حتی ابزارهای مختلفی بهکار گرفت .به عنوان مثال ،ســاختار
بخش مالی میتواند متفاوت باشد .کشورهای مختلف بسته به
موقعیت خود میتوانند قابلیتهای گوناگونی داشته باشند که
این قابلیتهای نهادی مختلف میتواند به خاطر شرایط تاریخی،
سیاسی و حتی اقتصادی مختلف باشد ،اما اگر اراده سیاسی کافی
وجود داشــته باشــد ،میتوان با در پیش گرفتن سیاستهای
مشخصی عملکرد بخش مالی و پولی را بهبود بخشید.
 میتوان اهداف مشخصی برای وامدهی به منظورهای مختلفدر نظر گرفت و حتی در مواردی میتوان با استفاده از ابزارهای
مالیاتی کوشید میزان وامها در عمل با توجه به این اهداف اهدا
شود و به همین نحو ،بهرهگیری از ابزار مالیاتی میتواند برای سوق
دادن وامدهی در راستای اهداف مشخص اجتماعی و یا اقتصادی
مورد استفاده قرار گیرد.
 در مواردی میتوان موسسات وامدهی مشخص و مخصوصیایجاد کرد که به عنوان نمونه ،در وامدهــی به زنان ،جوانان و یا
اقلیتها ،بنگاههای کوچک و میانه و یا حتی برای تشویق فناوری
فعالیت کنند.
یکی از راههایی که میتواند در راستای تامین مالی پروژههای
درازمدت سرمایهگذاری مفید و موثر باشد ،ایجاد بانکهای توسعه
است .این بانکها میتوانند دولتی باشند (برای نمونه در برزیل،
ژاپن و فرانسه) و یا حتی میتوانند خصوصی باقی بمانند (برای
مثال در آلمان).
حاال که دارم از مثال «اتومبیل» استفاده میکنم ،پس درباره یکی
دیگر از چرخها هم اندکی توضیح بدهم؛ مدیریت ریسک که از
جمله برای بهبود آن بازار مشتقات را درست کردهاند.
وقتی بازار مشتقات در مراحل اولیه تحول خود بود ،شماری بر این
باور بودند که بازار مشتقات نشانه رشد سرطانی در این بازارهاست
و بدون تردید موجب سقوط بازارهای مالی جهانی خواهد شد و

یا محقق دیگری به طعنه برآمد که مشتقات مالی منبع بحران
مالی بعدی آمریکا خواهد شد .حبابی که دیر یا زود خواهد ترکید.
واکاوی بیشتر این دیدگاهها به پیش بردن مباحث کمکی نخواهد
کرد ،چون ما هم با بحران مالی جهانی روبهرو شدهایم و هم اینکه
حبابهای پیشگفته ترکیدهاند .اما پرسش این است که ما برای
«تنظیم» این چرخ ،یعنی «مدیریت ریسک» چه کردهایم که به
همان سرانجام دچار نشویم؟
نکته اول اینکه بازارها همچنان و با همان سرعت بزرگتر و بزرگتر
میشوند .آمارهای منتشر شده به وسیله بانک بینالمللی تسویه
نشان میدهد حجم کل بازارهای مشــتقات که در پایان سال
 ،2016بیش از  482تریلیون دالر بود در پایان ژوئن سال 2018
با  24درصد رشد به  595تریلیون دالر افزایش یافت .مشتقات
به دالر که در پایان سال  2016حدودا  385.5تریلیون دالر بود
با  25درصد افزایش به  481.1تریلیون دالر رسید (برای اطالع
بیشتر بنگرید به .)2018 ،ISDA
درباره بازار مشتقات باید اشاره کنم که در عرصه نظری این بازار
به بنگاهها و دیگر فعاالن بازارهای مالی امکان میدهد تا بتوانند
ریسک مالی را به اجزا تقسیم کرده و بعد آن اجزا را در بازار خرید
و فروش کنند .ادعا بر این است که به این صورت مدیریت ریسک
با کارآمدی بیشــتری صورت میگیرد و تجارت آزاد در خرید و
فروش این اجزا باعث بهبود کارآمدی بازار خواهد شــد .به طور
کلی  4نوع مشتقات داریم.
معاوضه ()Swaps
پیشفروشی ()Futures
پیشخرید ()Forwards
گزینشی ()Options
مشتقات گزینشی عمدتا  2نوع هستند:
گزینش برسر نرخ بهره
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

آنچه میتوان گفت
این است بخش
مالی برخالف
ادعاهایی که مطرح
میشود در عملکرد
خود برای کمک
به توسعه و رشد
اقتصادی پایدار و
باثبات و در ضمن
منصفانهتوفیقی
نداشته و آنگاه که
نظام مالی نتواند
سرمایهگذاری
درازمدت را تامین
مالی کند ،در آن
صورت ،کل نظام
اقتصادی ناپایدار و
بیثبات خواهد شد
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