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 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی تعامل پایداری بودجه

 

  1ژاله زارعی

 چکیده

ای ماهیتی دو سویه ای و ثبات مالی داردر ادبیات علمی روی این موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بین پایداری بودجه

های ت و آشفتگیای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی اساست. بدین ترتیب که، پایداری بودجه

ای های پایداری بودجهبر این اساس، شاخصهای مالی بودجه داشته باشد. یتداری بر موقعتواند تاثیر معنیبخش مالی می

های این تحقیق یافته. مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه شاخص شرایط مالیو ثبات مالی در اقتصاد ایران استخراج گردید و 

-1۳۷۰های ز سالدرصد ا ۵۶و  ۸۸درآمدهای نفتی به ترتیب در  ازدهد که اقتصاد ایران حتی با وجود استفاده نشان می

 -ده از آزمون علیتثباتی مالی مواجه بوده است. بررسی تعامل این دو وضعیت با استفاای و بیبا ناپایداری بودجه 1۳۹۵

یابی همبستگی ثبات ارزهمچنین است.  در اقتصاد ایران ثباتی مالیای و بیناپایداری بودجه ارتباط دوسویهگرنجر، گویای 

قفه بر ثبات ومالی و شاخص شرایط مالی دولت گویای این است که سالمت مالی دولت به عنوان متغیری پیشران با دو 

 پایش شرایط اب همراه مالی بخش عمومی سیستم اصلی هایبخش تحلیل و نظارت رود،می لذا، انتظارمالی اثرگذار است. 

کامل سیاست ی هماهنگو درنهایت  اقتصادی کالن سازی مقررات احتیاطیپیاده، بدهی دولت تحلیل پایداری کالن، اقتصاد

 گیرد.  قرار توجه سیاستگذاران موردمالی و پولی 

 مقدمه.1

 2ایای بین ثبات مالی و پایداری بودجههای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهشرایط بحران مالی و اقتصادی در سال

 که،طوریبه ای وابسته به تعامل دو سویه بین بخش مالی و بخش حاکمیت است.ثبات مالی به نحو فزاینده. وجود دارد

حکم منبع موثق و مطمئن برای تضمین بخش مالی را دارد )از طریق تزریق مستقیم منابع مالی( و به عنوان  ،اعتبار حاکمیت

 ،در عین حال .نماینداوراق قرضه دولتی بدون ریسک عمل میها از طریق عرضه گذاری سایر داراییمبنایی برای قیمت

دولتی محسوب تأمین مالی یکی از منابع تصاد و همچنین بخش واقعی اق اعتبار بهکننده ورود جریان بخش مالی تضمین

 شود.می
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از  بخش حاکمیتاز بخش مالی به سمت  ریسکمکانیسم انتقال های اخیر بر این موضوع تأکید نمود که بحران مالی سال

های دولتی و غیره( که باعث : )الف( حمایت دولت از بخش مالی )افزایش مستقیم سرمایه، تضمینباشدمیطریق دو کانال 

های اقتصادی که در نهایت از بخش مالی با تشدید رکود در فعالیت 1افزایش بدهی حاکمیت می شود؛ )ب( اهرم زدایی

هایی که به واسطه آن ریسک مهمترین کانالاز سوی دیگر، شود. ج در بودجه میمنجر به کاهش درآمد و افزایش مخار

 شود به شرح زیر هستند:حاکمیت وارد بخش مالی می

 ها دارایی تغییر در سطح ریسک .1

 گذاری مجدد اوراق قرضه دولتی زیان در اثر قیمت .2

متقابل یکدیگر رت به صومستقل از هم و یا همزمان عمل نمایند و یا حتی می توانند  ایبه گونهتوانند های فوق میکانال

ها گردد که تأثیرات منفی بر تواند در هر دو بخش منجر به افزایش زیان و رشد هزینهرا تقویت نمایند. وقوع این امر می

االیی برخوردار ست هر دو بخش از ثبات بثباتی مالی، الزم اخواهد داشت. لذا، جهت ممانعت از بی بخش واقعی اقتصاد

 .باشد

ادبیات  درتحلیل تفصیلی هیچ تاکنون ای و پایداری آن به ثبات مالی درخصوص چگونگی اثرگذاری تغییرات بودجه

 ست. ای و ثبات مالی، به طور صریح تبیین نشده اارتباط بین پایداری بودجه وعلمی ایران انجام نگرفته 

این مقاله  ن اساس،بر ای ثبات مالی است. وای پایداری بودجه تعامل، بررسی مطالعهبا توجه به آنچه گفته شد، هدف این 

ی دستیابی به این هدف، ایران را ارزیابی نماید. برا اقتصاد ای و ثبات مالی درپایداری بودجهاثرات دوسویه  در نظر دارد

در بخش خواهد شد.  بین آنها بیاننحوه تعامل ای و ثبات مالی اشاره و سپس بودجه به ادبیات نظری پایداری بخش دومدر 

 و منبع ای حفاظت نمودتوان از ثبات مالی و پایداری بودجهچگونه میها پاسخ داده می شود که چهارم به این پرسش

های ثبات مالی و ساخت شاخصهای پایانی، با در بخش در دوران پس از بحران چیست؟ دولتی بخشی هابدهی افزایش

و بر این اساس  گرددبررسی می و ارتباط بین آنها ای در اقتصاد ایران، وضعیت آنها نسبت به یکدیگرپایداری بودجه

 گردد.های سیاستی نیز بیان میتوصیه

 ای پایداری بودجه.2

های در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سبب گردید تا سازمان GDP2وقوع بحران مالی اخیر و نسبت باالی بدهی به 

کردن توازن بودجه و پایداری المللی در جهت متعادلالمللی پول و مؤسسات اعتباری بینالمللی مانند صندوق بینبین

                                                           
1 - Deleveraging 

مالی  و بازسازی مالی را از بین ببرد، کسری GDPای مرتبط با کاهش شدید درنماید تا فشار درآمدی و هزینهتالش میـ همچنان که دولت 2

 گردد. می GDPیابد و این موضوع منجر به افزایش نسبت بدهی عمومی به افزایش می
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باعث  دولت در کشورهاهای بر این اساس، حفظ انضباط مالی و کنترل افزایش بدهی مدت تأکید ورزند.در بلند 1ایبودجه

 آنها،باور  بهگردد. های سیاست مالی تبدیل ترین اصطالحات در بررسیبه یکی از رایج« ایارزیابی پایداری بودجه»گردید 

گیرنده ها قرضتواند در همه دورهای مواجه بوده و نمیمانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر با محدودیت بودجهدولت 

 .های دولت در افق بلندمدت، صفر باشدباید مجموع بدهی باشد، به عبارتی

های مالی جاری دولت اشاره دارد و این ای در بعد زمان، مفهومی بلندمدت است و به الزامات آتی سیاستپایداری بودجه

ای خود را بودجههای ها، سیاستزدن به توان بازپرداخت بدهی تواند بدون آسیبدهد که آیا دولت میسؤال را پاسخ می

، سیاست مالی دولت زمانی پایدار است که هر کسری، با یک ۳(. از دیدگاه بالنچارد2۰۰۳، 2ادامه دهد )کراک و رامون

رود که در آینده مازاد در آینده تأمین مالی شود. یعنی اگر در چندین سال دولت با کسری بودجه مواجه باشد، انتظار می

ای زمانی برقرار است که دولت مجبور به پایداری بودجه تگذارمالی،سیاس منظر ازر مجموع، داد بودجه باشد. دارای ماز

 .نشود هابدهی فشار از ناشی پولی یا مالی ها و یا تعدیالت بزرگنکول، مذاکره مجدد، تغییر ساختار بدهی

پایداری  اعتماد بستانکاران به و 4دجهعتبار بوبا این حال، قدرت پرداخت بدهی بخش حاکمیت تا میزان باالیی وابسته به ا

بینی شده ومخارج پیش ای تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان درآمدباشد. اعتماد به پایداری بودجهمی ای دولتبودجه

 ، نرخ سود و رشد اقتصادی قرار دارد.در بودجه

 ثبات مالی .3

پذیری سیستم کشورهای مختلف، اهمیت رابطه بین آسیب های مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دروقوع بحران

در صدر  «تضمین گردد ثبات مالی چگونه». این سؤال که تر کردهای اخیر پررنگمالی و ثبات اقتصاد کالن را در دهه

باعث شد مفهوم ثبات مالی همانند ثبات پولی در بین بانکداران مرکزی به  و گرفت قرار های پولی و مالیمقام کار دستور

های سیستماتیک ثبات گردد که بحرانموضوعی غالب تبدیل گردد. از نظر مفهوم شناسی، ثبات مالی به وضعیتی اطالق می

ها از های بیمه و بازار داراییها، بازار سرمایه، شرکتاقتصاد کالن را تهدید ننمایند و اجزای سیستم مالی اعم از بانک

                                                           
1- Fiscal sustainability 

2- Enzo Croce & V. Hugo Juan-Ramon 

3- Blanchard 
میزان انحراف مخارج دولت از هزینه کلی برآورده شده در بودجه و ، اعتبار بودجه در گام نخست، بستگی به PEFAبر اساس چارچوب  - 4

های سیاستی دولت با عملکرد آن مورد در گام بعدی، درجه انطباق وعده دارد. های آنبینیهمچنین مقدار انحراف منابع درآمدی دولت از پیش

شود. در نهایت با سنجش موجودی کل تعهدات معوقه پرداختی، این مسأله را مورد بررسی ر گرفته و تعهدات نقدی دولت بررسی میارزیابی قرا

اند که ای خوب ثبت شدهدهد که آیا مخارج ثبت شده انعکاس صحیحی از مخارج واقعی هستند و همچنین اینکه این معوقات به اندازهقرار می

 ها اطالعاتی کسب کرد؟در خصوص پرداخت معوق بتوان از روی آنها
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به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته ( 2۰۰4) 1شیناسیاستحکام و عملکرد مناسب برخوردار باشند. بر اساس دیدگاه 

که به است  هاییعناصر اصلی سیستم مالی در یک سری عدم تعادل ورودممانعت از ثبات مالی به معنای  درحوزه مالی،

ثبات مالی را شرط الزم برای ارزیابی، شناسایی و مدیریت  شیناسینمایند. ی اقتصاد را تهدید میای کارایصورت دوره

ثبات ( 2۰۰۶)2داند. میشکیندرست ریسک مالی )اعتباری، نقدینگی و بازار(، جهت حداکثر نمودن کارایی اقتصاد می

الن را تهدید نکنند. البته، باید توجه داشت بر بات اقتصاد کث های مالی سیستماتیک،داند که بحرانمالی را وضعیتی می

های مالی نیست؛ بلکه به (، ثبات مالی صرفاً به معنای عدم وجود بحران2۰۰4در سال ) ۳اساس دیدگاه هوبن و شیناسی

تواند تهدیدی بالقوه برای فرایندهای مدیریت با عدم تعادل های مالی است که می توانایی سیستم مالی برای واکنش و

 اقتصادی سیستم مالی باشد 

 ای عامل ثبات مالی و ثبات بودجه.ت3

ای وجود ایداری بودجهای بین ثبات مالی و پهای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهشرایط بحران مالی و اقتصادی در سال

ثباتی  ستند که بیهمواردی  جمله از بودجه، و اقتصادی مالی، بحران کنند کهمی استدالل بر این اساس، کارشناسان دارد.

 موجب گردد. را دیگری تواند عدم ثباتدر یکی از آنها می

ارد و از سوی دای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی پایداری بودجهنشان داد  های بخش مالیآشفتگی

داشته رای استقراض و میزان توانایی دولت بداری بر تأمین مالی بودجه تواند تاثیر معنیمی های مالیوقوع بحراندیگر، 

ای و ثبات مالی دارای ارتباط بین پایداری بودجهتوان نتیجه گرفت که بر این اساس و نتایج مطالعات تجربی میباشد. 

در این بخش، رتباط، برای ارزیابی این ا .جود داردروی این موضوع توافق و نیز در ادبیات علمیبوده و  ماهیتی دو سویه

اری عدم وجود گونگی اثرگذچای بر ثبات مالی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم، ابتدا اثرات ناپایداری بودجه

 گردد. مالی دولت ارزیابی میپایداری ثبات مالی بر 

 ای بر ثبات مالی اثرات ناپایداری بودجه.3-1

تواند به عنوان یک معیار ارزیابی ( بر این موضوع تأکید دارد که افزایش در بدهی به تنهایی نمی2۰1۵)4راتکاسکاس 

با کاهش توان بازپرداخت مطالبات  هایی را به همراه دارند کهها ریسکای تلقی گردد. زیرا، این بدهیپایداری بودجه

                                                           
1- Schinasi 
2 -Mishkin 

3  -  Houben & Schinasi 

4 - Rutkauskas 
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شود که هیچ دارایی مناسبی وجود نداشته باشد که بتواند به تر میشوند. این شرایط زمانی وخیمطلبکاران، بیشتر نمایان می

تواند به صورت به عنوان بدهکار می ای دولتبدین ترتیب، کاهش پایداری بودجه منظور برآوردن تعهدات استفاده شود.

پیامدهای نکول بدهکاران  های احتمالی بدتر کند.مستقیم و غیرمستقیم، ثبات مالی بستانکاران را به دلیل وارد آوردن زیان

 در قبال تعهداتشان، بر بازیگران کل اقتصاد اثر گذاشته و بدین ترتیب هم ثبات مالی و هم پایداری بودجه را کاهش دهد. 

های دولت و افزایش بدهی ای داردبودجه پایداری با قوی ارتباط مالی کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که ثبات

 یکی دهند که دولتبرای تشریح این ارتباط اینگونه توضیح می شود.های مالی قلمداد میصلی وقوع بحرانیکی از منابع ا

 فعالیت عمده شاخص چهار دولت، شده انباشته بدهی و کسری هزینه، درآمد،. است کالن اقتصاد بازیگران بزرگترین از

بخش مالی دولتی دارد  کسری یا و مازاد بر مستقیم تأثیر مالی سیاست. دارند یکدیگر با قوی ارتباطات که است آن های

 . عمومی دیده شود بدهی تغییرات در تواندمی خود، نوبه به این و

 پذیر آسیب( اقتصادی رکود مثالً) غیرمنتظره شوک گونه هر به دولت که شودمی موجب عمومی بدهی رشداز این منظر، 

 باالتر یا اینکه، بدهی. )اثر مستقیم( شود دولت عدم توان پرداخت بدهی به مستقیم منجربه طور  توانداین امر می زیرا باشد؛

و به دنبال آن توانایی حمایت از رشد  گذاری شدهسرمایه افزایش یا هابرای مدیریت هزینه دولت هایتوانایی کاهش باعث

 اقتصادی عملکرد در منجر به ایجاد عدم تعادل خود هنوب به مستقیم(؛که وجود این شرایط، غیر اقتصادی را نداشته باشد )اثر

 در آینده گردد.

کاهش  پذیری مؤسسات مالیهای اقتصادی در دوران پس از بحران مالی نیز نشان داد در این دوره ریسکبررسی حتی

عرضه  و تقاضا عدم دلیل طوری که، بهبیشتر شود. به دولتی بخش با آنها متقابل شود ارتباطمی یابد و این امر موجبمی

تعامل با بخش دولتی  و کاهش را خصوصی بخش مالی اعم از نهادهای مالی و مؤسسات، مواجهه با بخش در این دوران،

 به) پایداری مالی در ناگهانی تغییرات نسبت به را مالی هایدارایی، واسطه ساختار در بنابراین، تغییرات. دهدمی افزایش را

 اقتصادی، ثباتیبی اصلی منابع از مشخص گردید یکی نهایت، . درنمایدمی پذیرتر آسیب( خود سهام به بخشیدن تنوع رغم

ساز پرداخت نکردن زمینه است ممکن دولت توسط بدهی بازپرداخت مالی است. بدین گونه که، عدم توانایی شکنندگی

زیان  جبران برای سرمایه ین امر زمینه فقدانهای دولتی به طلبکاران گردیده و ابدهی مؤسسات و نهادهای مالی و شرکت

تواند می کل( تقاضای تقویت و ثبات در بخش بانکی حفظ ها )برایدولت را فراهم آورد در نتیجه، اقدامات متقابل ها

 . آورد وجود به رامالی  بحران مواجه کرده و ریسک با را مالی پایداری
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 بانکی سیستم و دولتی قرضه اوراق ای دولت، بازارهایعدم پایداری بودجهمشاهدات تجربی در بخش بانکی نیز نشان داد 

ل دولتی و ارزش ای ارتباط نزدیکی با ریسک نکوپایداری بودجهبه بیان ساده،  .کرده است ثباتبی برخی کشورها در را

 . باشد شتهاثر منفی بر سیستم بانکداری دا تواندمی افزایش ریسک حاکمیتی و اعتباری دولتی دارد

های مرتبط با تغییرات در سطح و ساختار پذیریتجربی نیز مؤید این موضوع هستند که بحران مالی متأثر از آسیبمطالعات 

(، نشان دادند که افزایش سهم بدهی کوتاه مدت، منجر به خطر 2۰1۰)1بدهی دولت است. برای مثال، هوگدین و همکاران 

تواند د که سیاست مالی مینکنمی ادعا آنهاکند. تضعیف میت بدهی، ثبات مالی را بیشتر تأمین مالی مجدد شده و مدیری

 تابعی مالی ثباتکنند که ثابت می( 2۰1۰) همکاران و عنوان ریسک اصلی ثبات مالی و پولی در نظر گرفته شود. داسبه

 عوامل و بدهی و سرمایه بازار توسعه گذاری،سرمایه مبنای ،(ترکیب) پرتفوی ،(بهادار اوراق) عمومی سطح بدهی از

 . است سازمانی

 داشته پی در را مالی ثباتیتواند بیای میبر این باورند که وضعیت ناپایداری بودجه( 2۰1۳) ۳(، جسیک2۰۰۷)2هونوهان 

محدود  یها فرصت و اوراق بدهی انتشار هایهزینه افزایش گذار،سرمایه شدن پشتوانه اعتبار بودجه، محدود کاهش. باشد

بودجه  کسری- بدهی فراهم آورد. ادامه روند مارپیچ را مالی تواند زمینه افزایش فشار بر مؤسساتعمومی می استقراض

عنوان منبعی برای ا به وجود آورد و با تأثیر منفی بر بخش مالی، بهرگذاری محدودیت در سرمایه بازار، تواند بدبینیمی

 بدهی روی ثبات مالی، عمدتاً به سطح تأثیر ، اینهمه نتایج بر این موضوع تأکید دارند که اقتصادی تلقی گردد. ثباتیبی

 (. 2۰1۰هوگدیون و همکاران، ) دارد بستگی مالکیت ساختار سررسید و عمومی،

ای با اثرگذاری بر توان گفت پایداری بودجهمی 2۰14المللی پول در سال های صندوق بینبر اساس گزارشدر مجموع، 

 تواند بر ثبات مالی اثر گذار باشد. متغیرهای ذیل می

 جاری،  ابحس( 2) داخلی؛ ناخالص تولید دولت به هایبدهی و مالی تراز نسبت( 1: )کالن اقتصاد متغیرهای

 ناخالص تولید درش( 4و ) داخلی ناخالص تولید از خانوار اندازهای پس سهم( ۳) ؛سرمایه جریان نوسانات و سطح

 . تورم و داخلی

                                                           
1  - Hoogduin &et.al. 

2 -Honohan 

3 - Jesic 
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 تنوع و ترکیب( ۳) محلی؛ قرضه اوراق خارجی موجودی( 2) بدهی و بازده آنها؛ میزان اوراق( 1: )بازار ساختار 

 . تیحمای اوراق انواع و مشتقات بازار( ۵) و ثابت سود انواع اوراق با( 4) گذار؛ سرمایه پایگاه

 اختالف قیمت خرید ( ۳) مالی؛ گردش نسبت و معامالت اندازه( 2) معوق مبنا؛ اوراق حجم( 1: )بازار نقدینگی

 .و فروش

ای بر ثبات مالی در های اثرگذاری ناپایداری بودجهکانال شودمشاهده می (1)جدول  چنانچه دربر اساس موارد مذکور، 

های ی و جنبهگذاری، ساختار بازار بدهبدهی جاری، منابع سرمایهوضعیت بسیاری از کشورها از طریق انباشت بدهی، 

 . نهادی بوده است
 ای بر ثبات مالیهای اثرگذاری پایداری بودجه. کانال1جدول

 سیاست کاهش ریسک پیشگیرانه سیاست کانالها

کاهش هزینه و استفاده از ابزارهای کاهش  انباشت بدهی

 ریسک 

 اندازی بازار بدهیبیع متقابل بدهی؛ راه

کاهش هزینه و استفاده از ابزارهای کاهش  وضعیت بدهی جاری

 ریسک

 ؛ استفاده از مشتقات مالی1ایمبادله مزایده

گذار، نظارت بر متنوع ساختن منابع سرمایه منابع سرمایه گذاری

گذاری و های ریسک منابع سرمایهشاخص

 اتخاذ استراتژی مناسب 

سازی ای؛ پیادهمبادله متقابل بدهی؛ مزایدهبیع

 گذارهاهای ارتباطات سرمایهبرنامه

انتشار اوراق مبنا؛ ایجاد ساختار مناسب اولیه  ساختار بازار بدهی

؛ هماهنگی 2هان و بازارگردانگرابرای معامله

ایجاد چارچوب حقیقی  با نهادهای نظارتی؛

 مناسب؛ تدوین استراتژی توسعه بازار بدهی 

تغییرات در چارچوب قانونی و استراتژی 

 بدهی

هماهنگی با سیاست پولی و مدیریت وجوه  های نهادیجنبه

نقد؛ حفظ چارچوب ارتباطی مناسب؛ تطبیق 

بر اساس قواعد  ها و قوانیناستراتژی

  المللیبین

تغییرات در چارچوب حاکمیت قانونی و 

 استراتژی بدهی

 2۰1۰منبع: دس و همکاران، 

                                                           
 .کنند تا کسی تخلف نکندبر کار مزایده نظارت میکه ای هستند تعدادی از خریداران اصلی و حرفه - 1

کرده و بنا به  کاالهای اقتصادی یا )اوراق بهادار( به خرید و فروش دارایی مالی ، اقدامسود هستند، که با هدف کسب هاییشرکت فراد یاا- 2
 کاهندرایی میماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت دا

http://barsadic.com/W.aspx?fid=181225
http://barsadic.com/W.aspx?fid=181225
http://barsadic.com/W.aspx?fid=181225
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_(%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_(%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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که به طور مختصر در ذیل  نیز بیان شده است اثرات بدهی دولتی های پیشگیرانه و کاهش ریسکدر این جدول سیاست

  .شودتوضیح داده می

 بنابراین،  .دارند گذارانسرمایه مختلف هایگروه ریسک به از انتقالمعموالً شناخت صحیحی  بدهی، مدیران

 دارایی ارزیابی ساختار و بازیگران کلیدی هایگذاریپایش قوی و مستمر بر مدیریت بدهی، نظارت بر سرمایه

 اطالعات ندتوامی کار این انجام. آنها از جمله موارد مهمی است که این مدیران باید همواره در نظر داشته باشند

 . جدید، در اختیار آنها قرار دهد دولتی بهادار گذاری در بخش اوراقسرمایه به تمایل ارزیابی به منظور مهمی را

 تصمیمات  تأثیر بدهی، احتیاط را رعایت کرده و کاهش ارزش یا بدهی نکول برخورد با هنگام باید بدهی مدیران

تواند اعتبار دولت را کاهش داده نامناسب بدهی می مدیریت. بگیرنددر نظر  مالی ثبات بر را خود هایو سیاست

 تضعیف مؤثر طور های مختلف اقتصادی و بازارهای مالی را بهمدیریت نقدینگی در بخش برای دولت توانایی و

، ایهمبادل مزایده های وسیعی از مواردی همچونارزیابی باید بدهی مدیران بدهی، ساختار تجدید موارد در. کند

 .دهند ارائه بندی برای عملیاتی کردن آنها راسطح و میزان تعدیل و زمان استفاده از مشتقات مالی،

 ایاثرات عدم ثبات مالی بر پایداری بودجه.3-2

. حجم ها شدندهمه قارههای بازارهای مالی و بانکمقامات ملی مجبور به مداخله در  ،2۰۰۷بحران مالی سال در 

ترین مداخالت دولتی در گسترده،صورت گرفتدر ایاالت متحده و سپس در اروپا و آسیا ابتدا که دولتی های حمایت

بانکداری  مالی من جمله بخش سسات بزرگؤدر نتیجه این اقدامات، اغلب م بوده است. 1۹2۰های مالی پس از دهه بخش

 . گرفتندو یا در اختیار دولت قرار در جهان یا تحت حمایت کامل دولت 

های مالی باالیی دارد. ، هزینههای مالیدر حل بحران ای دولتکه اقدامات مداخلهد ندهمیمطالعات تجربی نشان ، البته

ها، وقوع این بحران که بیانگر این است 2۰1۳-1۹۸۰بحران بانکی رخ داده در دوره زمانی  ۶۸ارزیابی  ،کهطوریبه

 ها تحمیل کرده است. ولتهای مالی قابل توجهی را بر دهزینه

های مالی بر تأمین مالی دولتی دهنده تأثیر بحرانهای مستقیم، به طور کامل نشانباید به این نکته اشاره داشت که هزینه

در بخش بانکی در یک دوره بحرانی ناشی ویژه به ها فقط بر اساس مداخالت مستقیم دولتینیستند. زیرا این بخش از هزینه

 مالیهای مرکزی سعی در تثبیت کنند که بانکاین مداخالت معموالً پس از مرحله پیشگیری از بحران بروز میشوند. می

شوند. های مالی غیرمستقیمی را نیز متحمل میبر بخش واقعی اقتصاد، هزینه هاها به واسطه اثرات بحراندارند. دولت

گیرندگان بانکی معموالً صرف ریسک را باال برده و ذخیره اعتباری برای وام ی بانکیهابحرانبه عنوان نمونه، که، طوریبه
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آن اثرات منفی بر  آورد که نتیجهگذاری را فراهم میکنند. این وضعیت زمینه کاهش مصرف و سرمایهرا دچار اخالل می

دنبال آن اتخاذ سیاست و به ها است. ترکیب این اثرات باعث کاهش درآمد دولترقم کلی تقاضا، رشد و ارزش دارایی

های توان اینگونه استنباط نمود که بحراندنبال دارد. بنابراین میمالی انقباضی دولت خواهد شد که رکود اقتصادی را به

های استقراض، از جمله عوامل دیگری هستند که به طور غیرمستقیم بر تأمین مالی دولتی ناشی از رکود و افزایش هزینه

 ذارند. گتأثیر می

های مالی غیرمستقیم و هرگونه ای مستقیم، هزینههای بودجهتواند شامل هزینهبحران میخروج از کلی مخارج  بر این اساس،

تواند نشانگر رقم واقعی هزینه بسیاری بر این باورند که تغییرات در بدهی بخش دولتی میطوری که، بههزینه بازیابی باشد. 

چرا که این افزایش، اثرات مربوط به سایر رویدادهای احتمالی در محدوده زمانی بحران را نیز در های بانکی باشد؛ بحران

های بحران مالی متحمل شده دهند کل هزینهاگر با این رویکرد به مسأله نگاه شود، مطالعات تجربی نشان می گیرد.نظر می

بحران پر هزینه،  11شود که در مورد خلی را شامل میدرصد از تولید ناخالص دا 14بیش از  2۰11-1۹۸۰در بازه زمانی

ها نیز از این قاعده مستثنی نیست به دهد. جدیدترین موج از این بحرانرا نشان می GDPدرصد  4۰افزایشی بیش از 

های بانک دویچه در سال دهد. بررسیرا تشکیل می GDPدرصد از  24که، میانگین افزایش در بدهی بخش دولتی، طوری

 نشان داده است که این افزایش در برخی از کشورها حتی بیش از دو برابر این مقدار بوده است. 2۰1۳

ثباتی مالی، کسری بودجه های مستقیم و غیرمستقیم بیها و تأمین مالی هزینهها برای انجام این سیاستواضح است که دولت

المللی استقراض مرکزی و یا سایر نهادهای بین مردم، بانکبایست از باالیی خواهند داشت که برای تأمین مالی آن می

ثباتی مالی و وجود عبارتی، بینمایند. این شرایط، افزایش میزان بدهی دولت و سپس ناپایداری را به دنبال خواهد داشت. به

  گردد.می ای را سبب بحران مالی، ناپایداری بودجه

ارتباط بین مباحث فوق بر این موضوع تأکید داشتند که بین الی و بالعکس، در ای بر ثبات مبررسی اثرات پایداری بودجه

در یک  ثباتی مالیکه چگونه بیدر این بخش نشان داد  مذکورموارد  به عبارتی، ارای ماهیتی دو سویه است.این دو د

تواند به آسانی میدومینویی  این اثرات و چگونه به مخاطره اندازدهای دیگر اقتصادی را تواند شرایط بخشبخش می

   ((.1)شکل ) های مختلف انتقال و تسری یابدتوسط عاملین اقتصادی به بخش
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 ایپایداری بودجه و ثبات مالی از حفاظت. ۴

 و عمومی بخش مالی، سیستم مناسب عملکرد تواندمی که است مواجه هاییریسک با پایداری و ثبات از حفاظت فرآیند

 هایی را برداشت. توان گامها میکند. برای ارزیابی و کاهش این ریسک تهدید را اقتصاد

 مالی ضروری  سیستم و عمومی بخش اطالعات مستمر و جامع پایش ها،ریسک تغییر حال در ماهیت به توجه با

 را بهثبات مالی  بر نظارت ای برایدوره غیرمالی و مالی هایحساب بر این اساس، کارشناسان، استفاده از. است

 هایحساب اطالعات. کنندتوصیه می پایداری و ثبات ارزیابی چارچوب کلی بهبود جهت در مهم گام یک عنوان

از اهمیت  تحقق ریسک صورت در آن احتمالی نتایج و سیستم داخل در مشکالت ارزیابی برای ویژهبه مالی

مناسب این اطالعات  تضمین کیفیت طرف، یک بسیاری برخوردار است. البته باید به این نکته اشاره داشت که از

از سوی دیگر، عدم . است گیرمشکل و وقت آیند، دست های مختلف اقتصادی بهبخش نهادهای مالی یا که از

 های بازنشستگیصندوق  گذاریهای سرمایهصندوق

 های غیرمالیشرکت نهادهای پولی

 های بیمهشرکت

 دولت مرکزی

 سایرنهادهای مالی خانوارها

 های مالی عاملین اقتصادی وابستگی -1شکل 

 (2۰1۵منبع: راتکاسکاس )
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تواند بر ارزیابی و نظارت اثرگذار باشد. زیرا، اطالعات پس از گردآوری وجود اطالعات در زمان جاری می

  شوند.پایش و اعالم می معموالً بعد از یک دوره زمانی

 شود. عالوه  استفاده اقتصادی الگوهای در زمان طول در تحوالت بر نظارت برای تواندمی جریان نقدی چارچوب

. شود استفاده بزرگ هایشوک به مالی بخش پذیریآسیب ارزیابی برای تواندمی جریان وجوه بر این، چارچوب

های اما، حساب. نیاز دارد بیشتری اطالعات به پولی، ثبات ارزیابی برای جریان نقدی چارچوب از استفادهالبته، 

 این. کندمی بررسی نهادی هایبخش میان در را بستانکار /بدهکار روابط امکان ردیابی« چه کسی به چه کسی»

 استفاده مورد ،«کندچه کسی، چه چیزی را، و با چه ابزاری تأمین مالی می»اینکه  تحلیل برای تواندمی شرایط

 .(2۰۰۹ 1بی داک و لی برتون) گیرد قرار

 بایست مورد توجه به تعمیق مالی بخش خصوصی در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد مهمی است که می

تواند اندازه رشد بدهی بخش دولتی پس از بحران توجه قرار گیرد. زیرا میزان عمق مالی این بخش از اقتصاد می

 در تغییرات مالی، بحران آغاز زمان دهد تاعنوان نمونه، بررسی بحران مالی در اروپا نشان میاید. بهرا تعیین نم

 هایشرکت مالی هایدارایی خالص سود. بود انتظار مورد الگوی پیروی از به اقتصادی مختلف عوامل تعادل

 هایشرکت شد. مشاهده معامالت در جاری تغییرات ،2۰۰۵ سال از. بود نسبتاًکوچک بحران آغاز زمان تا مالی

 و دادند کاهش را خود اندازخالص پس تدریج به دادند، خانوارها افزایش را خود هایغیرانتفاعی خالص بدهی

 هایسال در اروپا را افزایش دادند. اتحادیه اقتصاد به دهیوام مالی، هایشرکت با همراه مالی جهان نهادهای بقیه

به شدت  2۰۰۹ سال از ها بدهی و هادارایی حال، این با. شد مالی هایهزینه کاهش به موفق دولت 2۰۰۷ و 2۰۰۶

 تا این وضعیت و داد افزایش مالی هایمانند شرکت را خود هایدارایی خالص خصوصی بخش. افزایش یافت

 تا مالی تعهدات مجبور به قبول کسری و افزایش بدهی شد و دولتی بخش بحران، از پس .یافت ادامه 2۰14 سال

محققان بر این  بنابراین، .شد دولتی بخش تعهدات ایجاد به منجر خصوصی بخش توسط اقتصادی رکود از قبل

 نه بود و بیشتر یک نتیجه اخیر هایسال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ایجاد شده عمومی باورند که بدهی

نامطلوب  افزایش موجب خصوصی بخش ( معتقد است تقاضای2۰1۳) 2همانطور که تیکی .مالی بحران علت به

 باالتر نیست. زیرا، بدهی مهم بدهی دارنده بودجه دولت. نکته دیگر اینکه، هایکسری نه ها بوده است وبدهی

 که چرا رود؛ باالتر عمومی هایبدهی که شد باعث آن از پس داده، رخ مالی بحران از قبل که خصوصی بخش

 خود بدهی دولت خالص است. در حالتی که، کرده تنظیم باالتری مالی هایجریان با را خود در گذشته اقتصاد

                                                           
1 - Bê Duc & Le Breton 

2 - Tichy 
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 خالص غیرمالی، باید هایشرکت و دهند کاهش را خود انداز پس خالص باید خانوارها کاهش دهد، را

 بخش آیا که نیست روشن حال، این با. دهند افزایش عمومی اقتصاد عملکرد از حمایت برای خود را هایبدهی

 نظر به بعید بسیار این امر عمل کنند و دولت تغییرات تجویز شده خارج از مرزها، مطابق با نقاط سایر و خصوصی

 امنیت برای هاخانواده تمایل معمول، طور به مدت، طوالنی اقتصادی شدید و رکود اطمینان ناشی از عدم. سدرمی

 هایبدهی شریکی برای عنوان به همچنان غیردولتی نیز هایسوی دیگر، شرکت از. دهدمی افزایش را اندازپس و

 نهادهای سایر یا مالی هایعالوه براین، شرکت. کنندمی عمل انتظارات با اضافی همسو تعهدات اتخاذ با دولت

 به تمایلی اقتصاد، در ضعف دلیل به دیگر، سوی از و شدیدتر احتیاطی الزامات دلیل از یک سو، به مالی جهان

مرکزی  دولت و کرد خواهد رفتار احتیاط با اقتصاد دولتی بخش بحران، از پس. اقتصاد را ندارند به وجوه ارائه

. کند حفظ را تا بتواند اقتصاد کرده عقب نشینی خود افزایش رشد اقتصادی از موضع خواسته یا ناخواسته طور به

 اقتصادی عوامل هایبدهی( افزایش) بر تغییرات باید اقتصادی رکود از قبل گذارانلذا، تمرکز اصلی سیاست

 رکود از پس که باشد واقعیت این پایه بر باید اقتصاد سطح بهینه بدهی بر این اساس، ارزیابی متمرکز باشد.

 اهدخو دولت بدهی توجهی تبدیل بهقابل میزان به عمومی اعم از خانوارها و نهادهای مالی هایبدهی اقتصادی،

توانایی  و پایداری مالی با بیشتری ارتباط خصوصی هایبدهی به توجه با ثبات مالی به مربوط مسائل بنابراین،. شد

 (.1شکل) داشت خواهد هابدهی بازپرداخت برای دولت بسیار بیشتر

 و  ای استسازی قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجهنقطه آغازین پیاده 1تحلیل پایداری بدهی دولت

. زیرا، از یک سو رسدای در هر کشور ضروری به نظر میبرای برقراری ثبات مالی و پایداری بودجهاجرایی نمودن آن 

های بودجه و لزوم تغییرات نماید و از سوی دیگر ضرورتو امکان تأمین مالی اصالحات را ارزیابی می 2ایفضای بودجه

 مد و هزینهآهای درای چه به صورت انباشت بدهی و چه به صورت جریانروی متغیرهای بودجههای پیشتراز اولیه و افق

کند تا با در چارچوب تحلیل حسابداری این امکان را ایجاد می عنوان ابزاری استانداردکشد. این تحلیل بهرا به تصویر می

های های دولت و دینامیک آن شناسایی شده و مسیر آتی بدهیها و تعهدات دولت، تصویر وضعیت بدهیتجمیع بدهی

 دولت تحت سناریوهای مختلف نسبت به آینده مشخص گردد. این ابزار با سناریوسازی نسبت به آینده، تصویری از

های دولت به تفکیک اصل چنین میزان منابع مورد نیاز در هر سال برای بازپرداخت بدهیهای دولت در آینده و همبدهی

ناپایداری  کند تا پیش از رسیدن به آستانههای دولت این امکان را ایجاد میکند. شناسایی افق بدهیو فرع را تعیین می

مدت توان تاثیر متغیرهایی چون نوع اوراق)اعم از کوتاهدر این تحلیل می ،به عالوهریزی کرد. دولت برای آن برنامه ،بدهی

                                                           
1 - Debt Sustainability Assessment 

2  - Fiscal Space 
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سنجید و با تغییر در آنها به مین مالی خارجی، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی را بر پایداری بدهی دولت أیا بلندمدت(، ت

 عنوان متغیرهای سیاستگذاری به سمت پایداری سازی بدهی دولت حرکت کرد. 

 بزاری برای ابه عنوان  اقتصادی کالن مقررات احتیاطیسازی ، پیادهاعتبار حد از بیش رشد کردن محدود ایبر

 محدود ،ایادچرخهپسازی این قوانین، اتخاذ تصمیمات پیاده از گیرند. هدف قرار استفاده ثبات مالی بیشتر مورد

 تا حدی یش از حدبدهی ب ترتیب، بدین. است اعتبار ایجاد تعادل بیشتر در بازار و اعتبار حد از بیش رشد کردن

 صورت درحتی  که دهدمی نشان ایترازنامه رویکرد یک عنوان بهاین مقررات . همچنین، شد خواهد محدود

 باتث ،صورت این در اهش دهد.ک را خود بدهی شودمی مجبور دولتی بخش بینی،پیش قابل غیر شوک وقوع 

 .یافت خواهد ادامه اقتصادی کالن اقتصادی رشد تضمین راستای در پایداری مالی و مالی

 ای ثبات مالی و پایداری بودجهمحاسبه . ۵

 نجام رسیده است. ای در ایران، مراحل ذیل به ادر این تحقیق برای ارزیابی تجربی تعامل ثبات مالی و پایداری بودجه

 ایمحاسبه شاخص پایداری بودجه 

  محاسبه شاخص ثبات مالی 

 1محاسبه شاخص شرایط مالی  

 گردد.های مستخرج با یکدیگر مقایسه میها بیان و سپس شاخصدر این بخش ابتدا نحوه محاسبه شاخص

 ای .ارزیابی پایداری بودجه۵-1

 2هااستفاده از آزمونبر . رویکرد اول، شده استپیشنهاد  ایپایداری بودجهبرای ارزیابی  دو روشدر مطالعات تجربی، 

با روش دوم شود. در استفاده میدوره زمانی بلندمدت  ای درپایداری بودجههای اقتصادسنجی روشو از نموده تأکید 

  ۳.شودو استخراج میمحاسبه مدت مدت و میانهای کوتاهای در بازهپایداری بودجه، هااستفاده از شاخص

راستای  ، شاخص شکاف کسری اولیه است. درگیردار میقر مورد استفادهکه  ایهای پایداری بودجهترین شاخصرایج

شود و در مرحله دوم شکاف بر اساس اختالف بین سطح ابتدا سطح پایدار متغیر مورد نظر محاسبه می ،این شاخص ستخراجا

                                                           
1 - Fiscal condition index  

2-Tests of Fiscal Sustainability 

 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  - ۳
Krejdl, A. (2006). Fiscal Sustainability: Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance 

Sustainability. Na Příkopě: Czech National Bank, Economic Research Department.  
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 مورد توجهبه این دلیل  های پایداری مالیشود. شاخصو سطح فعلی کسری اولیه یا نسبت درآمد تعریف می 1پایدار

، 2)کرجدلد ننمایای دولت تأکید میعالوه بر پوشش تعریف پایداری مالی، بر توازن بودجه که دنباشسیاستگذاران می

2۰۰۶) . 

ه فرمول استخراج بکاف کسری اولیه، استفاده شده است لذا بر این اساس صرفاً در این تحقیق از شاخص شکه، از آنجایی

 شود. این شاخص اشاره می

(1)               pd∗ − pdt = −b𝑡−1
(rt−yt)

1+yt
− pdt 

اگر کسری اولیه فعلی از حد پایدار باالتر باشد، نرخ بدهی بدون هیچ محدودیتی افزایش یافته و در این حالت سیاست 

 توان به عنوان هدفی درنظر گرفت که دولت را به سمت یک مسیر( را می∗pd مالی ناپایدار است. کسری اولیه پایدار )

ای است؛ لذا شاخص شکاف کسری کند، زیرا معموالً هدف نهایی سیاستگذاران توازن بودجهکسری بودجه پایدار هدایت می

 اولیه، سنجش برای میزان تعدیلی است که به منظور دسترسی به سطح پایدار سیاست مالی مورد نیاز است. 

ویکرد اول یعنی انجام شده است که صرفاً بر اساس ر ای در ایرانمطالعات اندکی در خصوص ارزیابی پایداری بودجه

ای دهند که پایداری بودجهنتایج به دست آمده در این مطالعات نشان می های اقتصاد سنجی بوده است.استفاده از آزمون

  در ایران برقرار نبوده است.

 ارزیابی ثبات مالی . ۵-2

های سایر مؤسسات مالی از نقش توسعه، به علت محدودیت فعالیتنیز مانند سایرکشورهای در حال  ها در ایرانبانک

مین مالی برخوردار هستند و بازار سرمایه ایران نقش به سزایی در تجهیز و تأمین منابع مالی أتری در خصوص تحساس

شاخص اندازه نظام درصد و  ۳/2۵شاخص اندازه بازار سرمایه  1۳۹۵در سال  کهطورینماید .بههای اقتصادی ایفا نمیبنگاه

تواند ثبات بوده است، که بیانگر بانک محور بودن نظام مالی ایران است. بنابراین وقوع بحران در این بخش می ۳/۶۰۳بانکی

قرار بررسی  موردبخش بانکی بحران در مالی،  ثباتبر این اساس، در این مطالعه برای ارزیابی  .مالی را به مخاطره اندازد

 گرفته است. 

 استفاده شده است.  4شناسایی بحران بانکی در مطالعات تجربی اغلب از دو روش وقایع و شاخص فشار بازار پول جهت

                                                           
آید و محاسبه آن تحت شرط پایداری دست می ـ سطح پایدار متغیر مالی، سطحی است که از همگرایی نسبت بدهی به یک مقدار متناهی، به1

 گیرد.( انجام می2۵معادله ) یعنی

2- Krejdl 
برای محاسبه شاخص اندازه نظام بانکی از نسبت بدهی بخش غیر دولتی به تولید ناخاص داخلی استفاده شده است و نیز برای محاسبه شاخص -3

 .  سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است اندازه بازار سرمایه از ارزش جاری بازار

4 -Index of Money market Pressure  
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 روش وقایع.۵-2-1

ها های بانکی به مشاهدات وقایع قطعی مانند: بسته شدن، ادغام، فروش بانکدر بسیاری از مطالعات تجربی شناسایی بحران

کنند. این رویکرد در شناسایی بحران بانکی ها از بحران، اتکاء میهزینه نجات بانک به نهادهای مالی دیگر یا دولت و

 1معروف به روش وقایع است

 روش شاخص فشار بازار پول .۵-2-2

به دلیل  فرض استوار است که تقاضای کل بخش بانکی برای ذخایر بانک مرکزی روش شاخص فشار بازار پول بر این

شود به سه دلیل، مدت رابطه منفی دارد. همچنین فرض مینگهداری ذخایر، با نرخ بهره کوتاه هزینه فرصت بسیار باالی

  :(۷2۰۰، 2)هاگن و هو بحران بانکی با افزایش زیاد تقاضای کل سیستم بانکی برای ذخایر بانک مرکزی همراه است

                                                           

 شود:تعاریف ذیل برای بحران بانکی تعریف میوقایع  . بر اساس روش1

 (.1۹۹۸کونت و دتراگیاچ،  -ها در مقیاس وسیع گردد )دمیرگوکشدن بانکمشکالت بخش بانکی منجر به ملی 

 ها توسط ی سپردهها در ایام هفته یا ضمانت عمومبانکها، تعطیالت اجباری گسترش هجوم بانکی منجر به مسدود شدن حساب سپرده

 (.1۹۹۸کونت و دتراگیاچ،  -دولت، برای مقابله با بحران باشد)دمیرگوک

 اشد روش شناختی بها، تعطیلی، ادغام، تحویل یا کمک انبوه دولت به یک موسسه مالی مهم وجود نداشته اگر هیچ هجومی به بانک

های مشتق شده ری گزینهستغیرهای پیشرو در خالل رخدادهای بحران تاکید می ورزد. این متغیرها از یک بر رفتار نابهنجار برخی از م

مکن در سیستم مالی را ماز ادبیات تئوریک بحرانهای مالی، برگزیده شده اند. زمانی که این متغیرها به سطح معینی برسند، مشکالت 

 (.2۰۰2هشدار می دهند)گایتان،جانسون، 

 (2۰12رود )لیون و والنسیا، درصد تولید ناخالص داخلی فراتر  ۵توجهی از ی تجدید ساختار مالی بخش بانکی بطور قابلهاهزینه 

  های خود نباشند دهدو قادربه بازپرداخت دیون وبدهیهای سیستم بانکی خود را از دست میدرصد از دارایی 2۰بانک حداقل

 (.2۰12)لیون و والنسیا، 

 یل اشاره نمود:هایی همراه بوده است که می توان به موارد ذز روش وقایع جهت شناسایی بحران بانکی با کاستیاما استفاده ا

 های تجدید ساختار نهگیرد. به عنوان مثال، هزیشناسایی بحران بانکی پس از گذشت زمان طوالنی پس از وقوع بحران صورت می

 نها پس از بحران و با یک وقفه زمانی در دسترس است. مالی بخش بانکی )معیار اول لیون و والنسیا( ت

  سترش پیدا کرد، رخ میگها زمانی که بحران به کل اقتصاد ها، و تعطیلی اجباری بانکشدن یا ادغام بانکوقایعی همچون ملی-

ها ایت پنهانی از بانکها به دالیل سیاسی و اجتماعی در مراحل اولیه بحران به حماست که ممکن است دولتدهند. این درحالی

 باشند.بپردازند. به بیان دیگر، مداخالت سیاسی اولیه دولت در ابتدای وقوع بحران ممکن است قابل مشاهده ن

 کاپریو و  بهم استهای سیاستی اغلب نامشخص و مدر این روش تعیین دوره زمانی بحران مشکل است، زیرا زمان دقیق مداخله(

 .(a1۹۹۶کلینگبل،

 ه در بازار منجر شوند.به عبارتی کند که به اندازه کافی شدید بوده وبه وقایع قابل مشاهدهایی را شناسایی میتنها بحران روش وقایع

 شود.گردند، چشم پوشی میهایی که به وسیله مداخالت صحیح دولت کنترل میدر این روش از بحران

 

2 - Jürgen von Hagen and Tai-kuang Ho 
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  شدید میزان مطالبات معوقروند صعودی.  

 گذارانخروج ناگهانی سپرده توسط سپرده. 

  مایل آنها و عدم ت مؤسسات مالیتوسط تر های مطمئننگهداری اوراق قرضه دولتی و سایر داراییترجیح دادن

  .پرداخت وام به مؤسسات دچار مشکل مالیبه 

تواند به افزایش تقاضای کننده انحصاری ذخایر بانکی، میبانک مرکزی به عنوان تنها عرضه ،وقوع شرایط فوق صورت در

آنگاه،  شد،اگر ذخایر بانکی هدف عملیاتی سیاست پولی باواکنش نشان دهد. ها جاد شده برای ذخایر توسط بانکای

اهداف خود را  عرضه کل ذخایر بانک ها را ثابت نگه داشته و از طریق افزایش نرخ بهره کوتاه مدتسیاستگذار پولی 

لیات بازار باز یا از بانک مرکزی بایستی ذخایر اضافی را به سیستم بانکی از طریق عم در این صورت،، نمایدمیسازی پیاده

مدت، هره کوتاهببحران بانکی به وسیله افزایش شدید نرخ  بر این اساس،طریق اعطای وام ارزان قیمت، تزریق نماید. 

ین عوامل نشان اشود. در واقع، تعیین میها یا ترکیب این دو عامل بانک مرکزی به بانکافزایش شدید ارائه تسهیالت 

 دهنده درجه باالی تنش در بازار پول می باشند.

انک مرکزی به در مطالعات تجربی، شاخص بازار پول به شکل میانگین وزنی تغییرات نسبت تسهیالت اعطاء شده توسط ب

راف مدت واقعی تعریف شده است. وزن انحییرات نرخ بهره کوتاهبه عالوه تغ( )های شبکه بانکی ها به کل سپردهبانک

 معیار استاندارد نمونه دو جزء است. بنابراین شاخص فشار بازار پول به صورت زیر قابل بیان است:

r

tt
t

r
MPI















 

 ،عملکرد تفاضل : ذخایر سیستم بانکی به کل سپرده های بانکی و: انحراف معیار نسبت کلr انحراف معیار :

 نرخ بهره واقعی کوتاه مدت.

 مالی  شرایط. شاخص ۵-3

شاخص شرایط مالی بیانگر توانایی دولت در پرداختن به تعهدات مالی و خدماتی است. هیئت استانداردهای حسابداری 

ها در انجام شرایط مالی دولت را به عنوان ترکیبی از سالمت مالی دولت و توانایی آن 2۰12در سال  1(GASBدولتی )

های مختلف همچون درآمدهای دولت و نقدینگی در تعریف شاخص شرایط مالی باید معیار ،داند. البتهتعهدات مالی می

مالی بودجه جاری و بلندمدت و درنهایت توانایی دولت  ای، میزان اتکاء دولت به ایجاد بدهی برای تأمینآن، تراز بودجه

ئه خدمات ضروری در نظر گرفته شود. به عبارتی برای ارزیابی شرایط مالی باید سطح مخارج، درآمدها، تراز بین برای ارا

                                                           
1 - Governmental Accounting Standards Board 
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، تواند شامل پرداخت حقوق کارکنان دولتیهای دولت بررسی گردد. تعهدات مالی میدرآمدها و مخارج، و بدهی

ج دولت در بخش آموزش و سالمت است. ها بوده و تعهدات خدماتی شامل مخاربازنشستگی و بهره پرداختی برای بدهی

صورت، دولت اگر دولتی قادربه انجام این تعهدات و ارائه خدمات باشد، در شرایط مالی خوبی قرار دارد. در غیراین

  کندرا تجربه می 1شرایط فشار مالی

 

 در اقتصاد ایران و شاخص شرایط مالی ثبات مالی  ،ایشاخص پایداری بودجهمحاسبه .۵-۴

 1۳۹۵-1۳۷۰نی در دوره زمادر دو حالت ای در این مطالعه با استفاده از شاخص شکاف کسری اولیه، پایداری بودجه

اتی و سایر درآمدهای دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالی ،مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در حالت اول

 گردد. باشد و در حالت دوم درآمدهای نفتی حذف میدرآمدها می

باشد در آن صورت نرخ  pdt*-pdt <۰، بیانگرشاخص شاخص شکاف کسری اولیه است. اگر pdt*-pdtعبارت 

مین مالی أت و درآمد جاری دولت در حدی نبوده که از عهده مخارج آتی گونه محدودیت افزایش یافتهبدهی بدون هیچ

 و بازپرداخت بدهی برآید، لذا سیاست مالی ناپایدار است.

در سال ط فقدهد که شاخص شکاف کسری اولیه نشان میارزیابی در حالت اول، یعنی با در نظرگرفتن درآمد نفتی، 

 (. 1)نمودار  رار بوده استبرق ایبودجهپایداری  1۳۸1-1۳۷۹و 1۳۷۶های

-1۳۸۹وره زمانی دهند درشرایط عدم استفاده دولت از درآمدهای نفتی در منابع دولت، در دمحاسبات ونمودارها نشان می

 . (1 ود داشته است )نموداروج مالی، ناپایداری1۳۷1

                                                           
1 -Fiscal Stress 
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 ایای و پایداری بودجهشاخص .شکاف پایداری بودجه. 1نمودار 

 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

مشخص ، بوشان-گیری از الگوریتم برایبا بهرهبا استفاده از شاخص فشار بازار پول و برای ارزیابی ثبات مالی، ا در ادامه،

به در اقتصاد ایران بحران بانکی ، 1۳۹۵-1۳۹1و  1۳۸۹-1۳۸۸، 1۳۸۶-1۳۸4، 1۳۷۶، 1۳۷۳-1۳۷۰های در سال گردید

  .(2)نمودار  وقوع پیوسته است

 و شاخص شرایط مالی در ایران ثباتی مالیشاخص بی. 2نمودار

 

 منبع: محاسبات تحقیق
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 های مذکور،ر سالد بر این موضوع تأکید دارند که هاشود. این یافتهلذا فرضیه عدم وقوع بحران بانکی در ایران رد می

ثباتی مالی در ن بیآبه دنبال در این حوزه اند از وقوع بحران مرکزی توانسته و یا بانکمداخالت دولت  ها به واسطهبانک

 تصاد ایران ممانعت به عمل آورند.اق

های مختلف نشان در وقفه این دوضریب همبستگی بین  ای و ثبات مالی، بررسیبودجه تعامل پایداری ارزیابیدر راستای 

 (. ρ=۰.44( و بالعکس )ρ=۰.4۵)ثبات مالی با یک وقفه بیشترین تأثیر را بر پایداری مالی داشته است داد که 

داری مالی را فراهم زمینه ناپای ،تواندمالی می یثباتبی گویای این است کهگرنجر نیز -آزمون علیت نتایج عالوه بر این،

 ثباتی مالی در ایران گرددهای بانکی و یا به عبارتی بیتواند موجب وقوع بحرانمینیز ناپایداری مالی و بالعکس،  آورد

 . )وقفه اول و دوم(

شاخص چهار معیار اصلی درآمد، مخارج، تراز بودجه  ،1۳۹۵-1۳۷۰برای ارزیابی شرایط مالی دولت ایران در دوره زمانی 

و بدهی بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته که دارای هفت زیربخش شامل نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای 

، نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج، نسبت تراز GDP، نسبت مخارج کل به GDPدولت، نسبت درآمدهای غیرنفتی به 

در گام  بوده است. GDPنفتی و نسبت بدهی بخش عمومی به غیر GDPنفتی بودجه به ، نسبت تراز غیرGDPبودجه به 

 1.های اساسی سه گروه به دست آمدپایانی، شاخص شرایط مالی دولت با استفاده از تحلیل مؤلفه

تواند بر قفه میودولت با دو  شرایط مالینشان داد که نیز و بررسی رابطه آن با ثبات مالی شاخص شرایط مالی محاسبه 

  گردد.سوب میعبارتی شرایط مالی دولت یک متغیر پیشران برای ثبات مالی محثبات اقتصاد ایران اثرگذار باشد. به

 گیری نتیجه.۶

وجود  ایای بین ثبات مالی و پایداری بودجههای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهسالشرایط بحران مالی و اقتصادی در 

ای و از سوی دیگر، اعتبار بودجه دارد بخش حاکمیتنحوه و میزان تأمین مالی ای وابسته به . ثبات مالی به نحو فزایندهدارد

روی نیز در ادبیات علمی  .استق عرضه اوراق قرضه دولتی ها از طریگذاری سایر داراییبه عنوان مبنایی برای قیمتدولت 

ای و ثبات مالی دارای ماهیتی دو سویه است. بدین ترتیب که، این موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بین پایداری بودجه

تواند می های بخش مالیای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی است و آشفتگیپایداری بودجه

تواند از مکانیسم انتقال ناپایداری مالی دولت بر ثبات مالی می های مالی بودجه داشته باشد. داری بر موقعیتتاثیر معنی

                                                           
 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  - 1

Zarei, Z. (2014). Assessment and Measurement of Fiscal Condition Index for Iran. Journal of Money and 

Economy, 9(3). 
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 .باشدگذاری، نهادهای پولی و مالی و ساختار بازار بدهی بدهی انباشته شده و جاری، منابع سرمایه طریق

درصد از  ۵۶و  ۸۸درآمدهای نفتی به ترتیب در  اقتصاد ایران حتی با وجود استفادهدهند های این تحقیق نشان مییافته

 ثباتی مالی مواجه بوده است. ای و بیبا ناپایداری بودجه 1۳۹۵-1۳۷۰های سال

این دو گویای تعامل  ،گرنجر -با استفاده از آزمون علیت مالی یثباتای و بیناپایداری بودجهبررسی تعامل همچنین، 

 است. باط دوسویه آنها در اقتصاد ایرانتار ی بر وجودضعیت بوده و نیز تأییدو

 اقتصاد پایش شرایط با همراه مالی بخش عمومی سیستم اصلی هایبخش تحلیل و نظارت رود،می انتظاربر این اساس، 

 از بخشی عنوان ای بهبودجه پایداری باشد و مالی سیستم ثبات حفظ هدف فرآیندهایی با یکی از وظایف اصلی کالن،

 کالن های سیاست برای ضروری مکملی بدهی، مدیریت گیرد. در این بین، استراتژی قرار توجه مورد کالن اقتصاد شرایط

 تواندبخش دولتی می بدهی ساختارتغییرات مثبت در طوری که، است. به مالی ثبات به دستیابی برای سیاسی اقتصادی،

توان این موضوع را نادیده انگاشت بحران تلقی گردد. زیرا، نمی از پس شرایط اقتصادی مالحظه قابل تضمینی برای بهبود

اند و رفتار مالی آنها و دولتی را به خود اختصاص دادههای بخش بدهی از توجهی قابل سهم عموماً، مالی که مؤسسات

 راهم آورد.ثباتی مالی را فتواند زمینه بیت میلچگونگی تعامل آنها با دو

 های سیاستیتوصیه.۷

ای و ثبات مالی، باید های این تحقیق، ، برای برقراری پایداری بودجهو به استناد یافته شدهبا توجه به مباحث مطرح

 گردد:پیشنهاد میبه صورت ذیل الزاماتی در نظر گرفته شود که 

 ضروری  مالی سیستم و عمومی بخش اطالعاتمستمر  و جامع پایش ها،ریسک تغییر حال در ماهیت به توجه با

 . است

 ای است و سازی قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجهتحلیل پایداری بدهی دولت نقطه آغازین پیاده

 .ت داردای در هر کشور ضروربرای برقراری ثبات مالی و پایداری بودجه اجرایی کردن آن

 باشند. زیرا، مدیران داشته مالی ثبات ریسک کاهش در مهمی نقش تواندآنها میو نحوه مدیریت  بدهی مدیران 

مؤسسات مالی به  ترازنامه در مهمی تأثیر تواندمی آنها اقدامات این را در نظر بگیرندکه بخش عمومی باید بدهی

 برای را حاکمیت توانایی تواندمی ضعیف آن مدیریت و بدهی نامناسب باشد. ساختارهای داشته هاویژه بانک

 مالی دچار خدشه نماید. ثبات تضمین
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  در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد اعم از خانوارها و مؤسسات مالی، توجه به تعمیق مالی بخش خصوصی

 بایست مورد توجه قرار گیرد. مهمی است که می

 حد از بیش رشد کردن محدودو  یثبات مالبرقراری ابزاری برای به عنوان  اقتصادی کالن مقررات احتیاطی 

مقررات و نظارت احتیاطی  پوشش دهنده وجود در نظام مالی ایرانمساختار نظارتی . زیرا، شوند سازیپیادهاعتبار 

 .اندنظر گرفته نشده ردو نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور  نبودهکالن 

 باید توسط ترتیبات است که های مالی و پولی سازی مؤثر سیاستمدیریت بهینه بدهی دولت نیازمند هماهنگ

  .نهادی و عملیاتی پشتیبانی شوند



 

22 
 

  

 منابع و مأخذ: 

. 1۳۹۳، پاییز 1۷سال ششم، شماره  های پولی و بانکی.پژوهش(. آزمون پایداری مالی در ایران. 1۳۹2زارعی، ژاله. جاللی نائینی، سید احمدرضا. )

 . ۸2-۶۳صفحات 

فصلنامه اقتصاد . ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی )رویکردآزمون هشدارهای اولیه((. 1۳۹1. )کمیجانی، اکبرزارعی، ژاله. 
 1۵2-12۷ ، صفحه1۳۹1، پاییز (1۰)پیاپی ۳، شماره ۳دوره  کاربردی.

های سیاست(. تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه. 1۳۹۳وش، اسداهلل. قربان شیران، علی. )فرزین
 . 2۸-۳. صفحات 2، شماره ۸جلد . اقتصادی

 

Alińska, A.(2016). Fiscal Sustainability and Financial Stability–Challenges and Experiences during a 

Time of Financial Crisis. Structural Changes in Public Sector Units, 13. 

Arnett, S. (2014). State Fiscal Condition Ranking the 50 States. Mercatus Center, George Mason 

University, 18. 

Bê Duc, L., G. Le Breton (2009). Flow-of-funds analysis at the ECB. Framework and applications, 

ECB Occasional Paper Series, No. 105. 

Das, M. U. S., Surti, J., Ahmed, M. F., Papaioannou, M. M. G., & Pedras, M. G. (2010). Managing 

public debt and its financial stability implications (No. 10-280). International Monetary Fund. 

Duc, L. B., & Le Breton, G. (2009). Flow-of-funds analysis at the ECB–framework and 

applications (No. 105). European Central Bank. 

Edwards, S. (2003). Debt relief and fiscal sustainability. Review of World Economics, 139(1), 38-65.  

Eichengreen, Barry & Hausmann,R.(1999). Exchange Rates and Financial Fragility.NBER Working 

Paper, 7418. 

Eichengreen, Barry,. Rose,Andrew & Wyplosz,Charles. (1996). Contagious Currency Crises: First 

Tests. Scandinavian Journal of Economics, 98, (4). 

Honohan, P. (2007). Banks and the budget: lessons from Europe. Speech delivered at SUERF 

Conference, Dublin, 20 September. The internet link: www.bis.org/review/r100921b.pdf?frames=0. 

Hoogduin, L., Öztürk, B., Wierts, P. (2010). Public Debt Managers’ Behaviour: Interactions with Macro 

Policies. Banque de France conference on “New Challenges for Public Debt in Advanced Countries”, 

Strasbourg, 16–17 September 2010. 32 p. 

Houben, A. C., Kakes, J., & Schinasi, G. J. (2004). Toward a framework for safeguarding financial 

stability (Vol. 4). International Monetary Fund. 

http://jae.srbiau.ac.ir/issue_801_804_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+10%29%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+127-152%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-183.html


 

23 
 

Jesic, M. (2013). Implications of fiscal irresponsibility on financial stability. Journal of Central Banking 

Theory and Practice, No. 3, pp. 111–138. 

Keliuotyte-Staniuleniene, G. (2015). Fiscal sustainability and its impact on financial stability in 

Lithuania and other new member states of the European Union. Ekonomika, 94(2), 28. 

Komarkova, Z., Dingová, V., & Komárek, L. (2012). Fiscal sustainability and financial stability. Czech 

National Bank Financial Stability Report, 2013, 103-112. 

Krejdl, A. (2006). Fiscal Sustainability: Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance 

Sustainability. Na Příkopě: Czech National Bank, Economic Research Department.  

Mishkin, F. S. (2006). Financial stability in Iceland. Iceland Chamber of Commerce. 

of European Economic Policy, Vol. 48, number 2, pp. 106–115. 

Rutkauskas, V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after 

economic downturn. Ekonomika, 94(3), 70. 

Schinasi, G. J. (2004). Defining Financial Stability. IMF Working Paper, No. WP/04/187. 19 p. 

Schinasi, M. G. J. (2005). Safeguarding financial stability: theory and practice. International Monetary 

Fund. 

Tagkalakis, A. O. (2014). Financial stability indicators and public debt developments. The Quarterly 

Review of Economics and Finance, 54(2), 158-179. 

Tichy, G. (2013). What can sector accounts tell about the financial crisis? Intereconomics. Review 

Von Hagen, J., & HO, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking 

crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-1066.  

 


