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 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانپایداری بودجهاثرات متقابل ارزیابی 
 

  1ژاله زارعی

 

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

ی است و بخش مالای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات سویه است. بدین ترتیب که، پایداری بودجه
در این  های مالی بودجه داشته باشد. بر این اساس،داری بر موقعیتتواند تاثیر معنیهای بخش مالی میآشفتگی

رایط شاخص شبه ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران استخراج گردید و با توجه های پایداری بودجهشاخص مقاله
 فاده ازدهد که اقتصاد ایران حتی با وجود استهای این تحقیق نشان مییافته مورد ارزیابی قرار گرفت.مالی 

ثباتی مالی ای و بیبا ناپایداری بودجه 1۳۹۵-1۳۷۰های درصد از سال ۵۶و  ۸۸درآمدهای نفتی به ترتیب در 
اط دوسویه ارتب گرنجر، گویای -این دو وضعیت با استفاده از آزمون علیت اثرات متقابلمواجه بوده است. بررسی 

اخص شرایط ثباتی مالی در اقتصاد ایران است. همچنین ارزیابی همبستگی ثبات مالی و شای و بیناپایداری بودجه
بر ثبات یانه( )با تواتر سالمالی دولت گویای این است که سالمت مالی دولت به عنوان متغیری پیشران با دو وقفه 

ا پایش های اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه بد نظارت و تحلیل بخشرومالی اثرگذار است. لذا، انتظار می
ماهنگی هسازی مقررات احتیاطی کالن اقتصادی و درنهایت ، پیادهتحلیل پایداری بدهی دولتشرایط اقتصاد کالن، 

 کامل سیاست مالی و پولی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

 بدهی دولت ایبودجه پایداری ثبات مالی، های کلیدی:واژه

  

                                                           
  zhalezarei@gmail.com، تهران، ایران.پژوهشکده پولی و بانکی - 1
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 .مقدمه1
ای بین ثبات مالی و پایداری های اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهشرایط بحران مالی و اقتصادی در سال

ای وابسته به تعامل دو سویه بین بخش مالی و بخش حاکمیت وجود دارد. ثبات مالی به نحو فزاینده 1ایبودجه
که، اعتبار حاکمیت، حکم منبع موثق و مطمئن برای تضمین بخش مالی را دارد )از طریق تزریق طوریاست. به

ز طریق عرضه اوراق قرضه دولتی بدون ها اگذاری سایر داراییمستقیم منابع مالی( و به عنوان مبنایی برای قیمت
کننده ورود جریان اعتبار به بخش واقعی اقتصاد و همچنین نمایند. در عین حال، بخش مالی تضمینریسک عمل می

 شود.یکی از منابع تأمین مالی دولتی محسوب می
مالی به سمت بخش های اخیر بر این موضوع تأکید نمود که مکانیسم انتقال ریسک از بخش بحران مالی سال

های باشد: )الف( حمایت دولت از بخش مالی )افزایش مستقیم سرمایه، تضمینحاکمیت از طریق دو کانال می

از بخش مالی با تشدید رکود در  2دولتی و غیره( که باعث افزایش بدهی حاکمیت می شود؛ )ب( اهرم زدایی

شود. از سوی دیگر، افزایش مخارج در بودجه می های اقتصادی که در نهایت منجر به کاهش درآمد وفعالیت
 شود به شرح زیر هستند:هایی که به واسطه آن ریسک حاکمیت وارد بخش مالی میمهمترین کانال

 ها تغییر در سطح ریسک دارایی .1
 گذاری مجدد اوراق قرضه دولتی زیان در اثر قیمت .2
ورت متقابل همزمان عمل نمایند و یا حتی می توانند به صای مستقل از هم و یا توانند به گونههای فوق میکانال

ها گردد که تواند در هر دو بخش منجر به افزایش زیان و رشد هزینهیکدیگر را تقویت نمایند. وقوع این امر می
و بخش دثباتی مالی، الزم است هر تأثیرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. لذا، جهت ممانعت از بی

 بات باالیی برخوردار باشد.از ث
ر ادبیات ای و پایداری آن به ثبات مالی تاکنون هیچ تحلیل تفصیلی ددرخصوص چگونگی اثرگذاری تغییرات بودجه

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

ای و ثبات مالی است. بر این پایداری بودجهاثرات متقابل طالعه، بررسی با توجه به آنچه گفته شد، هدف این م
ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران را ارزیابی نماید. برای اساس، این مقاله در نظر دارد اثرات دوسویه پایداری بودجه

ای و ثبات مالی اشاره و سپس نحوه به ادبیات نظری پایداری بودجهو سوم  دستیابی به این هدف، در بخش دوم
ها پاسخ داده می شود که به این پرسشپنجم بیان خواهد شد. در بخش دز بخش چهارم  بر یکدیگر آنهااثرگذاری 
ان های بخش دولتی در دورای حفاظت نمود و منبع افزایش بدهیتوان از ثبات مالی و پایداری بودجهچگونه می

                                                           
1- Fiscal sustainability  
2 - Deleveraging 
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ای در اقتصاد ایران، های ثبات مالی و پایداری بودجههای پایانی، با ساخت شاخصپس از بحران چیست؟ در بخش
 گردد.های سیاستی نیز بیان میگردد و بر این اساس توصیهوضعیت آنها نسبت به یکدیگر و ارتباط بین آنها بررسی می

 ای .پایداری بودجه2
در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سبب گردید تا  GDP1ت باالی بدهی به وقوع بحران مالی اخیر و نسب

کردن توازن المللی در جهت متعادلالمللی پول و مؤسسات اعتباری بینالمللی مانند صندوق بینهای بینسازمان
های رل افزایش بدهیمدت تأکید ورزند. بر این اساس، حفظ انضباط مالی و کنتای در بلندبودجه و پایداری بودجه

های سیاست ترین اصطالحات در بررسیبه یکی از رایج« ایارزیابی پایداری بودجه»دولت در کشورها باعث گردید 
ای مواجه بوده و دولت مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر با محدودیت بودجهمالی تبدیل گردد. به باور آنها، 

 های دولت در افق بلندمدت، صفر باشد.نده باشد، به عبارتی باید مجموع بدهیگیرها قرضتواند در همه دورهنمی
های مالی جاری دولت اشاره دارد ای در بعد زمان، مفهومی بلندمدت است و به الزامات آتی سیاستپایداری بودجه

های ها، سیاستبدهیزدن به توان بازپرداخت  تواند بدون آسیبدهد که آیا دولت میو این سؤال را پاسخ می
، سیاست مالی دولت زمانی پایدار است ۳(. از دیدگاه بالنچارد2۰۰۳، 2ای خود را ادامه دهد )کراک و رامونبودجه

که هر کسری، با یک مازاد در آینده تأمین مالی شود. یعنی اگر در چندین سال دولت با کسری بودجه مواجه باشد، 
ای زمانی پایداری بودجه سیاستگذارمالی، منظر مازاد بودجه باشد. در مجموع، ازرود که در آینده دارای انتظار می

 پولی یا مالی ها و یا تعدیالت بزرگبرقرار است که دولت مجبور به نکول، مذاکره مجدد، تغییر ساختار بدهی
 .نشود هابدهی فشار از ناشی

و اعتماد بستانکاران به  4وابسته به اعتبار بودجهبا این حال، قدرت پرداخت بدهی بخش حاکمیت تا میزان باالیی 
ای تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان درآمد ومخارج باشد. اعتماد به پایداری بودجهای دولت میپایداری بودجه

 بینی شده در بودجه، نرخ سود و رشد اقتصادی قرار دارد.پیش

                                                           
مالی افزایش  و بازسازی مالی را از بین ببرد، کسری GDPای مرتبط با کاهش شدید در نماید تا فشار درآمدی و هزینهـ همچنان که دولت تالش می1

 گردد. می GDPیابد و این موضوع منجر به افزایش نسبت بدهی عمومی به می
2- Enzo Croce & V. Hugo Juan-Ramon 
3- Blanchard 

، اعتبار بودجه در گام نخست، بستگی به میزان انحراف مخارج دولت از هزینه کلی برآورده شده در بودجه و همچنین PEFAبر اساس چارچوب  - 4
ر های سیاستی دولت با عملکرد آن مورد ارزیابی قراهای آن دارد. در گام بعدی، درجه انطباق وعدهبینیمقدار انحراف منابع درآمدی دولت از پیش

دهد که شود. در نهایت با سنجش موجودی کل تعهدات معوقه پرداختی، این مسأله را مورد بررسی قرار میگرفته و تعهدات نقدی دولت بررسی می
در  اند که بتوان از روی آنهاای خوب ثبت شدهآیا مخارج ثبت شده انعکاس صحیحی از مخارج واقعی هستند و همچنین اینکه این معوقات به اندازه

 ها اطالعاتی کسب کرد؟خصوص پرداخت معوق
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 .ثبات مالی 3
پذیری آنها به تولید حقیقی در کشورهای مختلف، اهمیت رابطه بین آسیبهای مالی و ضربه بزرگ وقوع بحران

« چگونه ثبات مالی تضمین گردد»تر کرد. این سؤال که های اخیر پررنگسیستم مالی و ثبات اقتصاد کالن را در دهه
ولی در بین های پولی و مالی قرار گرفت و باعث شد مفهوم ثبات مالی همانند ثبات پدر صدر دستور کار مقام

گردد که بانکداران مرکزی به موضوعی غالب تبدیل گردد. از نظر مفهوم شناسی، ثبات مالی به وضعیتی اطالق می
ها، بازار سرمایه، های سیستماتیک ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننمایند و اجزای سیستم مالی اعم از بانکبحران
 1و عملکرد مناسب برخوردار باشند. بر اساس دیدگاه شیناسی ها از استحکامهای بیمه و بازار داراییشرکت

( به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته درحوزه مالی، ثبات مالی به معنای ممانعت از ورود عناصر اصلی 2۰۰۴)
نمایند. شیناسی ای کارایی اقتصاد را تهدید میهایی است که به صورت دورهسیستم مالی در یک سری عدم تعادل

بات مالی را شرط الزم برای ارزیابی، شناسایی و مدیریت درست ریسک مالی )اعتباری، نقدینگی و بازار(، جهت ث
های مالی داند که بحران( ثبات مالی را وضعیتی می2۰۰۶)2داند. میشکینحداکثر نمودن کارایی اقتصاد می

در سال  ۳داشت بر اساس دیدگاه هوبن و شیناسیسیستماتیک، ثبات اقتصاد کالن را تهدید نکنند. البته، باید توجه 
های مالی نیست؛ بلکه به توانایی سیستم مالی برای واکنش (، ثبات مالی صرفاً به معنای عدم وجود بحران2۰۰۴)

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

 ای ثبات مالی و ثبات بودجهبل اثرات متقا.۴
ایداری ای بین ثبات مالی و پهای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهشرایط بحران مالی و اقتصادی در سال

ز جمله کنند که بحران مالی، اقتصادی و بودجه، اای وجود دارد. بر این اساس، کارشناسان استدالل میبودجه
 تواند عدم ثبات دیگری را موجب گردد.یکی از آنها میمواردی هستند که بی ثباتی در 

ارد و از دای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی های بخش مالی نشان داد پایداری بودجهآشفتگی
لت برای داری بر تأمین مالی بودجه و میزان توانایی دوتواند تاثیر معنیهای مالی میسوی دیگر، وقوع بحران

ای اری بودجهتوان نتیجه گرفت که ارتباط بین پایدقراض داشته باشد. بر این اساس و نتایج مطالعات تجربی میاست
رای ارزیابی بو ثبات مالی دارای ماهیتی دو سویه بوده و در ادبیات علمی نیز روی این موضوع توافق وجود دارد. 

در بخش دوم،  ای بر ثبات مالی مورد بررسی قرار گرفته واین ارتباط، در این بخش، ابتدا اثرات ناپایداری بودجه
 گردد. چگونگی اثرگذاری عدم وجود ثبات مالی بر پایداری مالی دولت ارزیابی می

                                                           
1- Schinasi 
2 -Mishkin 
3  -  Houben & Schinasi 
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 ای بر ثبات مالی اثرات ناپایداری بودجه. 1-۴
عنوان یک معیار تواند به ( بر این موضوع تأکید دارد که افزایش در بدهی به تنهایی نمی2۰1۵)1راتکاسکاس 

هایی را به همراه دارند که با کاهش توان بازپرداخت ها ریسکزیرا، این بدهی ؛ای تلقی گرددارزیابی پایداری بودجه
شود که هیچ دارایی مناسبی وجود نداشته تر میشوند. این شرایط زمانی وخیممطالبات طلبکاران، بیشتر نمایان می

ای دولت به عنوان دن تعهدات استفاده شود. بدین ترتیب، کاهش پایداری بودجهباشد که بتواند به منظور برآور
های احتمالی تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ثبات مالی بستانکاران را به دلیل وارد آوردن زیانبدهکار می

شته و بدین ترتیب هم ثبات بدتر کند. پیامدهای نکول بدهکاران در قبال تعهداتشان، بر بازیگران کل اقتصاد اثر گذا
 مالی و هم پایداری بودجه را کاهش دهد. 

های ش بدهیای دارد و افزایکارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که ثبات مالی ارتباط قوی با پایداری بودجه
دهند می یحشود. برای تشریح این ارتباط اینگونه توضهای مالی قلمداد میدولت یکی از منابع اصلی وقوع بحران

لت، چهار بزرگترین بازیگران اقتصاد کالن است. درآمد، هزینه، کسری و بدهی انباشته شده دوکه دولت یکی از 
زاد و یا شاخص عمده فعالیت های آن است که ارتباطات قوی با یکدیگر دارند. سیاست مالی تأثیر مستقیم بر ما

 تواند در تغییرات بدهی عمومی دیده شود. کسری بخش مالی دولتی دارد و این به نوبه خود، می

ی( آسیب مثالً رکود اقتصادشود که دولت به هر گونه شوک غیرمنتظره )از این منظر، رشد بدهی عمومی موجب می
ستقیم(. یا تواند به طور مستقیم منجر به عدم توان پرداخت بدهی دولت شود )اثر مپذیر باشد؛ زیرا این امر می

گذاری شده و به دنبال ها یا افزایش سرمایههای دولت برای مدیریت هزینهتر باعث کاهش تواناییاینکه، بدهی باال
خود منجر به  آن توانایی حمایت از رشد اقتصادی را نداشته باشد )اثر غیر مستقیم(؛که وجود این شرایط، به نوبه

 ایجاد عدم تعادل در عملکرد اقتصادی در آینده گردد.

پذیری مؤسسات مالی های اقتصادی در دوران پس از بحران مالی نیز نشان داد در این دوره ریسکبررسی حتی
طوری که، به دلیل عدم شود ارتباط متقابل آنها با بخش دولتی بیشتر شود. بهیابد و این امر موجب میکاهش می

سات، مواجهه با بخش خصوصی را کاهش تقاضا و عرضه در این دوران، بخش مالی اعم از نهادهای مالی و مؤس
های مالی را نسبت به دهد. بنابراین، تغییرات در ساختار دارایی، واسطهو تعامل با بخش دولتی را افزایش می

. در نهایت، مشخص نمایدتغییرات ناگهانی در پایداری مالی )به رغم تنوع بخشیدن به سهام خود( آسیب پذیرتر می
ثباتی اقتصادی، شکنندگی مالی است. بدین گونه که، عدم توانایی بازپرداخت بدهی صلی بیگردید یکی از منابع ا

های دولتی به ساز پرداخت نکردن بدهی مؤسسات و نهادهای مالی و شرکتتوسط دولت ممکن است زمینه
ها ، اقدامات متقابل دولتها را فراهم آورد در نتیجهطلبکاران گردیده و این امر زمینه فقدان سرمایه برای جبران زیان 

                                                           
1 - Rutkauskas 
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پایداری مالی را با ریسک مواجه کرده و بحران تواند )برای حفظ ثبات در بخش بانکی و تقویت تقاضای کل( می
 مالی را به وجود آورد. 

ی و سیستم ای دولت، بازارهای اوراق قرضه دولتمشاهدات تجربی در بخش بانکی نیز نشان داد عدم پایداری بودجه
سک نکول دولتی ای ارتباط نزدیکی با ریثبات کرده است. به بیان ساده، پایداری بودجهدر برخی کشورها بی بانکی را

 اشد. تواند اثر منفی بر سیستم بانکداری داشته بو ارزش اعتباری دولتی دارد و افزایش ریسک حاکمیتی می

های مرتبط با تغییرات در سطح پذیریآسیب تجربی نیز مؤید این موضوع هستند که بحران مالی متأثر ازمطالعات 
( نشان دادند که افزایش سهم بدهی 2۰1۰) 1و ساختار بدهی دولت است. برای مثال، هوگدین و همکاران

کند. آنها ادعا مدت، منجر به خطر بیشتر تأمین مالی مجدد شده و مدیریت بدهی، ثبات مالی را تضعیف میکوتاه
عنوان ریسک اصلی ثبات مالی و پولی در نظر گرفته شود. داس و همکاران تواند بهکنند که سیاست مالی میمی

کنند که ثبات مالی تابعی از سطح بدهی عمومی )اوراق بهادار(، پرتفوی )ترکیب(، مبنای ( ثابت می2۰1۰)
 گذاری، توسعه بازار سرمایه و بدهی و عوامل سازمانی است. سرمایه

ثباتی مالی را در تواند بیای می( بر این باورند که وضعیت ناپایداری بودجه۰1۳2) ۳(، جسیک2۰۰۷)2هونوهان 
های انتشار اوراق بدهی و گذار، افزایش هزینهپی داشته باشد. کاهش اعتبار بودجه، محدود شدن پشتوانه سرمایه

م آورد. ادامه روند تواند زمینه افزایش فشار بر مؤسسات مالی را فراهفرصت های محدود استقراض عمومی می
گذاری را به وجود آورد و با تأثیر منفی بر ، محدودیت در سرمایهتواند بدبینی بازارکسری بودجه می-مارپیچ بدهی 

ثباتی اقتصادی تلقی گردد. همه نتایج بر این موضوع تأکید دارند که، این تأثیر عنوان منبعی برای بیبخش مالی، به
سطح بدهی عمومی، سررسید و ساختار مالکیت بستگی دارد )هوگدیون و همکاران،  روی ثبات مالی، عمدتاً به

2۰1۰ .) 

ای با اثرگذاری توان گفت پایداری بودجهمی 2۰1۴المللی پول در سال های صندوق بیندر مجموع، بر اساس گزارش
 تواند بر ثبات مالی اثر گذار باشد. بر متغیرهای ذیل می

 ( :نسبت تراز مالی و بدهی1متغیرهای اقتصاد کالن )( حس2های دولت به تولید ناخالص داخلی؛ ) اب
( ۴)( سهم پس اندازهای خانوار از تولید ناخالص داخلی و ۳جاری، سطح و نوسانات جریان سرمایه؛ )

 رشد تولید ناخالص داخلی و تورم. 

                                                           
1  - Hoogduin &et.al. 
2 -Honohan 
3 - Jesic 
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 ( :میزان اوراق بدهی و بازده آنه1ساختار بازار )( ترکیب ۳( موجودی خارجی اوراق قرضه محلی؛ )2ا؛ )
 اق حمایتی. ( بازار مشتقات و انواع اور۵( انواع اوراق با سود ثابت و )۴و تنوع پایگاه سرمایه گذار؛ )

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

ای بر ثبات های اثرگذاری ناپایداری بودجهشود کانال( مشاهده می1بر اساس موارد مذکور، چنانچه در )جدول 
ازار بدهی گذاری، ساختار بمالی در بسیاری از کشورها از طریق انباشت بدهی، وضعیت بدهی جاری، منابع سرمایه

 های نهادی بوده است. و جنبه

 ای بر ثبات مالیهای اثرگذاری پایداری بودجه. کانال1 جدول

 سیاست کاهش ریسک سیاست پیشگیرانه کانالها

کاهش هزینه و استفاده از ابزارهای  انباشت بدهی
 کاهش ریسک 

 اندازی بازار بدهیبیع متقابل بدهی؛ راه

ابزارهای کاهش هزینه و استفاده از  وضعیت بدهی جاری
 کاهش ریسک

؛ استفاده از مشتقات 1ایمبادله مزایده
 مالی

گذار، متنوع ساختن منابع سرمایه منابع سرمایه گذاری
های ریسک منابع نظارت بر شاخص

 گذاری و اتخاذ استراتژی مناسب سرمایه

ای؛ مبادله متقابل بدهی؛ مزایدهبیع
های ارتباطات سازی برنامهپیاده

 گذارهاسرمایه

انتشار اوراق مبنا؛ ایجاد ساختار مناسب  ساختار بازار بدهی
؛ 2هاگران و بازارگرداناولیه برای معامله

هماهنگی با نهادهای نظارتی؛ ایجاد 
چارچوب حقیقی مناسب؛ تدوین 

 استراتژی توسعه بازار بدهی 

تغییرات در چارچوب قانونی و 
 استراتژی بدهی

ماهنگی با سیاست پولی و مدیریت ه های نهادیجنبه
وجوه نقد؛ حفظ چارچوب ارتباطی 

ها و قوانین بر مناسب؛ تطبیق استراتژی
 المللی اساس قواعد بین

تغییرات در چارچوب حاکمیت قانونی 
 و استراتژی بدهی

 2۰1۰س و همکاران، امنبع: د

                                                           
 .کنند تا کسی تخلف نکندای هستند که بر کار مزایده نظارت میتعدادی از خریداران اصلی و حرفه - 1
کرده و بنا به  کاالهای اقتصادی یا ام به خرید و فروش دارایی مالی )اوراق بهادار(، اقدسود هستند، که با هدف کسب هاییشرکت افراد یا- 2

 .کاهنددارایی میماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت 

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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های پیشگیرانه و کاهش ریسک اثرات بدهی دولتی نیز بیان شده است که به طور مختصر در این جدول سیاست
 شود. در ذیل توضیح داده می

 گذاران دارند. های مختلف سرمایهمدیران بدهی، معموالً شناخت صحیحی از انتقال ریسک به گروه
های بازیگران کلیدی و ارزیابی گذاریبر سرمایه بنابراین، پایش قوی و مستمر بر مدیریت بدهی، نظارت

ساختار دارایی آنها از جمله موارد مهمی است که این مدیران باید همواره در نظر داشته باشند. انجام این 
گذاری در بخش اوراق بهادار دولتی تواند اطالعات مهمی را به منظور ارزیابی تمایل به سرمایهکار می

 ها قرار دهد. جدید، در اختیار آن
  مدیران بدهی باید هنگام برخورد با نکول بدهی یا کاهش ارزش بدهی، احتیاط را رعایت کرده و تأثیر

تواند اعتبار های خود را بر ثبات مالی در نظر بگیرند. مدیریت نامناسب بدهی میتصمیمات و سیاست
های مختلف اقتصادی و بازارهای دولت را کاهش داده و توانایی دولت برای مدیریت نقدینگی در بخش

های وسیعی مالی را به طور مؤثر تضعیف کند. در موارد تجدید ساختار بدهی، مدیران بدهی باید ارزیابی
بندی برای استفاده از مشتقات مالی، سطح و میزان تعدیل و زمان، ایمبادله از مواردی همچون مزایده

 عملیاتی کردن آنها را ارائه دهند.
 ایثرات عدم ثبات مالی بر پایداری بودجها. 2-۴

ها شدند. حجم های همه قاره، مقامات ملی مجبور به مداخله در بازارهای مالی و بانک2۰۰۷بحران مالی سال در 
ترین مداخالت دولتی های دولتی که ابتدا در ایاالت متحده و سپس در اروپا و آسیا صورت گرفت،گستردهحمایت

ات، اغلب مؤسسات بزرگ مالی من جمله بوده است. در نتیجه این اقدام 1۹2۰های مالی پس از دهه در بخش
 بخش بانکداری در جهان یا تحت حمایت کامل دولت و یا در اختیار دولت قرار گرفتند. 

های مالی باالیی های مالی، هزینهای دولت در حل بحراندهند که اقدامات مداخلهالبته، مطالعات تجربی نشان می
بیانگر این است که وقوع این  2۰1۳-1۹۸۰رخ داده در دوره زمانی  بحران بانکی ۶۸که، ارزیابی طوریدارد. به

 ها تحمیل کرده است. های مالی قابل توجهی را بر دولتها، هزینهبحران

های مالی بر تأمین مالی دهنده تأثیر بحرانهای مستقیم، به طور کامل نشانباید به این نکته اشاره داشت که هزینه
بانکی در یک ویژه در بخش ها فقط بر اساس مداخالت مستقیم دولتی بهبخش از هزینه دولتی نیستند. زیرا این
های کنند که بانکشوند. این مداخالت معموالً پس از مرحله پیشگیری از بحران بروز میدوره بحرانی ناشی می

های مالی صاد، هزینهها بر بخش واقعی اقتها به واسطه اثرات بحرانمرکزی سعی در تثبیت مالی دارند. دولت
های بانکی معمواًل صرف ریسک را باال که، به عنوان نمونه، بحرانطوریشوند. بهغیرمستقیمی را نیز متحمل می

کنند. این وضعیت زمینه کاهش مصرف و گیرندگان بانکی را دچار اخالل میبرده و ذخیره اعتباری برای وام
ها است. ترکیب آن اثرات منفی بر رقم کلی تقاضا، رشد و ارزش دارایی آورد که نتیجهگذاری را فراهم میسرمایه
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دنبال آن اتخاذ سیاست مالی انقباضی دولت خواهد شد که رکود اقتصادی این اثرات باعث کاهش درآمد دولت و به
های استقراض، هزینه های ناشی از رکود و افزایشتوان اینگونه استنباط نمود که بحراندنبال دارد. بنابراین میرا به

 گذارند. از جمله عوامل دیگری هستند که به طور غیرمستقیم بر تأمین مالی دولتی تأثیر می

های مالی غیرمستقیم ای مستقیم، هزینههای بودجهتواند شامل هزینهبر این اساس، مخارج کلی خروج از بحران می
تواند نشانگر ر این باورند که تغییرات در بدهی بخش دولتی میطوری که، بسیاری بو هرگونه هزینه بازیابی باشد. به

های بانکی باشد؛ چرا که این افزایش، اثرات مربوط به سایر رویدادهای احتمالی در محدوده رقم واقعی هزینه بحران
دهند کل گیرد. اگر با این رویکرد به مسأله نگاه شود، مطالعات تجربی نشان میزمانی بحران را نیز در نظر می

درصد از تولید ناخالص داخلی را  1۴بیش از  2۰11-1۹۸۰های بحران مالی متحمل شده در بازه زمانیهزینه
دهد. جدیدترین موج را نشان می GDPدرصد  ۴۰بحران پر هزینه، افزایشی بیش از  11شود که در مورد شامل می

درصد از  2۴، میانگین افزایش در بدهی بخش دولتی، کهها نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوریاز این بحران
GDP نشان داده است که این افزایش در برخی از  2۰1۳های بانک دویچه در سال دهد. بررسیرا تشکیل می

 کشورها حتی بیش از دو برابر این مقدار بوده است.

ثباتی مالی، تقیم و غیرمستقیم بیهای مسها و تأمین مالی هزینهها برای انجام این سیاستواضح است که دولت
مرکزی و یا سایر نهادهای  بایست از مردم، بانککسری بودجه باالیی خواهند داشت که برای تأمین مالی آن می

المللی استقراض نمایند. این شرایط، افزایش میزان بدهی دولت و سپس ناپایداری را به دنبال خواهد داشت. بین
 گردد. می ای را سببی و وجود بحران مالی، ناپایداری بودجهثباتی مالعبارتی، بیبه

ای بر ثبات مالی و بالعکس، در مباحث فوق بر این موضوع تأکید داشتند که بین بررسی اثرات پایداری بودجه
ثباتی به عبارتی، موارد مذکور در این بخش نشان داد که چگونه بی ارای ماهیتی دو سویه است.ارتباط بین این دو د

های دیگر اقتصادی را به مخاطره اندازد و چگونه این اثرات دومینویی به تواند شرایط بخشمالی در یک بخش می
 ((. 1های مختلف انتقال و تسری یابد )شکل )تواند توسط عاملین اقتصادی به بخشآسانی می
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 (2۰1۵) راتکاسکاس: منبع اقتصادی، عاملین مالی هایوابستگی -1 شکل

 ای. حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجه۵
تواند عملکرد مناسب سیستم مالی، بخش هایی مواجه است که میحفاظت از ثبات و پایداری با ریسکفرآیند 

 را برداشت.  زیر هایتوان گامها میعمومی و اقتصاد را تهدید کند. برای ارزیابی و کاهش این ریسک

 و سیستم مالی ها، پایش جامع و مستمر اطالعات بخش عمومی با توجه به ماهیت در حال تغییر ریسک
ای برای نظارت بر های مالی و غیرمالی دورهضروری است. بر این اساس، کارشناسان، استفاده از حساب

کنند. ثبات مالی را به عنوان یک گام مهم در جهت بهبود کلی چارچوب ارزیابی ثبات و پایداری توصیه می
ل سیستم و نتایج احتمالی آن در صورت ویژه برای ارزیابی مشکالت در داخهای مالی بهاطالعات حساب

تحقق ریسک از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته باید به این نکته اشاره داشت که از یک طرف، تضمین 
های مختلف اقتصادی به دست آیند، مشکل و کیفیت مناسب این اطالعات که از نهادهای مالی یا بخش

تواند بر ارزیابی و نظارت اثرگذار عات در زمان جاری میگیر است. از سوی دیگر، عدم وجود اطالوقت
 شوند. باشد. زیرا، اطالعات پس از گردآوری معمواًل بعد از یک دوره زمانی پایش و اعالم می

 تواند برای نظارت بر تحوالت در طول زمان در الگوهای اقتصادی استفاده شود. چارچوب جریان نقدی می
های بزرگ پذیری بخش مالی به شوکتواند برای ارزیابی آسیبن وجوه میعالوه بر این، چارچوب جریا

گذاری های سرمایهصندوق های بازنشستگیصندوق   

های غیرمالیشرکت نهادهای پولی  

های بیمهشرکت  

 دولت مرکزی

 سایرنهادهای مالی خانوارها
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استفاده شود. البته، استفاده از چارچوب جریان نقدی برای ارزیابی ثبات پولی، به اطالعات بیشتری نیاز 
های امکان ردیابی روابط بدهکار/ بستانکار را در میان بخش« چه کسی به چه کسی»های دارد. اما، حساب

چه کسی، چه چیزی را، و با چه ابزاری تأمین »تواند برای تحلیل اینکه کند. این شرایط میهادی بررسی مین
 (.2۰۰۹ 1، مورد استفاده قرار گیرد )بی داک و لی برتون«کندمالی می

 بایست توجه به تعمیق مالی بخش خصوصی در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد مهمی است که می
تواند اندازه رشد بدهی بخش دولتی زیرا میزان عمق مالی این بخش از اقتصاد می ؛وجه قرار گیردمورد ت

دهد تا زمان آغاز بحران عنوان نمونه، بررسی بحران مالی در اروپا نشان میپس از بحران را تعیین نماید. به
نتظار بود. سود خالص مالی، تغییرات در تعادل عوامل مختلف اقتصادی به پیروی از الگوی مورد ا

، تغییرات جاری در 2۰۰۵های مالی تا زمان آغاز بحران نسبتاًکوچک بود. از سال های مالی شرکتدارایی
های خود را افزایش دادند، خانوارها به تدریج های غیرانتفاعی خالص بدهیمعامالت مشاهده شد. شرکت

دهی به های مالی، وامی جهان همراه با شرکتانداز خود را کاهش دادند و بقیه نهادهای مالخالص پس
های مالی دولت موفق به کاهش هزینه 2۰۰۷و  2۰۰۶های اقتصاد اتحادیه اروپا را افزایش دادند. در سال

به شدت افزایش یافت. بخش خصوصی خالص  2۰۰۹ها و بدهی ها از سال شد. با این حال، دارایی
ادامه یافت. پس از  2۰1۴افزایش داد و این وضعیت تا سال  های مالیهای خود را مانند شرکتدارایی

بحران، بخش دولتی مجبور به قبول کسری و افزایش بدهی شد و تعهدات مالی تا قبل از رکود اقتصادی 
توسط بخش خصوصی منجر به ایجاد تعهدات بخش دولتی شد. بنابراین، محققان بر این باورند که بدهی 

های اخیر بیشتر یک نتیجه بود و نه به علت های عضو اتحادیه اروپا در سالعمومی ایجاد شده در کشور
( معتقد است تقاضای بخش خصوصی موجب افزایش نامطلوب 2۰1۳) 2بحران مالی. همانطور که تیکی

های بودجه دولت. نکته دیگر اینکه، دارنده بدهی مهم نیست. زیرا، بدهی ها بوده است و نه کسریبدهی
های عمومی باالتر خصوصی که قبل از بحران مالی رخ داده، پس از آن باعث شد که بدهیباالتر بخش 

های مالی باالتری تنظیم کرده است. در حالتی که، دولت رود؛ چرا که اقتصاد در گذشته خود را با جریان
های خالص بدهی خود را کاهش دهد، خانوارها باید خالص پس انداز خود را کاهش دهند و شرکت

های خود را برای حمایت از عملکرد اقتصاد عمومی افزایش دهند. با این حال، غیرمالی، باید خالص بدهی
روشن نیست که آیا بخش خصوصی و سایر نقاط خارج از مرزها، مطابق با تغییرات تجویز شده دولت 

ی شدید و طوالنی مدت، رسد. عدم اطمینان ناشی از رکود اقتصادعمل کنند و این امر بسیار بعید به نظر می
های دهد. از سوی دیگر، شرکتانداز را افزایش میها برای امنیت و پسبه طور معمول، تمایل خانواده

های دولت با اتخاذ تعهدات اضافی همسو با انتظارات غیردولتی نیز همچنان به عنوان شریکی برای بدهی

                                                           

1 - Bê Duc & Le Breton 
2 - Tichy 
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هادهای مالی جهان از یک سو، به دلیل الزامات های مالی یا سایر نکنند. عالوه براین، شرکتعمل می
احتیاطی شدیدتر و از سوی دیگر، به دلیل ضعف در اقتصاد، تمایلی به ارائه وجوه به اقتصاد را ندارند. 
پس از بحران، بخش دولتی اقتصاد با احتیاط رفتار خواهد کرد و دولت مرکزی به طور خواسته یا ناخواسته 

ادی خود عقب نشینی کرده تا بتواند اقتصاد را حفظ کند. لذا، تمرکز اصلی از موضع افزایش رشد اقتص
های عوامل اقتصادی متمرکز باشد. گذاران قبل از رکود اقتصادی باید بر تغییرات )افزایش( بدهیسیاست

 بر این اساس، ارزیابی سطح بهینه بدهی اقتصاد باید بر پایه این واقعیت باشد که پس از رکود اقتصادی،
توجهی تبدیل به بدهی دولت خواهد شد. های عمومی اعم از خانوارها و نهادهای مالی به میزان قابلبدهی

های خصوصی ارتباط بیشتری با پایداری مالی و بنابراین، مسائل مربوط به ثبات مالی با توجه به بدهی
 (.1ها خواهد داشت )شکلتوانایی بسیار بیشتر دولت برای بازپرداخت بدهی

 ای سازی قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجهنقطه آغازین پیاده 1تحلیل پایداری بدهی دولت
رسد. زیرا، ای در هر کشور ضروری به نظر میاست و اجرایی نمودن آن برای برقراری ثبات مالی و پایداری بودجه

های بودجه نماید و از سوی دیگر ضرورتارزیابی می و امکان تأمین مالی اصالحات را 2ایاز یک سو فضای بودجه
ای چه به صورت انباشت بدهی و چه به صورت روی متغیرهای بودجههای پیشو لزوم تغییرات تراز اولیه و افق

عنوان ابزاری استاندارد در چارچوب تحلیل حسابداری کشد. این تحلیل بهرا به تصویر می های درآمد و هزینهجریان
های دولت و دینامیک آن ها و تعهدات دولت، تصویر وضعیت بدهیکند تا با تجمیع بدهیامکان را ایجاد میاین 

های دولت تحت سناریوهای مختلف نسبت به آینده مشخص گردد. این ابزار با شناسایی شده و مسیر آتی بدهی
نین میزان منابع مورد نیاز در هر سال برای چهای دولت در آینده و همسناریوسازی نسبت به آینده، تصویری از بدهی

های دولت این امکان را کند. شناسایی افق بدهیهای دولت به تفکیک اصل و فرع را تعیین میبازپرداخت بدهی
ریزی کرد. به عالوه، در این تحلیل ناپایداری بدهی، دولت برای آن برنامه کند تا پیش از رسیدن به آستانهایجاد می

مدت یا بلندمدت(، تأمین مالی خارجی، نرخ بهره، نرخ رشد )اعم از کوتاه تاثیر متغیرهایی چون نوع اوراق توانمی
سنجید و با تغییر در آنها به عنوان متغیرهای سیاستگذاری به سمت پایداری اقتصادی را بر پایداری بدهی دولت 

 سازی بدهی دولت حرکت کرد. 
 سازی مقررات احتیاطی کالن اقتصادی به عنوان ابزاری عتبار، پیادهبرای محدود کردن رشد بیش از حد ا

سازی این قوانین، اتخاذ تصمیمات برای ثبات مالی بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. هدف از پیاده
ای، محدود کردن رشد بیش از حد اعتبار و ایجاد تعادل بیشتر در بازار اعتبار است. بدین ترتیب، پادچرخه
ای ش از حد تا حدی محدود خواهد شد. همچنین، این مقررات به عنوان یک رویکرد ترازنامهبدهی بی
شود بدهی خود بینی، بخش دولتی مجبور میشوک غیر قابل پیش دهد که حتی در صورت وقوعنشان می

                                                           
1 - Debt Sustainability Assessment 
2  - Fiscal Space 
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ادی را کاهش دهد. در این صورت، ثبات مالی و پایداری مالی در راستای تضمین رشد اقتصادی کالن اقتص
 ادامه خواهد یافت.

 ای . محاسبه ثبات مالی و پایداری بودجه۶
یل به انجام ای در ایران، مراحل ذثبات مالی و پایداری بودجهاثرات متقابل در این تحقیق برای ارزیابی تجربی 

 رسیده است. 

 ایمحاسبه شاخص پایداری بودجه 
  محاسبه شاخص ثبات مالی 
 1محاسبه شاخص شرایط مالی  

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

 ای ارزیابی پایداری بودجه .1-۶
ای پیشنهاد شده است. رویکرد اول، بر استفاده از در مطالعات تجربی، دو روش برای ارزیابی پایداری بودجه

شود. در ای در دوره زمانی بلندمدت استفاده میهای اقتصادسنجی پایداری بودجهتأکید نموده و از روش 2هاآزمون
مدت محاسبه و استخراج مدت و میانهای کوتاهای در بازهها، پایداری بودجهروش دوم با استفاده از شاخص

  ۳شود.می
گیرد، شاخص شکاف کسری اولیه است. در رار میای که مورد استفاده قهای پایداری بودجهترین شاخصرایج

شود و در مرحله دوم شکاف بر اساس راستای استخراج این شاخص، ابتدا سطح پایدار متغیر مورد نظر محاسبه می
های پایداری مالی به شود. شاخصو سطح فعلی کسری اولیه یا نسبت درآمد تعریف می 4اختالف بین سطح پایدار

ای دولت تأکید باشند که عالوه بر پوشش تعریف پایداری مالی، بر توازن بودجهه سیاستگذاران میاین دلیل مورد توج
 (. 2۰۰۶، 5نمایند )کرجدلمی

  

                                                           
1 - Fiscal condition index  
2-Tests of Fiscal Sustainability 

 .Krejdl (2006)برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  - ۳

آید و محاسبه آن تحت شرط پایداری یعنی دست می همگرایی نسبت بدهی به یک مقدار متناهی، بهـ سطح پایدار متغیر مالی، سطحی است که از 4
 .گیرد( انجام می1معادله )

5- Krejdl 
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که، در این تحقیق از شاخص شکاف کسری اولیه، استفاده شده است لذا بر این اساس صرفًا به فرمول از آنجایی
 1شود. استخراج 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 
توان به عنوان هدفی درنظر گرفت که دولت را به سمت ( را می∗pd سیاست مالی ناپایدار است. کسری اولیه پایدار )

ای است؛ لذا کند، زیرا معمواًل هدف نهایی سیاستگذاران توازن بودجهیک مسیر کسری بودجه پایدار هدایت می
شاخص شکاف کسری اولیه، سنجش برای میزان تعدیلی است که به منظور دسترسی به سطح پایدار سیاست مالی 

 ز است. مورد نیا
یکرد اول ای در ایران انجام شده است که صرفاً بر اساس رومطالعات اندکی در خصوص ارزیابی پایداری بودجه

دهند که پایداری های اقتصاد سنجی بوده است. نتایج به دست آمده در این مطالعات نشان مییعنی استفاده از آزمون
 ای در ایران برقرار نبوده است. بودجه
 یابی ثبات مالی ارز. 2-۶
های سایر مؤسسات مالی از نیز مانند سایرکشورهای در حال توسعه، به علت محدودیت فعالیت ها در ایرانبانک

تری در خصوص تأمین مالی برخوردار هستند و بازار سرمایه ایران نقش به سزایی در تجهیز و تأمین نقش حساس
درصد  ۳/2۵شاخص اندازه بازار سرمایه  1۳۹۵که در سال طوری.به نمایدهای اقتصادی ایفا نمیمنابع مالی بنگاه

بوده است، که بیانگر بانک محور بودن نظام مالی ایران است. بنابراین وقوع  ۳/۶۰2و شاخص اندازه نظام بانکی
تواند ثبات مالی را به مخاطره اندازد. بر این اساس، در این مطالعه برای ارزیابی ثبات مالی، بحران در این بخش می

 بحران در بخش بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. 

استفاده شده  ۳لعات تجربی اغلب از دو روش وقایع و شاخص فشار بازار پولجهت شناسایی بحران بانکی در مطا
 است. 

                                                           
 (.1۳۹۳جاللی نائینی ) ،برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به زارعی - 1

برای محاسبه شاخص اندازه نظام بانکی از نسبت بدهی بخش غیر دولتی به تولید ناخاص داخلی استفاده شده است و نیز برای محاسبه شاخص -2
 اندازه بازار سرمایه از ارزش جاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است . 

3 -Index of Money market Pressure  
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 روش وقایع. 1-2-۶
های بانکی به مشاهدات وقایع قطعی مانند: بسته شدن، ادغام، در بسیاری از مطالعات تجربی شناسایی بحران

کنند. این رویکرد در ان، اتکاء میها از بحرها به نهادهای مالی دیگر یا دولت و هزینه نجات بانکفروش بانک
 2 .است 1شناسایی بحران بانکی معروف به روش وقایع

 روش شاخص فشار بازار پول. 2-2-۶
روش شاخص فشار بازار پول بر این فرض استوار است که تقاضای کل بخش بانکی برای ذخایر بانک مرکزی به 

شود مدت رابطه منفی دارد. همچنین فرض میبهره کوتاهدلیل هزینه فرصت بسیار باالی نگهداری ذخایر، با نرخ 
به سه دلیل، بحران بانکی با افزایش زیاد تقاضای کل سیستم بانکی برای ذخایر بانک مرکزی همراه است )هاگن و 

 (: ۷2۰۰، ۳هو

  .روند صعودی شدید میزان مطالبات معوق 
 گذاران.خروج ناگهانی سپرده توسط سپرده 
 مایل تر توسط مؤسسات مالی و عدم تهای مطمئنترجیح دادن نگهداری اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی

 آنها به پرداخت وام به مؤسسات دچار مشکل مالی. 
تواند به افزایش کننده انحصاری ذخایر بانکی، میدر صورت وقوع شرایط فوق، بانک مرکزی به عنوان تنها عرضه

ولی پها واکنش نشان دهد. اگر ذخایر بانکی هدف عملیاتی سیاست رای ذخایر توسط بانکتقاضای ایجاد شده ب
مدت هره کوتاهباشد، آنگاه، سیاستگذار پولی عرضه کل ذخایر بانک ها را ثابت نگه داشته و از طریق افزایش نرخ ب

کی از طریق فی را به سیستم باننماید، در این صورت، بانک مرکزی بایستی ذخایر اضاسازی میاهداف خود را پیاده
وسیله افزایش  عملیات بازار باز یا از طریق اعطای وام ارزان قیمت، تزریق نماید. بر این اساس، بحران بانکی به

ل تعیین ها یا ترکیب این دو عاممدت، افزایش شدید ارائه تسهیالت بانک مرکزی به بانکشدید نرخ بهره کوتاه
 وامل نشان دهنده درجه باالی تنش در بازار پول می باشند.شود. در واقع، این عمی

انک در مطالعات تجربی، شاخص بازار پول به شکل میانگین وزنی تغییرات نسبت تسهیالت اعطاء شده توسط ب
عی تعریف شده مدت واق( به عالوه تغییرات نرخ بهره کوتاههای شبکه بانکی )ها به کل سپردهمرکزی به بانک

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

                                                           
1 -Events Method 

 (. 1۳۹۴برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به زارعی، کمیجانی ) - 2
3 - Jürgen von Hagen and Tai-kuang Ho 
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 ،عملکرد تفاضل : های بانکی و: انحراف معیار نسبت کل ذخایر سیستم بانکی به کل سپردهr انحراف :
 مدت.معیار نرخ بهره واقعی کوتاه

 شاخص شرایط مالی . 3-۶
شاخص شرایط مالی بیانگر توانایی دولت در پرداختن به تعهدات مالی و خدماتی است. هیئت استانداردهای 

شرایط مالی دولت را به عنوان ترکیبی از سالمت مالی دولت و توانایی  2۰12در سال  1(GASBحسابداری دولتی )
های مختلف همچون داند. البته، در تعریف شاخص شرایط مالی باید معیارها در انجام تعهدات مالی میآن

مالی بودجه جاری و  ای، میزان اتکاء دولت به ایجاد بدهی برای تأمیندرآمدهای دولت و نقدینگی آن، تراز بودجه
ئه خدمات ضروری در نظر گرفته شود. به عبارتی برای ارزیابی شرایط بلندمدت و درنهایت توانایی دولت برای ارا

های دولت بررسی گردد. تعهدات مالی مالی باید سطح مخارج، درآمدها، تراز بین درآمدها و مخارج، و بدهی
ها بوده و تعهدات خدماتی ، بازنشستگی و بهره پرداختی برای بدهیتواند شامل پرداخت حقوق کارکنان دولتیمی

شامل مخارج دولت در بخش آموزش و سالمت است. اگر دولتی قادربه انجام این تعهدات و ارائه خدمات باشد، 
 کند را تجربه می 2صورت، دولت شرایط فشار مالیدر شرایط مالی خوبی قرار دارد. در غیراین

 

 ای، ثبات مالی و شاخص شرایط مالی در اقتصاد ایران محاسبه شاخص پایداری بودجه. ۴-۶
-1۳۷۰نی ای در دو حالت در دوره زمادر این مطالعه با استفاده از شاخص شکاف کسری اولیه، پایداری بودجه

ی نفتی، درآمدهامورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در حالت اول، درآمدهای دولت شامل با تواتر سالیانه  1۳۹۵
 گردد. باشد و در حالت دوم درآمدهای نفتی حذف میدرآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می

باشد در آن صورت نرخ  pdt*-pdt< ۰، بیانگرشاخص شاخص شکاف کسری اولیه است. اگر pdt*-pdtعبارت 
تأمین  که از عهده مخارج آتی گونه محدودیت افزایش یافته و درآمد جاری دولت در حدی نبودهبدهی بدون هیچ

 مالی و بازپرداخت بدهی برآید، لذا سیاست مالی ناپایدار است.

ط در سال دهد که فقدر حالت اول، یعنی با در نظرگرفتن درآمد نفتی، ارزیابی شاخص شکاف کسری اولیه نشان می
 . (1نمودار ای برقرار بوده است )پایداری بودجه 1۳۸1-1۳۷۹و 1۳۷۶های

                                                           

1 - Governmental Accounting Standards Board 
2 -Fiscal Stress 
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دهند درشرایط عدم استفاده دولت از درآمدهای نفتی در منابع دولت، در دوره زمانی ات ونمودارها نشان میمحاسب
  (.1نمودار وجود داشته است )مالی ، ناپایداری1۳۸۹-1۳۷1

 

 

 منبع: محاسبات تحقیق. ای ای و پایداری بودجه. شاخص شکاف پایداری بودجه1نمودار 

بوشان، -گیری از الگوریتم برایثبات مالی، با استفاده از شاخص فشار بازار پول و با بهرهبرای ارزیابی  در ادامه،
، بحران 1۳۹۵-1۳۹1و  1۳۸۹-1۳۸۸، 1۳۸۶-1۳۸۴، 1۳۷۶، 1۳۷۳-1۳۷۰های مشخص گردید در سال

 (. 2نمودار بانکی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است )
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های ر سالدها بر این موضوع تأکید دارند که شود. این یافتهلذا فرضیه عدم وقوع بحران بانکی در ایران رد می
ه دنبال آن اند از وقوع بحران در این حوزه بها به واسطه مداخالت دولت و یا بانک مرکزی توانستهمذکور، بانک

 مالی در اقتصاد ایران ممانعت به عمل آورند. ثباتیبی

های ر وقفهدای و ثبات مالی، بررسی ضریب همبستگی بین این دو پایداری بودجه اثرات متقابلدر راستای ارزیابی 
بالعکس  و( ρ=۰٫۴۵مختلف نشان داد که ثبات مالی با یک وقفه بیشترین تأثیر را بر پایداری مالی داشته است )

(۰٫۴۴=ρ .) 

یداری مالی را تواند، زمینه ناپاثباتی مالی میگرنجر نیز گویای این است که بی-عالوه بر این، نتایج آزمون علیت
ثباتی مالی در های بانکی و یا به عبارتی بیتواند موجب وقوع بحرانفراهم آورد و بالعکس، ناپایداری مالی نیز می

 ایران گردد )وقفه اول و دوم(. 

، شاخص چهار معیار اصلی درآمد، مخارج، 1۳۹۵-1۳۷۰شرایط مالی دولت ایران در دوره زمانی  برای ارزیابی
تراز بودجه و بدهی بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته که دارای هفت زیربخش شامل نسبت درآمدهای نفتی به 

خارج عمرانی به ، نسبت مGDP، نسبت مخارج کل به GDPکل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای غیرنفتی به 
نفتی و نسبت بدهی بخش غیر GDPنفتی بودجه به ، نسبت تراز غیرGDPکل مخارج، نسبت تراز بودجه به 

های اساسی سه بوده است. در گام پایانی، شاخص شرایط مالی دولت با استفاده از تحلیل مؤلفه GDPعمومی به 
 1گروه به دست آمد.

تواند وقفه می طه آن با ثبات مالی نیز نشان داد که شرایط مالی دولت با دومحاسبه شاخص شرایط مالی و بررسی راب
محسوب  عبارتی شرایط مالی دولت یک متغیر پیشران برای ثبات مالیبر ثبات اقتصاد ایران اثرگذار باشد. به

 گردد. می

 نتیجه گیری .۷
ای بین ثبات مالی و پایداری متقابل پیچیدههای اخیر نشان داد روابط شرایط بحران مالی و اقتصادی در سال

ای وابسته به نحوه و میزان تأمین مالی بخش حاکمیت دارد و از ای وجود دارد. ثبات مالی به نحو فزایندهبودجه
ها از طریق عرضه اوراق قرضه گذاری سایر داراییای دولت به عنوان مبنایی برای قیمتسوی دیگر، اعتبار بودجه

ای و ثبات مالی در ادبیات علمی نیز روی این موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بین پایداری بودجه دولتی است.
ای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات دارای ماهیتی دو سویه است. بدین ترتیب که، پایداری بودجه

 های مالی بودجه داشته باشد.موقعیت داری برتواند تاثیر معنیهای بخش مالی میبخش مالی است و آشفتگی
تواند از طریق بدهی انباشته شده و جاری، منابع مکانیسم انتقال ناپایداری مالی دولت بر ثبات مالی می

                                                           
 .Zarei )2014(برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  - 1
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 گذاری، نهادهای پولی و مالی و ساختار بازار بدهی باشد.سرمایه
 ۵۶و  ۸۸درآمدهای نفتی به ترتیب در  دهند اقتصاد ایران حتی با وجود استفادههای این تحقیق نشان مییافته

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

گرنجر، گویای  -ثباتی مالی با استفاده از آزمون علیتای و بیناپایداری بودجهاثرات متقابل همچنین، بررسی 
 ییدی بر وجود ارتباط دوسویه آنها در اقتصاد ایران است.این دو وضعیت بوده و نیز تأ اثرات متقابل

های اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه با پایش شرایط رود، نظارت و تحلیل بخشبر این اساس، انتظار می
ای به عنوان اقتصاد کالن، یکی از وظایف اصلی فرآیندهایی با هدف حفظ ثبات سیستم مالی باشد و پایداری بودجه

از شرایط اقتصاد کالن مورد توجه قرار گیرد. در این بین، استراتژی مدیریت بدهی، مکملی ضروری برای بخشی 
طوری که، تغییرات مثبت در ساختار سیاست های کالن اقتصادی، سیاسی برای دستیابی به ثبات مالی است. به

پس از بحران تلقی گردد. زیرا،  تواند تضمینی برای بهبود قابل مالحظه شرایط اقتصادیبدهی بخش دولتی می
های بخش دولتی را اً، سهم قابل توجهی از بدهیتوان این موضوع را نادیده انگاشت که مؤسسات مالی عمومنمی

 ثباتی مالی را فراهم آورد.تواند زمینه بیاند و رفتار مالی چگونگی تعامل آنها با دولت میبه خود اختصاص داده

 های سیاستیتوصیه .۸
ای و ثبات مالی، باید الزاماتی های این تحقیق، ، برای برقراری پایداری بودجهشده و به استناد یافتهبا توجه به مباحث مطرح

 گردد:در نظر گرفته شود که به صورت ذیل پیشنهاد می
 ها، پایش جامع و مستمر اطالعات بخش عمومی و سیستم مالی با توجه به ماهیت در حال تغییر ریسک

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

 ای در هر کشور ضرورت دارد.دجهاست و اجرایی کردن آن برای برقراری ثبات مالی و پایداری بو
 تواند نقش مهمی در کاهش ریسک ثبات مالی داشته باشند. زیرا، مدیران بدهی و نحوه مدیریت آنها می

تواند تأثیر مهمی در ترازنامه مدیران بدهی بخش عمومی باید این را در نظر بگیرندکه اقدامات آنها می
تواند ساختارهای نامناسب بدهی و مدیریت ضعیف آن میها داشته باشد. مؤسسات مالی به ویژه بانک

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

 بایست مورد توجه قرار گیرد. از موارد مهمی است که می

  احتیاطی کالن اقتصادی به عنوان ابزاری برای برقراری ثبات مالی و محدود کردن رشد بیش از مقررات
سازی شوند. زیرا، ساختار نظارتی موجود در نظام مالی ایران پوشش دهنده مقررات و حد اعتبار پیاده

 اند.نظارت احتیاطی کالن نبوده و نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور در نظر گرفته نشده



 
 

20 

 

 
  فهرست منابع

، 1۷سال ششم، شماره  های پولی و بانکی.پژوهش(. آزمون پایداری مالی در ایران. 1۳۹۳زارعی، ژاله. جاللی نائینی، سید احمدرضا. )
 . ۸2-۶۳. صفحات 1۳۹۳پاییز 

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

 ،.. سال نهممدلسازی اقتصادیفصلنامه . .شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران(. 1۳۹۴زارعی، ژاله. کمیجانی، اکبر. )
 .2۳-1 صفحات. 1۳۹۴(، بهار 2۹)پیاپی 1شماره 

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

 
Alińska, A.(2016). Fiscal Sustainability and Financial Stability–Challenges and Experiences during a 
Time of Financial Crisis. Structural Changes in Public Sector Units, 13, pp. 12-24. 

Arnett, S. (2014). State Fiscal Condition Ranking the 50 States. Mercatus Center, George Mason 
University, 18, pp. 1-68. 
Bê Duc, L., G. Le Breton (2009). Flow-of-funds analysis at the ECB. Framework and applications, ECB 
Occasional Paper Series, No. 105, pp. 1-46. 
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, pp. 1-27. 

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), pp. 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), pp. 463-484. 

Honohan, P. (2007). Banks and the budget: lessons from Europe. Speech delivered at SUERF 
Conference, Dublin, 20 September. www.bis.org/review/r100921b.pdf?frames=0. 

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


 
 

21 

 

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, pp. 1-28. 

Houben, A. C., Kakes, J., & Schinasi, G. J. (2004). Toward a framework for safeguarding financial 
stability (Vol. 4). International Monetary Fund. 

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), pp. 28-46. 

Komarkova, Z., Dingová, V., & Komárek, L. (2012). Fiscal sustainability and financial stability. Czech 
National Bank Financial Stability Report, 2013, pp. 103-112. 

Krejdl, A. (2006). Fiscal Sustainability: Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance 
Sustainability. Na Příkopě: Czech National Bank, Economic Research Department.  

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.  

Rutkauskas, V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after 
economic downturn. Ekonomika, 94(3), pp. 70-85. 

Schinasi, G. J. (2004). Defining Financial Stability. IMF Working Paper, No. WP/04/187, pp. 128-190. 

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), pp. 158-179. 
Tichy, G. (2013). What can sector accounts tell about the financial crisis? Intereconomics. Review 48(2), 
pp. 106-115. 
Von Hagen, J., & HO, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking 
crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), pp. 1037-1066.  
Zarei, Z. (2014). Assessment and Measurement of Fiscal Condition Index for Iran. Journal of Money and 
Economy, 9(3), pp.149-175.  
 



 
 

22 

 

پژوهشی هایفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1397 

 زهرا خوشنود، مرضيه اسفندیاری MBRI- PP -97004 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 

  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی تولید و
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر

1396 

 هادی حیدری و ایمان نوربخش IFRS MBRI- PN -96014های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین

  نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکدست
MBRI-TR-96012 

رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن 

 ملیحی

های نقد و ویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 های بانکداری و مالی اسالمیبررسی پژوهش
MBRI- SR -96011  

 احمد بدری، حمید زمان زاده MBRI-WP-96010 تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

 مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست
MBRI-SR-96009  

سلسله نوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست
MBRI-SR-96008  

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه
MBRI-PN-96005 

امینه سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، 

 محمودزاده

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهظرفیت تأمین واکاوی

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
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 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت 

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014  شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمورتص

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایرانی سایهنگاری بانکدارکالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، کرمیسیدعلی مدنی زاده، هومن  MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان
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 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ایران و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی 

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

ابعاد فقهیبانکی ریالی در ایران با تأکید بر شناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390) هاتحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص
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گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 قلیچدکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب  MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

 طاهری، فرهاد نیلیماندانا  MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390 ) تابستانعملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390 )پاییزشناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال های اساسیجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتیزهرا  MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر

1389 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 مرکزی فدراسیون روسیهقانون بانک 

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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