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 مقاوم؛( بخش)تعریف اقتصاد

است که در ( بخشی)اقتصادی”، بنا به تعریف، “(resilient)اقتصاد مقاوم ”•
مقابل اثرات نامطلوب شوکهای اقتصادی، توانایی بازیابی، تاب آوری یا اجتناب 

 “.از اثرات نامطلوب شوک را داشته باشد

در نوشتارهای اقتصادی، مقاومت، به سه معنای مرتبط با توانایی استفاده شده  •
 : است

یعنی وقتی تکانه نامساعد  . در مقابل شوک( recovery)بازیابی “ توانایی”( الف•
 .  به اقتصاد وارد شد، بتواند به حالت قبل از شوک برگردد

یعنی اثر . در مقابل اثر شوک( withstand)برای تاب آوردن“ توانایی”(ب•
 .، خنثا شود یا جذب شود(بخش)شوک وارده به اقتصاد

که نقطه مقابل  اقتصاد برای اجتناب از آثار نامطلوب شوک،“ توانایی”( ج•
 .آسیب پذیری اقتصادی است

 

تاب “،“بازیابی”،“شوک نامطلوب”، “توانایی اقتصاد“:عناصر اصلی تعریف•
 .  “اجتناب“،“آوری
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مانند تحریم . ، رویداد ناگهانی که تکان دهنده اقتصاد استشوک اقتصادی•

اقتصادی ، افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت نفت، بحران اقتصادی 

بحران مالی، نتیجه کاهش شدید قیمت دارایی ها در . ، بحران مالی(رکود)

بازارهای مالی و ورشکستگی  بسیاری از موسسات که در زمان کوتاه 

 .اتفاق افتد

آسیب پذیری بر اساس ویژگی :تفاوت آسیب پذیری و مقاومت اقتصادی•

است، و لذا بدلیل ویژگی های اقتصادی، ( بخش)های ذاتی و دایمی اقتصاد

مستعد آسیب پذیری از شوک است، ولی مقاومت اقتصادی بر اساس 

می تواند ( بخش)تحوالت ناشی از سیاست اقتصادی است، لذا یک کشور

 . با سیاستهای اقتصادی خود،مقاومت اقتصاد را بیشتریا کمتر کند
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 در اقتصادهای شرق آسیا؛   1997تجربه بحران مالی سال 

بخش مالی شرق آسیا، قبل از بحران مالی جهانی در سال  •
، یک دهه قبل از آن، بحران مالی سال 2009-2007های 

 .را تجربه کردند 1997

، بحران بخش مالی  1997در بحران مالی شرق آسیا در سال •
 .در کره جنوبی، اندونزی،مالزی، فیلیپین و تایلند اتفاق افتاد

در نتیجه بحران در بخش مالی، شوک نامطلوب به •
در نتیجه، کاهش شدید اهرم . اقتصادهای شرق آسیا وارد شد

و شرکتی اتفاق افتاد که منجر به  ( deleverage)بانکی 
انقباض شدید تولید ناخالص داخلی ، رکود کسب و کارها،  

 .بیکاری و فقر شد
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شرق آسیا در بحران مالی جهانی سالهای ( بانکی)مقاومت بخش مالی

 ؛2009-2007

در شرق آسیا، بخش  2007سال بعد از بحران مالی سال  10•
مالی این اقتصادها در مقابل اثرات شوک ناشی از بحران مالی 

، در مقایسه با بخش مالی سایر اقتصادهای 2009-2007جهانی 
مشابه، مقاوم تر بودند و توانستند ثبات سیستمی را حفظ کنند، در 

حالی که بخش مالی منطقه یورو بدترین بحران مالی در تاریخ  
خود مواجه شد و همچنین بخش مالی اقتصادهای پیشرفته نیز  

 .  شاهد بحران مالی بزرگی بودند

اقتصاد استرالیا، چین و اندونزی، طی دوره بحران مالی جهانی،  •
به رشد خود ادامه دادند و اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور، شاهد 
کاهش اولیه در محصول بودند ولی بازیابی نیرومندی پس از آن 

 .داشتند
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، به دو طریق به بخش مالی اقتصادهای  2009-2007بحران مالی جهانی •
 (شوک وارد کرد:)شرق آسیا ضربه زد

پرتفوی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای اول، خروج سرمایه •
این خروج  (. طبق گزارش بانک تسویه های بین المللی.)آسیا چشمگیر بود

 . بود 1997بحران مالی شرق آسیا در سال دو برابر دوره تقریبا 

در بحران  : دوم، کاهش شدید صادرات،تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی•
درصد کاهش  30، صادرات اقتصادهای شرق آسیا  2009-2007مالی 
 .بود 1997این کاهش تقریبا سه برابر دوره بحران مالی آسیا در . یافت

تولید صنعتی در اقتصادهای دارای وابستگی باال به صادرات مانند هنگ  •
حتی در اقتصادهای . کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، به شدت کاهش یافت

استرالیا،چین،هند و اندونزی ،  :بزرگ که وابسته به صادرات نبودند مانند
 . کاهش اندکی در صادرات داشتند

واقعی در شرق   GDPاقتصادهای شرق آسیا،کاهش یافت و  GDPدر نتیجه، •
درصد  8و  2008درصد طی سه ماهه چهارم  11،(بجز چین و هند)آسیا

افت اولیه تولید ملی حادتراز سایر . کاهش یافت 2009طی سه ماهه اول 
 .  مناطق جهان بود، حتی بیشتر از کشورهایی که در هسته بحران مالی بودند
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، نرخ ارز در چند اقتصاد شرق آسیا، بدنبال وقوع شوک بیرونی•
به ویژه کشورهایی . به طور چشمگیری کاهش ارزش پیدا کرد

که دچار کسری حساب جاری در تراز پرداختهای خود بودند و 
مطالبات خارجی در نظام بانکی شان انباشته کرده بودند، یا 

 .بازارهای سرمایه نسبتا باز داشتند

، شوك بحراناسترالیا، کره، هند، اندونزي و زالند نو، از موج •
و در بسیاري موارد، نرخ هاي موثر اسمي بیشتر تاثیر پذیرفتند 

با وجود این ، كاهش . پیدا كردكاهش چشمگیری شان، ارز 
آرام تر از   ارزش پول شان،در بحران مالی جهانی، كم تر و

 . دوره بحران مالي شرق آسیا بودكاهش ارزش پول شان در 

تعدیل نسبتا اندك در نرخ ارز و حساب جاري تراز پرداختها، به •
معنای آن بود که عدم توازن خارجي، به بزرگي دوره بحران 

  .نیست 1997مالي سال 
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، اقتصادهای شرق برای كاهش اثرات شوك ناشی از بحران مالي جهانی•
 .آسیا، به سرعت سیاست محرك مالي و پولي اتخاذ كردند

تورم پایین و بدهي پایین دولت، سیاستهاي پولي معتبر، و مازاد بودجه، •
در کشورهای شرق آسیا، به معناي آن بود كه آنها قادر به اجراي واكنش 

 .  سیاستي مخالف چرخه كسب و كار، به طور جامع و قاطع هستند

تسهیل پولي از طریق كاهش نرخ بهره سیاستي و ذخیره قانوني بانکها، •
بسته های بزرگ محرك مالي، و اقدامات بانكهای مركزي براي حصول 
اطمینان از اینكه نظام مالي ، حمایت و نقدینگی كافي دارد، همگی منجر 

 .به كاهش اثرات نامطلوب بحران مالی جهانی شد

براي حمایت از بازار مالی داخلی، دسترسی آسان به تسهیالت بانك  •
سپرده های بانكي . ذخایر الزم،افزایش پیدا کرد. مركزی فراهم شد

سواپ ارز برای شركتها و بانكهایی كه نیازمند ارز . تضمین شد
انتشار اوراق قرضه خارجی برای بانكها، تضمین شد و . بودند،فراهم شد

ضمانت ها، گسترش یافت تا دسترسي شركت های كوچك و متوسط به 
 .اعتبار، حفظ شود
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، اقتصاد و بخش مالی شرق آسیا، شروع 2009ازمارس  (:recovery)بازیابی•
 .به بازیابی كرد

به باالی سطح خود قبل از ،  2010صادرات شرق آسیا در سه ماهه دوم سال •
  ).ماه قبل از بازیابي كامل تجارت جهاني 9.) بحران مالی جهانی رسید

 .  ، شرق آسیا، موتوربازیابي اقتصاد جهاني بود 2011و در 2010در پایان سال •

 .جریان ورود سرمایه نیز به سرعت از سر گرفته شد•

بانك تسویه هاي بین المللي گزارش كرد كه مطالبات فرامرزي در شرق آسیا از  •
،طی  2010به سطح باال در اواخر سال  2009كمترین حد در اوایل سال 

در حالی كه برای بازیابی بحران مالی آسیا، یک دهه .افزایش یافت یکسال و نیم،
 .  به طول انجامید

، مطالبات فرامرزي جهانی بانكهای بین المللي در شرق   2011در أواخر سال •
، در حالی که مطالبات سایر مناطق جهان، رسیدآسیا به سطح باالی جدیدی 

 .درصد پایین تر از سطح قبل از بحران بود 10هنوز 

درصد پایین تر از سطح   20كره تنها كشور شرق آسیا با مطالبات باقیمانده حدود •
(  wholesale)قبل از بحران بود، زیرا بانکهای کره متکی به تأمین وجوه عمده 

 .از خارج بودند
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بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا، در طول بحران مالی جهانی، باثبات •
هیچ بحران موازنه پرداخت ها یا بحران بانكي تمام عیاری  . باقي ماند

وجود نداشت، یا تعدیل حساب جاري خیلي شدیدي در تراز پرداختها،  
شرق آسیا وجود  1997وجود نداشت، آنگونه كه طي بحران مالي سال 

 .  داشت

شاخص هاي سالمت مالي در اغلب كشورهای شرق آسیا، بدتر نشد و •
پول های آسیایی، نسبت به سطوح قبل از بحران در بازه زماني كوتاه، 

 .تقویت شد

نظام بانكي شرق آسیا، برای کاهش آسیب پذیری، به تدریج تركیب •
بدین ترتیب که سهم تأمین مالی عمده را  . تأمین مالي شان را تغییر دادند

 .را افزایش دادند( پذیرش سپرده)کاهش دادند و سهم تأمین مالي خرد

استرالیا، كره و زالندنو كه در بخش مالی شان، بیشتر متكي به تامین  •
رشد اعتبارات داخلی، طی دوره بحران مالی جهانی، بودند،  مالي عمده

 .به شدت كاهش یافت
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 چرا اقتصادهای شرق آسیا،در بحران مالی جهانی مقاوم بودند؟

سیاستهاي كالن در آسیا ، سیاستهای اقتصادی در زمان وقوع بحران مالي جهاني،  :اول•
 .  درستی بودند

 .آسیب پذیری هاي خارجي و مالي نسبتا کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند :دوم•

یك دهه اصالحات ساختاري و مالي، شرق آسیا ،  1997پس از بحران مالي سال  :سوم•
 .انجام  دادند

قبل از بحران مالی جهانی، عدم توازن مالي در بانكها و شركتهای خود را برطرف   :چهارم•
این اقدام در نتیجه آگاهي نسبت به وابستگی . کردند، تا ثبات اقتصاد كالن را تهدید نكند

 .متقابل موسسات مالی و شرکتها و نیاز به كاهش آسیب پذیری بود
سیاستگزاران، رویكرد فعال تری در شرق آسیا ،  1997پس از بحران مالي سال  :پنجم

از  براي حصول اطمینان از اینكه ریسك های غیرسیستمياتخاذ كردند، نظارت بانكي 
نزدیك پایش شود واز ابزار های محتاطانه كالن براي پاسخ به ریسك های سیستمی در بخش  

 .  ستفاده كردند مالی ا

ابزارها، از قبیل وضع  آسیا جلوتر از بسیاري از كشور هاي دیگر در به كارگیری:ششم•
 .  محدودیت بر نسبت های مالی و رشد اعتباری و مدیریت ریسك بود

حركت به سمت سیاست نرخ ارز انعطاف پذیر در منطقه نیز به عنوان یك جاذب  :هفتم•
 . عمل كردمؤثر شوك، 
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عامل مهم دیگر در مقاومت شرق آسیا، دینامیزم منطقه ای شرق آسیا  :هشتم•
 .و عملكرد اقتصادي قوی چین بود

رشد قوي چین، از صادرات كشورهاي شرق آسیا، مانند استرالیا، اندونزي و •
چین، با رشد باالتر از رشد طرفهاي تجاري خود،به . حمایت كرد زالندنو،

 . بازیابی اقتصادهای شرق آسیا کمک کرد
بخش مالي  شرق آسیا ،دارای اهرم باال یا وابسته به تأمین وجوه عمده : نهم•

 :نبود و تنظیم مقررات مالی، در زمینه هاي زیر، انجام شده بود
رشد اعتبار بخش خصوصي در پنج سال قبل از بحران مالي جهاني، ( الف•

 . نسبتا کم بود
قبل از بحران مالي جهاني، اغلب كشورهای شرق آسیا، نسبت اعتبار به  ( ب

 .درصد داشتند 100سپرده، کمتر از 
 .داشت) سهام عادي رده یک) نظام بانكی، سرمایه خوب وبا كیفیت باال( ج

 .وام هاي غیر جاری، سهم كوچكی از كل وام بودند(د•

بدلیل برقراری محدودیت هاي مقررراتي سختگیرانه در نظام بانکی، در (ه•
یا محصوالت اعتباری  ( subprime)معرض ریسك وام های كم اعتبار

 .ساختاردهي شده، مانند تعهدات بدهي وثیقه دار، حد اقل بود
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بانكها، خالص دارایي خارجي خوبی داشتند و لذا نسبت به  ( و•
شوك هاي خارجي كمتر آسیب پذیر بودند و با تضییق تامین مالی،  

، و همچنین قادر به جذب آسان زیان ها به پرتفوی   مواجه نشدند
 .اوراق بهادار خارجي شان شدند

پنج كشور آسه آن، مقررات   پس از بحران مالي شرق آسیا،( ز     
 .مالی محتاطانه و نظارت بانکی را تقویت کردند

اقتصاد های شرق آسیا، زیاد در معرض ریسك بدهي هاي : دهم•
پایین بود،   رتبه بندی اعتباری،  خارجي كوتاه مدت نبودند و ریسك

  .توانست شوك را جذب كندو لذا كاهش نرخ ارز 

درصد تولید   2اغلب كشورها داراي مازاد حساب جاري بودند، از •
درصد ، كه نیاز به تامین مالي  2٥ناخالص داخلی تا بیش از 

 . خارجي را محدود كرد
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اقتصاد های شرق آسیا كه بیشترین تأثیر منفی را از بحران مالي جهاني •
پذیرفتند، اقتصاد هاي با رشد سریع اعتبار و كسري بزرگ حساب 

 . استرالیا، كره، و زالندنو در این گروه هستند. جاري بودند

با این حال، در این اقتصادها ، به دلیل واكنش های سیاستی موثر، •
حمایت نقدینگی بانک : اثرات مخرب بحران اجتناب شد، از جمله

 .مركزي

نرخ هاي ارز اجازه داده شد موقتا كاهش ارزش پیدا كند، كه كمك كرد •
كه مثال حساب جاري موازنه پرداختهای كره از كسري در سه ماهه 

 . ، تبدیل شود2009به مازاد در أوایل سال  2008سوم سال 

عالوه بر آن، استرالیا، كره و زالندنو برای پوشش ریسک و اعتماد •
 .  بیشتر بازار، خطوط سواپ ارزی ایجاد كردند

بانكهاي زالندنو وجوه حمایتي از بانكهاي استرالیایی دریافت كردند كه •
 .  دچار مشكل نبودند
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  بخش مالی شرق آسیا به سختي از بحران مالي جهاني، :نتیجه و پیشنهاد•
ولي مقاوم باقي ماند، چون منطقه از موضع قوت وارد بحران  ضربه خورد

 .شد

 . دلیل اصلي براي این مقاومت ، درس گرفتن از تجربه بحران مالي آسیا بود •

بحران مالي آسیا باعث شد اصالحات مالي و ساختاري گسترده ای انجام دهند  •
  .كه منجر به ایجاد شركتها و بانكهای قوی تر شد

:  بحران مالي آسیا كامال روشن ساخت كه سیاستهاي سالم اقتصاد كالن مانند•
مالي و  مهار كسري بودجه و تورم، ضروري هستند ولي براي تضمین موفقیت

 .كافي نیستند اقتصادی،

بازنگری مقررات مالي و   اتخاذ سیاستهاي محتاطانه كالن برای ثبات مالي، و•
چهارچوب نظارتی، زمینه هایي بودند كه شرائط اولیه برای بهبود مقاومت  

 . تقویت کرد بخش مالی را

شرق آسیا در بحران  ( بانکی)تجربه مقاومت بخش مالیبا عنایت به : س•
بسته  ”برای مقاوم سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران، نیاز به مالی جهانی، 

داریم که پیشنهاد می شود در پژوهشکده  “ سیاستهای مقاوم سازی بانکی
 .   پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شود
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