
نظام مالى ابتدايى
اين سطح از نظام مالى، ساده ترين و ابتدايى ترين سطح 
پول،  نظام  اين  در  است.  كشورى  هر  در  مالى  نظام 
پرداخت ها، بانكدارى و بيمه در سطح ساده و ابتدايى 
وجود دارند. مهم ترين و كليدى ترين مكانيزم پرداخت 
در اين سطح، اتاق پاياپاى است. بازيگران اصلى چنين 
مالى  نهادهاى  اولين  بانك ها  هستند.  بانك ها  نظامى 
ورود  با  مى آيند.  بوجود  كشورى  هر  در  كه  هستند 
بازيگران و خدمات مالى جديد، حركت از نظام مالى 

ابتدايى به نظام مالى اجرايى آغاز مى شود.

نظام مالى توسعه يافته
در اين سطح، منابع مالى به نحو كارآمدى در بازارهاى مالى جابجا شده و به بازيگران تخصيص داده مى شوند. همچنين ابزارهاى 
مختلفى براى مديريت ريسك وجود دارد كه با استفاده از آنها مى توان ريسك هاى مختلف و پيچيده بازيگران بازار را مديريت نمود. 
در اين سطح، شركت هاى اوراق بهادار، واسطه هاى مالى تخصصى مثل شركت هاى تأمين سرمايه و كارگزاران دارايى هاى رهنى و 
نيز سرمايه گذاران نهادى مثل شركت هاى بيمه، صندوق هاى بازنشستگى و صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك وجود دارند و به 
نحو كارا و اثر بخشى به فعاليت مى پردازند. در اين نظام، پس انداز و سرمايه گذارى خصوصى تشويق مى شود و پس اندازها به سمت 
دارد (سرمايه گذارى هاى  براى سرمايه گذارى وجود  اين سطح، گزينه هاى مختلفى  در  داده مى شوند.  فعاليت ها سوق  مولدترين 
پرريسك و كم ريسك؛ و سرمايه گذارى هاى بلند مدت و كوتاه مدت) و اين گزينه ها مى توانند به سليقه هاى بازيگران گوناگون پاسخ 
گويند. تنوع و تكامل بيشتر در خدمات و نهادهاى مالى، موجب حركت به سطح بعدى (نظام مالى پيچيده) مى شود.

نظام مالى اجرايى
اين سطح اگرچه از سطح ابتدايى باالتر است اما صرفاً قادر به رفع نيازهاى ساده بازيگران بازارهاست و نيازهاى متنوع و پيچيده در آن قابل 
پاسخگويى نيستند. در اين سطح اگرچه پول، پرداخت، بانكدارى و بازار بين بانكى، بازار اوراق بهادار و معامالت ابزارهاى مشتقه وجود دارند، اما 
همه اينها در سطوح ساده و اوليه مى باشند و فاقد آن ميزان از پيچيدگى هستند كه قابليت پاسخگويى به نيازهاى متنوع و گسترده فعاالن بازار 
را داشته باشند. در اين سطح، اگرچه آشنايى با مديريت ريسك وجود دارد و تا حدى نيز اجرا مى شود، اما اين امر به طرز ابتدايى و ساده انجام 
مى شود و توانايى مواجه شدن با ريسك هاى پيچيده در آن وجود ندارد. در اين نظام، از منابع مالى به نحو كارآمد استفاده نمى شود و بازارهاى 
مالى نمى توانند به بازيگران بازار كمك كنند تا ريسك هاى خود را به نحو كارآمدى مديريت نمايند. ايجاد نهادهاى مالى تخصصى و گسترش 

انواع خدمات مالى، موجب حركت به سمت نظام مالى توسعه يافته مى شود.

نظام مالى پيچيده
نظام هاى مالى پيچيده به طور پيوسته در حال تكامل 
نيازهاى  تمامى  به  نظام ها  اين  هستند.  تحول  و 
بازيگران بازارهاى مالى پاسخ مى گويند و براى اين كار، 
ابزارها و نهادهاى متنوع و جديدى را طراحى مى كنند. 
مالى  بازارهاى  در  خالقيت  و  ابتكار  نظام ها  اين  در 
تشويق مى شود و قواعد بازى به نحوى تنظيم شده اند 
كه طراحى ساختارها و ابزارهاى جديد در سريع ترين 
مى شود.  انجام  منفى  آثار  حداقل  با  و  ممكن  زمان 
نظام ها  اين  در  بازى  قواعد  واضعان  و  سياستگذاران 
به  بازار  در  رقابت  سوء  آثار  كه  مى نمايند  مراقبت 
حداقل برسد و در عين حال، مانع خالقيت و ابتكار در 
وجود  تمامى كشورها  در  نظام ها  اين  نمى شوند.  بازار 
ندارند و معموالً بازارهاى مالى نيويورك، لندن و هنگ
توسعه از  سطح  اين  نمون  هاى  تنها  عنوان  به   كنگ 
 يافتگى مورد اشاره قرار مى گيرند.

در حــال حاضــر نظــام مالــى 
ايــران در ســطح كاركــردى قــرار 
دارد و مى  بايســت بــه ســمت 
يافتــه  توســعه  مالــى  نظــام 

حركت كند.

سطوح توسعه نظام مالى 


