
 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 هاي امنیت مالی در ایرانارزیابی و استخراج شاخص

 بیان مسأله
 امنیت طوري که گاهیبه است، شده تبدیل ملی امنیت از پررنگ بعدي به اقتصادي امنیت بحث اخیرهاي سال در

 یک در. است نهفته آن مفهوم در اقتصادي امنیت اهمیت. گیرندمی قرار استفاده مورد هم مترادف ملی امنیت و اقتصادي
 تورم کامل، اشتغال اقتصادي، رشد شامل -اقتصادي اندازچشم حفظ براي تالش اقتصادي امنیت از منظور کلی، دیدگاه
 به المللیبین اقتصادي و سیاسی روابط تبدیل و زیان از -و... وريبهره در بهبود گذاري،سرمایه باالي سطوح پایین،

 دانست امنیت داراي را جامعه یک اقتصاد توانمی زمانی دیگر، عبارت به. است جامعه افراد بیشتر براي سودآور روابطی
ترتیب، بدین و بپردازند خود رفتار سازيبهینه به یکسان اطالعات با و سالم رقابتی محیط در بتوانند اقتصاد آن نهادهاي که
  دهند. کاهش را نااطمینانی باثبات، ساختاري ایجاد با

 تحلیل مسأله
 توسعه به براي رسیدن ملی مهم منافع از که کند عمل طور مؤثربه تواندمی زمانی اقتصادي امنیت سیستم طور کلی،به

 زمینه این در گرفته انجام مطالعات راستا این در. شود حمایت اقتصادي و سیاسی اجتماعی، ثبات نیز و اقتصادي پایدار
 را براي فرديمنحصربه تکنیک و روش توانندنمی اقتصادي امنیت جدید هاينظریه که است حقیقت این از حاکی

 امنیت ابعاد و ماهیت مورد در واحدي درك هیچ حاضر حال در طوري کهبه بگیرند، نظر در اقتصادي امنیت مدیریت
. ندارد وجود ملی اقتصاد در ناپایدار، توسعه از منظور دوريبه مؤثر هايروش و کارگیري ابزاربه و توسعه نظر از اقتصادي،

 نهادي، کالن، اقتصاد سازي،جهانی بعد پنج در توانمی را اقتصادي امنیت ابعاد کلی، بنديتقسیم یک در وجود این، با
 شدن، جهانی طوري که بعدبه شوند،می تشکیل عوامل دیگري از خود آنها از هرکدام که داد جاي هاسازمان و منابع

-بین امنیت مانند عواملی کالن اقتصاد بعد نظامی، قدرت و اقتصاد بودن باز استراتژیک، جغرافیاي تمدن، عواملی مانند
 محیطی،زیست و شناختیجمعیت -اجتماعی قانونی، سیاسی، امنیت عواملی مانند نهادي بعد گذاري،سرمایه و مالی المللی،

 اطالعات و اختراعات مانند عواملی هاسازمان بعد نهایت، در و سازيآماده و خام مواد انرژي، امنیت مانند مواردي منابع بعد
 .گیرددربر می را
 براي مناسب زمینه است، زیرا اقتصادي امنیت بر تأثیرگذار عامل ترینمهم مالی امنیت شده، اشاره عوامل بین در

 آنها تأثیر احتمال و خارجی و داخلی تهدیدهاي که شرایطی در حتی نظام مالی را تعادل و ثبات از یافتن اطمینان
 در که بدانیم چهارچوبی را اقتصادي امنیت اگر دیگر، عبارت به. آوردمی فراهم است، افزایش به رو مالی بخش بر
 را آنها حیات که تهدیدي هرگونه از کالن سطح در ملی اقتصاد هم و خرد سطح در اقتصادي فعاالن هم آن
 نظام در ثبات همچنین و اثربخشی وکارآیی  که گفت توانمی آنگاه باشند، محفوظ اندازد،می خطر به ايگونهبه

 برقراري براي الزم هايشرطپیش از یکی واقع، در دارد. ناگسستنی ارتباطی اقتصادي امنیت مفهوم با مالیتأمین 



است که تأمین مالی پایدار، تخصیص  قبول قابل هايهزینه با و دسترس در پایدار، مالیتأمین  اقتصادي، امنیت
 .منابع را به همراه داردجویی در جویی در مقیاس و صرفهبهینه منابع، صرفه

شرطی براي دستیابی به دیگري امنیت مالی و ثبات مالی رابطه دوسویه نزدیکی با یکدیگر دارند و هریک پیش
هاي تکنولوژیکی، نظارت بر تواند با فراهم آوردن زمینه براي ارتقاي زیرساختطوري که امنیت مالی میاست، به

ثباتی آ ثبات مالی را به همراه داشته باشد که در بازگشت آثار مخرب ناشی از بیهاي کارگذارينظام پرداخت و قانون
برد و در نتیجه، بهبود وضعیت امنیت مالی و اقتصادي را دهد یا از بین میها را کاهش میبر اقتصاد و سایر بخش

مالی، تخصیص کاراي منابع و سالمت نظام عالوه، در نهایت، ثبات و امنیت مالی موجب بهبود به همراه دارد. به
 شود.تر ریسک در اقتصاد میمدیریت مؤثر و توزیع عادالنه

امنیت مالی زمینه مناسب را براي اطمینان یافتن از ثبات و تعادل نظام مالی، حتی در شرایطی که تهدیدهاي داخلی 
عالوه، اگر اهمیت بخش مالی به و خارجی و احتمال تأثیر آنها بر بخش مالی رو به افزایش است، فراهم می آورد.

هاي اقتصادي و دستیابی به اهداف رشد و توسعه در نظر بگیریم، امنیت را از بعد تأمین سرمایه الزم براي فعالیت
گذاران کنندگان و سرمایهاندازاي از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پسمالی چهارچوب نهادینه
هاي امنیت مالی و رو، هرگاه شاخصکند. ازاینافراد و امنیت حقوقی معامالت را تضمین می را جلب و امنیت جانی

گذاري در جامعه وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چهارچوب نهادینه موجبات رشد و توسعه اقتصادي را سرمایه
اهمیت ثبات مالی از آنجا ناشی  آورد. همچنین اگر امنیت مالی از بعد ثبات مالی مورد توجه قرار گیرد،فراهم می

تواند موجب ضربه زدن به فرآیند رشد و اختالالت جدي در اقتصاد شود که از ثباتی مالی میشود که بیمی
ها و وقوع توان به: کاهش نقدینگی در بازارهاي مالی، نوسانات بیش از حد در قیمت داراییهاي آن مینشانه

کند شدت مختل میعالوه، نظام مالی ناپایدار عملکرد مناسب اقتصاد را بهبهد. هاي پولی و بانکی اشاره کربحران
شود. این شکنندگی احتمال منجر به کاهش درآمد ملی، زیان تولید، بیکاري گسترده و وقوع فقر باالتر منجر میو به

 برد.در محیط اقتصادي، امنیت ملی را رو به نابودي می
یافته برخی از کشورها از جمله: ژاپن، مالزي و ترکیه و خوبی توسعهاختار مالی بهدر این چهارچوب، نگاهی به س

خوبی هاي عمده اقتصادي این کشورها بهمقایسه آن با ساختار مالی محدود و پرنوسان کشورمان و مقایسه شاخص
گذاري داخلی و ي سرمایهگویاي این پیوند است. رشد اقتصادي باال و پایدار، تورم و نرخ بیکاري پایین، حجم باال

یافته و باثبات آنها موجب حفظ و تقویت وضعیت امنیت خوبی توسعهخارجی در این کشورها در کنار ساختار مالی به
و قدرت اقتصادي این کشورها شده و امکان اقدام و اثرگذاري جدي تهدیدهاي خارجی را بر فضاي این کشورها 

پذیر ایران در ثبات، ضعیف و بسیار آسیبنیافته، بیبوده که نظام مالی توسعهبسیار کاهش داده است. این در حالی 
ها و خألها شدت واکنش نشان داده و موجب آگاهی کامل سایر کشورها از این ضعفاي بههاي هستهدوره تحریم

نهایت، ممکن فرهنگی) شده که در -پذیري اجتماعیتازگی آسیبپذیري شدید اقتصادي (و بهو در نتیجه، آسیب
 است به تضعیف وضعیت امنیت ملی کشور منجر شود. 

داري، بررسی ساختار مالی ایران حاکی از عدم توسعه مناسب این ساختار با وجود سابقه تقریباً یک قرن نظام بانک
خصی هاي کشور اهداف مشخصوص در مورد بانکبازار بورس و بیمه کشور است. براي نهادهاي مالی ایجاد شده، به

هایشان همگی یک نوع فعالیت را در بنديها و تقسیمها با وجود تفاوت در نامطور عموم بانکتعریف نشده و به
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دهند. به عبارت دیگر، برنامه جامع و منسجمی براي توسعه بازارهاي مالی و نظام مالی کشور کشور انجام می
 ها در صدد منافع خود برآمده است.ا سایر بخششود و هر بخش از این سیستم جداي از پیوند بمشاهده نمی

 ناشی( مناسب و عمیق هايزیرساخت وجود دلیل به آن در که است وضعیتی مالی طور که بیان شد، امنیتهمان
. شد نظام نخواهند ثبات وضعیت خوردن برهم موجب خارجی یا داخلی هايشوك مالی، شفافیت و) مالی توسعه از
 جذب نظام در کل مناسب واکنش موجب مالی، شفافیت و هاي مناسببودن زیرساخت فراهم عبارت دیگر، به

 مالی ثبات رو، وضعیتخواهد شد، ازاین فرصت به هاشوك تبدیل حالت بهترین در حتی و وارد شده هايشوك
شود. این در ها منتقل نمیوار منفی آن به سایر بخشگیرد و اثرات زنجیرهنمی قرار هااین شوك منفی تأثیر تحت

حاکی از نامناسب بودن وضعیت  1386-1395حالی است که برآورد شاخص امنیت مالی براي کشور طی دوره 
ي طوري که براساس برآوردهاها داخلی و خارجی است، بهامنیت مالی و تأثیرپذیري شدید این شاخص از شوك

هاي مالی جزء اصلی آن به اي که تحریمهاي هستهسازي، در دوره تحریمانجام شده برپایه هر پنج روش شاخص
کند، شدت افت می، شاخص امنیت مالی به1391-1390هاي ها در سالخصوص دوره اوج تحریمآید، بهشمار می

سیاستی اقتصادي این شاخص حرکت خود را  -گیري انتظارات مثبت ناشی از تغییرات سیاسیزمان با شکلاما هم
کننده تأثیرپذیري شدید شاخص امنیت مالی طور ضمنی بیانرو، این موضوع بهگیرد. ازاینبه سمت بهبود ازسر می

کننده ضعف شدید و عدم توجه کافی به ابعاد این شاخص از جمله توسعه و ثبات از نوسانات انتظاري بوده که بیان
 مالی است.

طوري است، به 1386-1395دلیل صدق این ادعا، نتایج حاصل از برآورد شاخص امنیت مالی براي ایران طی دوره 
و  1389-1386هاي ها (سالکه این برآوردها بر سه نکته اصلی تأکید دارند: نخست اینکه هرچند در برخی از دوره

ها مقدار این شاخص بسیار در تمام این سال)، شاخص امنیت مالی به سمت بهبود حرکت کرده، اما 1395-1392
هاي تحلیل مؤلفه اصلی و انحراف ، براساس روش4/0پایین و در بهترین حالت براساس روش تاپسیس نزدیک به 

بوده است. البته، هرچند روند نتایج حاصل از برآورد به روش تاکسونومی با سایر   6/0از مقدار بهینه نزدیک به 
ها، باالي اقتصادي مطابقت دارد، اما شاخص امنیت مالی برآورد شده در این روش در تمام سالها و واقعیات روش

ها وضعیت شاخص امنیت مالی برآورد شده است. دوم آنکه در تمام این سال 85/0و در بهترین حالت حدود  5/0
ه در دوره بعد از برجام وضعیت طوري کاي در بهترین وضعیت قرار داشته است، بههاي هستهدر دوره قبل از تحریم

این شاخص به لحاظ عددي هنوز به جایگاه اولیه بازنگشته چه برسد به اینکه بهبود یافته باشد. سوم اینکه مقدار 
عنوان هاي مالی، بهکه مصادف با اوج تحریم 1391برآورد شده براي این شاخص در هر پنج روش برآورد براي سال 

کننده وضعیت بسیار نامناسب خوبی بیانشدت کاهش یافت و این موضوع بهن بود بهیک شوك خارجی، براي ایرا
 وار آن به بخش حقیقی است.پذیري حوزه مالی  از تهدیدها و انتقال اثرات زنجیرهامنیت مالی کشور و نوسان
 راهکارهاي پیشنهادي:
 -عنوان یک چالش بزرگ سیاسیکشور، چه بهعنوان ضعف بزرگ نظام کالن اقتصادي توجه به امنیت مالی، چه به

هاي کاربردي و کامالً جوییعنوان عاملی براي تهدید امنیت ملی ضروري است و لزوم چارهسیاستی و چه به
 رو، موارد زیر در راستاي بهبود شاخص امنیت ملی مورد تأکید است:شود. ازاینکارشناسانه در این زمینه احساس می

 مستقل و دور از فساد، نظارتی، مقرراتی و حقوقی الزم و ایجاد نهادهاي نظارتی هايتنظیم چهارچوب −
نخستین گام، در جهت  هاي مالی در کشورجرمو ها حفظ سالمت مالی و پیشگیري از وقوع بحران براي



سازي یا اجازه فعالیت نهادهاي جدید در نظام مالی بهبود شاخص امنیت مالی است، زیرا صرف خصوصی
هاي اخیر، هاي مالی در سالگشا نخواهد بود، بلکه براساس تجربه رشد خارج از اصول مؤسسهنها گرهتنه

از یک سو، مشکالت مالی بسیار زیادي را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و از سوي دیگر، با از بین 
دنبال هر شوك مالی گیري انتظارات بسیار قوي و تشدیدشونده منفی به بردن فضاي اعتماد، موجب شکل

شود و وضعیت هاي شدید در بازارهاي مالی اعم از: طال، ارز، مسکن، خوردو و... میثباتیو در نتیجه، بی
خواري، نبود شفافیت و فقدان نهاد ناظر مستقل کند. رشد فساد و رانتشدت تهدید میامنیت اقتصادي را به

افزاید؛ موضوعی شدت میپذیري کشور بهاسیت و آسیباقتصادي بر حس -هاي مالیثباتیدر کنار این بی
 شود.وضوح مشاهده میبه 1397که در سال 

هاي روش داري نـوین،یژه گسترش بانکو، بههـااصالح ساختار سازمانی، فنی، انـسانی و مـدیریتی بانک −
مچنین فراهم آوردن و ه طریق نهاد تجدید ساختار ها ازها و بدهیجدید مدیریت ریسک و مدیریت دارایی

بـا توجـه بـه تحـوالت و ها در بازارهاي مالی و بیمه دهنده انواع ریسکهاي مالی کاهشزمینه نوآوري
هاي پیشنهادي دیگر براي بهبود وضعیت شاخص امنیت مالی است. این از اقداماستانداردهاي جهانی 

ها مالی، توانایی این نظام را براي جذب شوكها عالوه بر فراهم آوردن امکان تعمیق و توسعه نظام اقدام
 کند.ها جلوگیري میوار آنها بر سایر بخشدهد و از اثرگذاري منفی زنجیرهافزایش می

ها و تمایل براي تأمین اصالح نظام مالی و تعریف وظایف هر بخش براساس استانداردها در کاهش ریسک −
است و در بازگشت با بهبود عالیم کالن اقتصادي موجب  هاي بلندمدت بسیار مهمها و طرحنوآوري مالی

مدت رو، الزم است نظام بانکی به سمت تأمین مالی کوتاهبهبود وضعیت امنیت مالی خواهد شد. ازاین
عالوه، این موضوع هاي کالن و بلندمدت به بازار سرمایه محول شود. بهاقتصاد هدایت و تأمین مالی پروژه

ها را براي مدت هاي اقتصادي که نقدینگی بانکا از تأمین مالی بلندمدت طرحهشود بانکموجب می
 .یابدمی هاي اقتصادي از این ناحیه کاهشپذیريکند رها شوند و آسیبزیادي از گردش خارج می

نیازهاي جانبه مالی با عنایت به ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی به تمام رونق بازار سرمایه و توسعه همه −
هاي توسعه بازار تر مورد توجه قرار گیرد. فراهم آوردن زمینهتأمین مالی اقتصاد باید با جدیت هرچه تمام

ها براي ورود به این بازار و همچنین توسعه ابزارهاي مالی جدید هم سازي شرکتسرمایه از طریق آماده
منظور تأمین مالی اقتصادي ها بهموجود بر بانکتواند به کاهش فشار در بازار سهام و هم در بازار بدهی می

تري را ترسیم کنند. توسعه هاي جامعها براي مدیریت نقدینگی خود برنامهکمک کند و در نتیجه، بانک
ابزارهاي مالی جدید مانند انواع صکوك، ابزارهاي بین بانکی، عملیات بازار باز و اوراق خزانه اسالمی از 

 جمله این موارد است.
ها در راستاي کاهش مطالبات معوق و وصول آن از جمله راهکارهاي پیشنهادي دیگر توانمندسازي بانک −

ها را در موضوع گذار باید بانکدر این زمینه است. دولت و دستگاه قضایی و همچنین نهادهاي سیاست
عمل آورند. تشکیل  ها بهوصول مطالبات یاري کنند و در فرآیند وصول مطالبات حمایت الزم را از بانک

 هاي مطالباتی از جمله این موارد است.هاي تخصصی و همچنین وحدت رویه در برخورد با پروندهدادگاه
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محور بودن نظام مالی ایران، توجه به مشکالت عمده این حوزه مالی و تالش همچنین با توجه به وضعیت بانک
رو، در این زمینه پیشنهادهاي زیر ارایه ار مؤثر است. ازاینبراي برطرف کردن آنها در بهبود شاخص امنیت مالی بسی

 شود:می

 ها و خودداري از تحمیل پرداخت تسهیالت دولتی جدید.هاي دولت به بانکتسویه بدهی −

 هاي مالی و اعتباري غیرمجاز.تمرکز بر کاهش نرخ سود بانکی از طریق تحت کنترل قرار دادن مؤسسه −

 هاي کنونی کارمزدها.از طریق تعریف کارمزدهاي جدید یا افزایش نرخافزایش درآمدهاي کارمزدي  −

جاي هاي تنبیهی بهتغییر در نحوه اعمال نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزي و اعمال سایر اقدام −
تر از جریمه یادشده را گیري در هر نرخی پایینهاي جریمه بسیار باال که سپردهتأکید صرف بر نرخ

 کند.یر میپذتوجیه

هاي پرریسک چه در ها به فعالیتهاي نظارتی بانک مرکزي و جلوگیري از ورود بانکتوسعه فعالیت  −
 گذاري.دهی و چه در حوزه سرمایهتسهیالت

ها از طریق بانکهاي سمی) و تأکید بر افزایش سرمایه ها (حذف داراییاصالح ساختار ترازنامه بانک −
 ها منجر شود.نقد به بانک هایی که به ورود وجهشیوه

ها با توجه به اهمیت و نقش آن در کنترل ریسک و تالش براي استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک  −
 ها.ارتقاي سالمت مالی بانک

 ریزي براي خروج از شرایط سرکوب مالی.ضرورت توجه به نقش مهم نرخ سود و برنامه −

استانداردهاي داخلی و خارجی تعیین شده و طراحی ساختار الزم براي ها از نظر رعایت ارزیابی مستمر بانک −
 هاي سالمت مالی.ها از حیث رعایت الزامبندي بانکرتبه

 ها.موقع اطالعات مالی و رعایت ضوابط ناظر بر شفافیت از سوي بانکافشاي به −
 شود:همچنین در بازار سرمایه و بیمه راهکارهاي زیر پیشنهاد می

 وق پوشش ریسک در بورس.تأسیس صند −

 ایجاد قراردادهاي عاملیت قابل تبدیل به اوراق بهادار. −

 انتشار اوراق مشارکت رهنی یا به پشتوانه مطالبات. −
 اي به اوراق بهادار.هاي بیمهتبدیل ریسک −

 اي.کاهش دخالت دولت در بازارهاي بیمه −

 هاي دریافتی.تغییر و اصالح حق بیمه −

 ي زندگی.هارشد و توسعه حق بیمه −

 .ايقوانین و مقررات بیمهبهبود  −
 .هاي بیمه داخلی و خارجیفضاي رقابت شرکتبهبود  −
، بهبود فرهنگ بیمه، تمایل به بیمه ايبسترهاي الزم براي حرکت به سمت نظام غیرتعرفه آوردنفراهم  −

 زندگی، پرداخت اصولی و سریع خسارت و...
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


