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 های اقتصادی ـ مالی. انواع بحران1
  شوندمیبندی به شرح زیر طبقه مالی - اقتصادیهای انواع بحران

 

 بحران بانکی. 1-1
حقـوق تجـارت، ورشکسـته  ها منفی شده و بر مبنای تعـاریفدر این بحران ترازنامه بانک

 دهند.ها را از دست میدهی و تسویه سپردهو قدرت وام

 بحران پولی )ارزی(. 1-2
کاهش ارزش پـول ملـی میبازانه اتقاضای سفته شـود و در راسـتای ممانعـت از رز منجر به 

شود و ضمن اینکـه نـرب بهـره انک مرکزی به بازار ارز تزریق میاین امر، ذخایر ارزی توسط ب
 یابد.بانکی افزایش می

 بحران بدهی. 1-3
های داخلــی و ایــن بحــران بــه مفهــوم عــدم توانــای  دولــت در تســویه اصــل و فــرع بــدهی

کمیت است.  خارجی حا

 بحران تورم. 1-4
ی تــورم هــاکنــد و شـامل نربیایـن بحــران بـا بــروز آفــار منفـی تــورم در اقتصــاد مفهـوم پیــدا م

هـای بـاال یـاد درصـد تحـت عنـوان تورم 20رم نزدیـک هـای تـودرصد است و نرب 20بیش از 
 شود.می
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کاهش عیار پول )تبدیل پولی در طول زمان(. 1-5  بحران 
گذشته(، حـذ  صـفرها از اسـکنا  یمبـابوه، ونـزوئال و کاهش عیار سکه )در  ها )چـین، ز

کـاهش عیـار پـول هـا این پشـتوانه )در دوره معاصـر( ... ( یا چـا  پـول بـدون مصـادیقی از 
 است.

 ها یا حساب سرمایهبحران تراز پرداخت. 1-6
کشور یـا و  ۀرود سـریع آن در زمـان افـزایش حاشـیخروج سریع و اغلب غیرمنتظره سرمایه از 

کشور  شود.می گفته سود اعتبارات به داخل 

 بحران مالی سیستمی. 1-7
در بازارهــای مختلــف هــا لی بــه صــورت حرکــت دومینــوی  منجــر بــه بحرانهــای مــابحران
 د.شومی

 بـانکی، پـولی - بـانکی) بحـران دوبـا به صـورت همزمـان  یا یک بحرانبا  تواننداقتصادها می
 – بـانکیان )چنـد بحـر و یـا (بـدهی - پـولی - بـانکی(، سـه بحـران )پـولی - بدهیو  بدهی -

بــه صــورت متقابــل بــا یکــدیگر در  هــاند. بحرانمواجــه شــو هــا(ترازپرداخت – بــدهی – پــولی
مسـتقیم دارد یـا  تـأفیرارتباط هستند مثاًل بحران بدهی داخلی دولت بر بحران پـولی و بـانکی 

 بحران پولی و بانکی باشد. أمنشتواند های خارجی دولت میان مثال بحران بدهیبه عنو
کــه برخــی ازبحران  روانــی دارد. أمنشــعینــی و برخــی  أمنشــهــا آن هــا علــل مختلفــی دارنــد 

گسـترده بودجـه برخی از این علل بـین بحران کسـری  هـا مشـتره هسـتند. بـه عنـوان مثـال 
گســـترده در ترازنامـــه ـــت، مشـــکل  ـــالی و بنگاهواســـطه دول هـــا، حبـــاب در قیمـــت های م

گسترده حمایتدارای   .... های دولتی وها؛ حجم 
کشـورها تحـت تصـمیمات و سیاسـتانکبعـد از هـر بحرانـی عمـدتًا نظـام بـ های جدیــد ی 

کرد  توانکه از این تحوالت می شوندمیمتحول   به موارد زیر اشاره 
 - داخلــی و خصوصــی - هــا )خـارجیبانکســاختار بانکــداری از منظـر مالکیــت الـف. 
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 ،دولتی(
هـــا، اســـتقالل بانـــک مرکـــزی، ررات و نظـــارت )دامنـــه فعالیـــت بانکچـــارچوب مقـــب. 

کمیـــت شـــرکتی بانک و اصـــالح شـــیوه ی هـــای بیمـــههـــا و نظامدامنـــه نظـــارت، حا
 ،سپرده(

 .ق این نظامیهای جدید در نظام مالی و تعمگیری ابداعات و تکنولوژیکاربه ج.

 های پولی و مقوله دالری شدنبحران. 2
هـای مختلفـی یافته واکنشکشورهای در حـال توسـعه و توسـعه ؛های پولیدر قبال بحران

کشـورهای توســعهشـان دادهاز خـود ن  های متعـار  هموــونیافته عمـدتًا سیاسـتانـد. در 
های نجـات و بهبـود سـتههمونـین انـواع ب ،های پولی، اعتبـاری، احتیـاطی و...سیاست

کشورهای در حال توسعه کافی بوده است اما در  مقـام پـولی )نظـام پـولی  ،برای رفع بحران 
ـــه رفـــع بحـــران ـــه تنهـــای  قـــادر ب ـــانکی( ب ـــه و ب کـــه  نبـــوده ب رســـمی و  شـــدندالری طـــوری 

کشــورها  کشــورهای  رواز ایــن .اســت بــا درجــات مختلــف رب دادهغیررســمی در ایــن  در 
کمــک مقــام پــولی آمــده مــذکور الجــرم ــه  ــراســت دولــت )مقــام مــالی( نیــز ب  ،ایــن . عــالوه ب
کمــک نهادهــای مــالی ی مــذکورکشــورها منــد نیــز بهرهای المللــی و منطقــهپــولی بین - از 
 .اندشده

کشـــورهای در حـــال توســـعه مهم ـــرین پیامـــد بحراندر  ســـازی هـــای پـــولی )ارزی( دالریت
توانـد بـه منظـور سازی چه به صـورت رسـمی و چـه بـه صـورت غیررسـمی میاست. دالری

کاهش ارزش دار ، ضـعف مقامـات پـولی و یو ابرتـورمی تـورم هـا در شـرایطی اجلوگیری از 
...  هـای اقتصـادی وهـای اقتصـادی، تحریمیش ادغامزامالی در حفظ ارزش پول ملی، اف

کـــاهش  ؛باشـــد. دالری شـــدن کـــاهش تـــورم، افـــزایش شـــفافیت مـــالی،  مزایـــای  هموـــون 
کـاهش فـرار سـرمایههای بحران اقتصـادی و هـای ارزی، راحتـی ادغامهای پولی و بانکی، 
و  ت رفــتن قـــدرتباعـــث از دســ اکنـــار ایــن مزایــ دارد. امــا دالری شــدن دردنبال هرا بــ... 
کشـور خاصـیت شـدن بانـک مرکـزی، انعکـا  شـوههای پولی و ب سیاست کارکرد های 
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بـر  آمریکـاشود. دالری شدن به مفهـوم سـلطه پـولی ... می در اقتصاد دالری شده و آمریکا
 کشور دالری شده است.

ــده دالری ــرای رهــا شــدن از پدی کلــی روی کشــورهای در حــال توســعه ب ــه دو شــیوه  شــدن ب
کرده - صـرفًا از اقـدامات اجرایـ هـا آن هاند. در یک شـیووردهآ انـد و در مـدیریتی اسـتفاده 
کرده یوه دیگــــرشــــ ــــازارمحور اســــتفاده  ــــد. در شــــیوه اجرایــــ از اقــــدامات ب مــــدیریتی  - ان

ارز توســـــط مـــــردم، مبـــــادالت و گیرانه در ارتبـــــاط بـــــا نگهـــــداری های ســـــختسیاســـــت
یـه سهیالت ارزی اعمال شده است. عگذاری و تهای ارزی، سپردهپرداخت مـدتًا ایـن رو

ی التــین(. امــا اقــدامات بــازار محــور شــامل آمریکــاشــود )کشــورهای بــا شکســت مواجــه می
ارجی بانـک مرکـزی جهـت تنظـیم و مبتنی بر ریسک، بهبود ذخایر خـ نظارت بانکی فعال

ق عملیــات های ارزی، توســعه اســتفاده از انــواع ابزارهــای مــالی، تقویــت و تعمیــسیاســت
ارز بــه سیســتم بــانکی، تســویه  های دولتــی بــرای فــروشبــازار بــاز، اعمــال اجبــار بــه شــرکت

کسریبدهی کاهش  گذاری تورمی و لنگر نـرب ارز اسـمی، های دولت، هد های دولت، 
کانــال نــرب ارز بــ ه اســتفاده از ترکیــب نظــام نــرب ارز فابــت و شــناور بــه طــور موقــت، تعریــف 

کـردن بـار مالی غیربانکی با هد   تأمینتوسعه ابزارهای نوین جای تعیین نرب ارز،  سبک 
پـای شــرقی و تر عمــل می... هســتند و بـه نســبت موفـق نظـام بـانکی و کننـد )کشــورهای ارو

 نوظهور آسیای (.

 رفتتجربه شده، علل و راهکارهای برونهای جهانی بحران. 3
 رح زیر هستند ی به شالمللبینهای اقتصادی و مالی ترین بحرانمهم

 1930بحران رکود بزرگ دهه . 3-1
کـــل اقتصــاد بـــ کـــاهش تقاضــای  کم شـــدن فضـــای ه دلیــل اصـــلی ایــن بحـــران  دلیـــل حــا

هـا ط بـازار سـهام، هجـوم مـردم بـه بانکسـقو نااطمینانی در اقتصاد بود. دالیل ایـن امـر بـه
یافت سـپرده کشـورهابرای در کـاهش پرداخـت وام بـه  ی آلمـان و ها، نظـام اسـتاندارد طـال، 
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سازی نظـام اسـتاندارد طـال، ه است. راهکارهای بهبود شامل رها... بود رژانتین و برزیل وآ
های برنامــهســازی سیاســت مــالی انبســاطی در راســتای پیاده ،انبســاطی سیاســت پــولی
ــد و خــاص نجات ــوانین و مقــررات جدی ــا تصــویب ق بخشــی، تقویــت مقــررات و نظــارت ب

 کننده و... بودند.مینایجاد نهادهای نظارتی و تض

کره( از اواسط سال . 3-2  1997بحران پولی شرق آسیا )اندونزی، مالزی، تایلند، 
قــررات و م هــا،آن یافتگیســریع بازارهــای مــالی علیــرغم توســعهســازی آزاد ،علــل بحــران

کوتاهنظـــــارت ضـــــعیف، افـــــزایش بـــــدهی گذاری غیرمحتاطانـــــه، مـــــدت، ســـــرمایههای 
کشورها برای حـل بحـران ... بود. راه ت )راحتی خروج سرمایه( ومانی تراز پرداخانابس حل 
ـــبینخـــذ وام از صـــندوق أ ـــول، جـــذب ســـرمایهالملل ـــود ذخـــایر ی پ گذاری خـــارجی، بهب

ی، تقویــت پــول ملــی، اصــالحات ســاختاری در بخــش مــالی، بهبــود مقــررات و المللــبین
  ... بوده است. نظارت، اصالح ساختار مالی دولت و

کاهش ارزش پول ملی و بدهی دولت روسیه در سال بحر. 3-3  1998ان 
کسـری بودجـه دولـت بـه دلیـل ضـعف سی سـتم مالیـاتی، فـرار مالیـاتی دلیل اصلی بحران 

کوتــاه بــوده  و بانـک مرکــزی و انتشــار اوراقهــا مـالی دولــت از بانک تــأمینهـا و بنگاه قرضـه 
کشـور روسـیه بودجـه دولـت بـه درآمـدهای نفتـی دلیـل دی است. البته اتکـا گـر بحـران بـود. 

کـرد، انـدازه بودجـه جـاری رالمللبینخذ وام از صندوق أبرای حل بحران اقدام به  ا ی پـول 
. البته افـزایش قیمـت نفـت در (حقوق و دستمزد را علیرغم تورم افزایش نداد)افزایش نداد 

کمــک شــایانی های تســویه بــدهیبــه  2000ســال  یــت در دوره پــوتین نیــز تقو کــرد.دولــت 
سیستم بانکداری، صنایع استراتژیک و انضباط مـالی دولـت در روسـیه بـه شـدت دنبـال 

 شده است. 

 2008بحران مالی . 3-4
کــموام ؛علــل اصــلی ایــن بحــران اوراق بهــادار، ســازی پشــتوانه، پولی یــا بــدون هــای رهنــی 
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صـوص خه هـای مـالی بـو فعالیت در ارتبـاط بـا نهادهـا گیرانههای سهلمقررات و نظارت
... هســتند. بــرای حــل ایــن  و بــانکی، عملکــرد بــازار بیناینظــام بانکــداری ســایه در مــورد
هـا )انـواع تمـایز فعالیتتقویت و اصالح مقررات و نظارت بر بخش مالی، بهبـود و  ،بحران

هـا الـزام بانک بـه ویـ ههـا ..(، اصالح ساختار ترازنامه بانک. بانکداری و بانک و نظارت و
گــذار کفایــت ســرمایه، مــدیرهــا آن درصــد از دارایــ  10 یبــه وا یت بــه شــکل ســهام، بهبــود 

لحاظ پیوـدگی و محـدودیت  سازی بانکداری خرد،ریسک داخل نهادهای مالی، ساده
بــا ایحــاد نهادهــای  گذاری، ایجــاد نظــام هماهنــ  مــالینکــداری عمــده و ســرمایهدر با

کـل نظـام مـالیکننده، سیاستهماهن  کم بر  ، نـه فقـط بخـش پـولی و بـانکی گذار و حا
کردن بانکداری سایهنظام  .دنبال شد...  و ایمند 

کشور یونان از سال . 3-5  و بعد از آن 2009بحران بدهی 
رصــد بــوده اســت. دلیــل د 180حــدود  GDPنســبت بــدهی دولــت یونــان بــه  2017در ســال 

ــزایش ســاختاری هزینــهایــن حجــم بــدهی ــه اف  ، عــدمهــای سوسیالیســتیهای دولتها ب
کسری بودجه دولت، بـاال بـودن  هایای رکود و رونق اقتصادی در سیاستهتوجه به دوره

کــار و افــزایش رقابتنرب پــذیری اقتصــاد، هــای بهــره، عــدم اصــالحات ســاختاری در بــازار 
پا به ساختار اقتصادی یونـان و انتقـال افـرات بحـران مـالی  بـه  2008عدم توجه اتحادیه ارو

... بوده است. دولت یونـان بـرای حـل ایـن بحـران  تجاری و - کای مالییونان از طریق شر
پـا والمللـبین)صـندوق  به دفعات از جامعـه جهـانی یافـت ...( وام  ی پـول، اتحادیـه ارو در

هـا، افـزایش پرداختـی حـق دولت یونان افـزایش مالیات ،کرده است و در قبال این موضوع
کـــاهش انـــدازه دولـــت از منظـــر نیـــروی ا اجتمـــاعی و ســـایر  تـــأمیننســـانی و هزینـــه بیمـــه، 

های جــایگزین پیشــنهادی توســط های خــود قــرار داده اســت. برنامــهرا در برنامــهها هزینــه
گــذاری شـرکت هــای سـازی دارای های دولتــی، مولداحـزاب مخــالف دولـت نیــز شـامل وا

کاهش حقوق دولت از دارای    نامشهود بوده است.های واقعی دولت و 
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 مالیهای و بحران راناقتصاد ای. 4
کـه بـا  هـزار میلیـارد تومـان 1500اقتصـاد ایـران معـادل  تولید ناخالص داخلی رسمی اسـت 

(، هـزار میلیـارد تومــان 450)درصـد اقتصـاد ایــران زیرزمینـی اسـت  30 ،لحـاظ ایـن موضـوع
کل اقتصاد ایران برابر ب ان ایـرخواهد بود. نقدینگی اقتصـاد هزار میلیارد تومان  2000ا اندازه 

گردش پول در اقتصاد ایران میلیار 1550 برابر با  ت.اسـ بیش از یـکد تومان است. سرعت 
بـه صـورت سـکه و اسـکنا  درصـد  3 دیداری ودرصد  11 دار،ها مدتسپرده درصد 86

کــل بودجــه دولــت در اقتصــاد ایــران  GDPدرصــد  25اســت. بــدهی دولــت حــدود  اســت. 
 . GDPدرصد  5/17حدود ت یعنی اس هزار میلیارد تومان 350با برابر 
کاهش درآمـدهای دولـت و بـدهی، بحـران بـابحران نکی و بحـران رکـود تـورمی باعـث های 
کــه اقتصــاد شــده ــاز  2000اند  ــران قــادر بــه پوشــش نی ــانی اقتصــاد ای هــزار  350میلیــارد توم

و رکـود ای قتصادی با ابعاد اعتبـاری، مالیـهامیلیارد تومانی دولت نباشد. بحران در ایران 
 تورمی است. تنگناهای اصلی اقتصاد ایران برای مقابله با بحران شامل موارد زیر است 

 ؛سیاست پولی انبساطی مقدور نیست 
  کمبود منابع بودجه)سیاست مالی انبساطی مقدور نیست  ؛ای(به دلیل 
 های مولد به شدت نیازمند نقدینگی هستندفعالیت. 

 طی دو برنامه توسعه باید دو برنامه زیر دنبال شود برای مقابله با شرایط فوق حداقل 
کوتاه .الف کینزی بمدت سیاستدر  زارمحور دنبـال شـود های بـاجای سیاسـته های 

کـافی قــوی )غلــیظ( باشـند. سیاســتامـا ایــن سیاســت کینــزی ها بایـد بــه حــد  های 
کینـزی رقیـقغلیط شـامل سیاسـت کـاهش نرب های  کـاهش )ماننـد  هـای مالیـاتی، 

کــردن سیاســتدســتم  های نظــامی،جویانه صــر ، هزینــهصــرفه هایزدها، دنبــال 
رفــاهی و های تزریــق نقــدینگی بــه عوامــل تولیــدی و خــدماتی مولــد( بــه عــالوه برنامــه

یع فـروتاجتمـاعی هدفمنـد و بـاز تأمین کـه « تنبیـه سـخت» بـه ویـ ه) توز اشخاصـی 
کشــور نقشــی ندارنــد( ــی در تولیــد  یــادی دارنــد ول ــد ز ــرای اجــرای ایــن اســت.  درآم ب

میلیـارد دالر( عـالوه  24تـا  8کشـور ) GDPدرصـد  6الی  2ها الزم است حداقل طرح
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 بر بودجه دولت منابع مالی وجود داشته باشد.
کثر  .ب  الزم است مقوالت زیر دنبال شوند  سال(، 10در میان مدت )حدا
 ؛)تعیین تکلیف بازار پول کشور( اصالحات اساسی در سیستم بانکی کشور •
 تعمیق بازار سرمایه؛ •
کشــور و بعــد از آن  • مــدیریت بهینــه درآمــدهای ارزی، تعیــین تکلیــف نظــام ارزی 

کردن بازارهای مالی؛المللبینحرکت به سمت   ی 
کشور؛اصالحات اساسی در ساختار بودجه •  ای 
کشور»و اجرای قانون جامع  آغاز تدوین •  ؛«خدمات مالی 

کش کافی موارد فوق شرط الزم مدیریت اقتصادی  تعامـل مبتنـی بـر منـافع »ور است، شرط 
 است. « های جهانی اقتصادملی با قطب



 

 

 توسط حلقه اقتصاد تحریممباحث تکمیلی  . بخش دوم

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ــب دکتــر رضــائی مطــرح شــده  ــل مطال ــر در راســتای تــدقیق، تصــحیح و تکمی ــب زی مطال
 است.

 خارجی دارد ها منشأ. بسیاری از بحران1
کـــه  بـــهخـــارجی دارنـــد  أمنشـــهـــا ری از بحرانبســـیا مـــالی بـــه  تـــأمینوابســـتگی در طـــوری 

کنارکشورهای خارجی   ضـعیف یمناسـب و سـاختار نظـارتنا های احتیاطیسیاست در 
 . شواهد تجرب  این موضوع به شرح زیر هستند شودبه بحران اقتصادی و مالی میمنجر 
که الف.   GDPدرصـدی  180شـده اسـت بـدهی در یونان منجر به بحران مسئله اصلی 

. چـــون اصـــلی ترکیـــب دارنـــدگان اوراق بـــدهی دولتـــی اســـت مســـئلهبلکـــه  نیســـت
ــه  کــه نســبت بــدهی ب ــا هــا آن GDPکشــورهای  هســتند  بســیار بیشــتر از ایــن رقــم و ی

درصـد  248نزدیک به آن است. به عنوان مثال در اقتصاد ژاپن بدهی دولت حـدود 
کثر . در اســت GDPکــل  کوتاه 30ژاپــن حــدا کثر مــدت درصــد اوراق   7دولــت و حــدا

حـالی  ایـن در اسـت.هـا مدت و بلندمدت دولت دسـت خارجیدرصد اوراق میان
که  کشور یونان است  هـا های دولـت در دسـت خارجیدهیدرصـد بـ 70بـیش از در 

کـه سـرریز افـرات بحـران مـالی  بـه یونـان شـدیدتر از  2008است. همین امر باعث شد 
کشور وارد بحران سخت بدهی شود.کشورهای ا سایر  روپای  باشد و این 

کــه 1930یکــی از علــل بحــران رکــود بــزرگ ب.    آمریکــا، نظــام اســتاندارد طــال بــوده اســت 
دالر بپــردازد و بــرعک . در ایــن حالــت  35هــر اونــ  طــال متعهــد شــده بــوده بــه ازای 

کفایـت میصرفًا نگهداری د کـرد. بـا اعـالم عـدم پایبنـدی الر برای مبادالت جهانی 
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کشــور، تمـــام بــه ایـــن نظــام و اعمــال سیاســـت آمریکــا های پــولی انبســاطی در ایـــن 
کــاهش ارزش دالر و افــزایش ارزش طــال دچــار ضــرر ه کشــورهای دارنــده دالر بــ دلیــل 

 منتفع شد.  آمریکاشدند و صرفًا 
 1920دهـه ت متحـده در هـای ایـاالآلمان، آرژانتین و برزیل بـه وام مثال دیگر، وابستگیج. 

کاهش این وام که با  کشـوراست  کاهش یافـت و زودتـر از سـایر  کشورها   هاها، تولید این 
 در جریان رکود بزرگ وارد بحران شدند.

هــای بــدون پشــتوانه عمــدتًا اوراق رهنــی وامبحــران  أمنشــ نیــز 2008در بحــران مــالی  د.
ــداری شــ کشــورها خری ــه توســط ســایر  ک ــود  ــاالت متحــده ب ــود.ای گذاری ســرمایه ده ب

کشــورها در اوراق رهنــی مــذکور باعــث شــد بــا افــزایش ریســک  نهادهــای مــالی ســایر 
دلیــل رکــود بــازار مســکن در ایــاالت متحــده، دارنــدگان خــارجی ه نکــول ایــن اوراق بــ

 منعک  شد.ها آن ند و افرات این بحران در اقتصادواوراق به شدت وارد بحران ش
مــالی  تــأمینگذاران خـارجی ســهم قابــل تــوجهی در یــز ســرمایهدر بحــران شــرق آســیا نهــ. 

کره داشتهکشورهای مال اند اما با ایجاد نااطمینانی در فضـای زی، اندونزی، تایلند و 
کشورهای مـذکور، سـرمایهاقتص سـرمایه خـود از  گذاران خـارجی اقـدام بـه خـروجادی 

کشورها وارد بحران شدند کردند و این  کشورها   .این 
 د.آم به وجود های خارجی دولت روسیهدلیل بدهیه روسیه هم ب 1998ن بحراو. 

ــأمینگذاری و هــم ر ارتبــاط مــالی هــم از منظــر ســرمایهنتیجــه اینکــه د ــد توجــه ت ــالی بای  م
که بهتر است اولویت سرمایه کشو تأمینگذاری و داشت  ر باشد. در انتخـاب مالی داخل 

کشـور نباشـد، کـه کـرد نیـز بایـد دقـت المللشریک مالی بین ضـمن آنکـه  محـدود بـه یـک 
کشـورها مسـتعد بحـران نباشـند. هـای تعامـل مبتنـی بـر منـافع ملـی بـا قطبلـذا  خود ایـن 

کشـوری نیسـت بلکـه  کـافی بـرای مـدیریت اقتصـاد هـیر  جهانی اقتصاد به تنهای  شرط 
کشـور کافی برای مـدیریت اقتصـادی یـک  های داخلـی بـه همـراه اتکـا بـر توانمنـدی ،شرط 

و مقــــررات، عملیــــات، نظــــارت و  حات ســــاختاری مناســــب در عرصــــه قــــوانیناصــــال
المللـی حتـی تعـامالت بین ،است. در غیر این صورتها وریآمندی از ابداعات و نوهبهر
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هــای تجربــه بحــران باشــد. راهکارهــای بحران أمنشــتوانــد خــود می ،هــای جهــانیبــا قطب
 .ید این امر استؤشده نیز م

کشورها با بازدهی بانک. ارتباط مستقیم س2  هاطح درآمد 
هــا کشــورها افــزایش یابــد، بــازدهی بانککــه هــر چقــدر ســطح درآمــد ســرانه  نشــان داده شــد

کشـورهای بـمی کاهش ا سـطح درآمـد یابد. دلیل این امر به عمیق بودن بازارهـای مـالی در 
تفاده از عمیـق بـودن بازارهـای مـالی هـم معلـول و هـم علـت اسـشـود. سرانه باال مربوط می

کـــه در ســـه ر ـــاز اســـت  ـــازار ب ـــرای عملیـــات ب ـــن أابزارهـــای مـــالی مختلـــف ب   مثلـــت ای
اســـتفاده از  دولـــت، بانـــک مرکـــزی و بـــازار ســـرمایه )بـــازار بـــدهی( حضـــور دارد. ،عملیــات

ک ،ابزارهای مالی دولتی در عملیات بازار باز شف نرب بهره بدون ریسـک اقتصـاد منجر به 
کــاهش  ،تشـار و بازخریــد ایـن اوراق توسـط دولــتشـود و همونـین مهندســی انمی باعـث 

کاهش بازده بدون ریسـک اقتصـادنرب بهره بدون ریسک در اقتصاد می بـازدهی  ،شود. با 
کــاهش میبانک کــاهش نــرب بهــره بــدون ریســک هــا  یابــد. در واقــع یــک عامــل اساســی در 

ــــازار بــــاز مــــ بانــــک مرکــــزی بــــر مبنــــای .اقتصــــاد تــــورم انتظــــاری اســــت انع از عملیــــات ب
شــود و در نتیجــه تــورم انتظــاری و بــه هــا میفبــاتی قیمتهای مخــرب پــولی و ب سیاســت
کاهش میتبع آن باز کشـف بـازده بـدون ریسـک در یابد. ده بدون ریسک اقتصاد نیز  عدم 

 اقتصاد ایران از دالیل اصلی باال بودن نرب سود بانکی و نرب اوراق دولتی است.

 های رکود و رونق اقتصادیبر مبنای دوره هاهای مالی دولت. سیاست3
کســری هــا و همونــین علــل مشــتره بحراندر بحــران بــدهی یونــان و روســیه  کــه  اشــاره شــد 

فبـــات، اتکـــا بـــه منـــابع درآمـــدی ب  ،بودجـــه ســـاختاری دولـــت، ضـــعف سیســـتم مالیـــاتی
اســت. بــه عبــارت بهتــر  هــاگســترده دولتــی از علــل اصــلی بحران هــایهــا و دخالتحمایت

کـه هـد  هـای رکـود و روهای مالی دولت باید دورهبنای سیاستم نـق اقتصـادی باشـد چرا
کـاهش نوسـانات و ب سیاست هـای بخـش حقیقـی اسـت. عـدم توجـه بـه فباتیهای مـالی 



24  هایی برای اقتصاد ایرانها و سیاس های اقتصادی و مالی جهانی؛ درسبحران 

 

کـه در دوره رونـق بایـد مالیاتاین مو کـاهشضـوع  های و بـدهی ،هـا افـزایش، مخـارج دولـت 
کـاهش دولت تسویه شـود و در دوره رونـق مخـارج و بـدهی دولـت افـزایش  ،افـزایش، مالیـات 

در اقتصــاد ایــران نیــز  متأســفانهکنــد. آینــده وارد بحــران بــدهی دولتــی می یابــد، اقتصــاد را در
هــای رکــود و رونــق اقتصــاد اتخــاذ های مــالی بــدون توجــه بــه دورهســتدهــه اخیــر سیا 5طــی 

کســری بودجــه مواجــه بودههــا شــده اســت و همــواره دولت کســری بودجــه ســاختاری انــد. بــا 
ــل افــزایش ب ه عمــدتًا بــ ــه هزینــهدلی ی ــذا مقــام دهــد.های جــاری رب میرو ــالی در ایــران  ل م

کنـد ای را بر مبنای دورههای بودجهضرورت دارد سیاست های رکـود و رونـق اقتصـاد تنظـیم 
 نه مسائل اقتضائی.

کشورها4  . ضعف قوانین و مقررات در عرصه مالی و پولی 
کشورها بـوده اسـت، بحران یکی از علل ها ضعف قوانین و مقررات در عرصه مالی و پولی 

تصــویب قــوانین  و اصــالح ؛هــاین و پایــدارترین ابــزار رفــع بحرانبهتــربــه فراخــور ایــن امــر نیــز 
ــالی  تر اســت. نمونــهجــامع ــود بــزرگ نشــان داده شــده  2008ایــن موضــوع در بحــران م و رک
 ،در اقتصــاد ایــران متأســفانهمــالی بــوده اســت.  عمــده ایــن قــوانین در حــوزه بخــش اســت.

کشور و بانکداری بدون ربا کـه مربـوط  ،قانون پولی و بانکی  گرفتـه اسـت  مبنای عمل قـرار 
و  بـا شـرایط جـاریهـا آن سـازگاریدلیل عـدم ه هستند. این قوانین ب 1360و  1350به دهه 
های بسـیاری در مانیابسـتر نابسـ ،های آنها و آسیبضعفهمونین  اقتصاد ایران، آتی

کشور شده است. حال آنکه الیحهعرصه ما تری در ارتباط بـا بخـش پـولی و های جامعلی 
کشور و کشور با دره شرایط جاری و آتی  ایـن  تجربیات جهانی تنظیم شـده اسـت و مالی 

 است.  هنتیجه رها شداسالمی مسکوت و ب  شورایهاست در مجل  لوایح سال

 ها در ایجاد بحرانگذاری دولتظارت و سیاستارتباط مستقیم ن. 5
 2008مـالی بحـران شـرق آسـیا و  گذاری ضـعیف از علـل اصـلی بحـراننظارت و سیاست
 یکپارچــهبــر بخــش مــالی بــه صــورت هماهنــ  و گذاری و سیاســتبــوده اســت. نظــارت 
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کشورهای اروپای ، چین،  یـن . ابـوده اسـت 2008بعد از بحران  ... و آمریکاموضوع قوانین 
کــل بخــش مــالی بــوده هـا شــامل سیاســتنظارت کــالن و در ســطح  های احتیــاطی خــرد و 

 مسـئله ،در بخـش پـولی و بـانکی ایـران متأسـفانهاست و نه فقط در بخش پولی و بانکی. 
شمولیت جامع در ارتبـاط  مسئلهضمن آنکه ت گذاری از نظارت جدا نشده اسسیاست
 .مطرح نشده است گذاریو سیاست با نظارت

 . اقتصاد ایران6
کردهبـا در ارتباط  کـه بخـش مولـد نیازمنـد نقـدیاقتصـاد ایـران اشـاره  نگی اسـت و ایـن انـد 

بایـد بیـان  ارتبـاطایـن  درشـود. های مـالی و پـولی انبسـاطی رفـع مینیازمندی با سیاسـت
 داشت 
کــافی الـف.  ســلطه مقــام مــالی بــر مقــام پــولی در اقتصـاد ایــران امــری فابــت شــده اســت. 

کـه بـدهی 97قـانون بودجـه  به است خصوصـی بـا های دولـت بـه بخـش دقـت شـود 
هـا ها نیز بـا بـدهی بانکو بدهی دولت به بانک ،هابدهی بخش خصوصی به بانک
ـــک مرکـــزی تهـــاتر می ـــه بان ـــی بـــدهیب ـــت بـــه بانکشـــود. یعن ـــا و بخـــش های دول ه
اینکـه  غ ازشـود. فـارل به بدهی دولـت بـه بانـک مرکـزی میغیربانکی در نهایت تبدی

ش خصوصـی طلبکـار از دولـت را هـا و بخـهای بانکاین موضوع بسیاری از چالش
شـود در ترازنامـه بانـک مرکـزی بـدهی دولـت بـه کند اما ایـن عمـل باعـث میحل می

شـود انگیـزه بانـک مرکـزی و دولـت بـرای ایـن امـر منجـر می بانک مرکزی افزایش یابد.
کـا کـه افـزایش مداخله به موقـع در بـازار نـرب ارز  نـرب ارز باعـث افـزایش هش یابـد. چرا

هـای در شود و این افـزایش ارزش دارای های خارجی بانک مرکزی میقیمت دارای 
شـود و دولـت بـا زی تحـت عنـوان اندوختـه نگهـداری میحسـاب سـرمایه بانـک مرکـ

پرداخــت تعهــدات خــود بــه بازمجــوز مجلــ  از ایــن حســاب برداشــت و از آن بــرای 
 کند. ... استفاده می های دولتی و، افزایش سرمایه بانککینظام بان

کـل سیاسـت ،به واسـطه سـلطه مـالیب.  های پـولی در ایـران همـواره انبسـاطی بـوده در 
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گذشــته و  کســری بودجــه  ــع نیازهــای  ــانکی در راســتای رف ــارتی نظــام ب ــه عب اســت. ب
کـه  . بـهکنددولت اقدام به افزایش نقدینگی میی جار اهرمـی بت امـروزه نسـطـوری 

بـوده اسـت. ایـن  5/7 )نسبت بدهی به سپرده( بخش دولتـی در شـبکه بـانکی برابـر
پوشـش شـکا  است. شبکه بانکی برای  04/1نسبت برای بخش خصوصی برابر با 

اقـــدام بـــه اســـتقرا  از بانـــک مرکـــزی یـــا حضـــور در  بـــدهی بخـــش دولتـــی - ســـپرده
کم فبـاتی پولی افـزایش، ب  ویه، پایهر کند. در نتیجه اینعمق ارز و طال میبازارهای 

 کند.رب طال و ارز نیز افزایش پیدا مین
تولید جذب چندان دار است یعنی نقدینگی ها مدتدرصد سپرده 86 شد،اشاره ج. 
ــه صــورت ســپرده توســط بانک شــودمین ــن بانکهــا جــذب میبلکــه ب هــا شــود و ای

ــه در مــورد تخصــیص ســپرده ک ــهســتند  ــاالی ســود ب ــرب ب ــا ن یری گانکی تصــمیمها ب
گـردش خـود را نشـان )نقدینگی  کنندیم جذب شده در تولید به صورت سرمایه در 
گردش نمیمی گذاری ها سـپردهدار در بانکتواند به صورت مدتدهد و سرمایه در 
کمکـی بـه بخـش واقعـی نمی. لـذا افـزایش عرضـه پـولی )انبشود( کنـد و سـاط پـولی( 

لـــــد جـــــذب و در نهایـــــت در قالـــــب یرموتســـــهیالت اعطـــــای  بیشـــــتر در بخـــــش غ
شوند. اساسًا بـازدهی بخـش واقعـی قـادر ها سپرده میدار در بانکهای مدتسپرده

کـه  نیست نرب سود تسهیالت بانکی را پوشش دهد. رضـه پـول عبایـد توجـه داشـت 
کــه در قالــب تســهیالت صــورت می کی از ایــن امــر اســت  گیــرد و شــواهد آمــاری حــا
 اقـدامدر بخـش حقیقـی بسـیار نـاچیز اسـت. لـذا بـه دو  اصابت به هد  تسـهیالت

گیرد   اصلی باید در راستای رفع نیاز مالی بخش حقیقی صورت 
 ؛ها و ابزارهای جدید تخصیص به همراه رویه نظارتی صحیحایجاد کانالیک. 
کاهش نرب سود تسهیالت بانکی  مـورد افزایش بهرهدو.  وری بخش حقیقی و همزمان 

کسـاول با بهبود ف کمیتی میضـای  کـار توسـط نهادهـای حـا توانـد رب دهـد و در ب و 
کشف نرب بازده بدون ریسـک اقتصـاد و مهندسـی ایـن نـرب  مسئلهمورد دوم  اصلی 

  توسط اوراق بهادار اسالمی دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی است.
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 های مالی انبساطی در ایران. علت سیاست7
کــه سیاســ  ایــران همــواره انبســاطی بــوده اســت. ی پــولی و مــالی درهاتبایــد بیــان داشــت 

ینــده ابودجــه مــزمن دولــت( رشــد مســتمر و فزهای مــالی انبســاطی )کســری سیاســت دلیــل
سیسـتم مالیـاتی بـه همـراه محـدود بـودن های اخیر، ضعفمخارج جاری دولت طی دهه

ق بهـادار ااندازه بخش خصوصـی، اتکـا دولـت بـه درآمـدهای نفتـی و عـدم توسـعه بـازار اور
ز سـوی دولت( اسـت. ا یهاهای دولت و مولدسازی دارای دولتی )عدم مدیریت بدهی

ای تصـویب مایتی تسهیالتی را به صـورت تبصـرههای حدیگر دولت در راستای سیاست
که اصل و یـا فـرع ایـن تسـهیالت توسـط دولـت تضـمین شـده اسـت.  در  تـأخیرکرده است 

ها توســط شــبکه بــانکی بــه نــام اســت ایــن بــدهیده بازپرداخــت ایــن تســهیالت باعــث شــ
کســری بودجــه که بــانکی فبــت شــود. تســهیالت تبصــرهبــدهی دولــت بــه شــب ای بــه همــراه 

شـود. بانـک مرکـزی و افـزایش نقـدینگی می مزمن دولت باعث استقرا  شـبکه بـانکی از
ردد گـاصلی به تعهدات ارزی دولت بـر می أمنشدر ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی 

شـود. ایـن ایجـاد میهای ارزی و اصرار دولت به نـرب ارز رسـمی و فابـت که به دنبال شوه
ــــاماًل 1381 ،1372های ارزی موضــــوع در سیاســــت ک ــــر  ــــین تحــــوالت ارزی اخی و همون

مشــهود اســت. لــذا بــدهی دولــت بــه نظــام بــانکی و بــدهی شــبکه بــانکی بــه بانــک مرکــزی 
شوه مربوط به ساختار مـالی دولـت اسـت. افـزایش  أشمنمالی دارد. به عبارت بهتر  أمنش

 ی بــه بانــک مرکــزی بــه مفهــوم سیاســتبـدهی دولــت بــه نظــام بــانکی و بــدهی شــبکه بــانک
کــرد در اقتصــاد ایــران سیاســتتــوان اســپــولی انبســاطی اســت. در نتیجــه می های تدالل 

کـــه سیاســـتپـــولی پیـــرو سیاســـت از  های مـــالی نیـــز مســـتقلهای مـــالی اســـت. از آنجـــا 
ــز در تثبیــت قیمتشــود، سیاســتهای تجــاری وضــع میرخــهچ ــولی نی ــاتوان های پ هــا ن

ــر  ــز میاســت و فقــط ب ــع نیازهــای مــالی دولــت متمرک ــران آنکــه نتیجــه  شــود.رف اقتصــاد ای
مقـدور نیسـت، بایـد هـا آن های پـولی و مـالی انبسـاطی اسـت امـا انجـامنیازمند سیاسـت

گـــزاره صـــحیح نیســـت بلکـــه ایـــن کــــه  بیـــان داشـــت ایـــن  گـــزاره بایـــد جـــایگزین شـــود 
های پـــولی و مـــالی در اقتصـــاد ایـــران متناســـب بـــا اهـــدا  سیاســـتی و شـــرایط سیاســـت
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کشور ایران دنبال نمی های مالی را بـر مبنـای شود الزم است دولت سیاستاقتصادی در 
کند و بانـک مرکـزی نچرخه هـا یـز بیشـتر بـر مبنـای هـد  فبـات قیمتهای تجاری اتخاذ 
کند.گیرتصمیم الزمه این رویکرد نیز اصالح ساختار مالی دولـت هـم از منظـر بودجـه و  ی 

 هم از منظر ترازنامه است.

 تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی. 8
ارزی تقویـت ذخـایر خـارجی بانـک  - هـای پـولیحـل بحراندر ارتباط بـا راه یکی از راهکارها

کشور ایـران نیـز اشـارتی بـه ایـن  موضـوع داشـتند. در اقتصـاد ایـران ذخـایر مرکزی بود. در مورد 
پولی است. اما مشکل بانـک مرکـزی بـرای مـدیریت نـرب  درصد پایه 100بانک مرکزی بیش از 

بـ  وهای محدود و از نقاط جغرافیای  محدود هموـون درز، اتکای آن به ابزارها و سیاستا
کنتـرل بود. به عنوان مثال بانک مرکزی بـا تزریـق ارز بـه بـازار ارز در تـنش  ارزی اخیـر سـعی در 

کــه مشــکل در بــازار ارز فیزیکــی نبــود بلکــه  نــرب بــر مبنــای بــازار بــازار داشــت ایــن درحــالی بــود 
کانالدلیــل عــدم پیشه گرفــت. بانــک مرکــزی بــحوالــه شــکل می هــای الزم بــرای رفــع بینــی 

کشـور امـسیاستاجرای نیازهای واردکنندگان عماًل با  ارات در های مالیـات بـر ارزش افـزوده 
کام ماند. البته تضاد منافع نظام بانکی کنتـرل نـرب ارز و افـزایش نـرب  کنترل نرب ارز نا رز ابین 

کاست.  کمی از انگیزه بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ایفای نقش سازنده در بازار ارز 

 . ِاعمال قانون اشخاص با درآمد باال ولی بدون نقش در تولید9
یع فروت، در راستای ب شدپیشنهاد  یـادی « تنبیه سخت»ازتوز کـه درآمـد ز برای اشخاصی 

گرفته شود. اما این نگـاه بـرای اقتصـاد ایـران  کشور نقشی ندارند در نظر  دارند ولی در تولید 
کـــــه سیاســـــتغیرســـــازنده اســـــ های پـــــولی، ارزی و ت. موضـــــوع اساســـــی ایـــــن اســـــت 

ــالی مصــلحتی و غیرقاعدهسیاســت ــی آن را افضــای اقتصــاد و چشــم ،منــدهای م نداز آت
کــرده اســت. عــامالن اقتصــادیب  ــرای حفــظ ارزش پــول و دارای  فبــات  هــای خــود نیــز ب

گـر برخــورد قهـری بــا عـامالن اقتصــادی ه فعالیــت در بازارهـای غیرمولــد میاقـدام بـ کننـد. ا
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گیرد  گرفتـه شـود هـا آن گذاریبدون اینکه جایگزینی برای سرمایهغیرمولد صورت  در نظـر 
کــار بخــش حقیقــی ایجــاد شــود، فــروت و بهبــودی در کســب و  بــه ســمت هــا آن فضــای 
ـــد زیرزمینـــی ســـوق داده خواهـــد شـــد.فعالیت ـــب  هـــای غیرمول ـــه مرات ـــن امـــر ب تبعـــات ای
کـه نامطلوب تر از فعالیت غیرمولد اما غیرزیرزمینی است. ضمن آنکـه بایـد توجـه داشـت 
یع فــروت فــراهم نمیعــدالت صــ ی مختلفــی وجــود دارد. بــه هــاشــود بلکــه روشرفًا بــا بــازتوز

کــردن دسترســی همــه ســپرده گذاران بــه تســهیالت بــانکی، دسترســی عنــوان مثــال فــراهم 
کارسـاز  همگان بـه آمـوزش و بهداشـت و... . کـل برخـورد قهـری در اقتصـاد فقـط زمـانی  در 

که روی عـامالن و نهادهـای اقتصـادی قـرار کانال و مسیر مناسبی پیش گزینه، خواهد بود 
 .داده شود

کارآمد در ایران10  . افزایش درآمدهای مالیاتی نا
ــران را بــدهی  ــت در اقتصــاد ای ــان  GDPدرصــد  25دول کردنــد و بی تســویه کــه  شــدمطــرح 

کـه رقـم  هاییبده دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی رفع خواهد شد. موضوع این است 
گر بدهی دولت را GDPدرصد  40بدهی دولت ایران حدود  همـان رقـم  است. حال حتی ا

گـر افـزایش یابـد قـادر بـه  GDPدرصد  25 هم در نظـر بگیـریم بـاز درآمـدهای مالیـاتی حتـی ا
کثر تالش مالیاتی دولت در اقتصـاد ایـران  تسویه این حجم بدهی دولت نخواهد بود. حدا

کثر ظرفیـت مالیـاتی نیـز حـدود  GDPدرصد  8  GDPدرصـد  16الـی  12بـوده اسـت و حـدا
که مالیات همسئل برآورد شده است. و  ها در ایران قادر به پوشـش حقـوقاصلی این است 
کارک . باشـدها از محل مالیات مقـدور نمینان دولت هم نیست لذا تسویه بدهیدستمزد 

های دولــت های مــدیریت بــدهیهای دولــت، الزم اســت سیاســتبــدهی مــدیریت بــرای
کشور تعریف شـود و مقـام مستقل از سیاست گذار بـرای آن سیاسـتهای پولی و مالی در 

هــای دولــت بــر مبنــای اوراق بهــادار اســالمی شــود. ضــمن آنکــه مولدســازی دارای  تعیــین
کــه  ــدهی مســئلهمســیری اســت  ــداری ب کنــد های دولــت را از موضــوعیت خــارج میناپای

کــه محــل تســویه اوراق ــ منتشــ اســالمی چرا ــا عایــدی یــک دارای یــا پــروژه  ره بــه بــازدهی ی
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 باشد.ول چندان مطرح نمیگردد و موضوع نکبرمی

 مالی - های اقتصادی. ارتباط بحران11
ای هـهستند. در اقتصاد ایـران نیـز تنش با یکدیگر در ارتباط مالی - اقتصادیهای بحران

های دولـت بـا هـای بـدهیهستند به عنوان مثال تنش مرتبط با یکدیگر مالی - اقتصادی
اصـلی اینجاسـت  مسـئلهمسـتقیم اسـت امـا  تنش پولی )ارزی( و بانکی و تـورم در ارتبـاط

شـبکه بـانکی دولـت و  مـوقتی که افزایش تنش ارزی )پولی( در ایران منجر به منتفع شـدن
تعـدیل  موقتـاً  شـود و از ایـن طریـق تـنش بـانکی و تـنش بـدهی دولـتاز افزایش نـرب ارز می

بــدهی و دلیــل عــدم اصــالح ســاختارها، تــنش بــانکی ه امــا بعــد از چنــد ســالی بــ شــود.می
کـه وضـوع منجـر بـه تقویـت ایـن فرضـیه میایـن مدهد. دولت دوباره خود را نشان می شـود 

گاهــا بــه تــنش ارزی تمســک می دولــت و بانــک وضــعیت شــبکه بــانکی و کننــد تــا مرکــزی 
ـــد. بـــدهی کـــه مـــدیریت البتـــه ایـــن اهای دولـــت موقتـــًا بهبـــود یاب مـــر بـــدین دلیـــل اســـت 
ولی و بــا همــاهنگی یکــدیگر صــورت مــالی و پــ های دولــت در ایــران توســط مقــامبــدهی
  دولت در اقتصاد ایران تعریف نشده است.های مستقل مدیریت بدهی گیرد و مقاممی
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