد.

  و ... یی، نهادگرایارزش پول رةی، زنجین مالیتأم ، خوشۀیاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

  مقدمه
ها و تـالش در   دارد که توجه به آن یپرا در یالزامات یاقتصاد مقاومت ياز به تحقق بسترهایط کشورمان در نیشرا

اقتصـاد   ةگـذاران حـوز   اسـت یز سیده و نیمحققان و صاحبان ا یحتمف یها و وظا تیها از اولو خصوص تحقق آن
گر یبا کمک د یستیاست که البته با یانکار الزامات تحقق اقتصاد مقاومت رقابلید بخش غیت از تولیباشد. حما یم

 یجـاد نـوع  یتوان به ا ین بسترها میجمله اف گردد. ازیتعر یمستمر و منطق جاد رابطۀیدر ا ياقتصاد يها بخش
و  یاقتصاد اشاره نمود. بخش پـول  یو خدمات يدیو بخش تول یمال ـ  یان بخش پولیک مطلوب میستماتیس ابطۀر

                                                        
 baharvandi@ansarbank.comعضو شوراي راهبري اقتصاد مقاومتی بانک انصار،  *

 Ebrahimi@ansarbank.comانصار،   بانک  مقاومتی اقتصاد  راهبري  رئیس شوراي **
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ارائـه   نۀین ساختار در زمیشود که البته ا یه شناخته میک ساختار بانک پایعنوان  کشورمان در حال حاضر به یمال
تـوان در قالـب    یهـا را مـ   ن آنیتـر  ه مهـم همراه است کـ  یاقتصاد با نواقص و مشکالت یخدمات به بخش واقع

شکل گرفته و به بلوغ  يک بستر نهادیدر  ياقتصادي ها تصور نمود. بنگاه یو مال یخدمات پول ت در ارائۀیمحدود
ها باشد. وجود بستر توانمندساز  ن بنگاهیشتر در خدمت توسعه و رشد اید هرچه بهتر و بیبا يرسند. نظام اقتصاد یم
تحقـق اقتصـاد    يجاد بسـترها یا يد و خدمات در راستایبخش تول توسعۀ يبرا يو ساختار یانونقة دهند ياریو 

 یشـفاف و جـامع   ینـه سـاختار قـانون   ین زمیدر ا یباشد. از عناصر حساس و اصل یت میار حائز اهمیبس یمقاومت
ها آماده کند. متأسفانه در  ت آنیجهت فعال يبتواند بستر ياقتصاد يها بنگاه توسعۀ يازهایباشد که با توجه به ن یم

توانند از  ینم يدیده، حرف و محصوالت تولیصاحبان ا یکشورمان همگ یو مال یحاکم بر بخش پول یط فعلیشرا
مربوطه  یو پول یمال يطور خالصه در نبود نهادها توان به یبرخوردار باشند که علت آن را م یو پول یخدمات مال

  شمار آورد. اقتصاد به یبخش واقعجاد ارزش در یا رةیهمگام با زنج
ـ     دهنـدة  ارائـه  ياقتصـاد  يها بنگاه مختلـف   يتـوان از منظرهـا   یانـواع محصـوالت و خـدمات را م

هـاي   بـه بنگـاه   یتوان از منظر حجم گردش مال می را ياقتصاد يها طور مثال بنگاه نمود. به يبند میتقس
با هاي  توان به بنگاه ي میمنظر سطح تکنولوژ ا ازینمود.  يبند میکوچک تقس يها بزرگ، متوسط و بنگاه

ن ینمود. همچن يبند مین تقسییپا يبا تکنولوژ يها متوسط و بنگاه يبا تکنولوژ يها باال، بنگاه يتکنولوژ
ـ افته یرشد يها ها را به بنگاه ها آن توان از منظر طول عمر بنگاه یم  در حـال رشـد و   يهـا  ا بـالغ، بنگـاه  ی

ـ هـا در ا  نمود. نگاه ما به بنگـاه  يبند میت تقسیشروع و طفول در مرحلۀ يها بنگاه ن مقالـه معطـوف بـه    ی
مقالـه در   کـه در ادامـۀ   یشـنهادات یهـا و پ  یشناسـ  بیان آسین بیباشد. با ا یها م ه عمر بنگا منظرگاه دورة

اسـر  دگاه که در سرین دیگردد متمرکز است بر هم یکشورمان ارائه م ین مالیو تأم یخصوص ساختار پول
را  یو مـال  یم نقاط ضعف و قوت ساختار پـول یتوان ین رهگذر بهترمیم چراکه از ایا ه نمودهیمقاله بر آن تک

تـوان   ین مقدمات میصدد اصالح آن برآمد. با انموده و در یدات و خدمات معرفیبخش تول ین مالیدر تأم
شـنهاد  یم، متمرکز است بـر پ یباره هستگو در آن و دنبال بحث و گفت ن مقاله بهیعنوان نمود که آنچه در ا

 يا رهیـ صـورت زنج  به یمال يدمان نهادهایکه با چ یخدمات مال انه در ارائۀینهادگرا يبند بیاز ترک ینوع
ـ ارائه به بخش تول يرا برا یاز خدمات مال یفیگر، بتوانند طیکدیدر کنار  فـراهم   يا گونـه  د وخـدمات بـه  ی

ـ کـه صـاحبان کسـب و کـار بـدان ن      یمال يازهایکدام از انواع نکه هر آورند . ارائـه باشـد   از دارنـد قابـل  ی
گـر در  ید عبـارت  ، بهو نقصان باشد ف کامل و بدون خألیدر آن ط یخدمات مال رة ارائۀیگر زنجید عبارت به

ن مـدل  یارائه به آن وجود داشته باشد. ا قابل یک نوع از خدمات مالیا محصول یده و یهر مرحله از عمر ا
  د.یتوان نام یم 1ین مالیتأم شۀا خوی یپول را خوشۀ

                                                        
 Monetary Clusterتوان معادل انگلیسی  شده در این مقاله است که می خوشۀ پولی واژة پیشنهادي براي ایدة مطرح. 1

  را براي آن پیشنهاد نمود. Financial Clusterیا 
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  »یاقتصاد مقاومت« ةواژ یشناس مفهوم
ـ یست که با  يا گونه کشورمان به يط اقتصادیدر حال حاضر شرا ت در یازمنـد تـالش و جـد   یش نیش از پ

ـ بر مز ی، با واردات کم، متکینفت يمستقل از درآمدها يتحقق اقتصاد ـ  ینسـب  يهـا  تی ، یو بـوم  یداخل
ـ ر برنامه ينه، دارایهز کم  ان با ارزش افزودة باالتر،یبن ع دانشینو و صنا يها يبر تکنولوژ یمتک  يهـا  يزی

 يها هیسرما ق، مستمر و غنابخش در حوزةیدق يها کردها درکنار نظارت نهیها و هز يزیر در بودجه یمنطق
از  ياریو بس يو اقتصاد یمال يها تیفعال ۀیمصرف و معاش و کل ۀنیآحاد جامعه در زم يو رفتار یاجتماع

اقدام  ير مقام معظم رهبریاخ يها کامل در سال ين راستا و با هوشمندیباشد. در هم یم گریدهاي  لفهمؤ
ان مفهـوم اقتصـاد   یـ شان ضمن طـرح و ب یاند. ا نموده يدیجد يات اقتصادید ادبیدر تول يو مستمر يجد

انـد و در   را مطـرح نمـوده   یط کنونیاقتصاد کشور در شرااز یمورد ن يدهایدها و نبایاز با ياریبس یمقاومت
ـ  يبه درآمدها یکشورمان مانند وابستگ ياقتصاد ياز مشکالت ساختار يارین حال بسیع گـر  یرا د ینفت

  اند. دهیبار به چالش کش
 يرسد بـرا  می نظر داده است. به يرا در خود جا يم متعددیاست که مفاه يا واژه» یاقتصاد مقاومت«

ن واژه در بطـن خـود   یافت نمود، چراکه ای توان نمی يج اقتصادیات رایدر ادب یمعادل یقتصاد مقاومتا واژة
مدارانـه گنجانـده    ارزش يو رفتـار  ی، اجتماعیاسی، سیحقوق  ،يم اقتصادیاز جنس مفاه يم متعددیمفاه

 یهمچون باالبردن بـازده  یمیاز مفاه یعیوس دامنۀ یاقتصاد مقاومت عنوان مثال با استعمال واژة است. به
ـ د، تولیت در تولیفیع، باالبردن کیمصرف در صنا يد، اصالح الگویتول در داخـل   ید محصـوالت صـادرات  ی

مصـرف در جامعـه،    يسو، اصالح الگـو  کیاز ید داخلیدر بخش تول یبخش ک کالم استقاللیکشور و در 
گـر و  ید يسـو ت، صـدقه و ... از انفاق، خمس، زکـا در جامعه همچون  ياقتصاد يها ارزشسازي  فرهنگ

در  یمفهـوم ارزشـ  ها  ده و یرسان نهضت خدمت  ،يهمچون تالش و فرهنگ کار جهاد یمین مفاهیهمچن
از  یاقتصاد مقـاومت  واژة يدرك در ورا م قابلیوجه غالب مفاه رد. به هر حالیگ می بررا در ياقتصاد زةحو

ـ ا توان بخش عمدة یی میسواز نین بیروند. در ا یشمار م به ياقتصاد يجنس هنجارها م را در ین مفـاه ی
هـا   حساب آورد. آنچه از آن به ییم نفیمفاه ها را در حوزة گر آنیلحاظ نمود و بخش د یم اثباتیقالب مفاه

طـور   خالصـه نمـود. بـه    یمیو ترم ی، اصالحيجادیا ۀتوان در چند دست می م رایاد نمودی یبا عنوان اثبات
کشـورمان کـه بتوانـد     یو اجتمـاع  یبـوم  يهـا   منطبـق بـا ارزش   ید مـال یـ ک سـاختار جد یجاد یمثال ا

 یک مصداق از ساختار اثبـات یعنوان  توان به می دهد، يموفق را در خود جا یک ساختار مالهاي ی شاخص
ـ ا توان ادعا نمود کـه مـا توانسـته    یم یمال ين بازارهایا در صورت اصالح قوانی حساب آورد. به يجادیا م ی
تـوان   می را يجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادیگر اید يسوم. ازییجاد نمایا یاصالح یثباتک ساختار ای

تـوان   مـی  را ییشـو  ن مبارزه با پولین اصالح قوانیهمچن .شمار آورد به يجادیا ییک ساختار نفیمصداق 
  دانست. یینف یک ساختار اصالحیمصداق  مثابۀ به
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  بیان تعریف و نقش نهادها
ن نهادگرا باشـد، وجـود   دانشمندا ۀکه مورد توافق هم یکسان و اجماعیف یو شناخت نهاد، تعر یر معرفد

عنـوان مثـال    از نهـاد پرداختـه اسـت. بـه     يا ف جداگانهیخود به تعر ۀقیکس مطابق تفکر و سلندارد و هر
ــاد را  ــه عمــل دســته«کــامونز نه ــه اعمــال فــرد یجمعــ هرگون ــ يک ــرل م ــ »کنــد یرا کنت ــد یم  .نامن

(Steven&mercuro,2002, pp. 418-453)   ـ داگـالس نـورث از نهادگرا  ةزیجـا  ةان برجسـته و برنـد  ی
ـ تـر ق  دهیعبارتی سـنج  ا بهیاند  در جامعه ينهادها قوانین باز«د: ینما یم یگونه معرف نینوبل، نهاد را ا  يودی
دهنـد [راهنمـاي    یگر را شـکل مـ  یکـد یها بـا   شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان هستند وضع

ن ینـابرا ب .»گردنـد  یمـ  ينهفته در مبادالت بشر يها زهیشدن انگ مند ها] و سبب نظام کنش متقابل انسان
عملکـرد   ةکننـد  نیـی نـان را کـاهش داده و تع  یزندگی روزمره، عـدم اطم  يبرا ییساختارها ۀها با ارائنهاد

ـ را تعر يطورخالصه قواعد بـاز  نهادها به )19-21ص ، 1377(نورث،  .باشند یمدت ماقتصادها در بلند  فی
و هـا   ن و مقـررات و سـازمان  ی، قوانيدئولوژیسنن، هنجارها، مدهب، ا ها، شامل ارزشاي  هکنند و دامن می

موجـب هـدایت   . 1: عهده دارنـد مهم بر ۀنهادها، سه وظیفرد. یگ یبر مرا در ییو اجرا ینظارت يکارهاسازو
قـوق مالکیـت و   نهادهـا ح . 2 .شـوند  مـی  کنندگان در بازار الها و مشارکتشرایط بازار، کا ةاطالعات دربار

 .3 کنند که چه کسی باید چـه چیـزي را و چـه زمـانی کسـب کنـد.       می کرده و تعیین قراردادها را تعریف
ه اعتقاد نهادگرایـان، رویکـرد نئوکالسـیک    ب(همان). شوند  می موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها

که در عالم واقع،  گارانه در نظر گرفته است، درحالیان هاي مرسوم خود بسیار ساده ها را در مدل رفتار انسان
هـاي   تر از آن است کـه در مـدل   هایشان درونی تر و رجحان هاي کنشگران اقتصادي بسیار پیچیده انگیزه

گـاه معتقـد بـه     ی هـیچ یالبته بایستی خاطرنشان نمود رویکـرد نهـادگرا   .انتزاعی نئوکالسیک فرض شود
 .دانـد  ل اقتصـادي ناکـافی مـی   ئنبوده و فقط آن را در تحلیـل مسـا   براندازي و حذف مکتب نئوکالسیک

ا اینجا بیان گردیـد، بیشـتر   عاریف و مطالبی که تت) 50-70ص  ،32-37ص  ،1377 ،(داگالس سی نورث
تعاریف فوق هم مشهود اسـت،  در اي که حتی  باشد. نکته هاي نهادگریان قدیمی می نظریه ةکنند منعکس

بـا  ی جدیـد،  یاین اشکال، باعث گردید، نهـادگرا  .ی قدیمی استینبودن تعاریف نهادگرا بودن و منتظم کلی
در تـر   اولیه، یعنی بررسی نقش نهادها در اقتصاد، ولی با تعاریف محـدودتر و عملیـاتی   ةپیگیري همان اید

. (Clein,1999,p.70) تجدیـد سـاختار نمایـد    السیکهاي نزدیک به نئوک الگوهاي اقتصادي و در قالب
اسـت کـه   اولیه  ییادگرااز نه یهای ی جدید، در واقع نوع تکامل یافتیطور خالصه بایستی گفت نهادگرا به

ـ   ۀبه همراه تولد و سنتز رشت   دانشـگاه شـیکاگو عینیـت یافتـه و     در  "اقتصـاد و حقـوق  "نـام   هجدیـدي ب
 .تحت عنوان نگـرش تکـاملی و قراردادطلبانـه و... تقسـیم شـده اسـت       هاي مختلفی خود به شاخه ۀنوب به

  )426-424، 1383(دادگر، 
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  یید از منظر نهادگرایبخش تول ین مالیکشور در تأم یو مال یساختار بخش پول
  در توجه به آن يدات مقام معظم رهبریده تا محصول و تأکیا الف) معرفی چرخۀ

  فرمایند:  ها و الزامات اجراي اقتصادي مقاومتی می جنبه مقام معظم رهبري در خصوص یکی از
ـ و سپس تول يده و فکر و سپس علم و سپس فناوریاز اة رین زنجیا یعنی.... يعلم و فناورة ری... زنج« د ی

م، یدیهم رسـ  يم، به فناوریرا کرد یقاتی اگر چنانچه ما کار تحقواال ،میل بکنید تکمیو سپس بازار را ما با
مـورد   یسـت یها با نیاۀ هم .ن ضربه خواهد خوردینشد، ا ینیب شیش پیا بازار براید انبوه نشد، یتول ا مثالًام

ـ ی ،دنبـال بشـود   یستید و بازار بای، تا تولیکار علمة رین زنجیرد و ایه قرار بگتوج ـ هـا با  نگـاه  یعن  يد روی
ـ یه يجمهور و اعضا سیدار رئیله در د انات معظمی(ب». ره باشدین زنجیمجموع ا  )06/06/1392ت دولـت  ئ

تبدیل ایده به محصول و افزایش سـهم تولیـد    فرایندله در این سخنرانی حمایت مادي و معنوي از  معظم
محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوري داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دسـتیابی  

اقتصاد مقـاومتی بـا هـدف حمایـت از تولیـد       گذاري در حوزة هاي سیاست ز اولویتدرصد را ا 50به سهم 
ت از آن از ارزش تولید از ایده تا محصول و حمای ةدانند. تأکیدات مقام معظم رهبري در توجه به زنجیر می

ز بـر آن  یمقاله ن ح داده شد و در مقدمۀیکه توض گونه کند. همان ایشان حکایت می نگاه جامع و هوشمندانۀ
 1برخوردار است.اي  هالعاد ت فوقیگذاران از اهم استین محققان و سیدر ب مرع دگاه چرخۀیم دید داشتیتأک

 یژگـ یو«کننـد کـه    ها بیان می ن نکته اشاره دارند. آنیبه ا یعمر سازمان ۀلز در کتاب چرخیو ما یمبرلیک

                                                        
چگونگی رشد کسب و کارها در بخش تولید و خدمات صورت گرفته است. هرچند این  ةاي دربار تاکنون تحقیقات گسترده. 1

اند  هاي مختلف به نتایج متفاوتی دست پیدا کرده ولی با توجه به اینکه در زمینه ،جامعی شکل گرفته است ةتحقیقات در حوز
 جود در خصوص نحوةهاي مو حاصل نشده است. اوفارل و هیتچن نظریهیک نظم خاص و یا یک الگوي خاص در این زمینه 

 & O’Farrell،1988(. کنند رشد و حمایت از کسب و کارهاي تولیدي و خدماتی را به چهار دسته تقسیم می
Hitchens(، 1. ها  ظریهین نشوند. ا اقتصاد صنعتی منشعب می ها در این حوزه از شاخۀ غلب نظریها: هاي تعادل ایستا نظریه

اي تمایل دارند. اغلب  زینهکردن واحدهاي ه هاي مقیاس و کم جویی ستفاده از صرفهکید دارد که به اهاي رشد تأ بر پویایی
الگوهاي احتمالی:  .2دانند. با ثبات رشد کسب و کارهاي اقتصادي می هاي بزرگ را تنها نتیجۀ وزه بنگاهپردازان در این ح نظریه

بنابراین هیچ الگوي کاملی در این زمینه  ،ثیر دارندها تأ یاري هستند که بر رشد بنگاهمل فراوان بسبا توجه به اینکه عوا
و کار گیبرات از اهمیت زیادي برخوردار است. گیبرات رشد یک کسب  توان ارائه کرد. در این زمینه توجه به قانون نمی

ت دیدگاه مدیری .3کنند. یید میحقیقات تجربی نیز این قانون را تأداند. البته برخی ت بنگاه می اقتصادي را مستقل از اندازة
ها دارد. روشی که مالک و یا مدیر شرکت به فضاي  کید بر ابعاد استراتژیک رشد پایدار شرکتاستراتژیک: این دیدگاه بیشتر تأ
اي برخوردار است. بنابراین نظریه پردازان در این حوزه بر تشخیص  العاده دهد از اهمیت فوق بازار و کارمندان خود پاسخ می

تولید و خدمات آن حوزه از کسب و کار تمرکز دارند.  و یا مالک شرکت براي راهبري توسعۀهاي مدیر  ها و استراتژي سیاست
ها فرارو دارد  ها و محدودیت تفرص يها به نگاه مدیر و یا مالک، تفکراتی که در قالب این کسب و کار در پرتو این استراتژي
اي دیده  اي از مراحل و یا فازهاي توسعه زنجیره مثابۀ ها به : در این دیدگاه رشد شرکتعمر . دیدگاه چرخۀ4بستگی دارد. 

ها این  تشد شرکها را پشت سر بگذارند. بیشترین ابزار توضیح ر عمر خود باید آن شود که کسب و کارها در یک دورة می
  گیرد. گذاران مورد استفاده قرار می طور وسیع توسط محققان و سیاست دیدگاه است که به
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اوقات  یند. گاهینما می افولکنند و  می شوند، رشد می ها متولد ها وجود دارند. سازمان در سازماناي  هچرخ
ن داد منظور نشان به )Kimberly & Miles ،1980( .»روند می نیاوقات از ب یشوند و گاه می داریدوباره ب

گیریم. در محور افقی این نمودار زمـان و   کمک می Sایده تا محصول از نمودار مشهور  هرچه بهتر چرخۀ
  در محور عمودي آن سودآوري بنگاه منظور شده است.

 

  
  

  چرخ ایده تا محصول و سودآوري سازمان در بستۀ زمان .1نمودار 
  

 ین مـال یمار کم و تأیاحتمال بازگشت بس رد کهیصورت گ ییها نهید هزیبا رشد هر طرح يدر ابتدا برا
 ییبازار درآمـدها افتادن آن در  و مقبول هیاول ۀآمدن نمونوجود همراه دارد. پس از به بهرا  ییسک باالیآن ر

رشـد و   داشـت وارد مرحلـۀ   یمناسـب  ینکه طرح بـازده یشود. در ادامه پس از ا یاز آن کسب م يمحدود
گردد. در ادامه  یل میدر بازار دارد تبد یک شرکت بالغ که شهرت مناسبیت به یشود و در نها یگسترش م

ن یمو تـأ  يت، فنـاور یریزمان، مـد سا يها طور مشخص مؤلفه ف کرده و بهیها را تعر ن بخشیکدام از اهر
  م کرد.یخواه یرا بررس یمال

در  یاز نظر کارشناس یول ،دارد یمناسب ده است که بازار بالقوةیک ای ين مرحله داراین در ایکارآفر :1دهیا
چـون   ،سـت یکردن آن در دسترس ن يتجار ين مرحله منابع برایباشد. در ا یکسب و کار محدود م يفضا

                                                        
1. gestation 

ننمونه اولیه و معرفی  ایده اولیه
 به بازار

نقطه  آغاز

 رشد

ك
شو

 بلوغ اصالح ساختار گسترش 

 زمان

ن 
ریا

ج
گی

دین
نق

 

شکوفایی 
 مجدد

 مرگ

 استراتژي همراهی: حمایت و شراکت

 استراتژي تجاري

 عمر کسب و کار  مدل چرخۀ
  Sمدل  ۀیافتشکل تکامل

ك
شو

ك 
شو

 
 

در حال حاضر اقتصاد کشورمان در این گستره از مسیر عمر 
 ي در حوزه خدمات مالی مواجه است ها، با فقدان نهادشرکت
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ا یخود محقق  یق منابع داخلیشتر از طرین مرحله بیار باالست. لذا در این مرحله بسیسک شکست در ایر
 يعلت نوآور به ندارد و یرونین مرحله ظهور بیشود. سازمان در ا یم ین مالیمق دولت تأیا از طریمبتکر و 
 باشد و هنوز به عرصۀ یم یذهن دةیدر حد ا ياست. فناور ینیت از جنس کارآفریریاد، مدیسک زیباال و ر

ـ شتر ایب یول ،ستیاز نیاز منابع ن يادیده، حجم زیاجرا نرس هنوز به ده است. از آنجا که طرحیظهور نرس ن ی
ره خواهـد  یغنمودن اطالعات و  لیه، تکمیاول یابیل ارزیشرفت طرح از قبیپ يها نهین هزیممنابع صرف تأ

  )1383  ،ي(ابوجعفر شد.
منجـر   یوجود خواهد آمد، که به محصول خاصـ  شکل مستند به به یمناسب ۀیاول دةین مرحله ایدر ا :1آغاز

و  یم فنیل تیتشک يبرا ییها نهیهزبلکه  ،شود ین مرحله حاصل نمیاز محصول در ا يچ درآمدیشود. ه یم
شکل  یرسمریصورت غ ن مرحله بهینوشته شود. سازمان در ا 2یهیتوج ک طرحیرد تا یگ یشکل م یا طراحی
ن که دور هم انان و محققیچند از کارآفر یا تنیدر دانشگاه  یم تخصصیک تیرد که معموالً در قالب یگ یم

سک ید ریاست، طرح با ده و کامل نشده یبه ثبت نرس ینکه هنوز طرحیعلت ا رد. بهیگ یاند شکل م جمع شده
 يارائـه بـرا   و مفهوم آن مستند شده است و قابلده باالتر رفته یا از مرحلۀ يرا متحمل شود. فناور ییباال

را  یز درآمد مشخصین مرحله نیها در ا تیباشد. از آنجا که فعال یم 3يت فکریگرفتن مالکتحت حفاظت قرار
  . (همان)نه را پوشش دهدیبالعوض دارد تا هز يها از به کمکیندارد. طرح ن یپدر
ارائـه نمـود. در    تـوان  می ه از آن رایاول نمونۀده است که یرس يتکامل محصول به حد :4هیاول ۀد نمونیتول

دسـت   از آن بـه  ين حـال درآمـد  یشود کـه در عـ   یل میتحم به طرح یتوجه قابل يها نهین مرحله هزیا
دارنـد   یهستند و نسبت به موضـوع طـرح آگـاه   دوار یطرح ام ندةیکه به آ ين مرحله افرادید. در ایآ ینم
طـرح از   ۀادامـ  يگذار در مرحلـه بـرا   هینه را پوشش دهند. مشارکت افراد سرماین هزیا يتوانند تا حد یم

ـ فیک یابیارز يها ن مرحله تستیبرخوردار است. در ا یت فراوانیاهم ط ید و عملکـرد تحـت شـرا   یـ ت تولی
ـ اول شـود. مـدل   یآمـاده مـ   ين واکنش مشـتر ییتع يو برا شود یانجام م یط واقعیو شرا یشگاهیآزما  ۀی

ص محصـول  ید تمام مالحظات بازار در نظر گرفتـه شـود و نقـا   ین مرحله باید شده که در ایمحصول تول
ت از نـوع  یریل مـد یـ ن دلین مرحلـه شـکل نگرفتـه اسـت و بـه همـ      یدر ا یبرطرف گردد. سازمان رسم

 يهـا  نـه یل هزیدل برخوردار است. به یمت فراوانیدر آن از اه یمیکار ت يها باشد که مهارت یم ینیکارآفر
  (همان) خواهد بود. ییز از نوع ابتداین ین مالیمن مرحله تأیاد در ایز ینانیباال و نااطم

کردن اطالعـات  دوباره به روزآمدف ین بخش توجه کامالً معطوف به بازار است. تعریدر ا :5به بازار یمعرف
نظر قرار د مدیع بایتوز يها ها و انتخاب کانال ارتباطها،  تماس يو برقرار یابیبازار لۀیوس ههدف ب يبازارها

ـ  یده فۀ آن سامانیها شکل خواهد گرفت که وظ تیادامه فعال يبرا يا رد. سازمان سادهیگ  یتیریم مـد یت
                                                        
1. inception 2. business plan 
 

3. intellectual property 4. pilot stage 
 

5. roll out 



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                50

ـ  ید دنبال شود تصمیها در آن قالب با تیکه فعال یباشد و در خصوص ساختار شرکت یم شـود.   یم گرفتـه م
ن یو ورود به بازار در ا يساز يقرار دارد. تجار يت فکریمالک ده و تحت حفاظت قانونیثبت رس به يفناور

ـ   از نـوع مشـارکت   ین مـال یمتـأ  ن مـدل یشود، بنابرا یمرحله آغاز م خصـوص عـالوه بـر پـول      هاسـت. ب
ـ  به يضرور یابیو بازار یحقوق ،یتیریدر خصوص مسائل مد ییها مشارکت ـ رسـد. در ا  ینظر م ن مرحلـه  ی

  (همان) شوند. یم وارد طرح یراحت به يص سودآوریر در صورت تشخیپذ سکیگذاران ر هیسرما
ـ در قالب شـرکت بـه فعال   یقبل سازمان رسم ت در مرحلۀین مرحله پس از موفقیدر ا :1رشد ش یت خـو ی

ه دارد. یش تکیخو یشتر بر محصول اصلیش است و بید خویخط تول دهد. شرکت مشغول توسعۀ یادامه م
ـ عمل يها نهین راستا کاهش هزیت محصول را هرچه بهتر باال ببرد. در ایفیکند ک یم یشرکت سع از  یاتی

شـدن   ل با توجه به بـزرگ ین دلیرد. به همیگ ینظر قرار مز همه مدش اید بیستم تولیس يساز نهیق بهیطر
 ۀیرو یش بیت متمرکز بر آن حاکم خواهد بود تا از افزایریآمدن ادارات مختلف در آن مدوجود شرکت و به

خواهـد   یرسمریو غ یاز رسم یبین مرحله ترکیت در ایرین مدیکند. بنابرا يریجلوگ يباالسر يها نهیهز
ـ منظـور موفق  شتر بر خود محصول متمرکز است. بـه یب يبود. فناور ـ تطب يت در بـازار، هـدف فنـاور   ی ق ی

ـ یـ ن راه توسـعه پ یبازار است و در ا يها محصول با خواسته و  یاضـاف  یمـال  يازهـا ین نیـی کنـد. تع  یدا م
 ییبرخـوردار اسـت. شناسـا    یت خاصـ یرشد شرکت از اهم يها ت از برنامهیحما يمنابع آن برا ییشناسا

 شود طـرح  ین مرحله باعث میدر ا یم جهت مشارکت سازمانیگذاران مستق هیسرما، مثل شرکا یمنابع مال
  (همان) سر بگذارد. پشت یراحت ن مرحله را بهیا

ـ توانـد تول  یکـه مـ   يرسد و تا حـد  یم یمناسب ییدرآمدزا مرحلۀ شرکت به :2گسترش د خـود را توسـعه دهـد.    ی
ـ جد يوارد بازارهـا  یابیران با بازاریاست تا مد یل مناسبیمحصول، پتانسد یجد يکاربردها د شـود. سـازمان در   ی

 ییتنهـا  باشد که ادارات مختلف به یمتمرکز مرین ساختار آن از نوع غیبنابرا ،بزرگ شده است ين مرحله تا حدیا
ـ از دارنـد از تکن یت خود هستند و نیفعال يها در حوزه يریگ میقادر به تصم ـ جد يهـا  کی همچـون   یتیرید مـد ی

کند. البتـه در   ید میرا تول ین مرحله محصوالت متنوعیدر ا يره استفاده کنند. فناوریو غ يت ارزش، نوآوریریمد
 يهـا  قهیبـه سـل   ییبردن تنوع جهـت پاسـخگو  الدر با یمتمرکز بر خود محصول است و سع ين مرحله فناوریا

 ین مـال یمتـأ  يازهـا یشوند که ن یها باعث م یابیکردن بودجه و تداوم ارزدارند. روزآمدد یجد يمختلف در بازارها
ـ  ها برو و بانک یتخصص يها تواند سراغ صندوق ین مرحله میشرکت در ا .مشخص شوند  يهـا  د از وامد تـا بتوان

ـ شانه باشـد تـا بتوانـد ا   یکامالً دوراند دیشرکت با يها د. البته توسعه برنامهها جهت توسعه شرکت بهره ببر آن ن ی
  (همان) پشت سر بگذارد. یراحت سهام به یعموم شدن عرضۀ آماده يمرحله را برا

ـ   ییکنندگان با محصول آشنا ده است و مصرفیشهرت رس ن مرحله بهیشرکت در ا :3بلوغ علـت   هدارنـد. ب
طـور   اسـت تـا بـه    يازمنـد نـوآور  یشرکت نن یبنابرا ،شوند یز وارد بازار میگر نید يمناسب رقبا يسودآور

                                                        
1. growth 2. expansion 
 

3. maturity 
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ـ را بـه شـرکت تحم   ییباال يها نهیز هزیه نیرقابت با بق یبماند. از طرف یباق یمستمر رقابت ـ ی کنـد.   یل م
 يها نهیگر هزید پردازد و ازطرف ید میستم تولیس يساز نهید به بهیتول يها نهیق کاهش هزیشرکت از طر

 يبـرا  يگذار هیسرما یرسم يها ين استراتژیشود. بنابرا یز متحمل میرا ن ينوآورق و توسعه جهت یتحق
 یسـک یر يها يگذار هیعنوان مثال انتقال از سرما برخوردار است. به ییت باالین مرحله از اهمیشرکت در ا

ـ ح ادامـۀ  يراب یتواند راهکار مناسب یمتداول همچون بورس م ین مالیمقبل به تأ يها دوره ات شـرکت  ی
جاد کنـد  یرا در محصول ا یافراط يها يکند نوآور یم یدن به محصول سعیبخش تیبا جامع يباشد. فناور

 یشـ یش استفاده کند تا بتواند از رقبا پیمحصول خو توسعۀ يها برا يگر فناوریکردن د کپارچهیاز  یو حت
  (همان) رد.یبگ

  ییاید از منظر نهادگرایت از تولیدر حما ین مالیو تأم یساختار پول یشناس بیآس ب)
ـ طبا تکامل ساختارهاي بازارهاي پولی و مالی  ـ   يا گسـترده هـاي   فی در دسـترس   ین مـال یمأاز منـابع ت

از  يبند ک طبقهیدر  شنهاد شده است.یها پ آن يبند طبقه يبرا یمتفاوت يها نان قرار دارد و روشیکارآفر
ـ  ۀرا به دو دست ینیکارآفر يها شرکت یل منابع مالینز و فریکین منابع، دیا ـ  یدرون  يبنـد  بخـش  یو برون

ارائـه شـده   » امکـو « یکه توسط شرکت مـال  یدر گزارش )Deakinsand and Freel، 2003 ( اند. کرده
گـر منـابع   ی(استقراض) و د یمنابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بده ۀبه سه دست یاست، منابع مال

در دسـترس   یگـر، کـاردلو منـابع مـال    ید يبنـد  میک تقسیدر  (Tomas, 1990). شده بودند يبند دسته
ـ در ا )Cardullo ،2004( .یو منابع رسم یررسمیم کرده است: منابع غینان را به دو دسته تقسیکارآفر ن ی
 :ند ازا دسته عبارتن چهار یم شده است. ایمنابع به چهار دسته تقس فوق، يها يبند میق تقسیبا تلف بخش

ـ   ،(اسـتقراض)  یق بدهیاز طر ین مالی؛ منابع تامین مالیمأت یمنابع خصوص ـ از طر ین مـال یمأمنـابع ت ق ی
هـاي   اما در خصوص تأمین منابع مـالی فعالیـت   .ین مالیمأت یمنابع داخل، ه (حقوق صاحبان سهام)یسرما

سسات مالی و اعتباري نقش عمـده و  و مؤها  وماً روش استقراض از بانکتولیدي اقتصادي در کشور ما عم
شناسی نهادگرایانـه، شـرایط نـوعی یـک بانـک یـا        کند. اما قبل از ادامه بحث و آسیب نخست را ایفا می

، مالی براي اعطاي تسهیالت به یک طرح ایجادي نوعی را با یکدیگر مرور کنیم. در این صـورت  ؤسسۀم
ر سـند  یشرکت، تصو ۀس و اساسنامیسأجواز ت .دینما ارائه که و به بانیر را تهید مدارك زیبا یفرد متقاض

 ین، مجوز آب و بـرق و گـاز و تلفـن و گـواه    یزم تیا سند مالکین یزم ي، قرارداد واگذارطرح يملک برا
خـارج از   يواحـدها  يبـرا  ي، مجـوز شـهردار  یصنعتهاي  خارج از شهرك يواحدها يست برایط زیمح

ـ  ی، مـال ياقتصـاد  یهیسسـه، گـزارش تـوج   ؤ، قرارداد احداث ساختمان میشهرك صنعت ـ ، تکمیو فن ل ی
ـ پـس از تحو  ران.یمد یلیو تحص يکار ۀالت از بانک، سابقیدرخواست تسه ۀپرسشنام ل مـدارك فـوق   ی

هـا در گـام اول بـه     پردازنـد. آن  یمورد نظر مـ  طرح ی، کارشناسان بانک به بررسبه بانک یتوسط متقاض
حساب بانک باشـد   شده و خوش ان شناختهیاز مشتر یکه متقاض یپردازند. در صورت یم یمتقاض ییشناسا

ـ    یگ یت قرار میافت وام در اولویدر يبه ضمانت اعتبارش، برا و  ی، مـال یرد. در گـام دوم، طـرح از نظـر فن
ها مجـدداً   رش طرحیته پذیطرح در کم یگردد. پس از انجام کار کارشناس یم یکارشناس یابیارز ياقتصاد
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ز عمومـاً  یـ الت نیگردد. پرداخت تسـه  یالت اتخاذ میپرداخت تسه يبرا ییم نهایگردد و تصم یم یبررس
درخواست تا پرداخت آن  ۀوام از مرحل ين حالت ممکن، اقدام برایرد. در بهتریگ یمرحله صورت م به مرحله

ارزنـده بـه    خت قطعی تسهیالت مشتري بایـد وثیقـۀ  براي پردا )1381،یالمع( برد. یه ماه زمان مدو تا س
گذاري قبـل از واریـز    حجم سرمایه ٪30الشرکه مشتري به میزان  بانک تحویل دهد. در عمده موارد سهم

هـا   انمبلغ وام باید به حساب مشترك تسهیالت مشارکت واریز شود و موارد دیگري که جهت اطالـه بـد  
ت را دارا درك است که هر صاحب کسب و کاري توانایی دریافت تسـهیال  خوبی قابل نماییم. به اشاره نمی

ه تـا  اید ۀو سود تسهیالت و نیز با مبنا قراردادن چرخبازپرداخت بندي، زمان  قسط باشد. با لحاظ نحوة نمی
از تمکـن    رضد شده باشد و ثانیـاً  مرحلۀ باشد و وارد معرفی به بازار گذشته محصول اوالً بایستی از مرحلۀ

ایـده تـا محصـول،     ۀالشرکه برخوردار باشد. لذا بـا توجـه بـه چرخـ     وثیقه و پرداخت سهم مالی قبلی ارائۀ
در  یک مشکل مفهـوم یاز  يو نهاد یطی، محيعالوه بر مشکالت ساختار رانیدر ا ین مالیمتأ ينهادها

گذاران پنهان مانده است و آن عبـارت اسـت از نبـود     استیسفانه از منظر سکه متأبرند  می ند رنجین فرایا
ي کـه عبـارت اسـت از    فراینـد اي از مراحل عمـر   طیف گسترده ةمالی متخصص در حوز  نهادهاي تأمین

ن مطلب بر روي نمودار قبل ایـن  یدادن ا نشان يها. لذا برا سازي و رشد بنگاه ایده تا تجاري ابتداي مرحلۀ
مشـخص   "اسـتراتژي همراهـی: حمایـت و شـراکت    "ها را با نوار ابزار ذیل محور افقـی بـا عنـوان     ورهد

    توان بدین گونه بیان نمود: ها را می ها در تأمین مالی این طرح ایم. اما علت رویگردانی بانک نموده
  . توجه داردمدت  د بانک که عموماً با کسب سود باالي کوتاهید ۀیزاو :یسازمان يریگ میتصم .1
  از است. ین یها آموزش کاف به بازار آن یها و دسترس ن فرصتیص ایتشخ يبراها:  نوع پروژه .2
    .ها در خصوص ورود به این طرحها  بانک يفرارو يها تیمحدود :یط قانونیمح. 3
ورود ها را مجبور به اجتنـاب از   ها آن بانک يبرا ییها ن طرحیبودن سود چن نامشخص سود نامشخص:. 4

   (Hellmann, 1997) کند. یم ییها ن طرحیبه چن
ـ مند هستند تا در صورت ن مدت عالقه در کوتاه ین مالیمأبه ت ها معموالً بانک بلندمدت: ین مالیمتأ .5 از ی

ـ  سپرده يل کنند و پاسخگویخود را به پول نقد تبد ییتر دارا عیچه سربتوانند هر ن یمأگذاران خود باشند. ت
ـ ن يشترینوپا به زمان ب يها شرکت یمال د کـرده و بتوانـد   یـ الزم را تول ةاز دارد تـا شـرکت ارزش افـزود   ی

  )Dar and Presley، 2000( تعهدات خود را بازپرداخت کند.

به  یده در خدمات یمال  نیره تأمیص زنجیحذف نقا يدر راستا يا دهی، ایو پول یمال يها خوشه
  دیارزش بخش تولة ریزنج
بهتـر   يتوان مطـرح نمـود. بـرا    می را ین مالیو تأم یپول جاد خوشۀیمقاله در ا یاصل دةین مقدمات ایبا ا

افـزوده را    ارزش يهـا  رهیـ جـاد زنج یها در ا آن ییو کارا یصنعت يها شدن مطلب، ساختار خوشه مشخص
تا  هیمواد اول يورن است که از مراحل فرایا ی، هدف اصلیصنعت يها خوشه یم. در طراحیینما می يادآوری

ک ی یا حتیگر و یکدیک به هم و مرتبط با ینزد ک مجموعۀیدر  یمورد نظر همگ یید محصوالت نهایتول
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، یصنعت جاد آن خوشۀیل منافع متعدد حاصل از ایدل ن صورت بهیدر ا 1رد.یژه صورت گیو ییایجغراف منطقۀ
داشتن ارزش افزوده در اقتصاد  هجاد و نگیا  ،ياقتصاد صرفۀ   ،یی، خودکفاییسمت کارا آن صنعت مورد نظر به

نمودن آن بخش از صنعت در بستر اقتصاد است.  یرود که مطمئناً خود مصداق مقاومت یش میو ... پ یداخل
ـ م. در ایینمـا  يساز ادهیده را پین ایا ین مالیو تأم یخدمات پول ةد که بخواهیم در حوزیحال تصور کن ن ی

طور مثال  گردد، حاصل خواهد شد. به یها منتفع م اقتصاد از آن یکه عمدتاً بخش واقع يصورت منافع متعدد
ـ گـذاران اول  هی، سـرما یمال نیو تأم یجاد و کنار هم قراردادن خدمات پولیبا ا  يهـا  تـا صـندوق   یقـ یحق ۀی

، يعلم و فناور يها ، انکوباتورها و پاركیتخصص يها بانک  کار،  و  فرشتگان کسب  ر،یخطرپذ يگذار هیسرما
م نمود که یجاد خواهین امکان را ایدور ایا کریک خوشه و یرابورس، بازار بورس اوراق بهادار و ... در بازار ف

و ... را با توجه به هر مرحله از  ین مالیو تأم یخدمات پول  ،يریپذ هیبتواند هر نوع سرما یمال يک مشتری
ن نهادها یاز ا یفیر به طید. در شکل زینماافت یت خود دریمتفاوت آن مرحله از عمر و فعال يازهایت و نیفعال

 يکدام از نهادها و سـاختارها م و سپس در خصوص هریینما یها اشاره م عمر شرکت در قالب نمودار دورة
  م پرداخت.یمختصر خواه یحاتیتوض ۀشده به ارائ میشده در شکل ترس يگذار يجا

 

  
  هاي تولیدي براساس جریان نقدینگی روند رشد شرکت .2نمودار 

  
اولیه تا زمان معرفی  گیري ایدة تأمین مالی از زمان شکلاین منبع از  :2شرکا، خانواده و آشنایان آوردة .1

ممکـن  طـور مثـال    ند کارایی الزم را دارا باشد. بهتوا به بازار و مراحل فروش در زمان رشد شرکت می
گذار حقیقی و یا حقوقی، صاحبان ایده بتوانند وي را با خود همراه نموده  است با جلب نظر یک سرمایه

 خود وي را سهیم نمایند. ةو از منافع آتی اید

                                                        
  صنایع پالستیکی و ... اشاره نمود.  هاي سنگ، توان به خوشه میعنوان مثال در این زمینه  . به1

2. enterpreneur, friends, family 

 آورده شرکا، خانواده و آشنایان

گی
دین

 نق
ان

جری
 

 هاي تولیديروند مراحل رشد شرکت
 

نمونه  ایده  

 
گسترش و 

 رشد
 بلوغ و رهبري بازار

 فرشتگان کسب و کار
 آوري منابع خرد عمومیجمع

گذاران گذاري اولیه و سرمایهسرمایه
خطرپذیر اولیه

 هاي تخصصی بانک
گذاري اولیه و انکوباتورها و سرمایه

 پذیر اولیهفناوري فناوريپارکهاي 

 گذاران خطرپذیرها و سرمایهشرکت
 هاي ویژه در صنایع نوپا و کوچک سوبسیدهاي دولتی و حمایت

اي هاي صادراتی و تعرفهحمایت
 ها دولت

گذاري و خرید هاي سرمایهشرکتها و صندوق
بازارهاي سهام و 

 هاي عمومیبورس

 عمده اقتصادگذاران سرمایه



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                54

ـ  به یگذاران هیف سرمایتوص ين اصطالح برایا :1کار و  فرشتگان کسب .2 ـ اول ۀیرود کـه سـرما   یکار م  ۀی
کار، افـراد   و  سازند. فرشتگان کسب ین قرار دارند را فراهم میآغاز ۀسک که در مرحلیپرر يها شرکت
راه هسـتند و هنـوز    يکـه در ابتـدا   ییهـا  را در شرکت یمیمستق يگذار هیهستند که سرما يثروتمند

ـ دهنـد. ا  یانجـام مـ   ن نشده استییها تع آن يبرا یمتیق گونـه ارتبـاط    چیاسـت کـه هـ    ین در حـال ی
 ییهـا  تیفعال يجوو کار در جست و  ندارند. در اغلب موارد فرشتگان کسب نیز با کارآفرین يشاوندیخو

شـان را  یشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژیرا بدانند و ب ییزهایچ يحدود آن تا ةهستند که دربار
موجـود   ین مالیمأکار شکاف ت و  کنند. فرشتگان کسب يگذار هیک شرکت سرمایشان، در لهمانند پو

 ير نهـاد یپذ گذاران مخاطره هیکه سرمارا  يا و مرحله یآمده از منابع خصوص دست به يها هیان سرمایم
حضـور   )Mason, C. and Harrison، 2000 ( کننـد.  یخواهند داشت پر مـ  يگذار هیل به سرمایتما

 یابد. اولیه و تأیید فنی آن بروز می ةایجاد اید ان کسب و کار معموالً پس از مرحلۀفرشتگ
ـ در ا :2یق فراخوان و مشارکت عمـوم یوجوه از طر يآور جمع .3 حالـت وجـوه و منـابع خـرد افـراد      ن ی

ق فراخـوان  ین منابع معموالً از طریرد. ایگ یمورد استفاده قرار م يات اقتصادیک عملیو در  يآور جمع
غـات  یو تبل یاجتمـاع  يهـا  نترنت و شبکهیق ایطرر از یاخ يها گردد که در سال یم يآور جمع یعموم
در  یالملل نیمعتبر ب يها هیدییشده با تأ شناخته يها تیرفته است. در حال حاضر سایصورت پذ یعموم

ـ جاد ایبعد از ا از مرحلۀ یستیرا با ین مالین روش از تأمیباشند. ا یت مین حوزه مشغول به فعالیا ده و ی
ده که بتوانـد از  ینرس ياز سودآور يکه طرح به حد یو معموالً تا زمان وده آغاز نمیاول يها انجام تست

 تواند ادامه داشته باشد. یم دیمستقل عمل نما يدیتول يها نهین هزیمنظر تأم
عنوان  نو به يها دهیه که در خصوص ایاول يها هیسرما :3دهیا دورة کاشت تا نمو جوانۀ يگذار هیسرما .4

ة آن نـوع از  شـوند کـه بـا حـوز     یآورده مـ  ییهـا  ق شرکتیاز طر  شوند، عموماً یاستفاده م یمنابع مال
 يگـذار  هیگردد در مـورد آن سـرما   يده بتواند بازاریک ایکه  یآشنا هستند و تا زمان یخوب محصول به

 يگذار هین نوع از سرمایدر خصوص ا» کاشت تا نمو جوانه دورة«ا یو » هیاول«ند. انتخاب لغت ینما یم
ـ باشـد کـه در خصـوص ا    یمـ » بـذر « يمعنا به »Seed« یسیانگل در واقع ترجمۀ کلمۀ ن مرحلـه از  ی

 ) http://www.investopedia.com/terms/s/seedcapital.asp(. استفاده شده است يگذار هیسرما
ـ نخست به تعر یستیه بایر اولیخطرپذ يگذار هیف سرمایتعر يبرا: 4هیاول ریگذاران خطرپذ هیسرما .5 ف ی

گونـه   نیرا ا ریپذ سکیر ۀیسرما یت شرکتیفرهنگ لغات حاکمم. یر بپردازیخطرپذ يگذار هیسرما ةواژ
ـ نوپا و کوچک با رشد مورد انتظار باال در قبـال مالک  يها که به شرکت یوجوه« :کند یف میتعر ت و ی

ر یگـذار خطرپـذ   هی) سـرما Corporate Governance Glossary( .»شـود  یواگذار مـ  کنترل شرکت

                                                        
1. business angel 2. crowdfunding 
 

3. seed capital  4. early stage venture capitals 
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کـه در   یپردازد و بـا تخصصـ   یز منابع میبه تجه یکند که از طرف یعمل م یمال ۀک واسطیعنوان  به
سـک بـاالتر از حـد بـازار     یکسب سود باال با وجـود ر  يص آن برایکند به تخص یجاد میساختار خود ا

بار شکل  نخستین يکا برایمرار که در یپذ سکیر يگذار هیسرما )Hellman، 1997( .ورزد یمبادرت م
از کشـورها شـد    ياریبس يکون گشت که بعدها الگویلیس ةدر در يرشد فراوان اقتصاد أگرفت و منش

ر عمومـاً در  یگـذاران خطرپـذ   هیسرما )1383، یو محبوب ي(باقر. خاص را به همراه داشت یژگیچند و
عمـر   تواند در مراحل مختلـف دورة  یر میخطرپذ يگذار هیشوند. سرما یم میز سهیها ن شرکتت یمالک

ـ اگیري  شکل يتواند در ابتدا ین حضور میا محصول حضور داشته باشد. ایک شرکت ی ده و پـس از  ی
ـ گسـترش و   رةتوانـد در دو  یا مـ یجاد باشد و یآن در مراحل ا ـ فعال ۀمنظـور توسـع   ا بلـوغ بـه  ی ا یـ ت ی

مـدت بـا    بلند يگذار هیسرما یر نوعیپذ  سکیر يگذار هیگر سرماید یفیدر تعر به آن باشد. یبخش تنوع
شده است که پاداش آن عبارت اسـت از   ید معرفیجد يها نشده در سهام شرکت يگذار سک ارزشیر

 .سـهام  یمیحاصـل از سـود تقسـ    ينقد ةعالوه بازد مت سهام) محتمل بهیق شیزا(اف يا هیسود سرما
ن) ییپــا یبــودن (تــوان نقدشــوندگ نــهیرنقدیســک مــازاد و غیآن بــا ر ۀیســرما از ســود یناشــ ةبــازد
کار آزادانه مـورد مبادلـه قـرار      و  تواند در طول مدت تعهد به کسب یهمراه است که نم يگذار هیسرما

ر یپـذ   سکیرگذاران  هیهدف سرما« :معتقدند سونیسون و هری) مDeakins and Freel،2003(. ردیگ
 يبـاال  ةآوردن بـازد  دسـت   باشـد، بـه   یمیا درآمد حاصل از سود تقسـ یآنکه معطوف به بهره و  يجا به

ن یشود و ا یحاصل م يگذار هیق خروج از سرمایاست که از طر يا هیسرما در قالب سود يگذار هیسرما
  ) Mason and Harrison، 1999 (. »ردیگ یانجام م 1هیاول یعموم ۀر عرضیخروج عموماً از مس

ا یها در سراسر دن شرکت ین مالیتأم ين ابزارهایتر از مهم یکی یتخصص يها بانک: یتخصص يها بانک .6
 یبانک شبکۀ ین مالیمنبع تأمة م در کشور ما عمدیاشاره نمود  که قبالً گونه ند که همانیآ یحساب م به

 ند.یآ یشمار نم به یتخصص يها بانکز لزوماً جزو یالت در آن نیتسه ةدهند ارائه هاي است که بانک
انکوباتور از نظر لغوي، نام دستگاهی است که گرماي الزم را براي تبدیل تخم به جوجه  2انکوباتورها: .7

رساند. باید گفت اتفاقی  اند، به رشد الزم می فرآهم آورده و نوزادانی را که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده
هـا و   ، در یک انکوباتور تجاري براي ایدهمیفتدها در یک دستگاه انکوباتور  مرغ ها یا تخم که براي بچه

اي متشکل از یک یا چند ساختمان  هد. یک انکوباتور یا مرکز رشد مجموعهد یفکرهاي کارآفرینانه رخ م
قاتی خصوصی هاي تحقی هاي تحقیقاتی دانشگاهی، شرکت است که واحدهاي تحقیقاتی نوپا نظیر هسته

مسـتقر و از خـدمات    صـورت موقـت در آن   هاي اجرایی بـه  صنایع و سازمان ۀتحقیق و توسعو مراکز 
است  شوند. هر انکوباتور متشکل از چند واحد تجاري کوچک مند می بهره پشتیبانی دایرشده در این مرکز

شـده بـا    خدمات و امکانات ارائه. کنند طور معمول از یک فضاي مشترك استفاده می هب که این واحدها
                                                        
1. initial public offering (IPO) 2. incubators 
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اي و آموزشی کامل و  سرویس مشاوره .گیرند تغییر در اختیار کارآفرینان قرار می بهاي اندك و قابل اجاره
فضاي کلی انکوباتورها بر تحقیق، . هاست بسیار اندك در اختیار آن ۀصورت رایگان و با هزین در محل به

گیـري و   وباتورهـا مشـوق شـکل   انک. در واقـع  نوآوري و افزایش قدرت رقابـت در صـنایع تکیـه دارد   
دهـی و مـدیریت انکوباتورهـا     سـامان  یا متولی. در تمام دنهاي خالق و نوآور هستند کردن ایده تجاري
 )Lalkaka.R, 2001( هستند.هاي دولتی (دانشگاهی و صنعتی) و خصوصی  بخش

محور  يو تکنولوژ يا بر اهداف توسعه ها بنا دولت ع کوچک و نوپا:یت ازصنایو حما یدولت يها دیسوبس .8
الت یتسـه  در قالـب ارائـۀ   یمتفاوت يدهایسوبس ع به ارائۀیخاص از صنا يا خود ممکن است در حوزه

ن یتضـم   دادن محل اسـتقرار شـرکت،  ار قراری، در اختیاتیمال يها تیالت ارزان، معاوفیبالعوض، تسه
 ردازند.کوچک و متوسط بپ يها نوپا و شرکت يها شرکت ياریبازار فروش و ... به 

ده باشند که بتوانند یاز رشد رس يا ها به مرحله که شرکت یدر مواقع :يا و تعرفه یصادرات يها تیحما .9
 يهـا  تیرا مرتفع سازند، شامل حما یاز داخلیاز ن یا بخشیباشند و   گر صادرات داشتهید يبه کشورها

 خواهند شد. يا ا تعرفهیو  یصادرات
ـ از طر ها معموالً ن شرکتیا :1یخصوص يگذار هیسرما يها شرکت .10  يهـا  د سـهام شـرکت  یـ ق خری

سـهام   یعمـوم  ير از بازارهـا یپردازند که عمدتاً در غ یها م در آن شرکت يگذار هیمختلف به سرما
 ند.ینما ین امر میاقدام به ا

هاسـت کـه البتـه در     شـرکت  ین مـال یگر طرق تأمیبورس از د يبازارها: 2یبورس عموم يبازارها .11
ن ین نوع از تـأم یتوانند از ا یم ییها عتاً شرکتیلذا طب ،عام کاربرد دارد یسهام يها خصوص شرکت

 ده باشند.یبلوغ رس مند گردند که به مرحلۀ بهره یمال
م در واقـع تنهـا   یها اشاره نمود ح نمودار به آنیکه در باال در توض ين نهادیتذکر داد که عناو یستیبا

گـر بـا   ید عبـارت  اقتصاد کشورمان پرداخته اسـت. بـه   مفقود در یمال ينهادها رةیاز زنج یبخش یبه معرف
ن را معطوف به اشد تا ذهن مخاطب یشتر سعیم، بین نوشتار از آن بهره گرفتیکه در ا يان نموداریکمک ب

 ةدین مهم را در قالب ایم که البته اییکشور نما ین مالیتأم ۀدر شبک يمفقود نهاد يها لزوم توجه به حلقه
  م.  یمطرح نمود ین مالیتأم يها خوشه يانداز راه

شده وجود خواهد داشـت   مطرح يکرد نهادیبا رو ین مالیتأم خوشۀ يانداز که از راه ین منفعتیتر مهم
رنـج   ین مـال یتـأم  يهـا  تیمحـدود  که نوپا بـوده و از  یعیدات و صنایت از تولیعبارت خواهد بود از حما

 یخـوب  توانستند بـه  ینم ین مالیتأم يان که قبالً نهادهایبن دانشدات یع و تولیت از صنایز حمایبرند و ن یم
ـ ر و یخطرپـذ  ین مالیتأم ينهادها يانداز گر با راهید عبارت ند. بهیل نمایه و تحلیها را شناخته و تجز آن ا ی

ـ بن ع دانشیع نوپا و صنایان صنایجاد زبان مشترك میکار و ... امکان ا  و  فرشتگان کسب ـ ان ازی سـو و   کی
                                                        
1. private equities 2. public market exchange 
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ـ اسـاس نظر درك است که بر قابل یخوب گر فراهم خواهد شد. بهید يسواز ین مالیتأم ينهادها  ۀ چرخـۀ ی
ـ بن ع نوپا و دانشیت از صنایسندگان بر حماین تمرکز نویشترین مقاله، بیشده در ا میعمر و اشکال ترس ان ی

از الزامـات   یادامـه بـه برخـ   گردد. لذا در  ین متبادر مابه ذهن مخاطب یخوب ن امر بهیاستوار بوده است و ا
  م.یینما یان اشاره میبن ع نوپا و دانشیدات صنایت از تولیحما يدر راستا ین مالیتأم ينهاد

کار در  و  شدن صاحبان کسبدار شناسنامه  ،یمال  نیتأم يها جاد خوشهین منافع ایتر گر از مهمید یکی
صـورت   ن بـه ییپـا  يباال و با تکنولوژ يتکنولوژع با ین امر، شامل صنایباشد. البته ا یمختلف م يها حوزه

ـ پراکنده از منظر تبادل اطالعات  یمال  نیتأم يک اقتصاد با نهادهایتوأمان خواهد شد. در   یک متقاضـ ی
 يتواند بارها با مراجعه به نهادها یم یراحت باال به يده با تکنولوژیداشتن ا يبا رفتار نامتقارن با ادعا ینوع

ز یبهـره، بالعـوض، جـوا    الت مختلـف کـم  یافت تسـه یان به دریبن ع دانشیت از صنایحما یمختلف متول
نکـه  یاز خود بروز دهد بـدون ا  ینامتقارن يا و حرفه ين حال رفتار اعتباریاما در ع .و ... بپردازد ینیکارآفر
دار  ان شناسـنامه ین متقاضیا یمال  نیتأم يها خوشه يانداز اما با راه ،ن نهادها از آن با خبر گردندیا یهمگ

ـ فعال در آن خوشه بـا ا  ينهادها یکه همگ يا گونه به ،خواهند بود ـ از بـدو ورود بـه زنج   ین متقاضـ ی  ةری
  ده و کسبیاز بروز رفتار نامتقارن از طرف صاحب ا يادیلذا تا حد ز ،خوشه آشنا خواهند شد یخدمات مال

  عمل خواهد آمد. به يریکار جلوگ  و

  یمقاومت  اقتصاد يمنظور بسترساز به بنیان دانش عیصنامالی  مینأالزامات نهادي ت
 يهـا  يد اقدامات الزم از نوع بسترسـاز یبا ین مالیتأم يها جاد و گسترش خوشهیا يگفت که برا یستیبا

ـ جـاد  یا يکه برا يدیکل یاز الزامات یرد. بعضیصورت پذ یتوجه قابل يو نهاد یقانون ن یتـأم  ک خوشـۀ ی
  :ند ازا گرفته شوند عبارتد در نظر یبا یمال

مسـلماً در   :ن مربوطـه ینهادهـا و قـوان   يانـداز  ر در راهیپذ سکیمدت و ردگاه بلندیجاد دیالف) حفظ و ا
ر یپـذ  دگاه بلندمدت امکـان یبدون د  نده،یکسب سود در هفت تا ده سال آ يبرا يریموارد خطرپذ ياریبس

  ندارد.  ییجامدت  دگاه کوتاهیدر د يتکنولوژ وسعۀست. اساساً تین
ـ مورد نظر حـاکم باشـد نـه تنهـا ا     ین مالیتأم  يمدت بر نهادها دگاه کوتاهیاگر د  تر، ساده یانیبه ب ن ی

 يگـر در راسـتا  یتـر از آن د  بلکـه مهـم   ،شوند یر دور میپذ سکیر يگذار هیج از مفهوم سرمایتدر نهادها به
 یو بانک یمال يها سسهج همانند مؤیتدر بهها  رنخواهند داشت و عملکرد آنگام ب يتکنولوژ اهداف توسعۀ

  )1383،یو محبوب يخواهد شد. (باقر یمعمول
مـوارد   یدر برخـ  :خوشـه  یمـال   نیتأم يدر نهادها یو فن ياقتصادـ  یتوأمان مال يا ت حرفهیریب) مد

ـ عمر  علت مرحلۀ به ـ ز ۀیرغـم بازگشـت سـرما    ی، علـ يدیـ ک محصـول تول ی شکسـت   ياد، خطـر جـد  ی
ـ   يگـذار  هیات سـرما یهـا و مقتضـ   یژگیان، از ویشدن با زرو هو روب يگذار هیسرما  ةخصـوص حـوز   ههـا و ب
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ـ بن دات دانـش یـ محصوالت و تول ـ گ میان اسـت. تصـم  ی  يمناسـب بـرا   يهـا  انتخـاب پـروژه   دربـارة  يری
گرفته شود که بازگشت  يا گونه د بهیها با میگونه تصم نیبرخوردار است و ا یت خاصیاز اهم يگذار هیسرما
ـ ن اندازه برساند و از خطر موجود بـه م یه را به باالتریسرما ـ زان زی در  يا ت حرفـه یریاد بکاهـد. لـذا مـد   ی

ـ گ بـا بهـره   ین مـال ینهـاد تـأم   یاتیـ سک عملیو ر ینگیسک نقدی، رياعتبار يها سکیت ریریمد از  يری
ـ  يریگ سو و بهره کیاز یمقتض يساختارها جادیا ن متخصصان ویکارآمدتر و اسـتفاده از   یاز مشاوران فن

 يت نهادهـا یریو مـد  يانداز در راه يجمله الزامات نهادگر، ازید يسواز ین مالیتأم ين نهادهایها در ا آن
  باشد. یم ین مالیخوشه تأم رةیمفقوده در زنج یمال
حال  در ی:کار واقع  و  در مواجهه با صاحبان کسب يریپذ و انعطاف ین مالیبه خدمات تأم یبخش تنوع ج)

ها  آن  شیرسد اقدام به افزا ینظر م وجود دارند که به ین مالیو تأم یاز خدمات پول يا ف گستردهیطحاضر 
ـ ا ییشـرفت و شـکوفا  یعنوان ضامن پ بتواند به ین مالیتأم يها خوشه يانداز در صورت راه ن نهادهـا در  ی

ن یاز به تـأم یده نیصاحب ا يد فردیمثال فرض کن يد. برایحساب آ ان و نوپا بهیبن ع دانشیت از صنایحما
ـ ن نیتـره  توجه قابـل  قابل يا دارایگونه آورده و  چین حال هیداشته و در ع یمال ـ ز نداشـته باشـد. در ا  ی ن ی

ـ ا ینهاد مال یمتول يا ت حرفهیریصورت اگر مد ـ ن ای ـ  ياقتصـاد  بـازدة  يده را جـذاب و دارا ی نـد،  یبب یآت
ـ یعضـو ه  یاز سهام و چند کرسـ  يدرا در قبال داشتن درص یق منابع مالیتواند تزر یم ره در آن یت مـد ئ

 یمال ينامه توسط نهادها خدمات ضمانت ۀارائ ةدیتوان ا یگر میک مثال دیعنوان  د. بهیشرکت مطرح نما
. مـثالً  را مطـرح نمـود   يمرکـز   بانـک  يسواز یط خاص ابالغیان با شرایبن ع دانشیصنا خوشه در حوزة

ـ ا یـی توان گنجاندن امکان روا یها م نامه ن نوع از ضمانتیدر صدور ا يشنهادیط پیجمله شرااز ن نـوع از  ی
  گر.ید يط ابتکاریاز شرا ياریان گردد و بسیب یمال يها خوشه ةها تنها در حوز نامه ضمانت

ـ حما ر:دار اقتصاد کشو  تیو اولو یت نسبیمز يدارا يها بر حوزه یمال  نیشتر خدمات تأمیتمرکز ب د) ت ی
ـ اقتصـاد بـر حما   یپـول  ةگـذاران حـوز   استیتمرکز س يمعنا به یاز هر صنعت نوع یمال ع یت از آن صـنا ی
و  ین مـال یتأم يها خوشه يانداز در صورت راه ین مالیبه خدمات تأم یده تیرسد اولو ینظر م باشد. به یم
ـ مز حوزةخصوص در  هان بیبن ع دانشیت از صنایشتر بر حمایبا تمرکز ب یستیبدون آن، با یا حتی  يهـا  تی

 یکشورمان از مشـکالت ناشـ   يطور مثال محصوالت کشاورز تر کشور باشد. به يجد يها تیو اولو ینسب
برند و همه ساله بخش  یم  حمل و نقل و ... رنج  ،يبند ، بستهي، نگهداريورافر يباال ياز فقدان تکنولوژ

عنوان مثـال   رسند. به یه به بازار هدف ممالحظ ت قابلیفیر کیین محصوالت با تلفات باال وتغیاز ا یمیعظ
و اسـتخراج،   يمتعـدد حفـار   يهـا  ن حوزه در بخشیمهم صنعت نفت اشاره نمود. در ا ةد به حوزیگر باید

ساالنه مجبور به انجـام   یداخل يبودن تکنولوژ نییعلت پا ع وابسته، بهیو صنا یمیش و پخش، پتروشیپاال
ـ توان به خر یان مین میباشم که در ا یم يارزبر يبا حجم باال یخارج يدهایخر ، يحفـار  يهـا  د دکـل ی

عنـوان   ره اشـاره نمـود. بـه   یو غ یونقل و حمل محصوالت نفت متعدد حمل يزات استخراج، شناورهایتجه
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تـوان بـه    یان میبن ع دانشیکشور در خصوص صنا ین مالیگسترش خدمات تأم يها تیگر از اولوید یکی
در  يت خاص کشـورمان لـزوم تـالش جـد    یاشاره نمود. با توجه به موقع یان نظامیبن ع دانشیصنا ةحوز

باشد کـه   یکشور م یات اساسیاز ضرور ییو هوا ی، خاکیآب محور در حوزة يتکنولوژ ینظام بنانهادن قوة
ـ اما اگر در کنار ا ،را انجام داده است ینیدرخور تحس يها ن حوزه تالشیالبته کشورمان در ا ن اقـدامات  ی

رشـد   داشـتند،   یوجـود مـ   ین مالیتأم يها ر در قالب خوشهیپذ سکیو ر یبان تخصصیپشت یمال ينهادها
 يهـا  از حوزه یب به برخین ترتیبود. به هم یم باشد یشتر از آنچه اکنون میمراتب ب ن حوزه بهیکشور در ا

و قتصـاد کشـور   شدن ا یبه نفت، مقاومت یع کشور که به امکان کاهش وابستگیان صنایبن دار دانش تیاولو
، يوتکنولـوژ یب توان اشـاره نمـود کـه از آن جملـه: حـوزة      یکند م یشتر کشور کمک میچه باستقالل هر

  باشد. یاطالعات و ... م يفناور يها رساختی، زيا ، دارو، هستهيتکنولوژنانو
ن یتـأم  يهـا  خوشـه  يانداز توان راه یشنهاد، میک پیعنوان  ن بند بهیب با توجه به مطالب این ترتیبد

، یمینفت و پتروش  ،ي، کشاورزيوتکنولوژی، بیع نظامیمانند صنا یمختلف صنعت يها حوزه یتخصص یمال
  شنهاد نمود.یز پیو .... را ن يتکنولوژدارو، نانو

مجـزا   یدر فرصـت  یسـت ین خصوص بایا در :مربوط يها یوکراسو حذف بور بانیپشت ينهادهاجاد یه) ا
 یل مطالعـه و بررسـ  یان به تفصـ یبن ع دانشید و باالخص صنایت از تولیحماگر کشورها را در یات دیتجرب

 عرضـۀ  يسـاختارها  يانـداز  با فرابورس، بورس، راه ی، هماهنگیقانون يجاد بسترهایم. اما مطمئناً ایینما
جاد ی، این مالیتأم ۀدر خصوص خوش یاتیمال يها تیجاد معافینوپا و کوچک، ا يها سهام شرکت یعموم
 يجملـه مـوارد  گـر از یاز مـوارد د  ياریها و بسـ  ه در خصوص آنیو بازار سرما يبانک مرکز ینظارتبستر 

هـا   ت آنیفعال يشرویجاد و رفع موانع پیا يبرا ین مالیخوشه تأم يانداز در زمان راه یستیباشند که با یم
  رد.یالزم صورت پذ يها يزیر برنامه

  يریگ جهینت
ها با نگاه به  کشورمان، همۀ شرکت یو مال یل ساختار ناقص شبکه پولیدل م که بهین مقاله نشان دادیدر ا
از مـوارد   ياریکـه در بسـ  ، چرابرخـوردار شـوند   یبـانک  ین مـال یتأم يایتوانند از مزا ینم  ها، عمر آن دورة

است که  يا گونه به يدیتول يهافرایند یمورد استفاده در برخ يتکنولوژ یات مختلف و در مواقعیخصوص
ـ بـا ا  یو تعامل مال یابیارز ییدر کشورمان توانا یکنندگان منابع مال نیتأم ن دسـته از صـاحبان حـرف و    ی

ـ رفـع ا  يم که برایشنهاد دادیها را ندارند. لذا پ بنگاه س و یبـه تأسـ    انـه، یدگاه نهادگرایـ صـه و بـا د  ین نقی
بـر  را در ین مـال یخـدمات تـأم   وستۀین حال پیف گسترده و در عیکه ط ین مالیتأم يها خوشه يانداز راه
اقتصـاد   يد در جهـت بسترسـاز  یـ ت از بخش تولیم با حماین رهگذر بتوانیم تا از ایینما يانداز رند راهیبگ

ـ اۀ عـرض بـا چرخـ    هـم  یمال يل نهادهایت تکمیم. اهمیبردار يمؤثر يها گام یمقامت ده تـا محصـول   ی
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 کنندة نیتأم يریپذ سکیر یژگینمودن و نهیبه لزوم نهاد يو رشد اقتصاد يتکنولوژ در توسعۀ ریپذ سکیر
ـ دارنـد و بـه موفق   یخالق دةینو و ا که طرح ینانیکارآفر یانیگردد. به ب میباز یمنابع مال آن  يت اقتصـاد ی

ـ   ر حرکت یدر مس یکاف ینداشتن به منابع مال یسبب دسترس باور دارند، معموالً به شـوند.   یخـود متوقـف م
ـ دال آورند، اما به یم يمشابه رو یسسات مالها و مؤ رفع مشکل خود به بانک ين مرحله برایها در ا آن ل ی

ن یکه در ا يا خوشه ین مالیها استفاده کنند. در واقع تأم گونه موسسه نیا یتوانند از منابع مال یمختلف نم
ن یدر ساختار تـأم  يریپذ سکیجاد فرهنگ ریدر کنار ا یین خألهایکردن چنپر يبرا مقاله بدان اشاره شد

ـ مفقـود و   یمـال  ينهادهـا  يانداز دقت داشت که در صورت راه یستیکشورمان مطرح شد. البته با یمال ا ی
و مسـتمر بـر    يا نظارت حرفـه  یستیبا یمال يها خوشه يانداز کشور و راه ین مالیرنگ در ساختار تأم کم

نـد،  یننما یخود تخطـ  ينهاد شدة میر ترسیوجه از مس چیه رد که بهیصورت گ يا گونه هرکدام از نهادها به
انـد   شـکل گرفتـه   يتکنولـوژ  که با هدف کمک به توسعۀ یمال يطور مثال چنانچه آن دسته از نهادها به
ـ ا یبسـا بعـد از مـدت    ند و چـه شـو  یخود خارج م یواقع یاندك از کارکرد اصل ز باشند اندكیگر سکیر ن ی

  دا کنند. یها پ مانند بانک يها عملکرد صندوق
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  گذاري  هایی براي قاعده هاي مالی و آموزه بحران
  نظام ارزي در اقتصاد مقاومتی

  *مهدي یزدانی

  چکیده
باري را براي  اقتصادها، بحران پولی است که اثرات زیانها در  ترین و اثرگذارترین نوع بحران یکی از شایع

هاي مختلفی از الگوي بحران پولی، براي توجیه علت وقوع و اثرات این  کند. نسل آن اقتصاد ایجاد می
کنندگان در بازار ارز، عامل مهمی براي وقـوع   شرکت بازانۀ یات موجود است. رفتار سفتهها در ادب بحران

بازان در  المللی، در تحریک سفته هاي بین شده مثل تحریم زا و اعمال هاي برون دیتبحران بوده و محدو
گـذاري در بـازار ارز نقـش     گسترش بحران نیز دخیل است. براي جلوگیري از وقوع این رفتـار، قاعـده  

  کند.  هاي ارز آینده جلوگیري می اي دارد که از تشکیل انتظارات نادرست در مورد نرخ کننده تعیین
هـاي پـولی و همچنـین ارزیـابی نقـش       هـاي بحـران   کننـده  دف این مطالعـه شناسـایی تعیـین   ه
شـده در جلـوگیري از وقـوع ایـن      عهـد مقـام پـولی در مـورد نـرخ اعـالن      گذاري در بـازار ارز و ت  قاعده
تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و با توجـه بـه ایـن     گذاري می هاست. چنین قاعده بحران
کشور  44هاي سیاستی مناسب ارائه گردد. براي این منظور اطالعات  براي اقتصاد ایران، توصیه راهبرد

استخراج شده است و با استفاده از الگوي رگرسیونی لوجیت در فضـاي   1970-2011ة نوظهور طی دور
  هاي ترکیبی، به این مطلب پرداخته شده است.  داده

عنـوان   اي بنیانی اقتصاد، شاخص چسـبندگی نـرخ ارز بـه   بر متغیره  دهد که عالوه نتایج نشان می
گذاري در بازار ارز و تعهد مقام پولی در مورد نرخ ارز، عامـل مـؤثري در کـاهش     اي براي قاعده نماینده

منظـور تحقـق    ه به مختصـات اقتصـاد مقـاومتی و بـه    احتمال وقوع بحران پولی است. در نتیجه با توج
  ضروري است.   م پولی در مورد حمایت از نرخ ارزار ارز و تعهد مقاگذاري در باز شرایط آن، قاعده

   چسبندگی نرخ ارز، اقتصاد مقاومتیگذاري نظام ارزي، شاخص  بحران پولی، قاعده: ها  واژهکلید
   JEL :F31 ،G01بندي  طبقه

  . مقدمه  1
هـاي   هاي متفاوتی مواجـه بـوده اسـت و در طـی سـال      هاي مختلف، با چالش داري در دوره نظام سرمایه

                                                        
الملل گروه اقتصاد دانشـگاه شـهید    استادیار اقتصاد بین، الملل شوراي راهبري اقتصاد مقاومتی بانک انصار عضو کمیتۀ بین *

  Ma yazdani@sbu.ac.ir، بهشتی



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                64

ۀ هاي مالی در چند ده توان به بحران هاي مختلفی را تجربه کرده است که از آن جمله می مختلف، بحران
آن موقعیـت بـر   اي شامل یک موقعیت خطرناك و غیرایستایی که باعث شـود   اخیر اشاره نمود. هر پدیده

شـود بحـران    حالی است که فرض می شود. این در بحران نامیده می ها و کل جامعه اثر بگذارد ، گروهافراد
دیگـر در دیـدگاه    زیسـت هسـتند. ازطـرف     داراي اثرات منفی بر امنیت، اقتصاد، سیاست، اجتماع و محیط

هـاي مـالی    هـاي اقتصـادي و بحـران    رانتوان به دو دسـته بحـ   ها را می الملل، بحران بین اقتصاد و مالیۀ
 1که بحران اقتصادي، یک انتقال سریع و تند اقتصاد به یـک رکـود اقتصـادي    طوري ، بهبندي نمود تقسیم

ها، برخی از نهادهاي مـالی یـا    رود که در آن کار می هاي زیادي به ن مالی براي موقعیتاست. عبارت بحرا
دیگـر، بحـران    دهند. ازطرف ارزش خود را از دست می زیادي ازصورت ناگهانی بخش  مالی به هاي دارایی

است که این تغییـرات در ارزش دارایـی افـراد،     2هاي کاغذي مستقیم کاهش در ارزش ثروتۀ مالی نتیج
  مستقیماً تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. 

اقتصـاد هسـتند کـه ایـن      هاي متفاوتی بر بخش مـالی و واقعـی   هاي مالی داراي آثار و هزینه بحران
هـاي اقتصـادي، تقویـت     شده بر اقتصادها مثل تحریم هاي خارجی تحمیل توجه به محدودیتها با  هزینه

هـاي   تري نسبت به سایر اشکال بحـران  طوالنیۀ داراي سابق 3هاي پولی شوند. در اقتصاد ایران بحران می
ها در این زمینـه، مربـوط بـه بحـران      رین تجربهت اند. یکی از مهم مالی بوده و در چندین دوره تجربه شده

هاي خارجی افت کـرد   شدت در برابر پول است که ارزش پول ملی (ریال) به 1390-92هاي  پولی در سال
بـر ایـن شـرایط      و همراه با این کاهش ارزش پول ملی، شرایط رکود تورمی در اقتصاد تشدید شد. عالوه

صورت بالقوه، احتمال وقـوع ایـن    شدید درآمدهاي نفتی کشور، بهفعلی در بازارهاي جهانی نفت و کاهش 
  آینده افزایش داده است. ة پدیده را در دور

هـاي   این پدیده، وجود تحـریم  رشناسان، یکی از عوامل تشدیدکنندةبراساس اعتقاد اقتصاددانان و کا
چـارچوب و اصـولی اسـت     ارائۀدرپی  4دیگر اقتصاد مقاومتی فطرلی بر علیه اقتصاد ایران است. ازالمل بین

اقتصـادي  ۀ هاي خارجی حمایت کرد و یک جریان رشد و توسـع  که بتوان اقتصاد کشور را در برابر شوك
توان با توجه به مالحظات  شود این است که چگونه می جا مطرح میار را تجربه کرد. سؤالی که در اینهمو

ویـژه بحـران پـولی در     هاي بحران مالی و بـه  یدههاي آن، از وقوع پد مربوط به اقتصاد مقاومتی و شاخص
  اقتصاد ایران جلوگیري کرد؟ 

گذاري در این بازار  توان به بحث مربوط به مدیریت نرخ ارز و قاعده گویی به این سؤال میبراي پاسخ
                                                        
1. recession  2. paper wealth 
 

دهد که براي یک دارایی،  شوند و نشان می گیري می هایی دارد که براساس ارزش پولی، اندازه ثروت کاغذي اشاره به ثروت
هاي  رود که براي دارایی کار می به (real wealth)چقدر پول باید پرداخت شود. ثروت کاغذي در مقابل ثروت حقیقی 

   رود. کار می فیزیکی واقعی به
3. currency crisis  4. resistive economy 
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توجه کرد. اگر نرخ ارز و نظام ارزي در اقتصاد ایران با توجه به یک چارچوب علمی و منطقی تنظیم شـده  
عنوان یـک سـپر    تواند به باشد و در تدوین آن، مالحظات اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته باشد، می

بحـران پـولی   ة هاي خارجی عمل کند و از وقوع پدید ویژه تحریم هاي خارجی اقتصاد و به در مقابل شوك
است و تدوین یک نقشـه و   صورت دوطرفه کرد که این مسئله بهجلوگیري نماید. عالوه بر این باید اشاره 

تأمین نماید.  تواند می گذاري نرخ ارز، خود اصول مربوط به اقتصاد مقاومتی را چارچوب مناسب براي قاعده
هـایی   هاي پولی، آموزه هاي مالی و با تأکید بر بحران این مطالعه تالش دارد که ضمن معرفی انواع بحران

کـه شـرایط    اي گونـه  هاي پولی ارائه دهد، بـه  وع بحراناز وق گذاري نرخ ارز براي جلوگیري در مورد قاعده
  مورد انتظار براي یک اقتصاد مقاومتی فراهم شود. 

دهی شـده اسـت کـه در بخـش دوم، ادبیـات نظـري مربـوط بـه          گونه سازمان مقاله حاضر اینۀ ادام
 ورد استفاده در زمینـۀ هاي م و دادهویژه بحران پولی، در بخش سوم، الگوي پژوهش  هاي مالی و به بحران
گذاري نرخ ارز و تعهد مقام پولی در مورد نرخ ارز اعالن شده و نقش این سیاسـت در جلـوگیري از    قاعده

گیـري و    هاي پولی، در بخش چهـارم، نتـایج تجربـی و در نهایـت در بخـش پـنجم، نتیجـه        وقوع بحران
  هاي سیاستی ارائه شده است.  توصیه

  . ادبیات نظري 2
انـد و   هاي بانکداري در ارتباط بـوده  هاي مالی با هراس ، بسیاري از بحرانم20و  19لی در قرون طور ک به

هـاي دیگـري کـه اغلـب تحـت عنـوان        انـد. موقعیـت   ها منطبق بـوده  ها با این هراس بسیاري از بحران
هـاي مـالی، بحـران پـولی و      و ترکیدن حباب 1شوند، شامل سقوط بازار سهام هاي مالی شناخته می بحران

بازي و سقوط بازار سهام، در ابتدا داراي ابعـاد ملـی و    هستند. بحران بانکی و حباب سفته 2نکول حکمرانی
، 3(کیندلبرگر و آلیبـر  .المللی هستند بحران پولی و بدهی حکمرانی، از همان ابتدا داراي ابعاد فراملی و بین

   )2008، 4؛ لوین و والنسیا2005
ناگهانی شـود، گفتـه   ۀ گذاران دچار هجم ها توسط سپرده خاطر برداشت سپرده زمانی که یک بانک به

شـود. از   نامیـده مـی   6اتفاق افتاده است که معموالً تحت عنوان بحـران بـانکی   5شود که هجوم بانکی می
ام اند، به صورت و ي کردهآور ها جمع ها درصد زیادي از وجوهی که از طریق جذب سپرده آنجایی که بانک

هـا مواجـه    بـراي سـپرده  کـه بـا تقاضـاي ناگهـانی      کنند، هنگامی به بخش خصوصی و یا دولتی اعطا می
ها در معـرض   شود که بانک راحتی پاسخگو نخواهند بود. بنابراین یک هجوم بانکی باعث می شوند، به می

                                                        
1. stock market crashes  2. sovereign default 
 

3. kindlebeger and aliber  4. laeven and valencia 
 

5. bank run  6. banking crisis 
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د را از دست خواهند داد، مگـر  اندازهاي خو پسگذاران،  ورشکستگی قرار گیرند و نتیجتاً بسیاري از سپرده
اي استفاده کرده باشند. موقعیتی که در آن هجوم بـانکی گسـترش و    هاي سپرده ها قبالً از بیمه که آناین

شود. موقعیتی که در  شناخته می 2هاي بانکی یا هراس 1کنند، تحت عنوان بحران بانکی منظم نشر پیدا می
نبـودن موجـودي وجـوه،     خاطر اینکه بابت کافی ها به نکرده است، اما بانکپیدا  آن هجوم بانکی گسترش

شود. در این حالـت   شناخته می 3تمایل هستند، تحت عنوان بحران اعتباري دهی بی نگران و نسبت به وام
   )2005 4(میتروف، .بحران مالی استة بانک تشدیدکنند

تـوان بـه    صورت گرفته اسـت. در ابتـدا مـی    هاي بانکی مطالعات تجربی زیادي در مورد تاریخ بحران
بانکداري ة هاي مالی در امریکا در طول دور اي کالسیکی از بحران ) اشاره کرد که مطالعه1910( 5اسپراگو

جـامع  ۀ )، تاریخچـ 1963( 6)، انجام داده است. در ادامه فریدمن و شوارتز1864-1914ملی در این کشور (
ها و فرارهاي بـانکی   کنند که هراس به تحریر درآوردند و بیان می 1867-1960ة پولی امریکا را براي دور

ۀ هـاي بـانکی اوائـل دهـ     کـه در هـراس   طوري هاي واقعی اقتصاد هستند، به داراي آثار شدیدي بر بخش
سرعت گسترش یافت و اثر شدیدي بر تولیـد گذاشـت. فریـدمن و شـوارتز      هاي بانکی به ، آشفتگی1930

هراس بانکی هستند  هاي اقتصادي داراي ریشۀ قعی بحرانهاي مالی و حتی در موا اناعتقاد دارند که بحر
تصاد کالن مناسب و براي نمونه به عدم وجود برداشت از حساب سپرده توسط افراد، با وجود متغیرهاي اق

ـ      ) نیز مطالعه1988( 7اشاره دارند. گورتون ها پیش از بحران دگاه اي کاربردي بـراي ایجـاد تمـایز بـین دی
کـه  آمـده اسـت   دست  ههاي بانکی انجام داده است و شواهدي ب تجاري از بحرانۀ هراس و دیدگاه چرخ

  بینی هستند.  پیش هاي تجاري قابل نکی از طریق چرخههاي با دهد هراس نشان می
شـود   بازانه به ارزش یک پول در بازارهاي خارجی تعریف می عنوان حمالت سفته یک بحران پولی به

ـ که ای   ، اجبـار مقامـات پـولی    8بازانـه، موجـب کـاهش شـدید ارزش آن پـول در بـازار ارز       سـفته ۀ ن حمل
   .شـود  داخلـی مـی  ة هـاي بهـر   براي حمایت از آن پول از طریق فروش ذخایر خـارجی، یـا افـزایش نـرخ    

کند، اما  بازانه موفق باشند، ارزش پول کاهش پیدا می ) اگر این حمالت سفته2011 9(گلیک و هاتچیسون،
داخلی بـاالتر، نـرخ ارز   ة هاي بهر رفتن ذخایر خارجی ارز یا نرخ ازدستۀ اگر حمالت موفق نشوند، با هزین

م در دوران المللـی هـ   عنوان یک ویژگی نظام پـولی بـین   ماند. بحران پولی معموالً به بدون تغییر باقی می
 10المللـی پـول،   (صندوق بـین  .وودز و هم بعد از آن در اقتصادهاي مختلف وجود داشته است سیستم برتن

    )2009و  2008
                                                        
1. systematic banking crisis  2. banking panic 
 

3. credit crunch  4. mitroff 
 

5. sprague  6. friedman and schwartz 
 

7. Gorton  8. depreciation 
 

9. Glick and Hutchison  10. international monetary fund 
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یک اقتصاد بـاز  المللی خودتکوینی در  هاي نقدینگی بین وجود بحران ) نیز به2001( 1چانگ و والسکو
هاي خارجی  هایی برحسب پول داخلی و دارایی پردهها س نامحدود اشاره دارند که بانک با بازارهاي سرمایۀ

کننـد و   هاي بلندمدت خاصیت نقدشوندگی پایینی را براي خود فراهم مـی  گذاري پذیرند، اما سرمایه را می
هـاي آشـکار و ضـمنی دولـت از      یابد. همچنین تضمین بنابراین احتمال وقوع فرارهاي بانکی افزایش می

هاي خـارجی   شود که براي خود بدهی جاد انگیزه براي سیستم بانکی میسیستم بانکی، باعث تشویق و ای
پذیر شود. در این صورت بخـش بـانکی اقتصـاد     بازانه آسیب ایجاد کند، و بنابراین نسبت به حمالت سفته

داخلی را براي حمایـت از  ة کنند که نرخ بهر سختی قبول می ر و شکننده است و مقامات پولی بهپذی آسیب
 .شدت کـاهش یافتـه و ممکـن اسـت سـقوط نمایـد       فزایش دهند و بنابراین ارزش پول ملی بهپول ملی ا

    )2004 3بورنسیده و همکاران، ؛2000 2(دولی،
هـاي بـانکی    هاي مالی مثل بحـران  هاي پولی معموالً همراه با انواع دیگر بحران این بحران بر  عالوه

شوند که ممکن اسـت ابتـدا    دوقلو (توأم) شناخته میهاي  ها تحت عنوان بحران همراه هستند. این بحران
که با یکـدیگر اتفـاق   پولی و سپس بحران بانکی و یا این بحران بانکی و سپس بحران پولی یا ابتدا بحران
هـاي سیسـتم بـانکی، موجـب      منظور تعهد در مورد بدهی افتند. اگر افزایش نقدینگی توسط مقام پولی به

پـولی خـتم   ۀ تواند به یک حمل نرخ ارز رایج در بازار شود، هجوم بانکی می تضعیف تعهد آن مقام در مورد
بازانه به آن پول را فـراهم   سفتهۀ شود. در نتیجه، مقام پولی براي جلوگیري از هجوم بانکی، مقدمات حمل

گـذاران   بینـی کننـد کـه سیاسـت     بازان پیش ) همچنین، اگر سفته1997 5؛ کالو،1987 4(والسکو، .کند می
شوند، بخـش بـانکی ضـعیف     منظور اجتناب از ورشکستگی سیستم بانکی از تثبیت نرخ ارز منصرف می به

   7)1994 6(آبستفلد، .تواند منجر به تشدید و تسریع در بحران پولی شود می
آن ة هاي مالی بـیش از ارزش حـال درآمـدهاي آینـد     کنند که اگر قیمت دارایی اقتصاددانان بیان می

عبارتی اگر اکثر افـراد   به )2008 8(برونرمیر، .گاه دارایی دچار حباب شده است د باشد، آندارایی در سررسی
هـا   یک دارایی را به این امید خریداري کنند که بتوانند آن را با قیمت باالتر به فروش برسانند و هدف آن

وجود حباب در بـازار   از خرید یک دارایی مالی، صرفاً کسب درآمدهاي معین آن دارایی نباشد، شواهدي از
مالی نمایان است. در این صورت، اگر حبابی وجود داشته باشد، ریسک ترکیدن آن حباب نیز وجود دارد و 
افراد تا زمانی حاضر به خرید آن دارایی هستند که انتظار داشته باشند آن دارایی توسط سایرین خریداري 

   )1983 9(شلیم، .ند، قیمت کاهش خواهد یافتشود و زمانی که اکثر افراد تصمیم به فروش بگیر می
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   معرفی خواهند شد. .1.2هاي پولی در قسمت  هاي متفاوت بحران . نسل7
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هاي  اند؟ آیا افراد داراي حافظه ها تکرارپذیر بوده شود این است که چرا این پدیده سؤالی که مطرح می
اي در سیسـتم مـالی    کنند؟ آیا یک عیب و یـک خدشـه   مدت هستند؟ آیا افراد غیرعقالیی رفتار می کوتاه

ا شود؟ در پاسخ به این سؤاالت، اقتصاددانان مطالب مختلفی ر بازان می سفتهوجود دارد که منجر به تهییج 
هـا کمتـر    حال تغییر است و حباب کند که دنیا در ) بیان می1978( 1که کیندلبرگر اي گونه اند، به بیان کرده

  فتد. ها اتفاق می این خطاها و اشتباهشبیه به یکدیگر هستند، در نتیجه 
شـود،   هاي دولتی و حکومتی با مشکل مواجه می ور در مورد بازپرداخت بدهیدر نهایت زمانی که کش

دهنـدگان یـا خریـداران اوراق قرضـه دولتـی       شود که نکول حکمرانی اتفاق افتاده است. اگر وام گفته می
نسبت به بازپرداخت بدهی دولت بدگمان شوند، نرخ بهره باالتري را در مقایسه با ریسک نکـول از دولـت   

وجود آیـد کـه امکـان دارد     شود هراسی به کنند. افزایش ناگهانی و غیرواقعی نرخ بهره باعث می میتقاضا 
هاي خود، با مشکل مواجه شود و این مطلب تحت عنوان بحـران بـدهی    دولت در مورد بازپرداخت بدهی

  شود.  حکمرانی شناخته می
دهند  مدت تمایل نشان می اق بدهی کوتاهها زمانی که به تأمین مالی از طریق اور این، دولت بر  عالوه

زیرا این نوع تـأمین مـالی،    ،گیرند کنند، بیشتر در معرض این نوع بحران قرار می و از این ابزار استفاده می
مـدت و ارزش   یک موقعیت عدم تقارن از نظر سررسید، بـین تـأمین مـالی از طریـق اوراق بـدهی کوتـاه      

آورد. همچنین ممکن اسـت کـه    وجود می ها، به هاي مالیاتی آن پایه ها براساس هاي بلندمدت دولت دارایی
کـه اگـر   ران قـرار گیرنـد. توضـیح بیشـتر این    هاي پولی نیز در معرض این نوع بحـ  دلیل تفاوت ها به دولت
ها قادر به انتشار اوراق بدهی براساس پول ملی خود نباشند، کاهش ارزش پول ملی، باعث افـزایش   دولت

ـ      هاي خارجی تعریـف  بازپرداخت بدهی نهاد، در موردفشار بر این  شـود.   یشـده براسـاس پـول خـارجی م
  فتد. اتفاق می 2گناه اصلی دیگر مسئلۀ عبارت به

  هاي پولی  هاي بحران . نسل1.2
اند، اما این اصطالح عموماً اشاره به بحـران   هاي بالقوه انواع مختلفی از ویژگی هاي مالی دربردارندة بحران

بحران پولی تجربه شده ة جایی که در اقتصاد ایران، اغلب پدیدیا ترکیبی از این دو دارد. از آنپولی، بانکی 
  ند. صورت خالصه معرفی گرد هاي مختلف بحران پولی، به شود که نسل در این بخش، سعی می است،

- 81) و آرژانتـین ( 1973- 82این الگوها در تالش براي توجیـه بحـران پـولی در مکزیـک (    الگوهاي نسل اول: 
 1984طرح گردید و سپس در سـال   1979در سال  3)، ارائه گردید. الگوي مذکور که ابتدا توسط کروگمن1978

  ) در بازار کاال بود.  1978( 5ندرسونبسط داده شده، در واقع تقلیدي از کار ساالنت و ه 4توسط فلود و گاربر
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ارزهاي خارجی، با این فـرض ارائـه شـده    » قیمت سایه«در مدل استاندارد بحران پولی، روند فزاینده 
 منظور تأمین مالی کسـري بودجـۀ   ل بهکنترل پو درگیر انتشار مداوم و غیرقابلکه دولت کشور مورد نظر، 

براي تأمین کسري بودجه، بانک مرکزي سعی دارد با اسـتفاده  رغم انتشار مداوم پول  خود شده است. علی
بـازان   بـورس  ن پولی در این الگو، شبیه به حملۀدارد. منطق بحرا  از ذخایر ارزي خود، نرخ ارز را ثابت نگه

مانند تا ذخایر به سـطح نـازلی برسـد. در      بازان منتظر می شود که بورس به بازار یک کاالست و فرض می
کند.  دانند که قیمت ارزهاي خارجی که تاکنون ثابت بوده است، شروع به افزایش می ها می آناین هنگام 

این امر باعث افزایش جذابیت ارزهاي خارجی نسبت به پول داخلی شده و نهایتاً به یک جهـش ناگهـانی   
بینـی   پـیش  بینی خود، چنـین جهشـی را   بازان با توجه به قدرت پیش گردد. اما بورس در نرخ ارز منجر می
که حجم  کنند. در نتیجه هنگامی لی خود میهاي داخ شدن ذخایر، اقدام به فروش پول نموده و قبل از تهی

بازان بر سرعت کاهش آن افـزوده شـده و نهایتـاً     رسد، تحت تأثیر حمله بورس ذخایر به سطح بحرانی می
   )1386ده، . (محمدزایابد حجم ذخایر به صفر رسیده و تثبیت نرخ ارز پایان می

دهد که چنین بحرانی ناشی از وجود یـک ناسـازگاري اصـولی     شرح می الگوي استاندارد بحران پولی
ایـن عقیـده   هاي داخلی و تالش براي حفظ نرخ ارز تثبیت شده است. در واقع این الگـو بـر    بین سیاست

شـود   داخلی، باعث می بودن نرخ بسط اعتبارات داخلی نسبت به رشد تقاضاي پولتر استوار است که سریع
که ذخایر ارزي کاهش یابد و نهایتاً نظام ارزي تثبیت شده را از بین ببرد. در صورتی کـه بانـک مرکـزي،    

اما زمانی که حجـم   گردد، طور موقت پنهان می زگاري بهتوجه داشته باشد، این ناسا ة ارزي قابلیک ذخیر
تصاد را با موجی از فروش پول داخلـی (خریـد ارز)   این ذخایر به سطح نامناسبی برسد، سوداگران ارزي اق

  سازند.   مواجه می
کنـد.   توان حاصل کسري بودجه دانست که بانک مرکزي با انتشار پول تأمین مالی مـی  بسط اعتبارات را می

ار سازند، ترجیح خواهند داد که پول داخلی را بـه اوراق بهـاد   در این وضعیت افرادي که نقدینگی مازاد انباشته می
ها باعث تقلیل ارزش پـول ملـی    هاي داخلی داراي بهره تبدیل کنند. هر دوي این برحسب پول خارجی یا دارایی

در حالت دوم، بـر   شود. شود. در حالت اول، فشار مستقیماً از افزایش تقاضا براي اوراق بهادار خارجی ناشی می می
شـود کـه افـراد اوراق     دهد و این خود باعـث مـی   میآن را کاهش  قیمت اوراق قرضۀ داخلی افزوده شده و بازدة

دنبـال ثبـات    کنند. از آنجا که بانک مرکـزي بـه   باالتر را خریداري هاي با بازدة را بفروشند و داراییبهادار داخلی 
بسـط   فراینـد نرخ ارز است، باید افزایش تقاضا براي پول خارجی را با کاهش ذخایر ارزي پاسخ دهـد. در نتیجـه   

    )2000 1(پزنتی و تایل، .ر داخل به معناي کاهش ذخایر ارزي کشور استاعتبار د
جایگـاهی  هاي دولتی بر تحرکات آزاد سرمایه در ایـن الگـو    هاي سرمایه و سایر محدودیت همچنین کنترل

هـاي ایجادشـده توسـط     توانـد از بحـران   کامالً کاراي کنترل سـرمایه، نمـی   که حتی یک برنامۀ طوري ندارد، به
                                                        
1. Pesenti and Tille  
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هاي پولی، جلـوگیري   شده در ادبیات مربوط به الگوي نسل اول بحرانهاي سیاستی تأکید ها و ناسازگاري ضتناق
هـاي دولتـی را    ، این است که این الگو سیاسـت »مدل استاندارد بحران«ها از نقض  کند. یکی از بهترین توصیف

لگوي مذکور، دولتی که سعی در تثبیـت  کنند. مثالً براساس ا پذیر فرض می صورت غیرانعطاف به میزان زیادي به
هـاي   واقعیـت امـر، طیـف سیاسـت     کنـد. امـا در   نرخ ارز دارد تا آخرین دالر خود را صرف بقاي این تثبیت مـی 

کنند شرایطی را ایجاد کنند کـه حسـاب جـاري     ها سعی می تر است. دولت اتخاذ توسط دولت بسیار گسترده قابل
هاي پولی انقباضی) براي دفـاع از   ي مرکزي ابزارهاي زیادي (از جمله سیاستها کشور در تعادل قرار گیرد. بانک

  نرخ ارز در اختیار دارند. بر این اساس، الگوهاي نسل دوم شکل گرفت.  
) 1997( 1) و ایخنگـرین و همکـاران  1994بار توسط آبستفلد ( نخستیناین الگوها که الگوهاي نسل دوم: 

کننده از کشوري به کشور دیگر مفیدند.  هاي پولی سرایت خصوص براي توضیح بحران ارائه شده است، به
ها و تراز حساب  سناریوي پیشنهادي این الگوها آن است که تقلیل ارزش پول در یک کشور، سطح قیمت

حالت، احتمال تقلیل ارزش  دهد و در هر دو جاري را با کاهش صادرات در کشور دیگر تحت تأثیر قرار می
  دهد.  پول را در کشور دوم، افزایش می

هاي پولی امکان حفظ یا عدم حفظ نرخ ارز ثابت را متغیرهـاي   در تفسیر الگوهاي نسل اول از بحران
شـده،   کنند. در الگوهاي مطـرح  شود تعیین می تصادي مربوط نمیهاي اق زا که به رفتار عامل اساسی برون

ها عدم تعـادل   کنند که عملیات آن گذاري می ن در بازار انتظارات خود را بر این فرض پایهکنندگا مشارکت
 ۀدهد. برخالف این واکنش، انتظـارات و نتیجـ   هاي اعتباري داخلی را تحت تأثیر قرار نمی مالی یا سیاست

یاسـت کـالن   هـاي س  واقعی مرکز ثقل الگوهاي نسل دوم است که در آن انتظارات بازار مستقیماً تصمیم
هـاي بهینـه    گذاران در این الگوها، معرف واکنش دهد، زیرا اعمال سیاست اقتصادي را تحت تأثیر قرار می

کننده و مورد تأیید در الگوهاي نسل دوم این است  تعیین هاي کالن اقتصادي است. نکتۀ ل شوكدر مقاب
  بحران باشد.   تواند زایندة ها، می تواقعی سیاس گذاران و نتایج که کنش و واکنش بین انتظارات سرمایه

تـوان   ویژگی الگوهاي نسل دوم امکان بروز نتایج چندگانه است. در این الگوها، بحـران پـولی را مـی   
ناشی از تغییر در انتظار در جهت تقلیل ارزش پول دانست که چنین تغییري حفظ نرخ ارز ثابت را پرهزینه 

ان پولی، توانایی تمایز بین دو شکل اختالل است که یکی به سازد. مزیت اصلی چنین تفسیري از بحر می
کـه اخـتالل اول    اي گونه شود، به ی کالن اقتصادي مربوط میبازارهاي مالی و دیگري به متغیرهاي اساس

اي در تعیـین   کنندگان در بازار، تأثیر عمده شدیدتر از اختالل دوم است. تغییر فوري در انتظارات مشارکت
بینی است. در نتیجه الگوهاي نسل دوم  پیش نرخ ارز کمتر از طریق الگو، قابلدر این حالت،  بحران دارد و

هاي بازارهاي مالی جهانی سازگارترند، اما این الگوها علت تغییر در انتظـارات افـراد را توضـیح     با واقعیت
   )2000. (پزنتی و تایل، دهند نمی
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قارن بر وقوع بحران، در چارچوب اقتصادهاي بسته مـورد  گرفتن اثر اطالعات نامتاین الگوها با درنظر
ها،  اند. در این چارچوب کار گرفته شده هاي اخیر در مورد اقتصادهاي باز نیز به مطالعه قرار گرفته و در سال

هـایی ظـاهراً ناکارآمـد، امـا احتمـاالً مـؤثر بـر رفتارهـاي          عنوان محـدودیت  هاي سرمایه اغلب به کنترل
ـ    انـد و نقـش آن   معرفـی شـده   دهند صی که رفاه را کاهش میي خصوزا بحران وع هـا در جلـوگیري از وق

نظـامی   توانند خاتمـۀ  هاي مؤثر، می کنترل نظر روشن است. در این الگو بازي خودتکوینی به حمالت سفته
عکـس  رو شده است را به تأخیر بیندازد. با این حال،  که با تغییرات خودتکوینی در انتظارات اشخاص روبه

کننـد کـه    ) ادعـا مـی  1992( 1پذیر است. براي مثال، لـین و روجـاس   طور یکسان امکان این مطلب نیز به
  ها، داللت مبهمی براي اعتبار یک نظام سیاست پولی دارند.  کنترل

در مسیر عکـس  شود که حمالت خودتکوینی  هاي سرمایه هنگامی پیچیده می همچنین نقش کنترل
هـاي کمـی وجـود داشـته اسـت کـه تغییـر انتظـارات اشـخاص،           رسد کـه نمونـه   نظر می قرار بگیرند. به

سوي دولت به همراه داشته باشد. کشورهایی که با یـک تعـادل   هاي خودجوش مناسبی را از العمل سعک
زیرا تعدیل نسبت به انتظـارات خصوصـی    ،هاي سرمایه اجتناب کنند کنند، باید از کنترل نامناسب آغاز می

وار مـورد   ورتی که رفتار رمـه ). در ص2000 2(دولی و والش، .جدید را به تأخیر خواهند انداختتر  خوشبینانه
داراي آگاهی نسبی بوده و بنابراین به  3گذاران مستقیم مدت باشد و سرمایه هاي کوتاه گذاري  سرمایه عالقۀ

یات (نوعی کنترل سـرمایه)  گذاران وابسته باشند، برقراري مال احتمال بسیار کمی به اطالعات سایر سرمایه
هاي ورودي پورتفوي سرمایه، ممکن است که باعث کاهش انحرافات اطالعـاتی شـده و باعـث     بر جریان

   باشد.وجود آمده  به تفاوت بهرةمندي از  گذاران مستقیم و در نتیجه بهره ایجاد آگاهی بیشتر سرمایه
منظـور   سیاستی براي بانـک مرکـزي بـه   دو گروه نسل اول و دوم پیشنهاد مشخص الگوهاي نسل سوم: 

هـاي پـولی    اند. در الگوهاي نسل اول، اعتقاد بر این بود کـه بحـران   هاي پولی ارائه نکرده مقابله با بحران
) و برخـی دیگـر از اقتصـاددانان مطـرح     1999ناپذیرند. اما در الگوهاي نسل سوم کـه کـروگمن (   اجتناب
  شود.   هاي پولی بررسی می نهاي پولی بر بحرا اند، اثر سیاست ساخته

شود که شکنندگی بخش بانکی و مالی، باعث کاهش مقدار اعتبارات  در این الگوها چنین استدالل می
دهند. همچنین بحران پولی را ترکیبـی از   شود و احتمال بروز بحران را افزایش می ها می در دسترس بنگاه

هـاي   زایش انتظار تقلیـل ارزش پـول و محـدودیت   بدهی باال، ذخایر ارزي اندك، کاهش درآمد دولت، اف
شود و نرخ  آورد. در این اقتصادهاي با محدودیت وام، بازار اعتبارات تسویه نمی وجود می گیري داخلی به وام

عدم بازپرداخت را بـراي   اي نیست تا جایزة پذیرش مخاطرة اندازه یش بهیابد، اما این افزا بهره افزایش می
  گردد.  دادنی نمی منابع وام فزایش نرخ بهره، باعث افزایش عرضۀکند و ا دهندگان جبران وام

                                                        
1. Lane and Rojas  2. Dooley and Walsh 
 

3. direct investores  
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غیر از کنارگذاري نظام نرخ ارز ثابت) در نظر گرفته  سل سوم نقشی براي سیاست پولی (بهدر الگوي ن
گیـري فـراوان از    ها در بازار داخل بسیار محدود گردد، آنان مجبـور بـه وام   گیري بنگاه شده است. اگر وام

اسمی ارتباط دارد، بانک مرکزي  دادنی با نرخ بهرة قدار منابع وامخارج خواهند شد. اگرچه در بازار داخل، م
ها تشدید کند. تجویز سیاسـتی متعـارف در یـک     گذاري بنگاه تواند بحران را با کاهش توانایی سرمایه می

ت. امـا در الگوهـاي نسـل سـوم،     هاي بهره و افزایش تقاضا براي پول داخل اس بحران پولی، افزایش نرخ
 هـا بـه بـازار سـرمایۀ     دسترسی بنگاه شده اثر بگذارد و تواند بر مقدار منابع وام گرفته افزایش نرخ بهره می

 بسیار حساس اسـت، افـزایش نـرخ بهـرة     دهی نسبت به نرخ بهره مالی را محدود کند. در مواردي که وام
گـذاري گـردد. کـاهش     ظرفیت مولد اقتصاد با کاهش سـرمایه کننده در تغییر  تواند عاملی تعیین اسمی می

گردد و بحران را  تولید باعث فشار بیشتر بر نرخ ارز (شاید از طریق درآمد مالیاتی واقعی یا مورد انتظار) می
تشدید کند. در این شرایط، اسـتراتژي جـایگزینی بـراي بانـک مرکـزي ایـن اسـت کـه بـراي افـزایش           

   )2002 1(چیودو و اویانگ، .را کاهش دهد گذاري، نرخ بهره سرمایه
دادوسـتدها،   موضوع اصلی این الگوها شرایط اقتصاد کالن دادوستدهاي مالی و نقش دولـت در ایـن  

ها در این چارچوب مربوط به تغییرات در انتظـارات خصوصـی یـا     بحران است. بحران عنوان منابع اولیۀ به
 ها بـه انباشـت   ض ناسازگاري سیاستی، ناشی از تمایل دولتنیست. در عو 2هاي کالن ناسازگاري در نظام

کردن مصرف ملی و تمایل به تضمین نظام مالی داخلی است. ایـن الگـو   منظور هموار هاي مالی به دارایی
  کند.  هاي سرمایه معرفی می ل منطق نسبتاً واضحی را براي کاربرد کنتر

دهـد   مشهور است و نشان می 3ها به الگوي بیمه نالگویی که در باال توضیح داده شد، در ادبیات بحرا
هـا بـه    رفاه، کمتر توسط یک مالیات مبادله یا مالیات بـر ورودي آن ة دهند کاهشۀ هاي سرمای که جریان

شوند. همچنین یک مالیات ورودي، ارتباط بسیار کمتـري بـا گریـز     محدود می حال توسعه یک کشور در
آسـانی از طریـق    توانـد بـه   هـاي ورودي سـرمایه، نمـی    بر جریان زیرا یک مالیات گسترده، خواهد داشت

اي تحریک شـده   ست بیمههاي سرمایه که توسط یک سیا معامالت مشتقه مورد گریز واقع شود و جریان
   )2000. (دولی و والش، نگهداري مورد انتظار معلوم (و شاید کوتاه) دارند باشند، دورة

پولی انجام شده، عوامل مختلفی ازجمله هاي  بحران تاکنون در زمینۀمطالعاتی که الگوهاي نسل چهارم: 
هاي حساب  و کسريبودن ذخایر خارجی، رشد اعتبارات داخلی  ناکافی 4نرخ ارز، گذاري بیش از اندازة قیمت

طور کلی عامل عمـده را متغیرهـاي بنیـادي     اند و به آمدن بحران پولی معرفی کردهوجود جاري را عامل به
، این سؤال را مطرح 2006هاي پولی بعد از سال  گسترش ادبیات بحراناین دانند. با وجود  قتصاد میضعیف ا

هایی کدام است؟ ممکن است که نهادهاي ضعیف در ایجاد  کنند که نقش نهادها در وقوع چنین بحران می

                                                        
1. Chiodo and Owyang  2. macro regim 
 

3. insurance model  4. real exchange rate overvaluation 
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ها فراهم کنند. همچنین  متغیرهاي ضعیف اقتصادي نقش داشته و به این ترتیب زمینه را براي وقوع بحران
  ممکن است که نهادها، عالوه بر متغیرهاي کالن، خود عامل ایجاد بحران باشند. 

که نهادها ول ایندهند. ا هاي پولی را از طریق دو سازوکار تحت تأثیر قرار می طور کلی نهادها، بحران به
ابراین، نهادهایی که شرایط را ها وجود دارد. بن بر سالمت اقتصاد ملی اثرگذار بوده و نوعی همبستگی بین آن

دیگـر   هاي پولی مؤثرند. ازطرف بحرانوقوع  دهند، در سمت متغیرهاي بنیادي نادرست اقتصاد سوق می به
ران را از دارند، در واقع یکی از عوامل وقوع بح نهادهایی که در ایجاد بنیادهاي اقتصادي صحیح گام برمی

که نهادها حاوي اطالعات مفیدي هستند. نهادها عوامل بازار را نسـبت بـه چگـونگی    اند. دوم این بین برده
کنند. در نتیجه نهادهـایی کـه مـرتبط بـا بنیادهـاي اقتصـادي        ایی میبنیادهاي اقتصادي در آینده راهنم

ناصحیحی هستند، باعث ناپایداري انتظارات بازار، افزایش عدم اطمینان بازار نسبت به احتمال وقوع بحران 
دیگـر   شـوند. ازسـوي   بازانـه مـی   ي خروجی سفتهها ارزي و احتمال انگیزش بحران ارزي از طریق جریان

همراه با شرایط اقتصادي مناسب هستند، باعث پایداري انتظارات، کاهش عدم اطمینان بازار در  نهادهایی که
   )2006 1(شیمپالی و برور، .شوند بازانه سرمایه می مورد احتمال بحران پولی و احتمال کمتر خروج سفته

) صورت گرفتـه،  2003( 3) و کالوو و میشکین2003( 2اي که توسط السینا و واگنر در مطالعات جداگانه
السینا و وانگـر نشـان داده شـده اسـت کـه       ۀبه کیفیت نهادها و ترتیبات ارزي اشاره شده است. در مطالع

اجتماعی، در ابقـاي یـک    ـ  هاي سیاسی هاي تجاري و محیط محیط کشورهایی با کیفیت پایین نهادها در
شـود. کـالوو و میشـکین     رهـا مـی   مزبورستند و به احتمال زیاد نرخ ارز با مشکل مواجه ه شدة نرخ تثبیت

شده در مقابل شناور، معتقدنـد کـه نهادهـاي همـراه بـا ثبـات در        ) در بررسی مجدد نرخ ارز تثبیت2003(
تـري در جلـوگیري از    بخش مالی دولت، ثبات مالی و ثبات قیمت، در پایداري اقتصاد کـالن نقـش مهـم   

  بحران، نسبت به نظام نرخ ارز دارند.  
ن الگو، گرچه ریسک و نااطمینانی از عوامل قطعی بروز بحران هستند، اما ریشه ریسـک و  ای براساس

هـاي اقتصـادي، مـالی، سیاسـی، قـانونی و       قرار دارنـد کـه در چـارچوب    ااطمینانی در متغیرهاي نهادين
و بنـابراین  طور آشکار یا ضمنی، انتظارات را تحت تأثیر قرار داده  گیرند، و به ساختارهاي اجتماعی قرار می

گذارند. وضـعیت بوروکراتیـک، ثبـات دولـت، فسـاد مـالی،        بر ریسک و عدم اطمینان در معامالت اثر می
تعارضـات خـارجی، تعارضـات داخلـی، نظـام نـرخ ارز،        4هـاي نـژادي،   هـا، گـرایش   قوانین و دستورالعمل

)، 5قانونی (حقوق مـدنی سپرده، آزادسازي مالی و اصول  سرمایه، استقالل بانک مرکزي، بیمۀهاي  کنترل
  ها اشاره شده است.  عنوان متغیرهاي نهادي در مطالعه مذکور به آن از متغیرهایی هستند که به

                                                        
1. Shimpalee and Breuer  2. Alesina and Wagner 
 

3. Calvo and Mishkin  4. ethnic tension 
 

5. legal origin (civil low)  
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) و 1995( 2)، کـوئیرك و ایـوانز  1984( 1والد و همکـاران  از دیدگاه کالسیک، مطالعاتی همچون گرین
و رفاه را افزایش اراي منابع شده ) معتقدند که تحرك آزاد سرمایه باعث افزایش تخصیص ک1998( 3کوپر
کینـون و   دیگـر مـک   برد. ازسـوي  سوي بحران می ههاي سرمایه یک کشور را ب که کنترل دهد، درحالی می
 5گیـري  دهـی و وام  ها باعـث تشـویق وام   ) نیز اعتقاد دارند که ممکن است عدم وجود کنترل1997( 4پیل

اساس، عالمـت مـورد    قرار دهد. براین بروز بحران ارزي تواند کشور را در خطر بیش از اندازه بشود که می
  انتظار کنترل سرمایه مبهم است. 

  هاي پولی  هاي بحران ل و ریشه. دالی2.2
توان در ادبیات اقتصادي مالحظه کرد کـه   هاي متفاوتی را می ل و ریشهبراي الگوهاي بحران پولی، دالی

)، به نقـش  2007( 6مثال برخی از نویسندگان مثل آلن و گالشود. براي  ها ختم می به این دسته از بحران
هاي نادرست مقامات پولی در اعطاي اعتبارات و افزایش حجم پول اشاره دارند. این محققان بیان  سیاست

ها در اقتصـاد، ثـروت بخـش خصوصـی و      هاي نادرست مقامات پولی، سطح قیمت کنند که با سیاست می
هـا از   این افزایش قیمـت  گیرد. در ادامۀ تحت تأثیر قرار می 8و پول بیرونی 7طور کلی، حجم پول درونی به

توانـد   هاي خارجی با آن، می شدن نقش قراردادهاي بدهی براساس پول و همچنین همراه 9طریق اثر پیگو
ـ   بر  منجر به بروز بحران شود. عالوه ن این، برخی دیگر از محققان نقش متغیرهاي بنیادي اقتصاد را در ای

ۀ انـد. دسـت   ر خارجی بانک مرکزي توجه داشـته و به میزان کسري بودجه و یا ذخای اند مورد برجسته کرده
  بازي خودتکوینی اشاره دارند.  دیگر از محققان نیز به حمالت سفته

  هاي پولی  هاي بحران . پیامدها و هزینه3.2
کنند، بیان شده  پولی بر اقتصاد تحمیل می هاي هایی که بحران در ادبیات اقتصادي، موارد متفاوتی از هزینه

دارند، ولی  هاي پولی براي اقتصادها دربر هاي اعتباري را بحران هاي بلندمدتی مثل زیان است. گرچه هزینه
که تولید ) این2001 10(بوردو و همکاران، .هاي تولید است ها، مربوط به زیان آنۀ ترین هزین طور کلی مهم به

دهد، بستگی به عوامل مختلفی از قبیل شـرایط   چه واکنشی را از خود در طول یک بحران پولی نشان می
هاي پولی  هاي مالی، خارجی و واقعی اقتصاد در زمان بحران، ابزارهاي سیاست موجود و آشکارشده در بخش

                                                        
1. Greenwald et al  2. Quirk and Evans 
 

3. Cooper  4. McKinnon and Pill 
 

5. overlending and overborrowing  6. Allen and Gale 
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ایـن عوامـل    )2008 1و همکـاران، (گاپتـا   .هاي ساختاري آن اقتصاد دارد و مالی در طول بحران و ویژگی
  ند از: ا عبارت

هاي داخلی براسـاس پـول خـارجی     هاي بنگاه زمانی که بدهیها و بار بدهی خارجی:  کردن بدهی دالریزه
شـود. در نتیجـه بنگـاه در مـورد      هـا مـی   باشند، کاهش ارزش پول داخلی منجر به افزایش بار این بدهی

اجه خواهد شد و تأثیر کالن هاي جدید با مشکل مو ده و دریافت وامش هاي قبالً دریافت وامة پرداخت بهر
 4ویجبـرگن،  ؛ ون1979 3(برونـو،  .2شـود  گذاري و فعالیت اقتصـاد نمایـان مـی    صورت کاهش سرمایه آن به
   )1999، 5میشکین؛ 1998؛ کالو، 1986

هانی راه با توقف ناگاگر یک بحران پولی همخارجی:  یا برگشتی در جریان ورودي سرمایۀ توقف ناگهانی
هـاي داخلـی داراي سررسـید     هاي مربوط بـه پـروژه   خارجی باشد و وام یا برگشت جریان ورودي سرمایۀ

اجرا شده و بنابراین  هاي غیرقابل وجب افزایش شیوع وامها باشند، بحران م تري نسبت به خود پروژه کوتاه
هاي خارجی  سرمایه کنندة کشورهایی که دریافت اساس دهد. براین ور و کارا را کاهش می رههاي به فعالیت

(کـالو و   .کننـد  زیادي هستند، با احتمال بیشتري یک رکود و کسادي را در طول یک بحران تجربـه مـی  
    )1999 6رینهارت،

منظور جلوگیري از  آزادسازي حساب سرمایه، موجب تقلیل توانایی مقامات پولی بههاي خارجی:  آزادسازي
بـراین، اگـر    شـود. عـالوه   هاي پولی مـی  اي در طول بحران هاي ضدچرخه اتخاذ سیاستخروج سرمایه یا 

آزادسازي حساب سرمایه بدون قواعد حمایتی مناسب در داخل کشور و نظـارت نهادهـاي مـالی صـورت     
گیرد، شدت بحران تشدید خواهد شد. در نتیجه تولید، شرایط به مراتب بدتري را تجربه خواهد کرد (گاپتا 

  ).  2008کاران، و هم
ة که بخش بانکی یک اقتصاد در بحران پولی تحت فشار و اضـطراب قـرار گیـرد، پدیـد    اینبحران بانکی: 

صـورت   هـا بـه   هاي مشـتري بانـک   ، ترازنامهفتدمانی که کاهش ارزش پول اتفاق میغیرمعمولی نیست. ز
دهنـد. بنـابراین    را افـزایش مـی   اجراي خود هاي غیرقابل ها، وام گیرد و بانک برعکس، تحت تأثیر قرار می

 .یابـد  داده و بنابراین احتمـال بحـران اعتبـاري افـزایش مـی      دهی خود را کاهش هاي وام فعالیت ها، بانک
  ) 1999(میشکین، 

هاي موجود  کنند که دشواري ) بیان می1999( 7ردریک و والسکومدت و بحران نقدینگی:  هاي کوتاه بدهی
شود که اقتصاد با محدودیت نقدینگی مواجه  هاي پولی، باعث می ول بحرانمدت در ط هاي کوتاه در بدهی

   )1999. (ردریک و والسکو، هاي اقتصاد منقبض خواهد شد شود و در این صورت، سطح فعالیت
                                                        
1. Gupta et al  2. aggregate 
 

3. Bruno  4. Van Wijnbergen 
 

5. Mishkin  6. Calvo and Reinhart 
 

7. Rodrik and Velasco  
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توانـد منجـر بـه ایجـاد قـدرت       کاهش ارزش یک پول مـی کاهش ارزش پول داخلی و تجارت خارجی: 
(شرط  .تجارت را براي آن کشور فراهم کند وجبات ترقی در تولیدات قابلد و مپذیري یک اقتصاد شو رقابت

یابد که کاهش ارزش اسمی در قالب یک  پذیري تنها در صورتی افزایش می ، رقابتاین با وجود لرنر) مارشال
دیگر، این کاهش ارزش نباید توسط سایر کشورها نیز صـورت   عبارت اهش ارزش واقعی نرخ ارز باشد. بهک

(گاپتـا و   .کافی باز باشد تا این منافع برقـرار شـود   اندازة ین، نظام تجاري کشور نیز باید بها بر  گیرد. عالوه
عرضه و تقاضا مانند اثر ۀ ) با وجود این، ادبیات نظري موجود در این زمینه چندین اثر از ناحی2008همکاران، 

ها، کاهش ارزش  کنند که از طریق آن را معرفی می 3باال با هزینۀة و اثر نهاد 2اثر توزیع مجدد 1واقعی، موازنۀ
   )1989 5؛ لیزوندو و مونتیل،1991 4(آگنور، .تواند رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد پول می
بازانـه   بردن حمالت سفته کردن و ازبین دنبال خنثی هاي پولی، اغلب به ستسیاهاي پولی و مالی:  سیاست

، ر خـارجی ارز جلـوگیري شـود   ها، از کاهش ذخـای  شود از طریق آن  و سعی میبه پول یک کشور هستند 
طور مشابه، براي جبـران بـار مـالی کـه      هاي پولی شدیدتر است. به که این پدیده در طول بحران طوري به

تواند یک سیاست سخت و محکم باشد. با  شود، سیاست مالی نیز می ناچاراً در طول بحران پولی ایجاد می
   )2008. (گاپتا و همکاران، چنان آشکار نیستها بر تولید آن ات این نوع سیاستاین اثروجود 
در هایی که  کنند که بحران ) بیان می1998میلسی فرتی و رازین (هاي پولی:  هاي تجاري و بحران چرخه

اتفـاق   6میهایی که در طول دوران مال د و آنفتند، معموالً انقباضی هستنطول رونق یک اقتصاد اتفاق می
    )1998فرتی و رازین،  (میلسی .انبساطی هستند میفتند

  ها  . الگوي پژوهش و داده3
 44بحران پولی در ة هاي وقوع پدید کننده در این قسمت از مطالعه سعی شده است که یک الگو براي تعیین

برآورد شود. در برازش این الگو سعی شده است که از متغیرهاي  1970-2011ة طی دور 7اقتصاد نوظهور
  هاي پولی آزمون کرد.  بینی بحران در پیشبتوان متفاوتی استفاده شود تا قدرت الگوهاي مختلف را 

تواند باشد که روابـط احتمـالی مختلـف و     جا، یک الگوي تعیین نرخ ارز مینقطۀ شروع مناسب در این
توان بـه الگوهـاي پـولی تعیـین نـرخ ارز       در آن الگو در نظر گرفته شده باشد. براي نمونه میمتنوعی نیز 

هـا در   هـاي قیمـت   معرفـی شـدند و چسـبندگی   م 1980و  1970هـاي   اشاره کرد که این الگوها در دهه
 د)) توجـه شـو  1995( 9) و فرانکـل و رز 1979( 8(به الگـوي فرانکـل   .مدت در این الگوها وجود دارد کوتاه

                                                        
1. real blance effect  2. redistribution effect 
 

3. costly input effect  4. Agenor 
 

5. Lizondo and Montiel  6. trough 
 

   ) در پیوست الف ارائه شده است.1پ.. نام این کشورها در جدول (7
8. Frankel  9. Frankel and Rose 
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عالوه بر این تغییر در پاداش ریسک یک کشور در طی زمان (که تابعی از عرضه نقدینگی جهانی اسـت)،  
درت خرید در بلندمدت و در عوض در این الگو وارد شده است و همچنین عدم پیروي نرخ ارز از برابري ق

بلندمـدت بـین کشـور داخلـی و     وري در  هاي بهره مبادله، تفاوتۀ گرفتن متغیرهایی مثل روند رابطدرنظر
هاي مالی کشور در تعیین نرخ ارز تعادلی حقیقی، که سازگار با ویژگی الگوهاي کالن باز  خارجی و انضباط

   ) مراجعه شود)1996( 2) و آبسفلد و راگوف1989( 1ادواردز . (به مطالعۀدر اقتصادهاست مطرح شده است
 هاي سـرمایۀ  غیرهاي مربوط به جریانادي اقتصاد، از متگرفتن متغیرهاي بنیبر درنظر  بنابراین عالوه

اقتصادهاي نزا) به گرفتن دو متغیر ورود زیاد سرمایه (بوناستفاده شده است که با توجه به درنظرالمللی ا بین
توان در مورد وجـود رفتارهـاي    ، میt ها در دورة ناگهانی در این جریان و وقوع توقف t-1 نوظهور در دورة

هاي پولی قضاوت کرد. در  ایجاد بحران عنوان یک عامل در زمینۀ المللی به گذاران بین بین سرمایه اي در رمه
ولی، سعی شده است که یک هاي پ گذاري ارزي در جلوگیري از بحران این مطالعه براي ارزیابی نقش قاعده

تعهد مقام  دهندة اخص، نشانکه این ش اي گونه ی نرخ ارز در الگو اضافه شود، بهنام شاخص چسبندگ متغیر به
   شده به صورت زیر است: ارز اعالن شده است. الگوي ارائه پولی در برابر حمایت از نرخ

1.     
*

i,t it it, it it it it i

* *
b it ss it bss it it it it it

Pr(CC B ,SS ,B *SS , X ,X ,c )

( B SS B *SS X X c )

  

  

 

          

1 1 1

1 1 1

1  

 SSitقبـل،   ةهـاي سـرمایه (بونـانزا) در دور    وقـوع ورود زیـاد جریـان    ةدهند نشان Bit-1که  اي گونه به
ماتریسی از متغیرهـاي توضـیحی بـراي     Xitهاي سرمایه،  هاي ناگهانی در جریان وقوع توقفة دهند نشان

*و  t ةدور
itX 1 ة ماتریس متغیرهاي توضیحی براي دورt-1 هاي پولی است.   در مورد بحران  

از روند  GDPبه پدیده ورود زیاد جریان سرمایه (بونانزا) براساس اختالف نسبت خالص ورود سرمایه 
خـالص ورود زیـاد جریـان     طور کلی پدیـدة  ) به2010 3(کاردارلی و همکاران، .شود تاریخی آن تعریف می

  کند:  ، براساس دستورالعمل زیر مقدار یک را اختیار میt (Bit) در زمان iسرمایه براي کشور 

2.       i
it

it TDev
itit

NF
if TDev and %

GDPB
o.w.

    



1 1

0
  

itطوري که  به
it it

it

NF
TDev trend

GDP
   انحراف از روند تاریخی نسبت حساب مالی بـه ،GDP 

و 
itTDevشده در کشور  راف معیار خالص جریان ورود سرمایۀ روندزدایی، انحi  است. بنابراین هر پدیده

  ل شده است.ها تعریف شده است که در آن سال این مالك حاص اي از سال  عنوان یک دنباله به

                                                        
1. Edwards  2. Ostfeld and Rogoff 
 

3. Cardarelli et al  
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  شود:   صورت زیر تعریف می هاي سرمایه به ر ساالنه در جریانبراساس تغیی (SSit)توقف ناگهانی  پدیدة

3.

   

it
it

it it it
NF it

it it itit GDP

NF NF NF
if and %, Whenever B

GDP GDP GDPSS

o.w.




       




1 5 0

0
  

 ، معـرف پدیـدة  Bitهـا و   هاي سرمایه در حساب مالی تـراز پرداخـت   ، خالص جریانNFitکه  طوري به
هـا تعریـف شـده     اي از سـال  عنوان یک دنباله خالص ورود زیاد جریان سرمایه است. بنابراین هر پدیده به

  است که در آن سال این مالك حاصل شده است. 
توقـف  ة کند که یک کشور تنها زمـانی پدیـد   شرط مشترکی که در باال اعمال شده است، تضمین می

ایـن انقبـاض    بر بونانزا را تجربه نکرده باشد. عالوهة خاص، پدیدکند که در آن سال  ناگهانی را تجربه می
% باشد. همچنین 5تر از  توجه بوده و بزرگ ، باید قابلGDPعنوان سهمی از  مورد نظر در جریان سرمایه به

کننده، باید  نتایج گمراههاي برگشتی سرمایه براي جلوگیري از  اند که این جریان مطالعات مختلف بیان کرده
   )2010؛ کاردارلی و همکاران، 2004 1(گویدوتی و همکاران، .اقتصاد تعدیل شوندة انداز سبت بهن

) معرفـی شـده اسـت کـه     1995هاي مربوط به بحران پولی، روشی توسط فرانکـل و روز (  براي داده
ن پولی بحرا% را براي وجود 25اي  اند و سطح آستانه کاهش ارزش شدید پول ملی را مورد توجه قرار داده

هـا بحـران    % باشـد، از دیـدگاه آن  25دیگر اگر کاهش ارزش پول ملی بیش از  عبارت اند. به در نظر گرفته
هـا   گیرانه اسـت. آن  ) این تعریف سخت2012رینهارت و راگوف (ۀ پولی اتفاق افتاده است. براساس مطالع

حـت نظـارت   تی کنتـرل و ت شدت توسط بخش دول اعتقاد دارند که سیستم مالی در کشورهاي نوظهور به
هـا بحـران پـولی را     % باشد، بسیار پایین است. آن25که نوسانات نرخ ارز بیش از است، بنابراین امکان این

هاي مربوط بـه   اساس داده % باشد. براین15ارزش پول، بیش از ۀ گیرند که سقوط ساالن زمانی در نظر می
انـد. ایـن محققـان     رسانی شدهروز ) استخراج و به2009( 2بحران پولی در این مطالعه، از رینهارت و راگوف

انـد. در   آوري کرده را جمع م1800-2010ة هاي مربوط به بحران پولی در کشورهاي مختلف طی دور داده
این مطالعه، اگر کاهش ارزش یک پول در مقابل دالر امریکا (یا لنگرهاي ارزي از قبیل پونـد انگلسـتان،   

اي از بحران پولی  درصد یا بیشتر باشد، نشانه 15اروپا)، ۀ ن و اخیراً یورو در ناحیفرانک فرانسه، مارك آلما
  وجود دارد. بنابراین: 

4.  it
if ER %

CC
o.w.

 
 


1 15
0  

  دیگر در کشور مورد نظر است. ة ، تغییرات نرخ ارز از یک دوره به دورER∆که  اي گونه به
                                                        
1. Guidotti et al  2. Reinhart and Rogoff 
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*و  Xitکه متغیرهاي توضیحی در ماتریس در نهایت این
itX 1ند از:  ا ، عبارت  

 tLn(M )   . t یرات لگاریتم حجم نقدینگی در دورة: تغی2
 tLn(Yreal)اریتم تولید واقعی اقتصاد در دورة: تغییرات لگ t .  
 ttotgap 1ةمبادله از روند بلندمدت آن در دور : تفاوت رابطۀ t-1 .  
 * *

t tLn(Yreal / n) Ln(Yreal / n )   1 اي : تفاوت لگاریتم تولید واقعی سرانه (پروکسـی بـر  1
  . t-1 ها) در دورة وري تفاوت در بهره

 g/t gapt-1ة: تفاوت نسبت مخارج دولت به درآمدهاي آن از روند بلندمدت آن در دور t-1 .  
 *

t t(i i )ةمدت داخل و خارج در دور کوتاه : تفاوت در نرخ بهرة t .  
 tLn(WCF)ةهاي سرمایه در دور : تغییر لگاریتم جریان t .  
 t(res / M )   . tة : تغییر نسبت ذخائر خارجی به پول کاغذي در دور0
 tLn(Ext.Debt / X) 1ةخارجی به صادرات در دورهاي  : لگاریتم نسبت بدهی t-1 .  
 tLn(X / M) 1ة: لگاریتم نسبت صادرات به واردات در دور t-1.1   

  . نتایج تجربی برآورد الگوي بحران پولی 4
هاي بحران پولی در کشورهاي نوظهور مورد مطالعـه   کننده نتایج حاصل از برازش الگوي مربوط به تعیین

ارائه شده است. در این جـدول، روابـط متفـاوتی مـورد بـرازش قـرار        1 جدولدر  1970-2011ة طی دور
  تر براساس معناداري ضرایب، خالصه شده است.  هاي مناسب گرفته است و نتایج حاصل از برازش

، نقـش  (SS)هاي ناگهـانی   ، توقف(BC)هاي پولی، بانکی  ، تعامل بین بحران1در ستون اول جدول 
اي از  عنـوان نماینـده   و همچنین شاخص مربوط به چسبندگی نرخ ارز بـه  (Bit-1)هاي زیاد سرمایه  جریان
کـه نتـایج نشـان     گونـه  زیابی قرار گرفته اسـت. همـان  هاي پولی مورد ار گذاري ارز در ایجاد بحران قاعده

هـاي ناگهـانی    هـاي بـانکی و توقـف    هاي سرمایه و بحـران  هاي پولی تحت تأثیر جریان دهند، بحران می
هاي الگوهـاي برآوردشـده، داراي اثـر     نزا) در تمامبوناة هاي زیاد سرمایه با یک وقفه (پدید اند. جریان بوده

بحران پولی است و ضریب مربـوط بـه اثـر نهـایی ایـن      ة توجه و معنادار بر احتمال وقوع پدید نهایی قابل
  تر است.  متغیر، نسبت به سایر متغیرها از نظر اندازه بزرگ

دیگـر   عبـارت  اند. به پولی نقش معناداري داشتههاي  هاي ناگهانی در ایجاد بحران ن، توقفای بر  عالوه
بحران پولی افزایش یافته و اثر نهـایی مربـوط   ة هاي ناگهانی، احتمال وقوع پدید توقفة بعد از وقوع پدید

ة دهنـد  و پدیده، نشانبه این متغیر از نظر آماري معنادار است. معناداري ضرایب مربوط به اثر نهایی این د
بحـران پـولی و   ة این واقعیت است که در کشورهاي نوظهور مورد مطالعه، ارتبـاط تنگـاتنگی بـین پدیـد    

                                                        
 ) در پیوست ب ارائه شده است. 2پ.ها در جدول ( . متغیرها، تعریف و منبع آن1
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گـذاران در   که تبلور رفتـار سـرمایه   اي گونه گذاران وجود دارد، به تار سرمایهویژه رف هاي سرمایه و به جریان
  بحران پولی اثرگذار بوده است. ة وقوع پدید هاي ناگهانی، بر احتمال هاي بونانزا و توقف پدیده

هاي بحران پولی در کشورهاي نوظهـور مـورد مطالعـه در     کننده بحران بانکی نیز یکی از تعیینة پدید
هاي مـالی   شده در ادبیات نظري مربوط به بحران اساس، دیدگاه ارائه مورد نظر بوده است. براینة طی دور

  شود.  ها می که مسائل مربوط به بخش مالی، منجر به سقوط پولگیرد  دوقلو مورد تأیید قرار می
معـادالت مـورد   ۀ که اثر نهایی مربوط به ضریب متغیر شاخص چسبندگی نرخ ارز در همدر نهایت این

توجه است. در مورد این متغیر باید توضـیح داد کـه ایـن شـاخص اعـداد       برازش قرارگرفته معنادار و قابل
عـدم  ة دهنـد  چه این عدد افزایش یابد، نشانکه هر اي گونه دهد، به خود اختصاص میرا به  6ا ت 1ۀ گسست

چه عدد مربوط به این اساس هر پذیري بیشتر این متغیر است. براین فعبارتی انعطا چسبندگی نرخ ارز و به
به خواهد هاي بیشتري را تجر شاخص افزایش یابد، تعهد مقام پولی به نرخ ارز کمتر بوده و نرخ ارز نوسان

موافـق بـا    شـده مثبـت اسـت و   کند. عالمت ضـریب برآورد  یروي نمیمشخصی پة کرد و نرخ ارز از قاعد
سمت نظام نرخ ارز کامالً شـناور   شده به که حرکت از نظام ارزي میخکوب اي گونه انتظارات نظري است، به

تـوان   اساس مـی  یافته است. براینحران پولی افزایش در اقتصادهاي نوظهور مورد مطالعه، احتمال وقوع ب
  گذاري در بازار ارز، احتمال وقوع این پدیده را کاهش خواهد داد.  ادعا کرد که وجود قاعده

هاي سرمایه بر احتمال وقـوع   دهند که اوالً جریان نشان می 1طور خالصه نتایج ستون اول جدول  به
هند که این نتیجه از طریق ضریب مربوط به اثر د بحران پولی اثرگذار هستند و این احتمال را افزایش می

هاي  ایی متغیر توقفبونانزا) و ضریب مربوط به اثر نهة نهایی متغیر جریان زیاد سرمایه با یک وقفه (پدید
هـاي   دهند که اثر تعـاملی بـین ورود زیـاد سـرمایه و توقـف      بیان است. ثانیاً نتایج نشان می ناگهانی قابل

بحران پولی اثرگذار نبوده و ضـریب آن معنـادار نیسـت. ایـن     ة ر احتمال وقوع پدیدب (Bit-1*SS)ناگهانی 
بحـران  ة هاي ناگهـانی منجـر بـه پدیـد     کند که لزوماً اثر ورود زیاد سرمایه از طریق توقف مطلب بیان می

یـن  توان بیان کرد که با توجه به مختصات اقتصاد مقاومتی، مقام پـولی بایـد بـه ا    شود. پس می پولی نمی
نکته توجه کند که گرچه آزادسازي حساب سرمایه یک اقدام ضروري براي اقتصاد است، اما نظارت کافی 

  و الزم باید بر آن صورت گیرد. 
بـر    اي براي یک بحران پولی را در نظر گرفتـه اسـت کـه عـالوه     ، الگوي پایه1ستون دوم از جدول 

هاي توضیحی نیز در این الگو مدنظر قرار گرفته است. هاي مالی، نقش سایر متغیر تعامل بین انواع بحران
ة داخلی از سطح نـرخ بهـر  ة ضریب مربوط به متغیر تفاوت نرخ بهرالئم مربوط به ضرایب متغیرها (بجز ع

الگوهاي بحران پولی است. با این حال باید بیـان کـرد   ۀ ) موافق با انتظارات نظري در زمین(*i-i)خارجی 
ة خـارجی، پدیـد  ة داخلی از نرخ بهرة ظارات نظري در مورد ضریب تفاوت نرخ بهرکه عالمت مخالف با انت

  1غیرمعمولی در تخمین الگوهاي کاربردي براي شرط برابري غیرپوششی نیست.
  

                                                        
 ) مراجعه کرد. 2006کاتاآو (و ) 1995گرفته توسط فرانکل و رز ( توان به مطالعات صورت می . براي نمونه1
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  1970-2011 ورهاي نوظهور مورد مطالعه طی دورةبحران پولی در کشة هاي پدید کننده تعیین .1جدول 
  5الگوي   4الگوي   3الگوي   2الگوي   1الگوي   متغیر

Bit-1 

**54/7  
)21/2(  

***19/26  
)75/3(  

***78/21  
)28/3(  

***15/21  
)93/2(  

***10/25  
)39/3(  

SS 82/6  
)33/1(  

32/9  
)85/0(  

**92/17  
)02/2(  

**489/25  
)46/2(  

*31/20  
)81/1(  

Bit-1*SS 92/1 -  
)25/0-(  -  -  -  -  

BC 
***02/13  
)08/5(  

***37/19  
)01/3(  

***27/16  
)66/2(  

**62/15  
)31/2(  

***39/20  
)88/2(  

ERR 
***12/12  

)44/13(  
***36/9  

)62/3(  
***48/10  
)58/4(  

***18/14  
)12/5(  

***06/14  
)52/4(  

∆Ln(M2)t -  
***6/117  
)87/4(  

***72/119  
)52/5(  

***32/103  
)31/4(  

***06/101  
)85/3(  

∆Ln(Yreal)t -  
***88/206-  
)11/3-(  

***61/169-  
)82/2-(  

**72/141-  
)05/2-(  

**24/178-  
)42/2-(  

∆(res/M0)t -  
**52/0-  
)09/2-(  

33/0 -  
)49/1-(  

26/28-  
)58/1-(  

01/27-  
)57/1-(  

(i-i*)t-1 -  
***15/1  

)65/4(  
***99/0  

)49/4(  
***72/0  

)18/3(  
***83/0  

)16/3(  
g/t gapt-1 -  67/1  

)59/1-(  -  -  -  

∆Ln(Yreal/n)t-1 -  21/3 -  
)03/1-(  -  -  -  

-∆Ln(Yreal*/n*)t-1 
totgapt-1 

-  81/20-  
)57/1-(  -  -  -  

∆Ln(WCF)t -  72/0 -  
)81/0-(  -  -  -  

Ln(Ext.Debt/X)t-1 -  -  -  
***78/13  
)19/3(  

**65/9  
)98/1(  

Ln(X/M)t-1 -  -  -  -  07/42-  
)03/1(  

 عرض از مبدأ
***89/55 -  

)52/18 -(  
***27/88 -  
)48/4-(  

***03/103-  
)36/12 -(  

***38/175-  
)35/7-(  

**59/42 -  
)14/2-(  

  951  1266 مشاهدات
  1047  799  745  

McFadden R-
squared 

22/0  
  41/0  38/0  43/0  46/0  

LR Statistic 
P-value 

73/291  
)00/0(  

11/389  
)00/0(  

22/403  
)00/0(  

81/370  
)00/0(  

38/358  
)00/0(  

  هاي پژوهش  : یافتهمأخذ
: معناداري در *هستند.  zهاي  ) براي تمام رگرسورهاي ارائه شده است. اعداد در پرانتز، آماره100نکته: اثرات نهایی (ضرب در 

  دهند.  % را نشان می1: معناداري در ***% و 5: معناداري در **%، 10
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کننـده   یـین عامل تع (LnM2∆)دهند که رشد حجم پول  طور کلی نتایج برازش این الگو نشان می به
ـ    ة براي احتمال وقوع پدید ر در سـطح بـاالیی   بحران پولی است و ضریب مربوط به اثـر نهـایی ایـن متغی

، احتمال وقوع (Ln(Yreal)∆)دیگر ضریب مربوط به اثر نهایی متغیر رشد اقتصادي  معنادار است. ازطرف
همچنـین تغییـر در   ی معنـادار اسـت.   دهد و از نظر آماري در سطح باالی بحران پولی را کاهش میة پدید

دهد کـه البتـه    ، احتمال وقوع بحران پولی را کاهش می((res/M0)∆)ر خارجی به حجم پول نسبت ذخای
در الگـوي مـورد بـرازش،     ایـن  شده، معنادار نبوده است. با وجود تغیر در سایر معادالت دیگر برازشاین م

، تغییـر  (g/t gap)کسري بودجه از روند بلندمدت خود ضرایب مربوط به اثر نهایی متغیرهاي شکاف بین 
-Ln(Yreal/n)∆)وري  و پروکسـی مربـوط بـه بهـره     (Ln(WCF)∆)هـاي سـرمایه    در لگاریتم جریان

∆Ln(Yreal*/n*))        در این الگو معنادار نیستند. در نهایت بعـد از حـذف برخـی از ایـن متغیرهـا، نتـایج
  ارائه شده است.  1ی در ستون سوم جدول اي بحران پول تر براي الگوي پایه مناسب

ه الگو اضافه شده ب 1شده در ستون چهارم جدول  خارجی به صادرات در الگوي برازش هاي نسبت بدهی
% معنـادار  1شود، ضریب مربوط به اثر نهایی این متغیر در سطح اهمیـت   که مالحظه می گونه است. همان

بررسی  1که در ستون ششم جدول در نهایت این شود. ولی میاست و منجر به افزایش احتمال وقوع بحران پ
، قدرت صورت لگاریتم نسبت صادرات به واردات) شده به هاي تجاري (تعریف آیا عدم تعادل شده است که

بینی احتمال  تواند به پیش دهد و آیا می شده براي بحران پولی را افزایش می دهندگی الگوي معرفی توضیح
مورد بررسی در این مطالعه، ایـن  ۀ نموندر دهد که  شده نشان می نتایج ارائهمک کند؟ وقوع بحران پولی ک

دهد که این عـدم   نظر این مطلب را نشان می اي براي سقوط پول نبوده است و به کننده متغیر عامل تعیین
  ارتباطی متغیر فوق با سایر متغیرها در الگو مدنظر قرار گرفته است.  تعادل از طریق همبستگی و هم

بـودن اثـر نهـایی مربـوط بـه       توجه د که با توجه به معناداري و قابلشو بندي اشاره می صورت جمع به
شده تعهد مناسـب   صاد ایران در مورد نرخ ارز اعالنی باید در اقتضریب متغیر چسبندگی نرخ ارز، مقام پول

گـذاري مناسـب، از    کردن این نرخ، بلکه براساس قاعـده  که صرفاً نه با میخکوب اي گونه را داشته باشد، به
ـ  ار با چارچوب اقتصاد مقـاومتی اسـت،  نرخ ارز حمایت کند. این مطلب کامالً سازگ را اقتصـاد مقـاومتی   زی

الملل موجود است، ثبات نـرخ   که در ادبیات اقتصاد بین گونه صادرات غیرنفتی دارد و همان توسعۀ تأکید بر
  صادرات کمک کند و نااطمینانی در این بازار را از بین ببرد.  ۀتواند به توسع ارز می

صـاد  صورت غیرمنطقی باشـد و بایـد بـا ارکـان اقت     رد که حمایت از نرخ ارز نباید بهالبته باید توجه ک
هاي مردمـی، حمایـت از تولیـد ملـی، مـدیریت مصـرف و اقتصـاد         مقاومتی که شامل استفاده از ظرفیت

اساس وضـع مطلـوب    سازگاري و مطابقت داشته باشد. براینویژه رکن دوم و چهارم،  بنیان است، به دانش
ت تحقـق، شـرایط   ارائه کرد که در صور 2صورت جدول  توان به ي در اقتصاد ایران را میهاي ارز سیاست

  مورد نظر براي یک اقتصاد مقاومتی نیز برآورده خواهد شد. 
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  منظور جلوگیري از وقوع بحران پولی در شرایط اقتصاد مقاومتی ي ارزي مطلوب در اقتصاد ایران بهها سیاست .2جدول 
  بلندمدت  مدت کوتاه

  غیراقتصادي در بازار ارزحذف نقش متغیرهاي   هاي نرخ ارز کردن نوسان کنترل و حداقل
  هاي اقتصاد ایران تدوین نظام ارزي مناسب با ویژگی  حمایت از نرخ ارز با توجه به نرخ تورم

هـاي پـولی و مـالی بـا هـدف کنتـرل        هماهنگی سیاست
  تقاضاي ارز

  هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتی قطع وابستگی هزینه

اي تـأمین  زش پول ملی بـر عدم استفاده از ابزار کاهش ار
  دولت کسري بودجۀ

وکراسی اداري بانک مرکـزي  اصالح ساختار سازمانی و بور
  هاي ارزي اتخاذ و اعمال سیاست در زمینۀ

هـاي   طریـق سیاسـت   کنترل انتظارات بخش خصوصی از
  موقع ارزي مناسب و به

گـذاري   سیاسـت ۀ تأکید بر استقالل بانک مرکزي در زمین
  پولی و ارزي

زمان و میزان مداخله در بازار ارز با توجه سطح تعیین ابزار، 
  هاي نرخ ارز نوسان

  هاي داخلی و خارجی دولت ایجاد شفافیت در مورد بدهی

  هاي پژوهش  : یافتهمأخذ

  هاي سیاستی   گیري و توصیه . نتیجه5
  وسعه با آنحال ت هایی بوده که اقتصادهاي نوظهور و در هاي پولی پدیده ویژه بحران هاي مالی و به بحران

آورنـد. یکـی از    وجـود مـی   باري را براي این کشورها در بخش مالی و واقعی بـه  رو هستند و آثار زیان روبه
گـذاري مشـخص در بـازار ارز و     اقدامات در جهت پیشگیري از وقوع این پدیده در اقتصادها، وجود قاعده

  ن کشور است.  تعهد کافی و مناسب مقام پولی در برابر نرخ ارز و نظام ارزي آ
هاي پولی، در این مطالعه سعی  بحران ۀادبیات مربوط به انواع الگوهاي نظري موجود زمین بعد از ارائۀ
قـام  ها در اقتصادهاي نوظهور شناسایی شود و ارزیابی شود که تعهد م هاي این بحران کننده شد که تعیین

توانـد بـر احتمـال     گذاري در بازار ارز چگونه مـی  عنوان نمادي از قاعده شده به پولی در برابر نرخ ارز اعالن
انتخـاب و   1970-2011ة اقتصاد نوظهـور طـی دور   44ها اثرگذار باشد. براي این منظور  وقوع این پدیده

  بحران پولی در این اقتصادها ارزیابی شد. ة هاي احتمال وقوع پدید کننده تعیین
بحران پولی براي اقتصادهاي نوظهـور مـورد    ينتایج حاصل از برازش معادالت مختلف در مورد الگو

المللـی   هاي بـین  بر متغیرهاي بنیانی اقتصادها، جریان  نشان داد که عالوه 1970-2011ة مطالعه طی دور
این متغیر مربوط بـه شـاخص    بر  اند. عالوه هاي پولی بوده هاي اصلی بحران کننده عنوان تعیین سرمایه به

گـذاري در بـازار ارز نشـان داد کـه هرچـه نظـام ارزي        ي براي قاعدها مایندهعنوان ن چسبندگی نرخ ارز به
یابـد،   کند و تعهد مقام پـولی در مـورد نـرخ ارز کـاهش مـی      سمت نظام شناور بدون نظارت حرکت می به

هـاي ارزي مطلـوب    بحران پولی افزایش یافته است. در ادامه سعی شده که سیاسـت ة احتمال وقوع پدید
  یط اقتصاد مقاومتی تدوین شوند.  اقتصاد در شرا

منظور جلوگیري از وقوع شرایط بحرانی در بازار ارز و تحقق شرایط اقتصاد مقاومتی از طریـق   اساس به براین
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ضـروري اسـت.    شده مقام پولی در مورد نرخ ارز اعالنگذاري در این بازار و تعهد  توسعه صادرات غیرنفتی، قاعده
تـوان   هاي پولی را می جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیري از وقوع بحرانهاي مناسب در  همچنین سیاست

  هاي بعد از بحران خالصه کرد.   ها و سیاست هاي پیشگیري از بحران به دو دسته سیاست

  ها:  هاي پیشگیري از بحران الف) سیاست
توان احتمال وقـوع بحـران    میالمللی  ر بینهاي دولتی، از طریق ذخای ورد بدهیدر ماي:  بیمهسیاست خود

هـا   هاي جـایگزین را قبـل از بحـران    پولی را کاهش داد. مطالعات موجود در این زمینه، دو دسته سیاست
ی دولتی یا خصوصـی و دیگـري یـک    توسط نهادهاي مال 1کنند: یکی خطوط اعتباري مشروط توصیه می

  المللی.  بین یراز ذخا 2رزم جعبۀ
هـا   محققان اعتقاد دارند که اگر نرخ ارز کامالً شناور و آزاد باشد، احتمال وقوع بحرانبرخی نظام نرخ ارز: 

شـورهاي نوظهـور مالحظـه    ، تمایل زیادي بـه سیسـتم نـرخ ارز ثابـت در ک    این یابد. با وجود کاهش می
دیگـر،   اند و ازطـرف  سمت الحاق به اتحادیۀ یورو حرکت کرده که کشورهاي اروپایی به اي گونه شود، به می

  تاکنون، نرخ ارز خود را در مقابل دالر تثبیت کرده است.  1995چین از سال 
ها عاملی است کـه احتمـال وقـوع بحـران پـولی را تشـدید        کردن بدهی دالریزهها:  نکردن بدهی دالریزه

ره کرد ن از این مشکل عبور کرد؟ در پاسخگویی باید اشاکنند. این است که آیا راهی وجود دارد تا بتوا می
هاي زیادي عدم مـدیریت بخـش پـول یـک کشـور       اي از سال عنوان نتیجه ها، به کردن بدهی که دالریزه

اتی که منجر به ایـن  گذاران آتی، دوباره به اقدام است. بنابراین باید تضمینی وجود داشته باشد که سیاست
  رجوع نکنند.  اند مطلب شده

تـري دارنـد، نـرخ ارز باثبـاتی را تجربـه       صادرات بـزرگ  اقتصادهایی که بخش قابلهاي تجاري:  سیاست
یابد. البته این  شده در این اقتصادها کاهش می هاي دالریزه هاي وجود بدهی دریچهخواهند کرد و بنابراین 

  ها ضروري است.  توجه به این سیاست طرفه است و در یک اقتصاد مقاومتیصورت دو مطلب به

  ها  هاي بعد از بحران ب) سیاست
موضـوع چالشـی    که بحران در یک کشور اتفاق افتد، یـک هاي مالی و نرخ بهره بعد از این بحث در مورد سیاست

هاي پولی و مالی سخت و محکم باشـند؟   کند، سیاست المللی پول توصیه می که صندوق بین گونه است. آیا همان
  ها روان و سست باشند؟   ، این سیاستالمللی پول و آیا باید براساس دیدگاه اقتصاددانان منتقد صندوق بین

گیري ممکن خواهد بود که سیاست مالی چشمکافی نداشته باشد، غیر اندازة اگر دولت منابع بهسیاست مالی: 
هاي سخت و محکم، لزوماً مناسب نیست. البته اگر  کند که سیاست کرد. این مطلب بیان می را بتوان اجرا

بیشتر شود و بخـش   میزان اعتبارات در دسترس براي اقتصادیک سیاست سخت و محکم باعث شود که 
                                                        
1. contingent credit lines  2. warchest 
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تر به بازار سرمایه دسترسی پیدا کند، این سیاست مناسب است. اقتصاددانان اعتقاد دارند که  خصوصی راحت
صورت سیستمی و یا  ی به آن دارد که آیا آن بحران بهبستگ مالی 1موقعیت یک سیاست بیش از فوق سخت

فوق سخت، احتماالً، بیش گاه سیاست مالی  صورت سیستمی باشد، آن اگر بحران بهصورت محلی است؟  به
صـورت محلـی    دیگر، اگر بحران به کند. ازطرف میانقباضی خواهد بود و در نتیجه بحران را بدتر  از اندازة

  کننده خواهند بود.  کمک این صورت تعدیالت بیش از حد مالیاست، در 
رزم، خطوط  اجرا نخواهد بود، مگر اینکه کشور جعبۀ ایین بهره، احتماالً قابلهاي پ خنرسیاست نرخ بهره: 

، ماننـد  وجود ایـن المللی داشته باشد. با  گیر از مبادله با جوامع بینري مشروط و یا انتقال زیاد و چشماعتبا
برخـی از  شود که آیا سیاست پولی نیز باید محکم و سخت باشد یا نه؟  سیاست مالی، این سؤال مطرح می

هـا دارنـد، زیـرا ایـن      پرداخـت  هاي سخت و محکم پولی بعد از بحران تراز اقتصاددانان اعتقاد به سیاست
بـرد. بنـابراین شـرایط را بـراي      المللـی را از بـین مـی    بحران ارتباط بین بازارهـاي اعتبـار داخلـی و بـین    

  دقت عمل کنند.  د بهگذاران باید در این مور یاستکند که س هاي سخت پولی فراهم می سیاست

  ها  پیوست
  الف) کشورهاي نوظهور مورد مطالعه 

استخراج شـده اسـت    BBVA2تحقیقاتی ۀ هاي مؤسس کشورهاي نوظهور مورد مطالعه، براساس شاخص
جهـانی اسـت.   ۀ هاي مورد استفاده توسط این نهاد، مورد تأیید مراکز جهانی مثل بانک توسـع  که شاخص

مفهوم اقتصادي جدیدي را براي تعیین بازارهاي نوظهور معرفی کرده اسـت.  ، 2010این مؤسسه در سال 
شوند. یـک گـروه کشـورهاي     حال توسعه به دو گروه تقسیم می بندي، کشورهاي در براساس این تقسیم

EAGLEs3 اند. در گروه اول براساس شاخص  و گروه دیگر تحت عنوان سایر کشورها نامیده شدهGDP ،
رود در ده سـال آینـده،    گروه تعریف شده است. زیر گروه اول، شامل کشورهایی است که انتظار میدو زیر
GDP ها از متوسط  آنGDP  کشورهايG7 انـد از: چـین،    جز امریکا) باالتر باشد. این کشورها عبـارت (ب

شورهایی اسـت  گروه دوم شامل کرزیل، مکزیک، روسیه و ترکیه. زیرجنوبی، تایوان، ب هند، اندونزي، کرة
 GDPامریکا)، کمتـر باشـد، ولـی از     (بجز G7کشورهاي  GDPها از متوسط  آن GDPرود  که انتظار می

نـد از: آرژانتـین، بـنگالدش، شـیلی، کلمبیـا، مصـر، مـالزي،        ا کشور ایتالیا باالتر باشد این کشورها عبارت
  اکراین و ویتنام. نیجریه، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، تایلند، افریقاي جنوبی، 

گروه سایر کشورهاي نوظهور شامل بحرین، بلغارستان، جمهوري چـک، اسـتونی، مجارسـتان، اردن،    
کویت، لتونی، لیتوانی، موریتوس، مراکش، عمان، قطر، رمانی، اسلواکی، سریالنکا، سودان، تونس، امـارت  

یان کرد که براساس معیار این مؤسسه، عربی و ونزوئال هستند. در نهایت در مورد کشور ایران باید ب متحد

                                                        
1. super-tight 2. banco bilbao vizcaya argentaria 
 

3. emerging growth-leading economies  
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کـه  ادامه این مؤسسـه بیـان کـرده اسـت      قرار گرفته است. در EAGLEsایران نیز در گروه کشورهاي 
رود که این کشور نتواند معیار مورد نظر را در ده سال آینـده   انتظار می المللی هاي بین یل وضع تحریمدل به

ده است که کشور ایران نیز در نظر گرفته شـود و بـا فـرض رفـع     برقرار کند. اما در مطالعه حاضر سعی ش
  ها در آینده، بتواند معیار مورد نظر را رعایت کند.  تحریم

انـد،   مورد بررسی در این مطالعه اضافه شدهۀ کنگ و سنگاپور نیز به نمون این دو کشور هنگ بر  عالوه
ورود زیـاد سـرمایه و   ة ران شرق آسیا، پدیـد جمله در طول بحن کشورها در طی دوران مختلف و اززیرا ای

است. با این  1970-2011ة زمانی مورد استفاده در این مطالعه، دورة اند. دور توقف ناگهانی را تجربه کرده
حال در برخی از موارد، اطالعات در مورد کشورها وجود نداشته است، در نتیجه لیست نهـایی کشـورهاي   

  ) خالصه شده است. 1پ.ي هر کشور در جدول (زمانی براة مورد استفاده و دور
  

  زمانی در مورد هر کشورة لیست کشورهاي مورد مطالعه و دور. 1پ. جدول 
  زمانیة دور  کشور    زمانیة دور  کشور  

زیر
اي 

وره
کش

 از 
اول

روه 
گ

EA
G

LE
s

 

  1975- 2011  برزیل

هور
نوظ

ي 
رها

شو
ر ک

دیگ
  

  1980- 2011  بحرین
  1980- 2011  بلغارستان  1982- 2011  چین
  1993- 2011  جمهوري چک  1975- 2011  هند

  1995- 2011  استونی  1981- 2011  اندونزي
  1982- 2011  مجارستان  1976- 2011  جمهوري اسالمی ایران

  1972- 2011  اردن  1979- 2011  مکزیک
  1975- 2011  کویت  1994- 2011  روسیه

  1992- 2011  جمهوري لتونی  1976- 2011  کره جنوبی
  1993- 2011  جمهوري لیتوانی  1974- 2011  ترکیه

زیر
ي 

رها
شو

از ک
وم 

وه د
گر

EA
G

LE
s

 

  1976- 2011  موریس  1976- 2011  آرژانتین
  1975- 2011  مراکش  1976- 2011  بنگالدش

  1978- 2011  عمان  1975- 2011  شیلی
  1987- 2011  رمانی  1971- 2011  کلمبیا
  1993- 2011  اسلواکی  1977- 2011  مصر
  1978- 2011  سریالنکا  1974- 2011  مالزي
  1978- 2011  سودان  1977- 2011  نیجریه
  1978- 2011  تونس  1976- 2011  پاکستان

  1978- 2011  ونزوئال  1977- 2011  پرو
  1977- 2011  فیلیپین

رها
شو

ر ک
سای

  

  1978- 2011  سنگاپور
  1998- 2011  کنگ هنگ  1985- 2011  لهستان
      1975- 2011  تایلند

      1971- 2011  افریقاي جنوبی
      1994- 2011  اکراین
      1996- 2011  ویتنام
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  ب) تعریف و منبع متغیرها 
) خالصه شده است. ایـن اطالعـات   2پ.ها در جدول ( متغیرهاي مورد استفاده، تعریف، نماد و منبع استخراج آن

  تر است.   شود که البته براي بعضی از کشورها، این دوره کوتاه را شامل می 1970- 2011ة طی دور
  

  تعریف، نماد و منبع استخراج متغیرهاي مورد استفاده در برازش الگو. 2پ.جدول 
  منبع  نماد  تعریف  نام متغیر

 SS  رجوع شود به متن مقاله  توقف ناگهانی
محاسبات پژوهش و 

WDI  وIFS 

 B  رجوع شود به متن مقاله  بونانزا
محاسبات پژوهش و 

WDI  وIFS 

خالص جریان 
  ورودي سرمایه

مـورد اسـتفاده در    هاي سرمایۀ اطالعات جریان
مـدت دارد و از تـراز    این مطالعه، ویژگـی کوتـاه  

هـاي   هاي حساب تراز پرداخت حساب مالی داده
  اند. خارجی استخراج شده

NF  محاسبات پژوهش و
IFS 

 CC  رجوع شود به متن مقاله  بحران پولی
Ilzetzki et al., 
2010 Update 

محاسبات پژوهش و 
IFS 

متغیر مجازي است که مقدار یک را اگر بحران   بحران بانکی
 BC  کند. اختیار می انکی در یک سال اتفاق افتاده استب

Reinhart and Rogoff, 
2009 Update 

Leaven and Valencia, 
2010 Update 

ناخالص تولید 
 t ∆Ln(Yreal)t WDI اریتم تولید واقعی اقتصاد در دورةتغییرات لگ  داخلی

هاي خارجی بخش خصوصی و  نسبت بدهی  بدهی خارجی
 IFSو  Ln(Ext.Debt/X)t-1 WDI  دولتی به صادرات کاالها و خدمات

هاي خارجی به صادرات در  بدهیلگاریتم نسبت   ر خارجییذخا
 IFSو  t-1  ∆(res/M0)t WDI دورة

شاخص 
چسبندگی نرخ 

  ارز

هاي ارزي است. این  از رژیم» Coarse«بندي  طبقه
همـراه بـا    کند و را اختیار می 6تا  1شاخص مقادیر 

. بـراي  1یابـد.   میافزایش  پذیري رژیم ارز، انعطاف
براي رژیم میخکوب خزنده و  .2 رژیم ارز میخکوب

بانـد  شده و  . براي رژیم شناور مدیریت3باند باریک 
براي رژیمی  .5 پذیر هاي انعطاف . براي رژیم4 پهن

ــه آن را  » rely falling«کـــه نویســـندگان مقالـ
ست که یک بازار دوگانه براي زمانی ا .6اند و  نامیده

  شود. استفاده می وجود دارد

ERR Ilzetzki et al., 
2010 Update 

تفاوت در نرخ 
  بهره

ارج در مدت داخل و خ تفاوت در نرخ بهره کوتاه
 t ةدور

*
t t(i i )  WDI  وIFS 

 IFSو  t ∆Ln(M2)t WDIتغییرات لگاریتم حجم نقدینگی در دوره   حجم پول
 t-1 Ln(X/M)t-1 WDIلگاریتم نسبت صادرات به واردات در دوره   بودن تجاريباز

تفاوت در 
  ها وري بهره

تفاوت لگاریتم تولید واقعی سرانه (پروکسی براي 
 t-1 ةها) در دور وري تفاوت در بهره

∆Ln(Yreal/n)t-1 
-∆Ln(Yreal*/n*)t-1 

WDI 
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  . 2ادامۀ جدول پ.
  منبع  نماد  تعریف  نام متغیر

 کسري بودجۀ
  دولت

تفاوت نسبت مخارج دولت به درآمدهاي آن از 
 t-1 g/t gapt-1 WDI ةروند بلندمدت آن در دور

 ةمبادله از روند بلندمدت آن در دور تفاوت رابطۀ  نرخ مبادله
t-1 totgapt-1 WDI 

هاي  جریان
 t ∆Ln(WCF)t IFS ةهاي سرمایه در دور تغییر لگاریتم جریان  المللی بین سرمایۀ

  منابع  
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  در جهانها  بانکسازي  تجربیات مقاوم
  **، مجتبی راعی دهقی*سیفمراد  اهللا

  چکیده
اقتصاد کشورها بوده و همواره از  برندة ري در سطح جهان از بدو پیدایش تاکنون یکی از ارکان پیشبانکدا

برخوردار بوده است. نظام بانکی در کشورهاي مختلف همواره طی گذر زمان دستخوش اي  هاهمیت ویژ
پذیرها  گذار و سپرده صلی خود که همان رابط میان سپردها را از وظیفۀها  تغییراتی بوده که وظایف بانک

تجارت جهانی وظایف جدیدي  و توسعۀ الملل خصوص که با گسترش تجارت بین هستند فراتر برده و به
متوجه اقتصاد کشورها بوده هایی  و تهدیدها  شدن اقتصاد فرصت وجود آمده است. با جهانی هبها  براي بانک

وه بر وظایف معمول خود ملزم به رعایت اصولی و مقرراتی کرده است که اقتصاد را عالها  است و بانک
ها را در برابر تهدیدات خارجی و داخلی که ممکن است براي اقتصاد کشورها  کشورها و نظام بانکداري آن

وجود آید تا سرحد ممکن ایمن سازد. لذا در این پژوهش تالش شده اسـت تـا بـا بررسـی تجربیـات       هب
پولی و هاي  پیشنهاد شده توسط بزرگان حوزهسازي  مقاومهاي  بانکی در جهان، بتوان روشهاي  نبحرا

 بازل را تشریح و بررسی کرد. کمیتۀهاي  خصوص بیانیه بانکی در آن کشورها و به
  بازل ۀبانکداري مقاومتی، تجربیات جهانی بانکداري مقاومتی، کمیت ها: کلیدواژه

 مقدمه
دلیل عدم وجود بازارهـاي سـرمایۀ منسـجم و قـوي در اقتصـاد و       کشورهاي در حال توسعه بهروزه در ام
گونـه  هرلـذا   کننـد.  مـی  نقش بسیار پررنگی را بازيها  بزرگ، بانکهاي  مین مالی پروژهخصوص در تأ به

 ۀکـه اثـري فراگیـر روي همـ    خواهـد داشـت   پـی  راختالل و ناکارایی در سیستم بانکی تبعـاتی منفـی د  
هـاي   دلیل ماهیت خاص فعالیـت خـود در تمـام بخـش     بهها  بانک. گذارد می جاياقتصادي برهاي  بخش

ها چه در بخش نظارتی و چه در بخش اجرایـی و   ثباتی در عملکرد آن اقتصادي رسوخ داشته و هرگونه بی
هـاي   عملیاتی، اثري فراگیر روي کل سیستم اقتصادي کشور و در صورت انسجام سیستم بانکی با بانـک 

در کشور ایران نیز با نگـاهی گـذرا    .جاي خواهد گذاشتکارکرد اقتصادي منطقه و جهان بر ی، برالملل بین
تـرین   عنـوان اصـلی   توان متوجه شد که بخش بانکی به می اقتصاديهاي  مین مالی پروژهتأهاي  به هزینه

                                                        
   .(ع) ت علمی دانشگاه جامع امام حسینهیئ عضو *

  (Mraeid67@gmail.com) دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی **
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ري مقاومتی در سـطح جهـان   کند. اهمیت بررسی تجربیات بانکدا می مین مالی در اقتصاد فعالیتبخش تأ
شـدن   ، قبـل از حـادث  دلیل اهمیت نقش بـانکی در کشـور الزم اسـت    نیز ناشی از این مسئله است که به

نظـام بـانکی اسـت، از    هاي  خصوص تحریم اقتصادي و بههاي  بانکی که اغلب ناشی از تکانههاي  بحران
تري در  و دقیقتر  سریعریزي  نمود تا بتوان برنامهبتوان استفاده ها  تجربیات بانکداري مقاومتی در سایر کشور

شود که بانکداري مقاومتی به چه دالیلی  می االت مطرحؤبانکی داشت. در اینجا این سهاي  مواجهه با تهدید
در سطح جهان چگونه بوده است؟ لذا در این پژوهش در ها  بانکسازي  هاي مقاوم شکل گرفته است و روش

بانکـداري مقـاومتی   هـاي   از بانکداري مقاومتی پرداخته شده است و سپس شاخص ابتدا به بیان مفهومی
بانکی که براي کشورهاي خارجی در سالیان قبل هاي  بعد از این مرحله تجربیاتی از بحران اند، معرفی شده

است و ی و تبیین شده بررسدر جهت تقویت آن شده،  رخ داده بوده و باعث تغییر برخی از الگوها و ساختارها
  تبیین شده است.ها  بانکسازي  بازل در راستاي مقاوم کمیتۀهاي  طور خالصه بیانیه در نهایت به

  ادبیات نظري
  مفهوم شناسی بانکداري مقاومتی در سطح جهانی. 1

اقـداماتی   دسـته اول مجموعـه   مفهوم بانکداري مقاومتی در سطح جهانی به دو دسته تقسیم شـده اسـت.  
موجـود،  هـاي   و تهدیـد ها  دهد تا خود نظام بانکی در مقابله با شوك کشور انجام میاست که نظام بانکی 

پـذیري بیشـتري برخـوردار شـود و دسـتۀ دوم عبـارت از        عبـارتی بتوانـد از انعطـاف    شـده و بـه  تر  مقاوم
سطح اقدامات و اصالحاتی است که باید در نظام بانکی کشورها انجام پذیرد تا بدان وسیله بتوان  مجموعه

را باال  عوامل داخلی و خارجی مانند تحریمناشی از هاي  و تکانهها  مقاومت اقتصاد در مقابله با انواع تهدید
خود بانک و یـا افـزایش مقاومـت    سازي  در جهت مقاومها  برد. حال اینکه با افزایش سطح مقاومت بانک

عبـارتی میـزان ریسـک بـا      اهش داد. بـه ریسک را در اقتصاد ک توان میها  اقتصاد در مقابله با انواع شوك
عکس دارد. لذا برخی از کشورهاي خارجی که تمایل به ریسـک کمتـري در    درجۀ مقاومت اقتصاد رابطۀ

 انـد.  سعی در افزایش سطح مقاومت در نظام بانکداري خود نمـوده  اند، اقتصادي داشتههاي  مقابله با تهدید
  شده است. ها پرداخته شرح برخی از آن که در ادامه به

  بانکداري مقاومتیهاي  شاخصه. 2
باشـد کـه در ادامـه     مـی  اقتصاديهاي  نظام بانکی در راستاي بانکداري مقاومتی نیازمند برخی از شاخصه

 اند: ها بیان شده برخی از آن
 سالمت بانکی سیستم بانکی. 
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 پذیري باال انعطاف. 
 وري باال بهره. 
 تعامل استراتژیک با خارج. 
  کاالي ایرانیتشویق مصرف. 
 بیکاري پنهان بسیار کم. 
 ها یجاد یکپارچگی در سطح تمامی بانکا. 
 سنجیوجود نظام اعتبار. 
 تسهیالت هدفمند. 
 مطالبات معوق پایین. 
 ها سطح باالي دارایی بانک. 
 بانکهاي  قدرت نقدینگی باالي دارایی. 
 عدم تمرکز قدرت بانکی.  

هـاي مـالی    تا حدودي یا منجر بـه بـروز بحـران    در ادامه به تجربیات بانکداري جهانی که .3
  اشاره شده استتر شده و یا باعث افزایش دامنۀ بحران شده،  بزرگ

  1998. بحران مالی آسیا در سال 1.3
یري پـذ  ی کشور انـدونزي، حجـم بـاالي سـپرده    بانک در شبکۀ 1998ایجاد بحران در سال  یکی از دالیل

ارزي هـاي   کـه سـپرده  شدت افزایش داده بود. چرا بانکداري را بهه این مسئله ریسک ارزي بوده است، ک
ماندن حجـم بـاالیی از پـول    جا هباعث ب از سیستم بانکی خارج شده و عمالً آن واحد تماماً ممکن است در

در حال نکول بـود کـه میـزان آن در    هاي  بدون پشتوانه در اقتصاد شود. اما مشکل دیگر، میزان زیاد وام
ـ م دیشـد  کـاهش  بـه  منجر کشور نیا در یمال اعطایی بوده است. بحرانهاي  ل وام% از ک57حدود   زانی
 از هـا  بانـک  يهـا ییدارا کل از سوم دو حدود و شده ها بانک يهاییکل دارا به سهام صاحبان حقوق نسبت

 رفته انیم از کشور آن اقتصاد در ها بانک يگر واسطه و نقش شدند ورشکست ها بانک تیاکثر و رفته نیب
بـدون بازگشـت   هاي  د. در جدول زیر درصد وامینما يریجلوگ یبانک ستمیس یفروپاش از نتوانست دولت و

  مختلف بحران نشان داده شده است.هاي  پرداختی را در برخی از کشورها در زمانهاي  نسبت به کل وام
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  هاي پرداختی در برخی کشورها هاي بدون بازگشت نسبت به کل طرح درصد وام .1جدول 

  

  . تجربۀ آمریکا2.3
ثیر خـود قـرار داد،   أرا تحت ت اروپاییویژه کشورهاي  هکشورهاي جهان و ب 2007در سال بحران مالی که 

در نظـام بـانکی    2001در سال سرایت کرد. ها  به سایر بخشغاز گردید و آمریکا اابتدا از از بخش مسکن 
ایـن موضـوع باعـث کـاهش     . درصـد تقلیـل داده شـد   1درصد به  6از حدود بین بانکی  ةنرخ بهرمریکا ا

در اي  هسـابق  ن بانکی شد و خود باعث افزایش بیتسهیالت براي خرید مسکن توسط متقاضیاهاي  هزینه
بـانکی بـراي   هاي  متقاضیان واماي که  هدر این هنگام معتبرترین وثیق. مریکا شداقیمت مسکن در کشور 

 بود که خریداري کرده بودنـد. نظـام بـانکی نیـز    هایی  قرار دادند سند خانهها  دریافت تسهیالت نزد بانک
ط وام توسـط خریـدار   ، نگران بازپرداخت اقسابوددر حال افزایش دلیل افزایش تقاضا  بهوقتی قیمت خانه 

 2005تـا   2003. به همـین دلیـل از سـال    بودندن انت گذاشتهکه سند منزل را ضماي  هگیرند خانه و یا وام
 دلیل افزایش مداوم این زمان بهدر کردند.  تسهیالت ارائۀهاي امریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به  بانک

بازي براي مسکن نیـز بـا افـزایش     سفته، عالوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضاي مریکادر ا قیمت خانه
دلیـل کـاهش    . در ایـن هنگـام بـه   شده بدون تقاضا مانـد  ساختههاي  نتیجه انبوهی از خانهدر  مواجه شد.

تـرجیح   ي که تسهیالت دریافت کرده بودنـد، فردا در نتیجه .شدت نزول کرد قیمت آن بهمسکن  تقاضاي
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نـک  که نزد بانک قرار داده بودند تحت تصاحب باهایی  جاي بازپرداخت نقدي تسهیالت وثیقه هبکه  ندداد
 مریکایی ورشکست گردیدند و این ورشگستگی و عـدم ثبـات در بـازار   ابزرگ هاي  در نتیجه بانکدرآید. 

مالی امریکا تقاضایی بسیاري از دیگر مواد و کاالهاي تولیدي و تجاري را در سراسر دنیا سـبب گردیـد و   
بحـران   2007امـا بعـد از سـال     .رسیدند افولبزرگ جهان با تمام حجم بزرگش به هاي  در نتیجه کارتل
مریکا بـوده اسـت، در   ا 2007و دلیل آن همان بحران سال  شروع شد که البته ریشه 2008بعدي از سال 

مریکـا،  ت اعطایی و ترکیدن حبـاب مسـکن در ا  دلیل نکول در بازپرداخت تسهیال بهاین مرحله نقدینگی 
مـدت  مـدت یـا بلند   دسترسی به منابع مالی کوتاه ز ازنیها  بسیار محدود بوده است و حتی بسیاري از بانک

محروم شدند. در این دوره اقتصاد با ورشکستگی بنگاه مالی بسیار بزرگ مواجه شـد و همچنـین شـرایط    
بزرگ شده بود و این امر به کـاهش  هاي  طوري بود که باعث سلب اعتماد مردم از بازارهاي مالی و بانک

  غیر بانکی کمک کرده بود.سسات پولی و مؤها  قیمت سهام بانک

  . تجربۀ اتحادیۀ اروپا3.3
مریکا دستخوش تغیراتی شد کـه در ادامـه   بعد از بروز بحران مالی در کشور ااروپا نیز  نظام بانکی اتحادیۀ

  به بررسی وضعیت نظام بانکی قبل و بعد از بحران پرداخته شده است.
یط نظام بانکی در ایـن  اروپا، شرا ضو اتحادیۀقبل از سرایت بحران مالی کشور امریکا به کشورهاي ع

پذیري نظام مالی این کشورها بوده است. که  است که باعث افزایش احتمال آسیب بودهاي  هگون اتحادیه به
ریزهاي ناشی از بحران مالی کشور در ادامه به بررسی این شرایط پرداخته شده است. قبل از اینکه آثار سر

ایـن اتحادیـه نسـبت بـه ترازنامـه      هاي  بانک ۀ اروپا سرایت کند سرمایۀتحادیمریکا به کشورهاي عضو اا
عی از افـزایش بسـیار سـری   هـا   توجهی کاهش یافته بود، هرچند در این زمـان دارایـی بانـک    شکل قابل به

اروپا کاهش یافتـه بـود کـه ایـن      ا نسبت به مجموع ترازنامه اتحادیۀه آن برخوردار بوده است، اما سرمایۀ
خـود را از طریـق   هاي  قبل از بحران داراییهاي  طی سالها  این موضوع بود که بانک دهندة مسئله نشان

ـ     اتکا به سپردة زایش سـرمایه کـه ایـن مسـئله     مشتریان و سایر دیون افزایش دادنـد، و نـه از طریـق اف
شـدت کـاهش داده    اقتصادي را بههاي  و شوكها  هدر مقابل تکانها  پذیري و سطح مقاومت بانک انعطاف

اروپـا رشـد بسـیار شـدیدي را      وز بحران مالی، بخش بانکی اتحادیـۀ هاي قبل از بر بود. همچنین در سال
قبـل از  هاي  گري مالی در سال بهبود جایگاه واسطه دهندة تجربه کرده بود. رشد نسبی بخش بانکی نشان

این دوره که باعث کاهش سطح مقاومت نظام هاي  دیگر از ویژگی بروز بحران مالی است. همچنین یکی
هـاي   بوده اسـت کـه حاصـل از ادغـام بانـک     ها  برخی از بانک شدن بیش از اندازة ، بزرگبانکی شده بود

مراتـب   ه ورشکستگی یک بانک بزرگ آثار بهبوده است. اهمیت این موضوع ناشی از این بود کتر  کوچک
قـانون دادفرانـک نیـز اشـاره بـه خطـر       هاي  ن مالی خواهد داشت. یکی از بخشتري در ایجاد بحرا قوي

  دارد.ها  بانک شدن بیش از اندازة بزرگ
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  تجربیات کشور جمهوري اسالمی ایران. 4.3
دلیـل برخـی از شـرایط داخلـی اقتصـاد و همچنـین        ران نیز در سالیان اخیر بهنظام بانکداري در کشور ای

شـدت بـا چـالش مواجـه شـده اسـت، کـه خـود باعـث افـزایش احتمـال             بهجانبۀ غرب  یکهاي  تحریم
  پذیري اقتصاد شده است که در ادامه به برخی از دالیل آن نیز اشاره شده است: آسیب

  بودن نظام بانکداري جمهوري اسالمی ایران:پذیر دالیل آسیب
سـمت   بـه هـا   کـه منجـر بـه حرکـت بانـک      منطقی بین نرخ سود و نرخ تسهیالت ۀرابط عدم وجود .1

جدي براي هاي  بودن سطح بنگاه داري در نظام بانکی کشور یکی از آسیبباالداري شده است.  بنگاه
شود چرا که امروزه با وجود اینکه بخش حقیقی اقتصاد از کمبود شـدید   می اقتصاد قلمدادسازي  مقاوم

خـش  داران ب ص بنگـاه خصو اي توجه و کمک به بخش حقیقی و بهج هبها  برد، بانک می نقدینگی رنج
 اند. که در اختیار دارند به رقابت با این بخش برخواستهاي  همالحظ خصوصی، با منابع نقدینگی قابل

دادنـد کـه نفـوذ     مـی  ایرانی اکثر مبادالت خارجی خود را از طریق پنج بانک اروپایی انجامهاي  بانک .2
ها با  شدن آن باعث هماهنگها  تهدید آنو یا ها  از طریق خرید سهام آنها  بانک مریکا در ایناکشور 

صورتی که جمهوري اسالمی ایران مبادالت خارجی خـود را در تعـداد    تحریمی شد، درهاي  سیاست
ـ  پـذیري در تحـریم بـین   متمرکز نکرده بود، میـزان خطر ها  محدودي از بانک  ی بـانکی کـاهش  الملل

  )پولی و ارزي بانک مرکزي هاي جعفري، بیست و چهارمین کنفرانس سیاست یافت. (دانش می
   که منجر به افزایش تسهیالت غیرجاري نظام بانکی شده است:وجود ریسک اعتباري باال .3

شدن حجم باالي نقـدینگی الزم بـراي تـداوم     معناي بلوکه وجود حجم باالي تسهیالت غیرجاري به
ن ناشی از حجم زیا براي جبرانها  تولیدي و واقعی اقتصاد است. همچنین بانکهاي  حمایت از بخش

کنند که با این اقدام تنها افرادي حاضـر بـه    می جاري اقدام به افزایش نرخ بهرهباالي تسهیالت غیر
دارد که خود این مسئله در بلندمدت پذیري باالتري برخور فت تسهیالت خواهند شد که از ریسکدریا

ریسک اعتباري و ریسک  چرخۀ ت معوق خواهد شد و تکرار اینحجم مطالبا منجر به افزایش دوبارة
  صورت پیوسته افزایش داده است.  را بهها  نقدینگی بانک

 :گذاران ارزي شده است اتی که منجر به سلب اعتماد سپردهاقدام .4
ها  تداوم فعالیت بانک ۀجزئی الزم در نظام بانکی با ذخیرةها  لزوم ایجاد اعتماد در بین مشتریان بانک

گذاران بـراي دریافـت    باعث هجوم سپردهها  ینان در بین مشتریان بانکداد عدم اطماست. چراکه رخ
جزئـی اقـدام بـه خلـق      که در نظام بانکی بر مبناي ذخیرة خود خواهد شد، و از آنجایی ةوجوه سپرد

گـذاران بـراي دریافـت     سید تسـهیالت اعطـایی و زمـان مراجعـۀ سـپرده     کنند و زمان سرر می اعتبار
دلیـل   شـوند. در سـالیان اخیـر بـه     می با چالش جدي مواجهها  ست، بانکخود همزمان نیهاي  سپرده

کاهش شدید ارزش پول ملی افراد براي حفظ ارزش پول خود، اقدام بـه خریـد ارزهـاي خـارجی در     
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که ایـن افـراد    زي انجام داده بودند، اما هنگامیارگذاري  سپردهها  بازارهاي آزاد کرده بوده و در بانک
هاي  ها با قیمت دادن ارزهاي آن از پسها  کردند بانک می ارزي خود مراجعههاي  هبراي دریافت سپرد

هـا   صورت ریـالی بـه آن   و بهاي  هها را به قیمت مبادل زدند و ارزهاي آن موجود در بازار آزاد سر باز می
 ه نظام بانکی کشور شـد سفانه باعث کاهش شدید سطح اعتماد بکردند که این مسئله متأ می پرداخت

ارزهاي خارجی در سیستم بانکی کشور اقدام به نگهداري فیزیکـی ایـن   گذاري  جاي سپرده و افراد به
اقتصـادي شـده بـود، اول اینکـه حجـم      هاي  کردند که این مسئله از دو جهت باعث آسیب می ارزها

ـ   می باالیی از ارز خارج از سیستم بانکی نگهداري هـا   کشد و در عمل منابع ارزي زیادي از دسـت بان
بازي در بازار ارز شـده بـود کـه در     سفتههاي  خارج شده بود و دومین مشکل ناشی از افزایش فعالیت

 حباب در اقتصاد نیز شده بود.گیري  مواقعی باعث شکل
در  تا با اتکا بر افزایش سـرمایه  ،مشتریان بوده است ی بیشتر با اتکا بر سپردةبانکهاي  افزایش دارایی .5

ها از رشد  آن در سالیان اخیر میزان سرمایۀها  بانک رغم رشد بسیار زیاد ترازنامۀ علینظام بانکی کشور 
کشور نسبت به کل ترازنامـه در  هاي  بانک میزان سرمایۀ 1392ده است. در سال ناچیزي برخوردار بو

 طیشرا از یکی یکاف و مناسب ۀیکه سرماکه این رقم بسیار ناچیز است. چرادرصد بوده است  6حدود 
 وها  بانک از کیو هر پیش روي استهاي  در مواجه با انواع بحران یبانک نظام سالمت حفظ يبرا الزم

ـ م را یمناسب همواره نسبت دیبا خودهاي  تیفعال يداریپا و ثبات نیتضم يبرا ياعتبار سساتمؤ  انی
ـ حما ن نسبتیا یاصل کارکرد. دینما برقرار خودهاي  ییدارا در موجودهاي  سکیانواع ر و هیسرما  تی
 لیدل به. اعتباردهندگان بانکی است و گذاران هسپرد از تیحما زین و رمنتظرهیغهاي  انیز برابر در بانک
 متناسب و یکافۀ یسرما ينگهدار و حفظ کند، می جادیا واردههاي  انیز برابر در نسبت نیا که یحفاظ

 اعـم  بطـور  یستم بـانک یس و اخص طور هب بانک هر به یعموم اعتماد یاصل منبع موجود مخاطرات با
ـ ا 14 مـادة  در ده ویگرد دیکتأ ضرورت نیا بر زین کشور یبانک و یپول قانون در لحاظ نیبد. است  نی
  .است شده اشاره حاًیصرها  ییدارا انواع به هیسرما نسبت نیهم به قانون

نظام بانکی کشـور در  هاي  در نظام بانکداري کشور ایران نیز یکی از کاستیها  سپرده عدم وجود بیمۀ .6
سـپرده از طریـق افـزایش نظـارت     هـاي   که با وجـود بیمـه  ، چرااقتصاد بوده استسازي  مقاوم زمینۀ

عموم باعـث  هاي  از وقوع فساد دارند و همچنین از طریق تضمین سپردهاي  هاحتیاطی نقش پیشگیران
بـا اینکـه    1388-1389هاي  عنوان مثال طی سال لی در شرایط بحران خواهند شد. بهثبات بخش پو

سیاسـی  هـاي   ثبـاتی  خاطر بی به فتاده بود، صرفاًارزي، سکه و طال به راه نیهاي  بازي هنوز بازار سفته
شکل چشمگیري افزایش یافت که خود  م اسکناس و مسکوك در دست مردم بهمیزان نگهداري حج

حـالی بـود کـه     در ده است. اینبوها  دلیلی بر ترس مردم از ریسک نگهداري وجوه خود در نزد بانک
 داد. نمی گذاران وجود داشت این اتفاق شاید رخ اگر بیمۀ سپرده براي این سپرده
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 هاي ریزي تاي برنامهرسمی در کشور یکی دیگر از معضالت بانکداري در راسحجم باالي بانکداري غیر .7
هـاي   روز از فعالیـت  بـه اطالعـات دقیـق و   کـه آمـار و   کی در اقتصاد کشور بوده است. چراپولی و بان

بسیار الزم و ضروري است. اما طبق آمار و اطالعات بانـک  پولی هاي  بانکداري براي اجراي سیاست
 ایـن  .دارد قـرار  غیرمجاز مالی مؤسسۀ 6 در مردمهاي  سپرده از تومان میلیارد هزار 94 مرکزي حدود

 را کشـور  در موجـود  تومـانی  یلیاردم هزار 607 نقدینگی درصد 15این مبلغ بالغ بر  که است حالی در
شـفاف  بانکداري غیررسمی در کشور، غیرهاي  توجهی از فعالیت دهد. همچنین بخش قابل می تشکیل

  و خارج از چارچوب و قوانین بانک مرکزي است.
امریکا و اتحادیۀ اروپا که تا حدودي منجـر بـه   شده در نظام بانکی ذکرهاي  در نهایت با توجه کاستی

دهـایی را بـراي افـزایش سـطح     بازل رهنمو مالی شده است، کمیتۀهاي  زدن هرچه بیشتر به بحران دامن
بازل تدوین  کمیتۀهاي  بینی و تحت عنوان بیانیه در مواقع بحران پیشها  پذیري (یا مقاومت) بانک انعطاف

نظـام بـانکی در   زي سا اهمیت مقاوم دهندة توصیه کرده است که خود نشانها  و اجراي آن را نیز به بانک
از اي  همقابله با شرایط بحران و فشار و حتی شرایط قبـل از بـروز بحـران بـوده اسـت. در ادامـه خالصـ       

  کنون بیان شده است.کمیته بازل از ابتدا تاهاي  بیانیه

  ۀ بازلاول کمیت ۀبیانی
شکل درصدي از در  بانک که به ۀسرمای ةتعیین انداز براي را معیاري سرمایه کفایت  ،لزبا ۀکمیت اولیۀ ۀبیانی

حاصـل تقسـیم    ۀدیگر نسبت کفایت سرمای عبارت . بهشده بود تعیین کردبودن اعتبارت بیان معرض خطر
 کفایت نسبت حداقل است. بوده ضرایب ریسک به درصد اشده ب هاي موزون پایه به مجموع دارایی ۀسرمای

 بیانیۀ شمارة یک کمیتۀبا وجودي که شد.  گرفته نظر در درصد 8 بازل کمیتۀ اول دستورالعمل طبق سرمایه
ه طراحی شدها  بانک ۀکفایت سرمایگیري  گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازهدر زمان خود با درنظر لزبا

تدریج نقاط  ی بهالملل با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغییر شرایط در بازارهاي مالی و بانکی بین اما بود،
  : بوده استشرح زیر  شده به مطرحنقاط ضعف ترین  عمدهکه  گردید ضعف آن آشکار

 ریسکیهاي  ییمحدودیت طبقات دارا.  
 ها ییمحدودیت اوزان ریسکی دارا. 
 ثـایق و تضـمینات در   کاهش ریسک اعتباري ( محـدودیت احتسـاب و  هاي  محدودیت کاربرد تکنیک

 .)ها سنجی مشتریان بانکفرایند اعتبار
 بازار و عملیاتیهاي  گرفتن ریسک نادیده. 
 ها هاي مدیریت ریسک توسط بانک محدودیت در کاربرد روش. 
 متقاضی تسهیالت بانکی ( عـدم اسـتفاده از   هاي  گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی شرکت نادیده

  .)در فرایند اعتبارسنجیها  اعتباري شرکت ۀرتب
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  ۀ بازلدوم کمیت ۀبیانی
 که دوم دستورالعمل وجود آمده بود در هاول کمیته بازل ب که در بیانیۀهایی  نارساییبا توجه به  بازل ۀکمیت

 سـرمایه  کفایت نسبت حداقل همچنین و محاسبهة نحو در را جدیدي تغییرات شد ، منتشر1999 سال در
ـ  کفایت نسبت حداقل همچنین و محاسبهة نحو در گرفته صورت تغییرات .کرد ایجاد  ۀسرمایه که در بیانی

 شد عبارت بودند از: دوم کمیته بازل ارائۀ
 مالیهاي  سیستم در کنونی ۀکلی سرمای سطح حفظ و مالی سیستم سالمت و امنیت ترویج.  
 مالی بازارهاي در رقابت و تعادلی شرایط گسترش. 
 ها آن کنترل وها  ریسک شناسایی برايتر  جامع رویکرد ارائۀ.  

  تعریف شده بود: ذیل شرح به 2و  1بازل  کمیتۀ مفاد براساس سرمایه کفایت تعریف
  .»الزم براي پوشش ریسک اعتباري ۀکفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمای«

شـده در   رتیبات وضع. در واقع تبودداراي ساختاري کامالً پیچیده  1 لزبرخالف با 2ل زباهاي  توصیه
با تکامل و سطح استاندارد باالتر،  که استبوده قبلی  ۀرفته در بیانیکار هاستانداردهاي ب همان جدید، ۀبیانی

   .مطرح شده است

  بیانیۀ سوم کمیتۀ بازل
بازل با هدف جلوگیري از بروز بحرانی دیگر و افزایش  امریکا، کمیتۀپس از بحران مالی و اعتباري کشور 

را تحت عنوان بیانیـۀ  ت بانکی جدید از مقررااي  هپذیري و باالبردن مقاومت بخش بانکی، مجموع افانعط
و هـا   بانـک گیري  ذخیره بیشتري در زمینۀهاي  گیري زل معرفی کرد. این مقررات که سختبا سوم کمیتۀ

ـ ها  کنند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک بانک می کفایت سرمایه اعمال کـار   هراهبردهاي مختلفی را ب
ناشی از فشـارهاي مـالی و اقتصـادي     واردةهاي  گیرد و باعث بهبود توانایی بخش بانکی در تحمل شوك

شود. این قوانین همچنین باعث کاهش ریسک وارده از بخش مالی به اقتصاد واقعی خواهد شد. همچنین 
مقررات و مدیریت به همراه تقویت شفافیت و افشاگري در  توسعۀ 3بازل هاي  یکی دیگر از اهداف توصیه

شـامل تعـاریف    هـا،  شـده در بخـش سـرمایه و اهـرم    ایجادتغییرات  3بازل هاي  است. در توصیهها  بانک
اي  هبیشتر، الزامات سـرمای اي  هسرمایهاي  باالتر و محافظاي  هسرمایهاي  از سرمایه، نسبتتر  گیرانه سخت

بـوده اسـت. همچنـین تغییـرات      اهرمی قـراردادي هاي  باالتر براي پوشش ریسک طرف مقابل و نسبت
(جهـت پوشـش    ردهاي کمیت نقدینگی شـامل: نسـبت پوشـش نقـدینگی    شده در ارتباط با استانداایجاد

مـدت)، و سـایر   (جهت پوشش نقـدینگی در بلند  مین مالی پایدارمدت)، نسبت خالص تأ نقدینگی در کوتاه
تجـاري، مالحظـات مربـوط بـه اوراق     هاي  تغییرات شامل: تغییر ذخایر احتیاطی مربوط به ریسک چرخه

را ها  بانک 3بازل هاي  حسابداري و افزایش شفافیت بوده است. توصیههاي  مشتقه و مسائل مربوطه، رویه
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 1 ۀدرجـ  % از سـرمایۀ 6) و 2% در بـازل  2(از % از حقوق صاحبان سهام عادي خود 5/4سازد که  می ملزم
 ۀسـرمای  3کنند. همچنـین بـازل   گیري  ) ذخیره2% در بازل 4شده با ریسک خود را (از  موزونهاي  دارایی

حائـل   % و ذخیـرة 5/2به میزان  1حائل اجباري کند که شامل ذخیرة سرمایۀ می افی را نیز معرفیحائل اض
دهـد تـا در زمـان رشـد      اران هر کشوري میگذ شود که این امکان را به قانون می 2مصلحتیاي  هضد دور

اقل نسبت اهرمی حد 3% از سرمایه را اجباري کنند. عالوه بر این بازل 5/2تا گیري  سریع اعتبارات، ذخیره
سازد تا براي  می را ملزمها  بانک 3کند. نسبت پوشش نقدینگی می % و دو نسبت نقدینگی الزامی را معرفی3

ی نگهداري نقدي با کیفیت باال به میزان کافهاي  روز، دارایی 30پوشش خالص کل جریان نقدي خود در 
سازد تا مقدار موجود تأمین مالی ثابتشان، بیشتر  می را ملزمها  نیز بانک 4مین مالی ثابت خالصکنند، نسبت تأ

  تداوم بحران باشد. بیشتر از مقدار مورد نیاز تأمین مالی ثابت در طی یک دورة یکسالۀ
 بانکداري در جهان:هاي  اساس تجربیات بحرانبرها  بانکسازي  راهکارهاي مقاوم و ارائۀگیري  نتیجه

هـاي   دلیل شرایط خاص خود و حاکمیـت اندیشـه   به در کشور جمهوري اسالمی ایران نظام بانکداري
داري دارا اسـت. از طرفـی    بـا نظـام بـانکی در کشـورهاي سـرمایه     را هـایی   اقتصاد اسالمی در آن تفاوت

داري تـدوین شـده    کشـورهاي سـرمایه   نظام بانکـداري در سازي  بازل اغلب براي مقاوم کمیتۀهاي  بیانیه
و تعـدیل  سـازي   بـازل در کشـور ایـران نیازمنـد بـومی      کمیتۀهاي  نیهاست. لذا بکارگیري و استفاده از بیا

ها و شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور است. اما برخی پیشنهادهاي برگرفتـه از   هرکدام در راستاي ارزش
    از:اند  تحقیق عبارت

 سسات دولتی که سودآوري بسیاري ناچیزي دارند. م به دستور دولت به مؤدقت نظر در اعطاي وا .1
 کافی. ۀتسهیالت با دریافت وثیق ارائۀ .2
ـ  ، چراباشدها  نگري ارزش وثیقه بانکی باید مبتنی بر آیندههاي  ارزیابی وثیقه .3 اي  هکه ممکن اسـت وثیق

 .مریکا)اداد بحران مالی در کشور (مانند رخ در هنگام ارائه به بانک داراي حباب قیمتی کاذب باشد
 یبـانک هاي  بحران به تواند می يارزهاي  بحران دارند و از این جهت يارز نوسانات با یکینزد رابطۀ ها بانک .4

ـ عنوان پد آن به که شوند می داریپد همزمان بحران دو نیا یبرعکس. گاه و منجر شوند بحـران دوقلـو    دهی
هـا   ثبات اسـت، بانـک   اقتصادي که نرخ ارز بیهاي  ثباتی شود در هنگام بی می لذا پیشنهاد. شود می نیز گفته

 ارزي دقت بیشتري داشته باشند.  هاي  نامه سهیالت ارزي و یا ظهرنویسی ضمانتت ارائۀ در
خصوص اگـر ایـن    تأثیرگذار است، بهها  پذیري بانک بهره نیز بر سطح مقاومت و انعطافافزایش نرخ  .5

این باشد. که ها  افزایش سود سپردهـ  افزایش بهره تسهیالت صورت چرخۀ یند افزایش نرخ بهره بهفرا
مشاهده است. دلیل آن نیز ناشی از ایـن   ضوح قابلو ن اخیر در نظام بانکداري کشور بهفرایند در سالیا

                                                        
1. a mandatory capital conservation buffer 
2. a discretionary countercyclical buffer 
3. liquidity coverage ratio 4. net stable funding ratio 
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هسـتند و از   بـاال  بهـرة هـاي   مسئله است که افراد با ریسک باال حاضر به دریافت تسهیالت با نـرخ 
هـا   بـراي بانـک   توانـد  مـی  یابد که این دو موضوع می بازپرداخت تسهیالت نیز افزایش طرفی هزینۀ

 پی داشته باشد.چالش مطالبات معوق را در
حال توسعه خود عامل دیگـري در بـروز    مرکزي در کشورهاي درهاي  نظارت و قوانین ضعیف بانک .6

  شود. می مالی قلمدادهاي  بحران

  منابع  
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  یتحقق اقتصاد مقاومت الزمۀ یستم بانکیر نقش سییتغ
  مهدي عسگري

  دهیچک
ـ  اثر عاقباً تالش براي کنترل و بیهاي فشار و مت تشخیص حوزه معنی قتصاد مقاومتی بها ت ثیراأکـردن ت

لـی  هاي خارجی کـاهش یابـد و بـر تولیـد داخ     براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی ست.ا آن
در تعامل مسـتقیم بـا   کشور باید بانکی  ۀشبکدر این راستا  .کید گرددأکشور و تالش براي خوداتکایی ت

گـرا و پیشـرو ایجـاد     برون، زا ایط تحقق یک اقتصاد مولد درونها ترتیبی اتخاذ نماید تا شر گاهسایر دست
در اقتصـاد مقـاومتی بـا توجـه بـه      ها  نقش بانک ایران و بانکیت سیستم المشک بهاین مقاله در  شود.

کارآمـد و  سـاختارهاي نا مهندسی بازبانکی و در سیستم ها  . شناسایی چالششود می پرداخته آناهمیت 
 جـاري بـانکی  هـاي   رویـه  یـر در یاصالح فرایندها و توجه به مبانی بانکداري اسالمی که منجـر بـه تغ  

جمله مسائلی است که در اینجا به آن توجه شده است. در عملیاتی در مورد آن ازریزي  برنامه شود و می
 موضوع پرداخته شده است. یو توصیفی به بررس یشیمایاز روش پ قین تحقیا

  بانکداري اسالمی بانکی،هاي  رویه ،ی، نظام بانکیمقاومت اقتصاد :ها واژهکلید

  مقدمه .1
براي مواجهه با دشمنان و شرایط استراتژیک  دتوان می خاصی است کههاي  اقتصاد مقاومتی داراي ویژگی

براي کنترل و ش الاعمال فشار و تهاي  معناي شناسایی حوزه قتصاد مقاومتی بهه شود. اکار گرفت ر بهکشو
هاسـت. در ادبیـات علمـی، از     ش براي تبدیل فشارها به فرصتالآل، ت و در شرایط ایدهها  آنسازي  خنثی

توان آن را از سخنان رهبـر معظـم و    اما می ،گذرد نمی زمان زیادي ارگیري مفهوم اقتصاد مقاومتی مدتبک
است کـه   یاقتصادي کشوري تحت شرایط خاصهاي متخصصان اقتصاد استنباط نمود. این ابتکار  دیدگاه

خاص را در کاهش وابستگی به سایر کشورها هاي  دارد و سرمایه گذاريرا ت القصد تولید و توزیع محصو
 ،اند اشاره نمودهکننده  دهد. در این راستا، رهبر معظم به برخی حقایق روشن می تحت شرایط بحرانی انجام

خصوصی، تشویق فعالیت نهادهاي اقتصادي، تقویـت سیسـتم    تقویت بخش، 44اصل هاي  نظیر سیاست
به صنعت نفت، توجه به صنایع کاهش وابستگی  شانیادولتی. همچنین، از نظر هاي  بانکی کشور و سیستم

و سایر موضوعات نظیر مدیریت در ایران عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. ها  محور و سایر ظرفیت دانش
  گذارد. می تأثیر مقاومتی اقتصاد رشد بری ـ غیردولتهاي  دولتی و هم در سیستماي ه سیستم در هم ف ـمصر
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هـاي   از تزاحم و ناهماهنگی میان منـافع و اولویـت  مهمی هاي کشور، زوایاي  نگاهی به شرایط بانک
هاي تدوین طرحی براي ایجـاد تحـول در نظـام     سازد که ضرورت اقتصاد را آشکار می مختلف هاي بخش

در گـردش در ارزش افـزوده در اسـتانداردهاي    ۀ . سـهم سـرمای  نمایـد  بانکی را بیش از پیش روشـن مـی  
 شـود.  درصد بـرآورد مـی   70که متوسط این سهم در ایران حدود  درصد است، درحالی 31المللی حدود  بین

درصـد اسـت، امـا ایـن سـهم در اقتصـاد        60هم نیروي کار در ارزش افزوده در جهان حدوداً همچنین س
هـاي خصوصـی در    دیگر، از زمـان تأسـیس بانـک    شود. ازسوي درصد بالغ می 20زحمت به کشورمان به 

درصـد افـزایش داشـته     56به فقط درصد  35هاي خصوصی و دولتی از حدود  بانکۀ ، بازدهی شبکرانیا
  درصد بوده است. 19دولتی تعلق دارد که تنها  يها کمترین بازدهی به بانک هنکیضمن ا

  قیتحق نظري یمبان .2
  ب الپس از انق ةاقتصاد ایران در دور .1.2

ی سـالم می ایران، نوع جدیدي از دولت در جهان ظهور نمود که هم مردمی و هم االبا ظهور جمهوري اس
مانند خاورمیانه که شاهرگ ارتباطی و قطب انـرژي دنیـا بـود بـراي     اي  هبود. ظهور چنین دولتی در منطق

مطلوب ها  نشأت گرفته بود و براي قدرتها  ب از قلبالتحمل نبود. از این بدتر اینکه این انق قابلها  قدرت
بنابراین، از همان روزهـاي اول ایـن   ت. واره براي استعمارگران خطرناك اسنبود. ماهیت چنین رژیمی هم

مختلفی نخست در غالب ترورها و اقدامات خونبار داخلی و جنگ تحمیلـی  هاي  خصومت به شیوه بالانق
دیگـري نظیـر اقتصـاد    هـاي   حمله به حوزه ربروز نمود. زمانی که جنگ پایان یافت، تاکتیک دشمن نیز ب

جمهـوري   دیگـر،  مانند گواه ایـن ادعاسـت. ازطـرف    گسترده و در برخی موارد بیهاي  تغییر یافت. تحریم
جنـگ بـراي تحقـق     ۀو جنگ با استعمارگري بود به صـحن  که هدف آن پشتیبانی از ضعفااسالمی ایران 
دست آورد. مـدل   هزیادي را در ارتش، علم و تکنولوژي و ... بهاي  هایش وارد شد و موقیت اهداف و ارزش

ـ  قبول سفارشـات بـین  اقتصادي که ایران در دوران پس از جنگ اتخاذ نمود، مبتنی بر بازار آزاد،  ی و الملل
پـذیرفت. در ایـن دهکـده     مـی  جهانی را تحت وساطت امریکا ةبود که ایران باید عضویت در دهکدغیره 

طور طبیعی، اهـداف اقتصـادي و    شد. به می ی منجرالملل بینهاي  هرگونه تخطی از رئیس به تنبیه سازمان
می بود. اکنون الاس انقالبف اصول الخه برغربی است کهاي  پیشرفت بر مبناي پذیرش ارزشهاي  مدل

ب، النظمی، انق ما پیشبرد کشور در شرایط جنگ، بی؟ راهکار بهینه براي مدل اقتصادي کردیم یم باید چه
ف سایر کشورها دائمـی اسـت. در ایـن مـدل اقتصـادي،      الخبحران بود. شرایطی که براي ما برتحریم و 

در جهت تغییـر نقـاط ضـعف سیسـتم     ها  توان از آن می شوند که می تلقیهایی  عنوان فرصت بهها  تحریم
ستفاده نمود. اقتصاد کشـور بـا   هی نفتی بر اقتصاد کالن ادسنگین درآمد ۀت سایالمشکو اقتصادي ایران، 

اد است و در نتیجه خصومت با چنین کشـورهایی در  ضجهان در تهاي  انداز جهانی با منافع ابر قدرت چشم



  105               تغییر نقش سیستم بانکی الزمۀ تحقق اقتصاد مقاومتی

کشـوري نظیـر ایـران بایـد     هاي  نماید. بنابراین، تمامی عناصر و مکانیزم می بروز دوره به یک صورت هر
نـام   د و اقتصادي متناسب با موقعیـت بـه  طراحی شود که خود را در مقابل این مسائل آماده کناي  هگون به

بـا   LC مبادالت بانکی مـا و ، عیار هستیم . اکنون ما در شرایط یک جنگ تماماقتصاد مقاومتی داشته باشد
. همچنـین،  کم شده استجایی بار بین کشور ما و سایر کشورها  اجه شده است و امکان جابهتی موالمشک

بدین معناست که جنـگ  ها  این ۀهم اند. تجاري خارجی از داشتن روابط تجاري با ما منع شدههاي  شرکت
  متی حیاتی است؟ اقتصادي بر علیه ایران در جریان است و در این شرایط تکیه بر اقتصاد مقاو

  تحریم اقتصادي ایران ۀتاریخچ. 2.2
در هـا   گـردد. سـپس ایـن تحـریم     میبـاز  1801ت متحد علیـه ایـران بـه    النخستین تحریم ایا ۀتاریخچ

ج قطعنامـه را در  شوراي امنیت سـازمان ملـل پـن    سال اخیر طی چندبعدي امریکا ادامه یافت. هاي  دولت
که ادعا شده در هایی  اشخاص و شرکتهاي  کردن دارایی صادر کرد. بلوکهایران اي  ههست ۀارتباط با برنام

سازمان ملل قـرار دارد.  هاي  بالستیک مشارکت دارند، در بین تحریمهاي  یا تولید موشکاي  ههست ۀبرنام
 ةوابسته به تکنولوژي موشکی در کـر  ۀاتی نظیر داشتن رابطه با یک مؤسسیکا با ذکر اتهامامر بار نخستین

هـاي   را علیه بانک سپه اعمال نمود. سپس، در تکمیل فراینـد تحـریم بانـک   اي  هجانب الی، تحریم یکشم
نمـود.  را علیه سه بانک ملی، ملـت و صـادرات اعمـال    هایی  لت متحد تحریمداري ایا ایران، وزارت خزانه

س، سـازمان جهـاد   لبنان، جنبش حمـا  اهللا ت پولی با حزبالعلت اتهام مباد تحریم علیه بانک صادرات به
اتمـی و  هـاي   که با برنامههایی  خدمات مالی به شرکت ۀعلت ارائ می فلسطین و تحریم بانک ملی بهالاس

هـا   موشکی ایران در ارتباط بودند. و پس از آن نوبت بانک ملت بود. بر مبناي ادعاها، تخصـیص میلیـون  
 ن هدف تحت تحریم قرار گرفتت پولی براي ایالاتمی ایران براي تسهیل مباد ۀر به برنامدال

  بانکی و تأثیرات آن بر اقتصادهاي  تحریم .3.2
خصوصـاً در   ،شـد  مـی  گاه دولت محسـوب  عنوان تکیه سیستم بانکی در ایران به، البپس از انق ةدر دور 

عنـوان   را بـه هـا   رسد که شوراي امنیت سازمان ملل، تحریم می نظر به .اقتصادي توسعۀهاي  اجراي برنامه
از ت جهـانی در نظـر گرفتـه اسـت.     الاقتصاد ایران در مبـاد رشد بهترین روش براي ایجاد مانع در مسیر 

هاي  است. تحریم اقتصادي و تحریم و آرامو تولید نیازمند فضایی مطمئن و مناسب گذاري  سرمایه طرفی
اعمـالی بـر فضـاي    هاي  تحریمکند. از میان  می را تحمیلهایی  را افزایش داده و هزینه ها ی، ریسکنکبا

افزایش ریسک نظیر هایی  وقوع پیوسته است تا در حوزه هبها  اقتصادي از چندین سال پیش، تحریم بانک
ی به نظام بانکی، الملل کنندگان بین ریسک اعتباري، کاهش اعتماد تأمینش یافزا، ها مصارف بانک منابع و

  ثیر بگذارد.تأ نظام بانکیمالی، کاهش اعتماد عمومی به هاي  تحمیل هزینه
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  نظام بانکی کشورهاي  چالش .3
علت نقـش   بوده است. به ب نظام بانکی کشورالپس از انق ةاقتصادي در دورها  ترین بخش یکی از چالشی
و هـا   شود. چـالش  می در اقتصاد، همواره فشارهاي زیادي از داخل و خارج بر آن تحمیل مکلیدي این نظا

ـ   نمـود کـه  تقسـیم   یو خـارج  یداخلبخش  توان در به می رانظام بانکی  ۀموانع توسع و  یدر بخـش داخل
 کرد:اشاره ل یموارد ذتوان به  می و سیستم اجرایی و عملکرد آن یبانکنظام ت ساختاري المشک

  پولیهاي  فقدان ثبات در سیاست. 1.3
در  دارنـد. تغییـر بـدون توجیـه     پـولی قـرار  هاي  که تحت تأثیر سیاست هستندمؤسساتی جمله ازها  بانک

نظیـر  هـا   مـدت، عـدم ثبـات در سیاسـت    ت و کاهش آن در بلندالمدت نظیر افزایش مباد روندهاي کوتاه
روند کاهش آن و سپس توقف ناگهانی آن و گذاشـتن سـقف و تهدیـد     ۀو ادامها  سپرده ةکاهش نرخ بهر

قطعـی   ۀر معاملـ ف دالدلیل اخـت  بانکی به هاي و یا برداشت از حسابها  براي تخطی از این سقفها  بانک
 برند. بانـک مرکـزي   می همگی مواردي هستند که امکان ترسیم یک تصویر روشن از بانکداري را از بین

مکـان در طـول سـال بـا     الا پولی پایداري را حداقل هریک سال یکبار ارائه دهد و حتیهاي  سیاست باید
در این ها  گرفتن تمامی بخشدرنظرپولی ثابت و هاي  سیاستتوجه به شرایط، تغییري در آن ایجاد نکند. 

دهندگان نیازمند فعالیـت بـانکی در    گذاران و وام هداران، سپرد سهام ها، بانکهاي  نظیر بهرهگذاري  ستیاس
شده است. ها  شرایط تحریم شدید است. در بازار سرمایه یا پول توجه اندکی به نتایج عدم اعتماد در بانک

گـذاران یـا    اگر سـپرده . شوند می ناشیها  اساساً از بانکها  ر کشورها نشان داده است که بحرانسای ۀتجرب
   ود.از دست بدهند باید شاهد بحران سختی در اقتصاد بها  ن بازار سرمایه اعتماد خود را به بانکعامال

  در اجراي بانکداري بدون ربا ضعف  .2.3
ایـن   انـد.  رو بـوده  ت زیـادي روبـه  بـا مسـائل و مشـکال   ها  بانکداري بدون ربا بانک ۀاز زمان اجراي برنام

مناسب مورد نیاز براي اجـراي  هاي  و زمینهها  مکانیزم ها، مشکالت و نقاط ضعف بیشتر با فقدان استراتژي
منابع محـدود،   غالب،قوانین  ها، دلیل نوع مالکیت، فعالیت نظام بانکی ایران بهد. نا مطلوب قانون در ارتباط

تی الافزاري، فقدان دانش و ضعف در امـور مـدیریتی بـا مسـائل و مشـک      افزاري و نرم نقاط ضعف سخت
کافی  ةدر اجراي آن، انگیز، طور تجربی و نظري شناخته شده از آنجایی که این نظام بانکی به روست. هبرو

صورت ظـاهري قـانون را    نظام بانکی به ناالبراي تغییرات و تکامل ساختاري وجود ندارد. اکثر افراد و فع
ـ  ةشد و هنوز هم آن را براساس مفروضات تعییناند  پذیرفته  ت بـانکی و تجربیـات قبلـی خـود اجـرا     اعملی

اي  هبرنامدر مورد چنین  اعتقاد قويپس از تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم ها  کنند. سال می
صورت  این ربا بههاي  ا زمانی که حذف ربا در باور مردم تثبیت نشود، نمونهدر افراد وجود ندارد. بنابراین، ت

  کامل از میان برداشته نخواهد شد. 
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  اقتصاد مقاومتی .4
  ف اقتصاد مقاومتییتعر .1.4

پـذیریش   صادي در کشـور محفـوظ بمانـد و آسـیب    به رشد اقتاقتصادي که روند رو یعنیاقتصاد مقاومتی 
ترفنـدهاي   یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام اقتصـادي جـوري باشـد کـه در مقابـل       ،کاهش پیدا کند

  هاي مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. شکل دشمنان که همیشگی و به

  یاقتصاد مقاومت يها یژگیو. 2.4
یان است. یعنی بن دانش ،. این اقتصاداستیک الگوي علمی متناسب با نیازهاي کشور اقتصاد مقاومتی  .1

  .کند هاي علمی استفاده کرده و بر آن تکیه می از پیشرفت
جوشد. رشـد   می خود کشور و مردمهاي  زاست یعنی اینکه از دل ظرفیت زاست. درون این اقتصاد درون .2

یعنـی اقتصـاد    ،گـرا نیسـت   اما در عـین حـال درون   ،این نهال و درخت متکی است به امکانات کشور
 و اقتصادهاي جهانی تعامـل دارد  با یاقتصاد مقاومت. ستینخود به محصور و محدود  یمعن هبمقاومتی 
  گرا نیست.   زاست اما درون لذا درون ،شود می مواجهها  با آنبا قدرت 

، مـردم  ةمردمی است. با اراد ياقتصاد، اقتصاد دولتی نیست است. یعنی "مردم بنیاد"اقتصاد مقاومتی  .3
یابد. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت مسـئولیتی در   می ققمردم و حضور مردم تح ۀسرمای

و هدایت و کمک دارد. کـار  سازي  و ظرفیتسازي  و زمینهریزي  قبال آن ندارد. دولت مسئولیت برنامه
هـدایت و  ، عنوان مسئول عمـومی نظـارت   اما دولت به ،اقتصادي و فعالیت اقتصادي دست مردم است

گیرد و آنجا که  می که کسانی بخواهند سوءاستفاده کرده و فساد کنند جلویشان راکند. آنجا  کمک می
  .کند می نیاز به کمک دارند کمک

کنـد. فقـط بـه     داري اکتفا نمی اقتصاد سرمایههاي  محور است. یعنی تنها به شاخص این اقتصاد عدالت .4
اجتمـاعی در جامعـه یکـی از     کند. شاخص عدالت اقتصادي و رشد ملی و تولید ناخالص ملی اکتفا نمی

ـ و را علمـی هاي  اما معنایش این نیست که به شاخص ،اقتصاد مقاومتی است هاي مهم در شاخص  جی
معنـاي   بلکـه بـه   ،معناي تقسیم فقر نیسـت  عدالت در این بیان و برنامه به اعتنایی شود. موجود دنیا بی

 .تولید ثروت و افزایش ثروت ملی است
نـاظر   فقطاما معنایش این نیست که  ،حل مشکالت اقتصادي کشور است ن راهاقتصاد مقاومتی، بهتری .5

تحـریم  چه در شرایط تحریم و چـه غیر ت. مربوط به همیشه اس بلکه ،باشدبه مشکالت کنونی کشور 
  .این اقتصاد بارور خواهد بود
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  الزامات اقتصاد مقاومتی. 3.4
دان اقتصـاد  یکه مردم وارد م شودکمک د یبا است، یکردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومت یمردم .1

  .د توانمند کردیرا با یبخش خصوص اورد.یوجود ب تحول به کیتواند  می 44اصل هاي  استیس .شوند
ـ اسـت، ا  یگر از الزامات اقتصاد مقـاومت ید یکیبه نفت  یکاهش وابستگ .2 ـ ، مین وابسـتگ ی راث شـوم  ی

م نفـت  یم و تالش کنیامروز وجود دارد، استفاده کنن فرصت که یم از همیماست. ما اگر بتوان ۀصدسال
ـ ین حرکـت مهـم را در زم  یتـر  م، بـزرگ ین کنیگزیجا يگرید يزادرآمد ياقتصادهاي  تیرا با فعال  ۀن

ـ را تا م ن خألیتواند ا یاست که م ییجمله کارهاان ازیبن ع دانشیم. امروز صنایا اقتصاد انجام داده زان ی
  .را پر کند ن خألیتواند ا می در کشور وجود دارد که یگوناگون يها تیپر کند. ظرف يادیز

ز از اسراف و یمصرف متعادل و پره یعنیاست،  یاز ارکان اقتصاد مقاومت یکیت مصرف، یریمد ۀمسئل .3
ـ شـک در مقابـل دشـمن    تعادل در مصـرف، بال  ۀز از اسراف و مالحظیر. امروز پرهیتبذ ک حرکـت  ی

  .است يجهاد
صاحبان سرمایه و نیروي کار که تولیـدگر  . یاز تولید ملت یو حمات مصرف یریتعادل در مصرف و مد .4

ـ الت تولیدي را بر فعیالصاحبان سرمایه در کشور، فع .بدهند تیی اهمبه تولید ملهستند، باید  هـاي   تی
  .ی را ترویج کنندسطوح، تولید ملۀ مردم در هم وترجیح بدهند  دیگر

 يها که سال ییها د حداکثر استفاده بشود. طرحیامکانات، از زمان بامنابع و ، از زمان يحداکثر ةاستفاد .5
  ت کرد.ین را در کشور تقوید اید، بایکش یطول م يمتماد

ـ الساعه و تغ خلقهاي  میتصم، است یاساس ياز کارها یکیاساس برنامه، حرکت بر .6 ر مقـررات، جـزو   یی
  زند.   یمقاومت ملت ضربه مشود و به  یوارد م یاست که به اقتصاد مقاومتهایی  ضربه

  .مسئوالن ن مردم و خصوصاًیر بدر کشو  یوحدت و همبستگ .7

 یتحقق اقتصاد مقاومتو  ها بانک .5
  سازي . فرهنگ1.5

 مـردم بـر   العمل عکسمناسب دارد. سازي  فرهنگمباحث اقتصادي نیاز به  خصوص هب اجراي هر سیاستی
 آن، تغییـرات  بینـی  پیش و قیمت :موارد ذیل بسیار مهم استجمله در اصلی اقتصاد ازهاي  لفهؤم اثر تغییر

 یـا  ثبات بینی پیش ،آن تغییر انداز چشم و بهره نرخ، آن نوسان میزان بینی پیش کاالها و يتقاضا و عرضه
تمـاد  اع اقتصـادي  طـرح  هـر  موفقیـت  اصلی عوامل از یکی لذا ،خارجی و داخلی سیاسی هاي چالش بروز

ت و انطباق و همسویی اطالعات سوي دولشده از ها به صحت اطالعات ارائه اعتقاد آنمردم به مجریان و 
  .آنان است ةندوضعیت آی بینی پیششده با نگرش و  کسب

عقالیی است و همواره ها اغلب  رفتار انسان که این باورند مذاهب بر تمامی مکاتب اقتصادي و تقریباً
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ـ  به خویش هستند. مادي و معنويهاي  مطلوبیت رساندن سود ودرپی حداکثر اقتصـادي   ۀعبارتی آن برنام
، مـدت فـراهم سـازد. بـدین لحـاظ      میان ها را در کوتاه و آن انتظاراتگیرد که  می مورد حمایت مردم قرار

  اقتصاد مقاومتی نیز از این موضوع مستثنی نیست و موفقیت آن نیاز به تحقق موارد زیر دارد: موضوع
  :از طریق آنهاي  برنامه لت واطمینان مردم به دو 
 شده و سخنی کـه در راسـتاي    ولی اقالم ارائه ،تمام واقعیات نباید گفته شود( صحیح آمار شفاف و ۀارائ

  .شود مبناي صحیحی داشته باشد) می آن بیان
 انهفکنخودداري از اظهارات فرا.  
 دانستن مسئول وقایع اقتصادي خود را.  

 جمله مباحثی است که در اینجا نقش پیـدا اقتصاد ازسازي  و مردمیذکر است اصل تکیه بر مردم  قابل
  کند. می

  یدر نظام بانکدرون سیستمی  یاقدامات عمل .2.5
  ها هاي اعطاي تسهیالت در بانکفراینداصالح.  
 مولد اقتصاديهاي  در بخش یبخشی تسهیالت بانک اصالح توزیع.  
 یکاهش معوقات بانک.  
 ها اقتصاد مقاومتی در بانک لزوم توافق و نیت اجراي سیاست.  
 در محل صحیح خود یتوزیع و مصرف منابع بانک.  
 تکلیفی شدن تسهیالت مها مثالً برداشتن و ک برداشتن فشار را از روي بانک.   
 در نوع وثایق اعطاي تسهیالت بازنگري شود.  
 پول در سیستم بانکی شدة قیمت تمام کنترل.   
 پول ارزش حفظ.  
 غیرضرور امور به ارز تخصیص تعدیل یا و حذف طریق از ارزي منابع کردن مدیریت.  
 یمتناسب با اهداف اقتصاد مقاومت ین مالیمنظام تأ یطراح یبررس.  
 ارزيتی ذخایر الدر ترکیب معام تغییر.   
  خصوصی در اقتصادهاي  نقش بانکو ایفاي ارتقا.  
 سـوي  قبلی که حتی معادل ریـالی آن از  ةشد اعتبار اسنادي انجامهاي  مین ارز گشایشأتعیین تکلیف ت

مین نشده أارز آن تاکنون ازسوي بانک مرکزي ت لیکن ،پرداخت شدهکننده  به بانک گشایشکننده  وارد
  است.
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       اخذ ریالی اقساط ارزي معادل نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغـو الـزام بازپرداخـت اقسـاط بـه ارز آن
گردان یـا تسـهیالت بـا ارز خـود     الت حسـاب ذخیـره ارزي و  اقتصادي که از تسهیهاي  دسته از بنگاه
    .اکنون توانایی صادرات محصوالت خویش را ندارند و هماند  استفاده کرده

 بار در سالیک و پرداخت حداکثرداشتن ارز مسافري توریستی  ایجاد محدودیت براي همراه.  
 سنجی دقیق از سوي  ادي با ظرفیتور گشایش اعتبار اسنضرغیر ۀوگیري از دپوکردن مواد اولیبراي جل

  اعتبار انجام شود.کننده  بانک گشایش
 هاي  شرکت و خصوصیهاي  بانک براي ویژه به آزاد ارز فروش ایجاد محدودیت براي خرید، نگهداري و

  .ها بانک ترازنامۀ در آن آثار ردیابی طریق از وابسته یا تابعه
 مدتارزي میان و بلندهاي  افزایش نرخ سود سپرده.  
 شود. می کردن محصوالتی که با ارز نرخ مرجع وارد تعزیراتی وگذاري  قیمت  
 اقتصاديهاي  مین ارز بنگاهأي تارزي برا ةشد اندازي بورس مدیریت راه.  
 کردن یا جذب ارزهاي در دست مردم از طریق: ایجاد بستر مناسب براي سپرده  
 دسـتی نفـت در    پـایین  دستی وارز صنایع باالمین أصکوك ارزي براي ت شار اوراق مشارکت، قرضه وتان

  .داخل کشور
 انتشار اوراق مشارکت بانـک مرکـزي   و  مشارکت، دینگی از طریق انتشار اوراق صکوكکنترل حجم نق

سـوي  از کـه بلـوکی مـردم   هـاي   منظور تشویق جذب سـپرده  به ی باالتربا نرخها  براي فروش به بانک
  شوند. می جذبها  بانک

 داران منظور حمایت از سهام نوسان قیمت سهام بازار سرمایه بهردن ک الزام به بیمه.  
 طالگذاري  سپرده انداز و سازوکار مناسب براي پس ۀتهی.  
 ویژه در مقـاطع   کارکنان بههاي  جاي وجه نقد براي پرداخت پاداش به تر قطعات کوچک درسکه  ۀعرض

  .ایان سالپخاص مانند 
 کاالبرگ توزیع طریق ازها  ارانهیتوزیع  کردن غیرنقدي.  
 ها جهت رسوب پول در بانکها  مدت براي یارانه هکوتا سود نرخ برقراري امکان.  
 براي تسهیل دریافت تسهیالتها  اصالح قوانین و دستورالعمل.  
 نظـام  منظور جلوگیري ازایجاد اخـالل در   بهها  الحسنه با بانک قرضهاي  سسات مالی، صندوقؤادغام م

  .پولی کشور
  هـاي   از طریـق اتخـاذ سیاسـت   هـا   منظور جلوگیري از افزایش مطالبات معوق بانـک  قوانینی بهتدوین

  .حسابتنبیه مشتریان بد حساب و ان خوشتشویقی براي مشتری
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 حساب از یکـدیگر  حساب و بد تشخیص مشتریان خوش شتریان جهتاعتبارسنجی م يکارآنظام  تهیۀ 
علت نارضایتی  شود و می ند پرداخت تسهیالت دامنکندي و دشواري رو که بعضاً همین موضوع باعث

  .کشور استبانکی ۀ بخش واقعی اقتصاد از شبک

  مرتبط يها ر بخشیدر سا یاقدامات عمل .3.5
 یهاي اقتصادي در جهت تحقق اقتصاد مقاومت در سازمانها  بخشنامه اصالح.  
 معتقـد،...) جهـت    یانسـان  يروی، نی(فرهنگ غن ي(آب، خاك،...) و معنو يح از منابع مادیصح استفادة

    .یتحقق اقتصاد مقاومت
 هاي تولیدي در بحث اقتصاد مقاومتی تعریف شود که قصد تولید چه محصوالتی را داریم؟ سیاست در  
 ها، اجراي سیاست اقتصاد مقاومتی را به سود خـود ندانسـته و بـه همـین      ها و سازمان بسیاري از ارگان

  کنند. می دلیل با آن مخالفت
 سازي مانگفت.  
 اصالح الگوي مصرف.  
 توجه به مصرف تولیدات ملی.  
 مالیات ۀاهتمام به مقول.  
 وري در کار بهره.  
 در جامعه کمک به محرومان.  
 نسبت به مسئوالن گري مطالبه.  
 ملی تولید از حمایت.  
 اشتغال افزایش و حفظ.  
 غیرنفتی صادرات افزایش.  
 گمرکیهاي  طریق افزایش تعرفهضرور از د محدودیت براي ورود کاالهاي غیرایجا.  
 بندي سهمیه یا اساسی کاالهاي برگذاري  قیمت طریق از پذیر آسیب قشر از حمایت.   
 مختلف کشاورزيهاي  حمایت کامل از بخش.  
 د.شو می تولید داخل در آن مشابه که وارداتی کاالهاي گمرکیهاي  تعرفه افزایش  
 داخلی ۀکردن مواد اولی مین یا جایگزینأمنظور ت وارداتی است بهها  آن اولیۀ مواد که کارخانجاتی از حمایت.  

عنـوان   ها به بانکة شد گیري تسهیالت پرداختی معوق دیگر نیز باید به کارایی نظام قضایی در بازپس ازسوي
کـه   باید توجه داشت دهد توجه کرد. می الشعاع قرار تحت ها را اي، که عملکرد بانک یکی دیگر از مسائل فراحوزه

  .مرتبط استها  ها با منافع سایر بخش بانکی و بانکۀ در تمامی اقتصادهاي جهان منافع شبک
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  شنهادیو پگیري  جهینت .6
هاي اقتصادي و  ویژه وزارتخانه ربط و به ي ذي ها در تعامل مستقیم با سایر دستگاه کشور بایدبانکی  ۀشبک

گرا و پیشـرو   برون، زا ایط تحقق یک اقتصاد مولد درونشر، ترتیبی اتخاذ نماید، تا  دستگاه دیپلماسی کشور
،  اقتصـادي کشـور   ۀهاي توسع ترین اهرم عنوان یکی از مهم ی بهدر این زمینه نقش نظام بانک ایجاد شود.

هـاي صـحیح و اصـولی در تعامـل      باید ضمن اتخـاذ سیاسـت   نظام بانکی  بدیل است. بسیار کلیدي و بی
سو  یکاز، ها و همچنین ارتباط با سایر دستگاه  هاي کشور مرکزي و سایر بانک با بانکبین بانکی مستقیم 

هـاي اقتصـادي و    اعث تسـهیل جریـان  دیگر ب ودآوري خود را حفظ نموده و ازسويهاي رقابتی و س مزیت
با توجه به موقعیت مهم و ارزشمند تا  ارزش شود ةزنجیر هاي اقتصادي مرتبط با مین نقدینگی در بخشأت

اي  هکـه جایگـاه ویـژ    1404انداز  و با عنایت به سند چشمن در منطقه و جهان و شرایط خاص منطقه ایرا
 اقتصاد مقاومتی .به تحقق و اعتالي اقتصاد مقاومتی کمک کند براي ایران در منطقه در نظر گرفته است،

یـن امـر نیازمنـد    ا البته صورت اصولی و اساسی باشد. هه بر مشکالت اقتصادي بغلبراه  ترین مهمتواند  می
اقتصـادي،  هاي  گذاري ستدر برخی سیاناکارآمد غلبه بر تفکر ، ناکارآمدهاي  بازسازي ساختارها و سازمان

فضـاي رقـابتی و حـذف     يت داخلـی بـا ارتقـا   الافزایش کیفیت محصو، فساد اقتصاديهاي  حذف زمینه
این است که اقتصـاد مقـاومتی    ةدهند که همگی نشانعلم است قدرت شدن به و مجهزها  انحصار و رانت
، بخش خصوصیاز  بیشتراقتصادي  اتحالاص ذکر است که عزم ایجاد قابل .ش ملی استالنیازمند یک ت

داخلی هاي  بهبود توازن پرداخت ظیراهدافی ن کهساختارهاي سیاسی است هاي  شاخصو وظایف جمله از
آزادسـازي اقتصـاد، کـاهش مخـارج بخـش      و سازي  خصوصويکاهش بیکاري، کاهش تورم،  و خارجی،

 کنند. می را دنبال رهایی از وابستگی به درآمد نفتی، دولتی، افزایش نرخ رشد اقتصادي

  منابع
 اولـین  ،»مقـاومتی  اقتصـاد  از پشـتیبانی  راهبرد:کشور مالیهاي  نهاد تکمیل). «1390( اهللا روح ،ابوجعفري

 .صنعت و علم دانشگاه مقاومتی، اقتصاد ملی همایش
 مقاومتی، اقتصاد ملی همایش اولین ،»بانکی و پولی ةحوز در مقاومتی اقتصاد). «1390اهللا ( روح ،ایزدخواه

 .وصنعت علم دانشگاه
 ،»راهکارهـا  و عملـی ـ  نظـري  هـاي  چـالش : اسـالمی  بانکـداري « .)1386( رفیعی حمید و ،رضا اکبریان،

 .هفتم ةشمار ،اسالمی اقتصاد ۀفصلنام
، »اسـالمی  اقتصـاد  نظریـۀ  و اقتصـاد  درگـذاري   سپرده و بهره مفاهیم از تحلیلی« ).1382( رضا ،اکبریان

 اقتصـاد  عملکرد و اسالمی اقتصاد نظریۀ: اسالمی اقتصاد ساالنۀ دو همایش مقاالت سومین مجموعه
 .مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد ةپژوهشکد، ایران
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 هاي نظام بانکی. پورمتین، اصغر، چالش
  .بانکی و پولی تحقیقات مؤسسۀ تهران، بانکداري، و پول اقتصاد ).1375( ایرج توتونچیان،

  .کتاب بوستان قم، چاپ سوم، ،اقتصاد علم اصول و مبانی ).1382(رحمانی  تیمور و ،یداهللا دادگر،
 .دانشگاه چاپ تهران، ،اقتصادي اندیشۀ سیر ).1368( باقر اصل، قدیري

 .اتاق بازرگانی تهران گزارشات
 پژوهشـی ـ  علـی  ۀفصـلنام  ،»اسـالمی  بانکـداري  در عقـود  مالی مهندسی« ).1388( عباسسید موسویان،

 .35 ةشمار ،اسالمی اقتصاد
 ،»اخـالق  و راهبـردي  اصـول  اهـداف،  مبـانی،  اسـالمی،  اقتصـاد  نظـام « .)1390( حسـین سید میرمعزي،

 .اسالمی اندیشۀ و فرهنگ پژوهشگاه
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و متوسط در اقتصاد مقاومتی با  تولیدي کوچکهاي  رشد پایدار بنگاه
  اي مین مالی زنجیرهتأ

  **بابک محبوبی، *محمدرضا رنجبر فالح

  چکیده
ۀ آوردن رشد و توسع منظور فراهم اقتصاد مقاومتی و بهسازي  مورد توجه در پیادههاي  توجه به سیاستبا 

هاي کوچک  ویژه بنگاه اقتصادي بههاي  بخش، از بنگاه پایدار اقتصادي با تأمین مالی ماندگار و اطمینان
توجهی در ایجـاد   بلنقش قاکه ها  گردد. این بنگاه می اصلی کشور قلمدادهاي  و متوسط یکی از اولویت

ارتباطی پیشـین از طریـق خریـد مـواد اولیـه و      هاي  تولید و حلقه تغال و تولید دارند. در یک زنجیرةاش
 باشـند.  مـی  هـاي اقتصـادي در ارتبـاط    واسطه و پسین از طریق فروش محصوالت خود با سایر بنگـاه 

توانـد آثـار تکـاثري     مـی  پیوسته تولیـد  هم متصل و بههاي  مین مالی کل این حلقهجهت تأریزي  برنامه
ها در قالب  نتبادالت مالی و معامالت کاالیی آ شگرفی بر تولید ملی کشور ایجاد نماید. بررسی الگوي

 منظور رفع موانع مالی براي خرید مواد و یا فروش محصـوالت  دهد به می یک پیمان استراتژیک نشان
هـا مشـکل تـأمین مـالی و      کارآمـدتر از آن  تفادةنکی و اسـ توان با تعریف و ایجاد ابزارهاي نوین بـا  می

بدون اینکه نیاز شدیدي در بازار پول براي نقدینگی و  ،در گردش واحدهاي تولیدي را حل کرد سرمایۀ
نامه، اعتبارات اسـنادي ریـالی    استفاده از ابزارهایی چون ضمانت توان با می یا اخذ تسهیالت ایجاد شود.

مین مالی را ۀ تأتسهیالت حل نمود و برنام صورت وجه نقد و عتبار و نه بهدر قالب ا وارزي این نیازها را
و ثبات و اطمینان بیشتر برقـرار  تر  پایین ۀدر چارچوب بانکداري اسالمی و واقعی با ریسک کمتر، هزین

در  دد.بـازي گـر   ها و خدمات و نه سوداگري و سـفته صرف تولید کاال که این منابع صرفاً نحوي ، بهنمود
کوچـک و متوسـط و   هـاي   مین مالی پـیش روي بنگـاه  مختلف تأهاي  آنیم تا با ذکر روشاله براین مق

عنـوان یکـی از    بـه هـا   بنگـاه اي  همین مـالی زنجیـر  به بررسـی روش تـأ  ها  کدام از آنمزایا و معایب هر
  مین مالی بپردازیم.نوین تأهاي  روش
مقـاومتی، رشـد اقتصـادي پایـدار،      ابزارهاي نوین بانکی، اقتصـاد اي،  تأمین مالی زنجیره :ها واژهکلید

   پسین و پیشین، بانکداري اسالمیهاي  مین مالی پایدار، پیوندتأ

                                                        
   rfallah@Pnu.Ac.ir     ت علمی دانشگاه پیام نور و عضو شوراي عالی راهبري اقتصاد مقاومتی بانک انصارعضو هیئ *

 B.Mahboubi@yahoo.com  گذاري بانک تجارت   سرمایه کارشناس حوزةارشد علوم اقتصادي،  کارشناس **
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  مقدمه
اساسـی در رشـد و توسـعۀ اقتصـادي     هـاي   کوچک و متوسط یکی از اولویتهاي  امروزه حمایت از بنگاه
وري و  ر ایجـاد اشـتغال، تولیـد، بهـره    توجهی د قش قابلنها  رود. این بنگاه می شمار بسیاري از کشورها به

اشـتغال   2/59ش 1390ره مرکز آمار ایران، طی سال منتشهاي  گسترش نوآوري دارند. بر اساس گزارش
نفـر کـارگر متمرکـز بـوده اسـت. عـالوه بـر ایـن          400با کمتر از هایی  در بخش صنعتی کشور در بنگاه

ایـن   باشند. در عـین حـال   می بزرگ داراهاي  مین بنگاهزنجیرة تأتوجهی در  کوچک نقش قابلهاي  بنگاه
 ایران در چه ـ   خود مالی مینأت براي کمتري سازوکارهاي و ابزارها از بزرگهاي  بنگاه با قیاس درها  بنگاه

 گیـرد،  می قرار اختیارشان در بیشتري سختی با نیز ابزارها همان و هستند مند بهره ـ کشورها سایر در چه و
نظـر   .است اهمیت حائز بسیار بانکی نظام طرق از مالی مینتأ ةحوز در خصوص به بخش این به توجه لذا

 نکتـه  ایـن  بـر  باید است محور بانک مالی مینتأ حوزة در اقتصاد و کشور اقتصاد در ما تولید نظام به اینکه
 سـایر  بـین  در و هستند محور بانک ما اقتصاد در اولی طریق به متوسط و کوچکهاي  بنگاه که کرد کیدتأ

  .دارندها  بانک به مالی مینتأ براي را نیاز بیشترین دنیا، کشورهاي
را هـا   بایسـت ایـن بنگـاه    مـی  کوچک و متوسط ابتـدا هاي  مین مالی بنگاهتأهاي  بررسی روش براي

 متوسـط  و کوچـک هـاي   بنگـاه  خصوص در مشترکی و واحد، مشخص تعریف سفانهأشناسایی نماییم. مت
 وزارت دهنـد.  مـی  بنـدي را انجـام   مختلف براساس معیارهاي متفاوتی این تقسیمهاي  وجود ندارد و ارگان

کدام تعریفی متفاوت ایران هر آمار و مرکز مرکزي جمهوري اسالمی ایران بانک تجارت، و معدن صنعت،
بـا   نیـز  دیگر کشورهاي یشالبته این مشکل منحصر به ایران نیست و کماب اند. ارائه نمودهها  بنگاه این از

نامنـد کـه تعـداد کارکنـان آن از      مـی  را کوچک و متوسطهایی  استري و مشیري بنگاه اند. آن مواجه بوده
مختلـف و بـا   هاي  در کشورو مختلف ثابت نبوده هاي  بندي تجاوز ننماید. این مقدار در طبقهمقدار خاصی 

  باشد. می آن کشورها متغیرهاي  توجه به مشخصه
از هـا   هستد که تعداد کارکنان آنهایی  کوچک و متوسط، بنگاههاي  به تعریف بانک جهانی، بنگاهبنا 

میلیون دالر تجاوز ننمایـد. معیارهـاي    15نیز از ها  آنهاي  نفر تجاوز ننماید و حداکثر درآمد و دارایی 300
  :ده استخرد، کوچک و متوسط در جدول زیر ارائه شهاي  بانک جهانی براي تعریف بنگاه

  
  کوچک و متوسطهاي  بندي بنگاه معیارهاي بانک جهانی براي طبقه .1جدول 

حداکثر تعداد کارکنان   بندي طبقه
  (نفر)

حداکثر فروش ساالنه یا 
  گردش مالی (هزار دالر)

  حداکثر دارایی
  (هزار دالر)

  Micro(  10  10  100خرد (
  3000  3000  50  کوچک
  15000  15000  300  متوسط

  )2008گیبسون و وارت ( :خذمأ
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هـایی   کوچک و متوسط را بنگاههاي  نیز بنگاه 2مریکاییو بانک توسعۀ بین ا 1ی پولالملل صندوق بین
 بنـدي  میلیـون دالر طبقـه   3حداکثر درآمد یـا گـردش مـالی سـاالنۀ     نفر و  100با حداکثر تعداد کارکنان 

 50شوند که کمتر از  می بندي سط طبقهو متو کوچکهایی  فریقایی بنگاهۀ ااساس بانک توسعنمایند. بر می
  وجود ندارد. ها  این معیار محدودیتی براي درآمد یا دارایی این بنگاه باشند. براساس می کارمند را دارا

  
  کوچک و متوسطهاي  فریقایی در خصوص بنگاهی پول و بانک توسعۀ االملل معیارهاي بانک جهانی، صندوق بین .2جدول 

  نام سازمان
حداکثر تعداد کارکنان 

  (نفر)
حداکثر درآمد یا گردش 

  مالی (میلیون دالر)
حداکثر دارایی (میلیون 

  دالر)
  15  15  300  بانک جهانی

  -  3  100  ی پولالملل صندوق بین
  -  -  50  فریقاییبانک توسعۀ ا

  )2008خذ: گیبسون و وارت (مأ
  

شده توسط بانک جهـانی اسـت.    ارهاي ارائهاروپا تا حدودي مشابه معی شده توسط اتحادیۀ بندي انجام تقسیم
ـ     50آن از  ۀاساس بنگاهی که گردش مالی سالیان براین اي  همیلیون یورو در سـال تجـاوز ننمایـد و ارزش ترازنام

ـ    مـی  کوچک و متوسط جايهاي  بنگاه میلیون یورو نباشد، در طبقۀ 43از بنگاه بیش   ۀگیـرد. معیارهـاي اتحادی
  شرح جدول زیر ارائه شده است: خرد، کوچک و متوسط بههاي  بندي بنگاه اروپا براي طبقه

  
  کوچک و متوسط خرد،هاي  بندي بنگاه شده توسط اتحادیۀ اروپا براي طبقه معیارهاي ارائه .3جدول 

  حداکثر تعداد کارکنان  بندي طبقه
حداکثر فروش ساالنه یا گردش 

  مالی (میلیون یورو)
  داراییحداکثر 

  (میلیون یورو)
  Micro(  10  2  2خرد (

  10  10  50  کوچک
  43  50  250  متوسط

 www.ec.europe.ed :خذمأ
  

چـون میـزان سـرمایه، ارزش دارایـی، میـزان فـروش        مختلفیهاي  که اشاره شد، شاخصطور همان
 وجـود هـا   بنگـاه  این تعریف ساالنه، ظرفیت تولید، میزان گردش مالی، تعداد کارکنان و نوع مالکیت براي

اسـاس تعریـف وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت، سـازمان صـنایع کوچـک و         معیار در ایران براین  دارد
بانـک  ، 1380بازده مصوب سـال  کوچک و زودهاي  اجرایی گسترش بنگاه نامۀ صنعتی، آیینهاي  شهرك

                                                        
1. international monetary fund (IMF) 
2. inter-american development bank (IADB) 
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رائه شده توسط ایـن  مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار ایران تا حدودي متفاوت است. تعاریف ا
  :به شرح جدول زیر ارائه شده استها  و ارگانها  سازمان
  

  کوچک و متوسطهاي  بندي بنگاه ایران جهت طبقههاي  و ارگانها  معیارهاي مورد استفاده در سازمان .4جدول 
  حداکثر تعداد کارکنان (نفر)    نام سازمان

  50    وزارت صنعت، معدن و تجارت
  5-50    صنعتیهاي  و شهرك سازمان صنایع کوچک

کوچک و هاي  اجرایی گسترش بنگاه نامۀ آیین
  50    1380مصوب سال  زودبازدة

  بانک مرکزي

  10  خرد
  10-49  کوچک
  50-99  متوسط
  نفر 100بیش از   بزرگ

  کوچک و متوسط در اقتصاد ایرانهاي  اهمیت و نقش بنگاه
درصـد   65طور متوسـط   هدهند و ب می را تشکیل درصد کل واحدهاي صنعتی 93صنایع کوچک در ایران 

هـاي   شـود در طـول برنامـه    مـی  بینی پیشاشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است و 
صنعتی ایران تنها متولی بسترسازي و هاي  توسعه این رقم افزایش یابد. سازمان صنایع کوچک و شهرك

تـرین   صـنعتی اسـت. از مهـم   هاي  ایع کوچک در شهركمورد نیاز براي استقرار صنهاي  ایجاد زیرساخت
   :توان به موارد زیر اشاره نمود می کوچک و متوسطهاي  بنگاههاي  و ظرفیتها  مزیت

 .انعطاف پذیري باال  
 مختلف سنی، جنسی تحصیلی و ...)هاي  رشد و توسعه کارآفرینی (در گروه.    
 .پرورش و بروز قوة خالقیت و نوآوري  
  توجهی از اشتغال کشور. بلجذب نیروي کار و سهم قاپتانسیل باالي   
 بزرگهاي  مین نیروي انسانی متخصص براي بنگاهتأ.   
 بزرگهاي  نسبت به بنگاهها  خروج از صنعت براي این بنگاه بودن هزینۀ کم.   
 بزرگ).هاي  کم براي شروع کسب و کار (در مقایسه با بنگاه نیاز به سرمایۀ    
  در کل مواد مصرفی خامسهم کم واردات مواد.   
 اقتصادي در جریان توسعۀاي  هکاهش اختالف درآمدي و منطق.   
 و استفاده از منابع و مواد خام محلی.گذاري  اندازهاي کوچک جهت سرمایه تجمیع پس  
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  کوچک و متوسط در ایرانهاي  مشکالت بنگاه
با مشـکالت نسـبتاً مشـابهی    کوچک و متوسط براي ایجاد و توسعه هاي  در اغلب کشورهاي جهان بنگاه

 نیـز  کشـورمان هـاي   که در مـورد بنگـاه  ها  از مشکالت این بنگاهاي  همواجه هستند. بنابراین در ادامه پار
  :گیرد می باشد مورد بررسی قرار می صادق

 کوچکهاي  عدم تعریف شفاف و واحد از بنگاه. 
 و متوسط کوچکهاي  بنگاه ۀو چارچوب جامع براي توسعها  عدم تعریف سیاست. 
 کوچک و متوسطهاي  بنگاه ۀعدم دسترسی به اطالعات و آمار کافی و درست در زمین. 
 ،ها ویژه در زمان تأسیس این بنگاه مالی و مدیریتی به کمبود دانش اقتصادي. 
 و اثرگذارکننده  نبود مراجع حمایت. 
 مـالی و اعتبـاري در اعطـاي    سسات ؤو سایر مها  عالقگی بانک دسترسی به منابع مالی کافی و بی عدم

 .ها به این بنگاه تسهیالت
 مین و حفظ نیروي انسانی ماهرأت. 
 کسب و کار. ۀارزان و رایگان براي شروع و توسعاي  هخدمات مشاور عدم ارائۀ 

  کوچک و متوسط  هاي  مین مالی در بنگاهتأ
 يالزم بـرا  یکـردن منـابع مـال    فراهم يبراها  ران شرکتیاست که در آن مد يفرایند ین مالیتأم اصوالً

هـاي   نـد. شـرکت  ینما ی میمنابع مال يآور اقدام به جمع ین مالیتأم يا پروژه با استفاده از ابزارهایشرکت 
کـه   یند. چهار فاکتور اصلیرا انتخاب نما یمناسب ین مالیمأد منابع تیاز خود بایکوچک و بزرگ بسته به ن

و افـق  گذاري  هیزان سرمایسک، بازده، میهستند شامل ر یشرکتمناسب هر  ین مالیمأمنبع ت ةکنند نییتع
ن منبع جذب ین بهترییتع ين است که براین این بیتوجه در ا قابل ۀد. اما نکتنباش میگذاري  هیسرما یزمان

هـاي   یژگـ یط آن کسب و کار را شناخت، سپس ویو شرا یژگید ویک کسب و کار، ابتدا بای يه برایسرما
ـ هر ين منابع را برایبا منابع، بهترها  ازیق نیقرار داد و با تطب یرا مورد بررس ین مالیمنابع مختلف تأم ک ی

ـ  يازهـا یط و نیک کسب و کار مشخص کرد. شـرا یط گوناگون یاز شرا ماً بـه  یک کسـب و کـار مسـتق   ی
کوچـک و متوسـط بـه    هـاي   دسترسـی بنگـاه  دارد.  یعمر آن کسب و کـار بسـتگ   ۀت آن در چرخیموقع

 مالی بسیار دشوار است و نهادهاي مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محـدودیت ایفـا  هاي  دارایی
 مینتـأ  و سـرمایه  بـازار  طریق از عموماً بزرگ هاي  بنگاه مالی مینتأ یافته توسعه کشورهاي نمایند. در می

دلیل عدم رشد مناسـب   به ایران در اما ،گیرند می انجام ها بانک طریق از متوسط و کوچک هاي بنگاه مالی
 وجـود  دلیـل  بـه  دیگـر  ازطرف و شود می انجام ها بانک طریق از بزرگ هاي بنگاه مالی مین، تأبازار سرمایه

 متوسط و کوچک هاي بنگاه مالی مینتأ توانایی لذا ،شود می درگیر بسیار ها بانک منابع تکلیفی، تسهیالت
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 از حمایـت  دهـد کـه   مـی  یافتـه و در حـال توسـعه نشـان     توسـعه  کشورهاي تجربیات .داشت نخواهند را
 و مقـررات  و قـوانین  سـازي  روان بـا  بـوده کـه   دولـت  عهـدة بر اول وهلۀ در متوسط و کوچک هاي بنگاه

 مربـوط ها  این بنگاه مشکالت عمدة آنکه وجود با .کنند هموار آنان فعالیت براي را راه مناسب بسترسازي
منـابع   .گردید خواهد تر آسان دولت حمایت با قوانین سازي روان همچون نیز امر این است، مالی مینتأ به
مین مالی از طریق ، تأ1مین مالی خصوصیمنابع تأ :تقسیم است لی کارآفرینان به چهار دسته قابلمین ماتأ

، 4مین مـالی داخلی تأهاي  ، روش3مین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)، تأ2استقراض (بدهی)
 اي. و تأمین مالی زنجیرهها  نمودن دارایی لیزینگ، تبدیل به اوراق

  مین مالی خصوصی. منابع تأ1
انـدازهاي شخصـی) و منـابع دوسـتان و      صوصی در واقع همان منابع شخصـی (پـس  مین مالی خع تأمناب

کسب و کارهایشان اندازي  اولین منبعی که کارآفرینان جهت تأمین وجوه مورد نیاز براي راهآشنایان است. 
مین مالی محاسبات ریسک و بازده ی است. براي این گروه از منابع تأمنابع خصوص نمایند می به آن رجوع

  گیرد.   نمی مین مالی در اولویت قرارتأهاي  مانند سایر روش
منابع مالی شخصی اولین جایی است که یک کـارآفرین در   اندازهاي شخصی): الف) منابع شخصی (پس

ن منبـع مـالی در دسـترس بـراي وي     تری ارزان نماید. این منبع می مین مالی به آن مراجعهوي تأوج جست
مین وجـوه  ترین منبـع تـأ   دنبال دارد، رایج عی که خودکفایی براي کارآفرین بهدلیل مناف د. بهرو می شمار به

  باشد. می اهکوچک و متوسط استفاده از محل صندوق شخصی صاحبان بنگهاي  براي بنگاهاي  هسرمای
دسترسی از طریق دوسـتان   داران به منابع قابل پس از صرف وجوه شخصی، بنگاه ب) دوستان و آشنایان:

در کسـب و کارشـان   گـذاري   آنان در قالب کمک و یـا سـرمایه  هاي  آورند و از سرمایه می و آشنایان روي
 دار بسـته بـه روابـط مـابین متغیـر      بنگـاه یا کمک این افراد بـه  گذاري  نمایند. احتمال سرمایه می استفاده

مخاطراتی  نیز باها  گذاري گونه سرمایه اما این ،باشند می گذاران غالباً صبورتر از سایر سرمایهها  باشد. آن می
 دار یا کارآفرین ، بنابراین بنگاهنشده مواجه هستند درست دركهاي  گرایانه و ریسک چون انتظارات غیرواقع

را با آنـان در میـان گذاشـته و افـق     گذاري  پیش روي سرمایههاي  و ریسکها  فرصت بایست صادقانه می
 شده توسط وي بیمۀ روي آنان قرار دهد. صداقت ارائه پیشگذاري  احتمالی این سرمایه ةروشنی را از آیند

  آتی خواهد بود.هاي  گذاري أمین مالی در سرمایهمناسبی جهت استفاده از این منبع ت

  لی از طریق استقراض (بدهی)مین ما. تأ2
مین مالی از طریق استقراض، شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهاي کوچک و متوسط قـرض  تأ

                                                        
1. private source of finance 2. debt financing 
 

3. equity finance 4. internal methods of finance 
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مین مـالی از طریـق بـدهی،    بوطه بازپرداخت نماینـد. در روش تـأ  مر بایست به همراه بهرة می واند  نموده
و مدیریتی خود را بر بنگـاه  گیري  توان تصمیم کارآفرین در عین حال که مالکیت بنگاه را در اختیار دارد و

نمایـد.   مـی  آتـی تعهـد  هاي  متعلقه در دوره ةنماید، نسبت به بازپرداخت مبلغ بدهی به همراه بهر می حفظ
خـود  هـاي   اندازي بنگـاه  حاصله از محل استقراض براي راههاي  نوعی از سرمایه بسیاري از کارآفرینان به

دهد که مالکیت کامل بنگاه  می دار یا کارآفرین استقراضی این اجازه را به بنگاه برند. اگرچه وجوه می بهره
آورده و  خود بایست استقراض ایجادشده را در تعهدات ترازنامۀ می را در اختیار داشته باشد. با این حال وي

الوه بـر ایـن بـا    متعلق به آن را در موعد مقرر در قرارداد بازپرداخت نمایـد. عـ   به این ترتیب اصل و بهرة
هـا   شده به این بنگـاه  ممکن است نرخ تسهیالت ارائه، کوچک و متوسطهاي  توجه به ریسک باالي بنگاه

مالی از طریق استقراض نسبت  مینتأهاي  مین مالی افزایش یابد. با این حال هزینهباالتر بوده و هزینۀ تأ
مین مالی از طریـق بـازار سـهام موجـب     أخالف تاست و برتر  مین مالی از بازار سرمایه و سهام پایینبه تأ

مین مـالی از طریـق   وجوي تأ گردد. کارآفرین که بر جست نمی کاهش مالکیت کارآفرین بر بنگاه مربوطه
ند ا مین مالی از طریق بدهی عبارتترین منابع تأ باشد. مهم می اعتباري زیادي مواجههاي  استقراض با گزینه

، مؤسسات 3کنندگان تجهیزات ، عرضه2، اعتبار تجاري1دگان مبتنی بر داراییدهن تجاري، قرضهاي  بانک :از
بیمـه، اوراق قرضـه،   هـاي   شـرکت  هـا،  هاي اعتباري و اعتبارات اسـنادي، کـارگزاري   انداز، خط وام و پس

   دولتی.هاي  و کمک 6خصوصی ، عرضۀ5اعتباريهاي  ، اتحادیه4مین مالی تجاريتأهاي  شرکت
تجاري بیشـترین تعـداد و   هاي  بانک مدت:مدت و بلند مدت، میان کوتاههاي  تجاري و وامهاي  الف) بانک

را هـا   نمایند. مالکـان کسـب و کارهـا، بانـک     می کسب و کارهاي کوچک و متوسط را ارائههاي  تنوع وام
اعطـاي  هـاي   غالبـاً در فعالیـت  هـا   دهنـد. بانـک   مـی  جهت استقراض مدنظر قرارها  عنوان اولین گزینه به

دهند در هنگام تخصیص تسهیالت به این کسـب و   می نمایند و ترجیح می کارانه عمل تسهیالت محافظه
در حال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپاي بـا ریسـک بـاال. چنانچـه     هاي  را به بنگاهها  کارها، آن

که جریان وجوه نقد کافی  دهد می بانکی در اعطاي تسهیالت خود به یک بنگاه دچار اشتباه شود، ترجیح
دقـت توسـط    کسب و کار کارآفرینان بـه هاي  بایست طرح می براي بازپرداخت تسهیالت موجود باشد. لذا

بسته به مبلغ تسـهیالت درخواسـتی در سـطوح مختلـف     ها  بانکداران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی
این است که آیا این طرح کسـب  ها  ین بررسیگیرد. نخستین دغدغه در ا می انجامها  ارکان اعتباري بانک

رغـم اینکـه    ؟ علیو کار قادر به خلق وجوه نقد کافی جهت بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود خواهد بود
باشند، آنچه بازپرداخـت تسـهیالت را در    می شده متکیتضمین تسهیالت خود بر وثایق اخذ برايها  بانک

و هـا   وثایق مورد قبـول بانـک   ي کافی بنگاه است. از طرفی تهیۀقدنماید، جریان ن می موقع مقرر تضمین
                                                        
1. asset-based lenders 2. trade credit 
 

3. equipment suppliers 4. commericial finance companies 
 

5. credit unions 6. private placements 
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هـاي   ترین نوع تسهیالت اعطایی به بنگاه رایجباشد.  ها می براي این بنگاههایی  داراي هزینهها  ترهین آن
گردد.  می سال اطالق مدت است که عموماً براي تسهیالت کمتر از یک کوچک و متوسط، تسهیالت کوتاه

ین مـالی خریـد موجـودي بیشـتر،     ممنظـور تـأ   تأمین سرمایۀ در گردش بهالت عموماً براي این نوع تسهی
رود.  مـی  کـار  از تنزیـل نقـدي بـه   گیـري   مین مالی فروش اعتباري و یا بهـره باالبرد ستاده (محصول)، تأ

مـدت و   جـه نقـد تبـدیل گـردد. تسـهیالت میـان      بازپرداخت این تسهیالت زمانی است که موجودي به و
 کـار گرفتـه   منظور افزایش سرمایۀ ثابت به گردد و عموماً به می سال و بیشتر اعطا دت براي مدت یکمبلند
اندازي و آغاز یک کسب و کـار، سـاخت    منظور راه بهها  شوند. اعطاي این نوع تسهیالت از طرف بانک می

  باشد.  می لندمدتبهاي  گذاري رخانه، خرید امالك و تجهیزات و تأمین وجوه براي دیگر سرمایهیک کا
عقود مورد استفاده در نظام بـانکی افـزوده شـده، استصـناع      تازگی به مجموعۀ عقودي که بهیکی از 

عنـوان ابـزار استصـناع بـه قـانون       شدن ابـزاري بـه   صد و نود دستورالعمل افزودهیس است. در سال هزار و
ک عقد مجـاز وارد  یعنوان  استصناع بهه شد و از آن پس یات بانکداري بدون ربا در بانک مرکزي تهیعمل

ـ آ معنـی سـاختن مـی    ن کلمه از مصدر عربـی صـنع بـه   یعقود بانکداري بدون ربا شد. به لحاظ لغوي ا د. ی
منظـور از استصـناع عقـدي    له را در خود دارد. به لحاظ اصطالحی یا وسیاستصناع درخواست ساخت کاال 

ـ ر کـاال  ییا تغیل و ید، تبدین متعهد به تولیبلغی معن عقد در مقابل میکی از طرفیموجب آن  است که به ا ی
شـود. منظـور    گر میین به طرف دیزمانی مع ةل آن در دوریاجراي طرحی با مشخصات مورد تقاضا و تحو

ـ   یک طرف تقاضاي ساخت دارد و طرف دین است که یاز عقد استصناع ا ـ ن ایگر در مقابـل مبلغـی مع ن ی
صورت مـوازي اجـرا شـود،     د بهیاي با تصناع در نظام بانکی عقود مبادلهکند. کارکرد اس تقاضا را اجابت می

ـ گ عهده نمـی  گر است و خود ساخت کاال را به طهچون بانک واس اي و  صـورت واسـطه   رد. لـذا بانـک بـه   ی
ـ خواهد از بانک مبلغـی پـول بگ   طور مثال فردي می دهد. به ن کار را انجام مییاستصناع موازي ا رد و آن ی

د به بانک مراجعه کرده و تقاضاي ین فرد اول بایش ساختمانی بسازد، بنابرایمانکار بدهد تا برایپمبلغ را به 
ک طرف بانک و طرف دوم مشتري یرد و یگ ن حالت استصناع اول صورت مییخود را مطرح کند که در ا

ن یـ ت اسـاخ  فـۀ یم وظیمسـتق ریطـور غ  داد که استصناع اول است، بانـک بـه  ن قراریشود و در ا بانک می
مانکار مراجعه یشود و به پ ک استصناع دوم میین روند، بانک وارد یرد. در کنار ایگ عهده می ساختمان را به

ـ ن ساختمان مورد نظـر را بسـازد. از ا  یخواهد در مقابل مبلغی مع کرده و از او می ـ ن طری ق مشـتري بـه   ی
ـ رسـد و ا  به اقساط خـود مـی  رسد و بانک هم در طول زمان  خود که احداث ساختمان بود می خواستۀ ن ی
 رگذاريیخالف برخی از عقود، تأثن است که بریژگی مهم عقد استصناع ایرد. ویپذ گري صورت می واسطه

کی از شروطی که در دستورالعمل بانک مرکزي آمـده  یاساس د دارد، چراکه بریتول مطلوبی بر روي مسئلۀ
مـورد بحـث در عقـد استصـناع اسـت و عقـد       ی که یشود کاال و در مباحث فقهی و حقوقی هم مطرح می

ا یـ ک کاال ید ید ساخته شده باشد. لذا در عقد استصناع حتماً با تولیشود، نبا استصناع بر روي آن انجام می
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د ملی کمک کنـد  یتواند به تول ن عقد مییم و ایاقتصادي مواجه هست ةک ارزش افزودیله و یک وسی ۀارائ
  رد.یره مورد استفاده قرار بگیصنعت و معدن، مسکن، کشاورزي و غدي اعم از یهاي تول و توسط بخش

مـدتی بـه بنگـاه     ة کوتـاه خط اعتباري فراینـد تخصـیص وجـو    اعتباري و اعتبارات اسنادي:هاي  ب) خط
از تولید شد که توانست مبـالغ  اي  هباشد. زمانی که بنگاه وارد مرحل می منظور حفظ جریان نقدي مثبتش به

توان بـراي خـط اعتبـاري در     می گردد. مزیتی که می دست آورد، این تسهیالت بازپرداخت همورد نظر را ب
کـه   حالیگیرد. در نمی به آن تعلقاي  هنظر گرفت این است که تا زمانی که وجوه بازپس گرفته نشود، بهر

 ةکننـد  معـامالت بـا توزیـع    صوصگیرد. در خ می در زمان نیاز جریان نقدي این خط فوراً در دسترس قرار
ـ   کـار گرفتـه شـود. در چنـین      هجدید که ممکن است بنگاه از نظر اعتباري داراي تضامین کافی نباشـد، ب

  یک اعتبار اسنادي، پرداخت به بنگاه را تضمین نماید. ارائۀ تواند با می مواقعی، بانک
اولیـه و  کننـدگان، خریـدهاي مـواد     فروشـندگان و عرضـه   کنندگان تجهیزات: ج) اعتبار تجاري و عرضه

نماینـد.   می مین مالیباشد، با بهرة معینی تأ می روز یا بیشتر 90تا  30ها  را که پرداخت آنها  قطعات بنگاه
کننـد تـا    مـی  تسهیالت خرید، مالکان کسب و کارها را تشویق دگان تجهیزات از طریق ارائۀبیشتر فروشن

مین مالی تشابه زیادي بـه اعتبـار تجـاري    أاین روش ت تجهیزات مورد نیاز خود را از آنان خریداري کنند.
در طـول عمـر   دارد. معموالً فروشندگان تجهیزات، یک شرایط اعتباري منطقی با پرداخت منصـفانه کـه   

  کنند. می طور متعادل تقسیط شده باشد را پیشنهاد تجهیزات به
هیالت مبتنـی بـر   تس انداز ارائۀ تخصص مؤسسات وام و پس د) موسسات مالی و اعتباري و شرکت بیمه:

تسهیالت رهنی براي مسکن، تسهیالت مبتنـی بـر    ؤسسات عالوه بر ارائۀواقعی است. این مهاي  دارایی
درصـد از ارزش دارایـی را بـا     80توانند تا  می سساتکند. این مؤ می تجاري و صنعتی نیز ارائههاي  دارایی

تواننـد دو   مـی  بیمه نیزهاي  شرکت نمایند.ساله در یک تسهیالت نوعی ارائه  30زمانی بازپرداخت  ۀبرنام
شـوند کـه    می مبتنی بر مبالغی ایجاداي  هو رهنی را ارائه نمایند. تسهیالت بیمه ناماي  هنوع تسهیالت بیم

  شود. می از طریق حق بیمه پرداخت
دارند، یت اعضاي خود قرار که غالباً تحت مالکها  این اتحادیه خصوصی:هاي  اعتباري و عرضه ه) اتحادیۀ

ها  برخی از آناین آیند. با وجود  می مصرفی و خودرو به شمارهاي  وام ۀسسات براي ارائؤترین م شده شناخته
تسهیالت ها  باشند. این اتحادیه می اندازي کسب و کار به اعضاي خود نیز ۀ تسهیالت براي راهتمایل به ارائ

بایست به  می یک کارآفرین جهت دریافت تسهیالت نمایند و نمی خود را به بیرون از اعضاي اتحادیه ارائه
ة محـدودي از  اعتباري درآید. فرایندي که در آن بنگـاه بـراي اسـتقراض تنهـا بـه عـد       ۀعضویت اتحادی

آورد،  مـی  بازنشستگی هستند، رويهاي  بیمه یا صندوقهاي  شرکت عضو دهندگان، که معموالً تسهیالت
 ۀپذیرد. بدهی عرض نمی ستقراض از طریق انتشار عام اوراق صورتخصوصی نام دارد. در این فرایند ا عرضۀ

 طور ذاتی در حیطه اوراق قرضه راکه بهباشد. چ می و اوراق قرضه ولیخصوصی حالتی میانی تسهیالت معم
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. نرخ بهره ثابت، گیرنده بستگی دارد تسهیالت به نیازهاي فردي تسهیالتگنجد، اما شرایط آن همانند  می
جملـه  گذاران خصوصـی از  پذیري بیشتر سرمایه کمتر و نهایتاً ریسکهاي  تر، محدودیت بلندمدتسررسید 

  خصوصی برشمرد. هادار تبدیل شده به عرضۀتوان براي اوراق ب می کههایی  مزیت
براي کمک به کارآفرینان ها  باشد که دولت می پایین تسهیالتی بلندمدت با نرخ بهرة :دولتیهاي  و) کمک
  نمایند. می اعطا ب و کار نوپا و یا در حال رشدشاناندازي کس هبراي را

اقتصـادي از طریـق   هاي  و پروژهها  مین مالی بنگاهتوان گفت در اقتصاد ایران عمدة تأ می در مجموع
کوچـک و  هـاي   مین مـالی بنگـاه  و مؤسسات مالی در فرایند تـأ ها  گیرد. اما بانک می سیستم بانکی انجام
 از مراحل رشد بنگاه یکیعمدتاً مناسب با  ین مالیمأک از منابع تیهرمواجه هستند.  متوسط با مشکالتی

ـ   يتجـار هـاي   دهیاسازي  يتجار ۀدر مرحل ین مالیمأتهاي  منابع و روش . مسلماًباشد می رشـد   ۀبـا مرحل
 يبـرا بـورس و فرابـورس   هاي  تیگر قابلید يسومتفاوت خواهند بود و ازها  ع و گسترش و بلوغ بنگاهیسر

اسـت.  هـا   شـتر از بانـک  یار بیبسـ  انـد،  ه را گذرانـده یرشد اول ۀکه مرحل یسساتؤو مها  شرکت ین مالیمأت
اسـت.   ياقتصـاد هـاي   بنگـاه  يبرا یالت مالیمنابع و تسه ةکنند نیمأت ة، عمدیهاست که نظام بانک سال

ـ    ته جا ن نکیا يد بتوان گفت در اذهان فعاالن اقتصادیکه شا اي هگون به ن یمأافتاده است کـه تنهـا منبـع ت
هـاي   از روش یکـ یعمـدتاً   هـا،  که در هر مرحله از رشـد بنگـاه   یدر صورت. هستندها  بانک ها بنگاه یمال

ت موجـود  یجـاد وضـع  یدر ا يبه نظـر، عوامـل متعـدد    .مناسب هستندها  بنگاه ین مالیمأت يشده براذکر
در هـا   د بانـک یـ الت تولین تسـه ییاز نرخ سود نسبتاً پـا  يعوامل اقتصاد ۀنیاثرگذار بوده و هستند. در زم

ـ د بـه ا یتوان نام برد که سبب اقبال بخش تول می گذشتههاي  سال ـ ی خصـوص   و بـه  ین مـال یمأن روش ت
ـ  ن روش با توجه به قدرت چانهیبزرگ از اهاي  شتر شرکتیب ةاستفاد هـاي   شـتر نسـبت بـه بنگـاه    یب یزن

و  یجـ یه چه از لحـاظ ترو یکمتر بازار سرما یافتگی ان توسعهین میالت شده است. البته در ایکوچک تسه
از عوامـل   یکـ یگـر  ید يسـو ده است. ازد علت بویز مزیشده در آن ن بکارگرفته یمال يچه از لحاظ ابزارها

تـوان برشـمرد. ضـمن     ی مینسبت به شراکت در تجارت و بازرگان یت منفینه را ذهنین زمیدر ا یفرهنگ
 ی، از لحـاظ فرهنگـ  44اصـل  هـاي   اسـت یخصـوص بعـد از ابـالغ س    گذشـته و بـه  هـاي   که در سـال نیا
ـ تولهـاي   در بنگاه يشتریز قبول شراکت بیو ن يریپذ سکیر  یو خـودگردان  یتیریدر مقابـل خودمـد   يدی

اخیـر،  هـاي   (مطالبات معوق) در سالها  از طرفی رشد تسهیالت غیرجاري بانک م.یرا شاهد هستها  بنگاه
از هـا   بودن نرخ تسهیالت پرداختی نسبت بـه نـرخ تـورم در برخـی سـال      کلیفی و کماعطاي تسهیالت ت

هـاي   مین مـالی بنگـاه  بـراي تـأ  ها  و کاهش تمایل آنها  عواملی است که منجر به برخورد احتیاطی بانک
  کوچک و متوسط شده است.
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  مین مالی از طریق بازار سرمایه (سهام). تأ3
انـدازي کسـب و    ریق استقراض و منابع خصوصی جهت تأمین مالی راهط مین مالی ازبر تأها  اتکاي بنگاه

آمـده از ایـن منـابع     دسـت  هب رد. سرمایۀوجود آو سعه ممکن است مشکالت زیادي را بهکار و یا رشد و تو
ش استقراض است. اعتبار کارآفرین در استفاده از وجوه خصوصی در میان است و در روهایی  داراي هزینه

باشـند. از طرفـی    مـی  سال) مطـرح  5تا  3زمان محدود بازپرداخت (غالباً حداکثر  و نیز مدتپرداخت بهره 
اصـل و فـرع   اي  هدورهـاي   آیـد. بـدهی بازپرداخـت    نمی حساب سرمایۀ ناشی از بدهی، سرمایۀ تعهدي به

اقتصـادي نظیـر   هـاي   گردد کـه در هنگـام بحـران    می نماید و این عوامل موجب می تسهیالت را ایجاب
ویژه بر جریان نقـدي   سب و کار و ... که بر سودآوري بهاهش فروش، عدم وصول به موقع درآمدهاي کک

گذارد، بنگاه در معرض تهدید قرار گیرد. در چنین مواقعی ممکن است شرکت از بازپرداخت  می ثیربنگاه تأ
شده و یـا   ترهینهاي  در نهایت داراییها  اقساط تسهیالت ناتوان شود. در چنین مواقعی ممکن است بانک

هـاي   ایهماز سـر هـا   گردد بنگـاه  می خود بنگاه را تملیک و یا وادار به انحالل نماید. به همین دلیل توصیه
گونـه منـابع    بنگاه باشد، استفاده نمایند. ایـن منوط به بازدهی ها  پذیر متعهد و صبور که بازدهی آن سکری
نداز آتی بنگـاه  ا ، زیرا عمدتاً با دیدي بر چشماستتر  ریسک مطلوبالی براي کسب و کارهاي جدید و پرم

 عنـوان معیـار اصـلی مـدنظر قـرار      اغلب عملکرد گذشته بنگـاه را بـه  ها  که بانک حالیمتمرکز هستند. در
گیـرد. ایـن روش ضـمن     مـی  مالکان بنگاه قـرار  گذار در زمرة اي، سرمایه دهند. در تأمین مالی سرمایه می

مین تأهاي  ترین مزیت کند. یکی از مهم می آن را نیز تقسیم کند، عایدات بالقوة می اینکه ریسک را تقسیم
گونه  سرمایه از طریق سهام این است که نباید همانند یک وام بازپرداخت شود. برخی از منابع رایج در این

 هـاي  سـهامی بـزرگ، شـرکت   هـاي   ، شـرکت 2، شـرکا 1فرشتگان کسـب و کـار   :ند ازا مین مالی عبارتتأ
  .5کوچکهاي  شرکت نویسی عرضۀ و نام 4، فروش عمومی سهام3پذیر مخاطرهگذاري  سرمایه

 شود کـه سـرمایۀ   می کار گرفته گذارانی به رمایهاین اصطالح براي توصیف س :الف) فرشتگان کسب و کار
کار، افرادي سازد. فرشتگان کسب و  می آغازین قرار دارند را فراهم ریسک که در مرحلۀ پرهاي  اولیه بنگاه

که در ابتداي کسب و کار خود هستند و هنوز هایی  مستقیمی را در بنگاهگذاري  ثروتمند هستند که سرمایه
گونـه ارتبـاط خویشـاوندي و دوسـتی بـا       دهند (بدون هـیچ  می تعیین نشده است انجامها  قیمتی براي آن

در کسب و کارهایی هستند که در اري گذ کارآفرین). در اغلب موارد فرشتگان کسب و کار مایل به سرمایه
مـالی خـود در ایـن     و انرژي خود را نیز هماننـد سـرمایۀ  ند دانش، تجربه ا مایل مورد آن اطالعاتی دارند و

  نمایند. گذاري  بنگاه سرمایه

                                                        
1. business angels 2. corporations 
 

3. venture capitalist 4. ipo – initial public offering 
 

5. small company offering registration - SCOR 
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توانـد جـزو    مـی  کسب و کار پیشنهادي منظور گسترش سرمایۀ انتخاب یک یا چند شریک، به :ب) شرکا
الـف) شـرکاي    :باشـند  مـی  تقسیم عمده قابل ک کارآفرین باشد. شرکا به دو دستۀروي یپیش هاي  گزینه

دهنـدگان و  هایشان را از ادعاي اعتبار اییدارها  کلی (عمومی) ب) شرکاي محدود که مسئولیت محدود آن
  دارد. می بستانکاران بنگاه محفوظ نگه

گـذاري   سـرمایه هـاي   دنیـا، صـندوق  بـزرگ  هـاي   بسـیاري از بنگـاه   :سـهامی بـزرگ  هـاي   ج) شرکت
مربوط به کسـب و کارهـاي کوچـک و متوسـط ایجـاد      هاي  مین مالی پروژهمنظور تأ پذیري را به مخاطره

بلکـه دسـتیابی بـه     ،باشـد  نمـی  صرفاً جهت کسب سودها  گذاري گونه سرمایه عمدتاً هدف از این اند. کرده
  دي مدنظر است. نوین و یا حرکت در راستاي اهداف راهبرهاي  فناوري

خود را در  خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایۀهاي  بنگاه :پذیر مخاطرهگذاري  سرمایههاي  د) شرکت
ها  که هنوز قیمتی براي آنهایی  در بنگاهگذاري  کنند. سرمایه میگذاري  پرریسک یا نوپا سرمایههاي  فعالیت

دیگر  عبارتی پذیر نام دارد. به مخاطرهگذاري  سرمایهباشند،  می تعریف نشده و داراي پتانسیل رشد چشمگیري
 ةشـد  جدیـد معرفـی  هـاي   نشـده در سـهام بنگـاه    گـذاري  بلندمدت با ریسـک ارزش گذاري  نوعی سرمایه

شـود.   مـی  گذار از دو محل حاصـل  پاداش سرمایهگذاري  در این سرمایه ،پذیر است مخاطرهگذاري  سرمایه
ناشی از  ي حاصل از سود تقسیمی سهام. بازدةاي) و بازدهی نقد مایهش قیمت احتمالی سهام (سود سرافزای

همراه است گذاري  بودن (توان نقدشوندگی پایین) سرمایه تمالی با ریسک مازاد و غیرنقدینهافزایش قیمت اح
شده  انجامهاي  اساس بررسیادانه مورد مبادله قرار گیرد. برتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آز نمی که

گـذاران   شـود. سـرمایه   مـی  پذیر منتج بـه شکسـت و زیـان    مخاطرههاي  گذاري بیش از یک سوم سرمایه
و انـد   گونـه درآمـدي ایجـاد نکـرده     کنند که هنوز هیچ میگذاري  سرمایههایی  پذیر غالباً در بنگاه مخاطره

  مند نیستند.  به نیز بهرهامل مدیریتی و با تجرمحصولی را در جریان تولید ندارند و از یک تیم ک
فروش سـهام   توانند از طریق می مین مالی، کارآفریناندر مراحل پسین تأ :)IPOعمومی سهام ( ه) عرضۀ

روش کـارا   گذاران، به یک بنگاه عمومی (سهامی عام) تبدیل شوند. این روش یک بنگاه به عموم سرمایه
ن بـراي  شد بر است. عمومی زا و زمان فرایندي هزینهز است، اما مستلزم مورد نیا براي دستیابی به سرمایۀ

هـاي   پذیر نیست و در واقع تنها تعداد کمی از کارآفرینان قادرنـد تـا بنگـاه    هر کسب و کار کوچکی امکان
  نوپاي خود را عمومی کنند.

  مین مالی از منابع داخلی. تأ4
مین مـالی در اختیـار و   گونـه تـأ   ایـن خود از ظرفیت ایجاد سرمایه برخوردار است.  نوبۀ یک کسب و کار به

ي هـا  مین مـالی پـروژه  تـرین منـابع تـأ    هزینـه  ی قرار دارد. این منبع یکی از کـم دسترس هر بنگاه کوچک
بـع داخلـی سـود    توانند از محل من ها می مین مالی بنگاهباشد. در مراحل پسین تأ اي می هبلندمدت و توسع
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مالی خود استفاده نمایند. در خصوص کسب و کارهاي کوچک هاي  مین مالی نیازمنديانباشته نیز براي تأ
به کمترین حد ممکـن  ها  جویی در هزینه خود را با صرفهاي  هسرمایهاي  توانند نیازمندي می و متوسط نیز

  بایست مورد توجه کارآفرین قرار گیرد. می جویی در خرج پول صرفههاي  برسانند. البته شیوه

  تملیک  لیزینگ یا اجاره به شرط  .5
ها بـه   گذاري بنگاه دادن نیازهاي سرمایه مین مالی است که با هدف پوششأمدت ت لیزینگ یک ابزار میان

 )1مـوجر ( هـاي لیزینـگ   گیـرد. شـرکت   آالت، تجهیزات، خودرو و ساختمان مورد استفاده قرار مـی  ماشین
 ةنموده اسـت و امکـان اسـتفاد   انتخاب  2رجأتجهیزاتی را که مست نمایند، معموالً تجهیزات را خریداري می

جر ألیزینـگ، مسـت   ةنمایـد. بـراي دور   شـده فـراهم مـی    تعیین ةتجهیزات توسط مستاجر را براي یک دور
 ةتعهدي است. در پایان دور ةبهر ۀپردازد که به همراه هزین موجر میاي به  صورت دوره هایی را به پرداخت

اي) یـا اینکـه بـه مـوجر      ویژه در لیزینگ سـرمایه  (به جر منتقل شوندأتوانند به مست یزینگ، تجهیزات میل
ویژه در لیزینگ عملیاتی) یا اینکه دور انداخته شوند یا به طرف سومی فروختـه شـوند     بازگردانده شوند (به

اي است کـه در   هاي تعهدي) لیزینگ بر دو نوع عملیاتی و سرمایه هاي قرارداد و دارایی (بر اساس ویژگی
 .د شدادامه بیان خواهن

کننده به قصد برخـورداري از   دهنده و اجاره در این نوع لیزینگ قرارداد یا توافقی بین اجاره لیزینگ عملیاتی: )الف
معمولی است با این تفـاوت کـه ممکـن     ةشود. لیزینگ عملیاتی مثل اجار میي مورد اجاره منعقد  حق انتفاع کاال

  د.جر داده شوأاجاره در پایان مدت اجاره به مستي مورد  است قرارداد یا توافق حق خرید کاال
اي در حقیقت همان فروش اقساطی است با این  لیزینگ سرمایه اعتباري: ةاي یا اجار لیزینگ سرمایه )ب

ي مورد اجاره به خریدار منتقل و سپس اقساط آن وصـول   تفاوت که در فروش اقساطی ابتدا مالکیت کاال
شـود و   ط مالکیت منتقـل مـی  اي ابتدا اقساط وصول و در پایان آخرین قس هشود، اما در لیزینگ سرمای می

ي مورد اجاره را تصـرف   دهنده کاال کننده) نتواند اقساط را در مهلت مقرر بپردازد، اجاره جر (اجارهأاگر مست
  رسد.  گذاري به حداقل می در این نوع لیزینگ ریسک سرمایه کند. ضمناً می

که لیزینگ یک ابـزار مناسـب بـراي    هاي متعددي است. اول این ي مزیتها داراSME يلیزینگ برا
سـازد تـا درآمـد     ها را قادر می زیاد است و شرکت ۀاولی ۀگذاري بدون استفاده از سرمای ایهمین مالی سرمأت

تواند ظرفیت تولیدي بنگاه  همچنین لیزینگ می د.مورد انتظار خود را با جریانات نقدي کاالها انطباق دهن
طور اثربخشی روي نقدینگی یا سطح اهـرم بنگـاه اثـر بگـذارد. دوم اینکـه       افزایش دهد بدون اینکه به را

سـازد تـا    هـا را قـادر مـی    هاي مالیاتی مناسبی منتفع گردند و بنگـاه  توانند از رویه قراردادهاي لیزینگ می
دلیـل افـزایش    اید. سـوم اینکـه بـه   ر بنگاه کسر نمپذی طور ماهانه از درآمد مالیات  لیزینگ را بههاي   هزینه

                                                        
1. lessor 2. lessee 
 



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                128

مین مالی از طریق لیزینگ رقیب دریافـت اعتبـار   أت ۀشود، هزین توسط موجر نگهداري می که یهای دارایی
ـ    .طور سنتی است به مین أچهارم اینکه فروشندگان از اجاره براي افزایش فروش خود از طریـق تسـهیل ت

یـات کـل   ه مالحظات مالیاتی در لیزینگ نقـش دارد. مال کنند. پنجم اینک مالی براي خریداران استفاده می
ماندن مالکیت دارایی براي گروهی که در معرض مالیـات بیشـتري اسـت بـاقی      تواند با باقی پرداختی می

موفقیت لیزینـگ   اي باشد. مین مالی خارج از ترازنامهأتواند یک منبع براي ت لیزینگ می ششم اینکهند. ماب
اغلب براي دستیابی ها  SMEت دالیل مختلفی دارد. در حقیقها  SMEالی در بین مین مأعنوان نوعی ت به

ق اعتباري از مشتریان سواب ها معموالً شوند. بانک رو می اي روبه هاي بانکی رایج با مشکالت عدیده به وام
هـاي  SMEخصوص  (به هاSME د. معموالًخواهن محکم می ۀپای ۀکافی و سرمای ۀ مطمئن، دارایی یا وثیق

دلیـل   هاي لیزینـگ بـه   د. در مقابل، شرکتهاي بانک را برآورده کنن توانند تمام خواسته ، نمیسیس)تازه تأ
مرکز بر سوابق اعتباري یـا  جاي ت تضمینی بسیار محکم است، بهداشتن مالکیت قانونی دارایی که دراختیار

کننـد. بـه    ه تمرکز مـی مبالغ اجار سسه براي پرداختؤقاضی بر قدرت تولید جریان نقدي ممت ۀپای ۀسرمای
تواننـد از   سسات نوپاي کوچکی که از پتانسیل رشد و سودآوري مناسـبی برخوردارنـد مـی   ؤهمین دلیل م

با نگاهی به کشورهاي در حال توسعه، میزان اهمیت لیزینگ  د.مند شون هاي لیزینگ بهره خدمات شرکت
مین سرمایه باشند، أتوانند منبع ت رهاي سرمایه که میشود. در این کشورها بازا تر می روشنها  SMEي برا

دلیل ضعف قوانین مربوط بـه ضـبط    عنوان دیگر منبع مهم سرمایه، به ها، به اند و بانک توسعه نیافته اغلب
ه در بسـیاري از مواقـع   بنابراین لیزینگ در کشورهاي در حال توسـع  ،کنند وام خودداري می ۀوثیقه از ارائ

   د.شو ها محسوب میSME يسرمایه برامین أتنها راه ت

  تبدیل به اوراق بهادارسازي  .6
سسات را ؤاست که توجه بسیاري از م یمال یر مهندسیاخ يها  ياز نوآور یکی يل به اوراق بهادارسازیتبد

 انیجاد جریا ییها که توانا ییدادن انواع داران روش، با پشتوانه قراریز به خود معطوف ساخته است. در این
شود کـه    یم یمختلف سع يها  زمیها و مکان  ها با استفاده از روش آن ياعتبار ۀش رتبیرا دارند و افزا ينقد

ـ انجـام گ  يتر  ط مطلوبیبا شرا ین مالیمأنتقل گردد و هم تگذاران م  هیها به سرما ییسک دارایهم ر  .ردی
یافتـه و   یسک مشهور در کشورهاي توسعهقال رمین مالی و انتأاوراق بهادارسازي یکی از منابع تتبدیل به 

 ۀهاي مالی است که بـازار سـرمای   سسات مالی و بنگاهؤشورهاي در حال توسعه براي اکثر مدر برخی از ک
 .اي در سطح متوسط دارند یافته توسعه

 اینکـه  هایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند مانند تبدیل به اوراق بهادارسازي مکانیزمی است که دارایی
هـاي   طـور ویـژه، برخـی از حسـاب     نمایـد. بـه   معامله در بازار سرمایه تبدیل می ها را به ابزارهاي قابل وام

 SPV گیرند و به بنگاه با هدف خـاص یـا   دریافتنی (دارایی) ناشر در یک بسته از ابزارهاي مالی قرار می
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ـ  ۀوسیل  این بسته از ابزارهاي مالی را به SPV شوند. بنگاه فروخته می زار بـدهی (ماننـد اوراق بـه    انتشار اب
مزیت اصلی تبدیل . نماید مین مالی مجدد (ریفاینانس) میأبازارهاي سرمایه ت در )ABS دارایی یا ۀپشتوان

هاي کوچک و متوسط این است که این روش به پشتیبانی و حمایت بیشـتر   به اوراق بهادارسازي در بنگاه
ـ ن ها کمک میSME ضدر مورد قدرت استقرا یـد تـا   نما تبـدیل بـه اوراق بهادارسـازي کمـک مـی     د. مای

  .دهندگان اولیه کاهش یابد مین مالی وامأاي و ت هاي سرمایه محدودیت
نمایـد.   هـاي مبادلـه ایجـاد مـی     تبدیل به اوراق بهادارسازي، این روش هزینه ةدلیل ماهیت پیچید به

اي باال باشـد   مالحظه طور قابل بهادارسازي بههاي کوچک، هزینه تبدیل به اوراق  ویژه اینکه براي بانک به
  اجتناب است.  قابل که غیر

  اي همین مالی زنجیرتأ .7
 يبـرا  سـک یر کمهاي  حوزه عنوان به تواند می کار، و کسب يفضا بهبود صورت در که ییها حوزه از یکی

 کی يمبنا بر که ياقتصادهاي  بنگاه از دسته آن. است نیمأتهاي  رهیزنج یمال نیمأت ،شود یتلقها  بانک
ـ  ةریزنج کی جادیا به اقدام کیاستراتژ مانیپ ـ  مناسـب  نیمأت ـ خر نیب  محصـوالت  فروشـندگان  و دارانی

ـ جر در که يشتریب ثبات واسطه به ،اند نموده خود ازین مورد ۀیاول مواد ای و يدیتول ـ تول و يدرآمـد  انی  يدی
ـ مـالی زنج  نیتـأم . شـوند  یتلقـ ها  بانک سکیر کم انیمشتر عنوان به توانندیماند  کرده برقرار خود اى  رهی

 ۀمرحل تا هیاول مواد ۀیته مرحلۀ از مواد، لیتبد و کاال انیجر با مرتبط هاى تیفعال همۀ که است فرایندي
ها  سازمان وها  شرکت دنیا، امروز رقابتی فضاي شود. در می شامل را کننده مصرف به نهایی کاالى لیتحو

 داده مدیریت ابزارهاي طریق از رقابتی ایجاد مزایاي به اقدام مدیریت، علوم و فناوري انواع ازگیري  بهره با

 از یکـی  کننـد.  مـی  سـازمان  ارتباطـات  یا و تولید مانند سازمانی روندهايسازي  بهینه و دانش مدیریت و

 زنجیـرة  مدیریت است، کرده مطرح را سودمندي بسیار مباحث زمینۀ این در که مدیریتی علوم ترین مهم

 تبـادل سازي  نهیبه با را خود يتجار روابط بود خواهد قادر سازمان ابزار، نیا ازگیري  بهره با است. تأمین

 حمل مانکارانیپ و کنندگان محصوالت عیتوز ه،یاول مواد کنندگان تأمین رینظ يتجار همکاران با اطالعات

بدین ترتیب بنگاه اقتصادي موفق خواهد شد تا در زمان بسیار کمتري محصـول   .دهد توسعه کاال نقل و
ثیر را کاهش دهـد. در مطالعـات سـنتی تـأ     اضافیهاي  خود را به بازار عرضه کرده و زمان تولید و هزینه

طور عمده تصـمیمات از منظـر مـدیریت     تأمین نادیده انگاشته شده است و به مالی در زنجیرةهاي  جریان
 گیرد. می مورد توجه قرار و ...)گذاري  عملیاتی (مانند ظرفیت، موجودي، سطوح سفارش، قیمت

هـاي   مین مالی است که بخـش أهاي تفرایندورانه و از کسب و کارهاي فنااي  همجموعمین أت ةزنجیر
کـارایی  مین مـالی و بهبـود   تـأ هاي  منظور کاهش هزینه مالی را به ةکنند مینخریدار، فروشنده، مؤسسۀ تأ

سـازي   مدت بـراي بهینـه   ) اعتباري کوتاهSCF(اي  همین مالی زنجیردهد. تأ می کسب و کار به هم ارتباط



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                130

طـور کلـی شـامل پلـت      آورد. این روش تـأمین مـالی بـه    می در گردش خریدار و فروشنده فراهم سرمایۀ
از ابتـدا تـا انتهـا     ل فراینـد معامالت خودکار و روند فاکتور و تکمیسازي  منظور اجرایی فناوري بههاي  فرم

ایـن  هاي  باشد و پیچیدگی سازي می مین تا حدود زیادي مرهون جهانیاست. ترویج تأمین مالی زنجیرة تأ
اقالمـی   توجـه اسـت.   بـل فروشی قا د صنایع خودرو، تولید و بخش خردهخصوص در صنایعی مانن فرایند به

و تنزیل بدهی در زنجیـرة تـأمین مـالی موجـود     لی موجودي مین ماپرداختنی خریدار، تأهاي  چون حساب
عواملی هستند که خالق ارزش افزوده در اقتصاد هسـتند. اگـر ایـن     مجموعهاي  همین مالی زنجیراست. تأ

هـاي   نماید. در دهه می زنجیره درست عمل ننماید، مانعی در خلق ارزش افزوده در نگاه اقتصاد کالن وارد
نمودن و بهبودبخشـی فراینـدهاي   وان رقابتی خود سعی در استانداردت منظور حفظ و افزایش م به70و  60

کیفیت بهتر و هزینۀ کمتر داشته باشند. اندیشۀ غالب در آن زمـان   داخلی خود داشتند تا بتوانند تولیدي با
بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتر، مهندسی و طراحـی  هاي  نیاز دستیابی به خواسته این بود که پیش

تمرکز خود را بـر افـزایش و   ها  اساس بنگاه باشد. برهمین می ي و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگقو
با افزایش تنـوع در الگوهـاي مـورد انتظـار مـورد      م  80 ۀبهبود کارایی گذارده بودند. بعدها و در طول ده

 ۀطـوط تولیـد و توسـع   پـذیرش در خ  بـه افـزایش انعطـاف   اي  هطـور فزاینـد   بهها  انتظار مشتریان، سازمان
م به همراه بهبـود فراینـدهاي    90 زهاي مشتریان متمرکز شدند. در دهۀمین نیاأمحصوالت جدید براي ت

بهبـود   حضور در بازار که براي ادامۀتولید و بکارگیري مهندسی مجدد، مدیران بسیاري از صنایع دریافتند 
کنندگان قطعات و مواد  افی نیست، بلکه تأمینشرکت کهاي  پذیري در توانایی فرایندهاي داخلی و انعطاف

کننـدگان محصـوالت نیـز بایـد ارتبـاط       زمانی کمتر تولید نمایند و توزیـع نیز باید موادي با کیفیت بهتر و 
مین مـالی  باشـند. بـا چنـین نگرشـی، رویکـرد تـأ       بازار تولیدکننده داشـته  توسعۀهاي  نزدیکی با سیاست

اخیـر  هاي  سریع فناوري اطالعات در سال صه نهادند. از طرفی با توسعۀبه عرو مدیریت آن پا اي  هزنجیر
مین بـا  ة تـأ اساسی مـدیریت زنجیـر  هاي  مین، بسیاري از فعالیتکاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیرة تأ و

جدید در حال انجام است. با وجود اینکه برخی اصطالحات در مدیریت داراي تعاریف متفـاوتی  هاي  روش
ل تمـامی کسـب و   مین شـام فهومی عمـومی و واحـد هسـتند. زنجیـرة تـأ     مین داراي مة تأرهستند، زنجی

خالف تصور تقاضاي مشتري نهایی هستند. بر ةکنند مینطور مستقیم و غیرمستقیم تأ کارهایی است که به
تنهـا شـامل   اي  همین مـالی زنجیـر  شـوند. تـأ   نمـی  عامه، عناصر واسطه در مدیریت، زائـد و مضـر تلقـی   

 کننـد،  مـی  مینرا تأها  مورد نیاز کارخانه مل تمام عواملی است که مواد اولیۀبلکه شا ،ندگان نیستتولیدکن
کننـدگان محصـول نهـایی     و همچنین شامل فروشندگان و توزیعکنند  می کنند، انبار می فروشند، حمل می

اي  همـالی زنجیـر  مین شدن نقش هرکدام از ایـن عوامـل، تـأ    رنگ طبیعی است که با حذف یا کم هستند.
ـ  ، بلکه ادامۀماند میدرستی عمل نکرده و نه تنها آن حلقه از زنجیر از کار باز به نیـز  هـا   حلقـه  ۀفعالیت بقی

  گردد. می دچار اخالل
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مشـتري  هاي  شامل تمام واحدهایی است که در رفع نیازاي  همین مالی زنجیرطورکه ذکر شد تأ همان
 مینة تـأ زنجیـر هـاي   ازاریابی، مهندسی، طراحی و ... نیز جزو بخشثر هستند. عالوه بر این واحدهاي بؤم

 هـا،  فـروش  شـامل عناصـري چـون مشـتري، خـرده     اي  همین مالی زنجیرطور معمول یک تأ باشند. به می
و مؤسسات اعتبـاري)،  ها  کنندگان سرمایه (بانک کننده، تولیدکننده، تأمین توزیعهاي  بنگاه ها، فروش عمده
تواند  می کسب و کار، يکه در صورت بهبود فضا ییاه هاز حوز یکیباشد.  می واد اولیه و ...کنندگان م تأمین

ـ هاي  رهیزنج ین مالیمأشود ت یتلقها  بانک يسک برایر کمهاي  عنوان حوزه به ن اسـت. آن دسـته از   یمأت
ـ  ةریک زنجیجاد یک اقدام به ایمان استراتژیک پی يکه بر مبنا ياقتصادهاي  بنگاه ـ  ن یمأت ن یمناسـب ب

که  يشتریثبات ب ۀواسط بهاند  از خود نمودهیمورد ن ۀیا مواد اولیو  يدیداران و فروشندگان محصوالت تولیخر
  شوند.  یتلقها  سک بانکیر ان کمیعنوان مشتر توانند به یماند  خود برقرار کرده يدیو تول يان درآمدیدر جر

پایین  داراي مزیت تأمین منابع از اقتصادهاي با هزینۀة تأمین جهانی شده و اخیر، زنجیرهاي  در سال
مالی ناشـی از  هاي  جریانسازي  مین مالی منترل و بهینهت. نگرش اولیه در خصوص این روش تأشده اس

هـاي   بـراي تحقـق نـرخ   هـا   سوي بانـک وعی پیشنهادشده ازمین مالی موضة تأباشد. زنجیر می لجستیک
شـود.   مـی  کننـدگان ارائـه   موضوع براساس اعتبار خریداران به تـأمین  براي اعتبارات است. اینتري  پایین

تنهایی در مـورد آن   کنندگان به تري نسبت به زمانی که تأمین پایینهاي  تواند با نرخ می بنابراین تسهیالت
 انجـام هـا   مین مالی یک ابزار مالی نوآورانه است که از طریق بانکأت تعیین شود. زنجیرة کنند می مذاکره

 باشـد. بنـابراین   مـی  میندسـتی زنجیـرة تـأ    گیرد. هستۀ پیوند مشترك کسب و کار باالدستی و پـایین  می
یک  وسیلۀ همین مالی تجاري بترکیبی از تأ« :را به این صورت تعریف کرداي  همین مالی زنجیرتوان تأ می

رکاي تجـاري و  سوم با یک بنگاه و یک سطح تکنولوژي است، که شـ  ة دستۀمالی، یک فروشند مؤسسۀ
سازد. ساختار زنجیرة تأمین مالی بر مبنـاي   می صورت الکترونیکی با یکدیگر یکپارچه ؤسسات مالی را بهم

  . »باشد می مین فیزیکیزنجیرة تأ
تواند بـه بنگـاه میـانی در     نماییم. بانک می اي ساده بین سه بنگاه را مالحظه می در نمودار فوق رابطه

اي ایـن امکـان را فـراهم     دستی خود کمک کند. فرایند تـأمین مـالی زنجیـره    یینارتباط با باالدستی و پا
هاي زنجیره بدون نیاز به اخذ تسهیالت جداگانه براي هر حلقه، با کمترین هزینه مترتب  آورد که بنگاه می

گردد  بر زنجیره و اقتصاد تأمین مالی گردند. تأمین مالی هر حلقه از زنجیره از طریق استقراض موجب می
عالوه این مسـئله   شدة محصوالت نمود یابد. به هاي تولید افزایش یافته و این مسئله در قیمت تمام هزینه

حلـی جـایگزین و بـا     عنـوان راه  گـردد. بـه   منجر به رشد نقدینگی، افزایش خلق پول و در نتیجه تورم می
دسـت   به دو بخش باالدست و پایین عنوان بنگاه پایۀ زنجیره تولید اي از کسب و کار به درنظرگرفتن حلقه

نامـه کـه    توان از ابزارهایی چون اعتبارات اسنادي یا ضـمانت  باشد. در بخش باالدست می تفکیک می قابل
  باشـند اسـتفاده نمـود،    کننـده مـی   هـاي درخواسـت   داراي مخارج کمتري نسبت به تسهیالت براي بنگاه
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    ها در یک زنجیره تأمین مالی فرایند تأمین مالی شرکت .1شکل 
  

عملیـاتی  هـاي   دهی و نیز ریسک اي تسهیالت در اثر کاهش قدرت وامنیز در اعطها  همچنین توان بانک
دست  گردد. در پایین نمی محدود شدن این تسهیالت متصور از محل اعطاي تسهیالت نظیر احتمال معوق

پایـه بـراي فعالیـت     توان بهره جست. با توجه به اینکه بنگاه می نیز از ابزارهایی چون لیزینگ و استصناع
و سایر عوامـل موجـود    اي، نیروي کار و سرمایهاي  هکنندگان مواد اولیه، کاالهاي واسط خود نیازمند تأمین

باشـد،   مـی  موجود در این بخشهاي  به بنگاههایی  باشد و این نیاز مستلزم پرداخت می دستدر بخش باال
یق و کارمزد معـین بـراي   توانند با دریافت وثا اي می هزنجیرکننده  مینؤسسات ملی تخصصی تأبانک یا م
نامه (حسـن انجـام کـار یـا تعهـد       باالدست ضمانتهاي  نفع بنگاهگشایش اعتبار نموده و یا به  بنگاه پایۀ

هـاي   اعتبار این است کـه اعتبارنامـه  هاي  توجه در خصوص این گشایش در نمایند. نکتۀ قابلپرداخت) صا

 امور مالی خریداران
 توزیع تامین مالی فروش و

 پایین دست کسب و کار
 

 امور مالی تامین کنندگان
 تامین مالی خرید

 باالدست کسب و کار
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جیره، بـا توافـق بانـک،    زنهاي  کدام از بنگاهغیر باشند و براي هر انتقال به بایست قابل می شده لزوماًصادر
براي باالدست ها  گردد که نیاز به تعدادي از اعتبارنامه می شوندگی داشته باشند. این امر موجبقابلیت نقد

 جـویی  براي اعتبارنامـه صـرفه  زد پرداختی بنگاه پایه و این بار در کارمهاي  مرتفع شده و باز هم در هزینه
 کننـدگان  کنندگان و توزیع تأمینباالدست که شامل هاي  با تسلیم این اعتبارنامه به بنگاه شود. بنگاه پایه،

 این اعتبارنامه نیـز  گیرندة دست آورند. بنگاه باالدست تحویل هتوانند خدمات مورد نیاز خود را ب می باشد می
با انتقال این اعتبارنامـه   و نیروي کار خوداي  هو سرمایاي  همین مواد اولیه، کاالهاي واسطتواند براي تأ می

الدست تـا  این فرایند در با مین نماید. با فرض ادامۀد ملزومات مورد نیازش را تأدست خوباالهاي  به بنگاه
یه را با یک ابزار که توان تمامی فرایندهاي درگیر باالدست بنگاه پا می مورد نیاز رسیدن به مواد خام اولیۀ

دسـت   پـایین  باشد تأمین مالی نمـود. در بخـش   میکننده  بسیار اندکی براي بنگاه درخواست داراي هزینۀ
دوي  دوبـه هـاي   استفاده از عقد استصناع و یـا لیزینـگ بـین خریـدار و تولیدکننـده وابسـتگی       بنگاه پایۀ

توان در نظر گرفـت کـه    میصنعت فوالد را  عنوان مثال نماید. به می مین مالیأتولید را ت زنجیرةهاي  حلقه
و  شـود  مـی  خریداري آهن سنگمورد نیاز از معادن  آهن سنگپودر  :عنوان مثال شامل مراحل زیر است به

فـوالد شـده و پـس از طـی      وارد کارخانـۀ  شـده  ساخته گُندلۀ شود. می انتقال دادهسازي  گندله به کارخانۀ
 هاي قوس الکتریکی کورهگردد و سپس در  مستقیم، به آهن اسفنجی تبدیل می يدر واحد احیامراحلی (

گـري   هـاي ریختـه   (اسلب) به ماشـین  تختالشود. فوالد مذاب براي تبدیل به  می ذوبواحد فوالدسازي 
یل نورد گرم و یا به واحد تختال در واحد نورد گرم، نورد شده و سپس به واحد تکم .گردد مداوم منتقل می

گردد. همچنـین بخشـی از    ارسال می رود و سپس براي کاهش ضخامت به واحد نورد سرد ی مییاسیدشو
 نـۀ کارخامحصـوالت  ). گـردد  اندود، گالوانیزه و رنگی ارسال مـی  به واحدهاي قلع محصوالت سرد نوردیده

که  باشد هاي اسیدشویی، کالف نوار باریک و تختال می هاي گرم و سرد، کالف شامل کالف و ورق فوالد
، تجهیزات فلزي سبک و سنگین هاي تحت فشار مخزن، سازي لوله، لوازم خانگی، صنعت خودروسازيدر 

عنوان بنگاه پایـه در نظـر بگیـریم. ایـن بنگـاه بـراي تولیـد         کاربرد دارد. حال کارخانۀ فوالد را بهو غیره 
یـریم)  گ می اولیه در نظر عنوان مادة است (در اینجا صرفاً گندله را بهاي  همحصوالت خود نیازمند مواد اولی

باشد. بانک یا مؤسسۀ مـالی   سازي می گندله به کارخانۀهایی  مین مواد اولیه نیازمند پرداختمنظور تأ لذا به
دریافت کارمزد معـین، بـراي   اي، در قبال اخذ وثایق و  معتبر حائز شرایط ارائۀ خدمات تأمین مالی زنجیره

 شده را به کارخانـۀ  گشایش LCفوالد  رخانۀنماید. کا می گشایش )LCفوالد گشایش اعتبارنامه ( کارخانۀ
پـودر   ةکننـد  عنوان مصـرف  که بهسازي  گیرد. کارخانه گندله می ارائه نموده و گندله را تحویلسازي  گندله
ایـن   شود براي خرید مواد اولیه نیازمند نقدینگی است تـا بتوانـد   می گندله تعریف ةکنند آهن و تولید سنگ

دریافتی از کارخانـۀ فـوالد را بـه     LCآهن خریداري نماید. بدین ترتیب  آهن را از معادن سنگ پودر سنگ
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نمایـد. بـدین ترتیـب بانـک یـا       مـی  مینازاي آن مواد مورد نیاز خود را تأدهد و در  می کنندگان استخراج
 مین مالی نماید. مشـاهده را تأکل فرایند تولید فوالد  LCتوانسته است با یک  LC مؤسسۀ مالی گشایندة

 مین مـالی خـود بـه تسـهیالت بـانکی متوسـل      این زنجیره براي تأهاي  کدام از بنگاهگردد که اگر هر می
ین مسئله موجب بـاالرفتن  باال بود که اهاي  تسهیالت بانکی با نرخ شدند مستلزم اعطاي چندین فقرة می

بود. در سـطح کـالن نیـز اخـذ تسـهیالت      ها  این بنگاهیک از شدة باال براي هر هزینۀ تولید و قیمت تمام
شـود. در   می تولید منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم ت جداگانه براي هر حلقه از زنجیرةصور به

مین مالی مـواد مـورد نیـاز    ز ابزار لیزینگ و عقد استصناع تأتوانند با استفاده ا ها می بخش پسین نیز بنگاه
انی که خریدار قصد دارد یک برنامـۀ  کمتر دست یابند. زم ه اهداف تولیدي خود با هزینۀه و بخود را نمود

  :ند ازا بایست اهداف خاصی را مدنظر قرار دهد. این اهداف عبارت می مین مالی را اجرا نماید،زنجیرة تأ
 مینة تأدر گردش زنجیر بهبود سرمایۀ.  
 کنندگان داخلی و خارجی أمینتپرداخت به هاي  کمک به خریدار براي افزایش دوره. 
 نفوذ بر خریدارانی که داراي رتبۀ  کنندگان به نقدینگی مقرون به صرفه از طریق اعمال دسترسی تأمین

 تري هستند. اعتباري قوي
 پرداخت براي خریدار و دسترسـی مقـرون بـه صـرفه      ةبا ارزش از طریق افزایش دور ایجاد یک مبادلۀ

  براي نقدینگی فروشنده.
سازد تا  می مین مالی فروشندگان را قادرزنجیرة تأمین مالی: ة تأآمیز زنجیر ا و الزامات اجراي موفقیتمزای

اعتبـاري  هـاي   تعویق در فـروش و محـدودیت   عالوه دورة خود را کاهش دهند. بههاي  مطالبات و هزینه
 و کـاهش ریسـک سـود   نیز از کاهش هزینه کننده  مینیابد، همچنین خریدار، بانک و تأ می بنگاه کاهش

 نمایـد و منجـر   مـی  شفافیت بیشـتري در فراینـد تجـاري ایجـاد    اي  همین مالی به روش زنجیربرند. تأ می
گـردد   می مشخصها  دیگر براي بانک عبارت فراهم گردد. بهها  گردد قابلیت اعتماد بیشتري براي بانک می

اطالعات زیادي در خصوص موقعیـت  ا ه که چه مقدار جریان نقدي در زنجیره وجود دارد. همچنین بانک
ه سفارشـی  مین مـالی همیشـ  زنجیـرة تـأ  هاي  آورند. شایان ذکر است که برنامه می دست هکنونی خریدار ب

اي بـراي همـۀ    خاص خود را دارد و هیچ برنامۀ زنجیـرة تـأمین مـالی    کنندة میناست، زیرا هر خریدار، تأ
که مین مالی شرایطی مورد نیاز است اي پروژة زنجیرة تأمعتقد است که قبل از اجر آل نیست. فیلیپس ایده

آمیز اجرا شود این اسـت کـه یـک بنگـاه بـا       طور موفقیت همین مالی ببدون این شرایط، مزایاي زنجیرة تأ
سسات مختلـف بنگـاه باشـند و    ؤداران در م دار عمده دارد، خواه این سهام کمک بانک نیاز به جذب سهام

آمیـز یـک پـروژة     ن مالی آنالین براي اجراي موفقیتمیأکنندگان. تسهیالت ت ینتأمهاي  خواه در سازمان
مین مـالی کسـب و کـار آنالیـن در     اندازي یک مرکز موفق تأ زنجیرة تأمین مالی ضروري است. لزوم راه
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کـاال بـه    ةکننـد  مـالی کارآمـد عرضـه   هاي  حل تحقق بهینۀ راه ترین عنصر عنوان اصلی اخیر بههاي  سال
  ثابت شده است.  مشتریان

  گیري نتیجه
ثیرگـذار در رشـد و شـکوفایی اقتصـاد     کوچک و متوسط از عوامل مـؤثر و تأ هاي  با عنایت به اینکه بنگاه

منبـع  هـا   ر ایـن بنگـاه  در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذاآیند و  می کشورها به شمار
یابـد.   مـی  اهمیـت هـا   و نیز حمایت از ایـن بنگـاه   و کاهش بیکاري هستند، توجه به نیازهااصلی اشتغال 

توسط کارآفرینـانی بـا   ها  این بنگاهگیري  شکل ۀدیگر باید این نکته را در نظر داشت که تفکر اولی ازطرف
اندازي، ادامـۀ حیـات و    بع مالی کافی براي راهفکر خالق بوده است و در بسیاري موارد این کارآفرینان منا

هـاي   ابتکارات، اختراعـات و برنامـه   ها، رو بسیاري از ایده را در اختیار ندارند. ازاین کار خودکسب و  توسعۀ
متنـوعی  هـاي   رسد. روش نمی فعل دم دسترسی به منابع مالی کافی بهبه دلیل عها  مدنظر بنگاهاي  هتوسع

 دي، شـرایط بسته به ساختار و شرایط اقتصـا  کوچک و متوسط وجود دارند کههاي  مین مالی بنگاهبراي تأ
 هـا  بانـک  محوریـت  با ایران در ها بنگاه مالی مینگیرند. تأ می مالی و اعتباري بنگاه و ... مورد استفاده قرار

 ایـران  در مـالی  مینتأ ابزار دیگر ،است ضروري و الزمها  و با توجه به منابع محدود بانک پذیرد می انجام
 طریـق  از بـزرگ  هـاي  بنگـاه  مـالی  مینبازار سرمایه، تأل عدم رشد مناسب دلی به ایران در. یابد گسترش

 ،شـود  می درگیر بسیار ها بانک منابع تکلیفی، تسهیالت وجود دلیل به دیگر ازطرف و شود می انجام ها بانک
  .داشت نخواهند را متوسط و کوچک هاي بنگاه مالی مینتأ توانایی لذا

باشـد، مـدیریت مـؤثر زنجیـرة      می مینزنجیرة تأیک مفهوم مبتنی بر مدیریت اي  همین مالی زنجیرتأ
در گذشـته انجـام   ها  مین نیازمند یک رویکرد متفاوت براي اجراي کسب و کار نسبت به آنچه که بنگاهتأ

و کنـد   مـی  مین را مدیریتمختلف زنجیرة تأهاي  باشد. هماهنگی و انتقال اطالعات بین بخش می اند داده
مین مـالی و مـدیریت نقـدینگی    الی در ارائۀ راهکارهاي افزایش تـأ مهاي  ست. بخشاعاملی کلیدي این 

قـت  جدیـد مطاب هاي  با فرصتها  که اطمینان دارند فرایندهاي داخلی آنهایی  ه عمل نمایند. بنگاهنخالقا
گرفتن ابعاد مختلف توانند با درنظر می کوچک و متوسطهاي  مند گردند. بنگاه دارد، از مزایاي فراوانی بهره

 هاSME که ترین شیوه را در رشد خود اجرایی نمایند. مشکالتی تأمین مالی مناسبهاي  از روش هر یک
 داخلـی  مـالی  بـازار . گردد ناشی منبع چند از تواند می اند، نموده تجربه نیاز مورد سرمایۀ مینتأ با ارتباط در

 کمبـود . نکننـد  فراهم کامل رطو به یا ننماید ارائه کافی اندازة به را مالی خدمات و محصوالت است ممکن
 یـا  قـانونی  پـذیري  انعطـاف  عـدم  قبیل از متنوعی منابع از تواند می مالی مینتأ براي مناسب هاي مکانیزم
 جهـان  در پیشـرو  اقتصـاددانان  عـالوه،  بـه . گردد ناشی دارد جود قانونی هاي چارچوب در که هایی شکاف

 اعتبـاري  بندي سهمیه. اند پذیرفته را نامتقارن اطالعات و کارگزاران - مدیران مشکالت اي فزاینده طور به
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 دریافـت  اعتبـار  هـا  آن از برخـی  دارنـد،  یکسـانی  شـرایط  کـه  وام متقاضیان میان که فتدمی اتفاق زمانی
 کـه  دارد وجـود  مشـابهی  هـاي  گـروه  یـا  ،نماینـد  نمی دریافت اعتبار دیگر برخی که صورتی در نمایند می

 .نمایند دریافت قیمتی هر در را وام و اعتبار توانند نمی
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  سازي بانکداري مقاومتی  شاخص
  **مجتبی راعی دهقی ،*مراد سیف اهللا

  چکیده  
عنـوان   گـذاري بـه   سـرمایه ها و نهادهاي مالی در تأمین منابع مالی مورد نیاز براي  امروزه نقش سازمان

هـاي اقتصـادي    نظـران حـوزه   اقتصادي بر هیچ یک از صـاحب  ۀ رشد و متعاقب آن توسعۀموتور محرک
اقتصـاد   شده توسط مقام معظـم رهبـري در حـوزة    از این جهت است که در مفاد تبیینپوشیده نیست و 

هایی براي سنجش میزان  مقاومتی، صراحتاً به بخش مالی اشاره شده است. لذا در این پژوهش شاخص
هاي بانکی و همچنین افزایش مقاومت اقتصاد کشور  سازي بنیان پیشرفت نظام بانکی در راستاي مقاوم

هـا نیـز بـا اسـتفاده از      اند. کارایی و اعتبارسـنجی شـاخص   در مواقع مقابله با فشار و شوك تدوین شده
  شته است مورد تأیید واقع شده است.  کدام وجود داان و ادبیات نظري قوي که براي هرنظرات خبرگ

  سازي، اقتصاد مقاومتی  بانکداري مقاومتی، شاخصها:  واژهکلید

    مقدمه
هـا در توسـعه و    آیند و نقـش آن  ها در اقصی نقاط جهان از ارکان مهم اقتصادي به شمار می امروزه بانک

هاي  مالی براي بخش آوردن سرمایۀ فراهمتوانند با  ها می زیرا بانکرشد اقتصادي بر کسی پوشیده نیست، 
م آورنـد و بـا افـزایش و رشـد سـرمایۀ      گـذاري فـراه   مختلف اقتصادي شرایط مناسبی را بـراي سـرمایه  

هـاي پـولی دولـت،     عنوان عوامل اجراي سیاست ها همچنین به تولید ملی را ارتقا دهند. بانک شده انباشته
شده تا حدودي بیانگر اهمیت نظـام بانکـداري    د. موارد بیانکنن قتصادي ایفا مینقش مهمی را در تثبیت ا

عنوان یکی از ارکـان مهـم اقتصـادي در هـر کشـوري ایفـاي نقـش         ها به دهد که بانک بوده و نشان می
کنند. همین اهمیت نظام بانکداري کافی بوده است تا در سالیان اخیر دشمنان نظام حجـم وسـیعی از    می

بـه اجـرا    الخصوص بر علیه بانک مرکزي طراحی و نظام بانکی کشور و علیهاي سخت را بر علیه  تحریم
هـاي اقتصـاد    کردن اقتصاد کشور باشند. امروزه با توجه بـه ابـالغ سیاسـت    گذارند و با این کار درپی فلج

 دهنـدة  تأکیدات مکـرر ایشـان کـه نشـان    مقاومتی توسط مقام معظم رهبري و با نظر به توجهات ویژه و 
                                                        

  (ع). ت علمی دانشگاه امام حسینعضو هیئ *
   .مسئول دانشگاه عالمه طباطبایی، نویسندة ارشد اقتصاد دانشجوي کارشناس **

09132329928 (Mraeid67@gmail.com)  
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حـل مقابلـه عملـی بـا      عنـوان تنهـا راه   باشد، توجه جدي به بحث اقتصاد مقاومتی بـه  ع میاهمیت موضو
نمایـد. در راسـتاي تحقـق     هاي ظالمانه اقتصادي دشمنان علیه کشور بیش از پیش ضـروري مـی   تحریم

هاي اقتصادي کشـور بایـد توجـه     ترین زیرساخت عنوان یکی از اساسی ها به اهداف اقتصاد مقاومتی، بانک
هایی در راستاي ایجاد اقتصاد مقاومتی در پیش گیرنـد. یکـی    زم را در بکارگیري و اتخاذ ابزارها و روشال

هـا و مؤسسـات مـالی، بحـث سـنجش و ارزیـابی        ها، بنگـاه  از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با سازمان
ها  یافتن به بهترین روش کوشند تا با دست ر این نهادها میاندرکاران د ها است. مدیران و دست عملکرد آن

گیري نمـوده و بـدین طریـق،     هاي مناسب، عملکرد نهادهاي مورد نظرشان را اندازه کارگیري شاخصو ب
شـده را در نهادهـاي مـذکور سـنجش نماینـد، ایـن        یابی به اهداف از پیش تعیـین میزان موفقیت در دست

انکـداري بـه سـمت و سـوي     هاي کمی است کـه مسـیر حرکـت نظـام ب     دنبال یافتن شاخص پژوهش به
هـا   کش میزان پیشرفت بانک عبارتی مانند یک خط کند. و یا به دهی اقتصاد مقاومتی را مشخص می شکل

  کند.  گیري می بانکداري مقاومتی را اندازه در حوزة

   مبانی نظري
یرنـدگان  گ شد اقتصادي و تصـمیم ایجاد تفکر سیستمی براي مدیران ار القاي تفکر اقتصاد مقاومتی الزمۀ

توسعه و شکوفایی تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادي را حتـی   ،تواند رشد باشد. که می اقتصاد می عرصۀ
عنوان توانایی خانوارها، جوامع،  بار بیاورد. مفهوم مقاومت به ترین شرایط و فشارهاي اقتصادي به در سخت

که  اي گونه ها به ها و استرس ی خود از شوكابها در راستاي تخفیف، قابلیت انطباق و بازی کشورها و سیستم
زا تسهیل گردد مطرح شده است. در صورتی که مقاومت باال  پذیري مزمن کاهش یابد و رشد درون آسیب

ش از آن بلندمدت با نرخ رشد گذشته یـا حتـی بـی    اهش در اثر شوك، در ادامۀ روند توسعۀباشد، پس از ک
) مقاومت اقتصادي در مفهوم دیگر عبـارت اسـت از اینکـه اگـر شـوکی بـه       1393 ،یابد. (قربانی ادامه می

حالت مورد نظر قبلی خود برگردد، ایـن نـوع توانـایی بـراي      شود و پس از آن اقتصاد بتواند بهاقتصاد وارد 
دیگر اگر این امکان وجود داشته باشد کـه اقتصـاد بـه     عبارت شود. به قتصاد مقاومتی خوانده میبازگشت ا

توانـد   بازگشت البته میشود اقتصاد مقاوم است. این  وضعیت مطلوب قبلی برگردد در این صورت گفته می
العمل براي بازگشـت   تر باشد عکس مدت صورت گیرد. هر قدر اقتصاد مقاوم طوالنی یا کوتاه در یک دورة

 فرایندنتظار داشت این توان ا تر خواهد بود. پس می به وضعیت مطلوب اولیه پس از مواجهه با شوك سریع
ري ت زمانی طوالنی عیف باشد ممکن است بازگشت در دورةتر طی شود و یا اگر مقاومت ض در زمانی کوتاه

زمان بازگشت اقتصاد به حالت عادي باید اشاره کرد که بازگشت و مقاومت  انجام شود. البته در مورد مدت
پـذیر   ند باشد به وضعیت قبلی برگردد. اقتصاد آسیبم هگذار عالق شود به زمانی که خود سیاست مربوط می
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رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولـد آن   شمار می  مقابل اقتصاد مقاومتی به که نقطۀ 1یا شکننده
 1997بحران مـالی شـرق آسـیا در سـال      رد و در واقع چند سال پس از تجربۀگذ در ادبیات اقتصادي می

اران گـذ  کردن بازارهـاي مـالی بـه سـرمایه     حرانی که بیشتر دلیل آن وابستهب مورد توجه قرار گرفته است.
آسـا   عنـوان اقتصـادهاي معجـزه    اقتصادهایی منجر شد که در جهـان بـه   خارجی بود و به سقوط چندسالۀ

بودن، نه تنهـا در سـطح اقتصـاد     پذیري یا مقاومتی ۀ آسیبلشدند. به همین دلیل توجه به مسئ یشناخته م
هامـل و والیکانگـاس    اقتصادي نیز جدي گرفته شـد. مقالـۀ  هاي  ر همان زمان در سطح بنگاهملی بلکه د

آمدن این دقت نظر اي از پدید هنمون» بودن نیاز به مقاوم«ه هاروارد با نام معروف دانشگا ۀ) در نشری2003(
 پا تکمیل شـد. مریکا و سپس ارودر کشور ا 2008وع بحران مالی سال بوده است. همچنین این روند با وق

والً بـراي کشـورهاي اروپـایی    اما ا ،یک شوك خارجی نبود اگرچه بحران مزبور براي اقتصاد امریکا نمونۀ
پـذیري   آسـیب  شد و بنابراین نشانۀ زا تلقی می نمریکا متأثر شدند، تا حدي برواعنوان سرریز بحران  که به

نیـز حـاوي درس مهمـی بـود و آن      مریکاراي خود اتصادهاي اروپایی از جانب اقتصاد امریکا بود. ثانیاً باق
سـاز   تواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهـد و زمینـه   کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می يکه اتکااین

هـاي اخیـر مـوج نظـري بزرگـی در محافـل        شود. به همین دلیل در سال 2008هایی مشابه سال  بحران
بینانـه بـودن فـروض الگوهـاي      بودن و خوش ت که بر شکنندهگذاري جاري شده اس دانشگاهی و سیاست

توان گفـت کـه    کنند. بنابراین می ها را ترغیب می دولتۀ گري هوشمندان نئوکالسیک تأکید کرده و تنظیم
سازي اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتري وجـود   امروزه نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم

دنبال پرداخت بهاي استقالل سیاسی خود و پافشـاري بـر    ورهایی که بهدارد. واضح است در خصوص کش
مواضع خود هستند، باید حساسیت مضاعفی در رابطه با طراحی صحیح روابط اقتصادي خود وجود داشـته  

اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجالس مجمـع جهـانی    آخرین حلقه از آگاهی جهانی دربارةباشد. 
منتشر شد. البتـه تعبیـر   » هاي جهانی ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره«که با نام  ) است2013اقتصاد (

شـود (ماننـد بالیـاي     هاي جهـانی مـی   آوري)، شامل طیف وسیعی از مخاطره این گزارش از مقاومت (تاب
  هاي خارجی است.  طبیعی) که فراتر از اثر شوك

  اند:  ن شدهحاکم بر اقتصاد مقاومتی بیاۀ در ادامه یازده مؤلف
 کارآفرینی.   
 حرکت براساس برنامه.    
 کاهش اسراف و وابستگی به خارج از کشور.    
 مدیریت مصرف.   
 توجه و حمایت از تولید داخلی.   

                                                        
1. vulnerable economy  
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 کاهش وابستگی به نفت.    
  44مردمی کردن اقتصاد (تحقق اصل(.    
 مدت و زودگذر پرهیز از دید کوتاه.   
 لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي.   
  صحیح منابع ارزيمدیریت.   
 بنیان هاي دانش لزوم توجه به شرکت.   

عنـوان زیرسـاخت اساسـی اقتصـادي، در راسـتاي       تبیین اهمیت نقش نظام بانکی به
  هاي اقتصاد مقاومتی در کشور ایران   سازي سیاست پیاده

گـذاري   رمایهها و نهادهاي مالی در تأمین منابع مالی مورد نیاز بـراي سـ   امروزه بدون تردید نقش سازمان
اقتصـاد   نظـران عرصـۀ   ادي بر هیچ یک از صـاحب اقتص عنوان موتور محرکۀ رشد و متعاقب آن توسعۀ به

ـ  نهم بندهاي اقتصاد مقاومتی، به اصالح و تقویت همـه  ةپنهان و پوشیده نیست. براساس ماد ۀ نظـام  جانب
می در تقویـت  تصـاد و پیشـگا  گویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجـاد ثبـات در اق  مالی کشور با هدف پاسخ

خصوص در راستاي تقویت تولید ملی تأکید شده است. اهمیت این موضوع زمـانی   بخش واقعی اقتصاد به
تأمین مـالی در   هاي مربوط به منابع چهارگانۀ دادهبیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت که بررسی اطالعات و 

گذاري خـارجی مؤیـد ایـن     هاي عمرانی و سرمایه هاي گذشته اعم از نظام بانکی، بازار بورس، بودجه سال
انـد. بـه    هاي اخیر برعهده داشته هاي اقتصاد را در سال ها بار اصلی تأمین مالی بخش مهم است که بانک

سـازي   خصـوص در راسـتاي مقـاوم    همین دلیل است که توجه به کارکرد نهاد بانک در اقتصاد ایـران بـه  
هـاي آمـاري موجـود در خصـوص نظـام       ت است. اما مروري بر دادهز اهمیهاي اقتصادي بسیار حائ بنیان

شـده توسـط   شرتواند راهبرد بکارگیري اقتصاد مقاومتی را اندکی روشن نماید. براساس آمـار منت  بانکی می
میلیـارد ریـال در    5073و حدود  88میلیارد ریال در اسفند  2289میلیارد ریال به  1202ها از میزان  بانک

 1391تا پایان اسفندماه  88برابر). اما در فاصله چهارساله پایان اسفندماه  2/4غ شده است (بال 92شهریور 
میلیـارد   4390میلیـارد ریـال بـه     2289هاي دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی از  بدهی بخش  مجموع
اعطایی در نظـر  یالت تسه نکته را بایستی در مورد عدد ماندةدرصد رشد) بالغ شده است. دو  7/91ریال (

باشـد و بنـابراین بـه احتمـال قـوي میـزان تسـهیالت         کل می داشت اول اینکه عدد مذکور بیانگر ماندة
شوند در این عدد لحاظ نشده  مدتی که در یک سال پرداخت و در همان سال نیز تسویه می پرداختی کوتاه

مدت پرداختـی در   مدت یا میانبرخی تسهیالت بلند ۀ دیگر اینکه ممکن است پرداخت و تسویۀاست. نکت
که عمالً تسهیالت جدیدي پرداخـت نشـده اسـت. بـراي      ، درحالیهاي قبل عدد مذکور را تغییر دهد سال

بات نشـان  تـري باشـد و محاسـ    تواند معیار مناسب مذکور می ایراد تغییر در ماندة کاهش آثار ناشی از این
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ه و از درصد رشد داشت 56نزدیک  85-92سال  فاصلۀدهد که تغییر در ماندة تسهیالت اعطایی نیز در  می
 92و  91میلیـارد ریـال در فاصـله سـال      682به بـیش از   85-86هاي  سال میلیارد ریال در فاصلۀ 437

رسیده است. اما براي بازخورد این حجم عظیم منابع مالی در اقتصاد باید دید در بخش حقیقی اقتصاد چه 
جم باالي تسهیالت تولید ملی را توانسته اسـت تحـت تـأثیر قـرار دهـد؟      اتفاقی رخ داده است. آیا این ح

تسـهیالت اعطـایی    انـدة شـده در م توجـه ذکر  ت که حداقل بخشی از تغییرات قابلانتظار منطقی این اس
شـد و البتـه   ها منجر به تغییر در تولید کل از طریق افزایش در مقدار متغیر تشکیل سـرمایه شـده با   بانک

توجهی از این تسهیالت و باالخص تسهیالت اعطایی تکلیفـی در قالـب طـرح     خش قابلدلیل پرداخت ب
شـده  ی بوده اسـت. مـروري بـر آمـار منتشر    هاي کوچک و زودبازده نیز انتظار افزایش توان تولید مل بنگاه

ثابـت در اقتصـاد ایـران از     ۀدهد که تشکیل سرمای توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نشان می
و متأسفانه بـا کاهشـی    1388هزار میلیارد ریال در پایان سال  198به  1385هزار میلیارد ریال سال  169

منفـی  ) رسیده و بیـانگر رشـد   85(کمتر از مقدار سال  1391هزار میلیارد ریال در سال  167محسوس به 
تسـهیالت   ةانـد تر سهم تغییرات متغیر تشکیل سرمایه از م عبارت صریح درصدي است. به 2/1نزدیک به 

رسـیده اسـت. بیـان آمـار      1391درصد در سال  82/3به  1385درصد در سال  11/14ها از  اعطایی بانک
مـدت نظـام بـانکی در قالـب      عنوان هدف کوتاه متغیر دیگري که کنترل و اهتمام جدي به آن بایستی به

عنوان چالش اساسی  ها به کهاي اقتصاد مقاومتی باشد جالب توجه است. میزان مطالبات معوق بان سیاست
هزار میلیارد ریال رسیده است. مقدار این متغیر در سـال   807به حدود  1392نظام بانکداري در اسفندماه 

هـزار   500معـادل   90هزار میلیارد ریال و سال  445برابر با  88هزار میلیارد ریال، سال  70حدود  1384
اختیـار چـه تعـداد اسـت، بـراي       قدار مطالبات چند درصـد در که این میارد ریال بوده است. فارغ از اینمیل

هـاي   تملـک دارایـی   ۀشدن ابعاد این مقدار مطالبات معوق فقط کافی اسـت بـه مقـدار کـل بودجـ      روشن
هاي عمرانـی را براسـاس    که بایستی تمام پروژه 1393اي (بودجه عمرانی) دولت یازدهم در سال  سرمایه

طور مستقیم با سطح رفاه و زندگی جامعه سـروکار دارد اشـاره نمـود کـه      به ریزي و اجرا نماید و آن برنامه
بینی منابع حاصل از نفـت   پیشمیلیارد ریال (در حدود نصف مطالبات معوق) و  378000عدد آن در حدود 

میلیارد ریال (در حـدود مطالبـات    778000سال آینده دولت در حدود  هاي نفتی دولت در بودجۀ و فراورده
گروه ام بانکی فارغ از دستور و بخشـنامۀ بـراي ایجـاد کـار    خواهد بود. بنابراین الزم است تا در نظ معوق)

تردیـد   جمعی و قطعی در خصوص این معضل صورت پـذیرد. بـی   صول و پیگیري مطالبات معوق، ارادةو
سـایی و  عنوان فصل اول عملیات اجرایی اقتصاد مقاومتی بـه مفهـوم شنا   گیري این رویکرد مهم به شکل

هـاي   بخش ۀتواند هم آفرین و تهدیدهاي اثرگذار در بازار پول اقتصاد ایران که می کاهش نوسانات شوك
دیگر را تحت تأثیر قرار دهد باید در دستور کار قرار گیرد. البته باید در نظر داشـت کـه صـرف توجـه بـه      

لی و افـزایش نظـارت   تخصـیص منـابع مـا    ات معوق بدون بازنگري جدي در نحوةموضوع کاهش مطالب
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شـود کـه    ي بلندمدت نه تنها باعث نمیفرایندکارآمد و مؤثر در فرایندهاي اجرایی پرداخت تسهیالت در 
سـمت   قیمـت بـانکی بـه    گیري منـابع نسـبتاً ارزان   عدم جهتنظام بانکی از این مشکل رهایی یابد، بلکه 

هاي قبل اتفاق افتاده اسـت) را   وق، در سالهاي غیرمولد تولید (براساس آنچه مطابق با آمارهاي ف فعالیت
  ها قرار خواهد داد.  تشدید نموده و مطالبات جدیدي را بر دوش بانک

نـوان یکـی از ارکـان مهـم اقتصـاد      ع ها در کشور بـه  تر نیز بیان شد، امروزه اهمیت بانک که پیشطور همان
ري و مراقبت از وجوه نقد مردم را برعهـده  ها صرفاً نقش نگهدا حال گسترش است و بانک اي در شکل فزاینده به

اي گسترده به واحدهاي تولیـدي، صـنایع و مشـتریان     خدمات حسابداري، مالی و مشاوره دهندة ، بلکه ارائهندارند
هاي نـوین، بـدون محـدودیت زمـانی و مکـانی بـه مشـتریان انـواع          باشند و از طریق تجهیز به فناوري خود می

  تر از قبل شده است.   برد اهداف اقتصاد پررنگها در پیش رو نقش بانک نند. ازاینک خدمات بانکی را عرضه می

  شناسی کاربردي از بانکداري مقاومتی  مفهوم
شـود، از ایـن    هاي اقتصادي آن کشور محسـوب مـی   ترین بنیان جمله مهماري در هر کشور ازنظام بانکد
هاي مورد نیاز براي ایجـاد اقتصـاد    زیرساخت توان بیان داشت که بانکداري مقاومتی نیز یکی از جهت می

تـوان بـه دو بخـش تقسـیم کـرد.       باشد. سازوکار کاربردي بانکداري مقاومتی را می مقاومتی در کشور می
ها با ایجاد تغییـرات سـاختار داخلـی خـود      عبارتی بانک وط به ساختار داخلی بانک است. بهبخش اول مرب

هـاي نظـام بـانکی گـام بردارنـد. و بخـش دوم مربـوط اسـت بـه           نسـازي بنیـا   بتوانند در راستاي مقاوم
 انجـام دهـد مـثالً ارائـۀ     سازي اقتصاد، در خارج از سـاختار خـود   هایی که بانک باید در امور مقاوم فعالیت

باشـد. مفهـوم    هـاي نـوع دوم مـی    اي از این فعالیت تسهیالت در راستاي حمایت از تولیدات داخلی نمونه
  توان در شکل زیر بیان کرد:   ازي اقتصاد را میس دیگري از مقاوم

  

  
  1نمودار 

  
ها در راسـتاي   اقداماتی است که بانک عبارتی مجموعه ها به لی افزایش سطح مقاومت بانکمفهوم عم

هاي نظام بانکی و اقتصادي کشور باید بیش از پیش مورد توجه خود قرار دهند و عمـل   سازي بنیان مقاوم
هـاي   هاي اقتصاد را تقویت کرده و با کاسـتن از میـزان اثـر حـوزه     در راستاي این اقدامات است که بنیان

هاي داخلی و خارجی ممکن اسـت آسـیب ببینـد میـزان      و تکانه پذیر در اقتصاد که در شرایط فشار آسیب

پذیري آسیب
 اقتصاد 

مقاومت 
 اقتصادي

 ریسک 

 هاي پولی و ارزي)سیاست ش ساالنۀ(قربانی، پیمان، بیست و چهارمین همای
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دهـد و بـدین طریـق از بـروز      اي که ممکن است در آن شـرایط پدیـد آیـد را کـاهش مـی      ریسک بالقوه
  هاي اقتصادي تا حد چشمگیري جلوگیري کنند.  بحران

    ۀ تحقیقپیشین
ها در اقتصاد مقاومتی تاکنون مطالعاتی اندکی صورت پذیرفته اسـت کـه در زیـر بـه      نقش بانک ۀدر زمین

  ها اشاره شده است:  برخی از آن
منـابع بـانکی در چـارچوب     ) تحت عنوان توزیـع عادالنـۀ  1392ن (مهدي سراج و همکارا در مطالعۀ

شوري در جایگاه مدیریت توزیع منابع اقتصاد مقاومتی، بیان شد که نظام بانکی در ساختار اقتصادي هر ک
هـا بـه کمـک     پولی و نهاد ناظر بر اقتصاد براي کنترل و هدایت نقـدینگی در جامعـه قـرار دارد. و بانـک    

الزم،  آوري وجوه و تخصیص بهینۀ منـابع مـالی و تـأمین سـرمایۀ     و با جمعهاي مالی و اعتباري  سیاست
گردنـد و همچنـین از طریـق     شغلی جدید در اقتصاد می هاي گذاري و ایجاد فرصت باعث افزایش سرمایه

ها موجب تسهیل  هاي محرك اقتصاد و تزریق منابع مالی و سرمایه در گردش به این بخش شناسایی بخش
عنوان نهادهـاي   ها به گردند. همچنین بانک هاي اقتصادي و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادي می فعالیت
و هاي پولی بانک مرکزي را از طریق افزایش  گذاري لی اقتصاد، مسیر سیاستاي بین بخش پولی و ما واسطه

کند همچنین در پژوهش خود منابع مختلـف   سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می یا کاهش تسهیالت به
بانکی را به تفصیل بررسی کرده و راهکارهاي متناسب با اهـداف اقتصـاد مقـاومتی در راسـتاي کـاهش      

   ها و افزایش تولید و توان داخلی با هدف خوداتکایی تشریح کردند. د بر مزیتها، تأکی وابستگی
هـا در   ) تحـت عنـوان نقـش بانـک    1392آذر و همکاران ( دیگري که توسط محمد قربانی در مطالعۀ

اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شد به بررسی و شناسایی مشکالت ساختاري درونی و بیرونی نظام پـولی و  
ها بر اقتصاد مقاومتی پرداخته و تالش شده است تا مطالب مفیدي در راسـتاي   و نقش بانکبانکی کشور 

اقتصاد مقاومتی و بهبود ساختار نظام پولی کشور ارائه نمایند. نتـایج حاصـل از ایـن مقالـه بـا توجـه بـه        
ـ     هاي نظام پولی و بانکی کشور نشان داد کـه تنهـا راه   شناسایی چالش اومتی، حـل موجـود در اقتصـاد مق

هاي اقتصـادي   گذاري زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي ناکارآمد و فرسوده، اصالح برخی سیاست آسیب
  ریزي اصولی و منطقی در این زمینه بوده است.  کشور، همچنین برنامه

    سؤال تحقیق
ترین  همباشد عبارت است از اینکه م پی یافتن پاسخی جامع براي آن میسؤال اساسی که این پژوهش در

ها قادر خواهد بود هم ساختار خود نظام بانکی و هـم   یابی به آنهایی که نظام بانکی کشور با دست هشاخص
تـر سـازد چیسـت؟ و اینکـه      ها و فشارهاي بیرونی و درونی مقاوم ساختار کل اقتصاد را در مقابله با شوك

  باشد؟  شامل چه مواردي میهاي بانکداري مقاومتی هر بند از اقتصاد مقاومتی به تفکیک  شاخص
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  روش تحقیق  
اي کلـی اقتصـاد مقـاومتی ابالغـی     در این تحقیق با استفاده از روش تبیین قیاسی، و با استناد بـر بنـده  

سوي مقام معظم رهبري به تبیین علمی بین عناصر تأثیرگذار بانکی پرداخته شـده اسـت و روش کلـی    از
هاي بانکی هر بند از اقتصاد مقـاومتی کـه همـان اقـدامات      کار بدین صورت بوده است که در ابتدا مؤلفه

ا بررسی ادبیات نظـري مربـوط   نظام بانکی در راستاي ایجاد اقتصاد مقاومتی بوده است، استخراج شده و ب
ن ایـن حـوزه   هـاي بانکـداري مقـاومتی و همچنـین بـا اسـتفاده از نظـرات خبرگـا         کدام از مؤلفـه به هر

بانکداري مقـاومتی   نجش میزان پیشرفت هر بانک در حوزةگیري براي س هانداز هایی کمی و قابل شاخص
اي براي مسیر حرکـت آتـی نظـام بـانکی کشـور در       تواند سرلوحه استخراج شده است که در مجموع می

هـاي داخلـی و    هـا و تکانـه   سازي نظام بانکی و کل اقتصاد کشور در مقابله با انـواع شـوك   راستاي مقاوم
  . خارجی قلمداد شود
  اند:  صورت جامع در جدول زیر بیان شده مطالب فوق به

  
  هاي بانکداري مقاومتی  ها و شاخص مؤلفه. 1جدول 

  بند اول اقتصاد مقاومتی
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  هاي لزوم افزایش اتحاد و همگرایی نظام بانکی با بخش
  تولیدي حقیقی

  کارآفرینیتوجه به 
  توجه به صنایع کاربر

  طراحی چارچوب مشخص براي حمایت مالی از کارآفرینان
هـا و یـا بـا     ایجاد واحدهاي سرمایه خطرپذیر وابسته بـه بانـک  

  ها حمایت مالی بانک

  هاي تولیدي بانکی به بخش شدة درصد حجم تسهیالت ارائه
  ها درصد حجم مشارکت مدنی بانک

  ها بانکدرصد حجم مشارکت حقوقی 
  درصد حجم معامالت سلف

  درصد حجم تسهیالت اعطایی به کارآفرینان
  شده به کارآفرینان ین درصد سود تسهیالت ارائهمیانگ

در موضوع کـارآفرینی ضـرب در    هاي برگزار کرده درصد همایش
  ها کدام از همایشهزینۀ هر

  شده به صنایع کاربر درصد تسهیالت بانکی ارائه
  ها در صنایع کاربر مشارکتی بانکگذاري  درصد سرمایه

  ریزي استراتژیک براي حمایت مالی از کارآفرینی برنامه
  گیرد  درصد تسهیالت خطرپذیري که در اختیار کارآفرینی قرار می

  ها شده توسط بانکدرصد رشد واحدهاي سرمایۀ خطرپذیر ایجاد
  بند دوم اقتصاد مقاومتی

  بانکداري مقاومتیهاي  شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
هاي الزم بـراي افـزایش    تسهیل مقررات بانکی و ایجاد مشوق

  بنیان  صادرات کاالهاي دانش
هـاي نـو و    ها و مؤسسـات اعتبـاري از ایـده    حمایت مالی بانک

  بنیان  هاي دانش شرکت
کردن بیشتر صنعت بانکداري کشور  بنیان حرکت در جهت دانش

  ترونیک و بانکداري مجازي خصوصاً از طریق رشد بانکداري الک

  بنیان  شده به تولیدکنندگان کاالهاي دانش هاي ارائه درصد مشوق
شده به صـادرکنندگان کاالهـاي    هاي صادراتی ارائه درصد مشوق

  بنیان  دانش
  بنیان  هاي دانش درصد تسهیالت اعطایی به شرکت

تسـهیالت بـه    هاي تـأمین مـالی کـه بـراي ارائـۀ      دوقدرصد صن
  اند  تأسیس شده کارآفرینی

  گذاري نظام بانکی در بانکداري الکترونیک  درصد سرمایه
  شده توسط نظام بانک  ۀ انجامدرصد مخارج تحقیق و توسع
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  .1ادامۀ جدول 
  بند سوم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  منابع آن  عادالنۀیابی عادالنۀ شعب بانکی و توزیع  مکان

  ها  وري نیروي انسانی در بانک افزایش بهره
روي کار، سرمایه و کل وري نی هاي بهره مستمر شاخص محاسبۀ

  ها  یک از بانکعوامل شبکۀ بانکی و هر
گفتـه و انجـام    هـاي پـیش   شناسی علل تغییرات شـاخص  آسیب

  اقدامات اصالحی 
  ق: ها از طری وري بانک رشد بهره يبهبود و ارتقا

  ها  انسانی بانک آموزش سرمایۀ
  ها  ایجاد فضاي رقابتی سالم بین بانک

  هاي اطالعات  هاي نوین بانکی و فناوري گیري از فناوري بهره

  کنند زمانی که افراد براي مراجعه به شعب سپري می میانگین مدت
  کننده به بانک  زمان انتظار هر فرد مراجعه میانگین مدت
  تسهیالت  جغرافیایی در ارائۀدرصد تمرکز 

  تسهیالت  درصد تمرکز ساختاري در ارائۀ
  درصد مخارج آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام بانکی 

  ها در بانکداري الکترونیک  درصد مخارج بانک
وري نیروي کـار کـه در طـول     هاي مربوط به بهره درصد شاخص

  گیرد  سال مورد مطالعه قرار می
وري سرمایه که در طول سـال   ه بهرههاي مربوط ب درصد شاخص

  گیرد  مورد مطالعه و بررسی قرار می
شده که در هنگام مطالعه از مقدار هدف  هاي اصالح درصد شاخص

  اند  کمتر بوده
انسـانی نظـام    هاي بانکی که صرف آموزش سـرمایۀ  نهدرصد هزی

  بانکی شده است
هـاي ضـمن خـدمت داده     هـا آمـوزش   درصد کارمندانی که به آن

  شود  یم
ی و پرداختـی برابـر دارنـد    دریـافت  هایی که نرخ بهرة درصد بانک

متفـاوتی داشـته   ة هاي بهر هاي یک کشور نرخ که بانک (هنگامی
هـاي خـود اقـدام بـه      باشند هر بانک براي افزایش سـهم سـپرده  

ها  افزایش نرخ بهره کرده که در بلندمدت رقابت سالم در بین بانک
  برد)  را از بین می
هـاي نظـام بـانکی کـه صـرف اسـتفاده از فنـاوري         درصد هزینه

  اطالعات و ارتباطات شده است 
  بند چهارم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  بانکداري الکترونیک  توسعۀ
  زیرساخت پول الکترونیک  توسعۀ

شده در راستاي تحقیق و توسعه بانکداري  هاي انجام درصد هزینه
  الکترونیک 

  سازي بانکداري الکترونیک  شده در فرهنگ هاي انجام درصد هزینه
هـاي   سـازي زیرسـاخت   شـده در فـراهم   نجـام هـاي ا  درصد هزینه

  بانکداري الکترونیک 
انرژي  به صنایع با استانداردهاي استفادةدرصد تسهیالت اعطایی 

  باالتر 
شده به صنایع با اسـتانداردهاي اسـتفاده از    اي ارائهه درصد مشوق
  انرژي باالتر 

  بند پنجم اقتصاد مقاومتی
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  مدیریت سطح کمی و کیفی نیروي انسانی 
  هاي ضمن خدمت به کارمندان  افزایش آموزش

  درصد کارمندان با مدرك تحصیلی مرتبط به شغل 
  مدت ساعت بیکاري پنهان به کل مدت ساعات انجام کار 

   .شوند ها آموزش ضمن خدمت داده می درصد کارمندانی که به آن
    بند ششم اقتصاد مقاومتی 

  هاي بانکداري مقاومتی  شاخص  هاي بانکداري مقاومتی  مؤلفه
  کنند شده که در خارج از کشور فعالیت می أسیسدرصد شعب ت  بینی امور  تحریم بانکی و پیش رصد برنامۀ
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  .1ادامۀ جدول 
  الملل بانکی  سازي بخش بین مقاوم

هــاي تولیــدي کاالهــاي  تســهیالت بــه بخــش افــزایش ارائــۀ
  استراتژیک 

  تسهیالت هدفمند به تولید کاالهاي وارداتی  ارائۀ

که بین دو یا چند کشـور  ها  شده توسط بانک درصد مبادالت انجام
   .خارجی بوده است

هـاي تولیـدي کاالهـاي     شـده بـه بخـش    درصد تسـهیالت ارائـه  
  استراتژیک 

  شده به تولید کاالهاي وارداتی  درصد تسهیالت ارائه
  بند هفتم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  درصد تسهیالت اعطایی به صنایع دارویی   توجه بیشتر به صنایع دارویی 

تسهیالت اعطایی به صـنایع دارویـی تقسـیم بـر      میانگین هزینۀ
  میانگین هزینه تسهیالت اعطایی 

  بند هشتم اقتصاد مقاومتی
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  هاي بانکداري الکترونیک در راستاي مدیریت  توسعه زیرساخت
  پذیري  کیفیت و رقابت يمصرف و ارتقا

  تشویق به مصرف کاالهاي تولید داخل 
  تشویق تولیدکنندگان به افزایش کیفیت تولیدات 

هـاي   زیرسـاخت  شده براي ایجاد و توسعۀ هاي انجام درصد هزینه
  بانکداري الکترونیک در بانک 

سـازي بانکـداري    شـده بـراي فرهنـگ    هـاي انجـام   درصد هزینـه 
   الکترونیک

بانکـداري   شده در بخش تحقیق و توسـعۀ  هاي انجام درصد هزینه
  الکترونیک 

  درصد تسهیالت بانکی با سود کمتر به خریداران کاالهاي ایرانی 
  مخصوص خرید کاالي ایرانی  هاي هدیۀ درصد بن کارت

مخصوص خرید کاالهاي ایرانی براي  هاي صادرة بن کارت درصد
  کارمندان 

  هاي الزم در جهت افزایش کیفیت کاالي تولیدي  درصد مشوق
  هزینه اهدایی به صنایع مدنظر  هاي کم درصد وام

فیـت  تسهیالت به صـنایع تولیـدي بـا کی    زمان ارائۀ میانگین مدت
  تسهیالت  تقسیم بر میانگین زمانی ارائۀ

  بند نهم اقتصاد مقاومتی
  کداري مقاومتیهاي بان شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

ها،  اصالح و تقویت نظام مالی (شامل تقویت بانک مرکزي، بانک
   .سایر مؤسسات اعتباري و بازار سرمایه است)

بندي مطالبات براساس ریسک اعتباري و کاهش ریسک  تقسیم
  اعتباري و مطالبات غیرجاري 

دهی مؤسسات مالی و اعتباري خـارج از نظـارت بانـک     سازمان
  مرکزي 

  ها  بانک افزایش سرمایۀ
  هاي الزم براي استقالل بانک مرکزي  سازي زیرساخت فراهم

اصـالح قــوانین و مقـررات پــولی و بـانکی در جهــت افــزایش    
  وري نظام بانکی  بهره

  هدفمند ۀها در جهت ارائ تقویت نظارت بانک مرکزي بر بانک
  هاي حقیقی و مولد اقتصادي  تسهیالت به بخش

سـمت اهـداف کـالن رشـد اقتصـادي و       بانکی بههدایت منابع 
هاي کلی اقتصاد  اشتغال منطبق با اهداف و رویکردهاي سیاست

  مقاومتی 
  سالم در سطح نظام بانکی  تنظیم چارچوب رقابت منصفانۀ

ها تقسیم بر درصد رشد نرخ تـورم   انکدرصد رشد حجم سرمایه ب
ها نیز افزایش  ها متناسب با تورم بانک (باید براي حفظ قدرت بانک

   .سرمایه دهند)
  سپرده  ۀهاي بیم درصد رشد صندوق

  بانک مرکزي  شده از ترازنامۀ درصد حجم مطالبات غیرجاري خارج
  ده  هاي زیان فزایش سرمایه بانکدرصد ا

بانکی که مـورد بـازبینی قـرار گرفتـه و      درصد تسهیالت اعطایی
  دار  سازي درصد تسهیالت مشکل معین

  درصد حجم مطالبات غیرجاري 
  درصد مؤسسات مالی و اعتباري خارج از نظارت بانک مرکزي 

هـا برخـورد    درصد مؤسسات مالی و اعتباري غیرمجـاز کـه بـا آن   
  .قانونی شده است

از طریـق بانـک   درصد مؤسسات مالی و اعتبـاري غیرمجـاز کـه    
  .اند رسانی شده مرکزي به مردم اطالع

  درصد افزایش حجم سرمایه 
درصد افزایش حجم سـرمایه بـراي پوشـش ریسـک عملیـاتی و      



  147                 سازي بانکداري مقاومتی شاخص

  .1ادامۀ جدول 
اي کشـور   ایجاد نهادهاي مالی متنوع با توجه به نیازهاي توسعه

  گذاري  هاي سرمایه بانک ۀتوسع
هاي  شوك ةژیم ارزي و اتخاذ تدابیر کاهندمدیریت هدفمندي ر

  ارزي 
  هاي پولی بانک مرکزي  هدفمندي و همگرایی در سیاست

منظور تأثیرگذاري  هاي غیرمتعارف پولی به رها و روشاتخاذ ابزا
  بر اقتصاد واقعی 

هـاي حقیقـی و    قیمت به بخـش  ارائۀ تسهیالت هدفمند و ارزان
  مولد اقتصاد 

  ) 2(بال  .اعتباري
  درصد حجم بدهی دولت به بانک مرکزي 

پولی جبران شـده   یۀدرصدي از حجم کسر بودجه که با افزایش پا
  +++است 

  خروج امتیاز انتشار پول از انحصار دولت 
 ها و مؤسسات دولتی (مادة خانه ارتعدم تضمین تعهدات دولت و وز

  قانون بانکی)  13
تغییر روش انتخاب رئیس کل بانک مرکزي توسط وزیر اقتصاد و 

  جمهور  به حکم رئیس
وري بانک بایـد ماننـد سـایر     گیري بهره سازي اندازه براي شاخص

بـر   هـا را  وري، باید شـاخص سـتاده   گیري بهره ندازههاي ا شاخص
هـاي مقـداري    شاخص ۀرو هم اینها تقسیم کرد. از شاخص نهاده

هـاي   هـاي مقـداري سـتاده    ها مختلف و همچنـین شـاخص   نهاده
تـرین تـوابعی کـه بـراي      مختلف باید با همدیگر جمع شوند. مهم

هاي مقداري کـل   شاخص اسبۀهاي انفرادي و مح تجمیع شاخص
هـاي السـپیرز، پاشـه، هندسـی، فیشـر و       مطرح اسـت، شـاخص  
) شـاخص  1992باشـد. بنـابر نظـر دیـورت (     ترنکوست تایـل مـی  

ترنکویست تایل که یک تقریـب ناپیوسـته از شـاخص دیویژیـا و     
  آید.  شمار می  منطبق بر تابع تولید ترانسلوگ است، شاخص برتر به

 تیل -= شاخص ترنکوئیست
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همانند شاخص مقداري شاخص ترنکویست تیل براي محصول نیز 
ل درآمد شود. در این حالت سهم هر محصول از ک نهاده ساخته می

تولید  جاي سهم هر نهاده در هزینۀ حاصل از فروش محصوالت به
 ةهاي مقداري ستاده و نهاد آوردن شاخص دست هگیرد. با ب قرار می

وري ترنکویست تیل از تقسیم شاخص ستاده به  کل، شاخص بهره
  آید.  دست می هب شاخص نهاده

  هاي تولیدي و حقیقی اقتصاد  درصد تسهیالت اعطایی به بخش
  گذاري از نظام بانکی  هاي سرمایه درصد بانک
  اند  سازي نرخ سود انجام داده هایی که یکسان درصد بانک
هـا بـراي    هـاي رفـاهی بانـک    هاي مربوط به هزینـه  درصد هزینه

  مشتریان 
  انکداري خانگی گذاري در ایجاد ب درصد سرمایه
زمان الزم براي دریافت تسهیالت یک بانک تقسیم  میانگین مدت

  بر میانگین کل 
  درصد مؤسسات پولی و مالی تخصصی 

  شده هر بانک  درصد حجم تسهیالت تخصصی ارائه
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  ها  گذاري تخصصی بانک درصد حجم سرمایه

  ها  گذاري موجود از کل بانک هاي سرمایه درصد بانک
گـذاري تقسـیم بـر کـل حجـم       هـاي سـرمایه   انکب حجم سرمایۀ

  هاي بانکی  سرمایه
  ها  ها و دستورالعمل تعداد دفعات تغییر بخشنامه

هـا (هرچـه بیشـتر باشـد      هنامـ  ها و آیین زمان اعتبار بخشنامه مدت
   .بودن آن است)نگرتر دهندة آینده نشان

شـده بـه کاالهـاي ضـروري و      اي تخصیص داده درصد ارز مبادله
یافته به کاالهاي لوکس و  اي تخصیص رز مبادلهژیک درصد ااسترات

  غیرضروري 
تولیدکننـدگان براسـاس   یافتـه بـه    اي تخصـیص  درصد ارز مبادلـه 

بازي از ارز  هاي سفته شده (براي جلوگیري از استفادهمحصول تولید
  اي)  مبادله

هایی کـه   شده از طریق بانک مرکزي بر علیه بانک مجازات اعمال
   .اند ارزي داشتهتخلفات 

  هاي غیرمجاز  درصد صرافی
بودن دینگی در شرایط وجـود رکـود و بـاال   درصد کنترل حجم نق

  گذاري  ریسک سرمایه
درصد رشد نقدینگی تقسیم بر درصد رشد اقتصادي (هرچه به یک 

   .تر باشد بهتر است) نزدیک
اي انجام شده است به حجـم   درصد حجم وارداتی که با ارز مبادله

  کل واردات 
هـاي مجـاز انجـام     درصد حجم وارداتی که با تأمین ارز از صرافی

  شده است به حجم کل واردات 
سازي براي ایجاد ثبات مالی هنگامی که فشارهاي ناشی از  شاخص

   .کند کمبود نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد سرایت می
درصد حجم نقدینگی اعطایی به بازارهاي اعتباري تقسیم بر کـل  

  حجم نقدینگی اعطاشده 
که فشارهاي ناشی از  ازي براي ایجاد ثبات مالی هنگامیس شاخص

   .کند کمبود نقدینگی ارزي به بخش واقعی اقتصاد سرایت می
خلی هاي تولیدي دا درصد حجم تسهیالت ارزي اعطایی به بخش

  شده یالت ارزي اعطابه حجم کل تسه
کـه نـرخ    یجاد ثبات در اقتصاد کالن هنگامیسازي براي ا شاخص

   .ترین حد خود قرار دارد سیاستی در پایین ةبهر
ل حجم شده تقسیم بر کحجم ریالی اوراق مشارکت بازخرید درصد

  یافته ریالی اوراق مشارکت انتشار
دولت  که یجاد ثبات در اقتصاد کالن هنگامیسازي براي ا شاخص

   .مدت است مصمم به افزایش ارزش پول بانک مرکزي در کوتاه
دولت (براي کـاهش  شده در اقتصاد توسط  رز عرضهدرصد حجم ا

   .عبارتی تقویت پول داخلی) نرخ ارز و یا به
سازي براي ایجاد ثبات در اقتصاد کالن با حمایت از بخش  شاخص

  خصوصی 
  صوصی شده به بخش خ درصد تسهیالت ریالی ارائه
  شده به بخش خصوصی تقسیم  درصد تسهیالت ارزي ارائه
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هـاي حقیقـی و    تسهیالت اعطـایی بـه بخـش    میانگین نرخ بهرة

تولیدي تقسیم بر میانگین نرخ بهره تسهیالت اعطـایی بـه سـایر    
  ها  بخش

هـاي   ارزیـابی طـرح   درصد تسهیالت اعطاشده که براساس ارائـۀ 
   .اقتصادي انجام شده است

  اقتصاد مقاومتیبند دهم 
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  الملل از طریق:  تسهیل تجارت بین
 هاي انتقال وجه  تأمین زیرساخت  
 هاي تبدیل وجه  تأمین زیرساخت  
 هاي تجاري  نامه ضمانت ارائۀ  

  گسترش خدمات تجاري در راستاي تقویت صادرات 
  انجام مبادالت تهاتري 

  زمان الزم براي گشایش ال سی  میانگین مدت
  هاي الزم براي گشایش ال سی میانگین مجموع هزینه
  هاي الزم براي انتقال وجه  میانگین مجموع هزینه

  زمان الزم براي انتقال وجه  میانگین مدت
  هاي الزم براي تبدیل وجه  میانگین مجموع هزینه

  زمان الزم براي تبدیل وجه  میانگین مدت
  شده  داد خدمات تجاري ارائهتع

  اعتبارات صادراتی  ارائۀ بیمۀ
  هاي سیاسی  ریسک ارائۀ بیمۀ

  المللی تهاتري نظام بانکی  هاي بین نامه تعداد ضمانت
  بند یازدهم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  شده در مناطق آزاد اقتصادي شعب ایجاد

  گذاران خارجی  جلب اعتماد سرمایه
گذاري در مناطق آزاد تقسـیم بـر کـل حجـم      درصد حجم سرمایه

  ها  گذاري بانک سرمایه
   .اند درصد تعداد شعب ارزي بانکی که در مناطق آزاد احداث شده

  گذاران خارجی  هاي حمایتی براي سرمایه نامه بیمه ارائۀ
  کشورها شده در سایر المللی ایجاد تعداد شعب بین

  بند دوازدهم اقتصاد مقاومتی
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  ها حساب دارند  هاي کشور با آن هاي خارجی که بانک درصد بانک   هاي طرف حساب اي راهبردي با بانکافزایش پیونده
ها انجـام   هاي خارجی که مبادالت بانکی کشور با آن درصد بانک

   .گیرد می
  بند سیزدهم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
هـاي   ها و دریافـت  پرداخت هاي خصوصی به چرخۀ ورود بانک

  ناشی از فروش نفت و گاز 
هاي خصوصی که معامالت مالی مربـوط بـه نفـت و     درصد بانک

  دهند  مشتقات آن را انجام می
  چهاردهم اقتصاد مقاومتیبند 

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  درصد مشارکت ریالی در تأمین مالی میادین نفتی مشترك   توجه به میادین مشترك 

  درصد مشارکت ارزي در تأمین مالی میادین نفتی مشترك 
  بند پانزدهم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
شـده در قسـمت تحقیـق و توسـعه      هاي انجام درصد حجم هزینه  ط بانکداري الکترونیک گذاري در توسعۀ وسای افزایش سرمایه

  بانکداري الکترونیک 
  بند شانزدهم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  پول الکترونیک ها در توسعۀ گذاري بانک جم سرمایهدرصد ح  ول و بانکداري الکترونیکهاي پ گسترش زیرساخت
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هاي نیازمند  واگذاري ساختارهاي فیزیکی غیرضروري به بخش

  از طریق بورس کاال
  هاي بانکداري الکترونیک زیرساخت توسعۀ

سازي استفاده از پول  ها در فرهنگ گذاري بانک درصد حجم سرمایه
  الکترونیک

شـده در بـورس    هاي فروخته یالی اموال و ساختماندرصد حجم ر
  کاال

شده از طریق فروش اموال و  أمیندرصد حجم تسهیالت اعطایی ت
  هاي غیرضروري ساختمان

  بانکداري الکترونیک گذاري بانکی در توسعۀ حجم سرمایه درصد
  بانکداري الکترونیک هاي تحقیق و توسعۀ درصد هزینه

  مقاومتی بند هفدهم اقتصاد
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

سازي  پول و بانکداري الکترونیک براي شفاف گسترش و توسعۀ
هاي مالیاتی مناسـب   شدن پایه هاي اقتصادي و مشخص فعالیت

  براي مالیات ستانی 
هاي مشتریان براي ارائـه   سازي بانک اطالعاتی از حساب فراهم

  به نهادهاي مربوطه براي دریافت مالیات 

سازي  شده در راستاي شفاف هاي انجام گذاري درصد حجم سرمایه
  پول و بانکداري الکترونیک  وسیلۀ توسعۀ ههاي پرداخت ب نظام

  هاي مشتریان  تأسیس بانک اطالعاتی از حساب

  هجدهم اقتصاد مقاومتیبند 
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

  ندارد   ندارد 
  بند نوزدهم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
توجــه بــه مشــکالت و نــواقص در حــوزه قانونگـــذاري و      

  گذاري  مقررات
  آوردن معوقات و مطالبات بانکی  پایین

  استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان 
  هاي بانکی  سازي فعالیت شفاف

  خواري و فساد بانکی  جلوگیري از رانت
  نظارت بانکی یکپارچه  توسعۀ
  بانکداري الکترونیک  توسعۀ

  

درصد تعداد قوانین قبلی که مورد بازخوانی قرار گرفته اسـت و بـا   
   .اند مقاومتی تطبیق داده شدهنیازهاي اقتصاد 

  شده  درصد مطالبات بانکی معوق
درصد تسهیالت اعطایی که بر مبناي اعتبارسنجی مشتریان بانکی 

  .انجام شده است
شده که در راسـتاي اجـراي    هاي بانکی انجام گذاري صد سرمایهدر

   .بانکداري الکترونیک بوده است
ها توسـط   شده و نام آن ها احراز رانتی آن ةدرصد افرادي که پروند

  .بانک افشا شده است
سازي نظارتی  گذاري بانک مرکزي در یکپارچه درصد رشد سرمایه

  هاي بین بانکی  بر سیستم
   شده در بانکداري الکترونیک گذاري انجام درصد رشد حجم سرمایه

  بند بیستم اقتصاد مقاومتی
  مقاومتیهاي بانکداري  شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

سازي اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی از  هاي گفتمان درصد هزینه  ایجاد فرهنگ جهادي اقتصاد مقاومتی در بین کارکنان بانکی 
سـازي ماننـد: نشـر     هاي گفتمان ها (هزینه هاي جاري بانک هزینه

  بروشور، کتابچه و...) 
  بند بیست و یکم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  مقاومتیهاي بانکداري  مؤلفه
سازي و مهندسی فرهنگـی اقتصـاد مقـاومتی و ایجـاد      فرهنگ

  گفتمان رایج در جامعه در مسائل بانکداري 
شـده در مـورد اقتصـاد    هـاي برگزار  ها و همـایش  د کنفرانسدرص

  هاي برگزار شده  ها و همایش مقاومتی نسبت به کل کنفرانس
ـ   هایی که در آن درصد استان ـ    بانـک  وسـیلۀ  ههـا ب ا هـا همـایش ی

  بانکی برگزار شده است.  کنفرانس اقتصاد مقاومتی در حوزة
  کننده در هر کنفرانس یا همایش  تعداد افراد شرکت
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  .1ادامۀ جدول 
  بند بیست و دوم اقتصاد مقاومتی

  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه
  ندارد   ندارد 

  مقاومتیبند بیست و سوم اقتصاد 
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

ــع ــان     ۀتوس ــاد امک ــراي ایج ــک ب ــداري الکترونی ــول و بانک پ
  هاي آنالین  پرداخت

ي  هـا  شـده در زیرسـاخت   هاي بـانکی انجـام   گذاري صد سرمایهدر
  هاي بانکی  گذاري پرداخت الکترونیک در کل سرمایه

  مقاومتیبند بیست و چهارم اقتصاد 
  هاي بانکداري مقاومتی شاخص  هاي بانکداري مقاومتی مؤلفه

درصد تسهیالت اعطایی بر مبناي استاندارد تولیدات، از کل حجم   تسهیالت تشویقی برحسب سطح استاندارد  ۀارائ
  تسهیالت اعطا شده به بخش تولید 

شـده بـه   حد (ریالی یا ارزي) تسهیالت اعطایک وا میانگین هزینۀ
دارد باال تقسیم بر میـانگین  کنندگان کاالهایی با سطح استانتولید

   حد (ریالی یا ارزي) تسهیالت اعطاشدهیک وا هزینۀ

   بندي و ارائۀ راهکار جمع
هـاي   هـا و تکانـه   سازي نظام بانکی در مقابله با شـوك  بودن اقتصاد کشور و لزوم مقاوممحور دلیل بانک به

طبیعی یا انسانی داشته باشند، محققان این حوزه باید بیش از پیش داخلی و خارجی که ممکن است منبع 
ن اي براي شروع کـار محققـا   اند مقدمهتو سازي نظام بانکی توجه کنند. لذا این پژوهش می به لزوم مقاوم

شـده   هاي طراحـی  وده باشد. همچنین شاخصهاي بیشتر بانکداري مقاومتی ب این حوزه در تدوین شاخص
اي براي حرکت نظـام بـانکی کشـور قلمـداد شـود و از ایـن طریـق بتـوان          اید سرلوحهدر این پژوهش ب

  تر ساخت.  هاي نظام بانکی و اقتصادي کشور را مقاوم بنیان

  منابع  
، بیسـت و چهـارمین   »هـاي اقتصـاد مقـاومتی    میزگرد بـازخوانی سیاسـت  ). «1393جعفري، داوود ( دانش

  ران، سالن اجالس سران. هاي پولی و ارزي، ته همایش ساالنۀ سیاست
، دانشگاه »سازي بانکداري مقاومتی نامۀ کسر خدمت با عنوان شاخص پایان). «1393مجتبی ( ،دهقی راعی

  امام حسین (ع). 
  www.CBI.IRسایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به آدرس 

انکی در چارچوب اقتصـاد  توزیع عادالنۀ منابع ب). «1392سراج، مهدي، افشین احمدزاده و محسن جوکار (
، نخستین کنفرانس ملی توسعۀ مدیریت پولی و بانکی، تهـران، دبیرخانـۀ دائمـی کنفـرانس     »مقاومتی

  توسعۀ مدیریت پولی و بانکی.  
، بیسـت و چهـارمین همـایش    »وظایف بانک مرکزي در قبال اقتصـاد مقـاومتی  ). «1393قربانی، پیمان (
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  ن، سالن اجالس سران.  هاي پولی و ارزي، تهرا ساالنۀ سیاست
هـا در تحقـق اهـداف اقتصـاد      نقـش بانـک  ). «1392آذر، محمد، سجاد کریمی و سعید محمـدي (  قربانی

المللـی آموزشـی و پژوهشـی     ، اولین کنفرانس ملـی حسـابداري و مـدیریت، مؤسسـۀ بـین     »مقاومتی
  خوارزمی، شیراز. 
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شناسی بانکداري مقاومتی: اهمیت و الزامات آن با توجه به  مفهوم
  سایر کشورها ۀتجرب

  **بهنام مرشدي، *مراد سیف اهللا

  چکیده
پـول،   ةهاي بانکی در ادار اهمیت سازمان پول در اقتصاد و ةکنند دلیل نقش تعیین نظام پولی و بانکی به

هـاي اقتصـاد    از طرفی با ابالغ سیاسـت  آید. اقتصادي به شمار می تحقق اهداف رهاي اساسی د ابزاراز 
هـاي اقتصـاد مقـاومتی،     مقاومتی و با توجه به نقش و اهمیت ابزارهاي پولی و مالی در تحقق سیاسـت 

این میان مفهومی تحت عنوان بانکـداري مقـاومتی مطـرح    یابد و در  نظام بانکداري اهمیت زیادي می
هاي اقتصاد مقاومتی بـا   شود. هدف این مقاله بررسی مفهوم و جایگاه بانکداري مقاومتی در سیاست می

دهـد،   باشد. نتـایج نشـان مـی    هاي مالی و بانکی می توجه به تجربیات سایر کشورها در مقابله با بحران
در بحـران   ایجاد یاصل عامل ي،ت اقتصادالاشتباه در جهت رفع معض يهاي اقتصاد سیاست یريکارگب

 یاز بحران مال یريجلوگ يبرااین کشورها  یپول مقاماتباشد. در این میان،  می بیشتر کشورهاي جهان
کشـور،   ياقتصـاد  یطبـه شـرا   توجـه  و بـا  انـد  خـود را کنـار گذاشـته    یاسـتی و مقابله با آن، اهـداف س 

رو با توجه به تجارب حهـانی، یکـی از    اند. ازاین ط کشور را به اجرا گذاشتها شرایب ناسبتم یهای سیاست
 یدسترسـ  یـت قابل یشافزا ی وو مال یپول یستمدر س ینگینقد یداريکمک به پاترین اقدامات،  ضروري

  باشد. میپذیري  کاهش آسیب يبرا یپول يبه اعتبارات، با استفاده از ابزارها
  هاي بانکی هاي مالی، بحران اقتصاد مقاومتی، بانکداري مقاومتی، بحران :ها واژهکلید

  . مقدمه1
عنـوان یکـی    باشند و به ۀ کشورها میداراي جایگاه اساسی در مسائل اقتصادي و توسع نظام پولی و بانکی

بـانکی در  د. اهـرم پـولی و   نآی اقتصادي به شمار می اتامور ردها  هاي کلیدي جهت دخالت دولت از اهرم
دهد که بنا به ماهیـت دولـت    ولت قرار میدقدرت اقتصادي مهمی را در اختیار  ،کنار اهرم بودجه و برنامه

  . تواند کل اقتصاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد می
هاي اقتصاد مقاومتی ایفا کند. در ایـن   تواند نقش اساسی را در تحقق سیاست بنابراین نظام بانکی می

                                                        
  .دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) *

  .اقتصاد دانشجوي کارشناسی ارشد **
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مشـی نظـام بانکـداري     تدوین خـط  شود که مبتنی بر شناخت و بانکداري مقاومتی مطرح می میان، مفهوم
باشـد. ایـن    کشور در راستاي تسهیل مسیر عامالن اقتصادي جهت نیل به اهداف اقتصـاد مقـاومتی مـی   

 جملـه پذیر اسـت. از  مالی و بانکی امکانهاي  شناخت با بررسی تجربیات سایر کشورها در مقابله با بحران
و  1990 توان به بحـران دهـۀ   هاي اخیر، می لهاي مالی و بانکی در سطح جهان طی سا مهمترین بحران

یـن کشـورها   اروپـا اشـاره نمـود. متصـدیان ا     امریکا و اتحادیۀدر ترتیب در جنوب شرق آسیا،  م به 2000
یش رو بردارند و اقـداماتی  ها را از پ موقع تا حد زیادي این بحران توانستند با تدبیر راهکارهاي مناسب و به

را براي عدم تکرار اتفاقات مشابه انجام دادند. در این مقاله ضمن بیان مفهوم و اهمیت بانکداري مقاومتی 
  شود. ها پرداخته می روي آن، به تجربیات سایر کشورها در مواجهه با بحران  هاي پیش و چالش

شناسی بانکداري مقاومتی، در بخش سوم بـه   وماین مقاله، در بخش دوم به مفه بدین ترتیب در ادامۀ
هـاي   هاي اقتصاد مقاومتی و در بخش چهارم به بیـان چـالش   اهمیت نقش نظام بانکی در تحقق سیاست

هاي ایجاد بحران در نظـام   بعد در بخش پنجم، ریشه شود. در مرحلۀ ن راستا پرداخته مینظام بانکی در ای
رد. در بخش ششم بـه تجربیـات کشـورهاي مختلـف در مقابلـه بـا       گی بانکی و مالی مورد بررسی قرار می

  گردد. گیري و پیشنهادها ارائه می شود. در بخش هفتم نیز نتیجه ها پرداخته می بحران

  شناسی بانکداري مقاومتی . مفهوم2
شـود، از ایـن    هاي اقتصادي آن کشور محسـوب مـی   ترین بنیان جمله مهمنظام بانکداري در هر کشور از

اد هاي مورد نیاز براي ایجـاد اقتصـ   توان بیان داشت که بانکداري مقاومتی نیز یکی از زیرساخت میجهت 
تـوان بـه دو بخـش تقسـیم کـرد.       کار کاربردي بانکداري مقاومتی را میباشد. سازو مقاومتی در کشور می

تار داخلـی خـود   ها با ایجـاد تغیـرات سـاخ    عبارتی بانک وط به ساختار داخلی بانک است. بهبخش اول مرب
هـایی مربـوط    هاي اقتصادي گام بردارند. اما بخش دوم به فعالیـت  سازي بنیان توانند در راستاي مقاوم می
تسـهیالت   ارائۀ مثالً ،سازي اقتصاد در خارج از ساختار خود انجام دهد شود که بانک باید در امور مقاوم می

  باشد. هاي نوع دوم می فعالیت اي از این در راستاي حمایت از تولیدات داخلی نمونه
ها در راسـتاي   اقداماتی است که بانک عبارتی مجموعه ها به فزایش سطح مقاومت بانکمفهوم عملی ا

هاي اقتصادي کشور باید بیش از پیش مورد توجه خود قرار دهند و عمل در راستاي این  سازي بنیان مقاوم
پذیر در اقتصاد  هاي آسیب و با کاستن از میزان اثر حوزه هاي اقتصاد را تقویت کرده اقدامات است که بنیان

اي که ممکن است در آن شرایط  که در شرایط فشار و تحریم ممکن است آسیب ببیند میزان ریسک بالقوه
  هاي اقتصادي تا حد چشمگیري جلوگیري کنند.  دهد و بدین طریق از بروز بحران پدید آید را کاهش می

هـاي   نمایـد کـه بخـش پـولی از فعالیـت      اي عمل می گونه متی مقام پولی بهدر چارچوب اقتصاد مقاو
هاي مولد اقتصادي حمایت نماید تا اقتصاد کشور در مسیري باثبات و پایدار حرکت نمایـد. اقتصـاد    بخش
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هـاي مـالی و    هاي خارجی همچون شوك منفی قیمت نفت، بحران مقاومتی باید کشور را در مقابل شوك
هـاي داخلـی    المللی شامل تحریم مالی و تحریم اقتصادي و نیـز شـوك   هاي بین تحریم اقتصادي جهانی،

هـاي   هـا، بحـران   هاي طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد (هدفمندسازي یارانه همچون بالیاي طبیعی، شوك
د اي برقرار گـرد  مالی، خارجی و بودجه ن راستا الزم است ثبات در سه حوزةبانکی و ...) مقاوم سازد. در ای

صـورت گیـرد و    یسـتم یس شکل باید به ین مفهوم اقتصاد مقاومتییتب تا ثبات اقتصاد کالن را پدید آورد.
مقاومت کند ممکن  ياگر جامعه نتواند در مقابل شوك اقتصادتمامی ابعاد اقتصاد مورد بازبینی قرار گیرد. 

  .و ... گردد یل به مسائل اجتماعیه تبدیاست شوك اول
 هاي کننده تسهیل و منابع نهادها، توان بانکی را می در حوزة ویژه به مقاومت ةهندد عوامل اصلی شکل

رسمی بر زندگی مردم حاکم هسـتند و روابـط   در هر کشوري، نهادهاي رسمی و غیرعنوان نمود.  تطبیقی
دولت باشـند کـه قـوانین و مقـررات مـدیریت       ۀتوانند رسمی و از بدن نهادها می دهند. انسانی را شکل می

دهند یا غیررسمی باشند و قواعد و سـاختارهاي جامعـه غیردولتـی را تنظـیم کننـد.       جامعه را تشکیل می
فـوق   يکـه در ایـن کشـورها نهادهـا    پذیر با اهمیت هستند، چرا ي آسیبنهادهاي غیررسمی در کشورها
 زمینـه  ایـن  در کنند. زمان با نهادهاي رسمی فعالیت میطور هم شوند و یا به جایگزین نهادهاي رسمی می

 لـزوم  و پرداخـت  اقتصـادي  مقاومـت  کـاهش  در ها آن نقش و مجوز بدون اعتباري سساتمؤ به توان می
 شد. یادآور را ها آن دهی سامان

 بـودن، کـارایی و   دسترسو در این ارتباط در شوندرا شامل  اي توانند طیفی گسترده مینیز  مالی منابع
در  مالی جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابعتنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از کیفیت منابع،

 .اقتصاد مقاومتی است
اجتمـاعی و الگوهـایی هسـتند کـه      ۀهاي تطبیقی عناصر نامحسوس سـرمای  کننده تسهیلهمچنین، 

اقتصـاد جهـش بهتـري داشـته      هـا،  کنند تا پس از وقوع شوك محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می
کـدام در ایجـاد   امـا هر  ،ها با توجه به شرایط مختلف متفـاوت اسـت   کننده باشند. اهمیت و قدرت تسهیل

. همکاري، نوآوري و پاسخگویی را ترویج و تشویق نماینـد، ضـروري هسـتند    محیطی که قابلیت تطبیق،
کننـد.   بین نهادهاي دولتی و اجتماع ایجاد مـی هایی را در جامعه و  ها و اتصاالت گره مثال شبکه عنوان هب

توانند  هاي اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می هرچه که مردم آن جامعه و گروه
  هاي جدیدي براي تعدیل شرایط پیدا کنند. ها مقاومت کنند و راه در مقابل شوك

  مقاومتی هاي اقتصاد . اهمیت نقش نظام بانکی در تحقق سیاست3
 عمـومی  ، حفـظ ثبـات سـطح   ياقتصـاد  یطمح ییادر ثبات و کار يیدنقش کلکشور،  یبانکو  یپول نظام

 و ثبـات  ییاکه کـار  يطور به .کشور دارد ياقتصاد ۀرشد و توسع یلو تسه يیدامور تول یبانیپشت ،ها قیمت
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نظـام   ییاثباتی و عـدم کـار   و برخالف آن بی اقتصاد بوده یبخش واقع ییاکار یبانپشت ی،بانک ـ  یپول نظام
ـ   ییاثباتی و ناکـار  موجب بروز بی بانکیـ  یپول نظـام   یاساسـ  یفـۀ شـود. وظ  اقتصـاد مـی   یدر بخـش واقع
امـور   یلو تسـه  یبانیجهت پشت ياقتصاد یستمآن در س ۀینبه یصو تخص یمال یز منابعتجه یبانک ـ  یپول

   )1389زاده،  (زمان .است يقتصادا ۀو توسع رفاه و گسترش يیدو تول یمصرف
 و تقویـت  بـه اصـالح   مقام معظم رهبـري،  توسط ابالغی مقاومتی اقتصاد بندهاي نهم مادة براساس

 در اقتصاد و پیشگامی اقتصاد ملی، ایجاد ثبات نیازهاي به گوییپاسخ با هدف کشور مالی نظام جانبۀ همه
ایـن   اهمیـت  .اسـت  شـده  کیـد تقویت تولید ملی تأصوص در راستاي خ اقتصاد به واقعی بخش در تقویت

 چهارگانـۀ  منـابع  به مربوط هاي داده و اطالعات بررسی که گرفت خواهد قرار مدنظر بیشتر زمانی موضوع
 گـذاري  سـرمایه  و عمرانـی  هـاي  بودجـه  بورس، بازار بانکی، نظام از اعم گذشته هاي سال در مالی مینتأ

 هـاي اخیـر   سـال  در هـاي اقتصـاد را   بخش مالی مینتأ اصلی بار ها بانک که است مهم این مؤید خارجی
بـه خصـوص در    ایـران  اقتصـاد  در بانـک  نهاد کارکرد به توجه به همین دلیل است که. اند داشته برعهده

  .است اهمیت حائز هاي اقتصادي بسیار سازي بنیان راستاي مقاوم

  کارآمد یدر تحقق اقتصاد مقاومت ینظام بانک يها چالش. 4
اقتصـاد کشـور،    یاز بخش واقع یحصح یبانیکشور در پشت یبانکـ  یپول یستمس یییر ناکاراهاي اخ در سال

 سـاختار  در اصـالح  يیـد کل ياز محورهـا  یکـی  کـه قطعـاً   ينحو به ،گرفته است قرار و بحث مورد توجه
 یهر طرح اصالح يو اجراول در اعمال ا قدمباشد.  میکشور  یبانکـ  یپول یستمکشور، اصالح س ياقتصاد

 يها یشهر ییشناسا در قطعاً ی کارآمد،به اهداف اقتصاد مقاومت یلن منظور به کشور بانکیـ  پولینظام  يبرا
باشد. اگر  رفع آن می ت جهتمشکال ینا یحبندي صح کشور و اولویت یبانکـ  یمعضالت نظام پول یاساس

گاه هر اقدام  آن گردند، بندي آن دچار خطا اولویت مشکالت و ۀیشر ییدر شناسا يگذاران اقتصاد سیاست
  گذارد.  يجااقتصاد کشور بر يرا برا يناگوار یجتواند نتا آن طرح و اعمال شود، می يکه بر مبنا یاصالح

 کشور وارد شده و مدام بر اصـالح رفتـار و   یبانک یستمحجم انتقادها به س یشترینب یرهاي اخ در سال
 از مجموعـه  عین حال،در  ،شده است یدکأکشور در سطوح مختلف ت یها و نظام بانک ساختار بانک اصالح
کشور مطرح  یدر مورد اصالح نظام بانک یرهاي اخ در سال یرانگذاران اقتصاد ا که توسط سیاست مباحثی

ـ     یاقدامات شده و مجموعه یکه طراح ییها برنامه مجموعۀ شده، نظـر   بـه  ینکه صـورت گرفتـه اسـت، چن
نحـو   کشـور بـه   ینظام بانک ییاکار یشها جهت افزا بندي آن معضالت و اولویت شناسی ریشه که رسد یم

عمـل   ۀتوانـد در عرصـ   برآمـده از آن مـی   یاقـدامات اصـالح   یجـه و در نت است صورت نگرفته یحیصح
 .کند یلرا بر اقتصاد کشور تحم سنگینی يها ینهظاهر شود و هز ینخطرآفر
بنـدي آن   کشـور و اولویـت   یبـانک ـ  یپول یستممعضالت س ییشناسا فرایندکه در  یاساس يخطا یک
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 ،معطوف شده اسـت  ینظام بانک یبه اصالح ساختار داخل ها عمدتاً است که نگاه یرفته، اینصورت پذ
 یـک هـا و تفک  چون ادغـام بانـک   یمباحث یزو ن يبانکدار ینبه قوان معطوف مسائلة که عمد ينحو به

  گرفته است. یت قرارباشد که در اولو ها می بانکهاي  فعالیت
 سـاختار  کشـور، در خـارج از   یبانکـ  ینظام پول یمشکالت اساس رسد ینظر م است که به یدر حال ینا

در  یـد نهفتـه اسـت کـه با    یبـانک ـ  یدولت و نظام پـول  مابین یو مربوط به روابط ف ینظام بانک یداخل
 ییاکـار  یشافـزا  یدر واقع راهبرد اصـل  یابد،بر آن تمرکز  یقرار گرفته و اقدامات اصالح یت اولاولو

 یبـانک ـ  لیابطه با نظام پومدت اصالح رفتار دولت در ر اول، در کوتاه یتکشور و اولو یبانکـ  یپول نظام
ه اصالح رفتار و نباشد و  کشور می یبانکـ  یدولت و نظام پول میان و در بلندمدت اصالح ساختار روابط

دولـت و   یـان صورت اصالح رفتار و ساختار روابط م یگر درد یانبه ب ،کشور یبانکـ  لیساختار نظام پو
مطلـوب   یجـۀ انجـام شـده و نت   يخود به خود طور به یبانکـ  یاصالح رفتار نظام پول ی،بانکـ  ینظام پول

تصور است که در صـورت   قابل است که کامالً يحد امر به ینا یتو اهم یتحاصل خواهد شد. حساس
و  ییاکـار  کـه  انتظـار داشـت   تـوان  یمـ  ی،بانکـ  لیدولت و نظام پو یاناصالح رفتار و ساختار روابط م

 و یافتـه  یشافـزا  ییباال یارموجود تا حد بس یداخل يساختارها کشور تحت یبانکـ  یعملکرد نظام پول
  حوزه را حل و فصل کند. یناعظم مشکالت ا بخش

  یابی ایجاد بحران در نظام مالی و بانکی . ریشه5
ـ ورش به بازار ارز، پول رای ۀجیآن و در نت یشود که ط اطالق می یتیبه موقع یبحران مال« یطور کل به  جی

ـ یابـد و   داً کاهش مییالمللی شد ر بینیا ذخایشود و  داً با کاهش ارزش مواجه مییکشور شد ـ یا ترکی از  یب
 .»دهد اتفاق رخ می ن دویا

گیـرد.   مـی  را دربـر  یمـال  يرهـا یآمده در متغ شیهاي پ اي از بحران ف گستردهین بحران طیف ایتعر
ـ دل و بـه  اشـد اقتصاد ب یبخش مال ياز مباد یکیجاد اختالل در یاز ا یتواند ناش می یبحران مال  ل وجـود ی

 بحران بـازار سـهام،  د. یت نمایاقتصاد سرا یو بخش واقع یمال يرهایر متغیسا هب ،یارتباطات و روابط مال
ج ید نرخ ارز و کاهش ارزش پول رایرات شدییمه، تغیهاي ب ها و شرکت بانک یها، ورشکستگ تراز پرداخت

  باشند.  ن حوزه مییمثال در ا هاي قابل بحران ک کشوری
ـ هاي پول را و بحران یهاي بانک از بحران ،شده هاي انجام در پژوهش اغلب ـ ج ی ـ یا ترکی از هـر دو   یب

ـ یشرق آس يکشورها 1997ل بحران سال یاند (دال نام برده یبحران مال عنوان به از  ین در بعضـ یا). همچن
انـد. در   نظر گرفته در ین رخداد بحران مالییعنوان شاخص تع ج را بهیکاهش ارزش پول را قات، نرخیتحق

ـ خـود از پـول را  هـاي   ییر داراییبرخورد تغ ةدر نحو يهاي اقتصاد عامل يرفتارهای ت گاهین وضعیا ج ی
دلیـل آنکـه    گـذاران بـه   ب که سـرمایه ین ترتیگردد. به ا می یبحران مال ر اسعار منجر به بروزیکشور با سا
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ا یـ ق چـاپ پـول و   یـ ش عرضه پول از طریاقدام به افزا یمال نیمأر مقابله با کسر بودجه خود و تددولت 
ش صـادرات کشـور   یگیري افـزا  با جهت پول کشور در کاهش ارزش یا سعیات نموده و یش نرخ مالیافزا

گر کاهش ارزش پول ید ) را دارند. ازطرفی(خارج گریخود به اسعار د يهاي نقد ییر داراییدارد، اقدام به تغ
ـ یخواهد هز ا نمییتواند  نکه کشور نمییا لیدل هگردد. ب جاد مییش نرخ ارز ایافزا يدلیل فشار بازار برا به  ۀن

تـر   خکـوب پـایین  یابقا در نـرخ ارز م  يبرا ين صورت بانک مرکزید. در اینمان پول خود را تحمل یتضم
گـردد   یته یر خارجیاز ذخا يمرکز گردد. اگر بانک می یر خارجیذخا يازا ج دریمجبور به فروش پول را

از  یصورت کاالها و خدمات داخل نیکاهش ارزش پول را بدهد. در ا ،شناورشدن نرخ ارز ةد اجازیدولت با
توانـد   بازي موفق می سفته تر خواهد شد. کاهش ارزش پول مرتبط با هجوم ارزان یا و خدمات خارجکااله

ـ  یمال يها (کاالها و خدمات)، تورم و شکست در بازارها ل کاهش خروجییدل شـود. در   یو خـارج  یداخل
 خواهد بود. ریناپذانکار یر مراجع مالیجاد بحران در سایگر ایکدیل ارتباطات بازارها با یدل هت بین وضعیا

هـاي   بدهی (روبل) و نکول یه، منجر به کاهش ارزش واحد پولیروس 1998سال  یعنوان مثال بحران پول به
 ياقتصـاد  ط متفاوتیه معموالً از شرایروس یهمانند بحران پول یهاي پول د. گرچه بحرانیگرد یو خصوص یدولت

 (Chiodi and Owyang, 2002). فتدیاتفاق مز ین یر خارجیبودجه بزرگ و کاهش ذخا يمانند کسر
همراه  ج بهیهاي نرخ کاهش ارزش پول را گر همانند انحراف از شاخصید یبیهاي ترک شاخص برخی

مـورد   یبحـران مـال   یجـاد نـوع  یعنوان ا بهتوان  می نیز نرخ بهره را ییراتالمللی و تغ ر بینیر ذخایینرخ تغ
  داد. تأکید قرار

متناسـب مجبـور بـه     یو مـال  یهـاي پـول   و دولت توأمان با کمک سیاست يدر هر حال بانک مرکز
هـاي   بحـران  1945-1971 هـاي  سـال  یطور مثال در ط هباشند. ب می یهاي مال جاد بحرانیا از يریشگیپ

ت یریهاي کالن متناقض دولت و بعضاً سوء مـد  ز از سیاستین يهاي ارز بحران باً حذف شده ویتقر یبانک
  نشأت گرفته است.

ک کشور قادر به بازپرداخت یها در  از بانک يادیگردد که تعداد ز اطالق می یتیبه وضع یبحران بانک
افت یهاي خاص خود همواره مستعد در علت ویژگی به يبانکدار ۀهاي خود نباشند. ذات حرف و بدهی ونید

 ۀیبودن سرما باال و کم یاهرم ۀدرج یطور کل باشند. به ها می ها و در درجات باالتر بحران ریسک، ثباتی بی
 ی، عدم تناسـب زمـان  يهاي تجار ر شرکتیسه با سایها در مقا هاي آن حجم ترازنامه ها در تناسب با بانک
 یهـاي متنـوع   گذاران، ابتال بـه ریسـک   سپرده یلزوم حفظ اعتماد دائم ها، ها و بدهی یین داراید بیسررس

 يدلیـل سـرعت بـاال    منتشره بـه  یهاي مال در صورت یت قطعیشفاف سک نرخ ارز و عدم وجودیجمله راز
هـا را   باشند که بانـک  می ياز موارد يدیو تول يتجار هاي سه با شرکتیاي در مقا ر در اقالم ترازنامهییتغ
مشـاهده   یهاي بزرگ بانک است. در اکثر بحران ها در اقتصاد شناسانده از مراجع بروز بحران یکیعنوان  به

و  یمـال  يرفـتن اعتمـاد بـه نهادهـا     ) که همان از دستی(مال یهاي بانک شده است، دو جزء مهم بحران
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کـه از   یبدهکاران بـانک  ییجاد بحران و عدم توانایل ایدل هدهد. ب می يباشد رو طلبکاران می یورشکستگ
جـه  ینت و در خود مواجـه شـده  افت مطالبات یها با عدم در شود، بانک می یآنان ناش يدرآمد و کم يکاریب

باشند.  نمی ز پاسخگویگذاران را ن دنبال آن تعهدات خود در قبال سپرده ها رو به کاهش نهاده و به ر آنیذخا
 ها جهـت  گذاران به بانک ها و هجوم سپرده از بانک یجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومینکه ایجه اینت

 يدر صنعت بانکدار یستمیسک سیدلیل وجود ر ت بهین وضعیگردد. در ا هاي خود می گیري سپرده بازپس
کشـور و   یت نموده و کل نظام بانکیها سرا ر بانکیهاي کوچک به سا بانک یمشکالت حاد و ورشکستگ

و  ینظـام بـانک   ت نمـوده یها سرا ر بانکیهاي کوچک به سا بانک یپس از آن مشکالت حاد و ورشکستگ
 ياقتصـاد  تیوضع یت بحران بانکین وضعینماید. در ا ر مییز درگیر کشورها را نیاقتصاد کالن سا يفضا

اثـرات   نیتر نید سنگیکه شا 1997در سال  ياندونز یطور مثال در بحران مال هنماید. ب ران مییکشور را و
ـ تول 1998جا گذاشت، در سـال   ها بیرا در اقتصاد آس ـ  ی  کـاهش و نـرخ   GDP (3/15%( ید ناخـالص داخل

ـ یهز یتین مـوقع یچن بردند. در سر میه ت در فقر بیاز جمع یمیباً نیافته و تقریش یافزا %22به  يکاریب  ۀن
ـ تـأثیراتی بـا مق   يکـه دارا  یهاي بـانک  باشد. بحران از میین یاز وجوه عموم یار بزرگیاي بس سرمایه اس ی

 93در  یبـانک بحـران   100ش از یب 1970ۀکه از اواخر ده اي گونه فتد. بهطور مرتب اتفاق می هب بزرگ باشد
 )Smaghi, 2009( .رخ داده است کشور در حال توسعه

ـ  ،نسبتاً تکـرار شـونده هسـتند    یهاي بانک نکه بحرانین با ایهمچن ـ دل هب ـ  ی دو مـورد از   یل آنکـه حت
ز با هم متفاوت یها ن ت آنیریمد ةستند پس نحویگر نیکدیه به یشب يجادشده از نظر ساختاریهاي ا بحران

ـ  ا وامیجمله جهش اعتبارات از یعوامل ن حالیاست. با ا ـ ع میسـر  ۀ(توسـع  قاعـده  یدهی ب ر در زان اعتبـا ی
گردنـد. از   محسوب مـی  یاز عوامل مهم بحران بانک یستم بانکیس یبده/ ییمدت)، عدم تطابق دارا کوتاه

سک ی، ریهاي داخل تواند به عدم نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترل می یهاي بانک ل بحرانیگر دالید
ف و یهـاي ضـع   گذاري ، سرمایهینگیت نقدیریاز ضعف در مد یناش ونیدر پرداخت د یباال، ناتوان یاتیملع

  ت اشاره نمود.یریو سوء مد یحسابرس فیضع يارهایمع يرینشده، بکارگ هیتوج
 محسـوب  یم بـانک ین شاخص مستقیبانک، اول یۀزان سرمایها م جاد بحران در بانکیص ایتشخ يبرا

کند  ها عمل می مقابل شوك در یصورت مانع ه بهیاست. سرما یانگر وجود مشکالت احتمالیگردد که ب می
هایش  ییاز دارا یکه احتمال دارد ارزش بعض یزمان یمطالبات خود حتة دهد تا به ادار بانک اجازه می و به

ـ دل بانـک بـه   ۀیع سـرما یادامه دهد. کاهش سر ابدیکاهش  و  مـت ان، هـر دو عال یـ ش زیل جبـران افـزا  ی
ـ نشـده   هـاي بازپرداخـت   ع در نسبت وامیش سریهستند. افزا ینظام بانک از وجود مشکل در ییاه لفهؤم ا ی

ـ فیشـدن ک تر بحـران اسـت. وخـیم    از وجـود  يگریشده عالمت د یمنقض اکثـر   یاصـل  ۀهـا هسـت   ت وامی
ـ نشده  هاي بازپرداخت زان وامیم نیبوده است. بنابرا یک بانکیستماتیهاي س بحران ـ کلک شـاخص  ی  يدی

ـ  یین تغیهمچن است، یانگر وجود مشکالت بزرگ در نظام بانکیاست که ب هـا   بانـک  ۀر در سـاختار ترازنام
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باشد کـه   یمورد خسارات احتمال در يهشدار تواند آموزنده باشد و ممکن است اطالعات حاصله از آن می
ص یخاطر تخصـ  به یهاي بانک بحران رسد که وقوع ینظر م موارد، به یبعض اکنون اتفاق افتاده است. در هم

  جلوتر افتاده است.اي  هژیو يها ها به بخش فراوان وام
 هـاي بانـک باشـد،    ها و بـدهی  یید دارایع در ساختار سررسیر سرییتواند تغ گر مییدار د یشاخص معن

 ياتکامحاسبه شده باشند.  یمختلف یپول يبا واحدها يدیها در هر سررس ها و بدهی ییمخصوصاً اگر دارا
شـود تـا بانـک     مدت باعـث مـی   ق منابع کوتاهینسبتاً بلندمدت ازطر يها دارایی ین مالیمأحد به ت ش ازیب

ـ    آسیب سساتؤا میکشور و  ینظام بانک ر رفتارییهنگام تغ ـ   یپـذیرتر شـود. چن در  ین عـدم تناسـب فراوان
طلبکـاران   يقدرت بانک در پاسخ به ادعاهـا  يزود ز باشد که بهین نیا ةکنند انیب دها، ممکن استیسررس

  شد. تر اثرات بحران خواهد ن امر موجب گسترش سریعیافته و ایکاهش  یمشکالت قبل ۀل تجربیدل به

 کشورها یها بر نظام بانک تأثیر بحران. 6
ـ هـاي اخ  هاي دهه بحران یبررس ـ ، بجهـان ر در ی ـ تغ یانگر برخـ ی در  یرات و اصـالحات در نظـام بـانک   یی

  شود: ها در ذیل اشاره می که به برخی از آن مختلف است يکشورها

  تایلند . تجربۀ1.6
ـ و اوا 1980ۀدر اواخـر دهـ   1هاي دوگانه بحران يامدهایتوان به پ می ها، اي از این بحران عنوان نمونه به  ۀل دهـ ی

مهـم   ياز دسـتاوردها  یکـ یعنـوان   آن داشـت تـا بـه    لند را بـر یکه دولتمردان تا ییها اشاره کرد. بحران 1990
را  یهـاي خـارج   ، ورود بانکیب قانونیبا تصو 1997تاً در سال ی، نهایهاي مال برگرفته از گذر از بحران اصالحات

لنـد)،  یبـه تا  یهاي خارج (ورود بانک ين آزادسازیند. ایکامل به کشور خود آزاد نما یتأسیس شعب بانک قیاز طر
  ):Montrivat and Rajan, 2001اند از( ها عبارت از آنکه برخی دنبال داشت  را به یمنافع

ـ  يرتجـار یهاي غ وام ياعطا ۀطیست حیبا یم یهاي خارج ورود بانک .1 دهـد،  را کـاهش   2یا خودمـان ی
 هستند. ستند و کمتر تحت نظارت مقرراتیبه هم متصل ن یاسیها از نظر س ن بانکیگونه که ا آن

 يزان کمتـر یم شده، لذا بهسازي  یهر کشور بوم يکمتر برا یهاي خارج بانک يکه پورتفو ییاز آنجا .2
 زبان هستند.یهاي خاص کشور م ) بحرانيامدهایرش (پیمستعد پذ

گردند،  می یمال نیمأخود در خارج از کشور ت ياز دفتر مرکز یهاي خارج بانک یاز آنجا که شعب داخل .3
کمتر تحـت تـأثیر    شتر بوده ویثبات ب يالمللی، دارا هاي متنوع بین دارایی يبا مبنا یستم بانکیک سی

 گیرد. قرار می یبانک يز تنگناهایو ن يات بانکداریعمل
زبان بـا هـدف   یم در کشور یمحل یگذاران بانکبر قانون ییتواند فشارها ، میيبانکدار ينمودن فضا يفرامرز  .4

 د.یالمللی وارد نما بین ن سطوحیبا بهتر ینظارت يها و استانداردها مقررات و رویه یل و هماهنگیتسه
                                                        
1. twin crises 2. connected lending 
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  اندونزي ۀتجرب. 2.6
آن  یاشـاره کـرد کـه طـ     يانـدونز  1997اکتبـر   یبه بحـران بـانک  توان  ها می عنوان یکی دیگر از این بحران به

ـ   7که از  يطور د، بهیوارد گرد ياندونز ینظام بانک به ینیسنگ يها ضربه  157بانـک ادغـام و از    3، یبانـک دولت
ـ   4بانـک ادغـام و    9بانک منحـل،   65ماند:  یبانک باق 79، یبانک خصوص ـ گرد یبانـک مل ـ ید و هزی  یمـال  ۀن

ـ ن زده شـد. پـس از ا  یتخم ید ناخالص داخلیتول %40در حدود  يزیبحران، چ  ين بحـران، دولـت بـا همکـار    ی
ـ ها و ن ) بانکCAR( ۀیت سرماینسبت کفا يایی جهت بازنگره ن طرحیتدو نسبت به پول 1المللی صندوق بین ز ی

اي تحت عنـوان آژانـس    سسهؤگر با تأسیس مید يسواقدام نمود. از از بحران ماندههاي باقی بانک ۀیسرما یابیارز
  ها را تحت کنترل خود درآورد. هاي بانک از دارایی یاعظمبخش  2يهاي اندونز بانک ينوساز

 مریکاا ایاالت متحد ۀتجرب .3.6

ـ بحـران مسـکن در ا  باشد.  مریکا میادر  2000 ۀهاي مالی، بحران ده یکی دیگر از بحران االت متحـد،  ی
از  يریکم با هـدف جلـوگ  یست و یب قرن يسک دارد. از ابتدایم اعتبار، بهره و ریبا مفاه یارتباط تنگاتنگ

 یانبساط یاست پولیآن کشور س یخارج، مقامات پولاالت متحد با یا پرداختیو بهبود تراز  يرکود اقتصاد
ـ  گـذاري و رشـد اشـتغال را    ش سرمایهیق افزایجاد رونق از طریاي جهت ا گسترده ن یـ ش گرفتنـد. ا یدر پ

درصد در اواخر سـال   کیدرصد به کمتر از  6کا از حدود یمراد نرخ بهره در یاست منجر به کاهش شدیس
ـ احت ةریداد که ذخ ها اجازه می رال رزرو به بانکفد یهاي انبساط د. سیاستیگردم 2003 را  يکمتـر  یاطی

هـا بـه    دارایـی  ن نکته به کاهش نسـبت یانشان نزد خود نگه دارند. ایهاي مشتر جهت (بازپرداخت) سپرده
ـ  آمـدن وجود هـا در صـورت بـه    بانک ید و احتمال ورشکستگیانجام ییکایمراهاي  ها نزد بانک بدهی ک ی

 ش داد.یرا افزا یبحران بانک
ش مـداوم  یسـو و افـزا   کیوام) از ۀنید نرخ بهره (هزیفدرال رزرو و کاهش شد یهاي انبساط سیاست

ـ  ینمـود. ا  د مسـکن مـی  یق به خریرا تشو يادیگر، افراد زید يسومسکن از متیق بـا   يافـراد  ینـک، حت
دا کرده بودند. یا پخود ر ییاید مسکن رویسک باال در بازپرداخت وام) امکان خریلذا ر ن (وییپا يدرآمدها

ـ  ن وامییاز اعتبـار پـا   یسـک ناشـ  یرا بابـت ر  يادیز ۀنیها هز در ضمن، بانک دگان خـود درخواسـت   گیرن
ـ گرفـت. در ا  بانک قرار می يمزبور در گرو ۀوام، خان افتیکه در مقابل درکردند، چرا نمی ن دوره بخـش  ی

  اقتصاد نداشت.  یز در بخش واقعین يگرید يازا مابه گردید که می یدار انتقال منافع مسکن طالیه
ش از یب ۀ. عرضبا تحوالتی مواجه شدبازار مسکن م 2006جا آغاز شد که از اواخر سال اما فاجعه از آن
ـ خر نده به راه انداخته بود.یمت آن در آیبر کاهش ق یرا در بازار مبن ییها حد مسکن، زمزمه داران بـالقوه  ی

باز  د سریخر مت، ازینک در انتظار کاهش قیگرفتند، ا گر سبقت مییکدید مسکن از یخر يروز برایکه تا د
                                                        
1. IMF 2. IBRA 
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کـه   ،هاي خود را به فروش گذاشـته بودنـد   مت مسکن، خانهیاز ترس کاهش ق يا ن، عدهیزدند. همچن می
حبـاب   ، ناگهانم2007ن روند در سال یافتن ای فراوان مسکن بود. با شدت ۀافزودن بر عرض ين به معنایا

ـ لیش از سه مین زمان رهن بیسقوط قرار گرفت. در ا يریمت مسکن در سرازید و قیبازار مسکن ترک  ونی
ـ ز در شرف تخلیون نفر نیلیش از پنج مید. بیهایشان مصادره گرد شده و خانه و ششصد هزار نفر نکول ه و ی

 مسکن قرار گرفتند. حراج
ـ که اخبار مربوط به ضـرر و ز  یهنگام ـ مسـکن فـاش گرد   وام بـه بـازار   يهـا در اعطـا   ان بانـک ی د، ی

نتوانـد   یل ورشکستگیدل ماجرا شده باشد و به نیر ایز درگیها ن از ترس آن که مبادا بانک آن گذاران سپرده
ط در ینـد. شـرا  یهـاي خـود را برداشـت نما    ها مراجعه کرده تا سـپرده  بازگرداند، به بانک هایشان را سپرده

هـاي   بانک کمتـر از کـل سـپرده    يهاي جار دارایی يط عادیدر شرا یکه حتبود  ينحو هب یستم بانکیس
 یکه نـوع آن يجار ییبه دارا یگر، شاخص بدهید عبارت . بهگرفت نزد آن قرار میهاي بانک)  مردم (بدهی

اسـت  یل سیدل ها (به ر بانکیاست که کاهش ذخا یهیک است. بدیتر از  شود، بزرگ ده میینام 1یاهرم مال
ن شـاخص اهـرم   یـ ش از حـد ا یش بیمسکن باعث افزا ها در بازار فدرال رزرو) و حضور آن یانبساط یپول
ان خـود را نداشـتند و لـذا،    یهاي مشتر سپرده ها توان بازپرداخت ل بانکین دلیها شده بود. به هم آن یمال

سـرعت بـه    ، بحران مزبـور بـه  یبانک نید. با توجه به ارتباطات بیها آغاز گرد بانک يرهایزنج یورشکستگ
هـاي   هاي خود را بـه بانـک   وام ها توان بازپرداخت از بانک ياریت نمود. بسیکشور سرا یستم بانکیکل س

که از نکول وام نبود، چرا دار هاي مشکل دادن به بانک حاضر به قرض یچ بانکیگر نداشتند. در ضمن، هید
 خود هراس داشت.

  اروپا ۀ اتحادیۀتجرب .4.6
اروپا نیز  ۀجمله اتحادیدیگر کشورهاي جهان از ،2008مریکا در سال متحد ا همزمان با بحران ایاالت

 2008خـود در نـوامبر    براقتصـاد  یبحران جهان یامدهايمهار پاروپا براي  اتحادیۀ رو شدند. با بحران روبه
بـدین   رسـاند.  یبعضـو بـه تصـو    کشـور  27از اقتصاد  یتحما يرا برا یورویی یلیاردم 200 یکمک ۀبست

. داد یـان پا یبحران مال از ي حاصلبه رکود اقتصاد یتجهان در نها ياقدامات هماهنگ کشورها، ترتیب
  الم شد.رکود اع ةدور یانعنوان پا به رسماً 2009که ماه ژوئن  يطور به

 ایـن  . بـا کردنـد  یرا احساس مـ  يمثبت رشد اقتصاد یراتثأت یآرام به ییاروپا يکشورهادر این زمان 
 همـان  زمسـتان  در یونـان دولـت   یمـال  یتاز وضعکننده  نگران يها که انتشار گزارش یدنکش یحال طول

دگرگـون   کلی جهان به يکشورها یگرد يدر ادامه برا منطقه و ینا يرا برا يو اقتصاد یمال یطسال، شرا
یده رسـ  یـورو  یلیـارد م 300کشور به  ینا هاي دهیم کرد که بالاع یونان، دولت 2009دسامبر  در ساخت.

                                                        
1. leverage 
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بـا   ي رااقتصـاد  یاضـت ر هـاي  برنامه از يا مجموعه ی،خارج يبا هدف کاهش فشارها یوناندولت است. 
  داد. بودجه در دستور کار قرار يهدف کاهش کسر

. دارنـد  آن ارتبـاط  ياقتصـاد ـ  یاسیطور مثبت با ثبات س ارز به یککه دوام  دهند یم هاي تجربی نشان افتهی
 یشو افـزا  ارزشـی  بـه کـم   آن اسـت، منجـر   ياعتبار یسککشور که برابر با ر یک اقتصاديـ   یاسیعدم ثبات س

تـا   شـود  باعـث مـی   ياقتصادـ  یاسیس از عدم ثبات یکشور ناش یسکر یش. افزاشود یارز آن کشور م یداريناپا
  )Chung, 2010( .و وجوه را به کشور خود بازگردانند بفروشند حسب ارز کشور راگذاران اوراق بهادار بر یهسرما

 یی،اروپـا  ياز کشـورها  یاسـت و برخـ   یافتـه کـاهش   یزن (یورو) مدت ارزش واحد پول اروپا ینا در
ي هـا  زمـان بحـران   یـن خود در بازار دچار مشکل شـدند. از ا  ۀفروش اوراق قرض يبرا یرلند،ا خصوص به

در  گرفـت و نیـز   را یرلنـد ا یبانگر شروع شد یونانکه با  ی. مشکلنمود یداپ يتر اروپا ابعاد گسترده بدهی
رو بـه کـاهش    شـدت  بـه  یاو اسـپان  یتالیاا ۀ. ارزش اوراق قرضشد یدهپرتغال کش و یااسپان یتالیا،به ا یتنها

هـا   آن یبـده  ینـه هز کاهش هدف کشورها را با ینا ۀاوراق قرض یدخر اروپا کار يو بانک مرکز گذاشت
  )1391. (مشایخ؛ ازنایی؛ عباس تفرشهی، نمودآغاز 

  نیجریه ۀربتج .5.6
رغم مواجهـه   هاي باالي رشد به منتقدان پاسخ داده است و علی هاي اخیر نیجریه با ثبت نرخ در طی سال

هاي مالی و اقتصادي خود را در جهت مناسب ادامه داد. هنوز بخش نفت و گاز  با شرایط پرچالش سیاست
اما این سهم رو به کاهش اسـت.   ،دکشور بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی و درآمدهاي ارزي دار

سازي به ترویج سهم بیشتري از تولیـد   صنایعی از قبیل بانکداري و امور مالی، مخابرات، کشاورزي و فیلم
 سازند. ناخالص داخلی را از آن خود می

ها در انتظار آن بود را به اجرا گذاشـت و   ، نیجریه تجدید ساختار اساسی که مدت2014در اوایل سال 
یارد دالر رسانید. این تجربه میل 59فریقا با تولید ناخالص واقعی معادل ترین اقتصاد ا را به سطح بزرگ خود

المللی  یید و تحسین صندوق بینة ملی آمار انجام گرفت مورد تأاقتصاد که توسط ادار پایۀ محاسبات اندازة
 انبۀ اقتصادي در نیجریه، توسعۀج ترین عوامل محرك رشد همه پول و بانک جهانی واقع شد. یکی از مهم

  بخش مالی و بانکی آن بود که رشدي دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.
ها و  فروشی کاال، سرگرمی جمله کشاورزي، برق، نفت و گاز، خردهاقتصاد ازهاي مختلف  بخش توسعۀ

گـذاري و   مین مالی سـرمایه د تأا براي وام شده است تا بتواننه تولید باعث افزایش تقاضاي افراد و تجارت
خدمات مـالی نیجریـه افـزایش رقابـت در میـان       دهند. عامل محرك دیگر رشد و توسعۀرقابت را انجام 

ها  رو به رشد مشتریان، بانک منظور پاسخگویی به نیازهاي پایۀ ها براي جذب مشتري بوده است. به بانک
اي  هـاي رایانـه   ه دادند تا مشتریان بتوانند از طریق پایانهاي مانند بانکداري الکترونیک ارائ خدمات نوآورانه

  امور بانکی خود را به انجام رسانند.
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اما با ظهور بحران مالی جهانی بخش مالی و بانکی نیجریه مورد تهدید قرار گرفت و بـا سـقوط بـازار    
نکی، بانـک مرکـزي   منظور بازگرداندن اعتماد به نظام با ها ضررهاي زیادي متحمل شدند. به بورس بانک

ها تزریق گردیـد و سـپس    نیجریه دو اقدام اساسی در پیش گرفت: ابتدا سرمایه و نقدینگی به برخی بانک
 نجام شد. عالوه بر این دولت با تأسیس شرکت مدیریت سرمایۀهایی براي مقابله با اعمال نامناسب ا تالش

ها کمک کند. این رویکرد  یش نقدینگی بانکهاي معوق به سیاست افزا نیجریه تالش کرد با حل مشکل وام
  هاي معوق را ندارد. توان ادعا کرد هیچ بانک نیجریایی مشکل وام ثر واقع شد و در حال حاضر میؤم

گذاري درآمدهاي نفـت و گـاز در    منظور سرمایه به 2011گذاري ملی در سال  سرمایهسیس صندوق تأ
آمدهاي اضافی منابع هیدورکربنی را مـدیریت و بـراي   هاي اقتصاد انجام شد. این صندوق در دیگر بخش

ها از طریق سه صندوق ثبات، صندوق نسل آینده،  کند. مدیریت حساب گذاري می هاي آینده سرمایه نسل
گیرد و بر شش بخش بزرگراه، برق، کشاورزي، بهداشت، مسکن و پردازش  و صندوق زیرساختار انجام می

  گاز تمرکز دارد.
هـا را   ها، دولت نیجریه شـرکت مـدیریت دارایـی    و خطر سقوط بانک 2007لی سال پس از بحران ما

سیس کـرد. پـیش از آن بانـک مرکـزي اصـالحاتی را در      هاي ملی تأ داندن نقدینگی به بانکبراي بازگر
بـود تـا    25به  89ها و کاهش آن از  سازي تعداد بانک ترین آن منطقی بخش بانکی آغاز کرده بود که مهم

چه این اقدامات بـه ثبـات بخـش بـانکی انجامیـد عوامـل       ها باال ببرد. اگر یه را در بانکسطح سرمابتواند 
هـا، نظـارت    دیگري مانند شکاف در چارچوب مقرراتـی، شـفافیت انـدك در مـورد وضـعیت مـالی بانـک       

هـاي نیجریـه    ناعادالنه، اعمال ناعادالنه مقررات و ضعف حاکمیـت شـرکتی بـدان معنـا بـود کـه بانـک       
  )Idehai, 2009( .از اثرات بحران مالی جهانی در امان بمانند  توانستند ینم

قوط دلیل سقوط بازار بورس و س ق بود. بههاي معو شد وام ها می عامل دیگري که باعث تضعیف بانک
هـا در شـرایط بسـیار بـدي قـرار       شده در این دو بخش معوق ماند و بانـک  هاي ارائه قیمت نفت خام، وام

دنبال آن مـدیرانی   سرمایه و نقدینگی تزریق نمود. بهبانک  8انک مرکزي مداخله کرد و ابتدا به گرفتند. ب
  یگرد قرار گرفتند.پکه با نقض قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده بودند از کار برکنار شده و تحت 

زگردانـد،  هـا با  ا قصد داشـت اعتمـاد را بـه ترازنامـۀ بانـک     ه سیس شرکت مدیریت داراییدولت با تأ
تـدریج   به منابع مالی را تسـهیل کنـد و بـه   ریسک و اعتبار را باال ببرد، دسترسی متقاضیان  همزمان رتبۀ

هاي معوق  ممشخص داشت: اخذ وا ه بازسازي کند. این شرکت سه وظیفۀنیجری ار سرمایۀاعتماد را در باز
ه از نظـر مـالی و عملیـاتی قدرتمنـد     کردن شرکایی کها، تجدید سرمایۀ نظام بانکی و در نهایت پیدا بانک

هـا مطالبـات    طور شفاف اداره کنند. شـرکت مـدیریت دارایـی    هاي نیجریه را به توانستند بانک بودند و می
ترین نهاد مالی کشور است. این شرکت موفق  هاي آشفته را خریداري کرد و اکنون خود بزرگ معوق بانک

هاي معوق را تجدید ساختار کند.  درصد از وام 50برساند و  درصد 50به  30هاي معوق را از  شد نسبت وام
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اند با افزایش نقدینگی و فرایند بهتـر مـدیریت ریسـک     بلکه توانسته ،ها نه تنها مشکل ندارند اکنون بانک
ثیر مستقیم آن ر اقتصاد از دو جنبه بوده است: تأخود را به سودآوري برسانند. نقش شرکت مدیریت دارایی د

ثیر دوم آن است درند به بخش روستایی وام دهند. تأها دوباره سالم شدند و اکنون مشتاق و قا بانکاست که 
هـاي معتبـر    هاي معوق را در اختیار گرفت تا این اطمینان ایجاد شود که شـرکت  که این شرکت خود وام

هاي  درصد از وام 80ارد دسال آینده این شرکت قصد  3تا  2توانند از پشتیبانی الزم برخوردار شوند. در  می
هاي معوق از مالزي به نیجریه  شده را تسویه کند. در صورت تحقق این هدف، رکورد بازیابی وام استمهال

  اند. رسد. یک نشانه دال بر موفقیت این شرکت آن است که تعدادي از کشورهاي جهان از آن تقلید کرده می
معنـاي رقابـت بیشـتر اسـت      هاي بـانکی بـه   ساب، افزایش شمار حبا بازگشت اعتماد به بخش بانکی

هـا ارائـه    ها باید براي پاسخگویی به تقاضاها آماده باشند و خدمات خـود را مطـابق نیـاز آن    بنابراین بانک
مدیریت ریسک تمرکز کنند، دسترسـی بـه منـابع     ها بتوانند بر اجراي قدرتمندانۀ کدهند. تا زمانی که بان

فروشـی ارائـه    تري به بـازار خـرده   و متوسط تسهیل نمایند. و خدمات نوآورانه هاي خرد مالی را براي بنگاه
  تري در رشد اقتصادي کشور داشته باشند. دهند قادر خواهند بود سودآوري بیشتر و مشارکت فعاالنه

هاي ثروت ملـی پیشـرفت    صندوق المللی شدن در گروه بین گذاري ملی نیز با پذیرفته سرمایهصندوق 
نقـدي و ایجـاد پایگـاه     کردن به کشور در انباشـت ذخیـرة   داشته است. این صندوق با کمک جهیتو قابل
  کند. انداز براي دوران پس از ذخایر هیدورکربنی آینده را تضمین می پس

درصد از اشتغال صـنعتی را بـه    75هاي تولیدي و  درصد از کل بنگاه 95هاي کوچک و متوسط  بنگاه
ها طرحـی بـا    ها به اعطاي تسهیالت به این بنگاه فدرال براي تشویق بانکاند. دولت  خود اختصاص داده

ۀ ایـن  هاي کوچک و متوسط معرفی کرد. هدف از این طـرح تسـریع توسـع    عنوان ضمانت اعتبار به بنگاه
هـدف   ضمانت براي اعتبارات بانکی بود. بانـک مرکـزي واحـدي را بـه همـین      هاي تولیدي با ارائۀ بنگاه

  رساند. ها یاري می دهی، از طریق آموزش صاحبان تجارت خرد به آن عالوه بر واماختصاص داد که 
مین وثیقه است. براي رفع این تأ هاي خرد و متوسط به منابع مالی مشکل دیگر در راه دسترسی بنگاه

تواننـد   خرد میهاي  را معرفی کرد که از طریق آن شرکت» ثبت نوین وثیقه«مشکل، بانک مرکزي طرح 
  عنوان وثیقه ثبت کنند. منقول را به اموال

بانک مرکزي نیجریه سیاست حذف پول نقد را با هدف کاهش پول نقد در گردش و  2012 ۀدر ژانوی
جایگزینی آن با پرداخت الکترونیکی به اجرا گذاشت. امید است با اجـراي ایـن سیاسـت: نظـام پرداخـت      

سیاسـت   ثیرگـذاري مات بانکی کـاهش یابـد، تأ  ي و رشد اقتصادي تقویت شود، هزینۀ خدساز کشور نوین
خاطر سرقت و یا حوادث طبیعی کـاهش یابـد، و تعـداد     دادن پول نقد به پولی بیشتر شود، خسارت ازدست

  )Ojeaga, 2013( .تقلب و اختالس ناشی از کاربرد پول نقد به حداقل برسد
تـري از اجتمـاع    هاي بزرگ وهفایده دیگر اقتصاد بدون پول نقد مشمول ساختن و دربرگیري مالی گر
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سـازد بـه نظـام مـالی و      است. گسترش خدمات بانکداري الکترونیک افراد بدون حساب بانکی را قادر می
  اقتصاد رسمی ملحق شوند.

  و پیشنهادها گیري . نتیجه7
هاي اساسی نظام بانکـداري   در این مقاله، پس از بررسی مفهوم و اهمیت بانکداري مقاومتی، چالش

هاي اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفت. عالوه بر آن، بـا اسـتفاده از    در تحقق سیاستکشور 
هاي مالی و بانکی، بـه اقـدامات    تجربیات سایر کشورها کوشیده شد با واکاوي عوامل ایجاد بحران

  ها پرداخته شود. گیري این کشورها در مقابله با بحران اثربخش نظام تصمیم
ی آن به اقتصـاد جهـان   یتمتحد و سرا یاالتدر ا ویژه یر بهاخهاي  سال یمال هاي بحران یبررس

 و عدم يت اقتصادالاشتباه در جهت رفع معض يهاي اقتصاد سیاست یريکارگکه ب بیانگر آن است
 یآن بـه اقتصـاد جهـان    یتبحران و سـرا  ایجاد یاصل عامل ي،هاي رونق اقتصاد به مشخصه توجه

 يبـرا  یو پول دولتی مقامات شده،ی اتخاذو مال یهاي پول سیاستتوجه به  باشد. در این میان، با می
 یطبه شرا توجه و با اند خود را کنار گذاشته یاستیو مقابله با آن، اهداف س یاز بحران مال یريجلوگ

و  هـاي مقـداري   يهـاي بهـره، آزادسـاز    جمله کاهش نـرخ از یهاي مناسب کشور، سیاست ياقتصاد
 هـاي  کـاهش نـرخ   ی،و مـال  یپـول  يبـه نهادهـا   یمال يها کمک ی،کاهش ارزش پول مل ي،اعتبار

 ی،بـانک  يهـا  سـپرده  ینتضـم  يبرا یمال يها ها، کمک بر درآمد شرکت یاتبر مصرف و مال مالیات
از  نتایجی کهترین  از اساسی یکی. اند دادهره را مورد توجه قرار یبلندمدت و غ گذاري سرمایه ۀتوسع
هـاي   ن است کـه مشخصـه  ای آید، دست می به مختلف در مقابله با بحران يکشورهای تجارب بررس

هـا   مقابله با بحران در آن يهاي اقتصاد سیاست یريکارگتنوع ب ی درکشورها نقش اساس ياقتصاد
  داشته است. 

در  ینگینقـد  یـداري کمـک بـه پا  ترین اقدامات  یکی از ضروري بنابراین با تحلیل مطالب فوق،
 يبـرا  یپـول  يبـه اعتبـارات، بـا اسـتفاده از ابزارهـا      یدسترس یتقابل یشافزا ی ومال ،یپول یستمس

اوراق  یـق هـاي بلندمـدت از طر   گـذاري  سرمایه یکتحرباشد. در عین حال  میپذیري  کاهش آسیب
اعتبار در کشـور نقـش    ۀبر بخش عرض يو اثرگذار نقدینگی ها به بانک یتواند در دسترس بهادار می

  .داشته باشد یساسا
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کید بر نقش آن در لکترونیک در اقتصاد مقاومتی با تأنقش بانکداري ا
  تجهیز منابع بانکی در راستاي حمایت از بخش حقیقی اقتصاد

  *** ، حامد پاشازاده**، فاطمه عابدي جبلی*مجتبی راعی دهقی

  چکیده
عنوان اصـلی تـرین بخـش پـولی کشـور بایـد تسـهیالتی         بهها  در راستاي ایجاد اقتصاد مقاومتی بانک

هـم نیازمنـد منـابع مـالی     در انجـام ایـن م  هدفمند را در جهت افزایش توان تولید داخلی ارائه کننـد و  
گـذاري   تواند افراد یک جامعه را تشویق بـه سـپرده   می باشند. لذا شناسایی عواملی که می گذاران سپرده

هـاي   قدرت نظـارتی و سیاسـت  ها  خوردار است. همچنین افزایش حجم سپردهبراي  هکند از اهمیت ویژ
جمعـی جوهانسـن    تحقیـق بـا اسـتفاده از رهیافـت هـم     در این  دهد. می پولی بانک مرکزي را افزایش

بـه   1VECMبررسی شده و با بکـارگیري روش   سنجیکار رفته در مدل اقتصاد هجمعی متغیرهاي ب هم
مدت استفاده از فناوري اطالعات در نظام نـوین بـانکی، بـر تجهیـز منـابع      مدت و بلند بررسی اثر کوتاه

هـاي   مدت نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاهبلندته شده است. نتایج تحقیق در بانکی پرداخ
هـاي   که افزایش استفاده از دسـتگاه  ، درحالیداردها  ثیر مثبت و معناداري روي حجم سپردهکارتخوان تأ

  ثیر منفی و معناداري روي تجهیز منابع بانکی دارد.خودپرداز بانک تأ
 بانکی، اقتصاد مقاومتیهاي  سپرده، آزمون جوهانسن، حجم VECM روش :ها واژهکلید

  مقدمه
در حـال گسـترش   اي  هشکل فزایند نوان یکی از ارکان مهم اقتصاد بهع در کشور بهها  امروزه اهمیت بانک

ة دهنـد  بلکـه ارائـه   ،عهـده ندارنـد  و مراقبت از وجوه نقد مـردم را بر  يصرفاً نقش نگهدارها  بانکاست و 
و از  دباشـن   می ان خودیع و مشتری، صنايدیتول يگسترده به واحدها يا و مشاوره ی، ماليخدمات حسابدار

را  یان انـواع خـدمات بـانک   یبه مشتر یو مکان یت زمانین، بدون محدودینوهاي  يز به فناوریق تجهیطر
از قبل شده اسـت. از طرفـی بـا    تر  رنگدر پیشبرد اهداف اقتصاد پرها  رو نقش بانک . ازاینکنند  می عرضه

                                                        
                                                                                                                             (Mraeid67@gmail.com)طباطبایی. دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصاد و تجارت الکترونیک، دانشگاه عالمه  *

  .دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران **
  .دانشجوي دکترا اقتصاد مالی دانشگاه عالمه طباطبایی ***

1. vector error correction model 
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انکداري مقـاومتی در  اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري الزامات بگذاري  هدفتوجه به 
راه  ةکنند زده و تسهیل ستاي ایجاد اقتصادي مقاوم را رقمنحوي تداعی شوند که حرکت در را کشور باید به

همچنـین  داخلی و خارجی باشد. هاي  و شوكها  سمت یک اقتصاد مقاوم در برابر هجمه حرکت اقتصاد به
مقام معظم رهبري بر لزوم توجه بیش از پیش ایشـان بـه تقویـت تولیـد ملـی،       ا توجه به تأکید حکیمانۀب

ترین وظایف نظـام بـانکی    یابد. یکی از اصلی می بیش از هر زمان دیگري در اقتصاد اهمیتها  نقش بانک
بـراي انجـام ایـن مهـم بایـد تسـهیالتی       ها  ت. بانکدر راستاي اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی اس

هدفمند را در راستاي تقویت تولید ملی در اختیار نهادهاي تولیدي قرار دهد که انجام این کـار منـوط بـه    
نظـام   نوین به عرصـۀ هاي  باشد. از طرفی در سالیان اخیر ورود فناوري ها می وجود منابع مالی براي بانک

یراتی در این حوزه شده است. یکی از دستاوردهاي مهم ورود یتغگیري  اعث شکلبانکداري در سطح دنیا ب
 بانکداري نـوین یـا بانکـداري الکترونیـک    گیري  فناوري اطالعات و ارتباطات به حوزه نظام بانکی، شکل

طور چشمگیري در دنیا رشد و توسعه پیدا کرده است و امـروزه نـه تنهـا     باشد. بانکداري الکترونیک به می
رقابـت   ماندن در عرصۀ عنوان یک ضرورت براي باقی شود، بلکه به نمی یگر یک مزیت رقابتی محسوبد

دلیل حذف مرزهاي زمانی و مکانی توانسته است  د. همچنین بانکداري الکترونیک بهآی می جهانی به شمار
 اخیـر هاي  سال طی در کشور بانکداري نظام توسعۀ و رشد روند مسیر، این مزایاي زیادي را ایجاد کند. در

 الکترونیکـی  بانکداري گسترش و توسعه است، الکترونیک بانکداري توسعۀ به بانکی شبکۀ توجه از حاکی
 جهـان،  کشـورهاي  بـانکی  و پـولی  بازارهاي در و ارتباطات اطالعات فناوري کاربردهاي از یکی عنوان به

است. امـا   کرده وادار تکاپو به نوآوري این کارگیريب منظور به اخیر هاي سال در را کشور بانکداري صنعت
دنبال جواب آن هستیم این است که نظام بانکداري الکترونیک بر حجـم   سؤال اساسی که در این مقاله به

ش واقعی اقتصاد و تولیـد ملـی چـه    عنوان منبع اصلی تسهیالتی براي حمایت از بخ بانکی بههاي  سپرده
بانکی را افـزایش  هاي  لکترونیک در کشور توانسته است حجم سپردهثیري دارد؟ آیا گسترش بانکداري اتأ

  باشد؟ می اقتصاديهاي  بنیانسازي  دهد؟ و اینکه بانکداري الکترونیک از چه جهاتی قادر به مقاوم

  پژوهش پیشینۀ
هـا   مشابه این تحقیق تحقیقات داخلی بسیار کمی انجام گرفته است که در زیر بـه برخـی از آن   در زمینۀ

  است.  شدهاره اش

  مطالعات داخلی
هاي  ثر بر جذب سپردهعوامل مؤ«خود تحت عنوان  نامۀ ) در پایان1377در تحقیقی که محمدباقر درستی (

انجام داد، نشان داد که نرخ سود  )1363-1375هاي ( طی سال» از اجراي عملیات بانکی بدون ربا بانکی بعد
  بانکی ندارد.هاي  معناداري بر افزایش حجم سپردهثیر بانکی در سطح کالن تأهاي  سپرده
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بخـش  هاي  ثر بر حجم سپردهبررسی عوامل مؤ«) در تحقیقی میدانی با عنوان 1384مسعود علیاري (
وري نیـروي   ) نشان داد که افزایش بهـره 1368-1379( هاي ، در طی سال»خصوصی در بانک کشاورزي

بازاریـابی بـانکی و پیـداکردن    هـاي   انیزه و اصالح روشمکهاي  انسانی از طریق توسعه و تکمیل سیستم
م پاداش شعب بر مبناي راهکارهاي مناسب جهت تعیین میزان واقعی سود و زیان شعب و قراردادن سیست

  بانکی خواهد داشت. هاي  ثیر مثبتی بر حجم سپردهسودآوري، تأ

  مبانی نظري
اقتصـادي   زیادي در حوزةهاي  جویی جام صرفهباعث انها  بانکداري الکترونیک با کاهش چشمگیر هزینه

کشور توسط هاي  شده است. اهمیت این موضوع در کشور ما از این جهت است که هنوز بسیاري از بانک
و ساختارهاي سـنتی را تـا حـدود بسـیار     ها  شوند و ساختار عریض و طویل سیستم می بخش دولتی اداره
بـر دارد. همچنـین وجـود سـاختارهاي     زیادي را براي دولت دربسیار هاي  که هزینهاند  زیادي حفظ کرده

بـانکی  هاي  سیستم بانکی منجر به کاهش شفافیتسازي  فرایندها و یکپارچهسازي  سنتی و عدم یکپارچه
هـاي   سازد. براي افزایش شفافیت می فسادهاي بانکی را فراهمگیري  شکلهاي  شده است که خود زمینه

هـاي   و ساختارهاي فیزیکی و کاهش هزینـه ها  تغیرات ساختاري در فرایند بانکی و همچنین ایجاد ۀشبک
محیطی ناشی از بانکداري سنتی الزم است بیش از پیش  زیستهاي  گیبانکداري و همچنین کاهش آلود

  بانکداري الکترونیک توجه شود.  ۀبه توسع
ون عملیات بانکی بدون ربا، سوم از فصل دوم قان ةموجب ماد فی در نظام بانکداري اسالمی و بهاز طر

   :)1376. (بهمند و بهمنی،پذیري کنند زیر سپردههاي  یک از غالبانند در هرتو ها می بانک
 الحسنه قرضهاي  سپرده. 1

  .جارية سپرد )الف
  .انداز پسة سپرد )ب

 دار مدتگذاري  سرمایههاي  سپرده. 2
  .مدت ة کوتاهسپرد )الف
  .مدتة بلندسپرد )ب

دار  انـداز و مـدت   دیـداري، پـس  هـاي   بـه سـپرده  ها  مردم نزد بانکهاي  دیگري سپردهاما در تعریف 
  اساس تعاریف متفاوتی کـه از پـول ارائـه شـده اسـت،     بر )1389(منصف و منصوري، اند. بندي شده تقسیم
 نقدینگی که هـر سـپرده دارد   توان انجام داد که براساس درجۀ می راها  دیگري از سپردههاي  بندي تقسیم

نقـدینگی   م دهـد. و هرچـه درجـۀ   نحوي تعریفی از پول باشد و وظایف پول را تا حدودي انجا تواند به می
 پـول  شـود و در اصـطالح بـه آن شـبه     مـی  تري براي پول محسوب کمتر باشد، جانشین ضعیفها  سپرده
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ت مجاز به کسب تنها از طریق اعطاي وام و تسهیالها  گویند. بر طبق قانون بانکداري بدون ربا، بانک می
مردم در کشور هسـتند.  هاي  براي کسب درآمد نیازمند جذب سپردهها  درآمد هستند. به همین دلیل بانک

تولیدي در کشور قرار دارند که در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند هاي  در طرف مقابل صنایع و بنگاه
جزء ها  توان بیان داشت که جذب سپرده می راین،باشند. بناب می تسهیالتی هدفمند در جهت افزایش تولیدات

 الزم براي ایفاي نقش نظام بـانکی در راسـتاي   بانکی مطرح است و زمینۀهاي  ترین فعالیت یکی از اصلی
   آورد. می کیدات مهم مقام معظم رهبري است را فراهمحمایت از تولیدات داخلی که از تأ

ساختاري نظام بانکی و همچنین کـاهش  هاي  ر هزینهامروزه بانکداري الکترونیک، با کاهش چشمگی
ناشی از انجام عملیات بانکی براي مشتریان و تسهیل عملیات بانکی نیـاز مـردم بـه    هاي  چشمگیر هزینه

تقاضاي پـول  نگهداري پول نقد را با کاهش مواجه کرده است. بر طبق مدل تقاضاي پول بامول و توبین، 
پول نقد)  ة بیشتر از بازدةعنوان یک جانشین نزدیک با بازد اوراق قرضه (بهتابعی مستقیم از هزینۀ تبدیل 

  باشد. می به پول نقد
M = √2.훼 . . 푦 . . 푟 . . p  

 Md  ،تقاضاي پولα	 تبدیل اوراق به پول نقد، ۀمبادل ۀهزین y درآمـد،   ةدهند نشانr  نـرخ   ةدهنـد  نشـان
هـاي   امروزه با وجود بانکداري الکترونیک و کاهش هزینـه  باشد. ها می سطح قیمت ةدهند نشان pبهره و 

کردن تراز نقـدینگی خـود بیشـتر    تر سودآور، افراد براي اقتصاديهاي  زمانی و ریالی تبدبل پول به سپرده
کنند و از این طریـق نیـز   ها  جاي نگهداري پول نقد اقدام به نگهداري سپرده نزد بانک دهند به می ترجیح

دلیل وجود برخی از موانع توسعه بانکداري الکترونیک  . اما باید دید در کشور ایران بهشنددرآمدي داشته با
ترین آن مسائل فرهنگی و مقاومت در برابر نو گرایی اسـت آیـا وجـود نظـام بانکـداري       که برخی از مهم

اشـی از ایـن   افراد را باال ببرد یا خیر. اهمیت ایـن موضـوع ن  گذاري  الکترونیک توانسته است حجم سپرده
مسئله است که در صورتی که مشخص شود بانکداري الکترونیک در کشور قـادر بـه تحریـک افـراد بـه      

در رشـد و  گـذاري   توان با افـزایش سـرمایه   می خود و کاهش نگهداري وجه نقد باشدهاي  افزایش سپرده
اري پول نقد اقـدام بـه   جاي نگهد را فراهم ساخت که افراد بههایی  بانکداري الکترونیک زیرساخت ۀتوسع

تسـهیالت هدفمنـد در جهـت حمایـت از      ش از پیش قادر به ارائۀپس انداز آن کنند، و نظام بانکداري بی
 اقتصادي کشور عمل نماید.هاي  بنیانسازي  تولیدات داخلی و در راستاي مقاوم

  روش تحقیق
از یک مدل اقتصاد سـنجی  ها  در این پژوهش براي تخمین اثرات بانکداري الکترونیک روي حجم سپرده

در کشور ایران استفاده شده است. همچنین برآورد تخمین بـا   1392تا  1383فصلی از سال هاي  و با داده
  انجام گرفته است.  7 استفاده از نرم افزار اي ویوز
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  :شکل زیر است مدل نظري به
 퐷 = 퐹(퐴푇푀/푝,퐺퐷푃/푝	, 푃 , 푃푂푆/푝, 푅) 

 :الگو پرداخته شده استهاي  متغیردر زیر به بررسی 
 D بانکیهاي  کل حجم سپرده 
 P 1390به قیمت سال کننده  شاخص قیمت مصرف.  
 ATM/p عنوان شاخصی از بانکداري الکترونیک خودپرداز بههاي  حجم حقیقی تراکنش دستگاه.  
 GDP/p اقتصادي که همان تولید ناخالص داخلی استهاي  حجم حقیقی فعالیت.  
 푃푂푆/pعنوان شاخصی از بانکداري الکترونیک کارتخوان بههاي  حجم حقیقی تراکنش دستگاه.  
 		푃   .تورم انتظاري افراد	
 R بانکی استهاي  متغیر هزینه فرصت که همان نرخ سپرده.  

پذیري برخی از متغیرهاي سري زمـانی از فصـول مختلـف سـال، ممکـن اسـت نتـایج        دلیل تأثیر به
هـا و   دهبـودن دا  کـردن اثـرات فصـلی    کننـده باشـد. لـذا بـراي برطـرف      مـراه برآوردهاي تحقیق کمـی گ 

انـد، سـپس بـراي بـراي      ها تعدیل فصلی شده کدام از دادهها بر یکدیگر هر ثیر خالص آنشدن تأ مشخص
جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب به بررسی مانایی متغیرهاي سري زمانی فصلی مورد اسـتفاده در مـدل   

واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد و مشاهده  براي همین منظور از آزمون ریشۀ ت،پرداخته شده اس
اول خـود مانـا    اما تمـامی متغیرهـا در تفاضـل مرتبـۀ    هیچ کدام از متغیرها در سطح مانا نیستند.  شد که

  بیان شده است: 1اند، نتایج نهایی آزمون در جدول  شده
  

  یافته فولر تعمیم نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی .1جدول 
  متغیر  آزمون ةآمار  احتمال  نتیجه
I(1)  0.0001  -5.24  D 

I(1)  0.0000  -6.47  R  
I(1)  0.0000  -7.67  ATM/P  
I(1)  0.0001  -19  POS/P  
I(1)  0.023  -3.03  GDP/P  
I(1)  0.0000  -7.9  Pe  

  برآوردهاي پژوهش :خذمأ
  

کـدام یـک مرتبـه    زمـانی الزم اسـت از هر  سـري  هاي  شدن دادهطورکه مشاهده شد براي مانا همان
بسـیاري از  هـا   ز دادهگیـري   شود. ایرادي که در این روش وجود دارد این است که با تفاضلگیري  تفاضل
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دوره قبـل در  هاي  موجود است از دست خواهد رفت و در عمل دادهها  در سطح داده اطالعات مفیدي که
ل، از روش هم جمعی جوهانسن استفاده شده است تـا در  شود. براي جلوگیري از این معض می نظر گرفته

صورت وجود رابطه تعادلی بلند مدت در بین متغیرهـا بتـوان بـدون هـراس از کـاذب بـودن رگرسـیون،        
بردارهاي هم جمعی را مشخص ساخت. مفهوم اقتصادي همجمعی آن است که هنگامی که دو یـا چنـد   

شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را  می یگر ارتباط دادهمتغیر سري زمانی بر اساس مبانی نظري با یکد
زمانی نامانا باشند، اما در طول زمـان یکـدیگر را بـه    هاي  شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سري

قبل از انجام آزمون  )76 ،1378(نوفرستی،  که تفاضل بین آنها مانا است.اي  هکنند به گون می خوبی دنبال
اساس معیارهاي آکائیـک و شـوارتز   که بر فه بهینه براي انجام این آزمون مشخص شود،جوهانس باید وق

جمعـی در بـین    جمعی جوهانسن بیانگر وجود هـم  تعیین شد. سپس انجام آزمون هم 3وقفه بهینه برابر با 
کـه   کننـد  می جهت با یکدیگر حرکت وارد شده در الگو همهاي  باشد، به عبارتی متغیر می الگوهاي  متغیر

از تأییـد وجـود بردارهـاي     کنـد. بعـد   می بودن رگرسیون را تا حدود بسیار زیادي رفع این امر بحث کاذب
ۀ مدت در بین متغیرهاي الگو و رفع احتمال رخـداد رگرسـیون کـاذب، بـراي بـرآورد رابطـ      جمعی بلند هم
استفاده شـده اسـت کـه نتـایج آن بـه در       1جمعی از روش تصحیح خطاي برداري همهاي  مدت برداربلند

  جدول زیر مشاهده شده است:
  

  VECMنتایج آزمون . 2 ةجدول شمار
   ATM/p POS/p 

تخمین 
 Dمدت بلند

  0.32  0.48-  ضریب
  4.77  3.77-  آماره

تخمین 
 Dمدت  کوتاه

 0.14- 0.92  ضریب
  1.69-  0.79  آماره

  نتایج برآوردهاي پژوهش :خذمأ

  راهکار ارائۀو گیري  نتیجه
خودپرداز باعـث کـاهش   هاي  مشخص است، افزایش استفاده از دستگاهها  که از نتایج برآورد طوري همان

یـافتگی کیفـی    شود. دلیل این موضوع عدم توسـعه  می مدتبانکی در بلندهاي  معنادار میزان حجم سپرده
براي دریافت وجه نقد بوده است. اي  هخودپرداز بیشتر وسیلهاي  است. بدین معنا که دستگاهها  این دستگاه

باشد که افراد را قادر سـازد امـور بـانکی    اي  هگون باید بهها  کیفی این دستگاه این در حالی است که توسعۀ
سـود بـه   ۀ انجام دهند. همچنین ارائها  خود همچون انتقال بدون محدودیت مبلغ، را بتوانند با این دستگاه

                                                        
1. VECM 
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کنـد.   مـی  جاي وجه نقـد  اد را تشویق به نگهداري سپرده بهافر ها، بانکهاي جاري متصل به عابر  حساب
باشـد. همچنـین نتـایج     مـی  ATM/pمدت نشان از عدم معنـاداري ضـریب متغیـر     نتایج برآورد در کوتاه

کـارتخوان  هـاي   نشان داد که افزایش میزان حجـم تـراکنش دسـتگاه    POS/pمدت مربوط به متغیر بلند
نشـان داد کـه    نیـز  مدت بانکی شده است. نتایج در کوتاههاي  افزایش حجم سپردهطور معناداري باعث  به

  خواهد داشت.ها  ثیر منفی بر حجم سپردهکارتخوان تأهاي  افزایش حجم استفاده از دستگاه
تسـهیالت   تواند منبعی بـراي ارائـۀ   می بانکی (که خودهاي  لذا الزم است براي افزایش حجم سپرده

هدفمند براي حمایت از تولید داخلی در راسـتاي اقتصـاد مقـاومتی بـوده و همچنـین منجـر بـه کـاهش         
سـاختن   بیشـتر در فـراهم  گـذاري   ناشـی از پـول فیزیکـی اسـت) نیـاز بـه سـرمایه       هاي  چشمگیر هزینه

الزم براي  هاي فروش در تمامی نقاط کشور و همچنین ایجاد مشوقهاي  بکارگیري پایانههاي  زیرساخت
متنوعی از قبیـل انـواع   هاي  خودپرداز نیز باید گزینههاي  دستگاه است. در حوزةها  استفاده از این دستگاه

 کـه اسـتفادة   اي هگون ، بهرا فراهم ساختها  حضوري و انتقال وجه بین تمامی انواع حسابغیرهاي  پرداخت
بانکـداري الکترونیـک و    ز طرفـی توسـعۀ  دریافـت وجـه نباشـد. ا    عابر بانـک تنهـا  هاي  غالب از دستگاه

هاي  فسادگیري  شکلهاي  نظام بانکی شده و زمینههاي  نظام بانکی باعث افزایش شفافیتسازي  یکپارچه
  شدت کاهش خواهد داد.  بانکی را به

  منابع  
، تهران، بانک مرکزي »، مؤسسۀ بانکی ایران1بانکداري داخلی). «1376و محمود بهمنی ( ،بهمند، محمد

  جمهوري اسالمی ایران.
نامـۀ کارشناسـی ارشـد،     ، پایـان »هـاي بـانکی   عوامل مؤثر بر جذب سـپرده ). «1377درستی، محمدباقر (

  دانشگاه اصفهان.
، »هاي بخش خصوصی در بانک کشـاورزي  بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده). «1384علیاري، مسعود (

  نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. پایان
  ، جهاد دانشگاهی واحد تهران.در اقتصاد سنجی Eviews 8کاربرد ). 1392مرادي، علیرضا (
هاي بانکی (با تأکید بر  بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده). «1389و نسرین منصوري ( ،منصف، عبدالعلی

  ، ویژة اسفند.34، سال هفدهم، شمارة مجلۀ دانش و توسعه، )»1367-1387وراق مشارکت: نرخ سود ا
  ، تهران، خدمات فرهنگی رسا.ریشۀ واحد و همجمعی در اقتصادسنجی). 1378نوفرستی، محمد (
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  جدید براي سنجش اقتصاد مقاومتیهاي  وجوب تعریف شاخص
   ،***مجتبی پالوج ،**محسن صمدي ،*عبدالمجید شیخی 

  ******مصطفی شیخی ،*****ایرج پور کیوانی ،****شهال مولوي

  چکیده  
اقتصاد مقاومتی در کشور  مدت براي کشورهاي مختلف است.بلند اقتصاد یک هدف پایه وسازي  مقاوم

یک راهبرد درازمدت در مدیریت اقتصاد کشور و طراحی الگو و رژیمـی بـومی بـراي    عنوان  بهنیز باید 
اتکاي بـه   :اساس مبانی چوناین الگو بر .باشدتعالی و پیشرفت جامعه بر مبناي اصول اقتصاد اسالمی 

  بـده یـک رژیـم   مبنـاي   ارتباط با دنیاي خـارج بـر   ،داخلیهاي  ا به منابع و استعدادزا و با اتک رشد درون
 .ستاضعف  به دور ازطرفه و دو ۀرابط یک پذیري و و پرهیز از چانهگذاري  با قدرت چانهبستان منطقی 

ویـژه   هبـ هـا   کـردن آن  وان و استعدادهاي داخلی و بالفعـل خودکفایی و شکوفایی ت اتکایی وخود بر تکیه
زنی در اقتصاد جهانی با تکیه بـر برنـدهاي    کسب قدرت چانه ،(استراتژیک) تولید محصوالت راهبردي

 رزهاي غالـب و جـایگزینی پـول داخلـی،    استعماري و استثماري ا شدن از زیر سلطۀ ی، خارجتولید داخل
ت شـامل جـایگزینی واردات، افـزایش صـادرات محصـوال      يبعـد چندرژیم تجـاري کشـور   اتخاذ یک 

هـاي   و بنگـاه هـا   تکیـه بـر نهـاد    ي،هـاي ارز  افزایش کارایی هزینـه  وجویی  راهبردي و سیاست صرفه
 .شود ریزي می ) اقتصاد پایه(مجازي حقیقیبخش غیرسازي  تقویت بخش حقیقی و کوچک، بنیان دانش

بخش مجازي (نظام پولی و مالی) آن بر  دهی جهتپی بالندگی بخش حقیقی اقتصاد و این الگو باید در
  مبناي فقه اسالمی باشد.

ازار و عوامل ب ۀتبعیت کلی ۀچرخ و فرایند» (طبیعیۀ یافت هتمدار ج« ةاصالح اقتصاد براساس قاعد
 یعنـی مـدار طبیعـی    ةنوارها) استوار است. براساس قاعـد مصرف نهایی خا ۀمتغیرهاي اقتصادي از جاذب

، هـا  نهـاده  تولید ها، نهاده توزیع نهایی، هاي ستانده تولید ،خدمات و توزیعف، مصر نظام و الگوي فرایند
 ۀنقطـ  مصـرف  الگوي اصالح واقع در. کند می عمل معکوس مهندسی صورت به ها زیرساخت و خدمات

                                                        
  ،کارشناس اقتصادي، عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه *

amshaikhi@gmail.com, amshaikhi@yahoo.com.  
 .اقتصاد کشاورزي و تحقیقات روستایی ریزي، هاي برنامه پژوهش مؤسسۀعضو هیئت علمی  ر وپژوهشگ **

 .اقتصاد کشاورزي و تحقیقات روستایی ریزي، برنامههاي  پژوهشمؤسسۀ عضو هیئت علمی  ر وپژوهشگ ***
 .ارشد فقه و حقوق پژوهشگر وکارشناس ****

 .ارشد مهندسی کارشناس ر وپژوهشگ *****
 .ارشد مهندسی دانشجوي کارشناسی ******
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مصـرف نهـایی خانوارهـا تـا      ۀاز مرحلـ «اسـت کـه بـا روش مهندسـی معکـوس       فراینـد این  آغازین
محور و ي عـدالت اقتصـادي و اجتمـاعی تولیـد    دنبـال برقـرار   بـه  را اصالح کنـد.  فرایند »ها زیرساخت

حرکت درازمدت عبور از مسیر ،المللی است ها با رویکرد بازارهاي بین سازي فناوري در تمام بخش بومی
. اقتصـاد  اسـت هـا   در بـازار پذیر اقتصاد و بازپروري عوامل تولید تا دستیابی بـه ثبـات    هاي آسیب بخش
محصـولی نفـت    ارج کردن کشور از وضعیت تولید تـک و خبازسازي تدریجی اقتصاد بر مبناي تی مقاوم
در ایـن  گیرد.  گذار اسالمی صورت میریف نقش دولت بر مبناي یک دولت تأثیرتعاین الگو باز در است.
ـ  و اسـتقرار سـازي   پیـاده  ۀدو مرحل براي پایش و رصد این الگو در باید ییها شاخص مقاله رویکـردي  ا ب

. پولی و ارزي پیشنهاد شـده اسـت   متعارف و سنتی براساس سه محور مالی،هاي  جدید و فراتر از روش
برشمرده شـده در بخـش آسـیب    هاي  یکی با ویژگی به ارتباط یکها  تا این شاخص تالش بر این است

و هـا   لذا با سـنجه  ،کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشندهاي  شناسی اقتصاد کشور و متناظر آن با سیاست
  نماگرهاي یک اقتصاد سنتی متفاوت هستند.

  مقدمه
مانند اتحادیۀ اروپا مراجعه اي  ههاي منطق ها و پیمان سازمان و اساسنامۀ امروزه اگر به سوابق و تشکیالت 

 اعضاي این تشکالت اقتصادي و سیاسی پـی بـرده   اقتصاد مجموعۀسازي  مقاوم افروشنی به اهد شود به
که در ادبیات هایی  اغلب شاخص این تشکالت سایه افکنده است.هاي  نماگر این اهداف بر کلیۀ شود. می

)  93SNA( هاي ملی سازمان ملل متحـد  شود تابعی از سیستم حساب می اقتصاد سنتی و متعارف استفاده
لـف  مختهاي  آماري و تولید اطالعات بین کشورهاي  شاخصسازي  هستند که در جهت یکسان و همسان

، 1 يجـار  يهـا  حسـاب  دسـتۀ  سـه  بـه  هـا  حساب ،یمل يها حساب دیجد نظام در اند. جهان توصیه شده
 يها حساب و دیتول حساب شامل يجار يها حساب شوند. می میتقس، 3ها  ترازنامه و 2انباشت يها حساب

 انباشت، يها حساب .باشند می درآمد) مصرف حساب تا درآمد جادیا شامل حساب( درآمد مصرف و عیتوز

ـ نهـا   ترازنامـه  .ردیگ می بردر را یابیارز دیتجد وها  ییدارا در راتییتغ ریسا ،یمال ه،یسرما حساب چهار  زی
محصوالت و خدمات مورد احصاي در ایـن سـامانه نیـز در     کلیۀ .است هیاختتام تراز و هیافتتاح تراز شامل

کشورها براي تولید اطالعـات   بین کلیۀشده تا وحدت رویه در  بندي طبقه قالب دو جدول عرضه و مصرف
شـود رعایـت شـود. در تعریـف سیسـتم       می تولیدها  محاسباتی که بر مبناي این دادههاي  ثبتی و شاخص

هـاي   نظـام حسـاب  « هاي ملی سازمان ملل این تعریف در تارنماي بانک مرکزي درج شده است: حساب
 يهـا  منسجم و سازگار از حساب يا مجموعهشامل  SNA - (System of National Accounts)  ملی

ـ  ةدشـ  رفتـه یها و قواعـد پذ  يبند ف، طبقهیم، تعاریاساس مفاهکالن اقتصاد است که بر ـ  نیب ـ ته یالملل ه ی
                                                        
1. current accounts 2. accumulation accounts 
 

3. balance sheets 
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ـ  يآورد که در آن اطالعـات اقتصـاد   یرا فراهم م یچارچوب جامع، ن نظامیگردد. ا یم  يورافـر  ينحـو  هب
ـ تحلو ه یمانند تجز یافحصول اهد يگردند که بتوان از آنها برا یم ـ گ میل، تصـم ی  يگـذار  اسـت یو س يری

کـالن اقتصـاد    يرهایمندند که روند و تحوالت متغ هعالق يگذاران اقتصاد استیبهره گرفت. س ياقتصاد
ـ گیه، مصرف خانوار، مصرف دولت، صادرات و واردات را پیل سرماید، تشکیر تولینظ نمـوده و اثـرات    يری
ن مبنـا و  ین است که بهتریدر ا یمل يها ت حسابیقرار دهند. اهم یابیارز شده را مورداتخاذ يها استیس

 يهـا  اقالم حساب یزمان يها ياست. عالوه بر آن، سر ياقتصاد يها استیس ییکارا ةدربار يمرجع داور
گـردد و   یمحسـوب مـ   يمختلـف اقتصـاد   يهـا  جوامع در دوران ير اقتصادیس ین ابزار بررسیبهتر یمل
ـ  ییمبنا یمل يها گر حسابید عبارت از نخواهد بود. بهین یاز آن ب يرخ اقتصادچ مویرو ه نیااز دسـت   هرا ب
ک جامعه خـاص  ی يرا برا يگذار استیمختلف س يها دوره يعملکرد اقتصاد یخیتار ۀسیدهد که مقا یم

ـ را ن یالملل نیب يها سهیامکان مقا یمل يها سازد. عالوه بر آن، حساب یر میپذ امکان ـ  ی ،  آورد یز فـراهم م
سـه و  یگر مقایکـد یار دور را با یبس ییایمتفاوت و از نظر جغراف يتوان اقتصادها ین ابزار میکه با ا ينحو هب

اسـت   ی، نظامیمل يها توان گفت که نظام حساب یحات فوق میبا توجه به توض نمود. يبند ها را رتبه آن
 فراینـد شود. مانند هر  ید میه و تولیکالن اقتصاد ته يها ن اقالم حسابیتر از مهم یآن برخ يکه بر مبنا

ج یت و اشتغال، نتـا یجمع يدهد. آمارها یرا مورد استفاده قرار م یخام يها ز دادهین یمل يها د، حسابیتول
در  يگـذار  هیسرما يکشور، طرح آمار يخانوارها نۀیدرآمد و هز ير طرح آماریخاص نظ يآمار يها طرح

 شده به کشور، آمار ترازصادرشده و وارد يدولت، آمار کاالها ر آن، عملکرد بودجۀیساختمان، صنعت و نظا
فعـال در کشـور و    يهـا  ها و شرکت بانک یمال يها مت، صورتیق يها کشور، انواع شاخص يها پرداخت

ـ خام در ته يها عنوان آمار و داده شده بهدیگر از اطالعات تولید يارین بسیهمچن  يآمارهـا  يوره و فـرا ی
ـ سـتانده   رنـد. در مقابـل  یگ یار گسترده مورد استفاده قرار مـ یبس یمستمراً و در سطح یمل يها ابحس ا ی

ـ ید ناخالص داخلی، مانند تولیمل يها ستم حسابیآمده از س دست همحصول ب ، درآمـد سـرانه،   ی، درآمد مل
ـ  ، پس یمل يگذار هی، سرماياقتصاد يها بخش ةارزش افزود واردات، تـراز   ، مصـرف، صـادرات و  یانداز مل

  .»کالن اقتصاد محسوب نمود ين آمارهایتر د مهمیاقتصاد را با يها یها و بده ییو دارا یخارج يجار
براي اصالح سـاختار فعلـی و   زي یر برنامهبراي هرگونه در هر کشور «امروزه  با توجه به تعریف فوق 

 طبیق اهداف با دستاوردها نیاز بـه شرایط خود و تل اقتصادي یه و تحلیو تجزیا طراحی یک ساختار جدید 
ـ    ر حسـاب یهاي ملی و سـا  ر حسابیی نظیارداشتن ابزارهایاختدر هـاي   ن شـاخص یهـاي کـالن و همچن

 هـا  اقتصادي انـواع مختلفـی از شـاخص   هاي  تحلیلریچارد استانلی در کتاب . »باشد مناسب می اقتصادي
 کننـدگان،  مصـرف  مـالی دولـت،  هـاي   سیاسـت  جمعیـت و اشـتغال،   موضـوعات اقتصـاد و رشـد،    ةدربار

 هـا و  قیمت نرخ بهره، و نرخ تبدیل پول، جریان خروجی پول، صنعت و تجارت، انداز، و پسگذاري  سرمایه
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طـور   همـین  1ها را تحلیل و سپس تفسـیر نمـوده اسـت.    تولید و استخراج آن ةدستمزدها را معرفی و نحو
گیري  اندازههاي  مزیت نسبی و شاخصبه کتاب ها  از شاخصتواند براي آگاهی  می خواننده عنوان نمونۀ به

ـ امـروزه در کشـورهاي مختلـف ط   علی فالحتی و سعید سلیمانی مراجعه نماید.  نوشتۀآن  عی از یف وسـ ی
ـ آماري و علمی نظ ها توسط مراجع مختلف شاخص ـ   هـاي دولتـی، سـازمان    ر سـازمان ی المللـی،   نیهـاي ب
بدیهی است که طرح بازسازي اقتصاد کشـور  شود.  ه مییهاي مختلف ته نهیدر زم ر مراکزیها و سا دانشگاه

تعالی) صورت  اهللا (حفظهاي  هکه توسط رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامن» اقتصاد مقاومتی«با راهبرد 
شده در ایـن الگـوي    ایش عملکرد عوامل با اهداف تعیینبراي پهایی  و سنجهها  گرفته نیز نیاز به شاخص

  ردي است.راهب

  تعاریف و مفاهیم
  شود. می مفید و مرتبط با هم استنادین بخش به برخی از تعاریف برجسته، در ا

اسـخگوي  توسعه است کـه پ  اي ۀ پایدار گونهتوسع 2)1987مشترك ما (گزارش برونتالن  در آیندة پایدار: ۀتوسع
  3باشد. می رفع نیازهاي خودنسل آینده براي هاي  انداختن تواناییخطر نیازهاي حال حاضر بدون به

اعم از  هر سیستم، پذیري استعداد بالقوة آسیب«پذیري  الذکر نیز آسیب از دیدگاه مأخذ فوق :پذیري آسیب
ـ  ،و پاسخ منفی به حوادث باشد انسان و یا سیستم طبیعی در واکنش  کـه رویـدادهاي خطرنـاك    طـوري  هب

  4شود. ها و عملکرد اکوسیستم اندازه، کیفیتدادن تنوع،  تواند منجر به ازدست می
 یـک مفهـوم  « 5آوري یـا تـاب   مقاومـت  استقامت، ،پذیري انعطاف: تاب آوري و استقامت ،پذیري انعطاف

، پنـدال،  از نظر مفهـومی  است. خوبی تعریف شده به ندرت اما به ،شود می اغلب استفاده است که اقتصادي
تجزیه «کید بر اول تأ محوراند.  را استفاده کرده مفاهیمچند مرتبط ، هرجداگانه فرضبا دو  کاول و فاستر،

واحد  تعادلی قبل در یک سیستم حالت بازگشت به توانایی پذیري انعطافاست که در آن » تعادلو تحلیل 
تعریـف از   دومـین  اسـت.  چندگانـه ی تعـادل  سیسـتم یـک   درجدیـد  هـاي   »نرمال«شرایط  انتقال به و یا

 توانـایی یـک   مربوط به و کند می را تعریف پذیر و انطباق سازگارة پیچیدهاي  در سیستمرا  پذیري انعطاف
  6)2010(هیل و همکاران،.»سخت استهاي  و کنشها  تنش در پاسخ به تغییر و سیستم براي انطباق

 توانـایی یـک  «اي  همنطقـ ي در هر اقتصاد پذیري انعطاف مفهوم )2010از دیدگاه هیل و همکاران ( 

                                                        
  .9-10 ،1381استانلی، . 1

2. the brundtland report 1987. 
3. south pacific applied geoscience commission (SOPAC), the environmental 
vulnerability index (EVI) 2004.p.2. 

  .3، همان. 4
5. economic resilience 6. Hill et al, 2010. 
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طـور   بـه  اقتصـاد را  اقتصـاد اسـت کـه آن تکانـه    آن  به شوك موفقیت و بهبودي بعد از بازیابیبه  منطقه
از  توانـد  مـی  شـوك ش شده است. رکود اقتصادی پرتاب کرده و باعث آن قبل از مسیر رشداز  توجهی قابل

 خـاص صـنایع   در رکـود  ناشی ازهاي  شوك .2 اقتصاد ملی در رکود ناشی ازهاي  شوك .1: سه نوع باشد
هـاي   شـوك  دیگـر  .3 دهند و می تشکیل) را صنعتشوك ( منطقه صادرات پایه بخش مهمی از است که
    .1»و غیره) منطقه در مهم یک بنگاه ناحیۀ از تنش، پایگاه نظامی شدن بسته طبیعی، مانند فاجعۀ( خارجی

، نیکولزکالین، ( »براي پرش«به معنی ، resilio التین ۀدر کلمریشه  (Resilience) پذیري انعطاف 
را  »حالـت اولیـه   بازگشـت بـه  «معنی  راجع به مقاومت ادبیات ازاي  هدر بخش عمددارد.  2)2003 ثوماال و

بـراي   توانـایی یـک سیسـتم   «معنی  به تا مدت طوالنی پذیري انعطاف محیط زیست، در. کنند می استفاده
شـکاف   در پـذیري  انعطاف ةدربار دیگر مطالعات 3)1973هلینگ ( .شود می استفاده شده و» تغییرات جذب

عنوان مثال،  ، به1950و  1940 دهۀ در متمرکز شده است. آل کمتر ایدهشرایط  اصلی و شرایط پایه و بین
ویـژه   ، بـه پذیر آسیب افراد در و پس از سانحه زا ل استرسعوام، فقر و محرومیت اثرات منفیشناسان  روان

مدیریت  فیزیک و جملهدیگر، ازهاي  رشته در اند. مطالعه قرار دادهمورد  4)1999(گلنتز و جانسون کودکان
منفـی رشـد سـریع     رونـد « حتـی  و یـا ، »شـوك  بهبودي بعد از«چون  مشابه خطر بالیا مفهوم با تمرکز

 پرداختـه شـده اسـت.    و سـازگار  بیشتر پذیري انعطاف مفهوم توسعه، بحث در. به تصویب رسید» جمعیت
فقـط منحصـر بـه    پـذیري   ، انعطافشود می پذیر استفاده و انطباق سازگارة پیچیدهاي  سیستم دربارة وقتی

 پاسـخ بـه   آمـادگی مجـدد بـراي    تواند شامل می بلکه )20065(فُلکه  .نیست مقاومت در برابر تغییر مسئلۀ
 و یا، جامعه، یک خانواده اعم از یک سیستم توجهی را براي قابل ایجاد تغییرات حتی جدید و یاهاي  تنش
ـ  به است که ظرفیت سه شامل در اینجا پذیري انعطاف .بگیرددربر  کشور تغییـرات و  ی بـه  درجات مختلف
 بـا  جوامـع  هـا،  افراد، خـانواده  راهبردهاي مقابله: ظرفیت جذب .1: شامل دهند این سه می پاسخها  شوك
 و تنظـیم  از تجربیاتیادگیري  توانایی: تطبیقی ظرفیت .2 معیشت و نیازهاي اساسی خود در شوك اثرات
 ظرفیـت  :قابلیـت تبـدیل   ظرفیت. 3 مقابله دارند. در عین حال همچنانکه  خارجی، به تغییر شرایط پاسخ

 سیستم موجود و اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطیهاي  ساختار زمانی که جدید براي ایجاد یک سیستم
  )2004و همکاران،  واکر ؛2003 فلک و، کلدینگبرکس، ( .نمایند می دفاع غیرقابل را

 نیسـت، بلکـه شـامل سـه    جـزء   تنها یکپذیري  لذا انعطاف ،الذکر تعاریف وسیع فوق با توجه به این 
 )تـداوم یا ( استقامت منجر به ظرفیت جذب .1 :شود می نتیجه متفاوتی منجر به ظرفیت هر است. ظرفیت

تحول و قـدرت   منجر به تحول ظرفیت .3 و شود می تغییراتو  تعدیل فزاینده منجر به انطباق ظرفیت .2
   )3.1 (شکل .می شوددر حال تغییرگویی سیستم واکنش و پاسخ

                                                        
  .2، . همان1

2. Klein, Nicholls, and Thomalla 2003. 3. Holling 
 

4. Glantz and Johnson, 1999. 5. Folke 
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 ةگسـترد هـاي   شـیوه  تغییـر در  و یـا  شـوك  مختلـف هـاي   شـدت  تـابعی از  مختلـف  این سه پاسـخ 
، خانوادهاحتمال بیشتري دارد که ، باشدتر  پایینها  شوكطبیعی است که هرچه شدت  است. یمراتب سلسله
 جـذب  در این صـورت  ،ها خواهد بود آن ثر قادر به مقاومت بیشتري در برابرطور مؤ سیستم به و یا، جامعه

 ةیک خـانواد  عنوان مثال، به شرایط را در بر خواهد داشت. و یاوضعیت، ، در عملکرد بدون تغییر اثرات آن
ـ  مدت در کوتاه افزایش قیمت مواد غذاییشوك  با یک بهتر قادر به مقابله اي  هخواهد بود تا نسبت به تکان

  1شدیدي را متحمل شود. تغییرات بدون اینکه، باشد روستا سطح در یک سونامی که ناشی از
  

  
  

تعالی)  اهللا (حفظه اي مقام معظم رهبري امام خامنه» متیاقتصاد مقاو«طراح اصلی مفهوم  اقتصاد مقاومتی:
تا به حال در محافل مختلف بیان  1389باشد که از سال  است و لذا تعریف باید برگرفته از منویات ایشان

بیانات ایشان در حرم مطهر رضوي در قالب پاسخ به ده  طور اجمالی چارچوبی از این الگو در هب اند. فرموده
آن را منتشـر کـرده    khamenei.irرسـانی   پایگاه اطالع کهآید  می دست هب 1393در اول فروردین  سؤال
  له در ذیل آمده است: بیانات معظماز اي  هخالص ،است

 یعنـی  ،ا منحصر به کشور ما هم نیستسب با نیازهاي کشور ما است ــ امیک الگوي علمی متنا. 1«
                                                        
1. International Food Policy Research Institute(IFPRI) ," 2013 global hunger index -
(2014)understanding resil iencefor food and nutrition security'',  chapter 03 | p.p.19-21. 
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کـه در ایـن    اي هاي اقتصادي هاي اجتماعی و زیروروشدن ه به این تکانهبسیاري از کشورها، امروز با توج
  اند.  فاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاري افتادهبیست سی سال گذشته ات

رشـد   ،جوشـد  هاي خود کشور ما و خود مردم ما مـی  تیعنی از دل ظرفیزا است.  این اقتصاد درون. 2
  کی به امکانات کشور خودمان است.هال و این درخت، متاین ن

کنـیم و محـدود    ما اقتصـاد خودمـان را محصـور مـی    به این معنا نیست که  یعنی، گرا نیست درون. 3
بـا اقتصـادهاي جهـانی تعامـل دارد، بـا       ،گـرا اسـت   زا اسـت، امـا بـرون    درون ،نه ،کنیم در خود کشور می

  گرا نیست. ا درونام ،شود قدرت مواجه می اقتصادهاي کشورهاي دیگر با
 ةبـا اراد  ،ت، اقتصاد مردمی اسـت اد دولتی نیسیعنی بر محور دولت نیست و اقتص ،بنیاد است مردم .4

ت اقتصادي دست مردم اسـت،  کند. کار اقتصادي و فعالی مردم، حضور مردم تحقق پیدا می ۀمردم، سرمای
کنـد.   کند، کمک می د، هدایت میکن ـ نظارت می ان یک مسئول عمومیعنو ـ به اما دولت ،مال مردم است

ـ  گیرد. بنابراین آماده ها را می وي آنجل، استفاده کنند جایی که کسانی بخواهند سوءآن  ۀسازي شرایط، وظیف
کند،  هاي علمی استفاده می بنیان است یعنی از پیشرفت چهارم، اقتصاد دانش کند. تسهیل می، دولت است
ـ  هـا   هـا و مهـارت   تجربـه  ،دهـد  کند، اقتصاد را بر محـور علـم قـرار مـی     هاي علمی تکیه می به پیشرفت

وانـد اثـر   ت میـ  ندا هاي کارگرانی که داراي تجربه و مهارت ها و مهارت صنعت، تجربههاي صاحبان  تجربه
  تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند.  بگذارد و می

[مثـل] رشـد ملـی، تولیـد      —  داري هاي اقتصـاد سـرمایه   خصیعنی تنها به شا، محور است . عدالت5
ــ یکـی از    قتصادي و عدالت اجتمـاعی در جامعـه  ا ـ عدالت کند. شاخص عدالت اکتفا نمی —  ملیناخالص 
شود. عدالت در ایـن بیـان و در    هم کار می» عدالت«هاي مهم در اقتصاد مقاومتی است، بر محور  شاخص

  دادن است. معناي تولید ثروت و ثروت ملی را افزایش ه بهمعناي تقسیم فقر نیست، بلک این برنامه به
ر بـه مشـکالت کنـونی کشـور اسـت. اقتصـاد مقـاومتی یعنـی         ا معناي آن این نیست که نـاظ ام .6
در شـرایط تحـریم، چـه در شـرایط     این چنین اقتصادي چـه   ،هاي اقتصاد سازي پایه سازي، محکم مقاوم

  کند.  تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می غیر
  العاده است.  هاي فوق تچون این کشور، داراي ظرفی ،حتماً ممکن است .7
از پانزده سـال   ـ رجمعیت جوان کشو، ما، ظرفیت نیروي انسانی ما است. هاي مهم یکی از ظرفیت. 8

هـا را   آموخته دانشگاه تعداد ده میلیون دانش .دهند ت ما را تشکیل مییک حجم عظیم از مل ـ لتا سی سا
ه بـر ایـن، معـادن    امکانات نیروهاي ما است. بیشترین ذخیره منابع انرژي در کشور ما است. عـالو ، داریم

هـاي   آهـن، سـنگ   ات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده اسـت و وجـود دارد. سـنگ   طال و معادن فلز
ما با پانزده کشـور  ، ت جغرافیایی ما استیگر موقعیت داقسام فلزهاي الزم و اساسی ظرفی قیمتی، انواع و

هـاي بـزرگ کشـورها     کـی از فرصـت  یآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت  و  ها رفت همسایه هستیم که این
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هـاي مـا، در    شود. در این همسایه هاي محدود منتهی می در جنوب به دریاي آزاد و در شمال به آب ،است
ها، براي رونق اقتصادي یک  کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه ت زندگی میمیلیون جمعی 370حدود 

میلیـونی کـه    75یک بـازار   ،زار داخلی خود ما استکشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این عالوه بر با
افـزاري و   هـاي نـرم   ت دیگر، زیرساختیک ظرفی ی است.تصادي، یک چنین بازاري بازار مهمبراي هر اق

انداز و این کارهایی که در ایـن   ، سند چشم44هاي اصل  افزاري مثل این سیاست نرم، افزاري است سخت
   .ها و پل و کارخانه و امثال این هاي گوناگون مثل جاده و سد رساختچند سال انجام گرفته و همچنین زی

ما در بسیاري از مسائل دیگر هـم در   .استفاده کرد توان می هاي کشور از ظرفیت ها . با وجود تحریم9
صـنعت و   وتولیـد علـم    مثـل  ،یار برجسته و باال دست پیدا کنیمهاي بس ایم به نقطه عین تحریم توانسته

ن هاي پیشرفته و روز، اال مورد دانشن هم تحریم هستیم. در ها ما تحریم بودیم، اال در این ،ستفناوري ا
  عـین  ا دري ایرانی بسته است، امروي دانشمند ایرانی و دانشجو روز دنیا به ههم درهاي مراکز علمی مهم بِ

کـوري    ع پهپاد و موشک، بـه در صنای، در صنایع دفاعی، هاي بنیادي ولدر سل، اي هسته وحال، ما در نانو 
هم اگر عزممـان را جـزم   چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! در اقتصاد  ،چشم دشمن، پیشرفت کردیم

توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کی  دست هم بدهیم، می به کنیم و دست
  دارد. این تحریم را برمی

قـانونی  ی حمایت کنند. یک جا کـه قـانون الزم دارد، حمایـت    د از تولید ملمسئوالن بای :. الزامات10
، جرایی الزم اسـت، بایـد تشـویق کننـد    یک جا که حمایت ا ی الزم است،یکنند؛ یک جا که حمایت قضا

ها هم بایستی به  م، صاحبان سرمایه و نیروي کار که تولیدگر هستند، آندو ی باید رونق پیدا کند.لید ملتو
وري را افـزایش بدهنـد. از قـول پیغمبـر نقـل شـده اسـت:         به این معنا که بهره ،یت بدهندملی اهمتولید 

. آن "دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهـد  رحمت خدا بر آن کسی است که کاري را که انجام می"
ـ  ،اکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیردکند، سعی کند حد گذاري می سرمایهکسی که  هـاي   هزینـه  ییعن

ـ ، صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدي را ترجیح بدهند بـر فعال مسو ،تولید را کاهش بدهند هـاي   تی
 ـ    دست؛ کسانی که داراي سرمایه هسـتن این جزو بهترین کارها ا ،یگر. این حسنه است، این صدقه استد

مـردم در همـه    ولید کشور بگذارنـد. آن را بیشتر در خدمت ت ـ هاي افزون هاي کم، چه سرمایه چه سرمایه
وقتـی کـه یـک جـنس     ». مصرف تولیدات داخلی«ی را ترویج کنند و آن عبارت است از سطوح، تولید مل

ایـد، هـم    همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده اي جنس تولید خارجی، هم بهج کنید به داخلی را خرید می
روز افـزایش   بـه  ایـن ابتکـارات را روز   ،ار خودش را بیاورد میداننکه ابتکاید به ای کارگر ایرانی را وادار کرده

 .»اید ی را افزایش دادهکنید، ثروت مل جنس داخلی مصرف میشما وقتی که  ،خواهد داد
له از دیدگاه نگارندگان اقتصاد مقاومتی که توسط ایشان مطرح شـده   توجه به بیانات مختلف معظمبا  

ک الگوي اقتصادي است. بنابراین ابعاد الگـو بایـد بـازتر شـود. بـا ابـالغ       فراتر از تعریف مفهوم، تعریف ی
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له مجال بهتري در تشریح ابعاد ایـن الگـو ایجـاد شـده اسـت.       اقتصاد مقاومتی توسط معظمهاي  سیاست
   هاي ذیل: بنابراین از دیدگاه نگارندگان این مقاله اقتصاد مقاومتی الگویی است با ویژگی

راهبرد درازمدت در مدیریت اقتصاد کشور و طراحی الگو و رژیمی بـومی بـراي    اقتصاد مقاومتی یک 
ذیـل   شدة بانی شناساییاساس ماین الگو بر تعالی و پیشرفت جامعه بر مبناي اصول اقتصاد اسالمی است.

 خارج بـر ارتباط با دنیاي  ،داخلیهاي  زا و با اتکا به منابع و استعداد اتکاي به رشد درون :شود ریزي می پایه
رابطه این که بدین ترتیب پذیري  و پرهیز از چانهگذاري  با قدرت چانهبستان منطقی   بدهیک رژیم مبناي 

ـ    خـود اتکـایی و  بر تکیهت، یک طرفه و ناشی از ضعف نیس وان و اسـتعدادهاي  خودکفـایی و شـکوفایی ت
زنـی در   کسـب قـدرت چانـه    ،(اسـتراتژیک)  ویژه تولید محصوالت راهبردي هبها  کردن آن داخلی و بالفعل

 (استراتژیک) بـراي برقـراري موازنـۀ    ی محصوالت راهبردياقتصاد جهانی با تکیه بر برندهاي تولید داخل
اسـتعماري و   شدن از زیر سـلطۀ  دي که امکان تولید داخلی ندارند، خارجتجاري در برابر محصوالت راهبر

 يبعـد  چنـد رژیم تجـاري کشـور   اتخاذ یک دالر و یوروو جایگزینی پول داخلی،  استثماري ارزهاي غالب
افـزایش کـارایی    وجویی  شامل جایگزینی واردات، افزایش صادرات محصوالت راهبردي و سیاست صرفه

تقویـت   ،بنیان در جهت ارتقاي کمـی و کیفـی تولیـد    هاي دانش و بنگاهها  تکیه بر نهاد ،هاي ارزي هزینه
پـی بالنـدگی بخـش    این الگـو بایـد در   .(مجازي ) اقتصاد حقیقیبخش غیرسازي  و کوچک بخش حقیقی

  بخش مجازي (نظام پولی و مالی) آن بر مبناي فقه اسالمی باشد. دهی جهتحقیقی اقتصاد و 
عوامـل بـازار و    ۀتبعیت کلی ۀچرخ و فرایند» (طبیعیۀ یافت مدار جهت« ةاصالح اقتصاد براساس قاعد

 فرایند یعنیمدار طبیعی  ةنوارها) استوار است. براساس قاعدمصرف نهایی خا ۀصادي از جاذبمتغیرهاي اقت
ا، هـ  یـد نهـاده  تول ،هـا  توزیع نهـاده  ،هاي نهایی تولید ستانده ،توزیع و خدمات ،نظام و الگوي مصرف مردم

واقع اصـالح الگـوي مصـرف نقطـه      کند. در صورت مهندسی معکوس عمل می ها به خدمات و زیرساخت
 »هـا  مصرف نهایی خانوارها تا زیرساخت ۀاز مرحل«است که با روش مهندسی معکوس  فراینداین آغازین 

محور و جتمـاعی تولیـد  دنبـال برقـراري عـدالت اقتصـادي و ا     اقتصـاد مقـاومتی بـه    .را اصالح کند فرایند
حرکت درازمـدت عبـور از   مسـیر  .المللی است بین ها با رویکرد بازارهاي سازي فناوري در تمام بخش بومی
. اقتصـاد  اسـت هـا   در بـازار پذیر اقتصاد و بازپروري عوامل تولید تـا دسـتیابی بـه ثبـات      هاي آسیب بخش

 محصـولی نفـت اسـت.    ز وضعیت تولیـد تـک  کردن کشور ا خارج مقاومتی بازسازي تدریجی اقتصاد است.
گذار اسالمی اسـت و برخـی از مشخصـات    ي یک دولت تأثیرر این اقتصاد بر مبناتعریف نقش دولت دباز

  ها در این مقاله ممکن نیست. دیگر که مجال طرح آن

  ادبیات موضوع
 در ادبیات اقتصادي دو رویکرد مکمل براي سنجش اسـتقامت یـک اقتصـاد و یـا یـک کشـور مشـاهده       
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1پذیري مربوط به آسیبهاي  شود. یکی گروه شاخص می
مربـوط بـه سـه مفهـوم     هاي  و دیگري شاخص 

گذشـته   ۀچند ده حدود«کند که  می در پژوهش خود بیان 3)2007. تُروي (2آوري پایداري و تاب مقاومت،
اي  هجزیر و کوچککشورهاي خصوص  ي وضعیت کشورهاي در حال توسعه بهپذیر رویکرد ارزیابی آسیب

مسئله عدم قطعیت در بقا و پایداري ویژه  هرایج شد. بهاي  وجه غالب ارزیابییک جایگزین در حال توسعه 
تـري شـامل    داراي ابعاد وسیع پذیري ارزیابی آسیب 1990قرار داشت. از اوایل دهۀ ها  مورد توجه سنجش

شده است. کـه  محیطی  زیست سیاسی و، اقتصادي ،اجتماعی، بیوفیزیکی عواملمخاطرات و ریسک  حوزة
هـاي   ، رژیـم ریسـک گرسنگی، خطرات و  یت غذایی وگسترده در بحث امنطور  هطور قطع این مسئله ب هب

شـاخص را بـراي    4در کار خود  وي .»مطرح هستند اقتصاد سیاسی و تغییر محیط زیست جهانی يتجار
شـاخص   :نـد از ا کنـد کـه عبـارت    می حال توسعه استفاده کوچک و دراي  هپذیري کشورهاي جزیر آسیب

(سـهم جمعیـت    وسـعت سـرزمین)، شهرنشـینی    بر (نمادي از خطر آبگیري با تقسیم طول ساحل ساحلی
عنـوان   نقـل بـه   بدهی بیمـه و حمـل و   ۀمجموع هزینـ  زوا محیطی(نمادي ازان نشین از کل جمعیت)،شهر

 ثیرأیت تحت تدرصد جمع( ) و بالیاي طبیعی1990-1994سال درصدي از ارزش کاالهاي وارداتی براي 
لگاریتم  درمساحت کل زمین  ت بهالیاي طبیعی نسبتعداد کل ب، 96-1970بالیاي طبیعی در طول سال 

تقسـیم و نتـایج    4شـاخص بـر   4ایـن  مجمـوع   .)1996-1970دوره:  در(طبیعی) جمعیت تحت پوشـش  
پـذیري   یبکار سـنجش آسـ   1995از سال  ».معرفی شده است..  4پذیري عنوان شاخص ترکیبی آسیب به

محیطـی   زیسـت  کمی اقتصادي وهاي  از شاخصحال توسعه با استفاده  کوچک و دراي  هکشورهاي جزیر
دارد که یک مطالعه تجربـی   5)1999عملی شده است این کار در مقیاس رایج ریشه در تحقیق برگوگلیو (

وابسـتگی بـه صـادرات     .1 :دهـد وي بـا اسـتفاده از سـه شـاخص      مـی  را ارائـه  پذیري اقتصادي از آسیب
 114آمادگی مقابله با بالیاي طبیعـی بـراي   . 3 نزوا وا .2 )اقتصادي خارجی (قرارگرفتن در معرض شرایط

معـرض   دهند که این گروه از کشـورها در  می نتایج نشان الذکر این تحقیق را انجام داده است. کشور فوق
. این تحقیق نشـان داد کـه بـه    پذیري بیشتري نسبت به سایر کشورهاي در حال توسعه قرار دارند آسیب

  پذیري اقتصادي نیاز است. سیبزمینۀ تئوري بیشتري براي آ
 ناشی از حوادث محتمل آینـده  کشور (DDI)ي کسر ۀفاجع) از شاخص 2008کاردونا و همکاران ( 

یک ابزار ارزیابی ریسـک ناشـی از   ۀ منظور ارائ امریکایی بهکشور  14را براي مالی  و اقتصاد کالن ۀجنباز 
تقاضا براي بین  ۀرابط این شاخصاست.  استفاده نمودهگیران  کالن اقتصادي و مالی به تصمیمهاي  متغیر

را بخش عمـومی اقتصـادي    توان مقاومت پوشش حداکثر خسارات و تلفات احتمالی و رايمنابع مشروط ب

                                                        
1. vulnerability 2. resistence,sustainable and resilience 
 

3. rosario turvey 4. composite vulnerability index (CVI) 
 

5. Briguglio, 1995; ECOSOC,1999. 
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. دهـد  مـی  نشـان  موجودي مواد و کـاال  مین مجددتأدسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی براي  نظر از
 اسـاس احتمـالی، بر  یک زیـان در ایجاد  را صنعت بیمهتوانایی این مدل  ،احتمالی هاي زیان ۀمحاسب براي
 بـراي محاسـبۀ  و کنـد   مـی  خطـر سـنجش  گرفتن در معـرض  معین از قرار رةبحران در طول یک دو آثار

 ،اتکـایی  ۀبیمـه و بیمـ  چـون  هـایی   از جنبه مدل توانایی مالی کشور ،اقتصاديآوري  و تابپذیري  انعطاف
هـاي   عنوان امـداد و کمـک   هو وجوهی که ببراي مقابله با حوادث  براي حوادث شده صندوق وجوه ذخیره

 ارزش اعتبـار خـارجی و داخلـی   تخصـیص مجـدد و  بـراي  وجـوه   د،مقدار مالیات جدی، مالی دریافت کرده
    زند. می و محکمحاسبه  را این وضعیت کسب، قابل
توسط بخش امـور اقتصـادي اجتمـاعی     اروپا مانند کار تروي که با بودجۀ اتحادیۀ هیمشاب ةدر پروژ 

پذیري  چارچوب تحلیلی براي ارزیابی آسیبشود،  می اجرا 2013) از سال UNDESAسازمان ملل متحد (
   است. )پذیري معرفی شده آسیب پذیري و ة انعطافپروندۀ (با شناس SIDS1کشورهاي 

صـورت مـوردي و    ن بـه است واجراي اولیـۀ آ  1994) در سال BPOAباربادوس ( ۀدر چارچوب برنام
ـ ارز يبـرا  یی کـه ارهـا یمع 2) توسعه داده خواهـد شـد  MSIنمونه و بعداً از طریق استراتژي موریس (  یابی

 ،يریپذ بیآس يبرا .1 :ند ازا عبارتشده  از سه موضوع مشخص کیهر يبرا يریپذ و انعطاف يریپذ بیآس
 یطـ یمح سـت یو ز ياقتصـاد  ،ینظر ابعاد اجتمـاع  اززا  و درون یقرارگرفتن در معرض خطرات خارج اریمع

و  ياقتصـاد  ،یاجتمـاع با آثـار  کشور  ۀمقابل تیظرف ،يریپذ انعطاف ي. براکند می را منعکس داریپا ۀتوسع
ند از افزایش سطح آب دریا ا برخی از شاخص عبارت. است یو جهاناي  همنطق ،یمل ابعاد در یطیمح ستیز

منـابع   منـابع آب،  منـابع دریـایی و سـاحلی،    تلفات، محیطی، طبیعی و زیستبالیاي  و تغییرات آب و هوا،
سـازي   و جهـانی سـازي   آزاد علم و فنـاوري،  حمل و نقل و ارتباطات، منابع تنوع زیستی، انرژي، و زمینی،
بـوم ملـی و    اسـتعداد زیسـت   مصرف و تولید پایدار، پایدار و نظام آموزش مربوطه، ۀظرفیت توسع تجارت،
  دانش و اطالعات.سالمت،  اي، منطقه
یري عبارت پذ انعطاف« گویند: می پذیري آوري و انعطاف ) در تعریف تاب2012(  مانسینی و همکاران 

شده توسط شرایط  تالالت بدون سقوط در وضعیت کنترلزیستی در تحمل اخ است از ظرفیت یک سامانۀ
پـذیري   انعطـاف هاي  بر تعاریف و شاخصمحیطی است. در این مقاله مروري  تمختلف زیسهاي  و جریان

از دیـدگاه نویسـندگان شـاخص     اجتماعی و اقتصادي و نظرات مرتبط با این موضوع صورت گرفته است.
(تکانـه)   جذب شوكگیري  این است که قادر به اندازه آوري پذیري و تاب انعطافگیري  مناسب براي اندازه

 کند کـه متغییرهـایی کـه ایـن تکانـه را جـذب       می هاي کشورهاي مقابل باشد. فرض یا کنش سیاست و
 .اجتماعی ۀتوسع نظارت مناسب. 3 کارایی بازار اقتصاد خرد. 2ثبات اقتصاد کالن  .1 ند از:ا کنند عبارت می

                                                        
1. small island developing states 

  .اند ) توضیح داده شده2003( جزئیات این دو همایش در کار برگوگلیو. 2
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کند. ثبات اقتصاد کالن مربوط به تعامل بین تقاضاي کل و عرضـه کـل    می سپس این متغیرها را تعریف
و  Gwartneyآزادي شـاخص جهـانی (  گیـري   برگرفتـه از انـدازه   قتصاد خـرد یی بازار اکارا اقتصاد است.

یـزان  مگیـري   انـدازه  "اعتباري، نیروي کار و کسـب و کـار   تنظیم"است و تحت عنوان  )،2005الوسون 
اقتصـادي بـه   شـود. حکمرانـی خـوب     مـی  ثر بازار در سراسـر کشـور مربـوط   فعالیت آزادانه، رقابتی و مؤ

ایـن   شـود.  مـی  مسائلی مانند حکومت قانون و حقوق مالکیـت مربـوط   مربوط درپذیري. حکومت  انعطاف
حفاظت از حقـوق مالکیـت معنـوي    ، طرفی دادگاه ، بیاستقالل قضایی :دهد می پوشش جزء را مفهوم پنج

کـب بـا   دخالت سیستم نظامی و سیاسی در حاکمیـت قـانون، و یکپـارچگی نظـام حقـوقی. شـاخص مر      
کارایی بـازار، حکومـت    الذکر ثبات اقتصاد کالن، اقتصاد خرد از چهار جزء فوق سادهگرفتن متوسط درنظر

اسـتفاده از تبـدیل    اجتماعی محاسبه شده است. تمام مشاهدات اجزاي شاخص با ۀخوب و اجتماعی توسع
 0متغیر خاص با یک طیف از مقـادیر از   و در یک آرایۀهاي  تحول. این تبدیل ارزش خطی استانداردشدة

  .»اند ارائه شده )Briguglio 2006( 1به 
ۀ و یـا هجمـ  هـا   پـذیري از آسـیب  أثیراسـتعداد ت « گوید: می پذیري تعریف آسیب ) در2003برگوگلیو (

بهبـود سـریع و   « آوري عبـارت از  تـاب  پذیري و طور از نظر وي انعطاف همین» تخریبی نیروهاي خارجی
مرتبط بـا  هاي  که از پیشگامان انتشار شاخص وي است.» برابر عوامل تخریبی خارجی واکنش جبرانی در

محیطـی،   پـذیري زیسـت   در گزارش خود سـه دسـته شـاخص آسـیب     است 19951پذیري در سال  آسیب
کنـد. شـاخص    مـی  کوچک و در حـال توسـعه معرفـی   اي  هاقتصادي و اجتماعی را براي کشورهاي جزیر

محدودي از صـادرات، و وابسـتگی بـه    بودن اقتصادي، وابستگی به طیف پذیري اقتصادي شامل باز آسیب
محیط زیست وارده به هاي  محیطی نیز شامل آسیب پذیري زیست واردات استراتژیک است. شاخص آسیب

ترتیـب   (سـه شـاخص بـه    آمـوزش و پـرورش  . 1پذیري اجتماعی نیـز شـامل    تمرکز دارد. شاخص آسیب
 سواد و بزرگساالن تحت تعلـیم) گرفتن تحت پوشش آموزش و پرورش دوم و سوم سطح قرارگیري  اندازه

جـرایم  گیـري   با یک شـاخص، انـدازه  ( نظم و امنیت اجتماعی .3 به زندگی در بدو تولد) بهداشت (امید .2
فقـر و فقـر   گیـري   تخصیص منابع (با چهـار شـاخص، انـدازه    .4نفر جمعیت) 100،000تعقیب در هر  قابل

سـواد   شـاخص  مهندسی ارتباطات، (بـا  .5یکاري و درمانی و ب ۀمربوط به عدم آموزش ابتدایی، فقدان بیم
  دلیل ضعف تولید اطالعات تاکنون تهیه نشده است. ؤلفه بهم 10کامپیوتري) این شاخص مشتمل بر

 بـودن دار پایداري به بررسی سازگاري و معنـی ) با استفاده از یازده شاخص 2013بورینگر و همکاران( 
)، ردپـاي  LPIند از شاخص زندگی سیاره (ا عبارتها  این شاخصپردازد:  میگذاري  سیاستۀ عرص ها در آن

)، پایـداري محـیط   HDIانسـانی (  )، شـاخص توسـعۀ  CDIشـهري (  )، شاخص توسعۀEFمحیط زیست (
شـاخص رفـاه   ، EVI)( پذیري محیط زیست )، آسیبEPIمحیطی ( )، شاخص عملکرد زیستESIزیست (

                                                        
1. Briguglio, 1995, World Development of September.  
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)، و تولیـد  GSانـدازحقیقی (  )، پـس WIرفاه آسایش ()، ISEW  /GPI( اقتصادي پایدار / پیشرفت حقیقی
 Cash et al.,, Parris and(کار محققینی چون  توسعۀکارآفرینان ). EDPشده ( سبز تعدیل ملی خالص و

Kates, 2003, and Moldan et al., 2004( هـاي   متغیر دادن تجمیع و وزن ،کردن با تمرکز بر نرمالیزه
نـه از  گو 1100جمعیـت   2000نام تنوع زیستی رونـد حیـات بـیش از     بهمورد استفاده است. شاخص اول 

کند. شاخص ردپـاي محـیط زیسـت نسـبت      می شیرین را ارزیابیهاي  آب دریا و آب داران خشکی، مهره
. گیـرد  می محیطی اندازه از پایداري زیستگیري  عنوان یک اندازه رد نیاز به منابع در دسترس را بهمنابع مو

امید  ۀسالمت دوگان آب و خاك، اتالف دوگانۀ ها، شاخص زیرساختري شامل پنج زیرۀ شهشاخص توسع
تولید شـهري   نام در مدارس و میر نوزادان، شاخص دوگانۀ آموزش شامل سواد و ثبت به زندگی و مرگ و

ـ      ۀشاخص توسع که لگاریتم تولید ناخالص داخلی شهري است.  ۀ توسـعۀ انسـانی نیـز طبـق تعریـف برنام
کشـور بـر حفـظ ارزش     شاخص پایداري محیط زیست به توانایی یـک  است. 2005 سال لل درسازمان م

محیطـی سنجشـی از    شود. شاخص عملکرد زیست می محیطی خود در مدت چند دهه مربوط منابع زیست
 بـوم را رصـد   و سالمت انسان اسـت و ارتقـاي زیسـت   محیطی  زیستهاي  اثرات عملکرد سیاسی بر تنش

معیـار   10معیـار مقاومـت و    6معیـار خطـر،    32پـذیري محـیط زیسـت شـامل      بکند. شـاخص آسـی   می
 7پـذیري پـایین) و عـدد     پذیري باال و آسیب معنی انعطاف (به 1پذیري است. عدد این شاخص بین  آسیب

هـا   جـزء وزن واحـدي دارنـد و میـانگین آن     50هـر   پـذیري بـاال )   پذیري پایین و آسیب معنی انعطاف (به
مصـرف   ISEWشـروع بـراي    تصادي پایدار / پیشـرفت حقیقـی نقطـۀ   شاخص رفاه اق. شود می محاسبه

آوردن  دسـت  از مقادیر مصرف اسـت کـه بـراي بـه    اي  هخانواده است. سري زمانی مجموع ةشد زدایی تورم
"GDP"  :اقتصادي: که در درآمدهاي  فعالیت .2توزیع درآمد،  .1توسط پنج دسته تعدیل شده است شامل 

اقتصـادي، و  هـاي   آسـیب ناشـی از فعالیـت    .4تعدیالت زمانی،  .3اند  مرسوم شمارش نشده ملی ناخالص
پس از نرمـالیزه شـدن و   ها  گذاران. مجموع داده ۀ خالص خارجی سرمایهگرفتن تخصیص سرمایدرنظر .5

شاخص رفاه آسایش بر این فرض استوار است که محـیط زیسـت سـالم الزم     شوند. می دهی استفاده وزن
شـود: بهداشـت و    مـی  لذا یک میانگین حسابی است که از پنج جزء ذیل تشکیل ،انسان سالم است براي

 سـرمایۀ  تولیـدي،  ۀجزء سـرمای  3حقیقی شامل  انداز شاخص پس جمعیت، رفاه، دانش، فرهنگ و جامعه،
 سـبز  اسـت. شـاخص تولیـد ملـی خـالص و      طبیعی (منابع و غیـره)  ۀمهارت و...) و سرمای (دانش، انسانی
منـابع طبیعـی بـراي     بـوم از  الك زیسـت شده که در سه گزینه تهیه شده است. یکی باکسر اسـته  تعدیل

بازگشت منابع طبیعی به حالت اول دوره از تولیـد خـالص   هاي  محاسبه تولید ملی خالص دوم کسر هزینه
  .1تخریب محیط زیست با روش تمایل به پرداختهاي  ملی و سوم کسر هزینه

                                                        
1. willingness-to-pay methods 
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انسـانی   ۀشـاخص توسـع   اقدام بـه تهیـۀ   1960از دهۀ  UNDP(1( سازمان ملل متحد برنامۀ توسعۀ 
(نـرخ   دانـش  بـدو تولـد)،   زندگی طوالنی و سالم (امید بـه زنـدگی در   :نموده است که مشتمل بر سه جزء

(سـرانۀ   زندگی استاندارد شایستۀ )،3/1نام در مدارس با ضریب  ثبت و 3/2 سوادي بزرگساالن با ضریببا
اقـدام بـه    2005). بانک جهانی نیز از سـال  PPP( اساس برابري قدرت خرید دالرناخالص داخلی بر تولید

کند کـه در آخـرین گـزارش یعنـی      می 2)2013( وضعیت کسب وکار انتشار گزارشی تحت عنوان گزارش
 اقتصادي کشورها استفاده نمـوده اسـت:  هاي  شاخص ذیل براي سنجش شرایط فعالیت 10از 2013سال 
، سهولت پرداخـت مالیـات  ، دسترسی به انرژي الکتریکی، اخذ مجوزهاي ساخت و ساز، ع کسب و کارشرو

  .ورشکستگی، تجارت فرامرزي، داران حمایت از سهام، اخذ اعتبار، ثبت مالکیت
ــزارش  ــین گ ــ  همچن ــري در زمین ــاي دیگ ــاعی، تفســیر وضــعیت اقتصــادي، ۀه ــی و  اجتم فرهنگ

شـاخص  «تحـت عنـوان   » SOPAC 2004«دارد. ازجملـه گـزارش   محیطی و ابعاد دیگـر وجـود    زیست
پـذیر،   پـذیر، بسـیار آسـیب    شـدت آسـیب   ۀ بـه که کشورها را به پـنج دسـت   »محیطی پذیري زیست آسیب
در  )2011( آدولفـو مـورون و همکـاران    تقسـیم نمـوده اسـت.    پذیر پذیر، در معرض خطر و انعطاف آسیب

ۀ در ابعاد سـرمای هایی  اروپا شاخص اتحادیۀهاي  پذیري کشور پذیري و انعطاف تحقیق خود راجع به آسیب
هـاي   شـاخص  اند. هاي عمومی/گروهی معرفی کرده دارایی اجتماعی و سرمایۀ انسانی و ۀسرمای ،تصادياق

  اند. مربوط به این چهار گروه در جدول ذیل درج شده
  

  اروپایی کشورهاي اتحادیۀپذیري براي  آسیبگیري  براي اندازه پیشنهاديهاي  شاخص. 1جدول 
  

  آیندههاي  زمینه براي توسعه  ها) منابع داده و( معیارها  نوع دارایی
  سرمایۀ

  اقتصادي
 خود نیست نسبت جمعیتی که مالک خانۀ.  
 جاري فقیرندهاي  نسبت جمعیتی که از نظر دارایی.  

 تعداد افراد فقیر از نظر ثروت  
 جاريهاي  تعداد افراد فقیر از نظر دارایی  

  سرمایۀ
  بشري

    نسبت جمعیت بـا کمتـر ازISCED 3     دسـتیابی بـه آمـوزش و
  پرورش

  بانک اطالعاتی آموزش و پرورش)OECD   نظرسـنجی نیـروي ،
  کار ملی)

 آموزان نـاموفق بـراي رسـیدن بـه سـطح       نسبت دانشPISA 2 
  مهارت

 در خواندن و ریاضیات 
 آموزي و حساب پایهسوادهاي  بزرگساالن فاقد مهارت نسبت 
 روزانه بـا  هاي  افراد بزرگسال داراي محدودیت در فعالیت نسبت

  به مسائل مربوط به سالمت توجه

 ناشناختههاي  مهارت
  
  
 

 بهداشت روان
  
  
  

                                                        
1. united nations development programme 
2. doing business 
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 .1ادامۀ جدول 
  هاي آینده زمینه براي توسعه  ها) معیارها (و منابع داده  نوع دارایی

  سرمایۀ
  اجتماعی

 با دوستان  چهره) به که تماس (از راه دور، و یا چهره نسبت افرادي  
 یا خانواده ندارد.  
 حسابرسی ندارند نسبت مردمی که هنگام نیاز هیچ کمک و. 
 نسبت مردم ساکن در مناطق با اعتماد اجتماعی کم  
 (گالوپ. کیفیت اروپایی از بررسی زندگی)  

  یافته ضعیف و یا توسعههاي  تعداد شبکه
ــال  ــزان در ح ــلمی ــرا و قاب ــا  اج ــه ب مقایس

  اجتماعی اجتماعی و نتایج سرمایۀهاي  تماس

  هاي دارایی
  گروهی

       پزشـکی هـاي   نسبت مردمـی کـه گـزارش کـرده کـه مراقبـت 
  برآورده نشده موردنیازشان

  محروم تر  خدمات ضروري بیشتر از مورد یا 2نسبت مردمی که از
  اند. شده

 هاي شهري یـا روسـتایی    میزان نابرابري
هـاي   و یا نابرابري اجتماعی و اقتصادي،

  دیگر در دسترسی به خدمات عمومی
 یـا   ،پـذیر هسـتند   تعداد کسانی که آسیب

و یـا درغیـر    شرایط نیسـتتند  ها واجد آن
  صورت از این

 اجتماعی و یا منـافع اشـتغال  هاي  کمک 
  اند. محروم شده

 کنند می دریافت اي که اجتماعیهاي  یا کمک
  دهد. نمی ا راه کفاف نیازهاي آن

  Morrone et al,2011, p.96مأخذ: 
  

سـیز فـان وسـترن(؟) و     )،2012( یال سایسـنا یمیکـا  )،2010( طور گزارش هیـل و همکـاران   و همین
در » آوري بشـري  پذیري و تـاب  سوي انعطاف به« ) تحت عنوان2011( سازمان ملل گزارش برنامۀ توسعۀ
 ةدربارکه ) 2012( یک پنوت و همکاران پذیري اقتصادوار آسیبپذیري و  انعطافهاي  ابعاد معرفی شاخص

  اند. کشاورزي منتشر شدههاي  پذیري سامانه پذیري و آسیب انعطافهاي  شاخص
 متغیرهـاي اقتصـادي و تفسـیر وضـعیت اقتصـادي،     سـازي   تحقیقات فراوانی در خصـوص شـاخص  

هـا   ل لزوم رعایت اختصار امکان مـرور آن دلی سایر ابعاد دیگر انجام شده که بهمحیطی و  زیست اجتماعی،
پذیري و استقامت با رویکرد مشابه در ادبیـات علـم اقتصـاد در     انعطاف ،آوري نیست. در زمینۀ مفهوم تاب

شناسی و سایر شاخه نیز سوابق خـوبی وجـود دارد    روان شناسی، م دیگر چون فیزیک، مهندسی، جامعهعلو
عالوه محور این مقاله تولید شاخص متناظر تعاریف بود کـه   هنیست. بها  که در این مجمل امکان طرح آن

  شوند. می اقتصاد مقاومتی معرفی ةدربارهایی  در بخش بعدي شاخص
وجود آمده به تناسب نیاز  هتولید علوم انسانی اسالمی بومی ب ختانه با اقبال جدیدي که در زمینۀخوشب

راي ارزیـابی وضـعیت متغیرهـا، و    بهایی  عنوان سنجه ي بهاقتصادهاي  ادبیات تولید شاخص ۀروز در زمین
تحقیقـی  هـاي   با رویکرد به اقتصاد اسالمی گزارش وضعیت مطلوب با وضعیت موجود خصوص مقایسۀ به

توسـعه  هـاي   شـاخص شود. خلیلیان اشکدزي در کتـاب   می مفیدي تهیه و منتشر شده که به برخی اشاره
شاخص محاسباتی را معرفی نمـوده اسـت.   خص همراه با چندین زیرگروه شا 5 اقتصادي از دیدگاه اسالم



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                192

را معرفـی و متنـاظر    شانزده شـاخص  ارزیابی تسهیل مبادالت در بازار اسالمیهاي  شاخصوي در کتاب 
عباس موسـویان در  سـید  ها را تشریح کـرده اسـت.   آن ۀمحاسب نحوة هرکدام نماگرهاي الزم را معرفی و

عملکردي بانکداري بدون هاي  یابی بانکداري اسالمی به معرفی شاخصارزهاي  فصل سوم کتاب شاخص
 بـازار اسـالمی و   کاظم رجایی و همکاران در کتب خود شـاخص صـداقت در  سیدمحمد ربا پرداخته است.

  بازار اسالمی پرداخته است. اهللا پناهی بروجردي به موضوع شاخص تکریم مشتري در نعمت

  از اقتصاد کشورزدایی  پذیري و ضرورت آسیب آسیب
ـ  افزایش فاصله طبقاتی درآمدي و ثروت محصول سه علت است یکی حقوقی  نـام مالیـات کـه گرفتـه     هب

و گوناگونی چـون داللـی   هاي  اقتصاد با شیوههاي  شود و دیگري سهمی است که با کمین سر گردنه نمی
اخـتالل   بازار، نمایی در سیاه اختفاي اطالعات، رانت، موقعیت و فرصت اقتصادي ویژه، احتکار، بازي، سفته

شود و علت سوم ترکیب ایـن دو علـت اسـت. بسـتر      می نرضه و تقاضا و امثالهم نصیب عامالدر نظام ع
بـدیل تنظـیم    ارگرا با قوة بیکند. اول فقدان یک دولت اقتد می را نیز چهار عامل ایجادها  اصلی این پدیده

تواننـد گرسـنه بماننـد در     نمی ارتزاق است و چون بیکاراندوم بیکاري که مولد مشاغل کاذب براي ، بازار
کـردن کـاال    دسـت  بـه  ۀ آن یعنی واسطگی و دستترین مرحل در بازار به ساده» تولید تا مصرفاز « فرایند

کننـده   کنند. این سهم از جیب مصرف می آورده برداشته و نصیب خودنام سود باد سهمی به متوسل شده و
عوامـل   یافتۀ سوم عامل خارجی و تحریکات سازمان شود. می طور ناخواسته برداشت هاصلی ب کنندة و تولید

دشمن علیه نظام بر حق جمهوري اسالمی  جانبۀ مثل شرایط کنونی هجمۀ همهاي  هدشمن در شرایط ویژ
خرد و کالن کـه ایـن روزهـا بـا افـزایش      هاي  و چهارم فقدان ظرفیتی سهل و جذاب براي جذب سرمایه

یافته بـه مصـداق همـج رعـاع کـالم       تمال فقدان یک موج از قبل سازمانرغم وجود اح هنقدینگی بحجم 
سوداگر و یـا دشـمن اخاللگـر راه    ساز  ر بادي که از جانب یک عامل جریانشوند که با ه می امیرالمومنین

سـوداگران را در  فتند. این عمل قدرت تخریـب تـک   می دنبال این موج به راه بسته به فتد اینان نیز چشمبی
  ند.ا سفانه بسیاري از این مسئله غافلکند و متأ می بازار ناخودآگاه چند برابر

ر با شرایط کنونی که دیگهاي  مسکن و کلیه بازار آشوب در وضعیت بازار کاال، خدمات، ارز، سکه، تجربۀ
منیت اقتصادي و از آن این شرایط ا ادامۀ خصوص اقتصادي مواجه شده و جانبۀ دشمن به نظام با هجمۀ همه

هـاي   سفانه برخی همچنـان بـا توصـیه   تحمل است. متأ کند غیرقابل می تر امنیت ملی را دچار خدشه مهم
اقتصاد سازي  داري حاضر نیستند به پذیرند که شعار آزاد دان تاریخ اقتصاد سنتی سرمایه زباله شده در ریخته

شکست خـورده اسـت.    ةکنند ت تنظیم بازار و حمایتبستن دست دولت اقتدارگراي با قدر معناي ازپشت به
آن را کـه در   ۀزیبـاي شـعارگون   سالۀ اروپا فقـط کلـۀ   200این کوه یخی هیکل اقتصاد سفانه اینان از متأ

آمدن از حمایت  ال هنوز حاضر به کوتاهس 200ند که در این ا و غافلاند  شده خوانده و دیده هاي ترجمه کتاب
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پرداخت مستقیم تا  شود از می تولیدات خود نیستند. در این حمایت همه ابزاري یافتجانبه از صنایع و  همه
ملی. ولی از  ارزش پول لحظۀ به اي ممانعت از واردات تا رصد لحظهاروپایی بر نام اتحادیۀ تشکیل حصار به

ی به سراشیبی اله را پی گرفتند اکنون به حول و قوة خالف نظام الهی ره اقتصاد ربويآنجایی که اینان بر
 فرمودند که دیگر از این بحران سالم بیرون بینی پیشتعالی)  اهللا (حفظه اي قوط افتاده و چه زیبا امام خامنهس

 بـازي و  ترقه سرخود و چموش بهاي  هصورت جزیر نشینی تام به در این اقتصاد بازار پول با خوش آیند. نمی
، یعنی بخش حقیقی اقتصاد بیفتد و آب تفاقی در سرزمین اصلیبدون اینکه ا ،فتدمی بازي با اوراق بهادار آتش

 کن از عوامل بیکارشدة ابی، ترکیده و با خود سیلی بنیانحبة اکنون این بازار بزرگ شد خورد.از آب تکان ب
باطل بر سر دولت و بخش حقیقـی  نیروي ماهر، سرمایه و نقدینه را عاطل و ، ساده بازار اعم از نیروي کار

 داران بحران است. و هرگز بنگـاه  ةکنند ها نیز تنها تشدید آنهاي  حل تقاضا دمر کرده و راه ته بیبرگش بخت
این  ها است دنبال شود. چرا ما باید خالف منافع آنحل منطقی که بر صهیونیست نخواهند پذیرفت که راه

تصاد ما را از دست متولیان بخش داللی و بازرگانی مدار باطلی است که عنان اق نیم؟ غلبۀتجربه را دنبال ک
سـال گذشـته    اقتصاد و متصدیان تولید گرفته است. یکی از مصادیق آن داللی با ارز است. از زمستان دو

تاکنون قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. ثالثاً بایستی نرخ ارز بـر  
ازار که تبعیت قیمت از نرخ ب. شد می نجیده و تعیینهاي مهم تجاري س اساس قدرت برابري خرید با طرف

  دادن به بازار کاذب است.  کاذب است خود نوعی شخصیت
 جانبـۀ  همـه هاي  کار آفرینی با حمایتهاي  با بیکاري مستلزم ایجاد تشکلاي  هشکی نیست که برخورد ریش

هـاي سـنتی ایـن امـر      وجـود دسـتگاه  گذاري، فنی، یـدي، مـدیریتی و ... اسـت. بـا      امر سرمایه دولت و تسهیل
هـاي   دهی اقتصاد و تحول اقتصادي چـون طـرح   سامانهاي  وجود اجراي محور همچنان خأل پذیر نیست. امکان

ـ    رل بازار، نظارت بر بازار و وظیفـۀ تحول بانکی، نظام گمرکی، نظام توزیع، کنت ـ  هتنظـیم بـازار ب ژه بـازار ارز بـا   وی
مبادالت دالر و یـورو و   اضاهاي واقعی ارزي، خروج از منطقۀمین تمام تقزار و تأدن نیاز حقیقی ارزي از باکر جمع

در  هـا  حقیقـی یارانـه  سازي  هدفمند نظام بارکد کاال،سازي  پیاده جانبه،ینی پول ملی در مبادالت دو و چندجایگز
سـفانه  شـود و متأ  مـی  دولت قرار داشتند احسـاس  و ... که در برنامۀ کنندگان بخش حقیقی تولید همسان مصرف

 شود.   می اجراي این اصالحات اساسی نصیب اقشار ضعیف مردم خیرروز زیان تأ هروزب

  انواع رانت در بخش داللی و بازرگانی
 سـودآور هاي  بیماري در اقتصاد ما غلبه بخش داللی و بازرگانی است که مجال فرصتهاي  ریشه یکی از

در مقـام   اقتصادي تولید در اقتصاد ربوده است.هاي  کیهانی از سایر فرصت اقتصاد را مانند یک سیاهچالۀ
کش با معطلی و خواب یکسـاله  تولیدي، یک کشاورز زحمتهاي  در بخش فعالیت ها، مقایسه با این فرصت

 ر بـا گـردش یـک روزة   اما در مقابل یک تاج ،برد می بیست درصد سود خود تنها و تنها و حداکثر سرمایۀ
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و عامل  کاالي ضروري ةکنند این در حالی است که کشاورز تولید برد. می % نیز سود 200تی تا سرمایه ح
حمایت از امنیت غذایی اقشـار مستضـعف هـم    هاي  دلیل انگیزه ذایی مردم است و در این بازار بهامنیت غ

و بازرگـانی و  تحت کنترل دولت قرار دارند. برعکس در بخش داللی ها  هم قیمت ستاده وها  قیمت نهاده
داشته باشند (که بـراي دالل   % سود20دو  خدمات اصوالً دولت هیچ کنترلی ندارد. اگر با فرض محال هر

دالل نیز یک روز معطل و درگیر باشد نسبت سود دالل به سـود   تاجرپیشه فرض محالی است!) و سرمایۀ
روزه  30دالل را  ي سـرمایۀ درگیـر  برابراست! اگر با اغماض، خـواب سـرمایه در گـردش و    365کشاورز 

چـه   ایـن  با وجود شود که این هم فاجعه است. می برابر 12فرض کنیم نسبت سود دالل به سود کشاورز 
دیگـر چـه مجـالی بـراي رشـد و       مفید روانه شود وهاي  سمت فعالیت ماند تا سرمایه به می باقیاي  هانگیز

 ،کـاذب عظـیم انحصـار سـود، طبیعـی اسـت کـه نقـدینگی         د ایـن جاذبـۀ  با وجو ؟ماند می بالندگی تولید
طور تـام   هتولید بة در گردش، نیروي کار ماهر و نخبه و حتی ساده، ابزارها و نهاد سرمایۀها  گذاري سرمایه

تولید تخلیه شود. همزمان جاي این عرصـه را واردات  ۀ داللی جمع شوند و عرصهاي  و کامل گرد فعالیت
یابنـد و هـم    مـی  ضعیت هم دالالن در کمین این وضعیت به مراد بهتـري دسـت  کند که در این و می پر

یکـی   کند. می الگوي مصرفی غلط زمینه و بستر آن را از قبل ایجاد کرده و اکنون رغبت بیشتري نیز پیدا
) ایـن  2(نمـودار   .اقتصاد اسـت هاي  بخش بازرگانی بر سایر بخش باطل اقتصاد ما همین غلبۀهاي  از دور
کنـد. نـه قـانونی بـراي      مـی  جا سر در بیاورد تخریبمثابۀ یک مجرم فراري است که در هر خش بهزیر ب

بـا خودسانسـوري    دولـت نیـز خـود    گـذار بـا او کـاري دارد.   سهم سود آن تعریف شده و نـه قانون کنترل 
عادل بـر قـرار   باید تها  سالح کرده و به غلط اعتقاد دارد که مکانیزم قیمت خود را در بازار خلع، شده دیکته

باهللا) خداوند تبارك و تعالی نیز نباید جهنم تصاد اسالمی ندارد. گویی (نستعوذکند. و اعتقادي به ضوابط اق
 گـویی ایـن بشـر اصـالً اهـل طغیـان نیسـت و دنیـا بـه کـام همـه، امـورات را             کـرد زیـرا   مـی  را خلق

ر اقتصـاد  که از منظ را حل کند. درحالیابت همه کارها خواهد با رق می کند که می گذارند!!.دولت توجیه می
در ایـن  . عین ظلم به ضـعفا اسـت  » رقابت«عدالتی حاکم باشد طرح  اي که بی اسالمی در نظام اقتصادي

جـان   ياول ابه قول موالنـا   دادن به اقویا براي غلبه بر ضعفاست. معنی میدان وضعیت نابرابري، رقابت به
اول باید دفع موش کرد بعد بایـد بـه فکـر انباشـت      ،جوش کنهان در جمع گندم دفع شر موش کن وانگ

ضـعفا در مقابـل   و دادن فرصت برابـر بـه   ها  انبار شد. اول برقراري عدالت در برخورداري فرصت گندم در
امروزه شعار کمک به تقویت بخش خصوصی کار را بر دولـت   رقابت باید فراهم شود. اقویا، و سپس زمینۀ

جـاي بخـش    مسـتمربخش داللـی بـه   هـاي   ایی رسیده که ما شاهد امتیـاز گیـري  ج تبه کرده و بهنیز مش
تـرین آن   ترین و بـزرگ  شود که مهم می بسیاري نصیب بخش بازرگانیهاي  هستیم. رانت خصوصی تولید

رسد.  می درصد 50) بیش از 1393( همکاران رقم فرار مالیاتی طبق برآورد شیخی و است.» مالیاتی فرار«
بسیار بـزرگ دیگـري وجـود دارد. در گـزارش     هاي  رانت شوند. نمی مجانی به اینجا ختمهاي  اما این بهره

  اند. مورد شناسایی و معرفی شده 15شیخی و همکاران بیش از 
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  )1393هاي نظام بانکی (شیخی و همکاران،  رانت .2جدول 
  توضیح پیامدها  بخش داللی و تجاري وخدماتیهاي  رانت  ردیف

  توسط دالالن بازار و کسب گذاري  نرخ  سوي دولتقیمتی ازفقدان کنترل   1
  نجومی سودهاي  نرخ

  متوسط سود بخش توزیع در دنیا  درصد 20متعارف کسب سود غیرسازي  عادي  2
  .درصد است 5کمتر از  

  میل مفرط به واردات که عموماً موجب سرکوب   فقدان کنترل واردات  3
  تولید داخلی شده است.

  گذار بازار است.خود قیمتکننده  توزیع  قیمتی بر فروش فقدان کنترل  4
  کنندهنه دولت و نه تولید 

  متعارف، استفاده از به انگیزة کسب سود غیر  میل شدید وارداتی  
  نرخ ارز مرجع، مبادالتی و بازار هاي  تفاوت

  استفاده از فقدانوارداتی، سوءهاي  پرسانت آزاد،
  کننده اطالعات قیمت کاال توسط مصرف 

  قلم کاال تعرفه  350در حال حاضر تنها   ضرورهاي غیرورود کاال بازدارندةهاي  فقدان تعرفه  5
  درصد دارند. 10بیش از 

  خصوص سیطره بر مناطق آزاد به  هاي وارداتی بخش داللی و توزیع بر گلوگاه چنبرة  6
  (شبنم)  بارکد کاال با فشار دالالن طرح  فقدان طرح شناسایی جریان ورود و خروج کاالها  7

  در دولت یازدهم ملغی شد.
    سرمایهاي  هگردش دقیق  8
  1390در سال ها  طبق گزارش عملکرد بانک  درصد تسهیالت پولی 60غصب بیش از   9
هاي تنظـیم   شدن سیاست چنبره بر نظام توزیع و مغلوب  10

  بازار توسط بخش تولید
  با گرفتن کامل ابتکار جدول زمانی و مکانی 

ـ   دسـت بخـش خـدمات     هتوزیع عمالً نبض بـازار ب
  توزیعی است.

جود کمبود نقدینگی در بخش تولید حجم عظیم با و  چنبره بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد  11
  .در دست این بخش است نقدینگی

 و کتمان سود وسازي  کاري، حساب فرار مالیاتی با پنهان  12
  درآمد

ب تولیـد  با وجـود اینکـه بخـش خـدمات در حسـا     
 7درصد است. ولـی تنهـا    50 ناخالص ملی اقتصاد

  .پردازد می درصد مالیات
هـاي   متعارف در این بخش بانکسود غیرهاي  نرخ  ربوي و شبه رباهاي  شویی و فعالیت پول  13

  ربوي ما را نیز به دام طمع ربح انداخته است.غیر
  جوالنگاه بخش مجازي اقتصاد است. این بخش  بازي، مبادالت پول با پول و گرداب پولی سفته  14
  بیشترین استفاده نصیب بخش داللی و تجاري  بخشودگی مالیاتی و جوایز صادراتی  15

  کمترین استفاده را دارد.کننده  شود و تولید می 
    .سایر موارد دیگري که نیاز به بررسی بیشتري دارند  16

 1393، شیخی و همکاران :خذمأ

  
دور باطل بر اقتصاد کشور است که در نمـودار   رانت حاکی از وجود یک چرخه و همۀ موارد برشمردة

 ۀ گذشـتۀ گسـیخته در تخریـب چنـد دهـ     طور نقش مؤثر این بخش عنان همین ذیل ترسیم شده است. 1
 شود. می مشاهده 2الگوي مصرف سبب تقویت میل به مصرف کاالهاي وارداتی شده است که در نمودار 
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  یت بخش داللی بر اقتصاد دور باطل حاکم. 1 نمودار

  )1393، (شیخی و همکاران خذ:مأ
  

  
  باطل الگوي مصرف وارداتی  دور .2نمودار 
 1393، شیخی و همکاران خذ:مأ

 الگوي مصرفی
 تیواردا

وفور کاالهاي 
 بازار وارداتی در

هاي  افت فرصت
 تولید داخلی

فقدان سیاست 
  یمتی،پولی،ق

ارزي،درآمدي و 
کنترل تجارت  مالی

هاي اعتباري  فرصت
  و بانکی در

 هاي سود فرصت
بادآورده و 

متعارف در غیر
و داللی  بخش

میل شدید واردات 
در بخش داللی و 

 بازرگانی

 تقاضاي موثر براي
 کاالهاي وارداتی

ها  جذب سرمایه
 در بازرگانی 

افزایش بیشتر 
سودآوري 
 بازرگانی

وجود سود 
بادآورده در 

بازرگانی داخلی 
 وخارجی

کاهش 
گذاري در  سرمایه

 ها سایر بخش

کاهش فرصت 
اقتصادي سایر 

ها در کسب  بخش
 ها براي مهارت

افزایش شکاف 
سود آوري بین 

بازرگانی و سایر 
 بخش ها
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همـی بـراي عـدم غـش در تجـارت و      توانست ردیاب م می امتیازاتی چون حذف طرح بارکد کاال که 
مالیاتی صادراتی که فقط مالیاتی باشد و یا امتیازاتی چون بخشودگی هاي  خوبی براي شناسایی پایه زمینۀ

بـارز انـواع رانـت در بخـش     هـاي   از نمونـه  رساند. اي نمی هکنندگان بهربه تولید شود و می نصیب تاجران
  بازرگانی و داللی است.

کند که تناسب اجزاي اقتصاد رعایت شود افراط و تفریط خـالف   می اصوالً حکم واجب کفایی اقتضا 
ن کردمتأسـفانه بـاز   .شـود  مـی  ت و در این صورت موجب فسـاد حکم فقهی و خالف عدالت اقتصادي اس

» سـازي  خـط داللـی  «ترشـدن   چه گسـترده سبب هرسازي  خصوصی میدان جوالن بخش داللی به بهانۀ
نماینـدگان   عمـدتاً  ،گـذارد  مـی  اقتصاد شده است. در جلساتی که دولت براي تشـویق بخـش خصوصـی   

شود کـه بایـد بـه اکثـر ایـن خواسـتۀ        می زرگانی مطرحطیف باهاي  پیشه حضور دارند و تنها خاستهتاجر
ز گـود جلسـات بـه ایـن امتیـازات      لـذا نماینـدگان تولیـد در خـارج ا     خواهی بخش داللی نام نهاد و زیاده
ترین موانع اقتباس راهبرد اقتصـاد مقـاومتی همـین غالبیـت دور      یکی از بزرگ .کورانه اعتراض دارندکور

  دهد.  نمی راي ورود فعاالن اقتصادي به تولیدزیرا مجالی ب ،باطل داللی است
جایی که دولـت تعریـف مشخصـی از وظـایف      اصلی را باید در غفلت از فرامین الهی دانست. مشکل

آن  الزمۀ طبیعی است و شود. می بودن بخش داللی آفت جان اقتصاد ، رها و یلهخود در نظام نداشته باشد
فتد. مثالً طرح می علت، همین معلول است. و جالب اینکه خود دولت با این غفلت به زحمت و تعب بزرگی

است کـه دولـت   اي  هاصلی دولت شده بود کمک و یاران هاي قبل بال و دغدغۀ توزیع سبد کاال که در ماه
 مک تبدیل به کمک جنسیتنها و تنها به این دلیل ک کند و می به قصد جبران قدرت خرید ضعفا پرداخت

صـورت نقـدي،    ترسد با پرداخت این کمـک بـه   می شود که دولت توان کنترل قیمت کاالها را ندارد و می
بـا سـلب    همزمان با افزایش نقدینگی، قیمت امثال این کاالها افزایش و اثرات این کمک را خنثی سازد.

از خود سبب وبـال شـدن ایـن     »ارزیابی ت وکنترل، ارزشیابی، تنظیم بازارحمای نظارت،« حاکمیتی ۀوظیف
باید باور نمـود  . »خیزمیان براز  تو خود حجاب خودي حافظ « :مشکالت بر خود شده است. به قول حافظ

زه دولـت و دیگـر ابعـاد    که تا زمانی که در چارچوب منشور حکیمانه و الهی اقتصاد اسالمی نقـش و انـدا  
جا دارد که طراحـان الگـوي اسـالمی     به بهبودي نخواهد رفت.تعریف نشود وضعیت اقتصاد رو اقتصاد باز

اما در  هاي اقتصاد مقاومتی به این ضرورت و فوریت توجه ویژه نمایند. ایرانی پیشرفت در راستاي سیاست
دلبستن بـه  . مدت در نظام حاکمیتی ما نیاز به رجال خودباور به اقتصاد اسالمی داریم در کوتاه اول و ۀوهل

جزء پشیمانی و  ،شکستشان بر مال شد 2008اقتصاد غرب که عمالً پس از بحران زمستان سال هاي  نسخه
   بر نخواهد داشت.الناس چیزي در شدن به مردم و حق ضر خداوند تبارك و تعالی و مدیونشرمندگی در مح

نـد  پـولی و درآمـدي دولـت را همان    مـالی، هاي  وضعیت فعلی عمالً هرگونه سیاست با این حال ادامۀ
کنـز در ایـن   ، متعارف در بخش داللـی غیرهاي  سود ۀسازد. زیرا جاذب می قبلی ابترهاي  گذشته و در دولت



  یاقتصاد مقاومتجلد نهم: بانکداري و                198

از مالیات در این بخش و... از این طیف قدرتی ساخته که تـا بـه   کننده  بخش، وجود اکثر قشر غنی و فرار
هم زده و ضد آن دولت را براي ه حال با موج آفرینی و حرکات انفجاري ایذایی در اقتصاد تاروپود سیاست

 ۀفـوق چرخـ  » درآمدي پـولی « ۀتر ایجاد یک چرخ را بر اقتصاد غالب کرده است. از همه مهمها  سیاست
نشان داده شده است. با ایجاد یک گرداب پولی جدیـد و   3متعارف در اقتصاد است که در نمودار  درآمدي

 کننـد و  مـی  دباد عظیمی در اقتصـاد ایجـاد  کاذب گرداب و گر چرخۀ حبس بخش اعظم نقدینگی در این
شود. همانند وضعیت کنونی  می کاذب مال در این ایالت خود مختار عمالً قطب جدیدي براي کنز و چرخۀ

الزم  اقتصاد ولی بخش تولید فاقـد نقدینـۀ  آور حجم نقدینگی در  رغم ادعاي افزایش سرسام هاقتصاد که ب
معلوم است که این نقدینگی عظیم در بخش مجـازي حـبس شـده و    روشنی  است. و به براي تداوم تولید
هرگز تمایلی به ورود به  آورده و کاذبکنترل و باد غیرقابلهاي  دلیل فرصت چرخد و به می تنها در آن مدار

  حقیقی را ندارد. بخش چرخۀ
  

  
  پولی مجازي و غلبه بر بخش حقیقی ،درآمدي تشکیل قطب جدید چرخۀ. 3نمودار 

 
ید توجه شود که اگر این بخش مالیات بپردازد اصالً نیـازي بـه صـدور نفـت نیـز نخـواهیم داشـت؟        چرا نبا

ها در این بخش سـبب خلـق    قیمت شدن الیاتی توسط دولت است. رها و یلهاصالح نظام م ۀاش یک برنام الزمه
 .دانستند می صد درصدي در بخش داللی است که مرحوم شهید دکتر بهشتی آن را رباسود غیرمتعارف چند

متعارف اجحاف بـه  م نموده است. امروزه کسب سود غیرخداوند تبارك و تعالی ربا را در اقتصاد تحری 
اجحاف بـه   عدم" توافق طرفین معامله پس از علیه) اهللا در فتواي حضرت امام خمینی (سالم خریدار است.
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و دولـت   باشـد  اعالم نکرده مشخصی کاالیی قیمتشرع براي  در شرایطی که .شرط شده است "خریدار
مـانعی بـراي    و تـوافقی اسـت  معاملـه  و توانـد اجـرا کنـد     نمـی  وظیفه حاکمیتی خود را باور ندارد و یا نیز
متعـارف  بـه خریـدار و کسـب سـود غیر     اجحـاف  در بخش خدمات داللی و توزیع وجود ندارد،گذاري  نرخ

  . شود می مصداق ربا
، 30 ۀهایی در دهـ  سر گذاشته است، بحران  بحران را پشت 124بیش از داري تاکنون  الگوي سرمایه 
گونـه   پود اقتصاد اینهاي دیگر که در تارو بسیاري بحرانو  1998، 70 ۀهاي جهانی اول و دوم، ده جنگ

ها عبور کنند. این در حالی اسـت کـه    ها توانستند با مدیریت از این بحران کشورها نفوذ کرده بود، ولی آن
 ریزي دقیـق نیـاز دارد.   قدر حاد نیست و تنها به اجماع یکپارچه و برنامه ها آن ما نسبت به آنشرایط امروز 

که امکاناتی فراتر از توان ما نیاز ندارد و با همـین  ایط نیز کار خیلی سختی نیست، چرادستیابی به این شر
ه اقتصاد مقاومتی، بـیش  دن بتوان به آن دست یافت. در واقع براي رسی امکانات و استعدادهاي موجود می

که نیازمند انجام برخی از کارها باشیم، نیازمند آن هستیم که بسیاري از کارها را انجام نـدهیم. بـراي   از آن
اولین  مثال مدیریت اقتصادي کشور نباید در بازار نوسان ایجاد کند و به انتظارات تورمی جامعه دامن بزند.

هـاي   طبق یافتـه  ر بازنگري جدي در نقش و اندازه دولت است.قدم در اصالح نظام مدیریت اقتصاد کشو
د بخـش عمـومی نوشـته    هاي اقتصـا  خصوص در کتاب هجاي ادبیات ب اقتصاد متعارف و سنتی که در جاي

ـ      Public goods( انجـام کاالهـاي عمـومی    شده دولت وظیفۀ  ۀ) و یـا بـه تعبیـر اقتصـاد اسـالمی وظیف
نـد از خلـق   ا بندي کلـی عبـارت   ازجمله این وظایف در یک تقسیم. دارد عهده المنفعه را به عامهاي  فعالیت
 نظـارت،  ارزیـابی و ارزشـیابی،   کنتـرل،  جانبـه،  حمایت همـه  ،شغلیهاي  شغلی و خلق تشکلهاي  فرصت
سیاسـتی مـالی، پـولی و    هاي  تنظیم بازار، تنبیه و تشویق، وضع مقررات و قوانین، استفاده از ابزار هدایت،

خصـوص   هوصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و تحول در اقتصاد و ب يامثالهم است. لذا مثالً برادرآمدي و 
ـ رشد تولید داخلـی، دولـت با   ثر از پیشرفت وؤت واقعی و میبخش حقیقی اقتصاد، حما د دیـدگاه و نگـاه   ی

در نقش یـک  اساس دستورات مترقی اقتصاد اسالمی بر ر دهد وییو سنتی خود در اقتصاد را تغ یستیبرالیل
 بپردازد. ياقتصادهاي  ت از بنگاهیمادر به حما

 در مواضع مختلفی دستور قرآن کریم بگیریم. د باید درس خود را ازیت از تولیحما يکارهاة راهدربار 
از ورود به  جمله ایتام را مدیریت کنید و پسانسانی صغیر( جسمی و فکري) و از دهد که اموال عوامل می

فـان انسـتم مـنهم رشـداً     ( ها استقالل دهید رشد و کسب توانایی در مدیریت اموال شخصی به آن مرحلۀ
 کنـد  مـی  طور کامل تغذیه هسال ب آورد و دو می در نظام خلقت مادر فرزند را به دنیا .)فادفعوا الیهم اموالهم

لمنْ أَراد أَن یتمّ الرَّضَاعۀَ وعلَی الْمولُود لَه رِزقُهـنَّ وکسـوتُهنَّ   والْوالدات یرْضعنَ أَوالَدهنَّ حولَینِ کَاملَینِ «
بلـوغ و   و سپس تـا مرحلـۀ   ؛...ِبِالْمعرُوف الَ تُکَلَّف نَفْس إِالَّ وسعها الَ تُضَآرّ والدةٌ بِولَدها والَ مولُود لَّه بِولَده

شود تا در  می مستقل ر معیشت فرزند تحت حمایت پدر و مادر قرار دارد و در این مرحلهکسب توانایی امرا
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همـین قانونمنـدي در    )1391(شـیخی و مولـوي،    ».خصاً و مستقالً عرض اندام نمایدش بازار رقابت، خود
راه  د.سال نیـاز بـه مراقبـت جـدي دار     شده الاقل دو یاهان نیز وجود دارد. نهال کاشتهخلقت حیوانات و گ

خروج از مدارهاي باطل اقتصاد چون حاکمیت اقویا بـر شـئونات بـازار و یـا حاکمیـت بخـش داللـی بـر         
فنی، و گـرداب پـولی و تـورم و    کمبود سرمایه و دانش  زدن تولید،درجا رکون و رکود و ،تولیدهاي  بخش
اه اقتصـاد سـنتی و   العاده است. بـا حمایـت ازدیـدگ    یره مستلزم یک تالش جهادي و خارقبازي و غ سفته

در نظـام   یات اقتصـاد اسـالم  یبست و مدار باطل خارج شویم. بلکه طبق منو توانیم از این بن نمی متعارف
العـاده و   ت خـارق ید درنقش یک مادر در اقتصاد ظاهر شود و حمایاقتصاد، با یعنوان متول دولت به، خلقت

ـ جانبـه از تول  مهغاز کند و حمایت هشغلی آهاي  شغلی و خلق تشکلهاي  شکن را با خلق فرصت خط د و ی
و  یگاه مطلوب و توان خودگردانیدن به جایهاي نوپا و خرده تا رس خصوص بنگاه را به ياقتصادهاي  بنگاه

  عهده بگیرد. استقالل به
ي وظــایف کاالهـاي عمــومی  دولــت در قلمـرو  یف عمـوم یوظــای، اسـاس مبـانی اقتصــاد سـنت   بر 
طور نسـبی ایـن    هگرچه تاکنون ب خارج هستند. یوظایف بخش خصوص طۀیح ازالمنفعه) قرار دارند و  (عام

ولی عمالً اکتفاي به این وظایف نتوانسته کشور را از مدارهاي  ،نظر و عمل حاکمیت قرار داشتهوظایف مد
در اقتصاد است که با توجه  يدیتولهاي  ت، خلق تشکلین وجه حمایتر بزرگ باطل اقتصادي خارج نماید.

د بدون حمایت بخـش  یجدهاي  جاد تشکلیامکان ا ياقتصاد یکنونهاي  تیفعال چرخۀ مدار وط، یبه شرا
آیـد. البتـه ایجـاد     نمیبخش خصوصی بر خدمت از عهدة در واقع این عمل و وجود ندارد. عمومی (دولت)

 یتیو حمـا  ينقـش مـادر   يفـا یا يمعنـا  ست. بلکه بهیدولت ن يد برایجد يرویاستخدام ن یمعن تشکل به
هـا   ایـن حمایـت   بلـوغ اسـت.   ها تا مرحلـۀ  جانبه از آن ت همهیو حماها  اقتصاد با خلق تشکل يدولت برا

تسـهیالت   کمـک مـالی،   همانند چتري هستند که شامل کمک به تجمیع نیروي انسانی و ثبت فعالیـت، 
 ۀاصـوالً فلسـف   شـوند.  می فنی و علمی، بازاریابی و غیره آموزش حرفه، کمک تحقیقاتی، پولی و اعتباري،
تـوان   نمی نیایندصاد باید همین باشد و اگر از عهدة این کار برهاي متولی هر بخش در اقت وجودي دستگاه

متولی هر بخـش آمـاري از    اگر در بیالن کار وزارتخانۀ شکنی در اقتصاد را داشت. انتظار هیچ حرکت خط
گز از مدار باطل رکـون و رکـود فعلـی خـارج     تعداد خلق بنگاه جدید و خلق مشاغل با این ابعاد نباشد. هر

رسیم. منابعی که بدین ترتیب از طرف دسـتگاه متـولی هـر     نمی نخواهیم شد و به اهداف اقتصاد مقاومتی
توان پس از بلـوغ بنگـاه و    می شود را می تولیدي هزینههاي  شغلی و تشکلهاي  بخش براي خلق فرصت

 .صورت اقساطی پس گرفـت  هزنی ب سب قدرت رقابت و چانهسب وکار و کدر بازار کسازي  دهی و رهاسود
سیاسـتی   ایـن پیشـنهاد در قالـب یـک بسـتۀ      جبران خواهد بـود.  قابلها  تمام این حمایت در واقع هزینۀ

ت) قبالً تهیه و پیشنهاد شده است (شـیخی،  (الگوي مشارکت و رقاب اقتصادي تحت عنوان الگوي مشرق
 اقتصـاد سـازي   ترین و سـازگارترین راه مردمـی   که بارزترین و عادالنه توان ادعا کرد می ت) به جرئ1385
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ـ البتـه فعال  تولیـدي اسـت.  هاي  شغلی و تشکلهاي  خلق فرصت همین مسئلۀ کـه در   یتیحمـا هـاي   تی
ـ اقتصاد دارند و مکمـل و ابـزار حما   يرا برا یو جبران یمیچارچوب اقتصاد متعارف گفته شد نقش ترم ت ی

عـزم ملـی    را با زمینۀ ید طرحیت از تولیحما ين برایدولت موظف است همچنشوند.  می محسوب یاصل
  منسجم اجرا کند. یاستیس ک بستۀید را با یت از تولیرا کاهش و نقش حما یاده کند و انتظارات تورمیپ

  برخی الزامات بهبود اقتصاد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادي
 ،کـدام ازبازارهـا اعـم از بـازار پـول      گونه نقشی در تنظیم هـیچ  ه دولت هیچاگر در وضعیت کنونی ک 

هاي  اکثر مسیر .برد می سر همسئوالنه بیک وضعیت منفعل و غیر سرمایه، کاال و خدمات و غیره ندارد و در
هاي  توقف فعالیت :ند ازا فتد عبارتمی خصوص صدور نفت خام کشور متوقف شود اتفاقاتی که همبادالتی ب

افـزایش نـرخ تـورم     افزایش نـرخ ارز و  جاري، افزایش نرخ بیکاري،هاي  مین هزینهعمرانی، مشکل در تأ
ثر از افزایش نرخ ارز و دیگري کاهش حجم تولید و کاهش واردات و در مجمـوع تـورم هـم ناشـی از     متأ

حجـم مطالبـات   افـزایش   رکود بیشتر در بخش تولیـد،  فشار هزینه و هم ناشی از فشار تقاضا خواهد بود.
کمتـرین آسـیب متوجـه بخـش     هـا   بین بخش ۀدر مقایس غیره. بانکی و کاهش حجم تسهیالت و ۀمعوق

زیرا اوالً این بخش کمترین اتکا را به منابع ارزي دارد. ثانیاً کمترین اتکا بـه صـنایع و    شود، می کشاورزي
شـود   مـی  جه بخش نفت و صنایعپیشین و پسین خود را دارد. در مقابل بیشترین آسیب متوهاي  زیربخش

رسـد   می نظر ح این مقدمه و مثال حدي و حاد بهکه باالترین سهم وابستگی را به منابع ارزي دارند. با طر
هـا، نظـارت مسـتمر و     مدت شش راهکار وجود داشته باشد. اول کنتـرل شـدید نظـام قیمـت     که در کوتاه

جـاري و سـوم   هـاي   جویی جدي در هزینه دوم صرفه بازار کاالها و خدمات، ارزشیابی و تنظیم تمام عیار
ضروري و تقویت نیروي امنیتـی بـراي   ی و جلوگیري از ورود کاالهاي غیرکاهش واردات کاالهاي مصرف

سنگین بر خاطیان، چهارم تقویت صادرات و نظارت سنگین بـر   با قاچاق ارز و کاال و بستن جریمۀمقابله 
و کاالهـاي  هـا   مین نهادهندي براي جبران کمبود ارز براي تأب سهمیهازي ارز ناشی از صادرات با کارآمدس

در ابعاد گسترش و پوشش بیشتر پایۀ مالیاتی، توسعۀ پنجم تقویت فوري نظام مالیاتی  ،از خارجاي  هسرمای
به همراه کنترل شدید اي  ههاي واسط هاي مالیاتی فعالیت سود و نرخهاي  نظر بر نرخجرائم مالیاتی، تجدید

شـده و   متوقـف هـاي   فروشی. ششم تزریق منابع صندوق ارزي احتیاطی به پروژه عمده و خردههاي  قیمت
  ها و تولید. هاي تولیدي همراه با کنترل قیمت مین منابع بنگاهتأ

زدایـی اقتصـاد کشـور بـا مشخصـۀ اقتصـاد        مدت براي شروع آسیب ها ازجمله راهکارهاي کوتاه این 
 اتکـایی،  خـود هـاي   اقتصادي کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی با ویژگی ر نظاممحصولی نفتی و استقرا تک
شدن اقتصاد مقاومتی و  مدت و بلندمدت براي عملیاتی گریزي و... است. اما در میان چانه زنی، چانه کفایی،خود

ي هـا  واکنش شود. می مدت دولت مواجه با تنگناهاي شدیدي تکاي به نفت چیست؟ گرچه در کوتاهبدون ا
مدت راهکارهاي زیادي براي خروج از مدار وابستگی به نفت پیش رو خواهد در دراز الزم در باال ذکر شد.
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اقتصاد مقـاومتی و   در چند سال اخیر تحت عنواناي  هدر واقع آنچه که مقام معظم رهبري امام خامن ،بود
نفتی هم ازسوي دشمن و هم کسب رویداد احتمالی تحریم در واکنش به اند  اقتصاد بدون نفت مطرح کرده

براي اقتصاد اي  هرفت اقتصاد داخلی از صدور نفت خام است که جزء فروش ثروت، ارزش افزود استعداد برون
بسیار احتمالی از طرف دشمنان و تحـریم نفتـی    ةبا تحریم نفتی تا حدودي این پدید 1391ندارد. در سال 

محصولی  تصاد مقاومتی و خروج از بحران تکان راهکارهاي اقهم سؤاللذا پاسخ به این . ایران مشاهده شد
سـوء  ». بـالي اقتصـاد نیسـت   «آمیخته با کفران نعمت، نفـت   ۀخام نفت است. برخالف نظری ةصدور ماد
بودن دولت بالي جان نفت و اقتصاد و آیندگان  مدیریتی و منفعل دولت در اقتصاد و بهتر بگوییم بیمدیریت 

خصوص در  هب اند. داري بوده محتواي اقتصاد سرمایه بیهاي  دولت مردان مفتون شعاربسیاري از بوده است.
و شعار بـدون شـعور   ها  فرصت ،امکانات ۀعدم دخالت دولت و شعار رقابت در فضاي توزیع ناعادالن ۀنسخ

فرهنگی و اجتماعی. غافل از اینکه اگر طغیان نـوع   شئون اقتصادي، کردن بخش خصوصی در کلیۀ حاکم
دادن بخش خصوصی  نام دخالت هاکنون ب کرد. نمی شر نبود حتی خداوند تبارك و تعالی جهنم را هرگز خلقب

و راهـی را   کننـد.   کردن دالالن بخش تجاري را بر شئون اقتصاد تجویز حاکمۀ شود نسخ می گاه مشاهده
ورشکسـتگی انداختـه اسـت. بایـد      به ندامت و به ورطۀ 2008 را در سالها  کنند که غربی  کورانه طیکور

بـاور و  شناسی و با ترکیبـی از محققـان خود   ود حکمرانی و آسیبراهکارها ابتدا با بازنگري در ادبیات موج
جهاد اقتصادي  ۀ رشد و زمینۀاقتصاد زمینسازي  مقاوم مشرف به اقتصاد اسالمی اندیشیده و تدوین شوند.

 فعلی است.هاي  کردن آسیب سطح مقاومت در اقتصاد برطرفدن ثانیاً شرط الزم و کافی براي باالبر است.
زدن قدمی به جلو نخواهد رفت اول مسابقه را آغاز کند جز درجا اگر قرار باشد یک دونده بر زمین رملی قدم

رود و حتی از جا نیز کنده نخواهد شد.  می گل فرو و یا یک خودرو در زمین باتالقی با هر حرکتی بیشتر در
بخش داللی و بازرگانی بر نظام تولید ارزش افزوده است. اگـر   اقتصاد غلبۀهاي  ترین آسیب زرگیکی از ب

ندارد. نـه مهـار   بخشی که هیچ مهاري  وارد تولید نخواهد شد.اي  هبخش بازرگانی مهار نشود هیچ سرمای
نـه   گذاري، یمتنه مهار ق نه مهار رعایت درصد سود به تناسب معطلی سرمایه، خود، پرداخت مالیات حقۀ

کنترلـی  هـاي   چنان شده که مهـار  مهار توزیع یکسان و به تناسب نیاز و عدم احتکار ونه هیچ مهار دیگر.
کننـده   دیگري چون طرح بارکد کاال و امثالهم را نیز با کمک اغفال مدیران کنونی پاره کردند!! نقش مهار

ـ   . دوم گمآید میدولت بر تنها و تنها از عهدة نفـی   دي دولـت در مـدیریت اقتصـاد اسـت.    شدن نقـش کلی
رقابت پس از  و این براي کشور بسیار خطر ناك است. گري با نفی حاکمیتی دولت خلط شده است تصدي

مصداق قانون تنازع بقا در جنگل ها  برقراري عدالت معنا دارد. رقابت در شرایط ناعدالتی و نابرابري فرصت
هاي تولیدي و شغلی  اسالم مردود است.کمترین اثر آن حذف فرصتاست و از دیدگاه عدالت اقتصادي در 

باید محورهاي ذیل در استقرار اقتصاد  طبقاتی درآمدي و ثروت است. و افزایش فاصلۀو کاهش تولید  نوپا
  کید قرار گیرد.(خام) مورد تأ مقاومتی و اقتصاد بدون نفت
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 زدایی   ضرورت آسیب
ـ   بازي و بخش فاجعه موجب بروز پدیدة گرداب پولی، سفتهدر اقتصاد جهانی  ربا امروزه غلبۀ  نـام   هبـاري ب

دربـارة دو بحـران بـزرگ اقتصـاد      )1393در تحقیـق شـیخی و همکـاران (    بخش مجـازي شـده اسـت.   
وجوب اعتبـار  «با عنوان اي  هداري غرب یعنی بحران مالی و اقتصادي و بحران پیري جمعیت مقال سرمایه

جهـانی   به این معضل گسـتردة  »داري ت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایهیشرفایرانی پ ـ  الگوي اسالمی
هاي  لذا تفصیل این مسئله را باید به قرائت این مقاله ارجاع داد. باید توجه شود که دور پرداخته شده است.

ي اقتصاد نویسان برا ها خمودي افکار برخی از نسخه ترین آن مهم اند. باطل زیادي بر اقتصاد ما چنبره زده
ها به حیرت  آن سالۀ 200 ةرا از کردها  داري است. افکاري که غربی یر در افکار منسوخ اقتصاد سرمایهگدر

بخش بازرگـانی   دور باطل غلبۀ«ین مشکل اقتصاد ما پس از آن اول این و پشیمانی انداخته است. با وجود
انسانی و فیزیکی هاي  عرض اندام سرمایه که مجال تبلور و هاي اقتصادي است فعالیت ۀبر کلی» و داللی

ست که هـر انگیـزة مولـد در تولیـد و هرگونـه      شده دامی ا که در این بخش انداختهاي  هطعم دهد. نمی را
برخورداري ، زایی را سلب کرده است. این بخش داراي خصال ذیل است. غاصب باالترین نرخ سود ارزش

خطر و بنابراین برخـوردار از   ال، منعطف در برابر ریسک ویار سیو نرخ فرار از مالیات، بس از باالترین حجم
ترین زمان الزم براي تحقق یک فعل اقتصادي بـا کمتـرین    برخورداري از سریع، خطر کمترین ریسک و

مالی و پولی و تسهیالت بانکی، برخورداري از باالترین  اجرایی، اداري، موانع و باالترین تسهیالت قانونی،
و کسب سود بـا کمتـرین مـدت زمـان رکـود و      گذاري  سرمایه فرایندسریعترین  ها، فعالیت يامکان اختفا

نـبض اصـلی    فاقدکمترین نظارت و کنترل ازسوي دولـت، دارنـدة   .معطلی سرمایه، باالترین قدرت استتار
 واسـطۀ  به ستاده و در واقع قرارگرفتن در موقعیتها  و متقاضی ستاندهها  دسترسی متقاضی نهاده به نهاده

کننده، برخوردار از کمترین نیاز به کسب تخصص  و محصوالت نهایی با مصرفکننده  با تولیدها  بین نهاده
در مقابـل ایـن بخـش     شویی و چند خصلت دیگـر...  بهترین فرصت براي پول براي ورود به این مشاغل،

کار داشته که بعضاً گـوش بـه   واي سر سال اقتصاد ما با مدیران اقتصادينشدنی در این چند  چموش و رام
اقتصـاد   يکـه در قلمـرو  هـایی   دولتـی  اند. ها اعتماد کرده غربی داده و بیخودي به آن اشخاص خودباختۀ

وظایف عمومی خود را فراموش کرده و به بهشت و جهنم دنیایی براي کنترل اعمال طغیانی عناصر بـازار  
ولی در عمل به اقتصاد اسـالمی اعتقـاد   ، در کالم معتقد .اند اعتقاد نداشته و بعضاً شعار پوچ رقابت سر داده

بخش مجازي را با دست خود تقویت و ابزار پولی و مالیـه را بـه دسـت ایـن      بازار را رها کرده، اند. نداشته
درسی از نقش مادري دولت در اقتصـاد از قـرآن کـریم نگرفتـه و      اند. خودمختار و چموش سپردهة نمایند

نقش مادر را بـراي اشـخاص    .اند ها تلقین کرده به آنها  عدم تصدي که ناخودي بهانۀجاي حمایت و با  هب
محتواي رقابـت دلخـوش کـرده و     بیهاي  واقعی ایفا نکرده و به شعار دةحقیقی و حقوقی مولد ارزش افزو

سـته بخـش   داده و ناخوااي کامالً نابرابر شعار رقابـت سـر  خنجر را به دست رقباي قَدرِ بازار داده و در فض
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(مانند جهاد سـازندگی و امثـالهم) را    کارآمد انقالبی خودهاي  نهاد تولید را رها و تبعاً سرکوب کرده است.
انداخته و با عناصر ناکارآمـد بـراي   وسیده چون سازمان مدیریت سابق ازکارهاي سنتی و پ با دست دستگاه

) بنیانگذار جمهـوري اسـالمی حضـرت    (استراتژي ایفاي نقش مدیریت اقتصاد دلخوش کرده و از راهبرد
جدید نظـام جمهـوري   هاي  جاي سپردن وظایف به ستون هعلیه) سرپیچی کرده و ب اهللا (سالم امام خمینی

 درون پوسیده را مجدداً بر شالودة هاي از داده، دستگاه تغییرماهیتهاي  نوپا و نهادهاي  یعنی نهاد اسالمی،
دولتی که  اند. عنوان ارزش جلوه داده سمت گذشته را به گرد به و از این بدتر عقب اقتصاد حاکم کرده است.

ـ   ئوالنۀاعتقادي به نقش راهبر فرهنگ اسالمی و مدیریت مسـ  ویـژه اصـالح الگـوي     هآن در اقتصـاد و ب
را دارد بـه دسـت طاغیـان چـراغ     هـا   نکردن، کارد و قیچـی و دشـنه   ۀ امنیتیمصرف ندارد و جدیداً با بهان

  سپرد. و... می خاموش بازار
امنیتی و  فرهنگی، ابعاد اجتماعی، ایط باید وضعیت فعلی با یک برنامۀ جامع از نظر همۀتحت این شر
شناسـی بـازنگري شـود. اگـر دولـت و حاکمیـت        ه حاکمیت در نظام اسالمی با آسـیب اقتصادي به جایگا

تنبیـه و   حمایـت، ارشـاد،   ان نقش تنظیم بازار،گرایانه با حداکثر تو شود و با کمترین نقش تصديسازي  باز
اقتصاد با جسارت و قاطعیت ظاهر شود و فضا و  ارزشیابی در صحنۀ نظارت، کنترل، گیرانه، تشویق سخت

سـمت   خـود بـه   فیزیکـی، مـالی و پـولی خودبـه     منابع انسانی، ،عرصه بر طغیان بخش مجازي تنگ شود
داللی نداشـته،   اقتصادي نه تنها اثر سوئی بر بخش مجازي و شکوفایی اقتصاد سرازیر خواهد شد. تحریم

کردن پـول در اختیـارش گذاشـته شـده اسـت.      نظیري براي پارو بیهاي  گذشته فرصت بلکه در سه دهۀ
بخش واقعی اقتصاد اثر داشته است، یکـی حاکمیـت بخـش مجـازي کـه       تحریم اقتصادي از دو جنبه بر

ي باخـت بخـش حقیقـی یـک     زیرا در کنار برد بخـش مجـاز   ،استالذکر  نظیر فوق بیهاي  فرصت برندة
غیرمتعارف هاي  زیرا همزمان با رشد نجومی سود ،ناپذیر است. دلیل این عارضه مبرهن استحقیقت انکار

جدید در بخش مجازي شاهد رکون و توقف رشد بخش حقیقی هستیم. در واقـع   و ظهور مترفین نوکیسۀ
دلیـل دوم ضـعف    (تولید واقعـی) نگذاشـته اسـت.    براي رعیتاي  هده و لقمارباب اقتصاد سفره را قُرُق کر

دن، درگیـر مقــررات  بـو  حـامی  بــی شـدگی، جانبـۀ بخـش تولیـد اســت ازجملـه ضـعف درونـی، رها       همـه 
ـ هاي  نهاده پذیربودن از جنبۀ بودن، قیمت ساالري دیوان بودن از پـذیر  خصـوص وارداتـی، قیمـت    هورودي ب

هاي  و نیاز به نهادهکننده  کنترلی دولت براي حمایت از مصرف بعضاً از جنبۀخش داللی و توزیع و طرف ب
نیـاز بـه منـابع مـالی از جانـب       کنندگان دالل،رنیاز به تقاضاي صادراتی صاد وارداتی متکی به نیاز ارزي،

ود اگر خوب دقت شـ  گرفتن ربا و... و رویه و روحیه، صفت با منش صفت و یا دالالن بانک هاي دالل بانک
بخش مجازي و داللی بـر اقتصـاد اسـت. مشـکل      م نیز معلول حاکمیت دور باطل غلبۀدو باز این عارضۀ

دانان و مسئوالن و تابعیت محض مسـئوالن از ایـن طیـف فکـري     بزرگ ما جهل مرکب برخی از اقتصاد
  ند.انتخاب عالج و درمان صحیح ناتوان هست آگاه و بالتبع درمرعوب است و لذا نبست به درد نا
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ه بـر بخـش   کـردن عرصـ   ي در نقش و وظایف دولت و سپس تنگراه خروج از این دور باطل بازنگر
  .ولید حقیقی استکردن فضا بر بخش تمجازي و در کنار آن باز

 معیارهـا و  ،ها برشمرده شد ترین آن شده که مختصراً برخی از مهم شناختههاي  حال با توجه به آسیب
اساس این موازین تنظیم شوند. کاري که هـر طبیبـی بـراي    اقتصاد باید برسنجش مقاومت هاي  شاخص

  دهد، سنجش روند بهبود بیماري پس از تجویز دارو است. می بیمار خود انجام

  گیري نتیجه
پـولی و  أکید بر بخـش مـالی،   اقتصاد با تسازي  زدایی و مقاوم پیشنهادي براي سنجش آسیبهاي  شاخص

مجموعۀ حاکمیت و مردم هاي  کردن فعالیتموازینی هستند که براي رصدنهادي پیشهاي  شاخص، ارزي
ـ  در جهت آسیب آوري و اسـتقامت اسـتفاده    بپـذیري، تـا   ۀ انعطـاف زدایی از اقتصاد کشور و ورود به مرحل

هـاي   آمـاري اعـم از سـري   هاي  باید با تولید اطالعات و دادهها  خواهند شد. بدیهی است که این شاخص
ریـزي   نیز نیاز به یک برنامهها  این شاخص و محاسبه شوند. تعیین متولی ویژة تهیۀ تولیدزمانی و مقطعی 

  چون مرکز آمار ایران و بانک مرکزي دارد.هایی  سوي نهادیکپارچه از
مـرداد   رهبر معظم انقـالب اسـالمی در نیمـۀ    سويکلی اقتصاد مقاومتی ازهاي  پس از ابالغ سیاست

ارزیـابی  هاي  و نماگرها  شاخص« تحت عنواناي  هخیص مصلحت بستکمیسیون نظارت مجمع تش 1393
و نماگرهایی متناظر ها  با معرفی شاخص» کلی اقتصاد مقاومتیهاي  میزان تحقق اهداف و اجراي سیاست

الـذکر   تصاد کالن مجمع با انتقاد از بستۀ فـوق کلی منتشر گردید. متعاقب آن کمیسیون اقهاي  با سیاست
  قبلی است. ۀنقد بست دند. در واقع این بسته بیشتر جنبۀمبهم بو داده که بعضاً ائهمجموعۀ دیگري ار

 سابقه داشته و شود که قبالً کمتر می پولی و ارزي معرفیدر حوزة مالی، هایی  در این قسمت شاخص
ا مـواردي کـه   شود. لـذ  نمی ها تولید الزم براي آنهاي  و یا بعضاً آمار و دادهاند  یا مورد استفاده واقع نشده

پیش رو از ایـن نظـر جامعیـت     شوند و لذا بستۀ نمی شوند تکرار می مختلف منتشرهاي  اکنون در گزارش
عالوه جهـت رعایـت اختصـار بیشـتر      هب شود. می ها خودداري ندارد. جهت رعایت اختصار نیز از تفسیر آن

کـه برخـی از   اند  گروه پیشنهاد شده 18شود. در اینجا  می کلی اجتنابهاي  متناظر سیاست ناچار از ارائۀ هب
و نیز  ) مشترك هستند. با توجه به سادگی محاسبه1393( گروه پیشنهادي شیخی و همکاران 28ها با  این

  .رعایت اختصار بیشتر مقاله فعالً نیازي به معرفی فرمول محاسباتی نبوده است
کفایی در رفع کل نیازهـاي  درجه وصول به خوداز اي  هاین شاخص نمایند شاخص کاهش اتکا به نیاز ارزي: .1

  تولید و خلق ارزش افزوده و صدور مازاد تولید به خارج از کشور است.هاي  کشور و متقابالً شکفتن استعداد
 حسب واحد ارزواردات به مجموع ارز صادرات غیرنفتی بر نسبت مجموع نیاز ارزي براي  
که با هدف خروج از خـام فروشـی و ورود بـه خلـق     خام:  شاخص کاهش اتکا به صادرات نفت و گاز. 2
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  شود. می زمینی کشور تهیهش افزوده در مزیت بزرگ منابع زیرارز
 نفت و گاز به کل ارزش صادرات نفت و گازهاي  وردهنسبت مجموع ارزش صادرات فرا.  
  گاز: شاخص خلق ارزش افزوده در نفت و .3
 ه کل ارزش تولید نفت و گازگاز ب نفت وهاي  وردهانسبت ارزش تولید فر.  
 دیگر به کل ارزش افزوده نفت و گازهاي  سهم خلق ارزش افزوده انرژي.  
 مکعببشکه و متر هزینه سرانه افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به میلیون.  
 مکعب گاز به متوسط قیمت جهانی مشابهۀ سرانۀ تولید یک بشکه نفت خام و یک مترنسبت هزین.    
 شاخص کاهش اتکا به صادرات مواد کانی خام: . 4 

 معدنی و کانی به کل ارزش صادرات معدنی و کانیهاي  وردهنسبت مجموع ارزش صادرات فرا.  
  شاخص نوسانات نرخ ارز: . 5
 یالملل شاخص قیمت ارز در بازار آزاد به تفکیک ارزهاي مطرح بین.  
 آزاد به معدل نرخ در سال گذشته.نرخ ارزهاي رایج و غالب در بازار  نسبت درصد تغییر  
 درصد پوشش نیاز ارزي بازار.  
 مختلفهاي  و متغیرها  درصد تغییرات شکاف نرخ ارز به سود مالی و بانکی در فعالیت.  
این شاخص با هدف سنجش بروز جوهرة دولـت بـر مبنـاي    هاي اقتصادي مالی:  شاخص خلق تشکل. 6

وجودیش در بازار براي ایجاد مشاغل جدید، افزایش اشتغال، کاهش بیکاري، شکسـتن انحصـار    فلسفۀ
اقتصادي در هرکـدام از  هاي  بخشاین شاخص به تفکیک زیر شود. می موجود و افزایش تولید و... تهیه

ار ترین مشاغل بـاز  شود. ابتدا مهم می معدن، نفت و خدمات جداگانه تهیه ،صنعت کشاورزي،هاي  بخش
شده در صورت گیرند و تعداد تشکل ایجاد می هاي مربوطه مبناي کسر قرار انتخاب و سپس تعداد بنگاه

اسـاس نسـبت مشـاغل و شـغل جدیـد در      ۀ ایـن شـاخص ترجمـان آن بر   شوند. تکمل می کسر جا داده
 3توانـد بـه    مـی  لذا این شاخص ،هاي موجود است تشکلهاي  جدید به کل مشاغل و شغلهاي  تشکل

ـ  هاي  کید بر ایجاد تشکلخص جداگانه تهیه شود. در اینجا تأرشازی  مین سـرمایه در أجدید در بخـش ت
  مین مالی از بخش خدمات و مخصوصاً بازرگانی و داللی به بخش تولید است.بازار مالی در جهت تأ

بـا ایفـاي   تنظیم بازار  ۀثیر حضور دولت در امر فریضبراي نشان دادن تأشاخص تنظیم بازار سرمایه: . 7
و خـدمات در هـر   نرخ تورم سـبدي از کاالهـا    عمومی خود است. همانند روش محاسبۀکاالي  ۀوظیف

شود. به این  می شود و ساالنه واریانس تغییرات محاسبه می بخش جداگانه انتخاببخش و براي هر زیر
ـ کل ارزش کاال/خدمت است که با ضرب قیمـت در مقـدار    x ۀصورت که متغیر مورد محاسب  دسـت  هب

  تعداد کاال یا خدمت منتخب در بخش مربوطه است.    Nشود. می ذیل محاسبه آید. سپس رابطۀ می
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دهد که بازار دچـار نوسـانات مقـداري و قیمتـی کمتـري حـول        می هرچه واریانس کمتر باشد نشان
  میانگین خود بوده است.

  شاخص قیمت نقدي( سهام قیمتی ةشاخص بازدشاخص واریانس(.  
  سهام نقدي ةشاخص بازدشاخص واریانس.  
  نقدي ةقیمت و بازدمرکب شاخص ( بازار سهام ةشاخص بازدشاخص واریانس(.  
  نسبت قیمت به درآمد (شاخص واریانسP/E(.  
 هام در قیمتـی سـ   ةهدفمند سهام به ارزش کل بازار در جهت تعدیل بـازد  شاخص نسبت اسمی عرضۀ

  .عاديمواقع صعود نامعقول و غیر
 ـ ة شاخص نسبت اسمی تقاضاي هدفمند سهام به ارزش کل بازار در جهت تعدیل بازد هام در ی سـ قیمت

  .عاديمواقع تنزل نامعقول و غیر
 شاخص نسبت ارزش اسمی ذخایر عملیاتی به کل ارزش اسمی سهام.  
  :مین مالی بازار سرمایه. شاخص تأ8
 مین مالی سالسبت مشارکت بازار سرمایه در کل تأشاخص ن.  
 بازرگانی به کـل  تکلیفی در بخش گذاري  مشارکت سرمایههاي  شاخص حجم انباشت ذخایر در صندوق

  .این بخش ةارزش افزود
توانـد بخـش بازرگـانی     مـی  براي ابطال دور باطل چرخش منابع مالی در بخش داللی ولـت  :توضیح

کنند و ایـن نهادهـا موظـف    گذاري  سرمایههایی  مکلف نماید تا درصدي از حجم منابع خود را در صندوق
  باشند در بخش تولید مشارکت نمایند.

 در بخش بازرگانی به کـل   تکلیفیگذاري  مشارکت سرمایههاي  ت ذخایر در صندوقشاخص حجم انباش
  .مین مالی در بازار سرمایهتأ
 شاخص نسبت درصد تغییرات شاخص قیمتی بورس به ابتداي سال.  
  :شاخص تامین مالی در بازار پول. 9
 مین مالی سالص نسبت مشارکت بازار پول در کل تأشاخ.  
 به بخش تولید به کل منابع در سال شاخص نسبت منابع تخصیصی. 
 مدت به بازدهی سهام در سالبلندهاي  شاخص نسبت متوسط نرخ سود سپرده. 
 مدتبلندهاي  شاخص درصد تغییرات بازدهی مرکب سهام به تغییرات متوسط نرخ سود سپرده. 
 به حجم نقدینگیها  شاخص حجم سپرده. 
 هشاخص درصد تغییرات حجم سپرده نسبت به سال گذشت. 
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 شاخص درصد تغییرات حجم سپرده نسبت به سال پایه. 
 شاخص نسبت تغییرات حجم سپرده به تغییرات ارزش اسمی بازار سهام. 
 ها ط زمان اخذ تسهیالت به تفکیک بخشمتوس. 
 ها الت به متوسط جهانی به تفکیک بخشنسبت زمان اخذ تسهی.  

  شاخص خلق ارزش افزوده در صدورخدمات:. 10
  صدور خدمات فنی به ارزش واردات خدمات فنینسبت ارزش.  

  :پذیري اقتصاد در بخش داللی . شاخص آسیب11
 شاخص سهم بیکاري پنهان)( نسبت سهم مشاغل توزیعی در کل اشتغال.  
 صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات نسبت به میانگین جهانیهاي  در بخشها  درصد سود فعالیت.  
 معدن، کشاورزي و خدماتصنعت، هاي  سود در بخش درصد حاشیۀ.  
 مزرعه در زیربخش نسبت به سـایر   فروشی و درب کارخانه و سر فروشی، عمده هسود خرد درصد حاشیۀ

  .ها بخش
 فعالیت و مناطقهاي  گروه ۀسهم پوشش مالیاتی به کل ظرفیت به تفکیک کلی.  
 آید یم دست هاقتصاد زیرزمینی ب اضافۀ هاساس سهم تولید ناخالص ملی بظرفیت بخش بر.  
 پرداخت ده به میزان قابلشم فرار مالیاتی: نسبت مالیات اخذسه.  
 مینی پوشش به تفکیکصد تغییر پوشش نسبت به اقدامات تأدر.  
 مین نسبت به منابع درآمدي نفت و گازتأ سهم مالیات قابل.  
 حسب واحد بنگاهفروشی و عدم نصب برچسب قیمت بر جرائم گران نسبت سرانۀ.  
 فساد نسبت به کل موارد يسهم درصد امحا.  
  حاشیه و فسادهاي  دلیل وجود بازار واحد کاالها و خدمات چندنرخی بهشکاف قیمتی هر.  
 انس تغییر واری شغلی: با محاسبۀهاي  فعالیت از تولید تا مصرف به تفکیک گروهۀ ریسک در چرخ درصد

  .مختلف شغلی در زنجیره نسبت به همهاي  حلقه درصد مطلق سود و مقایسۀ
      ضریب سرعت پول (نسبت تعدادگردش و معطلی حجم پول در گردش ضربدر حجـم پـول بخـش بـر

   .فروشی فروشی و خرده عمده هاي تولید، مطلق حجم پول در گردش) در فعالیت
  :شاخص نیاز ارزي به واردات فناوري .12
  تک به کل ارزش وارداتهاي   بنیان و ارزش واردات کاالها و خدمات دانشنسبت.  

  :زدایی . شاخص توزیع درآمد و محرومیت13
 بخش.تولید به کل ارزش افزوده در زیرهاي  سهم ارزش افزوده در بخش تعاونی  
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 هاي دیگر نرخ تورم ناشی از بازخورد اجراي طرح هدفمندي/ وطرح.  
گونه تکانه در اقتصاد تهیه شود تا هم مستمسکی براي تصـمیم راهبـردي   این شاخص باید براي هر

 مانند توقف طرح مسکن مهر بـه بهانـۀ  ي مصوب و قانونی (ها  گونه فعالیتهم بهانۀ تخطی از هر باشد و
  .سلب شود )به همین بهانهها  ایجاد تورم ویا تعلل در اجراي طرح هدفمندي یارانه

 رود دامنه پوشـش   می شاخص سهم پوشش طرح هدفمندي (با شناسایی اقشار ضعیف و ثروتمند انتظار
  .تر شود) عدالت نزدیک محدودتر و به

  :یی دولت. شاخص کارا14
 به متوسط جهانی بـه تفکیـک    برداري نسبت از مرحلۀ کسب مجوز تا بهرهها  زمان گردش فعالیت مدت

  بخش.  هر زیر
 شود. می توضیح اینکه این اطالعات در گزارش فضاي کسب و کار منتشر  
 فعالیت به متوسط جهانیهاي  بخش و گروهن اتمام طرحهاي عمرانی در هر زیرزما مدت.  
  بایست تهیه شود می خدمات دولتی: طبق قانون خدمات کشوري این شاخص ةشد قیمت تمام.  
 ـ کـرد ده میلیـون ر   ازاي هزینـه  هوري بخش ب خدمات دولتی: نسبت تغییر در بهرهیی هزینه اکار ال در ی

  .دولت هزینۀ
 ندي از انواع خدمات دولتیم دولت و مردم به تفکیک در بهرههاي  نسبت سهم هزینه.  
 هاي دولتی هاي انجام فعالیتفرایندانواع  وري زمان در ضریب بهره.  
 ها شده به تفکیک دستگاه هاي تعریففرایندارزشیابی کارکنان بر مبناي  نمرة.  
 ستادي و جاريهاي  عمرانی و هدفمند به هزینههاي  فعالیت ۀسهم بودج.  

  :شاخص گردش سرمایه و رونق. 15
  ها نقدینگی در بخشسهم.  
 ی مختلف به کل مطالبات در هر بخشناشی از عوامل عل نسبت مطالبات بانکی معوق.  
 ملی نسبت بازدهی سرانۀ منابع صندوق توسعۀ.  
 نفت و گازهاي  نسبت بازدهی جبرانی منابع صندوق نسبت به نیاز ارزي درآمد.  
 نسبت گردش مالی منابع صندوق به کل منابع.  

  :پذیري خارجی . شاخص آسیب16
 نسبت ارزش کل مبادالت تجاري با پول داخلی نسبت به کل مبادالت.  
 ة تحـت تحـریم   جاي محـدود  هجدید و جایگزینی بازارها ب نسبت سهم ارزش کاالهایی که با فتح بازار

  .شده نسبت به ارزش کل وارداتوارد
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 ردات به کل وارداتتولید ناشی از جذب و انتقال فناوري و جایگزینی وا ةسهم ارزش افزود.  
 داخلی به کل مبادالت با دالر و یورو جانبه)با پول (دوجانبه و چند نسبت سهم مبادالت خارجی.  
 سهم نیاز به مبادله با منطقه تحریم.  

  :ص پوشش مالیاتی. شاخ17
  ،فروشی فروشی و خرده عمده هاي تولید، عرضی و عمقی مالیاتی فعالیتدرصد پوشش طولی.   
  فعالیـت،  هـاي   گـروه  افـزوده بـه تفکیـک کـاال و خـدمت،     نسبت سهم مالیات مأخوذه به سهم ارزش

  .و مناطقها  ن، بخششاغال ها، بخشزیر
 سهم فرار مالیاتی.  
 مینی پوشش به تفکیکصد تغییر پوشش نسبت به اقدامات تأدر.  
 مین نسبت به منابع درآمدي نفت و گازتأ سهم مالیات قابل.  
  ازاي کاهش اتکا به درآمد نفت و گاز هدرآمد از منابع مالیاتی بدرصد پوشش.  

کلـی  هاي  جدهم از سیاستدر راستاي وصول به اهداف بند هملی:  . شاخص بازدهی صندوق توسعۀ18
  :اقتصاد مقاومتی

 منابع صندوق بازدهی سرانۀ.    
 نفت و گازهاي  درصد بازدهی جبرانی منابع صندوق نسبت به نیاز ارزي درآمد.  
 ضریب گردش مالی منابع صندوق.  
 کارمزد صندوق به نرخ سود و کارمزد بانکی به تفکیک عقود مختلف نسبت نرخ سود و.  
 کارمزد صندوق به نرخ سود بازار نسبت نرخ سود و.  
 کارمزد صندوق به نرخ سود بازار جهانی نسبت نرخ سود و.  
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