در زمانیکـه بـه تجـارت فرامـرزی میپردازیـم ،ممکـن اسـت مرتکـب چه
اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه میتوانیم ریسـکهای ناشـی از تغییر شـرایط
سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟
در دنیایی که روزبهروز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم ،نه تنها شـرکتهای
چندملیتـی و بانکهـا ،بلکـه حتـی کوچکتریـن بنگاههـای اقتصـادی نیز
بوکار در سطح جهانی آگاه باشند.
باید نسبت به ریسکهای انجام کس 
بحـران مالـی جهانـی ،بهـار عربـی و بیثباتـی در اوکرایـن ،نشـان داد کـه
چگونـه وخامـت اوضـاع یک کشـور ،تاثیـرات گسـترده جهانـی را بهدنبال
خواهـد داشـت .آگاهـی نسـبت بـه عالئـم هشـداردهنده و آمادگـی برای
بوکار را از مواجهـه بـا بدترین
رویارویـی بـا ایـن چالشهـا ،نـه تنهـا کسـ 
وضعیـت خـود محافظت میکنـد ،بلکه فرصتهـای جدیدی را دربرابر شـما
قـرار میدهد .مینا تاکسـوز ،متخصص پیشـتاز در کتاب اکونومیسـت تحت
عنوان راهنمای ریسک کشوری ،تشریح میکند که:
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Qچـه عاملی اقتصـاد را در برابر شـوکهای داخلی و جهانی آسـیبپذیر
میکند
Qچرا بازارها ،کمتر به ریسک سیاسی و جغرافیایی اهمیت میدهند
Qچگونه مدلها از پیشبینی ریسک کشوری عاجز میمانند
Qچگونـه مقـررات پیشـگیرانه بحرانهـای جهانـی میتواننـد عواقـب
پیشبینی نشدهای را به همراه داشته باشند
Qبهترین و موفقترین سـاختار سـازمانی برای مدیریت ریسـک کشوری
کدام است
Qچگونه میتوان ریسکهای کشوری در معامالت را کاهش داد.

کتاب راهنمای ریسـک کشـوری اکونومیسـت ،با ارائه یـک رویکرد نظاممند
بهمنظـور شناسـایی ،مدیریت و کاهش ریسـکهای کشـوری ،ضمن معرفی
مطالعـات مـوردی مرتبط ،یک ماخـذ حیاتی بـرای کلیه افرادی اسـت که به
تجارت بینالمللی میپردازند.
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روابط بینالمللی است.
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ایــدهی ایــن کتــاب پــس از ســخنرانی مــن در ســال  2011دربــارهی ریســک
کشــوری در مدرسـهی کســب و کار منچســتر ،در اوج بحــران بدهیهــای داخلــی
منطقــه یــورو گرفتــه شــد .میخواهــم از اســماعیل ارتــورک ،مدیــر برنامــه مدیریت
اجرایــی و کارشــناس ارشــد بانکــداری و خدمــات مالــی ،تشــکر کنــم .او اشــاره کرد
کــه در مــورد ایــن موضــوع ،مباحــث زیــادی گفتــه نشــده اســت و مــن ایــن
پیشــنهاد را زمانــی دنبــال کــردم کــه اســتاندارد بانــک را در ســال  ،2013کــه از
ســال  2001بــه عنــوان رییــس تیــم ریســک کشــوری بــرای عملیــات بینالمللــی
انتخــاب شــده بــودم ،تــرک کــردم .پــس از آن ،شــور و هیجــان همکاران و دوســتان
مــن را همراهــی کــرد .در اســتاندارد بانــک ،مــن از نینــا تریاســیس ،رئیــس
مخابــرات جهانــی ،جــان اومولــوی ،مدیــر عامــل ،جیــری چوتورســکی ،مدیــر
ارتباطــات و رســانهها و ســوفی پاپاســووا کــه اکنــون عضــو موســس شــرکت
 EFMC Loan Syndicates LLPاســت ،بــه خاطــر حمایت و همکاریشــان در مطالعات
مــوردی روشــن و واتانیــا ،سپاســگزارم .مــن بــه ویــژه میخواهــم از لــورا راتنــر،
همــکار قدیمیــم کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان رئیــس گــروه ریســک کشــوری
نیمکــره غربــی در گــروه مککــواری ،دبــورا بکــر در اســتاندارد بانــک ،الیســتر
نیوتــن ،مدیرعامــل شــرکت بینالمللــی نمــورا و هلــن هوانــگ در چاتــم هــاوس
بــرای کمکهــای بیدریغشــان در مطالعــات مــوردی آرژانتیــن ،نیجریــه،
کر هیشمالی و چین تشکر کنم.
مــن در ابتــدا ،کار حرفـهای خــود در ریســک کشــوری را بــه عنــوان مدیــر مقــاالت
ریســک کشــوری واحــد اطالعــات اکونومیســت در اواخــر دهـهی  1980شــروع کــردم.

امــا نمیتوانســتم یــک کتــاب در ایــن زمینــه را بــدون تجربیــات غنــی کــه از طریــق
کار در یــک بانــک ،مختــص بازارهــای نوظهــور ،Standard Bank ،کــه در دهـهی 2000
نیــز بــه صــورت جهانــی توســعهیافته بــود ،بدســتآورم .نمیتــوان همــهی افــراد را
فهرســت کــرد ،امــا افــرادی کــه کار را بــرای مــن لــذت بخشتــر کردنــد :نیــل هولــدن،
یــک جادوگــر ریاضــی و آرنولــد گیــن کــه بــا او چارچــوب کلــی را بــرای ریســک
کشــوری ایجــاد کردیــم و ســانتهو آســالینی و آنــری کورنلیســن کــه بــا حمایــت
خستگی ناپذیرشان در روزهای سخت بحران  2008-2009من را یاری کردند.
مــن همچنیــن از دانیــل فرانکلیــن ،مدیــر اجرایــی اکونومیســت بــرای معرفــی
کتابهــا و از پــاول لوئیــس کــه مــن را تشــویق کــرد تــا «تمهــای بــزرگ» را بــه
کار گیــرم و از پنــی ویلیامــز کــه ایــن مطالــب را بــه خوبــی کنــار هــم چیــد،
سپاســگزارم .ایــن ایدههــای بــزرگ بــرای مــن منجــر بــه کشــف یــک کتــاب
فوقالعــاده بهنــام ،علیــه خدایــان ،توســط پیتــر برنشــتاین شــد کــه دیدگاههــای
یکســانی را در مــورد ریســک داشــتیم :بلــه ،ریســکهای زیــادی در ایــن دنیــای
پیچیــده وجــود دارد ،امــا بشــریت توانایــی مدیریــت بیشــتر آنهــا را دارد .ایــن
چیــزی اســت کــه ایــن کتــاب در مــوردش توضیــح میدهــد .ایــن پیامــی اســت کــه
مــن میخواهــم بــه دختــرم ،اوزان ،بدهــم و همچنیــن از او بــرای گفتــن «بیهــوده
وقــت تلــف نکــن» زمانیکــه کاهلــی میکــردم ،تشــکر کنــم .و در آخــر ،امــا نــه
کــم اهمیتتریــن ،میخواهــم از شــریک زندگیــم ،برنــارد بالیوئــل ،بــرای ســالهای
طوالنی حمایت از من که مرا قادر به تمرکز بر کارم کرد ،تشکر کنم.
مینا تاکسوز
اوت 2014
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چگونه از غافلگیری رهایی یابیم
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

سالهاســت کــه شــاخصهای ســرمایهگذاری خارجــی بــه عنــوان
عملکــرد دولتهــا در ایــران مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،درحالیکــه کمتــر
اشــارهای بــه مقولــه ریســک کشــوری میشــود .در دهکــده جهانــی امــروز کــه
واژه جهــان وطنــی بهعنــوان یــک واژه جدیــد بــه ادبیــات دنیــا اضافــه شــده
اســت ،ســرمایهگذاریهای برونمــرزی بســیاری در حــال شــکلگیری اســت
که در این میان سهم جمهوری اسالمی ایران بسیار اندک است.
ریســک کشــوری مفهومــی متعلــق بــه دوران پــس از عصــر اســتعمار بــوده و
در اقتصــاد جهانــی امــروز بســیار پــر اهمیــت شــده اســت .امــروز یــک چارچــوب
فلســفی و بینالمللــی و نیــز ابزارهــای اطالعاتــی شایســتهای بــرای تحلیــل و
مدیریــت ریســک یــک کســب و کار بینالمللــی وجــود دارد .در ســالهای دور،
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تاجــران عــرب و چیــن باســتان کــه از اقیانــوس هنــد عبــور میکردنــد و نیــز
مهاجــران انگلیســی و هلنــدی کــه بیــن جزایــر اندونــزی و اروپــا در رفــت و آمــد
بودنــد ،بــا خطــرات بزرگــی در مقصــد خــود مواجــه میشــدند کــه در آن زمــان،
ابــزار چندانــی بــرای مقابلــه بــا آن در اختیــار نداشــتند ،لیکــن امــروزه بــا حجــم
وســیعی از اطالعــات در دســترس ،دســتیابی بــه درک صحیــح از ریســک
موجود در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی تسهیل شده است.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده آنکتــاد در ســال  ،2017حــدود 1،750
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی در دنیــا انجــام شــده کــه رقــم بســیار
چشــمگیری اســت .بیتردیــد ،ایــن ســرمایهگذاریها در همــه ســطوح تابــع
ریســک میباشــد .در گذشــته ،کشــور ایــران در رتبهبنــدی ریســک ســازمان
همکاریهــا و توســعه اقتصــادی ( )OECDدر بهتریــن حالــت ،رتبــه  4ریســک
را بــه خــود اختصــاص داده و در بدتریــن شــرایط نیــز رتبــه  7را احــراز نمــوده
اســت ،حــال آنکــه در ســالهای اخیــر ایــن جایــگاه بــه رتبههــای  5و  6تغییــر
یافتــه اســت .ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه بهبــود رتبــه ریســک
ایــران از دیــدگاه مالــی معمــوال تــا حــدود  ۱۰درصــد در کاهــش هزینههــای
تامیــن ســرمایه و از منظــر جلــب ســرمایهگذاران خارجــی و اساســاً بهبــود
اعتبــار کشــور در محافــل مالــی و بینالمللــی ،بســیار موثــر اســت .در واقــع
ریســک کشــوری اتفــاق ناخواســتهای اســت کــه ممکــن اســت هنــگام انجــام
تجــارت خارجــی روی دهــد و آثــاری جــدی بــر نــرخ بازگشــت ســرمایه در
کشور مورد بررسی خواهد گذاشت.
از ایــن ر و ضــروری اســت مدیــران مالــی در ابعــاد کالن اقتصــادی و فعــاالن
حــوزه تجــارت و ســرمایهگذاری برونمــرزی بــا شــیوههای تعییــن و تبییــن ریســک
کشــوری آشــنایی کافــی پیــدا کننــد .کتــاب راهنمــای ریســک کشــوری کــه از
کتابهــای شــاخص ایــن حــوزه در ســال  2018اســت ،در دســتور کار ترجمــه اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران قــرار گرفــت و بــا نگاهــی ویــژه بــه
شــناخت دقیــق ریســک کشــوری ،بــه منظــور افزایــش توانایــی فعــاالن اقتصــادی در
جذب سرمایهگذاری خارجی در اختیار شما قرار گرفته است.
از نــکات کلیــدی کــه در کتــاب «راهنمــای ریســک کشــوری» بــه آن
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پرداختــه شــده اســت ،مســاله «ظهــور گــردش ســبدهای دارایــی بینالمللــی»
اســت کــه در همــان فصــل اول بــه آن اشــاره میشــود؛ موضوعــی کــه ضرورتــا
در شناســایی ریســک کشــورها بایــد موردتوجــه سیاســتگذاران اقتصــاد کالن
کشــور قــرار گیــرد .بهعــاوه مطالعــه دقیــق بحــران اقتصــادی ســالهای
 2008و  2009از منظــر ریســک اقتصــادی ،میتوانــد در ســالهای پیــش رو
حــاوی تجربیــات ارزشــمندی بــرای اقتصــاد مــا از جنبــه ریســک کشــوری
باشد.
بحرانهــای پرداخــت کــه واژه آشــنایی بــرای فعــاالن تجــارت بینالملــل
در ایــران اســت ،در چهارمیــن فصــل از کتــاب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
نقــش آن در تعییــن ریســک کشــوری تبییــن شــده اســت کــه ایــن موضــوع
نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقتضایــی اقتصــاد ایــران دربرگیرنــده نــکات ویــژهای
است.
ایــن کتــاب ضمــن ارائــه جدیدتریــن تئوریهــا در حــوزه ریســک کشــوری،
چندیــن مطالعــه مــوردی را پیرامــون همیــن موضــوع در اختیــار خواننــده قــرار
میدهــد تــا بتوانــد در کنــار انتقــال مفاهیــم ،رویکــردی کاربــردی جهــت
مدیریت ریسک در کسب و کار در اختیار داشته باشد.
نهایتــا الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ فرمــول ســادهای بــرای مدیریــت
ریســک کشــوری وجــود نــدارد .ریســک کشــوری بســته بــه عوامــل متنوعــی از
جملــه نــوع ســرمایهگذاری ،امنیــت ســرمایهگذاری و وجــود بســترهای قانونــی
الزم ،شــرایط سیاســی-جغرافیایی-اقتصادی کشــورهای هــدف متفــاوت اســت.
لــذا بایــد بــا رویکــردی تاریخــی و گذشــتهنگر ،ضمــن شناســایی عوامــل بالقــوه
و بالفعــل محــرک ریســکهای سیاســی ،زمینــه کاهــش و حــذف برخــی از
عناصر غافلگیرکننده در حوزه ریسک کشوری را فراهم آورد.
امیــد اســت بــا بهبــود فضــای کســب و کار داخلــی و کاهــش رتبــه ریســک
ایــران ،در کنــار ارتقــای توانمنــدی تجــارت بینالمللــی فعــاالن اقتصــادی
کشــور ،شــاهد ســهم بیشــتر جمهــوری اســامی ایــران از ســرمایهگذاری
خارجی جهان در سالهای پیش رو باشیم.

 22راهنمای ریسک کشوری

پیشگفتار مترجمان
ریســک واژهای پرکاربــرد حتــی در محاورههــای روزمــره اســت ،امــا
متاســفانه مفهــوم دقیــق آن معمــوالً کمتــر شــناخته شــده اســت .از مکالمــات
روزمــره کــه بگذریــم ،عــدم شــناخت دقیــق مفهــوم ریســک در ابعــاد بزرگتــر و
اقتصــاد کالن ،اتفــاق خطرناکتــری اســت .کتــاب «راهنمای ریســک کشــوری»
ضمــن ارائــه مــدل ریاضــی محاســبه ریســک ،بــه کاربــرد ریســک کشــوری در
تصمیمگیریهای کالن اقتصادی پرداخته است.
اهمیــت ریســک کشــوری از زمانــی در اقتصــاد جهانــی افزایــش یافــت کــه
گــردش ســرمایه بینالمللــی معنــا پیــدا کــرد .در اواخــر قــرن نوزدهــم و در
ســالهای اولیــه قــرن بیســتم کــه بــازار ســرمایه جهانــی بــا جریــان ســرمایه
بینالمللــی و در مقیاســی بزرگتــر از هــر چیــزی کــه پیــش از آن دیــده شــده
بــود ظهــور کــرد ،تفکراتــی ســاختار یافتهتــر و مبتنــی بــر دانــش در زمینــه
ریسک کشوری شکل گرفت.
هرچنــد توافقنامــه برجــام توانســت بهبــود قابــل مالحظــهای در شــرایط
مبــادالت خارجــی و کاهــش ریســک کالن اقتصــاد ایجــاد کنــد ،لیکــن مطالعات
و بررســیهای صــورت گرفتــه نشــان میدهــد کــه جــز در چنــد ســال معــدود،
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همــواره در ســه دهــه گذشــته جمهــوری اســامی ایــران در زمــره کشــورهای
بــا ریســک تجــاری و اعتبــاری بــاال بــوده اســت .دغدغــه اصلــی مترجمــان در
انتخــاب کتــاب «راهنمــای ریســک کشــوری» مســاله ســرمایهگذاری خارجــی
و شــرایط جدیــد اقتصــادی ایــران اســت .بــدون تردیــد یکــی از راهکارهــای
برونرفــت از شــرایط رکــود اقتصــادی کنونــی ،افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی
در کشــور اســت؛ موضوعــی کــه در کنــار مســائل دیپلماتیــک و سیاســی ایــران،
نیازمنــد شــناخت دقیــق ریســک در ســاختار اقتصــاد و بهطــور مشــخص در
ابعاد ملی و بینالمللی است.
امیدواریــم کــه ایــن کتــاب نــه تنهــا در بخــش تحقیقاتــی و دانشــگاهی،
بلکــه در مقــام اجــرا و عمل نیــز راهکارهای جدیــدی را در اختیــار تصمیمگیران
اقتصــادی کشــور قــرار داده و موجبــات کاهــش ریســک ســرمایهگذاری و
موفقیت در جذب منابع خارجی فراهم سازد.
حسامالدین عباسحالج
سیدحمیدرضا عظیمی

مقدمه :تاریخچه مختصری از ریسک کشوری

.1ریسککشوریچیست؟
ریســک کشــوری  -اتفــاق ناخواســتهای کــه ممکــن اســت هنــگام انجــام
تجارتهــای خارجــی روی دهــد  -میتوانــد بــر هــر شــرکت ،در هــر زمــان و هــر
کجــا ،تاثیــر بگــذارد .اهمیــت آن بایــد نــه تنهــا توســط بانکــداران ،بیمهگــران و
دیگــر مدیــران ریســک شــرکتها ،بلکــه بــرای هــر شــخص دارای منافــع تجــاری در
خــارج از کشــور درک شــود .شــما چــه یــک کارخانــهدار باشــید ،چــه یــک
ســرمایهگذار در یــک صنــدوق بازنشســتگی یــا فقــط فعالــی در حــوزه واردات یــا
صــادرات ،نادیــده گرفتــن آنچــه در بازارهــای خارجــی روی میدهــد میتوانــد
مخاطرهآمیــز باشــد .همانطــور کــه رویدادهــای سیاســی بهــار عربــی ســال  2011و
بحــران مالــی جهانــی در ســالهای  2008-2009نشــان داد ،تحــوالت در یــک
کشور میتواند امواج شوک قوی خود را فراتر از مرزهای خود ساطع کند.
بحرانهــای پرداختــی بــزرگ بــا هشــدارهای منظمــی همــراه هســتند .یــک
دهــه قبــل از بحــران بدهــی بانکــی و حاکمیتــی( 1یــا دولتــی) در اقتصادهــای جنوب
اروپــا ،نکولــی 2در آرژانتیــن در ســال  2001وجــود داشــت؛ در ســال  ،2000بحــران
1. sovereign
2. Default
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بانکــی و پرداختــی در ترکیــه رخ داد؛ روســیه در ســال  ،1998یــک ســال پــس از
بحــران مالــی آســیا ،دچــار نکــول شــد کــه خــود پــس از تعــدادی نکــول در
کشــورهای امریــکای التیــن و آفریقــا در اوایــل دهــه  1980اتفــاق افتــاده بــود.
همچنیــن در گذشــته ،نکولهــای بزرگــی در ســالهای میاندوجنــگ 1و در عصــر
اول جهانیشدن در قرن نوزدهم وجود داشته است.
همــواره شــوکهای اقتصــادی و سیاســی وجــود دارد کــه در جایــی از جهــان
اتفــاق میافتــد و میتوانــد بــه کل کشــورها گســترش یابــد .در ســال ،2013
تمرکــز نگرانیهــا بــر بازارهــای نوظهــور بــود و اینکــه اگــر فــدرال رزرو 2ایــاالت
متحــده سیاســت پولــی را تشــدید میکــرد ،چــه بــر ســر آنهــا میآمــد .در ســال
 ،2014بــه نظــر میرســید کــه فــدرال رزرو امریــکا قصــد تشــدید سیاســتهای
پولــی را نداشــت ،بنابرایــن توجههــا بــه یــک حبــاب احتمالــی در حــال رشــد در
بــازار اوراق قرضـهی شــرکتهای امریکایــی منعطــف شــد .در چنــد ســال گذشــته،
مدیــران ریســک توانســتند توجــه خــود را بــه عواقــب فروپاشــی بانکــداری قبــرس،
جنــگ داخلــی ســوریه ،تالطــم در بخــش مالــی چیــن ،بحــران اوکرایــن و تاثیــر
جهانــی یــا منطقــهای تحریمهــای احتمالــی بینالمللــی در مــورد روســیه جلــب
کننــد .تاثیــر چنیــن حوادثــی بــه راحتــی از طریــق جریانهــای مالــی ،بانکــی و
تجــاری بــه همهجــای اقتصــاد دنیــا منتقــل میشــود .بــه عــاوه ،ریســکهای
افزایــش قیمــت3را بایــد در نظــر گرفــت ،ماننــد کاهــش ریســکهای نکــول
حاکمیتی در منطقه اروپا در سال  2013که همچنين نيازمند مديريت است.
بــا توجــه بــه ایــن فراوانــی بحرانهــا و آســیبپذیریها ،4چــرا پیشبینــی و
مدیریــت ریســک کشــوری بســیار دشــوار اســت؟ بخشــی از آن بــه ایــن دلیــل اســت
کــه ماهیــت ریســک بهطــور مــداوم تغییــر میکنــد و بــه همیــن دلیــل مبتنــی بــر
چشــمانداز خــاص هــر کســب و کار و صنعــت اســت .هــر موجــی از نکولهــا بــا
توجــه بــه شــرایط متفــاوت زمانــی اقتصــاد جهانــی و تاریخچههــا و شــرایط
اقتصــادی گوناگــون کشــورهایی کــه در آن رخ میدهــد ،یکتــا بــه نظــر میرســد.
 .1دورهی بین جنگهای جهانی اول و دوم ()1919-1939

2. Federal Reserve
3. upside risks
4. vulnerabilities
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بــرای مثــال ،ایــن امــر بــه ویــژه در مقایسـهی یــک بحــران پرداختــی کــه در یــک
بــازار نوظهــور اتفــاق میافتــد بــا بحرانهــای بدهــی بانکــی و حاکمیتــی کــه
اقتصادهــای توســعهیافته را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،صــادق اســت .انــواع
ابزارهــای ســرمایهگذاری درگیــر نیــز میتواننــد بســیار مهــم باشــند :اوراق قرضــه،
وامهــای تجــاری ،تامیــن مالــی پروژههــای بلندمــدت ،وامهــای مبتنــی بــر منابــع،
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و تامیــن مالــی تجــاری ،هــر کــدام بهطــور
خاصی تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه هــر بحــران پرداختــی یــک بحــران جدیــد اســت
و هــر کــدام موجــی از تحقیقــات علمــی مختــص بــه خــود را بــه دنبــال دارد کــه بــا
نــگاه بــه تاریخچــه ،علــل بحــران را توضیــح میدهــد و بحــران بعــدی را پیشبینــی
کــرده و از آن پیشــگیری میکنــد .البتــه بحــران بعــدی بــه احتمــال زیــاد توســط
مجموعههــای دیگــری از عوامــل ایجــاد میشــود کــه موجــب ایجــاد مــوج دیگــری
از عقــب ماندگــی میشــود .برخــی ممکــن اســت اســتدالل کننــد کــه بــه دلیــل
اینکــه جهــان امــروز بســیار پیچیــده و مرتبــط اســت و از آنجــا کــه اطالعــات در
دســت ،بیشــتر از اطالعــات قابــل اســتفادهی ماســت ،مدلهــای ریســک قدیمــی
دیگــر کارایــی ندارنــد .روشهــای جدیــد بــا اســتفاده از نظریــه آشــوب 5و بــا تمرکــز
بــر نااطمینانیهــای غیــر قابــل اندازهگیــری ،مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .امــا
بــرای درک بهتــر آنچــه پیــش روســت ،بایــد تاریخچــه و شــکلگیری تفکــر خــود
در مورد ریسک را بهطور کلی بررسی کنیم.
مصادف شدن تفکر در مورد ریسک با دوران روشنگری
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ریســک کشــوری یــک مفهــوم پــس از عصــر اســتعمار اســت کــه در اقتصــاد
جهانــی امــروز بســیار بــا اهمیــت شــده اســت .امــروز مــا ابزارهــای تحلیلــی و
اطالعاتــی بــرای تحلیــل و مدیریــت ریس ـکهای کســب و کار بینالمللــی داریــم.
مــا همچنیــن یــک چارچــوب فلســفی و بینالمللــی در ایــن زمینــه نیــز داریــم.
تاجــران عــرب و چیــن باســتان کــه از اقیانــوس هنــد عبــور میکردنــد و مهاجــران
5. Chaos theory
6. the Enlightenment
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انگلیســی و هلنــدی کــه بیــن جزایــر اندونــزی و اروپــا رفــت و آمــد میکردنــد بــا
خطــرات بزرگــی در مقصــد خــود مواجــه بودنــد -بــه عنــوان مثــال ممکــن بــود
زنــده برنگردنــد .امــا تمــام چیــزی کــه در اختیــار داشــتند چنــد قایــق جنگــی بــرای
مقابله با مشکالت داخلی بود.
شــرایط سیاســی ،ابــزار تحلیلــی یــا دادههــای کشــوری وجــود نداشــت کــه
بتــوان در مــورد نااطمینانــی و ریســک آینــده اندیشــید .دادههــا فراتــر از چندیــن
ســوابق ناقــص کشــتیرانی و جمعیتشــناختی نبــود .لوحهــای ســفالی در بیــن
النهریــن باســتان ثبــت فعالیتهــای وامدهــی را نشــان میدهــد ،و برخــی از
امپراتوریهــا ماننــد رومانــی و چیــن کــه وابســته بــه درآمدهــای مالیاتــی بودنــد،
1
بهطــور منظــم ممیزیهــای مالیاتــی انجــام میدادنــد .امــا در دولت-شــهرهای
ایتالیــای دوره رنســانس بــود کــه ثبــت فعالیتهــای تجــاری و مالــی ،از جملــه
معرفی حسابداری دوجانبه ،به سطح جدیدی رسید.
عالقـهی تحلیلــی بیشــتر بــه ســرزمینهای خارجــی و تفکــر در مــورد آینــده در
دوران روشــنگری پدیــد آمــد ،زمانیکــه ابزارهــای ریاضــی بــرای اندازهگیــری
احتمــال وقایــع نامشــخص توســعه یافــت .دو ریاضیــدان آســیای مرکــزی ،خوارزمــی
و خیــام (کــه همچنیــن بــه نــام عمــر خیــام شــناخته میشــود) چنــد صــد ســال
پیــش جبــر را اختــراع کــرده بودنــد .امــا حتــی اگــر ریاضیــات پایــه نیــز کشــف
شــده بــود ،ایدههــای سیاســی غالــب در زمــان امپراتوریهــای عربــی و ســلجوقی،
قــادر بــه اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــرای تحلیلهــای ریســک نبودنــد .همانطــور کــه
3
پیتــر برنشــتاین2در کتــاب علیــه خدایــان :داســتان جالــب توجــه ریســک
مینویســد« :ایــده مدیریــت ریســک تنهــا هنگامــی اتفــاق میافتــد کــه مــردم
اعتقاد داشته باشند تا حدی موجودات آزادی هستند».
چیــزی کــه برنشــتاین ،اولیــن گام در تبدیــل اندازهگیــری بــه عامــل کلیــدی در
رفــع ریســک مینامــد ،از یــک ایتالیایــی ،لئونــاردو فیبوناچــی ،کــه بــا سیســتم
شــمارهگذاری هندو-عربــی آشــنا بــوده ،گرفتــه شــده اســت .او ســپس لیبــر
1. city-states
2. Peter Bernstein
3. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk
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آباچــی4را در ســال  1202نوشــت کــه حــاوی توالیهــای عــددی بــود کــه بــه ســری
ی خبرههــای مالــی اســت.
فیبوناچــی شــناخته میشــود و هنــوز مــورد عالقــ ه 
موفقیــت بعــدی در قرنهــای  15و  16میــادی در ایتالیــا اتفــاق افتــاد کــه افــرادی
ماننــد لــوکا پاچیولــی و جرالمــو کاردانــو احتماالتــی بــرای اندازهگیــری ریســک
قائــل شــدند .ســپس نوبــت بــه ریاضیدانــان بــزرگ رســید ،افــرادی هماننــد تومــاس
بیــز ،یاکــوب برنولــی ،آبراهــام دو مــواور ،پیر-ســایمون الپــاس و کارل فریدریــش
گاوس ،کــه مطــرح کــردن منحنــی زنگــی ،توزیــع نرمــال و قانــون اعــداد بــزرگ
مربــوط بــه اوســت .اعجوب ـهای بــه نــام فرانســیس گالتــون (پســر عمــوی چارلــز
دارویــن) ایــدهی پای ـهای رگرســیون را ارائــه داد کــه همچنــان مفهومــی کلیــدی
برای سرمایهگذاری در بازارهای سهام است.
در حالــی کــه فرانســویها ،ایتالیاییهــا و آلمانیهــا ریاضیــات احتمــال را
توســعه دادنــد ،بریتانیاییهــا و هلندیهــا آنهــا را در عمــل اجــرا کــرده و موسســات
جدیــدی ایجــاد کردنــد .جــان گرانــت و ویلیــام پتــی کــه روی پروندههــای تولــد و
مــرگ در انگلســتان قــرن هفدهــم کار میکردنــد ،نمونــهی آمــاری و مفاهیــم
کلیــدی ماننــد میانگیــن را معرفــی کردنــد .ایــن امــر محاســباتی را بــرای
سیاس ـتهای بیمــه عمــر امکانپذیــر کــرد کــه دولتهــای هلنــد و بریتانیــا بــرای
افزایــش بودجــه عمومــی از آن اســتفاده میکردنــد .تقریبــا در ایــن زمــان ،بــا
گســترش تجــارت بینالمللــی ،لویــدز 5لنــدن در قهــوه خان ـهای معــروف در شــهر
لنــدن تاســیس شــد کــه همــواره مملــو از تاجــران ،ناخداهــای کشــتیها و
بیمهگــران دریایــی بــرای تبــادل اطالعــات دربــارهی مناطــق دورافتــادهی جهــان
بــود .ایدههــای دوران روشــنگری شــمالی دو روحانــی اســکاتلندی ،رابــرت واالس و
الکســاندر وبســتر ،را در قــرن  18میــادی در ادینبــورگ تحــت تاثیــر قــرار داد تــا
میانگیــن امیــد بــه زندگــی را محاســبه و اولیــن صنــدوق بازنشســتگی در جهــان را
ایجــاد کننــد .بنابرایــن در انگلســتان ،کاهــش ریســک بــا بیمههــای عمــر،
صندوقهــای بازنشســتگی و بیمههــای دریایــی چنــان گســتردگی پیــدا کــرد کــه
طبــق نظــر نایــل فرگوســن در کتــاب صعــود پــول« :6تــا نیمــه قــرن نوزدهــم،
4. Liber Abaci
5. Lloyds
6. The Ascent of Money
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بیمهشدن احترامی همانند کلیسا رفتن در یک رو ز یکشنبه شمرده میشد».
از علم تئوری احتماالت تا مدیریت ریسک

تــا پایــان قــرن نوزدهــم ،دیدگاهــی انتقــادی نســبت بــه علــم و تاکیــد بــر
محدودیــت عقــل انســان وجــود داشــت .پــس از حــوادث ناگــوار دو جنــگ جهانــی
در قرن بیستم ،برنشتاین میگوید:
رویایــی کــه انســانها همــه چیــز را خواهنــد دانســت ،از بیــن رفتــه اســت  ...و
نیــز ایــن رویــا کــه یقیــن جایگزیــن تردیــد خواهــد شــد .در عــوض ،انفجــار دانــش
باعث شده تا زندگی نامعلومتر شود.
ایــن نگرانیهــا ،بــه پشــتوانهی تالشهــای فرانــک نایــت و جــان مینــارد کینــز،
تمرکــز را از قوانیــن احتمــال بــه مدیریــت عــدم قطعیــت تغییــر داد .امــا حتــی قبــل
از ایــن متفکــران ،دو ریاضیــدان قــرن نوزدهــم ،ژول هنــری پوانــکاره و الپــاس
میدانســتند شــرایطی وجــود دارد کــه اطالعــات بســیار کمــی بــرای اعمــال قوانیــن
احتمالــی وجــود داشــته باشــد ،از آنجــا کــه احتمــاالت ریاضیاتــی تنهــا میتوانــد از
تعــداد زیــادی از رخدادهــای مســتقل (و همگــن) ،ماننــد پرتــاب تــاس ،حاصــل
شــود .نایــت تفــاوت اساســی بیــن ریســک و عــدم اطمینــان را  -کــه ریســک ،عــدم
قطعیــت قابــل اندازهگیــری اســت  -در کتــاب خــود بــا نــام ریســک ،نااطمینانــی و
سود 1در سال  1921نشان داد.
نایــت همچنیــن دشــواری فرآینــد پیشبینــی را برجســته کــرده و اعتمــاد بــر
رونــد رخدادهــای گذشــته را بســیار خطرنــاک توصیــف کــرد .کینــز کــه نایــت او را
قبــول نداشــت و در همــان زمــان کار میکــرد ،ایــن ادعــا را پذیرفــت .او در رســالهای
دربــاره احتمــال ،2بــر اهمیــت شــهود بــه عنــوان خــاف علــم نظریــه احتمــال ،تاکیــد
کــرد .ایــن نظریــات مســیر راه تئــوری بــازی را کــه توســط جــان فــون نویمــان اختــراع
شــد ،تســهیل کــرد کــه بــرای اولیــن بــار مکانیــک کوانتومــی را نیــز کشــف کــرد و
یــک عضــو برجســتهی تیمــی بــود کــه بمــب اتمــی را ســاخت .انتقــاد مــدرن از
برخــورد ریاضیاتــی و «علمــی» بــا ریســک توســط کنــت آرلــو و فرانــک هــان مطــرح
1. Risk, Uncertainty and Profit
2. A Treatise on Probability
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شــد .آنهــا بــر فقــدان اطالعاتــی کــه تصمیمگیــران اقتصــادی بــا آن مواجــه بودنــد و
نیــز بــر نااطمینانــی غیرقابــل اندازهگیــری ،در مقابــل ریســک قابــل اندازهگیــری،
متمرکــز شــدند .ایــن رویکــرد توســط نظریــه آشــوب دنبــال شــد کــه ســعی در
تشــخیص پیچیدگیهــای روزافــزون دنیــای جهانــی داشــت و بعــد از بحــران جهانــی
 2008-۲۰۰۹بر دامنهی ریسک و نااطمینانی غیرقابل اندازهگیری تمرکز کرد.
تکامــل ریســک کشــوری تقریبــا بــه دنبــال ایــن روندهــا در تجزیــه و تحلیــل
ریســک بــود .تعــداد کــم مشــاهدات نکــول کشــورها ،ارتباطــات آنهــا و عــدم
همگــن بــودن و بیاعتمــادی تاریــخ بــه پیشبینــی بحرانهــای آینــده همــه
مســائلی اســت کــه فرآینــد توســعه تجزیــه و تحلیــل را شــکل داد .امــا علیرغــم
ایــن مشــکالت ،تــاش بــرای تعییــن میــزان ریســک کشــوری ادامــه دارد .در ایــن
کتــاب ،یــک مــدل رتبهبنــدی ریســک کشــوری بــه ســبک رابــرت ســول و یــک
اقتصــاددان کــه ســازندگان مدلهــای اقتصــادی را «افــراد بیــش از انــدازه تحصیــل
کــرده در جســتجوی ندانســتنیها کــه قطعــا بــر گزینههــای جایگزیــن غلبــه دارد»
توصیــف کــرد ،پیشــنهاد شــده اســت .بــا ایــن حــال بــا در نظــر گرفتــن
محدودیتهــای ایــن روش ،مــدل رتبهبنــدی بایــد بــه عنــوان تنهــا یــک جــزء از
روند کلی مدیریت ریسک کشوری استفاده شود.
ظهور گردش سبدهای دارایی بینالمللی

در اواخــر قــرن نوزدهــم و در ســالهای اولیــه قــرن بیســتم ،زمانیکــه یــک
بــازار ســرمایه جهانــی بــا جریــان ســرمایه بینالمللــی در مقیاســی بزرگتــر از هــر
چیــزی کــه پیــش از آن دیــده شــده بــود (یعنــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی
جهانــی در آن زمــان) ظهــور کــرد ،تفکــر دربارهی ریســک کشــوری ،سیســتماتیکتر
شــد .مرکــز آن شــهر لنــدن بــود کــه در آن زمــان ،ســال  ،1913ســرمای هگذاری
خارجــی بریتانیــا ۱۵۰ ،درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آن کشــور بــود .بخــش
عمــدهای از ایــن ســرمایهگذاری  -حــدود  80درصــد  -ســرمايهگذاري در قالــب
ســهام و اوراق قرضــه بــود کــه عمدتــا در شــهر لنــدن صادر شــده بود .ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی آنچنــان چشــمگیر نبــود .اکثــر وامدهیهــا بــرای ســرمایهگذاری
زیــر ســاختها بــود کــه راه آهــن بــه تنهایــی حــدود  41درصــد از کل آن را
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تشکیل میداد.
ســرمایهگذاری خارجــی بریتانیــا بیشــتر در مســتعمرات بــود .یــک عامــل
کاهنــدهی ریســک بــرای خریــداران ایــن اوراق بهــادار اســتعماری ،ضمانــت صریــح
دولــت بریتانیــا بــود کــه توســط قانــون وثیقههــای اســتعماری  1899و قانــون
انحصارطلبــی  1900تعییــن شــده بــود .کردیــت لیونایــز 1در ســال  ۱۸۷۱یــک
بخــش تحقیقاتــی را بــه نــام ســرویس دتــودس فینانســیرز 2بــرای نظــارت بــر
ریس ـکهای خارجــی تاســیس کــرد و شــرکت مودیــز 3اولیــن رتبهبنــدی اعتبــاری
خــود را در ســال  1919منتشــر کــرد ،هــر چنــد ایــن فعالیتهــا پــس از رکــود
بزرگ دههی  1930به پایان رسید.
دوران جهانیشــدن در قــرن نوزدهــم ،یکــی از بیمالحظهتریــن دوران
وامدهیهــا بــوده و جــای تعجــب نیســت کــه امــواج بزرگــی از نکولهــا را بــه
همــراه داشــت کــه شــامل چندیــن ایالــت از ایــاالت متحــده ،اتریــش ،هلند ،اســپانیا،
یونــان ،پرتغــال ،اســترالیا ،کانــادا ،امپراتــوری عثمانــی ،مصــر و تقریبــا هــر کشــوری
کــه بــه تازگــی در امریــکای التیــن اســتقالل یافتــه بــود ،میشــد .بــا ایــن حــال،
ایــن رشــته از نکولهــا ،فعالیــت پیشــگیرانهی مدیریــت ریســک را کــه پــس از
جنــگ جهانــی دوم بایــد بــه وجــود میآمــد ،بــه همــراه نداشــت و پــس از زنجیرهای
از نکولهای دهه  ،1980سیستماتیک شد.
ایــن زمانــی بــود کــه قدرتهــای اســتعماری هــر طــور کــه دوســت داشــتند
رفتــار میکردنــد ،همانطــور کــه در ســال  1840دیــده شــد کــه دائوگوانــگ،
امپراتــور چنــگ ،4قانونــی را تصویــب کــرد کــه افــراد بریتانیایــی تحــت قوانیــن
چینــی قــرار میگرفتنــد و همزمــان کشــتی حامــل تریــاک بــه کانتــن (گوانگجــو
کنونــی) را کــه از امــوال دو بــازرگان بریتانیایــی ،ویلیــام جاردیــن و جیمــز ماتهســون
بــود ،تصاحــب و نابــود کــرد .در پاســخ ،نخســت وزیــر بریتانیــا ،لــرد پالمرســتون،
قایقهــای جنگــی بــه چیــن فرســتاد ،هنگکنــگ را اشــغال کــرد و اصــل مصونیــت
قضایــی در بندرهــای آزاد (نانکینــگ) را برقــرار کــرد .زمانیکــه عثمانیهــا در
1. Crédit Lyonnais
2. Service d’Etudes Financières
3. Moody’s
4. Qing emperor
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ســال  1875نکــول کردنــد ،طلبــکاران اروپایــی خــود را در قلــب اســتانبول ،مشــرف
بــه قصــر توپکاپــی ،مســتقر کردنــد و ادارهی بدهــی عثمانــی  -دویونــو عمومیــه - 5را
تاســیس کردنــد و تمــام حقــوق مربــوط بــه درآمدهــای مالیاتــی و چــاپ پــول را از
مقامــا ت عثمانــی گرفتنــد .هنگامــی کــه اســپانیا در ســال  1847نکــول کــرد،
برخــی از نماینــدگان مجلــس عــوام پیشــنهاد دادنــد کــه بریتانیــا بایــد کوبــا و
پورتوریکــو را کــه مســتعمرهی اســپانیا بودنــد بــه منظــور بازپرداخــت بدهــی
دارنــدگان اوراق قرضــه بریتانیایــی تصاحــب کنــد .امــا محدودیتهایــی بــرای
حمایتــی کــه دولــت انگلســتان قــادر بــه ارائ ـهی آن بــود نیــز وجــود داشــت .امــا
اینبــار پالمرســتون اســتثناء قائــل شــد؛ او پیشــگویانه در مــورد مخاطــرات اخالقــی
هشــدار داد کــه طلبــکاران اگــر همیشــه انتظــار داشــته باشــند کــه دولــت وارد عمل
شود ،بیمالحظه خواهند شد.
اصل حاکمیت ملی

درســت همانطــور کــه ایدههــای دوران روشــنگری بــرای برخــورد بــا ریســک بــه
معنــای وســیع مــورد نیــاز بــود ،بــه ایجــاد حاکمیــت ملــی بــه عنــوان یــک هنجــار
بینالمللــی نیــز ،قبــل از شــروع کســب و کار بینالمللــی ،بــرای مســئولیت رســیدگی
بــه معامــات آنهــا و سیســتماتیک کــردن مدیریــت و کاهــش ریســک کشــوری
نیــاز بــود .تغییــر در جهــت حاکمیــت بــه ســمت قوانیــن بینالمللــی پــس از جنــگ
جهانــی اول و اعالمی ـهی وودرو ویلســون در ســال  1918مبنــی بــر «حــق ملتهــا
بــرای تعییــن سرنوشــت خــود» آغــاز شــد (هرچنــد ایــن بیشــتر بــرای کشــورهای
اروپایــی بــود) .بــه دنبــال آن ،منشــور آتالنتیــک در ســال  1941بــود کــه بیــن
فرانکلیــن روزولــت و وینســتون چرچیــل امضــا شــد و پیامدهــای نامشــخصی بــرای
ســرزمینهای اســتعماری داشــت (مورخــان نخســتین ظهــور مفهــوم دولــت
مســتقل را در پیمــان وســتفالن در ســال  1648میداننــد) .ســرانجام قطعنامــه
شــماره  1514ســازمان ملــل متحــد« ،اعالمیــه در مــورد اعطــای اســتقالل بــه مردم
مســتعمرهها» ،کــه توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 1960
تصویــب شــد ،ارتبــاط پیونــدی سیاســی و حقوقــی میــان خودمختاری ،تقســیمبندی
5. Duyunu Umumiye
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و تثبیت حاکمیت ملی در قوانین بینالمللی را فراهم کرد.
خطــرات کســب و کار بینالمللــی در دوران میاندوجنــگ و در طــول دو جنــگ
جهانــی و رونــد مســتعمرهزدایی کــه در دهــه  1920آغــاز شــد ،بیشــتر از لحــاظ
ریســک سیاســی مــورد بحــث قــرار میگرفــت .ســرمایهگذاران بینالمللــی بــا
ملــی شــدن و ســلب مالکیــت داراییهــای خــود مواجــه شــدند کــه خســارات ناشــی
از آن بــه رونــد مســتعمرهزدایی بســتگی داشــت .ایــن ریسـکها در طــی دو جنــگ
جهانــی (زمانیکــه شــرکتهای آلمانــی در ایــاالت متحــده و تقریبــا هــر جــای
دیگــر در قــاره امریــکا مصــادره شــدند) و پــس از جنــگ جهانــی دوم افزایــش یافــت،
آن زمــان کــه رژیمهــای رادیــکال در کشــورهای مســتعمر ه بــه قــدرت رســیدند،
مســتقل شــدند و سیاسـتهای ملــی ســازی صنایــع و اصالحــات ارضــی در بخــش
کشاورزی را دنبال کردند.
واکنــش اروپــا و ایــاالت متحــده بــه چنیــن ســلب مالکیتهایــی همچنــان
سیاســی بــود .واکنــش بریتانیــا بــه ملــی شــدن شــرکت نفــت ایــران و انگلســتان
(پیــش از ایجــاد بیپــی )1در ایــران توســط محمــد مصــدق ،نخســت وزیــر ،ایــن
بــود کــه یــک کودتــا را در ســال  1953ترتیــب دهــد تــا حکومــت منتخــب
دموکراتیــک را از بیــن بــرده و حکومــت پادشــاهی رضــا شــاه را احیــا کنــد .بــه
همیــن ترتیــب ،قایقهــای جنگــی در پاســخ بــه ملــی شــدن کانــال ســوئز در ســال
 1956توســط جمــال عبدالناصــر ،فرســتاده شــد و مصــر تــا ســال  1962بهطــور
عمــده بــه ســهامداران بریتانیایــی و فرانســوی شــرکت کشــتیرانی کانــال ســوئز،
غرامــت پرداخــت میکــرد .رویکــرد دولــت ایــاالت متحــده بــه آنچــه کــه در آن
زمــان جهــان ســوم نامیــده میشــد ،در شــرایط جنــگ ســرد ثابــت باقــی مانــد -
همانطور که در کوبا در سال  1959دیده شد.
امــا افــکار عمومــی نســبت بــه مداخــات سیاســی شــکل منتقدانهتــری بــه
خــود گرفــت .در ده ـهی  1920پــس از اشــغال رور 2توســط نیروهــای فرانســوی و
بلژیکــی در ســال  1923بــرای جبــران خســارات جنــگ جهانــی ،ســرمایهداران
بریتانیایــی و امریکایــی بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه نیــروی نظامــی بــرای
)1. BP (British Petroleum
2. Ruhr
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گرفتــن بدهیهــا بیاســتفاده اســت .چشــمانداز شــرکتها نیــز در حــال تغییــر
بــود .شــرکتهای چندملیتــی کــه بــا قانــون اســتعماری همــراه نبودنــد در اقدامــات
جدیــد در کســب و کارهــای بینالمللــی بــا ریســک مواجــه بودنــد .شــرکتهای
سوئیســی ماننــد نســتله ،بــراون بــرت و ســندوز راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا
ریســکهای سیاســی طراحــی کــرده بودنــد کــه بــر بیطرفــی ســوئیس تأکیــد
داشــت تــا کســب و کارهــای بینالمللــی خــود را حتــی در طــول جنــگ ادامــه
دهنــد .ایــن اقدامــات شــامل اســتراتژیهای بلندمــدت بــرای گــذر از مشــکالت
سیاســی ،تاســیس چندیــن دفتــر مرکــزی ،انتصــاب چهرههــای سیاســی بــا نفــوذ
داخلــی در هیئــت مدیــره و «پنهــان کــردن» شــرکت بــه منظــور داخلــی جلــوه
دادن آن بود.
موسســاتی کــه رویکــرد پیشــگیرانهتری را بــرای مدیریــت ریس ـکهای کســب
و کار بینالمللی در پیش گرفتند ،نقش مهمتری را ایفا میکردند:
در ســال  ،1919اداره تضمیــن اعتبــارات صادراتــی در انگلســتان تاســیس شــد،
اولیــن کشــوری در جهــان کــه بــرای صادرکننــدگان بیمــه اعتبــاری ارائــه
یکرد.
م 
در ســال  ،1934اتحادیــه بــرن ،انجمــن شــرکتهای بیمــه صــادرات خصوصــی
و دولتی از انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا تاسیس شد.
در ســال  ،1944نهادهــای چندجانبــه در کنفرانــس برتــن وودز بــا هــدف
جلوگیــری از مشــکالت ویرانگــر تجــاری و مالــی بینالمللــی کــه در ســالهای
میاندوجنــگ بوجــود آمــده بــود ،تأســیس شــدند .ایــن نهادهــا شــامل صنــدوق
بینالمللی پول و بانک جهانی بود.
3
در ســال  1947توافقنامــهی عمومــی تعرفههــا و تجــارت کــه یــک توافــق
چندجانبــه بــرای تنظیــم تجــارت بینالملــل و ترویــج کاهــش تعرفههــا و
موانع تجاری برای سودآوری متقابل بود امضا شد.
همــهی ایــن اقدامــات بــرای مدیریــت ریســک پیشــگیرانه نبودنــد .در ســال
 ،1956انجمــن پاریــس متشــکل از طلبــکاران عالــی رتبــه بــرای حــل و فصــل
بدهیهای نکولشده شکل گرفت.

ــ

ــ
ــ
ــ

ــ

3. The General Agreement on Tariffs and Trade
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شرکتهای چندملیتی ،مصادره و ریسک وام

گســترش ســریع جهانــی شــرکتهای چندملیتــی ایــاالت متحــده پــس از
جنــگ جهانــی دوم ،تجزیــه و تحلیــل بیشــتری از شناســایی و مدیریــت ریسـکهای
خارجــی بــه همــراه داشــت( .ارزش دفتــری ســرمایهگذاریهای مســتقیم خارجــی
توســط شــرکتهای امریکایــی از  7،2میلیــارد دالر در ســال  1946بــه 70،8
میلیــارد دالر در ســال  1969افزایــش یافــت درحالــی کــه ایــن مقــدار  21.6میلیــارد
دالر در اروپــا بــود ).انقــاب کوبــا در ســال  1959و مصادراتــی کــه بعــدا بدنبــال
داشــت ،تمرکــز بــر ریس ـکهای سیاســی کــه شــرکتهای چندملیتــی امریــکا بــا
آن روبــرو بودنــد را بیــش از پیــش افزایــش داد .آژانــس تضمیــن ســرمایهگذاری
چندجانبــه ،1بخــش بیم ـهی ریس ـکهای سیاســی بانــک جهانــی ،در ســال 2011
تخمیــن زد کــه تعــداد مصــادرات در ســالهای  1960-۱۹۷۹بــه  560رســیده کــه
در حــدود  15تــا  20درصــد از کل ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ایــاالت متحــده
ملــی شــده اســت .از ایــن رو ریس ـکهای سیاســی  -ســلب مالکیــت ،لغــو مجــوز،
ملــی شــدن ،کاهــش ارزش پــول و کنتــرل ســرمایه  -بــه عنــوان ریســکهای
کلیــدی کــه بــه مدیریــت نیــاز دارنــد ،شــناخته شــدهاند .یکــی از اولیــن بنگاههــای
ریســک ،ســازمان اطالعــات ریســک محیــط کســب و کار ،در ســال  1966توســط
هانــر ،بــر اســاس تجرب ـهی خــود بــه عنــوان مدیــر بیــن الملــل شــرکت ســیمان
امریکایــی در یونــان و اســپانیا تاســیس شــد .ایــن ســازمان کشــورها را براســاس
تجمیــع نمــرات در مــورد ریســک سیاســی ،ریســک عملیــات و ریســکهای
پرداختی و بازگشتی کشور رتبهبندی کرده است.
در دهــه  ،1970زمانیکــه اولیــن رونــق نفتــی منجــر بــه تولیــد نفــت مــازاد
خلیجفــارس شــد کــه در نهایــت توســط بانکهــای بینالمللــی بــه عنــوان وامهــای
خارجــی بازیافــت شــد ،ریســک خارجــی بیشــتر بــه عنــوان یــک ریســک کشــوری
تعریــف شــد تــا یــک ریســک سیاســی .بــرای مقابلــه بــا ریســکهای ناشــی از
وامهــای بینالمللــی ،تجزیــه و تحلیــل مســائل تــراز پرداختــی مربــوط بــه
ریســکهای پرداختــی نیــز عــاوه بــر ریســکهای سیاســی مــورد نیــاز بــود.
1. Multilateral Investment Guarantee Agency
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ســیتیبانک 2یکــی از اولیــن موسســاتی بــود کــه در اوایــل دهــه  1970رویکــردی
سیســتماتیکتر بــرای مدیریــت ریســک کشــوری ایجــاد کــرد .موسســات
رتبهبنــدی شــروع بــه گســترش کار ،انجــام رتبهبندیهــای حکومتــی و همچنیــن
3
رتبهبنــدی اعتبــاری کردنــد .در ســال  ،1975کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
ایــاالت متحــده تصمیــم گرفــت تــا رتبهبندیهــا و الزامــات ســرمایهگذاری قانونــی
را بــرای بانکهــا ،کارگــزاران و نمایندگیهــا پیونــد داده و از چندیــن ســازمان
رتبهبنــدی آمــاری مطــرح ســطح کشــوری اســتفاده کنــد .توافقنامــه بــازل کــه در
ســال  1988تصویــب شــد ،نفــوذ موسســات رتبهبنــدی را گســترش داد .تجرب ـهی
نکــول امریــکای التیــن در دهــه  1980ســبب شــد تــا بانکهــای بــزرگ اروپایــی
بــا حــدود خطــر 4وامدهــی بینالمللــی ،ماننــد کامــرز بانــک ،5ریســک کشــوری را
بــه روالهــای مدیریــت ریســک خــود اضافــه کننــد .ایــن نکولهــا همچنیــن بــه
ایجاد انجمن طلبکاران تجاری لندن منجر شد.
ابزارهای مالی جدید

حــل و فصــل 6انباشــت بدهــی ده ـهی  1980کــه از طریــق طــرح بــرادی 7در
ســال  1988منعقــد شــد ،ترازنامههــای بانکهــای بینالمللــی را آزاد کــرده و فضــا
را بــرای دور دوم توســعه جهانــی بینالمللــی آمــاده کــرد .دورههــای جهانیشــدن
در قــرن نوزدهــم توســط اوراق قرضــه ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم توســط
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی شــرکتهای چندملیتــی و در دهــه 1970
توســط وامهــای بانکهــای تجــاری کــه مــازاد نفــت اوپــک را بازیافــت کــرد ،تحــت
ســلطه قــرار گرفتــه اســت .در دهــه  1990ایــن توســعه ،توســط جریانهــای مالــی
خارجــی و گســترش وســیع ابزارهــای مالــی مشــخص شــده اســت .اوراق قرض ـهی
بینالمللــی بــرای اولیــن بــار از ســال  1913بازگشــته بــود و دیگــر جریانهــای
ســبد دارایــی شــامل بازارهــای ســهام بینالمللــی ،وامهــای بانکهــای تجــاری،
2. Citibank
3. Securities and Exchange Commission
4. exposures
5. Commerzbank
6. resolution
7. Brady Plan
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تامیــن مالــی تجــارت ،تامیــن مالــی پــروژه و همچنیــن ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی بــود .بــا توجــه بــه رشــد و عملکــرد صادراتــی قــوی ببرهــای آســیایی مانند
تایــوان ،کرهجنوبــی ،تایلنــد ،اندونــزی و مالــزی ،بیشــتر جریانهــای مالــی بــه
آســیا منتهــی میشــد .بــا فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ،1989
شــرق اروپــا مقصــد دیگــری بــرای ســرمایهگذاران اتحادیــه اروپــا بــود ،زیــرا ایــن
کشــورها تجدیــد ســاختارهای 1عمیــق و انتقــال بــه اقتصادهــای بــازار را آغــاز کــرده
بودند.
شــرایط مباحثــه از حمایتگرایــی و سیاســتهای دولتمحــور بــه ســمت
آزادی بــازار و بــاز بــودن نســبت بــه اقتصــاد جهانــی تغییــر یافــت .در حالــی کــه در
دهههــای گذشــته ،کشــورها مبــادالت خارجــی را توســط مجوزهــا محــدود کــرده و
حســابهای جــاری و ســرمایه را کنتــرل میکردنــد ،بســیاری از آنهــا حرکــت بــه
ســمت رژیمهــای شــناور نــرخ ارز و از میــان بــردن کنترلهــای ســرمایه را شــروع
کردنــد .تمرکــز معطــوف بــر توســعه و تقویــت بازارهــای بانکــی و ســرمایه و کاهــش
مقــررات ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــوده اســت .بــه گفتــه آژانــس تضمیــن
ســرمایهگذاری چندجانبــه ،از  1097تغییــر در قوانیــن ملــی ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی کــه بیــن ســالهای  1992-2000بــه تصویــب رســید94 ،
درصــد محیــط مطلوبتــری را ایجــاد کردنــد .گــزارش ایــن آژانــس در ســال ۲۰۰۹
بــا عنــوان ســرمایهگذاری جهانــی و ریســک سیاســی اشــاره میکنــد کــه
ریســکهای مصــادرهای از  423مــورد در دهــهی  1970بــه تنهــا  17مــورد در
ســالهای  198۰-19۸۷و بــه صفــر در ســالهای  ۱۹۸۷-19۹۲کاهــش یافــت.
ریســک سیاســی برخــاف ریســک کشــوری ،همانطــور کــه در بحــران آســیایی
مشاهده شد ،در حال کاهش بود.
بحــران آســیا بــه تحلیلگــران ریســک کشــوری درس مهمــی داد :هــر بحــران،
ریس ـکهای برجســتهی متفاوتــی دارد .بحــران پرداختــی مکزیــک در ســال 1994
و کشــورهای آســیایی در ســال  ،1997متفــاوت از مــواردی بــود کــه پیــش از آن
اتفــاق افتــاده بــود و بــه کشــورهای پیشــرو صدماتــی وارد کــرد (مطالعـهی مــوردی
 4.2را ببینیــد) .مدلهــای ریســک کشــوری از شناســایی افزایــش زیــاد بدهــی کــه
1. restructuring
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شــرکتهای خصوصــی آســیایی دچــارش شــده بودنــد ،ناتــوان بودنــد .همچنیــن
پیشبینــی نکردنــد کــه چگونــه افزایــش ناگهانــی نــرخ بهــره توســط فــدرال رزرو
ایــاالت متحــده در ســال  1994میتوانســت بــه بحــران نقدینگــی منجــر شــده و بــه
ســرعت بــه نکــول تبدیــل شــود .ریســک ســرایت 2ایجــاد شــده بــود و هیــچ کــس
واقعا نمیدانست چگونه باید با آن برخورد کند.
امــا میشــد برخــی نکولهــا را پیشبینــی کــرد .نکــول بدهــی روســیه در
ســال  ،1998بهطــور غیرمعمــول در هــر دو بخــش بدهــی خارجــی و داخلــی ،بــا
توجــه بــه بحــران مالــی و کاهــش قیمــت نفــت ،قابــل پیشبینــی بــود .بــا ایــن
حــال تقاضــا بــرای بدهــی روســیه هنــوز در ســال  1997و اوایــل ســال  1998قــوی
بــود ،چــرا کــه جریانهــای ســهام بینالمللــی از اقتصادهــای بحــران زدهی آســیایی
پــس زده میشــدند .بــه همیــن ترتیــب ،بــا توجــه بــه رکــود اقتصــادی برزیــل و
کاهــش ســریع ارزش پــول آن کشــور ،اجتنــاب ناپذیــر بــود کــه آرژانتیــن قــادر بــه
حفــظ ارزش پــول ملــی و پرداختهــای خــود در زمــان پیشبینــی شــده در ســال
 2001نباشــد .امــا بعضــی از وامدهنــدگان بیــش از حــد بــر بــازده بــاال متمرکــز
بودنــد کــه منجــر بــه محــدود کــردن فعالیتشــان شــد و بعضــی موفــق بــه خــروج از
ایــن وضعیــت نشــدند و معتقــد بودنــد کــه وقتــی صنــدوق بینالمللــی پــول وارد
داســتان شــود ،همــه چیــز درســت خواهــد شــد .اهمیــت عوامــل فشــار خارجــی کــه
جریانهــای ســرمایه را هدایــت میکنــد و مشــکل وامدهــی بیــش از حــد کــه
منجر به نکولهای پیاپی میشود ،موضوعات اصلی در این کتاب است.
رونق و رکودهای اخیر

تجربــهی دهــهی  1990منجــر بــه تغییــر تمرکــز از پاســخ واکنشــی بــه
بحرانهــا بــه یــک روش پیشــگیرانهتر شــد .یــک معمــاری جدیــد بینالمللــی
مالــی بــا تأکیــد بیشــتر بــر پیشــگیری از بحــران مالــی و بــا اعطــای مســئولیت
بیشــتر بــه موسســات مالــی بینالمللــی بــرای نظــارت و هدایــت سیاســتهای
اقتصــادی بازارهــای نوظهــور آغــاز شــد .همچنیــن ،در ســمت ســرمایهگذار ،تــاش
بــرای جلوگیــری از مخاطــرات اخالقــی ،بــا ســاختاردهی بــه زمــان سررســید وامهــا
2. contagion risk
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شــکل گرفــت تــا بخــش خصوصــی در حــل و فصــل بحرانهــا و تضمیــن شــراکت
در تعهدات سهیم شود.
تاکیــد بیشــتری بــر بحــران ارزی و بانکــی بــه عنــوان هدایتکننــدهی ریســک
کشــوری وجــود داشــت .همــان طــور کــه اشــاره شــد ،تغییــرات در تمایــات
ســرمایهگذاران بینالمللــی میتوانســت منجــر بــه تغییــر ســریع در مســیر جریــان
ســرمایه و ایجــاد بحرانهــای ناگهانــی شــود .ایــن باعــث دور دیگــری از تنظیمــات،
از جملــه وارد شــدن شــاخصهای نقدینگــی بیشــتر بــه مدلهــای ریســک کشــوری
شــد .قبــل از ســال  ،2000یــک نظرســنجی از بانکهــای بینالمللــی کــه توســط
موسســه مالــی بینالمللــی 1انجــام شــد نشــان داد کــه «روشهــای مســتحکمی
بــرای ســاخت رتبهبنــدی ریسـکهای کشــوری و ترکیــب آنهــا در رونــد تخصیــص
ســرمایهی اقتصــادی وجــود دارد» .بــا ایــن حــال ،مشــکل  -همانطــور کــه کینــز در
دهــه  1920هشــدار داده بــود  -ایــن بــود کــه دادههــای گذشــته و مدلهایــی کــه
بحرانهــای گذشــته را توضیــح میدادنــد پایــهای قابــل اعتمــاد بــرای توضیــح
بحرانهای آینده نبودند.
عــاوه بــر ایــن ،تمرکــز بیشــتر اعمــال ریســک کشــوری تقریبــا بهطــور کامــل
بــر آنچــه کــه بازارهــای نوظهــور نامیــده میشــد ،بــود و توجــه کمتــری بــه رشــد
بدهــی در بازارهــای توســعهیافتهی «بــدون ریســک» میشــد .عــاوه بــر ایــن ،تاکیــد
بــر ویژگیهــای درون کشــوری در بازارهــای نوظهــور بــا بحرانهــای پرداختــی بــود
و عوامل فشار خارجی آن ،یک جزء فراموش شدهی ریسک کشوری بود.
جریانهــای مالــی جهانــی از ســال  2003تاکنــون قویتــر بــوده و از ســوی
سیاســت انبســاطی پولــی 2فــدرال رزرو امریــکا تامیــن شــده و نیــز پیچیدهتــر از
گذشته بوده است:
ابزارهــای پیچیــده ماننــد تعهــدات بدهــی وثیقـهدار - 3وامهایــی کــه بــه شــکل
اوراق قرضــه درآمــده کــه توســط داراییهــای بــدون ریســک بــه عنــوان وثیقــه
تضمیــن میشــود  -وجــود داشــت کــه بــه خوبــی درک نشــده بــود .توســعه
بازارهــای ســرمايه داخلــی در بازارهــای نوظهــور ،ســرمایهگذاران خارجــی را نیــز
)1. Institute of International Finance (IIF
2. easy monetary policy
)3. collateralized debt obligations (CDOs
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جذب كرده تا در بدهیهای داخلی نیز دخیل شوند.
بســیاری از کشــورهای دیگــر وقتــی درگیــر شــدند کــه مناطــق جدیــد بــه
بخشــی از مقصــد جهانــی مالــی تبدیــل شــدند .با گســترش افقهــای ســرمایهگذاران
بــه «بازارهــای مــرزی» ماننــد آنگــوال و موزامبیــک و غــرب آفریقــا ،آفریقــا بــه
مقصــد بــزرگ جدیــدی تبدیــل شــده بــود .همچنیــن دیگــر مقاصــد جدیــد غنــی از
منابع مانند مغولستان و قزاقستان در آسیای مرکزی وجود داشت.
در حالــی کــه قبــا عمــدهی جریانهــا در بازارهــای توســعهیافته بــه وجــود
میآمــد ،جریانهــای مالــی در بیــن بازارهــای نوظهــور« ،آنچــه کــه تجــارت
جنوب-جنــوب نامیــده میشــد» و جریــان ســرمایهگذاری بــه رهبــری تجــارت و
سرمایهگذاری چین ،افزایش چشمگیر داشت.
نهادهــای ســرمایهگذاری جدیــدی ظهــور کــرد ،ماننــد صندوقهــای حکومتــی
روســیه و چیــن و کشــورهای کوچــک امــا ثروتمنــدی نظیــر ســنگاپور و قطــر .آنهــا
چندیــن دهــه در صحنــه حضــور داشــتند ،امــا بودجــه آنهــا بــا رونــق عرضــه کاالها
در دهــه  2000بهشــدت افزایــش یافتــه و بــه ســرمایهگذاران مهــم بینالمللــی
تبدیل شده بودند ،البته همراه با کمبود شفافیت.
بــرای مدتــی ،الگوهــای ریســک کشــوری کــه خطــرات بــازار نوظهــور را کنتــرل
میکردنــد ،در ظاهــر بــه خوبــی کار میکردنــد .بــه نظــر میرســید کــه
ســازمانهای بینالمللــی کــه در دهههــای گذشــته توجــه خــود را بــه نظــارت و
کنتــرل سیاس ـتهای دولــت در بازارهــای نوظهــور و اقدامــات وامهــای اورژانســی
پیشــگیرانه پیــش از بــه وجــود آمــدن نکــول جلــب کــرده بودنــد ،کارشــان را بــه
خوبــی انجــام میدادنــد .اقتصاددانــان بــه خودشــان تبریــک میگفتنــد کــه یــاد
گرفتنــد چطــور چرخههــای اقتصــادی ویرانگــر را شکســت دهنــد ،چــرا کــه بــه
ظاهــر هــم رشــد و هــم رکــود کمتــر مشــهود بــود .پایــداری بدهــی اکثــر بازارهــای
نوظهــور بهبــود یافتــه بــود :سیاس ـتهای مالــی عمومــا محتاطانــه بــود و تــورم تــا
حــد زیــادی کنتــرل شــده بــود .بخشهــای بانکــی در بحرانهــای قبلــی بازســازی
شــده و ارزهــا شــناور شــده بودنــد و در نتیجــه موجــب تضعیــف شــوکهای خارجــی
میشــدند .نتیجتــاً ،در دهــه پــس از ســال  ،2001نکولهــای قابــل توجهــی در
بازارهــای نوظهــور وجــود نداشــت .آنهایــی کــه رخ مــیداد بیشــتر بحرانهــای
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درون کشــوری اقتصادهــای کوچکتــر بــود :بــه عنــوان مثــال ،بلیــز ( ،)2006کامــرون
( )2004و جمهــوری دومینیکــن ( .)2005دسترســی بــه دادههــا بــا اســتفاده
گســترده از اینترنــت و منابــع داده آنالیــن کــه بــه صــورت زنــده از بلومبــرگ و
رویتــرز بدســت میآمــد ،بــه شــکل غیــر قابــل تصــوری نســبت بــه  25ســال قبــل
بهبود یافته بود.
هنــوز نگرانیهــای زیــادی ماننــد خطــر کاهــش شــدید قیمــت کاالهــای
بینالمللــی وجــود داشــت .همچنیــن بــا توجــه بــه حجــم بــاالی از نقدینگــی در
اقتصــاد جهانــی و بــاز بــودن بازارهــای ســرمایه نســبتا جدیــد و کــم عمق ،پتانســیل
تغییــر تمایــات ســرمایهگذاران بینالمللــی بهطــور ناگهانــی از بازارهــای نوظهــور
وجــود داشــت .همچنیــن نگرانــی در مــورد عــدم تعادلهــای جهانــی ماننــد کســری
حســاب جــاری ایــاالت متحــده کــه از طریــق خریــد اوراق قرضــه توســط چیــن
تامیــن میشــد ،وجــود داشــت .همــه میدانســتند کــه ایــن امــر نمیتوانــد بــرای
همیشــه ادامــه یابــد و برخــی در مــورد حبــاب اعتبــاری و وام مســکن در اقتصــاد
ایــاالت متحــده هشــدار میدادنــد .امــا دولــت بــوش در جنگهــای عــراق و
افغانســتان درگیــر بــود و بــرای اقــدام در ایــن مــورد آمــاده بــه نظــر نمیرســید.
بنابرایــن شــوک بــزرگ بعــدی در بازارهــای نوظهــور کــه رتبههــای ســرمایهگذاری
کمتــری داشــتند ،نبــود بلکــه در آن دســته از اقتصادهــای بــا رتبههــای  AAAبــود
که بدون ریسک در نظر گرفته میشدند.
درسهایی از بحران مالی 2008-۲۰۰۹

بحــران مالــی  2008-۲۰۰۹و رکــود اقتصــادی جهانــی کــه بــه دنبــال آن آمــد،
بســیاری از اندیشـههای مــا را در مــورد ریســک کشــوری تغییــر داده اســت .شــرایط
مذاکــرات از یــک اعتقــاد تقریبــا مذهبــی بــه قــدرت بازارهــای مالــی بــرای تنظیــم
اقتصــاد جهانــی بــه بدبینــی در مــورد اثربخشــی واقعــی آنهــا تغییــر کــرده اســت.
همانطــور کــه شــرکتهای چندملیتــی در دهههــای  1960و  1970بیــش از حــد
خــود گســترش یافتنــد ،امــروز بــه شــیوهای متفــاوت ،نقــش نهادهــای مالــی مــورد
انتقاد قرار گرفته است.
نقــش دولــت در ایــن مباحــث در مرکــز توجــه قــرار گرفتــه و نفــوذ آن در همــه
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جــا دیــده میشــود .از آنجــا کــه رهبــران سیاســی بــه سیاســتهای غیرمعمــول
اقتصــادی و اقدامــات اداری بــه منظــور مدیریــت نــرخ ارز ،تعــادل بودجــه و کاهــش
بدهیهــا روی میآورنــد ،ایــن امــر بــه افزایــش ریســک سیاســی منجــر میشــود.
قبــرس ،بــه عنــوان عضــوی از منطقـهی یــور و آنچــه را کــه بــه نظــر غیرقابــل تصــور
بــود  -تحمیــل کنترلهــای ســرمایهای  -انجــام داد .بــا وجــودی کــه تعــداد اندکــی
خواســتار سیســتم حمایتگرایــی گســترده هســتند ،اکنــون بســیاری از افــراد ارزش
جهانیشــدن را زیــر ســوال میبرنــد .جریــان ســرمایهی فرامــرزی در حــدود 60
درصــد نســبت بــه میــزان اوج خــود در ســال  2007کاهــش یافتــه اســت .بــا
کمرنــگ شــدن مــرز میــان سیاســتهای پولــی و مالــی توســط سیاســتهای
کمــی ،1اســتقالل بانکهــای مرکــزی در بســیاری از کشــورها بــا چالــش
تســهیل ّ
ن اقتصــادی ضربــه
روب ـهرو شــده اســت .در اقتصادهــای حــوزه یــورو کــه از بحــرا 
خوردنــد ،تکنوکراتهــا کــه درک بهتــری از پیچیدگیهــای اقتصــادی داشــتند و
مســتقل از فشــارهای انتخاباتــی عمــل میکردنــد ،بــه کار گرفتــه شــدند .موسســات
رتبهبنــدی نیــز در نتیجــه اعطــای رتبههــای ســرمایهگذاری بــه محصــوالت بــا
پشــتوانه رهنــی درجــه دو 2و عــدم موفقیــت بــرای هشــدار در مــورد رشــد ناپایــدار
بدهــی حکومتــی ،یــا دولتــی ،در اقتصادهــای جنــوب منطقــه یــور و تحــت نظــارت
شدید قرار گرفتند.
در پاســخ بــه محیــط جدیــد ،تحلیلگران ریســک کشــوری مجبــور بــه تجدیدنظر
در پیشبینیهــای خــود شــدند .برخــی در ابتــدا تــاش کردنــد مجــددا بــر
بازارهــای توســعهیافته تمرکــز کننــد ،تــا اینکــه دریافتنــد ایــن مدلهــا صرفــا در
بازارهــای نوظهــور کارایــی دارنــد .دیگــران ،مدلهــای قدیمــی ریســک کشــوری را
کــه بــر اصــول متمرکــز بودنــد ،زیــر ســوال بــرده و مدلهــای هشــدار زودهنــگام را
کــه از ســیگنالهای بــازار بــرای مشــاهدهی تحــرکات غیرمعمــول اســتفاده
میکردنــد ،بنــا نهادنــد .تالشهایــی بــرای ترســیم پیونــد میــان کشــورها ،دولتهــا
و نهادهــای مالــی وجــود دارد .تعــداد اندکــی ،از جنبههــای نظریــهی آشــفتگی
بــرای توضیــح پیچیدگــی و ســرایت در اقتصــاد جهانــی اســتفاده کردهانــد .برخــی
1. quantitative easing policies
2. Subprime mortgage-backed products
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گمــان میکننــد کــه داده کاوی پاســخ حــل مشــکل اســت .کتابهــای مشــهوری
ماننــد قــوی ســیاه 1نوشــته نیکــوالس تالــب 2پیشــنهاد میکننــد کــه بایــد از تمرکــز
روی رابطــه علّــی دســت کشــید ،چــرا کــه انســانها بــرای منطقــی بــودن بوجــود
نیامدهاند و به جای آن باید به عدم قطعیت روی آورد.
دربارهی این کتاب

آنچــه مــورد نیــاز اســت برخــاف ایــن هاســت :بازگشــت بــه اصــول و درک علــل
اساســی بحرانهــای پرداختــی و پیشفرضهــا و اینکــه چگونــه اینهــا در
تصویــری بزرگتــر میگنجــد .چش ـمانداز تاریخــی (بــا توجــه بــه ایــن کــه ممکــن
اســت ریس ـکهای قدیمــی در چارچوبهــای جدیــد ظهــور کــرده و دیــدن آنهــا
دشــوار باشــد) نیــز مفیــد اســت ،زیــرا نکــول کشــورها بــه لحــاظ تاریخــی بــا
چرخههــای ســرمایهگذاری اقتصــاد جهانــی همــراه هســتند (بــه شــکل  1.1نــگاه
کنیــد) .از ایــن رو تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری نیازمنــد تمرکــز بیشــتر بــر
ســهم عوامــل پیشــران خارجــی اســت کــه عــاوه بــر آســیبپذیریهای درون
کشــوری و ضعفهــای مرتبــط بــا بحرانهــای پرداختــی و نکولهــا ،باعــث تحریــک
جریــان ســرمایه میشــود .اینهــا برخــی از موضوعــات بخــش اول اســت کــه بــه
پرســش چگونگــی شناســایی ریس ـکهای کشــوری در ســطح جهانــی ،کشــوری و
یپردازد.
معامالتی م 
بخــش دوم ،بــر نحــوه مدیریــت و کاهــش ریسـکهای کشــوری متمرکــز اســت.
ایــن بخــش تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای پیشــگیری از بحــران در ســطح
جهانــی ،مقــررات و ســاختارهای مدیریــت ریســک در ســطح بنــگاه و اســتفاده از
کاهندههــای ریســک در ســطح معامــات را ارزیابــی میکنــد .ایــن بخــش
همچنیــن حــاوی پیشــنهادهای عملــی در مــورد نحــوه مدیریــت ریســک کشــوری
اســت .یــک مــدل رتبهبنــدی ریســک در فصــل  8ارائــه شــده اســت .پیشــنهادات و
ابزارهایــی بــرای ســازماندهی مدیریــت ریســک کشــوری در شــرکتها در فصــل 10
آمــده اســت .فصــل  11چگونگــی ســاختاردهی بــه معامــات و اســتفاده از
1. The Black Swan
2. Nicholas Taleb
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شکل  1.1نکولها پشت سر هم میآیند :کشورهای در نکول یا زمانبندی دوباره
نسبت وامگیرندگان به درصد
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منبع :تامز و رایت ،تحقیقات تجربی در مورد بدهیهای حکومتی و نکولها ،مقاله کاری ،فدرال رزرو شیکاگو 2012

تکنیکهــای انتقــال بــرای کاهــش ریس ـکهای کشــوری را نشــان میدهــد ،ســه
نمونــه مــوردی از معامــات و ضعفهایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد را ارائــه
میدهــد :دو مــورد موفــق (طرحهــای روشــن و واتانیــا ،3مطالعــه مــوردی  )11.3و
یک فاجعه (پروژه نیروگاه دبهول ،4مطالعه موردی .)11.2
بنابرایــن ،عوامــل بزرگــی کــه ممکــن اســت طوفــان بعــدی را بوجــود آورنــد،
چیست؟ در زیر ممکن است برخی نکات مهم ارائه شده باشد:
یــک دوره گــذار بــرای اقتصــاد جهانــی .فصــل  3برخــی از ویژگیهــای
خــاص اقتصــاد جهانــی را برجســته میکنــد کــه نشــان میدهــد اکنــون
شــواهدی از چندیــن رونــد گــذار نیــز وجــود دارد .دورههــای گــذار کــه میتوانــد
تغییــر در رژیــم ارزی بینالمللــی را بــه همــراه داشــته باشــد ،بســیار بیثبــات
بودهانــد .رشــد جریانهــای بینالمللــی ســرمایه و ادغــام اقتصــاد جهانــی

ــ

3. Roshan and Wataniya
4. Dabhol
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باعــث ایجــاد ریســکهای جدیــد شــده کــه چندجانبهگرایــی و نهادهــای آ 
ن
را کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در شــرایط بســیار متفاوتــی تصــور میشــدند،
به چالش کشیده است.
دنبــال کــردن ســرمایههایی کــه در اطــراف جریــان دارنــد .فصــل 3
همچنیــن ویژگیهــای رونــق و رکودهــای مالــی در ســه دهــهی گذشــته را
برجســته میکنــد و نشــان میدهــد کــه چگونــه بــا یکدیگــر مرتبــط بــوده و
ســرمایهها در اطــراف جریــان داشــتهاند .از زمــان بحــران مالــی جهانــی و نــرخ
کــم بهــرهی بینالمللــی ،مصرفکننــدگان و شــرکتهای نوظهــور در حــال
تجربــهی لــذت اعتبــارات 1هســتند .میانگیــن نســبت اعتبــارات بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی نســبت بــه کشــورهای توســعهیافته بســیار بــاال نیســت ،امــا
بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت .تحریــک کننــدهی ایــن امــر حــدود 1.5
تریلیــون دالری اســت کــه در ســال  2012در بازارهــای نوظهــور جریــان داشــته
و از حداکثــر مقــدار خــود در ســال  2007گذشــته و  32درصــد کل جریــان
ســرمایهی جهانــی را در مقایســه بــا تنهــا  5درصــد در ســال  2000تشــکیل
میدهــد .امــا از ســال  2013و ســیر تدریجــی انقبــاض سیاســت پولــی در
ایــاالت متحــده ،ایــن رونــد شــروع بــه کاهــش کــرده اســت ،همچنیــن رونــق
بــزرگ قیمــت کاالهــا خنثــی شــده و افزایــش نگرانــی از تکــرار بحــران بازارهــای
نوظهــور دهــه  1990را بــه همــراه داشــته اســت .فصــل  ۴ویژگیهــای اقتصــاد
داخلــی را برجســته میکنــد کــه کشــورها را بــه بحرانهــای ناگهانــی و ســایر
شــوکهای جهانــی آســیبپذیرتر میکنــد .فصــل  5برخــی از ویژگیهــای
اساســی اقتصــاد و ســاختار بخــش بانکــی را در ارتبــاط بــا ریسـکهای کشــوری
توضیــح داده و نشــان میدهــد کــه حتــی اگــر اقتصــاد جهانــی مطلــوب باشــد،
مجموعــهای از سیاســتها میتوانــد منجــر بــه بحرانهــای پرداختــی داخلــی
شود.

ــ
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ظهــور ریســکهای جغرافیایی-سیاســی و ریســکهای دم کلفــت.2

همانطــور کــه در حــال حاضــر در اوکرایــن مشــهود اســت ،ریســک جغرافیایــی-
1. joys of credit
2. fat-tail risks
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سیاســی بــا ظهــور قدرتهــای جدیــد ماننــد چیــن ،روســیه ،برزیــل و هنــد
احتمــاال یــک عامــل بیثباتکننــدهی بــزرگ در دهههــای آتــی اســت و
تعــدادی از بازارهــای نوظهــور ســطح متوســط نیــز مشــتاق بــه پذیرفتــن
نقشهــای جهانــی بزرگتــر هســتند .ایــن موضــوع فصــل  ۶اســت .بســیاری از
ســرمایهگذاریهای بینالمللــی در مناطــق پرخطــر بــا زیربنــای محــدود
انجــام میشــود .خطــرات آب و هوایــی و طبیعــی ،ریســکهایی اســت کــه
مدیریــت آنهــا بســیار ســخت اســت .امــا آنهــا بــه یکبــاره بــه وجــود نیامــده و
راههــای مدیریــت یــا حتــی کاهــش غیرمشــخصترین ریســکها نیــز وجــود
دارد .ایــن یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در فصلهــای  ۷و  ۱۱مــورد بحــث
قرار گرفته است.
بازگشــت ریســکهای سیاســی بــه شــکلهای جدیــد .تحــوالت سیاســی
 از جملــه اعتراضــات بهــار عربــی ،افزایــش ملیگرایــی منابــع (ماننــد تصاحــبیــک شــرکت انــرژی خارجــی بــه نــام  YPFتوســط آرژانتیــن) و ظهــور مناطــق
جدایــی طلــب در اروپــا  -بــار دیگــر تأثیــر مهمــی روی ریســک دارد .همانطــور
کــه رکــود جهانــی بــه اســتانداردهای زندگــی در بازارهــای توســعهیافته لطمــه
میزنــد ،وقفههــای تجــاری از طریــق اعتصــاب و اعتــراض نیــز افزایــش
مییابــد .امــا چــون فشــارهای اجتماعــی کــه ریســک سیاســی و جغرافیایــی-
سیاســی را هدایــت میکنــد بــه آرامــی پیشــرفت میکننــد ،پیشبینــی و
پیشگویــی آنهــا دشــوار اســت( .خطــرات سیاســی و جغرافیایــی -سیاســی در
فصل  ۶بحث شده است).
ریســک اســتقاللطلبی جهانــی و نقــض حاکمیــت .پیشــگیری از بحــران در
ســطح جهانــی موضــوع فصــل  ۹اســت کــه ریسـکهای اصلــی در ایــن فرآینــد
را مشــخص میکنــد .یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه مقرراتــی کــه سیســتم
فعلــی قوانیــن بینالمللــی را تشــکیل میدهــد ،بســیار پیچیــده شــده و
میتوانــد منجــر بــه ریســکهای جدیــد شــود .اقدامــات نظارتــی کــه بــه
منظــور مقابلــه بــا بحــران جهانــی صــورت میگیــرد ،میتوانــد اقتصــاد جهانــی
را متالشــی کنــد .حاکمیــت از طریــق یکپارچگــی جهانــی محــدود شــده و
سیاســتهای مســتقل ملــی توســط انــدازه و نوســان جریانهــای ســرمایه
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جهانــی محــدود میشــود .حاکمیــت نیــز توســط نهادهــای بینالمللــی کــه بــه
منظــور جلوگیــری از بحــران و تنظیــم اقتصــاد جهانــی ایجــاد شــدهاند ،در
وضعیــت اضمحــال اســت .از ایــن رو رونــد اقتصــاد جهانــی و تصمیمــات
نهادهــای بینالمللــی و منطقــهای بهطــور فزاینــدهای در حــال تبدیــل بــه
عوامل تعیین کننده ریسک کشوری است.
اختالفــات قــراردادی بیشــتر .فصــل  ۷ریســکهای کشــوری را در ســطح
کوچــک مشــخص میکنــد  -چــرا کــه هــر مبادلــه از طــرف ریســکهای
کشــوری بــه طــرق مختلــف آســیبپذیر اســت .ایــن بخــش یــادآوری میکنــد
کــه ملــی شــدن یــا مصــادره ممکــن اســت در حــال حاضــر نــادر باشــد ،امــا
اختالفــات قــراردادی در بخشهــای نظارتــی ماننــد آب ،بــرق ،مخابــرات و
معــدن ،بیشــتر شــده اســت .اســترالیا ،غنــا ،آفریقــای جنوبــی ،اندونــزی ،زامبیــا
و مغولســتان قوانیــن مالیاتــی معدنــی جدیــدی معرفــی کردهانــد .بــا توجــه بــه
نظرســنجی ریســک سیاســی واحــد تحقیــق و ارزیابــی اقتصــادی آژانــس تضمین
ی چندجانبــه در ســال  ،۲۰۱۲ســه نگرانــی مهــم ســرمایهگذاران
ســرمایهگذار 
شــامل تغییــرات نامســاعد در تنظیمگــری ،نقــض قــرارداد و ریســکهای
انتقال و تبدیل است.
ریســکهای مدیریــت ریســک مبتنــی بــر مقــررات .فصــل  ۱۰بررســی
تعامــل بیــن مقــررات و مدیریــت ریســک ،بررســی فرآینــد بــازل و مدیریــت
ریســک ســازمانی 1و نحــوهی تاثیرگــذاری بــر مدیریــت ریســک کشــوری را
ارائــه میدهــد .ایــن بخــش نتیجهگیــری میکنــد کــه برخــی از مقــررات
پیچیــده و اجبــاری شــدهاند ،در نتیجــه ریســک عواقــب ناخواســته و تبدیــل
شــدن رونــد بــه یــک تمریــن اجبــاری را افزایــش میدهــد .همچنیــن
پیشــنهاداتی در مــورد چگونگــی ســاختار دادن بــه مدیریــت ریســک کشــوری
برای جلوگیری از این مشکالت گفته شده است.
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 .۲تعاریف ریسک کشوری
ایــن کتــاب بیشــتر بــا تعاریــف گســتردهای از ریسـکهای کشــوری ســر و کار دارد
 یعنــی زیانهایــی کــه میتوانــد برآمــده از وقفــه در بازپرداختهــا یــا عملیــاتنهادهایــی باشــد کــه درگیــر ســرمایهگذاریهای بینالمللــی هســتند و از مواجهــه
بــا رویدادهــای کشــوری همچــون مشــکالت تجــاری ،فنــی یــا مدیریتــی خــاص آن
تراکنــش بــه وجــود آمدهانــد .بــه ایــن مبحــث نیــز بــه عنــوان ریســک عمومــی
کشــوری اشــاره شــده اســت .ریســک کشــوری همچنیــن میتوانــد باچیــزی کــه
نیســت ،تعریــف شــود ،مثــا :ریســک کشــوری هــر چیــزی اســت کــه ریســک اعتبارات
طــرف مقابــل نباشــد .تحلیلگــران ریســک شــرکتی آن را بــه عنــوان کاهــش احتمالــی
بــازده مــورد انتظــار در یــک معاهــدهی بینالمللــی بــا بیــش از یــک ذینفــع کــه بــه
دلیــل رویدادهایــی کــه تحــت کنتــرل یــک ســرمایهگذار خصوصــی نیســت ،رخ
میدهد ،در نظر گرفتهاند.
جریانهــای بینالمللــی بــه تمــام انــواع جریانهــای مالــی بینالمللــی اشــاره
دارنــد .وقفـهی (در شــدیدترین مــوارد قصــور یکجــا) پرداختهــا بــه پرداخــت خدمــات
بدهــی وام یــا ســرمایهی معاملــه ،بازپرداخــت ســود در یــک ســرمایهگذاری یــا درآمــد
حاصل از سرمایهگذاریها اشاره دارد.
تجزیــه و تحلیــل ریســک عمومــی کشــوری مربــوط بــه ریســکهای یــک
بحــران پرداختــی اســت کــه نــه تنهــا ناشــی از آســیبپذیری در ســاختار اقتصــادی
و سیاســی یــک کشــور بلکــه بــه خاطــر شــوکهای خارجــی ناشــی از بحرانهــای
اقتصــادی و جغرافیایی-سیاســی بینالمللــی اســت .علــل وقفـهی بازپرداخــت را بــه
ســختی میتــوان بــه تفکیــک مشــخص کــرد ،زیــرا آنهــا اغلــب مرتبــط هســتند.
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یــک بحــران سیاســی عمیــق ،ماننــد بحــران اوکرایــن در ســال  ،۲۰۱۴خطــر قصــور
حکومتــی را افزایــش میدهــد؛ ایــن میتوانــد توســط کنترلهــای ســرمایهای کــه
مانــع تبــادل پــول داخلــی بــا ارز خارجــی میشــود ،تشــدید شــود .توقــف ناگهانــی
جریــان ســرمایه ناشــی از بحــران در مراکــز مالــی جهانــی میتوانــد موجــب بحــران
ارز و نقدینگــی و مانــع بازپرداخــت شــود؛ حتــی اگــر ریســک پرداختــی کــه از میزان
بدهــی خارجــی در کشــور تعییــن میشــود ،در ابتــدا پاییــن باشــد .هــر دوی ایــن
حــوادث بــه احتمــال زیــاد بــا کاهــش قابــل توجــه ارز همــراه میشــوند .اگــر
بانکهــای داخلــی دارای قرضهــای خارجــی باشــند ،در معــرض تهدیــد جــدی
بحــران بانکــی خواهنــد بــود ،همانطــور کــه در ســال  ۲۰۰۸در ایســلند مشــاهده
شــد .یــا بازپرداخــت میتوانــد مســدود شــود ،چــرا کــه یــک تعــادل پرداخــت یــا
بحــران ارزی ،دسترســی بــه ارز خارجــی را قطــع کــرده اســت .ایــن مباحــث در
فصــل  ۳و  ۴بحــث شــده اســت .از آنجــا کــه اغلــب علــل بــه هــم مرتبــط هســتند،
بهتــر اســت در مــورد مســائل مربــوط بــه مدیریــت ریســک کشــوری در زمین ـهی
گستردهی آن بحث کنیم.
اجزای ریسک کشوری

ریســک کشــوری همچنیــن میتوانــد بــا اجــزای مختلــف آن تعریــف شــود
(مطالعه موردی  ۲.۱را ببینید) .این تعریف از اینوستوپدیا 1آورده شده است:
مجموعــه ای از خطــرات مرتبــط بــا ســرمایهگذاری در یــک کشــور
خارجــی .ایــن ریس ـکها عبارتنــد از :ریســک سیاســی ،ریســک نــرخ
ارز ،ریســک اقتصــادی ،ریســک حاکمیــت و ریســک انتقالــی ،کــه

ریســک ســرمایهای اســت کــه از طریــق اقدامــات دولتــی قفــل یــا غیــر

قابــل دســترس شــده اســت .ریســک کشــوری از یــک کشــور به کشــور

دیگر متفاوت است.

نــه تنهــا ریســک کشــوری از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت بلکــه
لیست اجزای ریسک کشوری نیز میتواند متفاوت باشد.
1. Investopedia
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ریسک حکومتی

ریســک عــدم پرداخــت اوراق قرضـهی حکومتــی (یــا دولتــی) صــادر شــده توســط
یــک نهــاد عمومــی یــا عمومــی تضمیــن شــده ،بــه عنــوان ریســک حکومتــی تعریــف
میشــود .ریســک حاکمیــت در برخــی از اقتصادهــای منطقــه یــورو بــاال بــوده اســت
کــه بدهیهــای عمومــی ناکارآمــدی را حاصــل شــده اســت .تجزیــه و تحلیــل
ریســکهای حکومتــی ،حاکمیــت را بــه عنــوان یــک طــرف قــرارداد متمایــز بــا
توانایــی بالقــوه بــرای رعایــت تعهــدات بدهــی خــود در نظــر میگیــرد .تعهــدات بدهــی
میتوانــد بــه شــکل ارز خارجــی یــا پــول داخلــی باشــد .رایــج تریــن رتبهبنــدی
حکومتــی ،رتبهبنــدی ارز خارجــی اســت کــه نشــانگر ریســک یــک ورشکســتگی
دولتــی در بدهــی خارجــی آن کشــور اســت .تاریــخ نشــان میدهــد کــه دولتهــا در
هــر دو بدهــی داخلــی و خارجــی دچــار ورشکســتگی میشــوند ،ماننــد ورشکســتگی
روســیه در ســال  .۱۹۹۸بــا ایــن حــال ،ورشکســتگی در بدهیهــای پــول داخلــی
کمتــر رخ میدهــد .آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه حاکمیــت همیشــه میتوانــد پــول
بیشــتری را چــاپ کنــد و بســته بــه عمــق بازارهــای ســرمایه داخلــی خــود ،بانکهــای
داخلــی ،صندوقهــای بازنشســتگی و ســایر ســرمایهگذاران را بــرای خریــد اوراق
قرضــه خزان ـهداری متقاعــد کنــد .بــه دلیــل ایــن فضــای آزاد بــرای مانــور سیاســتی،
رتبهبنــدی پولهــای داخلــی معمــوال چنــد درجــه باالتــر از رتبهبنــدی حکومتــی ارز
خارجی است.
از بیــن همـهی اجــزای ریســک کشــوری ،ریســک حکومتــی (ارز خارجــی) بیشــتر
از همــه قابــل اندازهگیــری اســت .ایــن یــک رویــداد متمایــز بــا تاریــخ دادههاســت -
هرچنــد برخــی معتقدنــد کــه بیــش از  ۲۵۰داده در  ۳۰۰ســال گذشــته بــرای
تخمینهــای احتمالــی دقیــق ،معنــی دار نبــوده اســت .در مقابــل ،ایــن روش در
ریســک کشــوری ،بهطــور کلــی ،جوابگــو نیســت .بــه ایــن دلیــل کــه کشــورها
ورشکســت نمیشــوند ،بلکــه ایــن نهادهــای اقتصــادی در داخــل کشــور هســتند کــه
دچــار ورشکســتگی میشــوند .حتــی در بدتریــن بحرانهــای پرداختــی در سراســر
یــک کشــور ،تمــام نهادهــا دچــار ورشکســتگی نمیشــوند .بعضــی از فعالیتهــای
مهــم بینالمللــی ،معمــوال تجــارت مالــی ،ادامــه مییابــد .از ایــن رو پایــه آمــاری
مــدل ارزیابــی پیشــنهاد شــده در فصــل  ۸در رابطــه بــا رتبهبنــدی ریســکهای
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حکومتــی قویتــر اســت و در واقــع میتــوان بــا کنتــرل آن ،احتمــاالت ورشکســتگی
را بدســت آورد .عــاوه بــر ایــن ،رتبهبندیهــای عــددی (بــه عنــوان مثــال ،در مقیــاس
 )۱۰۰-۰میتوانــد بــه صــورت ریاضــی ارائــه شــود تــا منعکسکننــدهی ریســک نــه
تنهــا بــه معنــای نســبی (رتبهبندیهــای ترتیبــی) بلکــه بــه معنــای مطلــق  -یعنــی
فاصلهی بین رتبهها نیز باشد.
ریسکهای انتقالی و تبدیلپذیری

1

ســرمایهگذاران بایــد از ریســکهای نشــات گرفتــه از مالیاتهــای دولتــی،
کنترلهــای ســرمایهای یــا محدودیتهــای دسترســی بــه ارز خارجــی آگاه باشــند.
اینهــا ریســکهای انتقالــی و تبدیلپذیــری نامیــده میشــوند .مالــزی در زمینــهی
بحــران بدهیهــای ســال  ،۱۹۹۷کنتــرل ســرمای ه را اعمــال کــرد .ونزوئــا نمونــه ای از
یــک اقتصــاد اســت کــه قابلیــت تبدیلپذیــری در آن بــه تدریــج دشــوارتر شــده اســت.
افزایــش یکپارچگــی جهانــی و آزادســازی جریــان ســرمایه در اقتصــاد جهانــی در چنــد
دهــه گذشــته ،ریســکهای انتقالــی و تبدیلپذیــری را کاهــش داده اســت.
اتحادیههــای پولــی نیــز بــا ریس ـکهای انتقالــی و تبدیلپذیــری پایینتــری ارتبــاط
دارند.
بــا ایــن حــال ،پــس از بحــران ســال  ،۲۰۰۸ایــن امــر ممکــن اســت بــا افزایــش
مداخلــه دولــت و شــرکتها بــر مقــررات مالــی در حــال تغییــر باشــد .همچنیــن
برخــی از کنترلهــای ســرمایهای مناســب میتواننــد زمانیکــه اقتصادهــا بــا
شــوکهای خارجــی و تغییــرات ناگهانــی در جهــت جریــان ســرمایه بینالمللــی
مواجــه میشــوند ،مفیــد باشــند .رتبهبنــدی انتقالــی و تبدیلپذیــری اغلــب بــه
عنــوان افزایــش نــرخ (یــا کاهــش نــرخ ،بســته بــه شــرایط) بــرای رتبهبنــدی حکومتــی
نــرخ ارز ،بــا توجــه بــه میــزان یکپارچگــی جهانــی اقتصــاد ،نــوع رژیــم ارز و اســتقالل
بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ،تلقی میشود.
ریسکهای عملیاتی یا قضایی

ایــن زیرمجموعــهی دیگــری از اجــزای ریســک عمومــی کشــور اســت کــه بــه
1. transfer and convertibility risks
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خطــرات محيــط کســب و کار خــاص کشــور ماننــد حاکمیــت ،شــفافيت و قوانیــن
توپاگیر ،حكــم قانــون ،دسترســی بــه زیرســاختها ،ریســكهای مقــررات و
دســ 
آســیبپذیری سیســتمهای بانكــی اشــاره دارد .ایــن موضوعــات فصلهــای  ۵و ۷
اســت .همــراه بــا ارزیابــی ریس ـکهای حکومتــی ،پــول داخلــی میتوانــد بــه عنــوان
ی بــرای تجزیــه و تحلیــل ریســک اعتبــاری طرفیــن مفیــد باشــد .ریســک قضایــی
ورود 
کشــور میتوانــد بســیار متفــاوت از ریس ـکهای حکومتــی باشــد .بــه عنــوان مثــال،
در یــک کشــور ماننــد اندونــزی کــه محیــط کســب و کار پــر از ریســک اســت ،ریســک
قضایــی باالســت؛ امــا ریســک حکومتــی ،بــا کــم بــودن بدهیهــای عمومــی ،کــم
است.
مطالعهی موردی ۲.۱

نیجریه :آسیبپذیریهای ریسک کشوری

نیجریــه آمــار تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بازســازی کــرده و تبدیــل بــه
بزرگتریــن اقتصــاد در کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا شــده اســت .بــا ایــن وجــود،
بــا پتانســیل عظیمــش ،اقتصــاد نیجریــه دارای ویژگیهــای متعــددی اســت کــه
آســیبپذیری آن را بــه شــوکهای خارجــی و داخلــی افزایــش و ریســکهای
کشــوری را بــاال بــرده اســت .ایــن در ریســکهای متعــددی کــه در طــول بحــران
جهانی  ۲۰۰۸-۲۰۰۹اتفاق افتاد ،دیده شده است.
در گذشــته ،نیجریــه یــک ترازنامــهی خارجــی قــوی داشــت .بــار کــم بدهــی
خارجــی و درآمــد صــادرات نفتــی بــاال ،ســیری از ذخایــر ارز خارجــی ایجــاد کــرد کــه
بــا  ۵۳میلیــارد دالر دقیقــا پیــش از شــروع بحــران مالــی جهانــی بــه حداکثــر خــود
رســید و ریســک انتقالــی و تبدیلپذیــری را کاهــش داد .ایــن امــر بــه نوب ـهی خــود
1
رژیــم نــرخ ارز را مدیریــت کــرد و هــدف کاهــش ریسـکهای ناشــی از نوســانات نایــرا
را داشــت .بــا ایــن حــال ،یــک رژیــم مدیریتشــدهی نــرخ ارز نیــز میتوانــد ریســک
تغییــر نــرخ ارز را در شــرایط اســترسزا تشــدید کنــد .در اواخــر ســال  ،۲۰۰۹ذخایــر
ارز خارجــی نیجریــه بــه میــزان  ۲۰درصــد و بــه  ۴۲میلیــارد دالر کاهــش یافــت (و در
ســال  ۲۰۱۰بــه  ۳۴میلیــارد دالر کاهــش یافــت) زیــرا درآمدهــای نفتــی کاهــش پیــدا
 .1واحد پول نیجریه ()naira
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کــرد و بانــک مرکــزی بــرای حمایــت از واحــد پولــی ،مداخلــه کــرد .امــا مقامــا ت
بخــش مالــی بایــد بــرای کاهــش ارزش  ۲۵درصــدی نایــرا در یــک دوره کمتــر از دو
مــاه ،زمانیکــه حمایــت از نــرخ ارز دالر  /نایــرا بــه  ۱۱۷رســید (در اواخــر ســال
 )۲۰۰۸و بیــش از حــد هزینهبــر بــود ،تصمیــم میگرفتنــد .ایــن بــدان معنــا بــود کــه
هزینــه واردات ،خدمــات بدهــی خارجــی و ســایر هزینههــای مرتبــط بــا نــرخ ارز
بهطور ناگهانی ۲۵درصد افزایش یافته بود.
ریسـکهای مالــی و بانکــی نیــز افزایــش یافــت .جریــان ورودی ســرمایه ،سیاســت
سســت پولــی و قوانیــن ضعیــف باعــث رشــد ســریع اعتبــارات در پیشــبرد بحــران شــد.
نقدینگــی شــدید از بانکهــای بینالمللــی در ســال  ،۲۰۰۸بانکهــای داخلــی را
آســیبپذیر کــرد و موجــب حبابهــای وامدهــی و فروپاشــی بانکهــای متعــدد شــد.
افزایــش نــرخ بهــره ،افزایــش تــورم ،کاهــش ارزش ارز و کاهــش تولیــد ناخالــص
داخلی ،همگی باعث افزایش ریسکها در اقتصاد خرد شد.
کاهــش قیمــت جهانــی نفــت بــه کمتــر از  ۴۰دالر بــه ازای هر بشــکه ،ریسـکهای
بخــش انــرژی را افزایــش داد .فرضیههــای قیمــت نفــت بــرای معامــات بینالمللــی
بایــد مــورد بازنگــری قــرار میگرفــت و پایــه بدهــی -نشــاندهنده ظرفیــت بدهــی
وامگیرنــدگان  -بهشــدت کاهــش یافتــه بــود .وابســتگی بیــش از حــد بــه نفــت بــه
عنــوان منبــع رشــد ،درآمدهــای ارز خارجــی و درآمدهــای مالــی تحــت بررســی قــرار
گرفــت .در میــان آشــوبها ،مقامــا ت نیجریــه نخســتین پیشنویــس الیحــهی
صنعــت نفــت را در ســال  ۲۰۰۸معرفــی کردنــد کــه هــدف اصلــی آن بازســازی بخــش
نفــت بــود .ایــن الیحــه تاکنــون توســط مجلــس قانونگــذاران تصویــب نشــده بــود امــا
در پنــج ســال گذشــته در بخشهایــی از آن تجدیــد نظــر شــده بــود کــه همـهی ایــن
اقدامات به ریسکهای مقررات برای سرمایهگذاری در این بخش افزودند.
درآمدهــای مالــی ،بــا تاکیــد بــر بخــش نفــت و گاز ،در ســال  ۲۰۰۹بــه میــزان ۴۰
درصــد کاهــش یافــت و بودجــه ایــن کشــور بــا کســری تقریبــا  ۱۰درصــدی تولیــد
ناخالــص داخلــی روبـهرو شــد ،در مقایســه بــا ســال گذشــته کــه  ۵درصــد مــازاد وجود
داشــت .بازســازیهای قبلــی و پیشپرداخــت بدهیهــای خارجــی بــه ایــن معنــی
بــود کــه بدهیهــای حکومتــی نیجریــه در ســطح مناســبی بــود کــه خطــرات ناشــی
از ریســک حکومتــی را کاهــش مــیداد .ایــن رویدادهــا ،بــا ایــن حــال ،حساســیت
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کاهــش درآمــد دولــت بــه چرخ ـهی کاالهــای جهانــی را برجســته کــرد و نیــاز بــه
ایجــاد یــک صنــدوق ثــروت حکومتــی( 1صنــدوق ســرمایهگذاری دولتــی) را ضــروری
دانست که حداقل یک مقابله موقت با شوک قیمت کاالها بود.
ریســکهای سیاســی همچنــان بــاال باقــی مانــد .اومــارو موســیا یــاراد و رئیــس
جمهــور وقــت و رهبــر  ،PDPدر ســال  ۲۰۱۰جــان ســپرد .انتقــال موقــت قــدرت بــه
جنــوب و انتخــاب مجــدد گــودالک جاناتــان در انتخابــات ســال  ۲۰۱۱موجــب نارضایتــی
گســترده و شــورشهای خشــونت آمیــز در برخــی از ایالتهــای شــمالی شــد .نــزاع
اجتماعــی تهدیــدی بــرای ثبــات کشــور نیجریــه نبــود .امــا ریســکهای عملیاتــی /
قضایــی باعــث نگرانیهایــی شــده بــود ،چــرا کــه خشــونتهای قومــی و مذهبــی
میتوانســت بعضــی از اســتانهای آســیب دیــده را بیثبــات ســازد .ریس ـکهای امنیتــی
بیشــتری بــه واســطهی حمــات پراکنــده بوکوحــرام ،یــک گــروه شــبه نظامــی در شــمال،
خرابکاری و سرقت زیرساختهای نفتی و نفت در دلتای نیجر به وجود آمد.

ریسکهای سیاسی و جغرافیایی-سیاسی

چیــزی کــه تقریبــا بــا ریســک حاکمیــت و مشــروعیت همپوشــانی دارد ،ریســک
سیاســی اســت .ایــن زیرمجموعــه ریســک کشــوری ،ریســک قطــع عملیــات یــا
بازپرداختهــا در نتیجــه رویدادهای سیاســی در کشــور میزبــان یا تغییرات ژئواســتراتژیک
در محیــط بینالمللــی اســت .یــک تغییــر سیاســی در سیاســت دولــت پیرامــون مالیــات
یــا مقرراتــی کــه جریــان درآمــد یــک معاملــه را تضعیــف میکنــد ،میتوانــد بــه عنــوان
ریســک سیاســی تعریــف شــود .یــک مثــال مالیــات فوقالعــادهای اســت کــه دولــت
استرالیا برای شرکتهای استخراج معدن در سال  ۲۰۱۰ارائه کرد.
ســایر اقدامــات دولتــی کــه بــه عنــوان ریســکهای سیاســی تعریــف شــدهاند،
عبارتنــد از ملیســازی و ســلب مالکیــت و نقــض قــرارداد .ریسـکهای سیاســی ماننــد
حمــات تروریســتی ،نزاعهــای داخلــی و یــا اختالفــات قومــی نــه تنهــا از طریــق
اقدامــات یــک دولــت بلکــه میتوانــد از طریــق دیگــر بازیگــران سیاســی ماننــد
گروههــای اقلیــت رخ دهــد .ایــن ریســکها در طــول زمــان میتوانــد بــه آرامــی
1. sovereign wealth fund
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رشــد کــرده و پیشبینــی را دشــوار کنــد .اغلــب نزاعهــای سیاســی ،همانگونــه کــه در
ســال  ۲۰۱۱در آفریقــای شــمالی دیــده شــد ،نشــاندهندهی تغییــرات اجتماعــی
عمیــق اســت .بــه همیــن دلیــل ،مهــم اســت کــه تحلیلهــای اجتماعــی و سیاســی
مــورد بررســی قــرار گیرنــد و تنهــا بــر چنــد شــاخص تمرکــز نشــود .ریســکهای
سیاســی ماننــد جنگهــا اغلــب بــا قصــورات و وقفههــای پرداختــی در
ســرمایهگذاریهای بینالمللــی همــراه اســت .خطــرات جغرافیایی-سیاســی جــزء
سختترین بخش مدیریت ریسک کشوری است (به فصل  ۶نگاه کنید).
کهای اقتصادی
ریس 

ایــن ریســکها بهطــور معمــول بــه ویژگیهــای اقتصــادی برمیگردنــد کــه
آســیبپذیریهای شــوک خارجــی یــا اصــول و سیاســتهای ســاختاری کــه
میتوانــد ایجادکننــده بحرانهــای پرداخــت پــول داخلــی باشــد را افزایــش دهــد.
کشــورهایی بــا پسانــداز و عــدم تعــادل پرداختهــای خارجــی ،از شــوکهای
خارجــی آســیبپذیرترند .ایــن شــاخصها بــود کــه گــروه « ۵شــکننده» یعنــی
کشــورهای برزیــل ،هنــد ،اندونــزی ،آفریقــای جنوبــی و ترکیــه را بــه عنــوان
آســیبپذیرترین کشــورها در برابــر خــروج ســرمایه از بازارهــای نوظهــور در ســال
 ،۲۰۱۳مشــخص کــرد .ریســکهای نــرخ ارز ،ریســکهای نــرخ بهــره و نوســانات
کالن اقتصــادی کــه گاهــی اوقــات بــه عنــوان زیرمجموع ـهای از ریســک کشــوری در
نظــر گرفتــه میشــوند ،بخشــی از ایــن ریس ـکها هســتند .آســیبپذیریهای داخلــی
یــک اقتصــاد میتوانــد دلیــل بیــش از حــد بدهــکار بــودن یــک کشــور را توضیــح
دهــد .امــا اغلــب ،در یــک بحــران پرداختــی دو طــرف وجــود دارد .در برخــی شــرایط
در اقتصــاد جهانــی ،ســرمایهگذاران بینالمللــی بیــش از حــد بــه وامهــای زیــاد
حســاس میشــوند .تــا همیــن اواخــر ،ایــن عامــل در تجزیــه و تحلیــل بحرانهــای
پرداختــی کشــورها بــه انــدازه کافــی مــورد توجــه قــرار نمیگرفــت .ایــن مباحــث در
فصلهای  ۵-۳توضیح داده شده است.
مشکالت تعریف ریسک کشوری

در چنــد دهــهی گذشــته ،موسســات مالــی و شــرکتهای بــزرگ ،ســاختارهای
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مدیریــت ریســک خــود را گســترش دادنــد تــا مدلهایــی را بــرای رســیدگی بــه ریســک
اعتبــاری ،ریســک بــازار ،ریســک عملیاتــی ،ریســک نقدینگــی و اخیــرا ریســکهای
کشــوری داشــته باشــند .ایــن امــر آســان نیســت ،زیــرا تعریــف ریســک کشــوری کــه
بــرای یــک شــرکت یــا ابــزار ســرمایهگذاری درســت اســت ممکــن اســت بــرای دیگــری
درســت نباشــد .بعضــی نهادهــا ریســک حکومتــی و انتقالــی و تبدیلپذیــری را شناســایی
کــرده و همــه را بــه عنــوان ریســک قضایــی دســتهبندی کردهانــد .دیگــران بیشــتر بــر
ریسـکهای سیاســی تمرکــز میکننــد .تمــام ایــن خطــرات مرتبــط بــوده و همپوشــانی
دارنــد و در طــول زمــان تغییــر میکننــد ،بنابرایــن تمایــز دادن بیــن آنهــا دشــوار
اســت .مهــم اســت کــه هــر نهــاد یــک تعریــف قابــل اجــرا از ریســکهای کشــوری
داشته باشد که باید برای کسب و کار خود مدیریت شود.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن جنبههــای منفــرد و شــباهتهای پیچیــده ریســک کشــوری
بــه ایــن معنــی اســت کــه تعریــف آن ســخت اســت .فرانــک نایــت در کتــاب خــود
«ریســک ،عــدم قطعیــت و ســود» ،تعریــف تئــوری دقیقــی از ریســک را ارائــه داده و
تمایــز بیــن ریســک و عــدم اطمینــان را بیــان کــرده اســت .بــا توجــه بــه نظری ـهی
نایــت ،ریســک ،عــدم اطمینــان قابــل اندازهگیــری اســت ،در حالــی کــه عــدم اطمینــان
قابلیــت اندازهگیــری نــدارد .ممکــن اســت یــک احتمــال و یــک ضــرر خــاص را بــه
ریســک نســبت دهیــم .در ایــن مفهــوم کامــا تئــوری ،تنهــا جنبـ ه حاکمیــت ریســک
کشــوری (بــه نوعــی) از لحــاظ آمــاری قابــل اندازهگیــری اســت .بقیــه ،بــه خصــوص
آن دســته از جنبههــای ریســک کشــوری کــه ناشــی از ریســک سیاســی و رفتــار
دولت است ،در حقیقت عدم اطمینان هستند.
امــا عــدم توانایــی بــه کارگیــری تئــوری احتمــاالت در ریســک کشــوری بــرای
اندازهگیــری آن ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه نمیتــوان آن را مدیریــت کــرد ،همانطــور
که در بخش دوم بحث شده است .همانطور که پیتر برنشتاین میگوید:
ماهیــت مدیریــت ریســک بــه حداکثــر رســاندن بخشهایــی اســت کــه ما

بــر نتایــج آن کنتــرل داریــم و بــه حداقــل رســاندن بخشهایــی اســت

کــه کنتــرل کامــل بــر نتایــج نداشــته و ارتباط بیــن علــت و معلــول در آن
از ما پنهان است.

عــاوه بــر ایــن ،بــا وجــود پایــه آمــاری ضعیــف ،مــدل رتبهبنــدی ریســک کشــوری
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در فصــل هشــتم تــاش میکنــد تــا میــزان ریســک کشــوری را بــه عنــوان یکــی از
مولفههای فرآیند مدیریت ریسک در سراسر کشور تعیین نماید.
همچنیــن غیرممکــن اســت که یــک سلســله مراتــب ســازگار را بیــن زیرمجموعههای
ریســک کشــوری کــه در بــاال تعریــف شدهاســت ،ترســیم کنیــم .ممکــن اســت کشــوری
ماننــد روســیه وجــود داشــته باشــد کــه در آن ریســک حکومتــی کــم اســت؛ چــرا کــه
کمبــود بدهیهــای عمومــی و ذخایــر ارز خارجــی در آن باالســت ،امــا ریســک قضایــی
بــه علــت ضعــف حاکمیــت قانونــی باالســت .در ایــن مــورد ،تصمیــم ســرمایهگذاری بــر
مبنــای رتبهبندیهــای حکومتــی در هــر معامل ـهای غیــر از معامل ـهای کــه شــامل اوراق
قرضــه دولتــی میشــود ،بهشــدت نشــانهی در نظــر نگرفتــن ریســکها خواهــد بــود.
مثــال دیگــر اســلوونی اســت کــه در آن ریســک بخــش بانکــی و حکومتــی باالســت ،امــا
ریسـکهای قضایــی کــم اســت .بــه همــان شــکل اشــتباه خواهــد بــود کــه از رتبهبنــدی
حکومتــی در اســلوونی بــرای ســرمایهگذاری مســتقیم اســتفاده شــود ،زیــرا ایــن امــر
ریســک کشــوری را بیــش از حــد نشــان میدهــد .در مــورد یونــان ،ریســک انتقالــی و
تبدیلپذیــری کــم اســت (مگــر اینکــه در نظــر گرفتــه شــود کــه ممکــن اســت از یــورو
خارج شود) ،اما ریسک حکومتی  -پول خارجی و داخلی  -باالست.
در نهایــت ،هــدف اکثــر تحلیلهــای ریســک کشــوری ،اجتنــاب از ریســک اســت،
امــا بــرای رویکردهــای ریس ـکپذیری نیــز میتوانــد بــه همــان انــدازه مفیــد باشــد.
تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری نــه تنهــا بــرای هشــدار دادن بــه بحرانهــای
پرداختــی و قصــورات ،بلکــه همچنیــن در جایــی کــه ریســک کاهــش مییابــد،
اســتفاده میشــود .مثــا در منطق ـهی یــورو جنوبــی از ســال  ،۲۰۱۳یــا اتیوپــی کــه
بــه آرامــی شــروع بــه اصــاح اقتصــادش میکنــد ،یــا کلمبیــا و فیلیپیــن کــه در چنــد
ســال گذشــته دولتهــا در نهایــت بــا شورشــیان FARC ،و جبهـهی آزادیبخــش مــورو
بــه توافــق دســت یافتهانــد .بنابرایــن ایــن تمریــن میتوانــد بــرای تصمیمگیریهــای
ســرمایهگذاری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .گاهــی اوقــات نیــز ریســک هوشــمندانه،
تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری ،مدیریــت و کاهــش ریســک میتوانــد فرصتهــا
را عــاوه بــر ریســکها شناســایی کنــد .فصــل  ۱۱دو مــورد مطالعــهی معامــات
موفقیتآمیــز در مناطــق پــر ریســک را نشــان میدهــد کــه بــرای بیشــتر
سرمایهگذاران غیر قابل تصور است.

 60راهنمای ریسک کشوری

سه پرسش متداول

 .۱چرا ریسک کشوری باید فقط به ریسکهای فرامرزی محدود شود؟

ایــن ســوال خوبــی اســت .بــه هــر حــال ،نهادهــای مالــی و شــرکتها بــا
ریسـکهای اقتصــاد کالن و سیاســی در کشــور خــود ســر و کار دارنــد .ایــن ریسـکها
شــامل ریس ـکهای تنظیمــی ،تغییــرات مالیاتــی ،ریس ـکهای نــرخ بهــره و تنظیــم
سیاســت پولــی تــا ریســکهای اقتصــاد کالن بــه علــت نوســان در رشــد تقاضــای
داخلــی ،میباشــد .اینهــا همچنیــن از ســوی ریس ـکهای سیاســی نیــز آســیبپذیر
هســتند ،ماننــد ملــی شــدن ،مصــادره و ناآرامیهــای اجتماعــی و سیاســی ،و حتــی
ریسـکهای نــرخ ارز ،اگــر محصــوالت دارای محتــوای وارداتــی باالیــی باشــند .از ایــن
رو پیشــنهادات مطــرح شــده در فصــل  ۱۱در مــورد کاهــش ریســک کشــوری ،در مورد
سرمایهگذاریهای داخلی کشور نیز اعمال میشود.
معمــوال دو دلیــل بــرای تمرکــز ریســک کشــوری بــر ریس ـکهای فرامــرزی وجــود
دارد .یکــی از ایــن مــوارد شناســایی ریســکها در معامــات فرامــرزی اســت.
ســرمایهگذاری در حوزههــای دیگــر نیــاز بــه جمــع آوری اطالعــات و دانــش بیشــتری
دارد .در فاصلـهی جغرافیایــی ،نهــادی و فرهنگــی و همچنیــن در برخورد با سیاســتمداران
داخلــی ،ریســکهایی وجــود دارد .حتــی اگــر کشــور دریافتکننــده امتیــاز حکومتــی
بهتــری نســبت بــه کشــور مبــدا ســرمایهگذاری داشــته باشــد نیــز ایــن امــر صــادق
اســت .بــرای مثــال ،بســیاری از بانکهــای بینالمللــی کــه ســرمایهگذاری در بازارهــای
مالی ایاالت متحده را هدف قرار دادند ،جریمه سنگینی را پرداخت کردند.
دوم ایــن اســت کــه ســرمایهگذاران کشــورهای زیــادی را میتواننــد انتخــاب
کننــد و ایــن کتــاب کمــک میکنــد تــا ایــن انتخــاب بــه بهتریــن شــکل انجــام شــود.
فــرض بــر ایــن اســت کــه چندیــن کشــور هــدف وجــود دارد .ایــن رویکــرد بــه آنهــا
کمــک میکنــد تــا تصمیــم بگیرنــد چقــدر ســرمایهگذاری در کشــورهای انتخــاب
شــده انجــام دهنــد و چگونــه ریسـکها را بــرای بهینــه ســازی ریســک  /بــازده بــرای
کلی ـهی نمونــه کارهــا تحلیــل کننــد .همچنیــن فــرض شــده اســت کــه تصمیــم در
مــورد محــل دفتــر مرکــزی یــک موسســه مالــی یــا مرکــز تولیــد یــک شــرکت
چندملیتی گرفته شده است.
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 .۲آیــا حــدود خطــر پــول داخلــی در یــک بانــک یــا نهــاد ســرمایهگذاری ،یــک
ریسک کشوری است؟

بــا توجــه بــه تعریــف فرامــرزی ریســک کشــوری ،ایــن مســائل ریســک کشــوری
محســوب نمیشــوند .تزریــق ســرمایهی اولیــه بــه یــک کشــور بــرای ایجــاد شــرکت
تابعــه بــه عنــوان ریســک کشــوری محســوب میشــود .ایــن امــر ،اگــر اعطــای وام بــه
آن شــرکت نیــز بــه عنــوان ریســک کشــوری محســوب میشــد ،بازشــماری صــورت
میگرفــت .امــا چــه بــه عنــوان ریســک کشــوری محســوب شــود یــا نشــود ،مســائل
مربــوط بــه پــول داخلــی شــرکتهای تابعــه بایــد مدیریــت شــود .ایــن وظیفــه گاهــی
اوقات به کمیتههای دارایی-بدهی داخلی 1محول میشود.
ایــن تصمیــم همچنیــن بــه ایــن بســتگی دارد کــه دفتــر مرکــزی بانــک آمادگــی
حمایــت از شــرکت تابعــه خــود در صــورت ورشکســتگی را دارد یــا خیــر .اکثــر
بانکهــای بینالمللــی از شــرکتهای تابعــه خــود حمایــت میکننــد ،امــا برخــی از
آنهــا ،بــه علــت ریسـکهای سیاســی ،اســتثناهایی قائــل میشــوند .مشــخص کــردن
اینکــه ایــن عوامــل سیاســی بــوده یــا فقــط مدیریــت بــد اســت کــه موجــب میشــود
بانک درهای خود را به اینگونه مسائل ببندد ،دشوار است.
 .۳چطــور در مــورد ریســک کشــوری مربــوط بــه شــرکتهای «پــاک برنجــی»

2

باید تصمیم گرفت؟

کشــورهای مبــدا کــه شــرکت در آن تاســیس شــده اســت ،تمایــل زیــادی بــرای
انتخــاب روش مالیــات و تعییــن شــرایط قانونــی آن شــرکت دارد .اگــر عملیــات واقعــی
شــرکت در جــای دیگــری باشــد ،یــک شــرکت پــاک برنجــی نامیــده میشــود.
کشــورهایی کــه اغلــب از ایــن روش اســتفاده میکننــد شــامل جزایــر کیمــن ،باهامــا
جرســی ،لوکزامبــورگ ،جزایــر مارشــال ،موریــس (کــه از بســیاری از نهادهــای هنــد
اســتفاده میکنــد) و ســوئیس اســت .در بیشــتر مواقــع بــرای تصمیــم در خصــوص
انتقــال شــرکت از حالــت پــاک برنجــی بــه کشــوری کــه عملیــات در آن انجــام
میشــود و محــل ذخیــرهی داراییهاســت ،بحــث بیــن تحلیلگــر اعتبــاری و تحلیلگــر
کشوری ضروری است.
 .2یک شرکت قانونی که تنها موجودیت محسوسش پالک اسمش است

1. local asset-liability committees

 .۳علل ریسک کشوری در سطح جهانی:
وامدهی بیش از حد
مدیریــت ریســک کشــوری بــا دنبــال کــردن تحــوالت یــک کشــور بــدون در
نظــر گرفتــن زمــان و توســط چنــد شــاخص جادویــی ،امکانپذیــر نیســت.
ســازمانهایی کــه در اقتصــاد جهانــی فعالیــت میکننــد ،نیــاز بــه درک ریسـکهای
خــاص مربــوط بــه هــر کشــور در زمین ـهی روابــط بیــن الملــل دارنــد کــه دارای
پیامدهای ریسک جهانی هستند.
تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری بیشــتر بــر عوامــل داخلــی کــه موجــب تقاضا
و احتمــاالً وقــوع جریانهــای مالــی بینالمللــی در کشــور دریافــت کننــده میشــود،
تمرکــز دارد .هــدف ،شناســایی شــاخصهای بالقــوه بحرانهــای پرداختــی ناشــی از
قرضگرفتــن بیــش از حــد اســت .عوامــل تعییــن کننــده عرضــه ســرمایهی خارجــی
 هدایتکننــدهی وامهــای بیــش از حــد  -در تحلیــل ریســک کشــوری ،اولویــتدوم اســت .بــا ایــن حــال ،گســترش مالــی اقتصــاد جهانــی طــی چنــد دهــهی
گذشــته بــه ایــن معنــی اســت کــه حجــم جریــان مالــی بیشــتر از اقتصادهــای ملــی
اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کنتــرل دولتهــا بــر سیاســتهای اقتصــادی داخلــی
بهطور فزایندهای محدود شده است.
در ایــن فصــل ارتبــاط بیــن انبــوه قصــورات تاریخــی و حرکــت جریانهــای
بینالمللــی ســرمایه ،ریســکهای مســری و الگوهــای احتمالــی چرخههــای
اقتصــاد جهانــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .هــدف ایــن اســت کــه بــا نگاهــی
کلــی و تاریخــی بــه بحرانهــای اقتصــاد جهانــی ،ریســک کشــوری را بهتــر مدیریــت
کنیــم .ایــن امــر میتوانــد ویژگیهــای خــاص رونــد فعلــی جهانــی و شناســایی
وقایــع احتمالــی تاریخــی و نقــاط حساســی کــه میتوانــد منجــر بــه بحــران شــود
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را برجســته کنــد .تجزیــه و تحلیــل آســیبپذیری ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی
ملــی بــه فشــارهای جهانــی و ریسـکهای داخلــی ناشــی از قــرض گرفتــن بیــش از
حد ،در فصول  ۵ ،۴و  ۶مورد بحث قرار میگیرد.
امواج جهانی صادرات سرمایه و ریسک وامدهی بیش از حد

دورههــای ثابــت وامهــای اضافــی و انبــوه عــدم بازپرداخــت در تاریــخ مــدرن بــا
دو مــوج عمــده صــادرات ســرمایهی بینالمللــی در اوایــل قــرن نوزدهــم و اواخــر
قــرن بیســتم همــراه اســت کــه عمدتــا بــه عنــوان اولیــن و دومیــن عصــر
جهانیشــدن شــناخته میشــود .انگلســتان در ابتــدای اولیــن دورهی زمانیکــه
سیســتم پولــی بینالمللــی ،اســتاندارد طــای کالســیک بــود ،قــدرت مالــی غالــب
بــود .ســرمايه عمدتــا بــه منظــور تأميــن ســرمايهگذاري در زيربناهــا ،بهــره بــرداري
از مــواد خــام و ايجــاد حوزههــاي اقتصــادي و سياســي نفــوذ و کنتــرل از اروپــا بــه
جهــان جديــد انتقــال مییافــت .چندیــن رونــق و رکــود وامدهــی وجــود داشــت.
ت در امریــکای التیــن بــه شــکل انبــوه
حــدود  ۷۰درصــد از ایــن قصــور در بازپرداخـ 
در بحرانهــای مراکــز مالــی بینالمللــی رخ داد :بحــران  ۱۸۲۵در لنــدن ،بحــران
 ۱۸۷۳در ویــن ،آمســتردام و فرانکفــورت؛ بحــران برینــگ  ۱۸۹۰در لنــدن ،آغــاز
جنــگ جهانــی اول در ســال  ۱۹۱۴و ســقوط بــازار ســهام  ۱۹۲۹در نیویــورک و
لنــدن .بحــران  ۱۸۲۵لنــدن توســط بانــک مرکــزی انگلســتان ایجــاد شــد کــه نــرخ
بهــرهی بانکــی را بــرای حمایــت از ذخایــر ارز خارجــی خــود افزایــش داد و منجــر
بــه بدهــی و ناتوانــی در بازپرداخــت گســترده در کشــورهای آرژانتیــن ،برزیــل،
شــیلی ،کلمبیــا ،کاســتاریکا ،اکــوادور ،الســالوادور ،گواتمــاال ،هنــدوراس ،مکزیــک،
نیکاراگوئــه ،پــرو و ونزوئــا شــد .اکونومیســت آن را «نخســتین بحــران بازارهــای
نوظهــور» نامیــد .جهــت جریــان ســرمایه از اروپــا پــس از جنــگ جهانــی اول
بهشــدت بــه عقــب برگشــت و ایــاالت متحــده بــه عنــوان یــک قرضدهنــدهی
بینالمللــی بــزرگ بــرای دولتهــای امریــکای التیــن و کشــورهای جنــگ زدهی
اروپایــی ظاهــر شــد .مــوج اول جهانیشــدن بــا رکــود دهــهی  ۱۹۳۰بــه پایــان
رســید و موجــب ورشکســتگی چندیــن کشــور امریــکای التیــن شــد .تــا ســال
 9 ،۱۹۳۳کشور اروپایی با مشکالت پرداخت بدهی مواجه بودند.
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در رونــق ســرمایهگذاری دهــه  ،۱۹۲۰بانکــداران نیویــورک و لنــدن بــرای
کمــک بــه کشــورهای امریــکای التیــن بــه رقابــت پرداختنــد .در مقالــه نیویــورک
تایمز ،یکی از مفسران در مورد وامهای دههی  ۱۹۲۰مینویسد:
بســیاری از کشــورهای امریــکای التیــن بــدون شــک بیــش از حــد

قــرض گرفتنــد و یــا آنچــه دقیــق تــر بــه نظــر میرســد ،مــا بیــش از

حــد بــرای ایجــاد رونــق در امریــکای التیــن قــرض دادیــم و نتیجــه
برعکس بود.

امــا مشــکل فقــط بیــش از انــدازه وامدادن نیســت .سیاســتهای حمایــت
گرایان ـهای کــه از ســوی کشــورهای قــرض دهنــده پذیرفتــه شــده بــود ،زمانیکــه
بحــران ســال  ۱۹۲۹رخ داد ،بهشــدت توانایــی کشــورهای بدهــکار بــرای بازپرداخــت
را تحــت تاثیــر قــرار داد .ایــن بحــران ســبب بازگشــت و تضعیــف جریــان اعتبــارات
بینالمللــی شــد کــه مانــع از انتقــال وام میشــد .کشــورهای اصلــی طلبــکار -
بریتانیــا ،ایــاالت متحــده و فرانســه  -اســتاندارد طــا را رد ،موجــودی طــای خــود
را ذخیــره و عرضــه طــا را در ســایر نقــاط جهــان محــدود کردنــد .تعرفههــا افزایــش
یافــت کــه همــراه بــا ســقوط قیمــت کاالهــا ،باعــث کاهــش درآمــد صــادرات
کشورهای قرضگیرنده و موجب کاهش توانایی آنها در پرداخت شد.
شــتاب بعــدی بــزرگ جریــان ســرمایهی بینالمللــی  -عصــر دوم جهانیشــدن
 در دهــه  ۱۹۷۰پــس از پایــان سیســتم برتــون وودز آغــاز شــد (سیســتم نرخهــایارز ثابــت دالر امریــکا کــه بــا نــرخ ثابــت طــا مرتبــط بــود) .دالر امریــکا ،کــه دیگــر
بــا طــا مرتبــط نبــود ،بــه ذخایــر جهانــی و بــه نــرخ ارز انعطافپذیــر تبدیــل شــد.
مالیاتگــذاری و گســترش زنجیرههــای عرضــه در سراســر کشــورها توســط
سیســتم یکپارچــه شــرکتهای جهانــی ،ویژگــی تعییــن کننــدهی ایــن دوره شــد.
نتیجــه ادغــام کشــورهای در حــال توســعه در سیســتم مالــی جهانــی ،بــاز شــدن
اقتصادهــای پساکمونیســتی بــه ســرمایهگذاری خارجــی و ظهــور قدرتهــای
اقتصادی نوظهور بود.
رقابــت بــرای قــرض دادن و جســتجو بــرای ســود همچنــان باقــی مانــده بــود.
چارلــز کیدلبرگــر ،اقتصــاددان ،دالیــل ســاختاری بــرای وامهــای بیــش از حــد را بــه
ایــن دلیــل میدانســت :ماهیــت انحصــاری بازارهــای بینالمللــی وام ،هــدف رقبــا
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شکل ۳.۱جریانهای ناخالص سرمایهی فرامرزی

درصد روند تولید ناخالص داخلی در کشورهای پردرآمد ،متوسط درآمد ،کمدرآمد ۱۹۷۰-۲۰۰۹
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منبع :برونر ،دیدیر ،ارسه و شموکلر ،جریان سرمایهی ناخالص:
حرکتها و بحرانها ،مقالهی شماره  ،۸۵۹۱مرکز تحقیقات سیاستی اقتصاد ،اکتبر ۲۰۱۱

بــرای افزایــش ســهم بــازار خــود ،گرایــش وامدهنــدگان بــه ارزیابــی کم از ریسـکها
(بازارهــای اعتبــاری «هیــچ چیــز را یــاد نمیگیرنــد») و گرایــش وامهــا بــرای انبــوه
شــدن نــزد چندیــن وامدهنــدهی محبــوب کــه ریس ـکهای انبوهــی را بــه وجــود
مـیآورد .نقــش صنــدوق بینالمللــی پــول و طلبــکاران دوجانبــه نیــز در بحرانهــای
پرداختــی در خــارج از کشــورها قابــل توجــه اســت و یــک ریســک اخالقــی بــه
حساب میآید که اجازه داده تا وام بیش از حد ادامه یابد.
مجمــوع کل ســرمايهگذاري بینالمللــی از حــدود  ۲درصــد از توليــد ناخالــص
داخلــي جهــان در دهــه  ۱۹۸۰بــه  ۱۵درصــد در اواســط دهــه  ۲۰۰۰افزايــش يافتــه
اســت .جریــان ناخالــص ســرمایههای بینالمللــی (جریــان ســرمایهگذاران خارجــی
و خروجــی ســرمایهگذاریهای داخلــی) حتــی بیشــتر نیــز بــوده اســت (شــکل
 .)۳.۱اگرچــه در دهـهی گذشــته نیــز افزایــش جریــان در بازارهــای نوظهــور وجــود
داشــت ،امــا رشــد جریانهــای ســرمایه بهطــور عمــده در بازارهــای توســعهیافته
بــوده اســت .صنــدوق بینالمللــی پــول اســتدالل میکنــد کــه ایــن میــزان افزایــش
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در جریــان ســرمایههای بینالمللــی فراتــر از دامنــهی قابــل اســتناد چرخههــای
ورودی اســت و تعــدادی از عوامــل فشــار ســازمانی شــامل تغییرات جمعیتشناســی،
رفــع محدودیتهــای مالــی و پیشــرفت در حمــل و نقــل و ارتباطــات و همچنیــن
ابزارهــای جدیــد مالــی از جملــه مشــتقات مالــی بــرای کاهــش ریســکهای
بینالمللــی اســت .تغییــر در مبنــای ســرمایهگذاران بینالمللــی ،ماننــد رشــد
داراییهــای تحــت مدیریــت ســرمایهگذاران نهــادی ،کاهــش ناهمخوانیهــای
داخلــی و افزایــش بودجههــای حکومتــی در بازارهــای نوظهــور ،موجــب رشــد
جریان سرمایههای بینالمللی شد.
بیــن اوج اواســط ســال  ۲۰۰۷و ســقوط ســال  ،۲۰۰۹گردشهــای عمیقــی در
نهــا
جریانهــای ســرمایهای وجــود داشــت .در حالــی کــه تــا اواســط ســال  ،۲۰۱۳آ 
تنهــا تــا حــدود  ۷۰درصــد از ســطح پیشــین خــود بهبــود یافتــه بودنــد .بیشــتر ایــن
کاهشهــا ،ناشــی از فروپاشــی مالــی اقتصادهــای منطقــه یــورو پــس از بحــران
بخــش بانکــی اســت کــه بایــد یــک بازســازی تدریجــی در منطقـهی یــورو صــورت
میگرفــت .از ســال  ،۲۰۱۳بازارهــای نوظهــور مجبــور شــدند تــا بــا خــروج ســرمایه
بــه ایــاالت متحــده بــه دلیــل ســقوط یــا تشــدید سیاسـتهای پولــی فــدرال ایــاالت
متحــده ،رقابــت کننــد .بــا ایــن حــال ،جریــان ســرمایهی خالــص همچنــان حــدود
 ۵درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بازارهــای نوظهــور را تشــکیل مـیداد کــه البتــه
پایینتر از اوج ،اما دو برابر یک دهه قبل خود بود.
دورههای گذار :ظهور ریسکهای جغرافیایی-سیاسی

گــذر از یــک دورهی جهانیشــدن بــه دوره دیگــر ،مســیر همــواری نداشــته
اســت .دورهی بیــن پایــان یــک رژیــم بینالمللــی پولــی و چرخـهی ســرمایهگذاری
تــا شــروع بعــدی ،بــا ریسـکهای زیــادی همــراه بــوده اســت .دوره گــذار بیــن مــوج
اول و دوم جهانیشــدن ،شــاهد افزایــش حمایــت از تولیــد داخلــی و تقســیمبندی
اقتصــاد جهانــی ،دو جنــگ جهانــی ،رکــود عظیــم جهانــی و انقالبهــای اجتماعــی
سیســتماتیک بــود کــه منجــر بــه مطلقگرایــی در زمینههــای بــزرگ اقتصــاد
جهانــی و ظهــور و ســقوط سیســتمهای پولــی بینالمللــی شــد .سیســتم برتــون
وودز کــه در ســال  ۱۹۴۴در جنــگ جهانــی دوم تاســیس شــد ،یــک نظــام پولــی
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انتقالــی بــود کــه بــر اســاس پیونــد دالر امریــکا بــا طــا ،کــه در ســال  ۱۹۷۱نیــز از
بیــن رفــت ،بنــا نهــاده شــد .بازارهــای مالــی همچنــان بهشــدت تنظیمــی و
کنترلگــری ســرمایه همچنــان غالــب بــود ،در حالــی کــه سیاســتها گســترش
تجــارت چندجانبــه را اولویــت بنــدی میکــرد .صــادرات ســرمایه در کنــار تجــارت
و زنجیرههــای تامیــن بیشــتر شــرکتهای چندملیتــی ایــاالت متحــده بــه شــکل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا تجارت مالی ،حرکت میکرد.
برخــی معتقدنــد کــه اکنــون مــا در آغــاز یــک دوره گــذار دیگــر هســتیم کــه
احتمــاال راه را بــرای عصــر جدیــد بینالمللــی مالــی و تغییــر تعــادل جهانــی فراهــم
میکنــد .بحــث در مــورد نقــش دالر امریــکا بــه عنــوان یــک ارز ذخیــره ،افزایــش طــا،
عــدم تعــادل جهانــی و بحــران  ،۲۰۰۸-۲۰۰۹بیثباتــی در جریــان ســرمایه و ظهــور
قدرتهای جدید مانند چین و هند ،میتواند بیانگر این دورهی گذار باشد.
دهـهی گذشــته بــا رشــد روزافــزون بســیاری از بازارهــای نوظهــور همــراه بــوده
اســت .نــرخ عقبماندگــی از ایــاالت متحــده در بازارهــای نوظهــور از  ۱.۵درصــد
در دهــه  ۱۹۹۰بــه دو برابــر خــود یعنــی  ۳درصــد در دههی گذشــته رســیده اســت.
همانطــور کــه از ســال  ۲۰۱۲دیدیــم ،بعیــد اســت کــه رشــد ســریع دهـهی گذشــته
دوبــاره تکــرار شــود .ممکــن اســت دلیــل ایــن امــر آن باشــد کــه بــا سیاس ـتهای
سســت پولــی اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن و ایــاالت متحــده و افزایــش ریســکهای
سیاســی ،خروجــی ســرمای ه از بازارهــای نوظهــور افزایــش یافتــه باشــد کــه باعــث
موج بعدی بحرانها و کسریهاشود.
امــا رشــد بلندمــدت کــه منجــر بــه جمعیتشناســی مثبــت ،شهرنشــینی و ظهــور
طبقههــای متوســط شــده ،از مفهــوم ادامــه رقابــت در بازارهــای نوظهــور پشــتیبانی
میکنــد .ممکــن اســت کــه اختــاف رشــد بلندمــدت بــا بازارهــای کمتــر توســعهیافته
و جســتجوی ســود ،بتوانــد جریــان مســتقیم ســرمایه را بــه بازارهــای نوظهــور منتقــل
کنــد .بانــک جهانــی پیشبینــی کــرده اســت کــه جریانهــای ســرمایه بــه کشــورهای
در حــال توســعه میتوانــد تــا ســال  ۲۰۳۰بــه  ۶.۲تریلیــون دالر ،معــادل ســه برابــر
ســطوح خــود در ســال  ،۲۰۱۰برســد و ســهم کل جریانهــای ســرمایهی ناخالــص از
 ۲۳درصــد کل جهانــی بــه  ۴۷درصــد در مــدت مشــابه افزایــش یابــد .ایــن میتوانــد
ویژگی سومین عصر جهانیشدن باشد.
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ســاختار بینالمللــی مبتنــی بــر قوانیــن کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم ظهــور
کــرد ،در مقایســه بــا عصــر جهانیشــدن کــه تحــت ســلطه قدرتهــای اســتعماری
بــود ،دارای نقــاط قــوت بســیاری اســت (بــه فصــل  ۹نــگاه کنیــد) .امــا ریس ـکهای
افزایــش حمایــت از تولیــدات داخلــی ،تکهتکــه شــدن اقتصــاد جهانــی ،منازعــات
اقتصــادی ،جنگهــا و ورشکســتگیهایی کــه در چنیــن تغییراتــی رخ میدهــد ،باقــی
میماند.
بحرانهای مالی :در گذشته و حال حاضر

هــر عصــر جهانیشــدن تجــارت و نظــام مالــی الگوهــای خــاص خــود را از
بحــران دارد .در طــول عصــر اســتاندارد طــا ،اقتصــاد جهانــی حــول تولیــد و تجــارت
کاالهــا و محصــوالت صنعتــی میچرخیــد .امــور مالــی و خدماتــی کــه وجــود
داشــت ،بهشــدت بــا تولیــد و تجــارت کاالهــا مرتبــط بــود .جریانهــای بینالمللــی
ســرمایه بیشــتر بــه جریــان مســتقیم ســرمایهگذاری و تامیــن مالــی اوراق قرضــه و
بانکهــای تجــاری زیربنایــی محــدود میشــد و دولتهــا وام گیرنــدگان اصلــی
بودنــد .وحشــت ســال  ۱۸۵۷کــه ناشــی از فروپاشــی ســرمایهگذاریهای
ســوداگرانهی راه آهــن اســت ،اغلــب بــه عنــوان اولیــن بحــران جهانــی در ایــاالت
متحــده ،انگلســتان و بانکهــای اروپایــی بــه شــمار مــیرود .بحرانهــای دیگــر
هنگامــی بــه وجــود آمــد کــه حبــاب اطــراف ســرمایهگذاریهای ســوداگرانه در
کاالها (مانند پنبه) ترکید.
برخــاف جهانیشــدن قــرن نوزدهــم ،امــور مالــی و خدمــات بــرای حکمفرمایــی
بــر اقتصادهــای پیشــرفته بــه وجــود آمــده اســت .رشــد ســريع در بخــش خانگــي -
اعتبــارات مشــتریان ،وام مســکن و حقــوق بازنشســتگي خصوصــي  -نیــز وجود داشــته
کــه باعــث گســترش حیط ـهی بخــش مالــي شــده اســت .گــزارش مالــی صنــدوق
بینالمللــی پــول در آوریــل  ۲۰۰۷نشــان میدهــد کــه ویژگیهــا و خطــرات
احتمالی (به نوعی دست کم گرفته شده) دههی گذشته به شکل زیر است:
تنــوع داراییهــا ،کشــورهای مبــدأ و انــواع ســرمایهگذاران کــه در حــال

حاضــر در ارزیابــی داراییهــای بینالمللــی دخیــل هســتند ،نشــان

میدهــد کــه ایــن شــکل جهانیشــدن ،در مجمــوع ،بایــد از ثبــات
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مالــی حمایــت کنــد .بــا ایــن حــال ،حجــم عظیــم جریانهــا ،نگرانیهــا

را در مــورد افزایــش ضررهــای هــر دو کشــور مبــدأ و گیرنــده افزایــش

میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،ســرمایهگذاران توســط محیــط اقتصــادی

مطلــوب ،تشــویق شــدهاند تــا در بازارهایــی کــه قبــا بیــش از حــد
ریســکی بــه نظــر میرســید ،ســرمایهگذاری کننــد .افــت و خیــز در

محیــط اقتصــادی ممکــن اســت منجــر بــه مســائل ناخواســتهی

ناخوشایند شود.

ویژگیهای این مرحله از جهانیشدن عبارتند از:

ــ

نرخهــای ارز شــناور و تغییــرات سیاســت پولــی توســط بانکهــای

مرکــزی مســتقل .تغییــر نــرخ ارز شــناور از اواســط دهــه  1970اســتقالل
بیشــتری را بــرای بانکهــای مرکــزی جهــت تغییــر سیاسـتهای پولــی ایجــاد
کــرد .تغییــرات ناگهانــی در سیاســت پولــی یــا پیشبینــی چنیــن تغییراتــی،
جریانهــای مالــی بینالمللــی بــزرگ و ناگهانــی را منجــر شــده اســت .افزایــش
تعــداد کشــورهایی کــه بــه ســمت تغییــر بــه نــرخ ارز شــناور در حرکت هســتند،
باعــث شــد تــا نظــارت بــر ایــن امــر دشــوارتر شــود .برگشــت شــدید سیاســت
پولــی ایــاالت متحــده منجــر بــه حداقــل دو مــوج بحــران در ســالهای 1979
و  1994شــد .تشــخیص ایــن ریســک ،نگرانــی در مــورد پایــان دادن بــه کاهــش
کمی ( )QEتوسط بانکهای مرکزی را افزایش داده است.
انقــاب فنــاوری اطالعــات و آزادی بازارهــای جهانــی .آزادســازی بازارهــای
مالــی جهانــی کــه همبســتگی بیــن اقتصــاد جهانــی و ارتباطــات و انقــاب
اطالعاتــی ایجــاد شــده توســط اینترنــت را افزایــش داده اســت ،موجــب حرکــت
ســریع اطالعــات و جریانهــای مالــی در سراســر جهــان درنتیجــه جســتجوی
اغلب تفاوتهای حاشیهای در بازده شده است.
حجــم جریانهــای مالــی جهانــی .جریانهــای مالــی بینالمللــی در حــال
حاضــر بســیاری از اقتصادهــای ملــی را کوچــک کــرده اســت .داراییهایــی کــه
توســط  500شــرکت برتــر مدیریــت دارایــی اداره میشــود ،در پایــان ســال
 2011بــه  63تریلیــون دالر رســیده اســت .بزرگتریــن شــرکت مدیریــت دارایــی،
بلــک راک 3.5 ،تریلیــون دالر را تحــت مدیریــت دارد  -شــبیه بــه ذخایــر ارز

ــ
ــ
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خارجــی چیــن .عــدم تقــارن انــدازه ،بیــن مؤسســات مالــی (کــه بیشــتر متمرکز
شــدهاند) و کشــورهایی کــه وام میگیرنــد (کــه بیشــتر و گاهــی کوچکتــر
شدهاند) خطرات بیشتری ایجاد میکنند.
رشــد ســریع ابزارهــای مالــی .ابزارهــای مالــی جدیــد ،بانکهــا را قــادر
میســازد تــا ریســکهای اعتبــار خــود را بهتــر مدیریــت کننــد .پراکندگــی
وســیعتر ریســکها از طریــق ابزارهــای حوالــه ،برونســپاری و ابزارهــای
انبــارداری ،طراحــی شــدهاند تــا ریســک را در سیســتم بانکــی از بیــن ببرنــد و
مقاومــت بیشــتری در برابــر شــوکها ایجــاد کننــد .عــاوه بــر ایــن ،معامل ـهی
فعــال ریســک ،از جملــه از طریــق بــازار مشــتقات اعتبــاری ،افزایــش شــفافیت
قیمتهــا را بــه همــراه داشــته اســت .امــا ایــن محصــوالت جدیــد و رشــد
حســابداری بــرون ترازنام ـهای باعــث شــده اســت کــه ردیابــی میــزان ریســک
هــر کــس ســختتر شــود و در نتیجــه میــزان اطالعــات در بــازار را کاهــش
میدهــد .در ســال  ،1985الکســاندر المفالســی ،اقتصــاددان و بانکــدار ،در مــورد
ابزارهــای مالــی جدیــد هشــدار داد کــه «جهــان نیــاز بــه تجربــه در یادگیــری
استفاده از آنها دارد».
حساســیت تشدیدشــده بــه شــرایط نقدینگــی .ایــن ابزارهــای جدیــد مالــی و
محیــط جدیــد مدیریــت ریســک مبتنــی بــر بــازار ،بــه شــرایط نقدینگــی بســیار
حســاس اســت و هرگونــه وقفــه در نقدینگــی بهطــور بالقــوه منجــر بــه اصــاح
بازار شده است.
ایــن تحــوالت جدیــد در مســیر اقتصــاد جهانــی ،موجــب ایجــاد یــک ســری
بحرانهــا و تقویــت آنهــا شــده اســت .در چهــار دهــه پــس از زمــان پایــان سیســتم
برتــون وودز ،چهــار چرخــه صــادرات ســرمایهای وجــود داشــته اســت کــه در هــر
دهــه ترکیبــات مختلفــی از انــواع بحرانهــا را شــامل میشــود :در دهههــای
 ،1990 ،1980اوایل دههی  2000و .2008-09
اشــتین کالســنس و آیهــان کــوزه در مقالــهی خــود بــا عنــوان بحرانهــای
مالــی :توضیحــات ،انــواع و پیامدهــا ،بحرانهــای مالــی را در چهــار گــروه تقســیم
میکننــد :بحرانهــای ارزی ،توقــف ناگهانــی (یــا بحرانهــای حســاب ســرمایه)،
بحرانهــای بدهــی و بحرانهــای بانکــی .از منظــر ریســک کشــوری ،انــواع مختلــف

ــ
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شکل 3.2تکامل بحرانها از یک نوع به نوع دیگر
 -1آزادسازی مالی و رونق اعتباری

 -2توقف ناگهانی و بحران ارزی

 -3کاهش ارزش و بحران بانکی

 -5بدهی پیشفرض دولتی

 -4استقراض دولت از بانکها

منبع :نویسنده

بحــران  -ارزی ،توقــف ناگهانــی ،بدهــی و بانکــی  -همپوشــانی داشــته و مرتبــط
هســتند .بحــران ارزی اغلــب ناشــی از توقــف ناگهانــی یــا از بیــن رفتــن جریانهــای
ســرمایه اســت کــه پــس از آن منجــر بــه بحــران ارزی و پرداختــی شــده ،و بســته
بــه اینکــه بانکهــا و شــرکتها چقــدر توانمنــد هســتند ،موجــب بحــران بانکــی
میشــود و دولــت را وادار میکنــد تــا امــوال بانکهــا را آزاد کــرده و در نتیجــه
بحــران بدهــی عمومــی بــه وجــود میآیــد (بــه شــکل  3.2نــگاه کنیــد) .شــدیدترین
بحــران بانکــی نیــز بــا عــدم تعــادل ارز و کســری در حســابهای فعلــی همــراه
اســت  -بســیاری از کشــورهای توســعهیافته را شــامل میشــود نظیــر  :ایســلند،
ایرلند ،اسپانیا ،انگلستان ،ایاالت متحده ،یونان.
مطالعــات کارمــن و وینســنت راینهــارت در مــورد رونــق جریــان ســرمای ه (کــه
توســط تغییــرات ناگهانــی  Vشــکل در تــراز حســاب جــاری شناســایی میشــود) بــا
دادههایــی کــه بــه دهــهی  1960بــاز میگــردد ،نشــان میدهــد کــه از دهــهی
 ،1980رونقهــا معمــوال بــا آزادســازی جریــان ســرمایه همــراه بــوده اســت .ایــن
دورههــا نیــز بــه وقــوع بیشــتر بحرانهــای بانکــی و ارز وابســته اســت و «رونقهــای
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جریــان ســرمایه بهطــور سیســتماتیک از نکــول حکومــت پیشــی میگیــرد ».یکــی از
ویژگیهــای مشــترک ایــن بحرانهــا ایــن اســت کــه حبابهــای قیمــت داراییهــا
و اعتبــاری را بــه دنبــال خواهنــد داشــت .بــر اســاس تحقیقــات بانــک تســویه
بی 
نالمللــی 1در ســال  ،2013نــرخ نســبت کل اعتبــارات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی
بــه عنــوان یــک معیــار و قــدرت توضیحــی قــوی بــرای ردیابــی دورههــای اعتبــاری و
شناســایی رشــد حبابهــای اعتبــاری ،عمــل میکنــد .کیندلربــرگ و رابــرت آیلبــر در
تحقیــق شناختهشدهشــان بــه نــام جنونهــا ،ترسهــا و ســقوطها :تاریخچــهای از
بحرانهــای مالــی ،2کــه بــه قــرن هفدهــم برمیگــردد ،نشــان میدهنــد کــه در 30
ســال گذشــته ،سیســتمهای بانکــی ملــی بیشــتری نســبت بــه ســایر دورههــای زمانــی
مشــابه ،ســقوط داشــتهاند و دامنــه تغییــرات قیمــت ارز بســیار بیشــتر از دورههــای
قبلــی بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا اســتدالل میکننــد کــه ایــن بحرانهــا
همــه بــه هــم وابســته هســتند کــه بــه وســیله آزادســازی جریانهــای مالــی
بینالمللــی ایجــاد و مقــدار فزاینــدهای پــول در جهــان را در کــه جســتجوی بــازده
بیشتر وجود داشته ،را شامل میشوند:
بحــران بدهــی بازارهــای نوظهــور در دهــه  1980بــا اســتفاده از بازیافــت دالرهــای
نفتــی اوپــک در دهــهی  1970توســط بانکهــای تجــاری بینالمللــی ســاخته
شــد .عــدم پرداخــت بدهــی در امریــکای التیــن ،آفریقــا ،شــرق اروپــا و آســیا پــس
از آنکــه ایــاالت متحــده نرخهــای بهــره را در ســال  1979افزایــش داد (همچنیــن
منجر به بحران پسانداز و وام ایاالت متحده شد) ،به وجود آمد.
جریــان ســرمایه پــس از آن بــه ژاپــن منتقل شــد کــه در نیمــه دوم دهــه 1980
باعث ایجاد حباب در ارزش سهام و اموال ژاپن شد.
انفجــار حبــاب ژاپنــی در اوایــل دهـهی  1990منجــر بــه خــروج پــول از ژاپــن
و بــه ســمت دیگــر نقــاط آســیا شــده و باعــث ایجــاد یــک حبــاب اعتبــاری
آســیایی شــد کــه بــه دلیــل سیاســت پولــی ایــاالت متحــده از ســال 1994
تشدید شده بود و بحران بدهی را از مکزیک به آسیا منتقل کرد.
بــا فروپاشــی بــازار آســیا در ســال  ،1997پــول بــه ســوی امریــکا (پشــتیبانی از
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حبــاب امریــکا دات کام) ،شــرق اروپــا و روســیه هدایــت شــد .هنــوز در اواســط
گــذار اقتصــادی خــود ،روســیه آمــادهی جــذب جریــان ســرمایه نبــود و در ســال
 1998دچــار ورشکســتگی شــد پــس از آن آرژانتیــن در ســال  2001دچــار
ورشکســتگی شــد .در پایــان ایــن مــوج ســرمایهگذاری ،ترکیــه و برزیــل بحــران
ارز و بانکــی را متحمــل شــدند و بــرای غلبــه ایــن جریانــات ســرمایهای نیــاز بــه
حمایت صندوق بینالمللی پول داشتند.
از ســال  2003بــه بعــد ،بازارهــای بــزرگ نوظهــور دورهای بــدون بحرانهــای
مالــی داشــتهاند .در عیــن حــال ،بزرگتریــن حبــاب اعتبــاری در ایــاالت متحــده
و منطقــه یــورو در حــال ایجــاد بــود .ایــن حبــاب در ســال  2008بــا بحــران
نســبتهای تاریخــی بــه پایــان رســید ،زمانیکــه مشــکالت در بــازار دارایــی
ایــاالت متحــده منجــر بــه فروپاشــی چندیــن موسســه مالــی بــزرگ در ایــاالت
متحده و انگلستان شد.
پــس از بحــران  2008در دنیــای توســعهیافته ،جریــان ســرمایه بــه کاالهــا و
بازارهای نوظهور منتقل شد .اکنون شاهد آغاز تغییر این روند هستیم.
بهطــور خالصــه ،در عصــر دوم جهانیشــدن ،پیشــرفتهای مالــی قابــل
توجهــی در ماهیــت و شــکل بحرانهــایمالــی نقــش دارنــد ،شــامل رشــد
داراییهــای مالــی جهانــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،افزایــش همبســتگی
جهانــی بازارهــای مالــی؛ تغییــر نقــش بانکهــای مرکــزی و تعــداد روزافــزون
کشــورهای مســتقل؛ تاثیــر ارزهــای شــناور؛ رشــد ســرمایهگذاری مشــتریان؛ و بــه
وجــود آمــدن ســریع ابزارهــای مالــی جدیــد و اغلــب مبهــم .همچنیــن ،رشــد
حســابداری زیرخــط ترازنامــهای 3و ضریــب اتــکای بــاالی موسســات مالــی بــه
بحران مالی جهانی سال  2008مرتبط بود.
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ریسکهای سرایت ،سرریزها و کانالهای انتقال

هنگامــی کــه یــک بحــران بــه وجــود میآیــد ،مســری بــودن بــه معنــی
مکانیســم گســترش آن اســت .ایــن امــر هرگونــه عــدم تعــادل وابســته بــه آن را در
سراســر جهــان کــه در غیــاب سیاســتهای اصالحــی ،از طریــق بحــران «حــل»
3. off-balance-sheet
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میشــوند ،مشــخص میکنــد .توانایــی مســریبودن در تجــارت جهانــی و
سیســتمهای مالــی در تمــام بحرانهــا بهطــور کامــل نشــان داده شــده اســت .امــا
در دهههــای اخیــر ،بــه علــت ســرعت بیشــتر جریــان اطالعــات ،از زمــان انقــاب
فنــاوری اطالعــات و نیــز وابســتگی عمیــق بیــن جغرافیــا و بخشهــای مختلــف
مالــی،اثــرات مخــرب آن گســترش یافتــه اســت .در عیــن حــال ،اســتفاده گســترده
از مشــتقات و ابزارهــای انتقــال اطالعــات دیگــر ،الیههــای ارتباطــی را ترکیــب
کرده است.
تــا بحــران مالــی  2009-2008و بحــران بدهــی حکومتــی منطقــهی یــور و
مدیریــت ریســک عمدتــا بــه دنبــال جلوگیــری از بحــران در بازارهــای نوظهــور و
گســترش خطــرات سیســتماتیک در مراکــز مالــی جهانــی بــود .هماهنگــی
بینالمللــی ،بحرانهــای منطقــهای در امریــکای التیــن در دهــه  ،1980کمــک
مالی بزرگ مکزیک در سال  1994و بحران آسیایی در دهه  1990را میشد.
پــس از بحــران  ،2008تمرکــز بیشــتری بــر شــوکهایی کــه در جهــت معکوس،
یعنــی از مراکــز مالــی جهانــی بــه ســایر نقــاط جهــان بــوده ،وجــود داشــته اســت.
اقتصــاد کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،ضعفهــای متعــددی را بــه
شــوکهای خارجــی نســبت دادهانــد (بــه مطالعــه مــوردی  4.4نــگاه کنیــد) ،در
حالــی کــه تاثیــر مســتقیم اندکــی از مســمومیت امنیــت وام مســکن ایــاالت متحــده
در منطقــه وجــود داشــت .گــروه( G20گروهــی کــه شــامل وزیــران دارایی و رؤســای
کل بانکهــای مرکــزی در  20کشــور مهــم اســت) و صنــدوق بینالمللــی پــول،
پنــج اقتصــاد مهــم سیســتماتیک  -ایــاالت متحــده ،انگلســتان ،منطقــه یــور و ژاپــن
و چیــن  -را شناســایی کردهانــد کــه تغییــرات سیاســت پولــی و هرگونــه شــوک
داخلــی آنهــا ،تاثیــرات جهانــی دارد .عــاوه بــر ایــن ،پیچیدگیهــای بیشــتر زمانــی
رخ میدهــد کــه بحــران بــه دلیــل واکنــش سیاسـتهای یــک کشــور بــه اقدامــات
یک کشور دیگر ،که پیشبینی آن غیرممکن است ،به وجود میآید.
کانالهــای انتقــال ریس ـکهای مســری شــامل بخــش مالــی (جریــان ســرمایه،
بخــش بانکــی ،سیســتم پرداخــت) ،تجــارت و زنجیــره تامیــن بینالمللــی ،و
ایدههای سیاسی است که در ادامه بحث شده است.
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مکانیسمهای انتقال مالی و ریسکپذیری بینالمللی

قدرتمندتریــن انتقالدهنــده در ســرایت مالــی ،تغییــر شــدید ریســکپذیری
بینالمللــی اســت کــه از رخدادهــای جهانــی ناشــی میشــود .آزادســازی و انــدازه
بــزرگ جریانهــای مالــی بینالمللــی و تمایــل آنهــا بــرای حرکــت ســریع بیــن
کشــورها ،بخشهــا و ابزارهــای ســرمایهگذاری ،آن را در بــاالی لیســت ریس ـکهای
خارجی قرار میدهد.
تغییــرات در سیاســت پولــی فــدرال رزرو ایــاالت متحــده ،ســقوط یــورو و خطــر
کاهــش رشــد در چیــن باعــث شــد تــا در ســالهای اخیــر ریسـکپذیری بیشــتری
وجــود داشــته باشــد .دیگــر تاثیرگــذاران در درک ریســک جهانــی ،حــوادث
جغرافیــای سیاســی بــا پیامدهــای خطــر جهانــی هســتند ،ماننــد بیثباتــی سیاســی
در خلیــج و ســهم آن در ریســک سیاســی بــر قیمــت نفــت ،درگیریهــای دریایــی
شــرق و جنــوب چیــن در مــورد حقــوق دریایــی و تهدیــد جنــگ ســرد جدیــد پــس
از بحــران اوکرایــن .گرایشــات بــازار میتوانــد روزانــه تغییــر کنــد ،از حــد خــارج
شــده و یــا ریس ـکهای اشــتباه را نشــان دهــد .از ایــن رو تشــخیص زمــان عمــل
دشــوار اســت .برخــی اوقــات بازارهــا بــه دلیــل ریس ـکهایی نابســاما ن میشــوند
کــه بــه نظــر غیــر قابــل کنتــرل هســتند .مســئلهی  Y2Kیــا بــاگ هــزاره ،کــه خیلی
ســاده نیــاز بــه یــک اصــاح در نــرم افــزار کامپیوتــری بــرای مقابلــه بــا هماننــدی
تعــداد زیــادی رقــم صفــر در انتقــال از ســال  1999بــه  2000داشــت ،از ایــن قبیــل
بود که نیازی به ظرفیت بیش از اندازه از خالقیت بشریت نداشت.
هنگامــی کــه ریســک وجــود دارد ،ســرمایهگذاران جهانــی پراکنــده شــده و
آمادهانــد تــا بیارزشــی اعتبــارات را نادیــده بگیرنــد و دامنــه ســرمایهگذاری خــود
را بــه بازارهــای بینالمللــی گســترش دهنــد .نکتــهی مثبــت در ایــن مــورد آن
اســت کــه کشــورهایی کــه تشــنهی ســرمایهگذاری هســتند در نهایــت از طریــق
تزریــق ســرمایه بــه پروژههــای حیاتــی ،ایــن ســرمایه را دریافــت میکننــد .امــا
اغلــب در مراحــل بعــد از یــک چرخــه ســرمایهگذاری ،ایــن کشــورها بســیار
آســیبپذیر میشــوند .بــه عنــوان مثــال ،در ســال  ،2012مغولســتان اوراق قرضــه
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دولتــی 1صــادر کــرد ،امــا زمانیکــه گرایشــات در اواســط ســال  2013بــه دلیــل
سیاسـتهای فــدرال ایــاالت متحــده تغییــر کــرد ،حــراج شــدیدی روی داد ،بــازده
ایــن اوراق قرضــه از 5.125درصــد بــه 7درصــد افزایــش یافــت و تــا آگوســت ،2013
آنها به نسبت  87.245سنت به دالر معامله شدند.
یکپارچگــی بخــش مالــی و پیوندهــای منطقـهای نزدیــک ،هنگامــی کــه شــوک
در کشــور مقابــل وجــود دارد ،نگــران کننــده میشــود .ایــن در منطقــه یــورو دیــده
شــده اســت :بحــران یونــان بــه قبــرس ســرایت کــرد زیــرا بانکهــای قبــرس بیــش
از انــدازه بــه بانکهــای یونــان وابســته بودنــد کــه منجــر بــه کمــک مالــی 10
میلیــارد یورویــی قبــرس در اوایــل ســال  2013شــد .بحــران بخــش بانکی در ســوئد
کــه ارتباطــات منطق ـهای زیــادی دارد ،موجــب بحــران بانکــی و مالــی در شــمال
اروپــا در دهـهی  1990شــد .ســقوط بــازار ســهام ســوک المنــاه در کویــت در ســال
 1982اقتصاد خلیج را تکان داد.
گاهــی اوقــات بــا وجــود ارتبــاط مســتقیم کــم نیــز ،ممکــن اســت بحــران مســری
روی دهــد .کارمــن راینهــارت و کنــت روگــف در کتــاب خــود «ایــن بــار متفــاوت
اســت :هشــت قــرن حماقــت مالــی» ،تفــاوت بین مســری بــودن و اصــول مشــترک در
گســترش بحــران بینالمللــی را نشــان میدهنــد .موضــوع اخیــر دلیــل وقــوع حبــاب
ســرمایه دبــی در پایــان ســال  2009بــود .بــه اســتثنای چنــد بانــک در بحریــن،
بانکهــای خلیــج مقــدار قابــل توجهــی از مشــتقات ســمی 2را نداشــته و تحــت تاثیــر
بحــران مســکن در ایــاالت متحــده قــرار نگرفتنــد .بــا ایــن وجــود بحــران  2008بــا
تمرکــز بــر حبــاب ســرمایه در منطقــه خلیــج ،آســیبپذیری بانکهــای دبــی را بــه
بخش سرمایهدار و به دنبال آن به ریسک تامین مالی مجدد نشان داد.
در حــال حاضــر مجموعــه ای از ادبیــات اســت کــه مکانیزمهــای انتقــال مالــی
بحرانهــا را در ســطح جهانــی بررســی کــرده و شــبکهها را ترســیم میکنــد.
نقشــههای شــبکههای اخیــر روی مواجهــهی بیــن بانکــی در داخــل و خــارج از
مرزهــا متمرکــز شــده اســت .هــدف ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه چگونــه
شــبکه آژانسهــای ســرمایهگذاری  -از بانکهــا تــا مدیــران صنــدوق و صندوقهــای
 .1یا اوراق «»Ghengis

2. toxic derivatives
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تامینــی بــه شــرکتها بــا زنجیرههــای تأمیــن  -در ســطوح مختلــف ،از جملــه
تجــارت مالــی ،وامهــای تجــاری و پروژهــای ســرمایهگذاری و ســرمایهگذاری
مستقیم عمل میکنند.
مکانیسم انتقال تجارت

بخــش تجــارت مالــی ،کانــال اصلــی انتقــال شــوکهای بینالمللــی اســت.
اینهــا نیــز از طریــق ارتباطــات گســترده زنجیرههــای عرضــه در بخشهــای
تولیــدی و از طریــق شــرکتهای غــول پیکــر در سیســتمهای مخابراتــی ،فنــاوری
اطالعــات ،صنایــع هــوا و فضــا ،خــودرو و انــرژی ،بــا هــم پیوســتهاند .مناطــق بســیار
متحــد ماننــد جنــوب شــرقی آســیا یــا مرکوســور (منطقــه آزاد تجــاری کــه شــامل
آرژانتیــن ،برزیــل ،پاراگوئــه ،اروگوئــه و ونزوئــا اســت) بیشــتر در معــرض بحرانهای
مســری قــرار دارنــد .رشــد و توســعه زیربناهــای جهانــی بــرای بازرگانــی کاال در
ده ـهی گذشــته موجــب شــده اســت کــه تقاضــای مــورد انتظــار یــک عامــل غیــر
قابل پیشبینی در انتقال شوکها در قیمت کاالهای بینالمللی باشد.
تاریــخ اقتصــادی بــا شــوکهای شــرایط تجــاری لبریــز شــده اســت ،در حالــی کــه
نوســانات شــدید قیمــت صــادرات و واردات اســتراتژیک تاثیــر مهمــی بــر اقتصــاد ملــی
دارد .بحــران اوکرایــن در ســال  2009پیــش از فروپاشــی قیمــت فلــزات ،کــه یــک
صــادرات مهــم بــود ،اتفــاق افتــاد چــرا کــه اقتصــاد جهانــی در حــال افــت بــود و تقاضــا
بــرای فلــزات کاهــش یافتــه بــود .افزایــش چشــمگیر قیمــت نفــت توســط اتحادیـهی
اوپــک در دهـهی  ،1970موجــب رکــود اقتصــادی در ایــاالت متحــده و اروپــا و موجــب
بحــران بدهــی در واردکننــدگان انــرژی شــد .قیمــت مــواد غذایــی یــک شــاخص
کلیــدی بــرای ثبــات سیاســی در مصــر اســت کــه  40درصد مــواد غذایــی خــود را وارد
میکنــد .تصادفــی نیســت کــه جنبــش اعتراضــی علیــه رژیــم مبــارک در ســال 2011
بــه دنبــال یــک دوره قیمــت بــاالی مــواد غذایــی بینالمللــی بــود .ایــن آســیبپذیریها
در فصل  4مورد بحث قرار گرفته است.
سرایت سیاسی

همچنیــن ســرایت اعتراضهــای سیاســی وجــود دارد کــه در دســتهبندیهای
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مشــترک اساســی قــرار میگیــرد .نمونههــای ایــن مــورد شــامل ســریال انقالبهــای
ســال  1848کــه اروپــا را در خــود غــرق کــرد؛ مــوج انقالبهــای ملــی گــرای عــرب
در دهــه 1950؛ فروپاشــی دومینــوی رژیمهــای کمونیســت در ســال 1989؛
انقالبهــای نارنجــی علیــه اســتبدادهای پــس از اســتالین در اوایــل دهــه  2000در
گرجســتان ،قرقیزســتان و اوکرایــن؛ و اعتراضــات بهــار عربــی .اخیــرا موجهایــی از
اعتراضــات طبقــه متوســط در بازارهــای نوظهــور ماننــد برزیــل ،هنــد ،تایلنــد ،ترکیــه
و اوکرایــن وجــود داشــته اســت .هرچنــد ایــن اعتراضــات بــه دلیــل عوامــل داخلــی
اســت ،امــا شــباهتهایی وجــود دارد؛ بــرای مثــال ،شــرکتکنندگان اولیــه عمدتــا
طبقــه متوســط شــهری هســتند ،نفــرت از فســاد وجــود دارد و خواســتار آزادیهــای
سیاسی و شخصی بیشتر هستند (به فصل  5نگاه کنید).
اقتصاد واقعی ،چرخهها و جمعیتشناسی :دیدگاه بلندمدت

بحــث در مــورد جریانهــای ســرمایهی جهانــی و بحرانهــای مالــی و پرداختــی
بــدون اشــاره بــه اقتصــاد واقعــی تکمیــل نمیشــود .بحرانهــا و قصــورات پرداختــی
بوســیله شــوکهای ناشــی از عــدم تعــادل در بخــش مالــی ،اقتصــاد واقعــی،
جمعیتشناســی ،نهادهــا و شــرایط سیاســی و اثــرات متقابــل آنهــا بوجــود
میآینــد .همــه بــرای تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری مهــم هســتند .بــرای درک
ایــن مســائل اساســی ،نــه تنهــا نیــاز اســت چرخههــای مالــی و اعتبــاری بررســی
شــود ،بلکــه نیــاز اســت چرخههــای اقتصــاد واقعــی ســرمایهگذاری ،کاالهــا،
تکنولوژی ،ساخت و ساز و روند جمعیتشناختی دنبال شود.
گرچــه بحــران  2008-۲۰۰۹عمدتــا منجــر بــه انفجــار یــک حبــاب مالــی شــد،
امــا نگرانــی در مــورد رکــود ســکوالر ژاپنــی در اقتصــاد اتحادیــه اروپــا و ایــاالت
متحــده نشــان میدهــد کــه ایــن بحرانهــا در اقتصادهــای بــا درآمــد بــاال ،تاثیــرات
بیشــتری نســبت بــه تنهــا یــک بحــران مالــی داشــته اســت .بحــران مالــی در نهایــت
منعکسکننــده ضعــف شــرایط اساســی در اقتصــاد واقعــی اســت و رونــق ســرمایهای
تنهــا یــک پدیــده پولــی نیســت .دلیــل اصلــی میتوانــد ترکیبــی پیچیــده از رونــد
اقتصــادی و سیاســی باشــد .بــرای مثــال ،ایــن میتوانــد بــا یــک دوره رشــد تولیــد
ناخالــص داخلــی مبتنــی بــر بهــره وری آغــاز شــود کــه بــه وســیله افزایــش جریــان
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ســرمایه در چارچــوب بازارهــای ســرمایهای آزاد شــده ،تقویــت میشــود .اگــر
سیاســت پولــی باقــی بمانــد ،رشــد ســرمایهها باعــث افزایــش قیمــت مســکن و
ســایر داراییهــا میشــود .اگــر در طــول یــک دوره طوالنــی ادامــه یابــد ،میتوانــد
منجــر بــه افزایــش بدهیهــا و وامهــای حاشــیهای بــا احتمال ریســک سیســتماتیک
شــود .ایــن میتوانســت بــه یــک دوره گزینشــی کــه مانــع از تشــدید سیاستهاســت
تبدیــل شــود ،کــه اگــر بانــک مرکــزی یــا تنظیــم کنندههــا فاقــد تخصــص یــا
اســتقاللبودنــد ،میتوانســت حبــاب آغازیــن را شــامل شــود .یــا چیــزی کــه در
امریــکا اتفــاق افتــاده اســت؛ تقاضــا بــرای اوراق قرضـهی خزانـهداری ایــاالت متحــده
توســط کشــورهای آســیایی بــرای ایجــاد ذخایــر ارز خارجــی پــس از بحــران آســیا و
رشــد صــادرات آنهــا ،موجــب کاهــش مصــرف داخلــی شــد و چیــزی را بــه وجــود
آورد کــه بــن برنانکــه ،رئیــس ســابق فــدرال رزر و آن را «اشــباع پساندازهــا»1
خوانــد .ایــن امــر موجــب شــده بــود کــه نــرخ بهــره ایــاالت متحــده پاییــن تــر از آن
چیــزی باشــد کــه باعــث ایجــاد یــک حبــاب اعتبــاری شــده بــود ،حتــی اگــر اقتصاد
پای ه در حال کند شدن بود و ظرفیت بیش از حدی را تولید کرده بود.
چرخههای تجاری

چرخههــای تجــاری در دهـهی  1790در اقتصادهــای ایــاالت متحــده و بریتانیــا،
جایــی کــه دادههــا اولیــن بــار اســتفاده شــدند ،دیــده شــده اســت .تمرکــز بــر
چرخههــا بایــد بــرای مدیریــت ریســک کشــوری مفیــد باشــد  -بــا توجــه بــه
جریانــات ســرمایه کــه در بخــش قبلــی مشــخص شــد و بحــران بدهــی کــه بــه
صورتــی موجــی اســت (بــه شــکل  1.1نــگاه کنیــد) .در طــول تاریــخ ،چندیــن چرخه،
از جملــه «روانــی» و «آشــفتگی» شناســایی شــده اســت .چرخــه کشــاورزی و پــس
از آن چرخ ـهی موجــودی انبــار کوتاهتریــن چرخههــا هســتند (کــه بــا پیشــرفت در
مدیریــت موجــودی انبــار کوتاهتــر هــم شــده اســت) .چرخــهی ســرمایهگذاری
ثابــت 11-7 ،ســال تخمیــن زده شــده و توســط جــوزف شــومپتر ،اقتصاددان اتریشــی
امریکایــی ،کــه تئــوری «تخریــب خالقانــه» 2را ارائــه کــرد ،مــورد مطالعــه قــرار
1. savings glut
2. creative destruction
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گرفتــه اســت .مطالع ـهی چرخ ـهی ســرمايه ثابــت بــا مشــكالت مالــی كینــزی در
زمینـهی ســرمایهگذاری و رونــد رشــد مواجــه شــده اســت .چرخـهی ســاخت و ســاز
دارای دو طــول دوره بلندمــدت و کوتاهمــدت اســت کــه چرخــهی کوتاهمــدت بــه
چرخــه اعتبــارات مربــوط بــوده و چرخ ـهی بلندمــدت بــه جمعیتشناســی وابســته
اســت .چرخــه طوالنــی نیــز بــه عنــوان چرخــه کوزنتــس ،1برگرفتــه از نــام ســیمون
کوزنتــس ،اقتصــاددان امریکایی-بــاروس ،نامگــذاری شــده اســت .طوالنیتریــن
چرخــه  -چرخــه بــا طــول مــوج بلنــد -بــا طــول  60-45ســال اســت کــه نیکــوالی
کونداتیــف ،یــک اقتصــاددان روســی ،در ده ـهی  1920در موسســه کانجانکچــر 2در
مســکو مشــغول کار روی آن بــود .البتــه پیشتــر ،شــومپتر در ســال  1911و جیکــوب
وان گلــدرن ،یــک اقتصــاددان هلنــدی ،کــه در ســال  1913بــه همــراه والــت روســت
و اقتصــاددان امریکایــی ،تصــور میکردنــد چرخ ـهی طــول مــوج بلنــد میتوانــد بــه
چرخه نوآوری وابسته باشد ،این موضوع را دریافته بودند.
رونــد تســت «علمــی» تجربــی امــروز ،برگرفتــه از ایدههــای اقتصــادی ،تــا
حــدودی تئــوری طــول مــوج را بیاعتبــار میکنــد .همچنیــن کاهــش تولیــد
صنعتــی و کاهــش ســهم صنایــع ســنگین و چرخــهای ،باعــث کاهــش انگیــزه
چرخــهی اقتصــاد کشــورهای پیشــرفته شــده اســت .و برخــی مطالعــات نشــان
میدهــد کــه کال هیــچ چرخـهی اقتصــادیای وجــود نــدارد ،بلکــه تنهــا یــک ســری
شــوکها وجــود دارنــد .بــا ایــن حــال عالقــه بــه چرخههــای بلندمــدت اقتصــاد
جهانــی ادامــه دارد و پــس از بحــران  2008افزایــش یافتــه اســت .بحــث اخیــر در
مــورد بحرانهــا ،توجــه بــه فرضیــهی بیثباتــی مالــی هیومــن مینســکی (کــه
بازارهــای مالــی بهطــور ذاتــی ناپایــدار هســتند) و نظری ـهی او دربــاره چرخههــای
اعتبــاری را مــورد توجــه و جــذاب میســازد .مینســکی ،یــک اقتصــاددان امریکایــی،
معتقــد بــود کــه در طــول زمــان ثبــات اقتصــادی ،نماینــدگان اقتصــادی مغــرور
میشــوند .او ســه مرحلــه متمایــز را در چرخ ـهی وام خــود تعریــف کــرد :پوشــش
ریســکی (زمانیکــه نماینــدگان اقتصــادی احتیــاط میکننــد و از ریســک بیزارنــد)؛
گمانــه زنــی؛ و مرحلـهی پونــزی .بــه دنبــال ایــن تحلیــل ،اقتصاددانــان زمانــی را کــه
1. Kuznets
2. Conjucture Institute
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شکل 3.3آیا چرخهی بزرگ کاالها به پایان رسیده است؟
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طلبــکاران و بدهــکاران متوجــه میشــوند قیمتهــای داراییهــای پایــه پاییــن
آمده است« ،لحظهی مینسکی» 3مینامند.
قــدرت قیمــت کاالهــا طــی دهـهی گذشــته بــه تجدیدحیــات چرخـهی بزرگ
کاالهــا کمــک نمــوده اســت( .بــه شــکل  3.3نــگاه کنیــد) .درک پویایــی ایــن چرخه
میتوانــد بــه ارزیابــی ریســک کشــوری در اقتصادهــای وابســته بــه صــادرات کاال
کمــک کنــد .نوســانات قیمــت کاالهــا در مقایســه بــا چرخههــای قیمــت تولیــد در
چندیــن دهــه مــورد بحــث بــوده اســت .بــا وجــود برخــی اختالفــات طوالنــی ،طبــق
دادههــای تاریخــی جمـعآوری شــده توســط بانــک جهانــی در دهــه  1980کــه بــه
تازگــی نیــز بــه روز شــده اســت ،بــه نظــر میرســد یــک رابطــه عکــس درازمــدت
بین قیمت کاالها و تولیدکنندگان در طول دو قرن گذشته وجود دارد.
عــاوه بــر چرخههــای سینوس-کسینوســی در اقتصــاد جهانــی ،اقتصاددانــان
متوجــه دیگــر الگوهــای بلندمــدت شــدهاند .بــه نظــر میرســد کــه حرکــت قیمــت
3. Minsky moment
4. World Economic Outlook
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کاالهــا یــک رابطــه عکــس بــا قــدرت یــا ضعــف رژیمهــای ارز جهانــی داشــته
باشــد .هنگامــی کــه نظــام ارزی جهانــی ضعیــف میشــود و عــدم اطمینــان و
ریســک افزایــش مییابنــد ،قیمــت کاالهــا افزایــش مییابــد ،زیــرا ســرمایهگذاران
بــه داراییهــای فیزیکــی ماننــد طــا روی میآورنــد .قیمــت کاالهــای قــوی از
ســال  2003منعکسکننــدهی بحرانهــای اقتصــادی و دالر امریــکا اســت ،کــه در
ابتــدا بــه دلیــل رشــد ســریع بازارهــای نوظهــور بــوده و پــس از بحــران  2008نیــز
ادامــه یافتــه اســت .بــا نشــانههایی از بهبــود در اقتصــاد ایــاالت متحــده در ســال
 ،2013قیمــت کاالهــا کاهــش یافــت .ایــن الگــو بــه لحــاظ تاریخــی در دوران قبــل
از جنــگ جهانــی اول تــا دهــه  1930نیــز ظاهــر شــد ،زمانیکــه ضامــن بینالمللــی
سیســتم ارز جهانــی ،انگلســتان ،بــه نظــر در حــال ســقوط بــود .ایــن الگــو مجــددا ً
در دهــه  1970و بــا شکســته شــدن سیســتم برتــون وودز ظاهــر شــد .برعکــس،
اقتصــاد جهانــی قــوی و اعتبــار در نظــام پولــی بینالمللــی بــا قیمتهــای ضعیفتــر
کاالهــا رابطــه داشــته و باعــث افزایــش ســودآوری و ســرمایهگذاری در تولیــد
میشــود .اگرچــه عوامــل دیگــری نظیــر افزایــش عرضــه نیــز میتوانســتند
شکل 3.4قیمت کاالها و اعتماد به رژیمهای ارزی
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تاثیرگــذار باشــند ،امــا در عصــر اول جهانیشــدن ،بــا توجــه بــه شــاخص کاالیــی
اکونومیســت ،قیمــت کاالهــا در انگلســتان در ســالهای  ۱۸۹۷-1864کاهــش 49
درصــدی داشــته اســت .فــدرال رزرو امریــکا بــا افزایــش اطمینــان بــه دالر امریــکا و
پــس از اصالحــات الهــام گرفتــه از فولکــه ،از ســال  1979تــا اواســط دهــه ،1990
یکــی از بزرگتریــن افــت قیمــت کاالهــا در تاریــخ را داشــته اســت (بــه شــکل 3.4
نگاه کنید).
قهای سرمای هگذاری
رون 

زمانیکــه یــک رونــق ســرمایهگذاری در بخشهایــی کــه ســهم بزرگــی از
تولیــد ناخالــص داخلــی و اشــتغال دارد ،بــه حبــاب تبدیــل میشــود ،اغلــب
میتوانــد بحرانهــای مالــی و قصــورات اقتصــادی گســتردهای را ایجــاد کنــد.
زمانیکــه صنعــت نســاجی محــرک فــاز اول انقــاب صنعتــی بــود ،افزایــش قیمــت
پنبــه ،بحــران مالــی دورهای را در قــرن  18و  19در ایــاالت متحــده ،اروپــا ،خاورمیانه
و هنــد بهوجــود آورد .رونــق ســرمایهگذاری راهآهــن قــرن نوزدهــم و رکــود طوالنــی
مــدت آن موجــب بحــران مالــی شــد و مراکــز مالــی ایــاالت متحــده و اروپــا و
مســتعمرات آنهــا را در بــر گرفــت .یــک نمونــه جدیدتــر ،بحــران عظیــم داتکام در
ســالهای  2000-1997اســت کــه در آن «اقتصــاد جدیــد» موجــب کاهــش ارزش
بــازار بــورس اینترنتــی و فنــاوری اطالعــات بــه ســطوح غیــر قابــل تحملــی
شدهاســت .در ایــن مــورد ،فــدرال رزرو حبــاب نــزدک 1را تحریــک کــرد و طــی
ســال  1999و اوایــل ســال  2000نــرخ بهــره را  6بــار افزایــش داد .بــا کاهــش
قیمــت کاالهــا ،بخــش بعــدی بحــران میتوانــد معدنــکاری و تامینکننــدگان
مرتبط با پیامدهای منفی برای مناطق و کشورهای صادر کننده کاال باشد.
رونقهای مسکن

از بحــران ســال  ،2008توجــه بیشــتری بــه چرخـهی بخــش مســکن معطــوف
شــده اســت .رونــق و رکــود مســکن تاریخچ ـهای طوالنــی دارد .در دهههــای اخیــر
برخــی از بحرانهــای بــزرگ مالــی مربــوط بــه مســکن و بخــش امــاک در ایــاالت
1. NASDAQ
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متحــده در دهــه ( 1980بحــران پسانــداز و وام) ،اســپانیا در ســال  ،1977نــروژ،
فنالنــد ،ســوئد در  1991-1987و ژاپــن در ســال  1992رخ داده اســت .در اوایــل
دهــهی  1990انگلســتان حبــاب ملکــی عظیمــی داشــت ،امــا توانســت بــدون
هزینــهی مالــی قابــل توجهــی ،آن را از بیــن ببــرد .بحــران آســیایی دهــه 1990
شــامل یــک رونــق و رکــود قیمــت مســکن بــود و میــزان کاهــش قیمــت واقعــی
خانههــا از حــدود  20درصــد در کرهجنوبــی و تایلنــد تــا بیــش از  50درصــد در
هنگکنگ و فیلیپین در یک دورهی چهار تا هفت ساله دیده میشد.
نــرخ بــاالی شهرنشــینی و ســاخت و ســاز مســکن محــرک اصلــی رشــد در
بازارهــای نوظهــور اســت .اکثــر ایــن چرخههــای مســکن بایــد بــه عنــوان دســتهای
از انــواع مختلــف اقلیمــی و طویــل کوزنتــس ،کــه در آن تقاضــای زیــادی بــرای
مســکن توســط مهاجــران روســتایی و ارتقــا دخیــره مســکن بــرای طبقــه متوســط
شــهری وجــود دارد ،دیــده شــود .بــا ایــن وجــود ،تامیــن مالــی خریــد مســکن در
بازارهــای نوظهــور  -معمــوال اعتبــارات کوتاهمــدت بــا نــرخ بهــرهی باالتــری نســبت
به بازارهای توسعهیافته  -ریسکی است.
حبابهــای مســکن اغلــب عــدم وجــود ســایر محصــوالت ســرمایهگذاری
ـازده آنهــا بــه انــدازه کافــی بــاال نیســتند یــا
جــذاب را نشــان میدهنــد ،زیــرا بـ 
بازارهــای مالــی بــه خوبــی توســعه نیافتهانــد .هــر دوی ایــن عوامــل در چیــن ،کــه
دولــت ســعی دارد حبــاب مســکن را کنتــرل کنــد ،بــه چشــم میخــورد ،طوریکــه در
آن کشــور ،دولــت اجــازه میدهــد شکســتهای دورهای ســازندگان ملــک و
موسســات مالــی ،ایــن تفکــر کــه کمکهــای مالــی همیشــه وجــود دارد را کاهــش
دهــد .بــا کاهــش رشــد ،یــک بــازار ســهام ضعیــف و یــک بــازار اوراق قرضــه محدود،
ســرمایهگذاری در امــاک بهتریــن گزینــه بــرای ســرمایهگذاران چینــی اســت.
بخــش مالــی در ســایهی بخــش بانکــی کــه بســیاری از پروژههــای امــاک بــه آن
تکیه میکنند ،تنها ریسکها را تقویت میکند.
روندهای جمعیتی

رونــد جمعیتــی بــرای تجزیــه و تحلیــل ریســک سیاســی و همچنیــن رونــد
بلندمــدت اشــتغال ،بهــرهوری و امــور مالــی دولتی ضروری اســت .تاثیر ســالخوردگی
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جمعیــت بــر رفــاه اجتماعــی ،بــار بازنشســتگی و کثــرت جوانــان ،ریســکهای
1
مهمــی از بیثباتــی سیاســی و مالــی هســتند ،همانگونــه کــه ســود ســهام جمعیتــی
میتوانــد اثــرات رشــد مثبــت خودتقویتکننــدهای 2را تولیــد کنــد .عواقــب
درازمــدت ســالخوردگی جمعیــت در بازارهــای توســعهیافته بهطــور گســترده مــورد
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .مطالعــات جمعیتشــناختی کــه بحرانهــای سیاســی
و اقتصــادی را بــه الگوهــای خــاص جمعیتشــناختی پیونــد میزنــد ،کمتــر مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .نکتــه اصلــی آنهــا ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه وارد
مرحلــه کثــرت جمعیــت جوانــان شــدهاند ،بیشــتر بــه خشــونت سیاســی مبتــا
هســتند .بــه نظــر میرســد برخــی شــواهد تاریخــی بــرای ایــن نظریــه وجــود
ب انگلســتان و فرانســه ظاهــرا در طــول دورههــای کثرت
داشــته باشــد؛ هــر دو انقــا 
جوانــان در بریتانیــا و فرانســه اتفــاق افتــاده اســت .ایــن یکــی از موضوعاتــی بــود کــه
ســعی در توضیــح وقــوع همزمــان تظاهــرات جوانــان در خاورمیانــه در ســال 2011
نیز داشت.
همچنیــن رونــد جمعیتــی ،کــه بــه عنــوان هدیــهی جمعیتــی شــناخته
میشــود ،میتوانــد یــک شــوک مثبــت بــرای اقتصــاد باشــد .ایــن اتفــاق زمانــی
میافتــد کــه اقتصــاد بــه ســرعت رشــد میکنــد .بــا افزایــش تعــداد افــرادی کــه
وارد بــازار کار میشــوند ،میــزان وابســتگی کاهــش مییابــد .ایــن ترکیــب رونــد،
موجــب افزایــش بهــرهوری بــه ازای هــر نفــر و همچنیــن درآمــد و پسانــداز
میشــود .ایــن امــر موجــب ایجــاد ســود ســهام جمعیتــی میشــود کــه میتوانــد
منافــع رشــد اقتصــادی را بهطــور یکنواخــت بــرای مــردم ایجــاد کــرده و اثــر
چندگانـ ه خــود تقویــت کننــدهی رشــد را افزایــش دهــد .ایــن چیــزی اســت کــه
در دهه  1980در آسیا رخ داد.
نتیجهگیری و نشانگرهای ریسک کشوری

ــ

فاکتورهــای فشــار کــه موجــب اعطــای وام بیــش از حــد میشــوند ،بــرای
تجزیــه و تحلیــل ریســک کشــوری مهمتــر شــدهاند ،زیــرا داراییهــای
1. demographic dividend
2. self-reinforcing
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مالــی بینالمللــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در ســطح
بیســابقهای افزایــش یافتــه اســت .افزایــش ســريع اختصــاص داراييهــا
ميتوانــد اقتصــاد ملــي را نابــود و فضــا را بــراي سياســت هــاي ملــي محــدود
کنــد .هماهنگــی بینالمللــی بــرای مهــار ریس ـکهای جهانــی بــه نوب ـهی
خود میتواند در حاکمیت مستقل دخالت کند.
دو دوره جهانیســازی بــا امــواج عمــده صــادرات ســرمایه در دوران مــدرن
وجــود داشــته اســت .اکنــون میتوانیــم در یــک دوره گــذار قبــل از یــک
دورهی جهانیســازی دیگــر قــرار داشــته باشــیم .بــا تغییــر در سیســتمهای
بینالمللــی ،ممکــن اســت دورههــای گــذار پیچیــده و مدیریــت ریسـکهای
بینالمللی مهمتر از همیشه باشد.
تاریــخ نشــان میدهــد کــه بحــران بدهــی مــوج مــوج میآیــد .از ایــن رو
مفیــد اســت کــه کســب و کار ،ســرمایهگذاری ،کاال و چرخههــای
جمعیتشناســی را زیــر نظــر گرفــت .امــا بایــد بــه ایــن مطلــب هــم توجــه
کــرد کــه تاریــخ تکــرار نمیشــود و شناســایی نقــاط عطــف هنگامــی کــه
یــک رونــد خــاص تغییــر میکنــد یــا یــک حبــاب میترکــد ،ســختتر
یکند.
م 
بــه نظــر میرســد چرخههــای قیمــت کاالهــا بــا قیمتهــای تولیــدی
رابطــه مســتقیمی داشــته و قــدرت پــول بینالمللــی ذخایــر ارزی،
نشــانگرهای بــا ارزشــی بــرای ارزیابــی ریسـکهای کشــوری ارائــهدهــد (بــه
شــکل  3.4نــگاه کنیــد) .گرچــه تمــام چرخههــای مســکن منجــر بــه
بحــران مالــی نمیشــوند ،اما آنهــا تاکنــون ،بیشــتر در اقتصادهای پیشــرفته
بــا بحرانهــای بانکــی و قصــورات همــراه بودهانــد .رونــد اعتبــاری و ســاخت
و ســاز در حــال حاضــر نشــان میدهــد کــه ممکــن اســت ایــن امــر بــه
ویژگی بحران بازارهای نوظهور تبدیل شود.
ایــن ویژگیهــای بحرانهــای اخیــر بهطــور بالقــوه میتوانــد بــه کجایــی
و چگونگــی بحرانهــای آینــده منجــر شــود .از زمــان انفجــار حبــاب
اعتبــاری در ســالهای  2008تــا  ،2009پولهــای ســرگردان عمدتــا در
بازارهــای نوظهــور و کاالهــا ،بــه ویــژه طــا ،ذخیــره شــده اســت .امــا بــا
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تشــدید سیاســت پولــی ایــاالت متحــده در ســال  ،2013ایــن امــر معکــوس
شــده اســت .نشــانههایی وجــود دارد کــه مــوج بعــدی بحرانهــا و قصــورات
میتوانــد بــه بازارهــای نوظهــور بــاز گــردد( .بــه مطالعــات مــوردی  3.1و
 4.3و فصل  11نگاه کنید)
ایــن فصــل بــر هدایتگــران عرض ـهی ســرمایهی خارجــی متمرکــز بــوده و
برخــی ویژگیهــای برجســته بحرانهــای اقتصــادی اخیــر را مشــخص کــرده
اســت .درک روندهــای جهانــی گســتردهتر و تاریخــی ضــروری اســت تــا
ریســکهای احتمالــی پرداختــی و قصــورات هــر کشــور را مشــخص نمایــد.
فصل  4تجزیه و تحلیل ریسکها در اقتصاد ملی را پوشش میدهد.

مطالعهی موردی 3.1

ترکیه :بحرانهای اقتصادی جهانی و اقتصاد
بحرانهای جهانی

تاثیر بر ترکیه

بحران 1873-۱۸۷۷

قصور بدهی عثمانی 1881

سقوط بازار سهام در سال 1929

بحران بانکی و نقدینگی

رکود جنگی کر ه در سال 1958

بحران اقتصادی سال  1958وام صندوق
بینالمللی پول  1961کودتای نظامی

رکود اقتصادی در اوایل و اواسط دهه 1970
کاهش ارزش 1970

توافقنامهی صندوق بینالمللی پول 1971
کودتای نظامی

رکود اقتصادی در اوایل دهه 1980

بحران بدهی  1977-1981صندوق بینالمللی
پول و بازنشستگی  1980کودتا

 2000-2001بحران داتکام

 2000-2001بحران بانکداری و وام صندوق
بینالمللی پول

 2008-2009رکود جهانی

نزول تولید ناخالص داخلی در سال  2009و بهبود
قابل توجه ،اما کسری
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بحــران اقتصــادی ترکیــه بهشــدت بــا روندهــای جهانــی ارتبــاط دارد .در قرن
نوزدهــم ،شــوکهای جهانــی از طریــق قیمــت کاالهــا و تجــارت بــه وجــود آمــد.
در قــرن بیســتم ،اقتصــاد توســعه یافــت و صنعتــی شــد و ترکیــه بــه یکــی از 15
کشــور بــزرگ جهــان تبدیــل شــد .امــا پسانــداز داخلــی کــم و وابســتگی بــه
انــرژی و واردات ،ایــن کشــور را بــه شــوکهای جهانــی آســیبپذیر کــرد .در
قــرن نوزدهــم ،اقتصــاد عثمانــی بــه عنــوان یــک تولیدکننــده مــواد خــام وارد
اقتصــاد جهانــی شــد .رونــق اقتصــادی جهانــی در اواســط قــرن ،تحریــک حاصــل
از جنــگ کریمــه در ســالهای  1856-1853و ســرمایهگذاریهای راه آهــن از
طریــق وام ،موجــب رشــد آن شــد .امــا بــا کاهــش قیمــت کاالهــا در دهــه 1870
و بحــران  1873در اتریــش و آلمــان ،ایــن امــر ناکارآمــد بــود .تــا ســال ،1881
کســری بودجــه و پرداختهــای خارجــی عثمانــی منجــر بــه عــدم بازپرداخــت
وامهــا شــد .شکســت در جنــگ جهانــی اول موجــب ســقوط امپراتــوری عثمانــی
شد.
جمهــوری ترکیــه کــه در ســال  1923تأســیس شــد ،اقتصــاد کشــاورزی
روســتایی و یــک کشــور کــم جمعیــت را بــه ارث بــرده بــود و ذخایــر فیزیکــی آن
در دهههــای جنــگ تخریــب شــده و در فروپاشــی خشــونت آمیــز یــک حکومــت
چندملیتــی بــه ســر میبــرد .زمــان خوبــی بــرای ســاخت یــک کشــور جدیــد
نبــود .در ســال  ،1926اقتصــاد شــکننده بــا یــک رکــود شــدید و ســقوط چندیــن
بانــک داخلــی ،زمانیکــه قیمــت کاالهــا کاهــش یافــت ،روبــهرو شــد .ســپس
بحــران جهانــی  1929بــه وجــود آمــد کــه باعــث توقــف جریــان ســرمایه و
تســریع خــروج ســرمایهگذاران خارجــی شــد .ایــن امــر سیاســت را علیــه
صنعتیســازی و اقدامــات حمایتگرایانــه بــه رهبــری دولــت ســوق داد .تأســیس
بانــک مرکــزی در ســال  1930و یــک رژیــم ســهمیهای وارداتــی در ســال ،1931
ارز و تجــارت بینالمللــی را کنتــرل کــرد و صنعــت صنایــع زیرزمینــی را از
طوفان جهانی در اما ن نگهداشت.
علیرغــم بیطرفــی ترکیــه ،اقتصــاد آن در طــول جنــگ جهانــی دوم در حــدود
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 6.4درصــد در ســال کوچــک شــد .یــک برنامــه آزادســازی بدبینانــه کــه توســط
حــزب دموکــرات در دهــه  1950آغــاز شــد ،کشــور را بــا یــک قانــون کنتــرل
کننــده قیمــت ،محدودیــت واردات ،نــرخ ارز چندســطحی و کســری بودجــه و
پرداختهــای خارجــی رهــا کــرد .ســقوط قیمــت کاالهــا پــس از جنــگ کــره و
ناآرامیهــای سیاســی موجــب بحــران پرداخــت ،کمــک مالــی صنــدوق
بینالمللــی پــول در ســال  1958و کودتــای کوتاهمــدت در ســال  1960شــد.
ترکیــه بــا در اختیــار داشــتن بازارهــای مالــی توســعه نیافتــه و شــور و شــوق کــم
بــرای خصوصیســازی شــرکتهای بخــش دولتــی ،بــرای آزادســازی دهــه
 1950آمــاده نبــود ،چــرا کــه آنهــا یــک منبــع مهــم اشــتغال و حمایت سیاســی
بودنــد .پیامدهــای فرصــت از دســت رفتــه سیاســت دهــه  1950بــا شــروع رکــود
جهانــی دهــه  1970آشــکار شــد .مخــارج خارجــی ترکیــه بــا افزایــش قیمــت
نفــت اوپــک و ســقوط درآمدهــای صادراتــی ،منجــر بــه ضربــه دوجانبـهای شــد
که در نهایت منجر به بحران پرداختها  1977را پدید آورد.
بــا وام کمکــی صنــدوق بینالمللــی پــول ،و در میــان ناآرامیهــای کودتــای
نظامــی در ســال  ،1980راه اصالحــات ســختی در پیــش گرفتــه شــد و اقتصــاد
جهانــی در اوایــل دهــه  1980وارد رکــود شــد .تغییــر سیاســت رادیــکال بــه
ســوی رشــد صادراتــی بــه منظــور افزایــش درآمــد ارز خارجــی ،تــا پایــان دهـهی
 ،۱۹۸۰صــادرات را ســه برابــر کــرد .امــا اصالحــات دهــه  ،1980زخمهــای
عمیــق سیاســی ایجــاد کــرده و موسســات را تضعیــف کــرد .آزادی بخــش بانکــی
قبــل از تنظیمــات قویتــر روی داد .تــورم دو رقمــی و افزایــش بودجــه و کســری
حســاب جــاری منجــر بــه وام دیگــری از ســوی صنــدوق بینالمللــی پــول در
ســال  1999شــد .قبــل از اینکــه اقتصــاد بتوانــد تثبیــت شــود ،طراحــی ضعیــف
ارز و انفجــار حبــاب دات کام در ایــاالت متحــده ،منجــر بــه خروج شــدید ســرمایه
و بحــران نقدینگــی شــد .ایــن ،همــراه بــا بحــران سیاســی در نوامبــر  2000و
کاهــش ارزش ،موجــب بحــران گســترده بانکــی شــد .بازســازی بخــش بانکــی که
پــس از آن رخ داد ،بدهــی عمومــی را دو برابــر کــرد و بــه  80درصــد تولیــد
ناخالص داخلی رساند.
بخــش مالــی بازســازی شــده و خصوصیســازی در مقیــاس وســیع،
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ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی را جــذب و اقتصــاد ترکیــه را بــرای بــه دســت
آوردن شــرایط مطلــوب اقتصــادی جهانــی در دهــه  ،2000آمــاده کــرد .کشــور
بازارهــای صادراتــی متنوعــی را از اتحادیـهی اروپــا تــا کشــورهای خلیج  ،روســیه
و آســیای مرکــزی شــامل میشــد .محــرک صــادرات بــه ایــن مناطــق توســط
شــرکتهای تــازه وارد آناتولــی بــه رهبــری حــزب عدالــت و توســعه 1کــه در
انتخابات  2003به قدرت رسید ،هدایت شد.
عملکــرد ترکیــه در طــول بحــران جهانــی  ،2009-08نقــاط قــوت و ضعــف
خــود را نشــان داد .پــس از کاهــش شــدید  5درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی
در ســال  ،2009رشــد اقتصــادی 9-8درصــد تــا ســال  ،2010-11اقتصــاد را بــه
حالــت اولیــه بازگردانــد .بخــش بانکــی بــا نظــارت بهتــر ،نســبت بدهــی دولتــی
کــم و تنــوع صــادرات بــه بازارهــای نوظهــور ،بــه انعطافپذیــری اقتصــادی
منجــر شــد .اگــر چــه رشــد اقتصــادی تعدیــل شــده بــود ،امــا سیاســت در جهــت
اعتبــار خــرده فروش ـیها کــم بــود و کســری حســاب جــاری باقــی مانــده بــود:
بــه اضافـهی بازپرداخــت بدهــی ،حــدود  25درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی را
تشــکیل مــیداد و اقتصــاد را در مقابــل شــوکهای بینالمللــی آســیبپذیر
کــرده بــود .مضــاف بــر ایــن ،تــورم بــاال ،رقابــت را تضعیــف میکــرد .در طــول
ســالهای آینــده ،اقتصــاد بایــد بــا افزایــش نــرخ بهــره بینالمللــی و شــوک
ناگهانــی توقــف جریــان ســرمایه مواجــه میشــد .همچنیــن ،تغییــرات اجتماعــی و
سیاســی ،ریس ـکهای سیاســی داخلــی را افزایــش داده بــود .دولــت بایــد روی
خطــی بیــن فشــارهای داخلــی و جهانــی ،درگیریهــای خاورمیانــه و موانــع
ساختاری مانند وابستگی به واردات انرژی باال ،حرکت میکرد.

)1. Justice and Development Party (AKP

 .4بحرانهای پرداخت :آسیبپذیریهای کشوری
فصــل پیــش بــر محرکهــای جهانــی خارجــی جریانهــای ســرمایه بیــن
مــرزی و ریســک وامدهــی بیــش از انــدازه متمرکــز بــود کــه ایــن امــر منجــر بــه
وقــوع بحرانهــای پرداخــت میشــود .در بخــش یــاد شــده بــر ویژگیهــای خــاص
بحرانهــای اخیــر و اهمیــت چرخههــای ردیابــی اقتصــاد جهانــی بــه منظــور
مدیریــت ریس ـکهای کشــوری تأکیــد شــد .تمرکــز ایــن بخــش ،بــر ریس ـکها در
ســطح کشــور -در نقطــه دریافــت جریانهــای ســرمایه بیــن مــرزی -اســت .ایــن
مســئله نیازمنــد آنالیــز ویژگیهــای اقتصــادی ،ســازمانی و سیاســی یــک کشــور
اســت کــه آســیبپذیری آن در برابــر شــوکهای جهانــی و ریس ـکهای اســتقراض
بیــش از انــدازه را کــه میتواننــد بــه قابلیــت کشــور در عمــل بــه تعهــدات مالــی
خارجــی صدمــه وارد کننــد ،افزایــش میدهنــد .ایــن فصــل نحــوه شــکلگیری
آنالیــز ریســک کشــوری را نشــان میدهــد و ویژگیهایــی را شناســایی میکنــد
کــه باعــث افزایــش آســیبپذیری یــک کشــور در برابــر شــوکهای خارجــی
میشــوند .فصــل  5بــه بررســی مبانــی ســاختاری یــک اقتصــاد و ریســکهای
ایجــاد شــده در داخــل کشــور میپــردازد و فصــل  6ریســکهای سیاســی و
جغرافیای سیاسی را مطالعه میکند.
یادگیری از بحرانهای مختلف

آنالیــز و درک آســیبپذیری یــا انعطافپذیــری یــک کشــور در برابــر
بحرانهــای پرداخــت در طــول ســالها تغییــر کــرده اســت .ایــن مســئله از تحــول
در انــدازه و ترکیــب جریانهــای ســرمایه بینالمللــی ،ویژگیهــای بحرانهــای
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جهــان (فصــل  )3و درک فرآینــد توســعه اقتصــادی تبعیــت کــرده اســت .هــر نــوع
وامدهــی و اســتقراض بیــش از حــد نیــز نوعـاً تصــورات غلــط و نقــاط ضعــف خــود
را خواهد داشت.
اواخر قرن نوزدهم

تحلیــل اولیــه ریســک کشــوری توســط بانــک  Credit Lyonnaisدر اواخــر قــرن
نوزدهــم بــر ظرفیــت تولیــد درآمــد ســرمایهگذاری و قابلیــت خدمــات بدهــی
حاکمیــت بــا اســتفاده از روش ترازنامـهای متمرکــز بــود .تمرکــز بــر ایــن مســئله هم
بــود کــه آیــا اســتقراض بــرای ســرمایهگذاری مولّــد ماننــد زیرســاختها بــوده یــا
بــه منظــور تأمیــن مالــی هزینههــای جــاری ماننــد هزینــه جنــگ صــورت گرفتــه
اســت؛ هزینـهای کــه عاملــی بــرای ناتوانــی در بازپرداخــت بدهیهــا تلقــی میشــد.
ـرر وامدهــی بــه امریــکای التیــن و ناتوانیهــا در
ایــن تحلیــل نتوانســت امــواج مکـ ّ
بازپرداختهــا یــا مــوج اعطــای وام بــه روســیه در وقایــع منتهــی بــه انقــاب
بلشویکی 1را تعدیل کند.
دوره بیندوجنگ و دوره بعد از جنگ جهانی دوم :مبانی و شکل گیری

اســتعمار زدایــی از دهــه  1930بــه بعــد ،و پــس از جنــگ جهانــی دوم ،رشــد
اعتبــارات چندجانبــه و جریانهــای کمــک رســمی منجــر بــه بســط تحلیــل بــرای
گنجانــدن مبانــی اقتصــاد و محرکهــای رشــد و توســعه شــدند .مقدمــهای بــر
ریسک کشوری در دهه  1960نشان میدهد که:
بــرای ایــن تحلیــل هیــچ گونــه قاعــده و فرمولــی وجــود نــدارد ...ایــن

تحلیــل بــه میــزان درک و برداشــت تحلیلگــر از فرآینــد توســعه یــک
کشــور بســتگی دارد .بحــران خدمــات بدهــی ...اســاس تعــادل بحــران
پرداختهاست که این به نوبه خود بحران توسعه است.

بهطــور خــاص ،شــکاف منابــع داخلــی بیــن ســپردهها و ســرمایهگذاری بــا
عــدم تعــادل در موازنــه پرداختهــا ارتبــاط داشــت :خــاء ارز خارجــی .تأمیــن
مالــی خارجــی حلقــه مفقــوده در توســعه تلقــی میشــد کــه بایــد بــا کمــک
1. Bolshevik revolution
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دوجانبــه دولــت و مســاعدت توســعهای چندجانبــه پوشــش داده میشــد.
جریانهــای مالــی خصوصــی شــکل تأمیــن مالــی تجــاری یــا ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی عمدت ـاً توســط شــرکتهای چندملیتــی امریــکا و بریتانیــا را بــه
خود گرفته بود.
دغدغــه مهــم فرامــرزی آنهــا در دهــه  1950ریســک سیاســی در قالــب ملــی
کــردن و مصــادره بــود کــه در کشــوری ماننــد کوبــا وجــود داشــت .تمرکــز بــر ملــی
کــردن و کشــورهای در حــال توســعه بــه جــای کشــورهای توســعهیافته بــود؛ هــر
چنــد کــه کشــورهای متعــدد اروپایــی همچنــان از وجــوه اضطــراری صنــدوق
بینالمللــی پــول در دهــه  1950اســتفاده میکردنــد .ایــن مســئله نقطــه ضعفــی
در تحلیل ریسک کشوری بود که برای چند دهه تداوم داشت.
در دهــه  ،1960نابرابریهــای موجــود در ســطح جهــان باعــث بــروز انتقــادات
شــدید از نظریههــای رشــد نئوکالســیک شــد .برخــی نظریههــا ماننــد «نظریــه
وابســتگی» 2و «تبــادل نابرابــر» 3قیمــت پاییــن کاال در برابــر بهــای تمــام شــده
تولیــد را مقصــر اصلــی در نظــر میگرفتنــد .بــه نظــر میرســید کــه ایــن مســئله
بهطــور خــاص اوضــاع امریــکای التیــن را توضیــح میدهــد .در آن منطقــه ،صنعتــی
شــدن بــه رهبــری دولــت آغــاز شــد ،امــا بــه نظــر میرســید ایــن فرآینــد تنهــا در
ســایه دیــوار بلنــد تعرفههــا بــه ســرانجام میرســد .ایــن اقتصادهــا بهشــدت بــه
اقتصــادی وارد کننــده تبدیــل شــدند و صــادرات عمدتـاً بــه مــواد خــام محــدود شــد
کــه در برابــر نوســانات قیمــت کاال آســیبپذیر بودنــد .خــاء خارجــی رو بــه رشــد
بــا اعتبــارات خارجــی تأمیــن میشــد کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش بدهیهــای
خارجــی میشــد .از دهــه  1970بــه بعــد ،تأمیــن کننــدگان اعتبــار نیــز شــامل
بانکهــای تجــاری بودنــد کــه اساســاً مــازاد تولیــد نفــت اوپــک را بازیابــی
میکردنــد .ایــن رونــق وامدهــی بــا تصــورات غلطــی ماننــد وامدهــی بــه «کشــورهای
تولیدکننــده نفــت بســیار خــوب بــود» و اعطــای  21میلیــارد دالر وام در ســال
 1981و قبــل از وقــوع بحــران بدهــی دهــه  ،1980بــه کشــور مکزیــک همــراه بــود.
عــدم تحمــل ایــن روش توســط وام گیرندههــا و وام دهندههــا زمانــی آشــکار شــد
2. dependency theory
3. unequal exchange
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کــه قیمتهــای بینالمللــی نفــت و نــرخ بهــره در پایــان دهــه  1970افزایــش یافــت
و در نتیجــه ،مجموع ـهای از ناتوانیهــا در بازپرداخــت بدهیهــا بــه وجــود آمدنــد
که بحران بدهیهای جهان سوم نام گرفت.
دهه  1980و دهه  :1990رژیمهای ارز در کانون توجه

حــل بحــران بدهــی دهــه  1980تقریبـاً بــه مــدت یــک دهــه طــول کشــید .بــا
دسترســی انــدک بــه بازارهــای مالــی بینالمللــی ،بســیاری از کشــورهای بدهــکار
نســبت بــه بازســازی عمیــق ســاختار ،خصوصیســازی بخــش دولتــی ناکارآمــد و
تقویــت موقعیــت پرداختهــای خارجــی خــود اقــدام کردنــد .در دهــه ،1980
آزادســازی بازارهــای مالــی جهانــی و در دهــه  1990بازتولیــد وامدهــی بانــک
تجــاری اتفــاق افتادنــد .بنــا بــود کــه تحلیــل ریســک کشــوری بیشــتر بــر
سیاســتهای اقتصــادی ،بــه ویــژه عــدم تطابــق بیــن سیاســت مالــی داخلــی و
رژیمهــای ارزی کــه در آن زمــان غالبــاً میخکوبشــده 1بــود ،تمرکــز کنــد.
بحرانهــای ارزی دهــه  1990نــه تنهــا در بازارهــای نوظهــور بلکــه در اروپــا
(مطالعــه مــوردی  )4.1آســیبپذیری قفلهــای ارزی را بــه حملــه ســوداگرانه
آشکار کرد.

مطالعه موردی 4.1

بحران مکانیزم نرخ ارز اروپا

در جریــان بحــران مکانیــزم نــرخ ارز اروپــا در بــازه زمانــی ،۱۹۹۳-۱۹۹۲
بریتانیــا ،ایتالیــا و اســپانیا قفــل تثبیــت نــرخ مــارک آلمــان را بــاز کردنــد و از نظــام
پولــی اتحادیــه اروپــا خــارج شــدند .ایــن مــورد نمون ـهای مناســب از بحــران ارزی
ناشــی از اختالفــات موجــود بیــن مبانــی یــک اقتصــاد و سیاســت اقتصــادی و
ناسازگاری با شرکای تجاری عمده است.
در آن زمــان ،ایــن کشــورها مشــکالت عمــدهای در قبــال سیاس ـتهای مالــی
خــود یــا رشــد بســیار ســریع اعتبــار نداشــته و دسترســی کاملــی نیــز بــه بازارهــای
1. pegged
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سرمایه بینالمللی داشتند.
امــا ســرمایهگذاران ارزی بــه رهبــری جــورج ســورس ،یــک فعــال بــا نفــوذ در
کســب و کار ،ایــن قفلهــای ارزی را قابــل تحمــل تلقــی نمیکردنــد .ایــن مســئله
تــا حــد زیــادی بــه خاطــر مشــکالت مربــوط بــه سیاسـتها در خــود کشــورها نبــود
بلکــه در عــوض ،بــه خاطــر چارچــوب منطقــهای و عــدم ســازگاری بــا سیاســت
پولی آلمان بود.
سیاســت مالــی ســختگیرانه ای کــه بانــک فــدرال آلمــان در دوران پــس از
فروپاشــی دیــوار برلیــن بــه منظــور جبــران سیاس ـتهای مالــی انبســاطی دولــت
دنبــال میکــرد ،سیاســت مناســبی بــرای ســایر کشــورهای عضــو نظــام پولــی اروپــا
نبود.
ایــن موضــوع بــرای بریتانیــا نیــز کــه بــرای ترغیــب بــه توســعه و کاهــش میــزان
باالی بیکاری به سیاست پولی سادهتر نیاز داشت ،صادق بود.
ایــن اختــاف دورهای و ســاختاری بیــن نظامهــای اقتصــادی اروپــا بــار دیگــر
در قالب بحران یورو  20سال بعد خود را نشان داد.

جریانهای سرمایه به عنوان عوامل بروز بحران

بحرانهــای دهــه  1990نشــان دادنــد کــه بررســی مبانــی زیــر بنایــی بــرای
پیشبینــی بحــران آینــده کافــی نبــوده اســت (مطالعــه مــوردی  .)4.2بــروز
تغییــرات ناگهانــی در ریســکپذیری بینالمللــی ســرمایهگذاران میتوانســت
باعــث بــروز بحرانــی بــا عنــوان بحــران توقــف ناگهانــی شــود .ایــن بحــران در ابتــدا
در قالــب بحــران نقدینگــی ظاهــر شــد امــا اگــر ایــن بحــران بــه ســرعت متوقــف
نمیشــد ،بــه بحــران ناتوانــی در بازپرداخــت بدهیهــا تبدیــل میشــد .حســاب
ســرمایه تعــادل پرداختهــا بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت .مفهــوم بحــران
نقدینگــی باعــث گســترش نقــش صنــدوق بینالمللــی پــول شــد کــه قــرار بــود
تســهیالت بــزرگ نقدینگــی-وام ضــروری را تأمیــن کنــد و فرآینــد ایجــاد خطــر
اخالقــی را آغــاز کــرد (بــه عبــارت دیگــر ،بانکهــای تجــاری و دارنــدگان اوراق
قرضــه ریس ـکهای بیشــتری را در خصــوص انتظــار کمکهــای مالــی شــرکتهای

 96راهنمای ریسک کشوری

چندملیتی پذیرفتند).
وقــوع ایــن بحرانهــا مشــکل دیگــری را آشــکار کــرد .در قــرن بیســتم ،نقــش
بانکهــای مرکــزی را بــه عنــوان آخریــن مرجــع وامدهــی تعــداد دفعــات بــروز
بحرانهــای مالــی داخلــی کاهــش داده بــود ،امــا بــا آزادســازی بــازار ســرمایه
بینالمللــی بانکهــای مرکــزی بــا بحرانهایــی مواجــه شــدند کــه منشــأ خارجــی
داشــتند .دفــاع از تثبیــت نــرخ ارز (بــا افزایــش نــرخ بهــره) یــا ثبــات مالــی داخلــی
و حمایــت از بانکهــا سیاســت پیــش رو بــود .ایــن ناتوانــی سیاســت در دســتیابی
همزمــان بــه هــر ســه هــدف بازارهــای ســرمایه آزاد ،سیاســت پولــی مســتقل و نــرخ
ارز تثبیت شده «سه گانه غیر ممکن» یا «معضل» نامیده شد.
همچنیــن ،مالحظــهشــد کــه بســیاری از بحرانهــای بانکــی یــا مالــی در پــی
دوره آزادســازی و حــذف مقــررات مالــی رخ دادهانــد .نمونههایــی از ایــن بحرانهــا
در بازارهــای توســعهیافته شــامل بحــران ســپردهها و وام ایــاالت متحــده امریــکا در
دهــه  1980و بحــران بانکــی کشــورهای شــمال اروپــا در دهــه  1990هســتند.
بحــران مکزیــک در ســال  1994و بحــران آســیا در ســال  1997خطــرات آزادســازی
حســاب ســرمایه تــا قبــل از تقویــت مقــررات بانکــی و ســایر نهادهــای بــازار را نشــان
دادهانــد .ایــن تجربیــات زمینــه گنجانــدن کامــل توســعه ســازمانی و توالــی اصالحات
بــازار در تحلیــل ریســک کشــوری را فراهــم کردنــد و بــه عنــوان ریســک اجــرای
آزادسازی پیش از تقویت سازمان تلقی میشدند.

مطالعه موردی 4.2

مکزیک سال  :1994بحران پیشبینی نشده در کشوری با عملکرد ممتاز

بــا توجــه بــه بحرانهــای دهــه  1990مکزیــک و آســیا ،گولرمــو اورتیــز ،رئیــس
کل بانــک مرکــزی مکزیــک ،در یــک ســخنرانی در ســال  2002اذعــان کــرد کــه
ایــن کشــورها «بــا بهتریــن عملکــرد» تلقــی میشــدند و ایــن بحرانهــا «پیشبینــی
نشــده بودنــد» .امــا افزایــش نــرخ بهــره توســط بانــک مرکــزی امریــکا در فوریــه
ســال ( 1994کــه بــدون وقفــه بــا هفــت جهــش تــا فوریــه ســال  1995ادامــه پیــدا
کــرد) باعــث شــد تــا جریانهــای ســرمایه از بازارهــای نوظهــور خــارج شــوند .ایــن
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وضعیــت نقــاط آســیبپذیری مکزیــک از جملــه کســری مــداوم حســاب جــاری را
آشــکار کــرد کــه تــا حــد زیــادی توســط جریانهــای ســرمایه تأمیــن مالــی
میشــد .ایــن وضعیــت منجــر بــه افزایــش قیمــت پــزو شــده بــود و بــه ایــن ترتیــب،
باعــث فشــار بــر قفــل ارزی شــد .امــا ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ذخائــر نفتــی
مکزیــک و وجــود ایــن تصــور غلــط کــه «کســریهای حســاب جــاری تنهــا در
صورتــی حائــز اهمیــت هســتند کــه کســریهای بخــش عمومــی را منعکــس
کننــد» ،نادیــده گرفتــه شــده بــود .در ضمــن ،بازارهــا انتشــار سرســام آور اوراق
قرضــه بــا پشــتوانه پــز و اوراق کوتاهمــدت دولــت مکزیــک بــا شــاخص دالر امریــکا،
را نادیــده گرفتنــد .ترکیــب ایــن نقــاط آســیبپذیر و افزایــش نــرخ بهــره امریــکا،
1
تــرور کاندیــدای ریاســت جمهــوری مکزیــک و ناآرامیهــای منقطــه چیاپــس
مکزیک بود که باعث بروز بحران توقف ناگهانی در مکزیک شد.

عــاوه بــر آن ،در حالــی کــه ترازنامــه بخــش دولتــی کانــون توجــه بود ،مشــخص
شــد کــه اســتقراض خارجــی بخــش خصوصــی مشــکلی اســت کــه بــا آزادســازی
بــازار مالــی جهانــی ترکیــب شــده اســت .ایــن مــورد در بحــران آســیا نیــز صــادق
بــود .در ایــن منطقــه ،اســتقراض ارز خارجــی بخــش خصوصــی و حبــاب بــازار
امــاک مربوطــه نظامهــای اقتصــادی منطقــه را در معــرض کاهــش شــدید قیمــت
ارز قــرار داده بــود کــه ایــن موضــوع در مــاه جــوالی ســال  1997در تایلنــد خــود را
نشــان داد .از ایــن ر و در تحلیــل ثبــات بدهــی یــک کشــور بایــد ســاختار بدهــی را
نیز در نظر گرفت.
ریسک حکومتی در اقتصادهای توسعهیافته پس از بحران سال 2008

بحــران ســال  2008باعــث شــد تــا آســیبپذیری بازارهــای توســعهیافته در
برابــر ریس ـکهای نکــول بــار دیگــر کانــون توجــه قــرار گیــرد .اغلــب ایــن بازارهــا
رتبــه  AAAو فاقــد ریســک خــود در زمینــه بدهــی حاکمیتــی و برخــی از آنهــا نیــز
در منطقــه یــورو وضعیــت رتبــه ســرمایهگذاری خــود را از دســت دادنــد .بــار دیگــر،
1. Chiapas
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تصــورات غلــط رایــج آشــکار شــدند کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه ایــده تعدیــل
بــزرگ مراکــز مالــی ایــاالت متحــده امریــکا و بریتانیــا اشــاره کــرد .در منطقــه یــور
و ایــن بــاور کــه کســری حســاب جــاری در اتحــاد ارزی حائــز اهمیــت نیســت ،بــا
ایــن واقعیــت تغییــر کــرد کــه عامــل مشــترکی کــه نظامهــای اقتصــادی مشــکلدار
منطقــه یــورو را از بقیــه نظامهــا متمایــز میســازد ،کســری بــاال و تثبیــت شــده
حســاب جــاری آنهاســت .کمیســیون اتحادیــه اروپــا در حــال حاضــر بهصــورت
منظــم گــزارش مکانیــزم هشــدار را بــه عنــوان بخشــی از رویــه عــدم تــوازن اقتصــاد
کالن ســاالنه تهیــه میکنــد کــه پنــج شــاخص عــدم تعــادل خارجــی و رقابــت و
شش شاخص دیگر مربوط به عدم تعادل داخلی در آن ردیابی میشوند.
ایــن بحــران عامــل ریســک دیگــری را برجســته کــرد :مالکیــت بدهــی.
کشــورهایی ماننــد یونــان دارای مالکیــت خارجــی بــاالی بدهــی عمومــی بیشــتر در
شکل  )4.1ترازهای بودجه و حساب جاری اتحادیه اروپا و بدهی حکومتی در حال
سررسید :پیش از بحران منطقه یورو
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معــرض تغییــرات در ریس ـکپذیری بینالمللــی قــرار میگرفتنــد ،امــا کشــورهایی
ماننــد بریتانیــا ،ایتالیــا و ژاپــن دارای مالکیــت داخلــی بــاالی بدهــی عمومــی در
مقابل نوسانات مقاومتر بودند (شکل .)4.1
عــاوه بــر آن ،رفتــار بانکهــای مرکــزی پــس از بحــران ســال  2008باعــث طــرح
ســواالت جدیــدی در خصــوص سیاســت اقتصــادی شــده اســت کــه شــامل ریسـکهای
کمــی (سیاســت پولــی مرســوم کــه در آن،
تورمــی احتمالــی ناشــی از سیاســت تســهیل ّ
بانکهــای مرکــزی داراییهــای مالــی را از بانکهــای تجــاری خریــداری میکننــد
تــا قیمــت داراییهــا را تقویــت کننــد و پایــه پولــی را بــرای تحریــک اقتصــاد افزایــش
دهنــد) اســت .برنامههــای گســترده خریــد اوراق قرضــه فــدرال رزر و بانــک مرکــزی
اروپــا و بانــک مرکــزی انگلســتان خــط حائــل بیــن سیاســت مالــی و پولــی را کــم رنــگ
کــرده اســت .بیــن ســال  2007و ژانویــه ســال  ،2012ترازنامههــای فــدرال رزرو و
بانــک مرکــزی انگلســتان از حــدود  5درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه  20درصــد
افزایــش یافــت و ترازنامــه بانــک مرکــزی اروپــا از  12درصــد بــه  32درصــد افزایــش
یافــت .تصــور غلــط دیگــر ایــن بــود کــه چتــر اتحادیــه اروپــا باعــث کاهــش ریسـکهای
کشــوری در زمینــه انتظــار اشــتباه از انضبــاط سیاســت و پشــتیبانی از پرداختهــای
خارجــی بــه واســطه انتقــاالت بودجــه اتحادیــه اروپــا میشــود .ایــن مســئله باعــث شــد
تــا ســازمانهای رتبــه دهــی رتبــه کشــورهای اروپــای شــرقی و مرکــزی را در زمانیکــه
عضــو اتحادیــه اروپــا میشــوند ،بــه رتبــه ســرمایهگذاری ارتقــاء دهنــد و بــه ایــن
ترتیــب ،شــکنندگی ســازمانی آنهــا را نادیــده بگیرنــد .بــا ایــن وجــود ،ایــن منطقــه
یکــی از مناطــق تحــت تأثیــر شــدید بحــران ســال  2008بــوده اســت تــا جایــی کــه
برخــی از کشــورهای ایــن منطقــه از صنــدوق بینالمللــی پــول و اتحادیــه اروپــا وام
اضطــراری درخواســت کــرده بودنــد .افزایــش اعتبــار مصــرف بــر حســب ارزهــای
خارجــی نیــز نشــانهای از ایــن خــود خشــنودی بــود .وام رهنــی و ســایر اعتبــارات
مصــرف برحســب فرانــک ســوییس و یــورو در زمانیکــه بحــران پرداخــت مجارســتان
در سال  2009از بین رفت ،عامل اصلی ریسک در این کشور بودند.
اهمیت عوامل خارجی

شــش ســال پــس از بحــران ســال  ،2008بــا بهبــود وضعیــت نظامهــای
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شکل  )4.2نوسانات جریان سرمایه و تولید2000-۲۰۱۲ ،
رتبهبندیکشورها
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اقتصــادی توســعهیافته و دورنمــای ســختگیری در سیاســت پولــی تــا حــدودی بــار
دیگــر بازارهــای نوظهــور مــورد توجــه قــرار گرفتنــد .ایــن دغدغــه در مــورد تأثیــر
ســرمایه وجــود داشــت کــه ســرمایه در بازارهــای نوظهــور متوقــف و در عیــن حــال،
رکــود بــر رونــد رشــد و توســعه در کشــورهای توســعه حاکــم باشــد و ایــن نگرانــی
وجــود دارد کــه ایــن وضعیــت بتوانــد باعــث تضعیــف رونــد رشــد و توســعه یــا حتــی
باعــث بــروز بحــران جدیــدی در بازارهــای نوظهــور شــود .همــان طــور کــه صنــدوق
بینالمللــی پــول در چشـمانداز اقتصــادی جهانــی خــود در ســال  2014بیــان کــرده
اســت« ،عوامــل خارجــی باعــث بــروز نوســانات قابــل توجــه در رشــد نظامهــای
اقتصــادی بــازار نوظهــور میشــوند کــه ایــن وضعیــت عامــل نیمــی از تغییــر در نــرخ
رشــد آنهاســت» (شــکل  .)4.2ایــن تأکیــد مســتقیم و قــوی بــر عوامــل خارجــی
متفــاوت از روشهــای پیشــین اســت؛ هــر چنــد کــه مطالعــات و بررسـیهای صــورت
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گرفتــه در اواخــر دهــه ( 1990بــه عنــوان مثــال ،مطالعــات و بررســیهایی کــه
توســط گیلرمــو کالــوو و پائــول کراگمــن انجــام شــدند) اهمیــت آنهــا را نشــان
میدهنــد (فصــل  .)8احتمــاالً محــور کلــی جریــان اصلــی بررســی و تفکــر در مــورد
بحرانهــای توســعه و پرداخــت بــر مــدار نقــاط ضعیــف و شــکننده در داخــل کشــور
باشــد .ایــن مســئله ویژگــی اصلــی بحثهــای همیشــگی در خصــوص موفقیــت
نظامهــای اقتصــادی آســیایی نســبت بــه نظامهــای اقتصــادی کشــورهای امریــکای
التیــن بــود کــه بــر اهمیــت مشــخصههای ملــی ماننــد میــراث فرهنگهــای ضــد
اصــاح کنفســیوس در برابــر کاتولیــک تأکیــد میکنــد .ممکــن اســت پاکســازی اثــر
عوامــل خارجــی در بحرانهــای پرداخــت در گذشــته امکانپذیــر بــوده باشــد .امــا
بــا توجــه بــه رشــد حجــم جریانهــای ســرمایه بینالمللــی کــه در فصــل  3شــرح
داده شــده اســت ،و بــا علــم بــه عمــق بازارهــای ســرمایه کشــورهای در حــال توســعه
امروزی ،دیگر نمیتوان وجود این وضعیت دشوار را نادیده گرفت.
محــور تحلیــل ریســک کشــوری غالب ـاً حــول ویژگیهــای داخلــی کشــور بــوده
ـرب مــورد تأکیــد
اســت؛ هــر چنــد کــه از زمــان بحرانهــای دهــه  ،1990اثــرات مخـ ّ
قــرار گرفتــه و شــاخصهایی در ایــن زمینــه وجــود داشــتهاند کــه آســیبپذیری
اقتصــاد داخلــی در برابــر شــوکهای خارجــی مــورد اســتفاده در تحلیــل را نشــان
میدهنــد .بحــث و بررســی در مــورد تضعیــف برنامــه خریــد اوراق قرضــه فــدرال رزرو
و نوســان جریانهــای ســرمایه حاصــل و همچنیــن تســری سیاس ـتهای اقتصــادی
نظامهــای اقتصــادی مهــم جهــان بــه ســایر مناطــق جهــان در حــال حاضــر بــه
جریــان اصلــی و عنصــر محــوری مباحــث مربــوط بــه ریســک کشــوری تبدیــل
شــدهاند (مطالعــه مــوردی  .)4.3ایــن شــناخت و تشــخیص باعــث شــده اســت تــا
تحلیــل متوازنتــر از ریســک کشــوری انجــام شــود و ایــن تحلیــل مبنایــی بــرای
گنجانــدن عوامــل خارجــی /فشــار بیشــتر و عوامــل دورهای در مــدل رتبهبنــدی
کشور باشد که در فصل  8پیشنهاد شده است.
عدم تعادل اقتصاد کالن

از ایــن ر و بــه مــرور زمــان ،بــا درس گرفتــن از هــر یــک از بحرانهــا ،چارچوبــی
بــرای بررســی و تفکــر در مــورد بحــران کشــوری ،موازنــه عوامــل جهانــی محــرک

 102راهنمای ریسک کشوری

وامدهــی بیــش از انــدازه بــا ویژگیهــای یــک اقتصــاد کــه آســیبپذیری در برابــر
شــوکهای جهانــی را افزایــش میدهنــد ،بــه وجــود آمــده اســت .هرگــز نمیتــوان
شــوکهای اقتصــادی خارجــی وارده بــه نظامهــای اقتصــادی ملــی را بهطــور
کامــل جبــران کــرد ،امــا امــکان مصــون ســازی در برابــر آنهــا -حداقــل بــه صــورت
موقــت -وجــود دارد .همچنیــن ایــن امــکان بــرای کشــورها وجــود دارد کــه بــا
مدیریــت بهتــر اقتصادهــای خــود و خــروج از وضعیتهــای شــکننده دورههــای
طوالنــی مــدت آشــنا شــوند (بحــث و بررســی بیشــتر ایــن نــکات در فصــل  12ارائــه
شــده اســت) .برعکــس ،کشــورهایی کــه بــه لحــاظ ســاختاری عــدم تعــادل ریشــه
دار را تحمــل میکننــد -،در زمینــه ســپردهها ،پرداختهــای خارجــی یــا بخــش
مالــی -همچنــان در برابــر شــوکهای خارجــی آســیبپذیر هســتند( .مــوارد عــدم
تعــادل در ســپردهها و در پرداختهــای خارجــی در ایــن فصــل و بخــش مالــی در
فصل  6بحث و بررسی میشوند)
جدول  )4.1عوامل و شاخصهای آسیبپذیری
عوامل
آسیبپذیری

شاخصها

عدم تعادل در
پسانداز

•حجم پایین سپردههای ملی
•کسریهای مالی و/یا حساب جاری بومی
•نسبت باالی بدهی دولتی و خارجی به تولید ناخالص داخلی
•ترکیب بدهی خارجی مانند سررسید و مالکیت بدهی

عدم تعادل در
پرداختهای
خارجی

•تمرکز در صادرات و واردات
•نسبت تعادل حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
•روندهای نرخ ارز
•سهم پایین جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
•الزامات پرداختهای خارجی /درآمدهای ارزی و سایر نسبتهای نقدینگی
•نسبت شاخص قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی

عدم تعادل در
بخش مالی

•نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی ،رشد اعتبار ،نسبت وام به
سپرده ،وامهای غیر جاری
• تمرکز دارایی
•اندازه بخش بانکداری در سایه
•افزایش نرخ بهره

یروشک یاه یریذپ بیسآ :تخادرپ یاه نارحب 103

شکل  )4.3عدم تعادل در پسانداز و بدهی

درصد ،سال 2013
70

نسبت بدهی
سهم بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی
سهم بدهی دولتی از تولید ناخالص داخلی
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منبع :مؤسسه مالی بینالمللی

عدم تعادل در پسانداز

هــرگاه کشــوری بــا بحــران پرداخــت یــا ناتوانــی در بازپرداخــت بدهیهــا مواجــه
شــود ،اولیــن گمانهزنیهــا در ایــن مــورد کســریهای مالــی و یــا حســاب جــاری
مزمــن در ایــن کشــور هســتند .تصحیــح ایــن عــدم تعــادل نیــز اولیــن هــدف
سیاســتهای اقتصــادی بــرای خــروج از ایــن بحــران محســوب میشــود .امــا
اســاس بــروز عــدم تعــادل یــاد شــده و دشــواری در مهــار آنهــا بــا اتخــاذ تدابیــر
سیاســتی ســریع عــدم تعــادل در سپردههاســت .کشــوری کــه بــه لحــاظ ســاختاری
از ســطح پاییــن ســپردههای ملــی برخــوردار اســت ،بــه جریانهــای ســرمایه
خارجــی متوســل میشــود تــا زمینــه ســرمایهگذاری و رشــد و توســعه را فراهــم
کنــد .ایــن مســئله ،عامــل ســاختاری مهــم اســت کــه باعــث افزایــش آســیبپذیری
اقتصاد در برابر شوکهای خارجی توقف ناگهانی میشود.
عــدم تعــادل در ســپردهها نــه تنهــا باعــث افزایــش آســیبپذیری یــک کشــور
میشــود بلکــه تــا زمانیکــه جریانهــای ســرمایه برقــرار باشــند ،ایــن عــدم
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تعــادل در ســپردهها تأثیــری تقویــت کننــده نیــز دارد کــه باعــث افزایــش وابســتگی
بــه تأمیــن مالــی خارجــی میشــود .کاهــش مســلّم ســپردهها در طــول زمــان
اغلــب بیانگــر دورهای از وجــود جریانهــای ســرمایه اســت کــه باعــث تحریــک
تقاضــای داخلــی شــده و بــه ایــن ترتیــب ،مصــرف افزایــش یافتــه و بــه تبــع آن،
میــزان ســپردهها کاهــش یافتــه اســت .نمونـهای از ایــن وضعیــت کاهــش بلندمــدت
در نسبت سپردههای ملی در دهه گذشته در کشورهای برزیل و ترکیه است.
کســری در ســپردهها میتوانــد در بخــش خصوصــی ،بخــش دولتــی یــا در هــر
دو بخــش اتفــاق بیفتــد .اگــر ایــن اتفــاق در هــر دو بخــش رخ دهــد ،ایــن احتمــال
وجــود دارد کــه ایــن کســری در قالــب کســری مضاعــف مانــدگار در عــدم تعــادل
مالــی و حســاب جــاری منعکــس شــود .کســریهای مالــی بــا رشــد بدهیهــای
دولتــی تأمیــن میشــوند کــه بخشــی از آن میتوانــد در قالــب ارز خارجــی باشــد؛
مســئلهای کــه بــه عمــق بازارهــای ســرمایه داخلــی بســتگی دارد .هزینــه کــردن بــا
کســری بــه نوبــه خــود میتوانــد باعــث تحریــک تقاضــای داخلــی شــود (کــه بــاز
باعــث کاهــش ســپردهها میشــود) کــه ایــن اقــدام میتوانــد بــا اســتقراض بخــش
خصوصــی ترکیــب شــود تــا واردات را تقویــت کنــد و عــاوه بــر آن ،کســری حســاب
جــاری را افزایــش داده و تقاضــای اعتبــار بانکهــا را ترغیــب میکنــد تــا بــه جــای
جمــع آوری تدریجــی و کنــد ســپردههای محلــی بــه دنبــال یافتــن منابــع مالــی در
بازارهــای بینالمللــی باشــند .بســته بــه میــزان آن در آغــاز کار ،تنهــا نیــم دهــه از
ایــن الگــو میتوانــد باعــث افزایــش بدهیهــای غیــر قابــل تحمــل شــود .در نتیجــه،
ایــن نظامهــای اقتصــادی همچنــان بــا هــر گونــه شــوک ناشــی از تغییــر عمــده در
احساسات جهانی و توقف ناگهانی جریانهای سرمایه مواجه میشوند.
وجــود نســبتهای پاییــن ســپرده نیــز میتوانــد ناشــی از نظامهــای اقتصــادی
بــا درآمــد و بهــره وری پاییــن باشــد کــه احتمــاالً بنگاههــای کوچــک کــه تــا
حــدودی بــه خاطــر عــدم وجــود اعتبــار هرگــز رشــد واقعــی را تجربــه نمیکننــد،
در ایــن اقتصادهــا حاکــم هســتند .بنابرایــن ،وجــود آنهــا میتوانــد نشــانهای از
بخــش بانکــی توســعه نیافتــه باشــد .در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه کــه
اطالعــات ســپردههای آنهــا قابــل اطمینــان نیســتند ،بــه نظــر میرســد کــه
عوامــل ســازمانی ،مذهبــی و فرهنگــی نیــز میتواننــد حائــز اهمیــت باشــند .ایــن
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نظریــه درآمــد دائمــی میلتــون فریدمــن اســت کــه معمــوالً بیشــترین مراجعــه را در
خصــوص عوامــل تعییــن کننــده ســپردهها بــه خــود اختصــاص میدهــد :مردمــی
کــه بــه منظــور کاهــش مصــرف در طــول زندگــی خــود صرفههجویــی میکننــد،
در زمانیکــه جــوان هســتند ،خــرج میکننــد امــا در میانســالی پسانــدازه
میکننــد تــا در دوران بازنشســتگی تأمیــن باشــند .شــواهدی وجــود دارد کــه نــرخ
ســپردهها ناشــی از ســاختارهای جمعیتــی و شــهری اســت :افــراد جوانتــر کمتــر و
خانوادههــای روســتایی بیشــتر پسانــداز میکننــد .ایــن مســئله بــه ســادگی
حاکــی از ایــن اســت کــه زمانیکــه کشــوری بــا مشــخصه جمعیتــی جوانتــر بــه
صــورت شــهری در میآیــد ،نــرخ پسانــداز در آن کاهــش مییابــد .ایــن موضــوع
بــا پیشــنهادی کــه در فصــل  3ارائــه شــد ،در ارتبــاط اســت .بــر اســاس پیشــنهاد
یــاد شــده ،درک چرخههــای جمعیتــی در یــک کشــور و روندهــای شهرنشــینی آن
امری حائز اهمیت است.
مطالعه موردی 4.3

بازارهای تضعیفشده و نوظهور :تکرار دوباره بحران سال 1994؟

از ســال  ،2009ارزهــا در کشــورهای در حــال توســعه دارای بازارهــای ســرمایه
نسبتاً عمیق و آزاد بهشدت در نوسان بودهاند.
نخســت ،ارزش ارزهــا افزایــش یافــت .بــا کاهــش قیمــت دالر بــا آغــاز
کمــی فــدرال رزر و رقابــت در بازارهــای نوظهــور تضعیــف
سیاســتهای تســهیل ّ
شــد و حجــم کســری حســاب جــاری افزایــش یافــت .برزیــل اولیــن کشــوری بــود
کــه در ســال  2010بــه ایــن وضعیــت واکنــش نشــان داد .جیــودو مانتــگا ،وزیــر
دارایــی ،ضمــن انتقــاد از بــروز «جنگهــای ارزی» ،نســبت بــه اعمــال کنترلهــای
ســرمایهای بــر جریانهــای ورود ســرمایه کوتاهمــدت اقــدام کــرد .بانــک مرکــزی
ترکیــه در مواجهــه بــا کســری حســاب جــاری در ســال  2011نــرخ بهــره را کاهــش
داد تــا ارزش لیــر را تضعیــف و صــادرات را تقویــت کنــد و از سیاسـتهای احتیاطــی
کالن بــرای کاهــش رشــد اعتبــار اســتفاده کــرد .تــا ســال  ،2013سیاســتمداران
اروپــای شــرقی از جانســوز پیشوشینســکی در لهســتان گرفتــه تــا جیورجــی
ماتولســکی در مجارســتان ،نیــز ایــن کار را انجــام میدادنــد .بــه محــض ایــن کــه
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کمــی خــود را آغــاز کــرد ،الکســی یولیکایــف،
بانــک مرکــزی ژاپــن طــرح تســهیل ّ
رئیــس کل بانــک مرکــزی روســیه ،اظهــار داشــت کــه جهــان «در آســتانه جنگهای
ارزی» قرار گرفته است.
ســپس ،ارزش ارزهــا افــت کــرد .ایــن فشــارها بــا اعــام فــدرال رزرو مبنــی بــر
ایــن کــه ممکــن اســت نســبت بــه کاهــش خریدهــای اوراق قرضــه خــود اقــدام
کنــد ،تــا نیمــه ســال  2013بهشــدت تغییــر کــرده بودنــد .ارزش ارزهــای بازارهــای
نوظهــور بالفاصلــه  20-10درصــد ســقوط کــرد .الکســاندر تامبینــی ،رئیــس کل
بانــک مرکــزی برزیــل ،نســبت بــه «مکندههــای افزایــش نــرخ بهــره» و رفــع
بیشــترین کنترلهــای ســرمایه هشــدار داد .کشــورهای اندونــزی و هنــد نســبت بــه
افزایــش نرخهــا اقــدام کردنــد تــا جریــان خــروج ســرمایه را کنــد کننــد .رجــب
طیــب اردوغــان ،نخســت وزیــر ترکیــه ،بهشــدت از «البــی نــرخ بهــره» در پــی
کاهــش ارزش لیــر انتقــاد کــرد .سیاســت گــذاران هنــدی خواســتار «مداخلــه
هماهنــگ» از ســوی  12نظــام اقتصــادی نوظهــور بــزرگ شــدند .کریســتین الگارد،
رئیــس صنــدوق بینالمللــی پــول ،اظهــار داشــت کــه اقتصــاد جهــان در زمانــی
نیازمنــد «تقویــت تــوان دفاعــی خــود» بــود کــه بازارهــای نوظهــور بنــا داشــتند تــا
مشــابه بــا کاری کــه در مــورد ریســک بحــران ســال  1994انجــام دادنــد ،در مــورد
ریســک بحــران دیگــر بازارهــای نوظهــور بحــث کننــد و ایــن مســئله در زمانــی رخ
مـیداد کــه افزایــش نــرخ بهــره در امریــکا باعــث وقــوع بحــران در آســیا و مکزیــک
شده بود.
و آنــگاه ،ارزش ارزهــا تــا حــدودی بهبــود یافــت .تصمیــم فــدرال رزرو امریــکا
در اکتبــر ســال  2013مبنــی بــر بــه تأخیــر انداختــن کاهــش نــرخ بهــره بــار دیگــر
جریانهــای ســرمایه را تغییــر داد و بــا ایــن تصمیــم ارزش برخــی از ارزهــای موجــود
در بازارهــای نوظهــور بهبــود یافــت .بســیاری از بانکهــای مرکــزی بــازار نوظهــور
نیــز نــرخ بهــره را افزایــش دادنــد و کنترلهــای ســرمایهای بــر جریــان ورود ســرمایه
را حــذف کردنــد .تســهیالت مبــادالت ارزی در قالــب اقدامــات احتیاطــی بحــث و
بررسی شدند.
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هنوز به پایان نرسیده است

بازارهــای نوظهــور متعــددی بــه عنــوان آســیبپذیرترینها شناســایی شــده و
گروهــی بــا نــام « 5شــکننده» معرفــی شــدند -برزیــل ،هنــد ،اندونــزی ،آفریقــای
جنوبــی و ترکیــه -و ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه هــر گونــه ناتوانــی در بازپرداخــت
بدهیهــا در میــان ایــن بازارهــا تأثیــر جهانــی قابــل توجهــی داشــته باشــد .بــا ایــن
وجــود ،بعیــد اســت کــه بحرانهــای ســالهای  ۱۹۹۷-1994بــا ایــن همیــن روش
تکــرار شــوند .انقبــاض سیاســت پولــی در ایــاالت متحــده امریــکا غیــر منتظــره یــا
ناگهانــی نخواهــد بــود ،بلکــه در آن شــرایط زمــان الزم بــرای اتخــاذ سیاس ـتهای
کنشــگرا فراهــم اســت .ایــن سیاســتها میتواننــد باعــث تقویــت تــوان دفاعــی
شــده و انعطافپذیــری بیشــتری را ایجــاد کننــد .بحــران جهانــی آینــده متفــاوت
خواهــد بــود و احتمــاالً از چیــن یــا منطقــه یــورو سرچشــمه میگیــرد .امــا ایــن
قســمت بــرای اولیــن بــار ذهنهــا را متوجــه ریســکهای پیــش روی اقتصــاد
جهانــی بــا نوســانات جریــان ســرمایه و نقــش عوامــل خارجــی بــه عنــوان
محرکهــای ایــن تغییــرات شــدیدکرده اســت کــه از پتانســیل ایجــاد بحرانهــای
مالی و پرداخت برخوردارند.
عدم تعادل در پرداختهای خارجی

وجــود عــدم تعــادل در حســاب جــاری بیانگــر نقــاط قــوت و ضعــف اساســی
اقتصــاد اســت .وجــود کســری ریشــه دار حســاب جــاری و مــازاد حســاب جــاری
حالتهــای عــدم تعــادل ســاختاری اساســی هســتند .بــه عنــوان مثــال مــازاد
حســاب جــاری در چیــن و آلمــان بیانگــر وجــود شــرکتهای بســیار رقابتــی اســت،
امــا نشــاندهنده ســهم پاییــن مصــرف نیــز میباشــد .مــورد اخیــر مشــکالتی را
بــرای شــرکای تجــاری ایجــاد میکنــد کــه ایــن وضعیــت در عــدم تعــادل در
منطقــه یــورو و بحثهــای فــراوان بــر ســر عــدم تعــادل جهانــی بیــن چیــن و
امریکا دیده میشود.
بــا ایــن حــال ،بــرای ایــن بحــث و بررســی نقــاط آســیبپذیر خارجــی ،کســری
حســاب جــاری مــورد توجــه قــرار میگیــرد .اهمیــت کســری حســاب جــاری بــه
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عنــوان شــاخص آســیبپذیری بارهــا مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه اســت .اگــر آنهــا
بــه صــورت موقــت باشــند ،میتواننــد بــه ســادگی نشــاندهنده جهــش ناگهانــی
در رشــد باشــند و تــا زمانــی آنهــا را میتــوان در مجمــوع تحمــل کــرد کــه ســطح
بدهیهــای خارجــی پاییــن باشــد .بــا ایــن حــال ،کســری ریشــه دار حســاب جــاری
کــه در جنــوب منطقــه یــورو دیــده میشــد و بیانگــر دوره طوالنــی افــول
رقابتپذیــری در ســطح بینالمللــی بــود ،ممکــن اســت بــه صــورت قابــل تحمــل
ظاهــر شــده باشــد ،امــا زمانیکــه جریانهــای ورود ســرمایه متوقــف میشــدند،
دیگــر خبــری از ایــن کســریها نبــود .کســری حســاب جــاری دائمــی میتوانــد
بــدون کســری مالــی وجــود داشــته باشــد کــه ایــن مــورد در آســیا و در وقایــع
منتهــی بــه بحــران ســال  1997دیــده میشــد .حتــی ممکــن اســت تأمیــن مالــی
بودجــه در حالــت تعــادل باشــد .در ایــن مــورد ،کســری شــدید و فزاینــده حســاب
جــاری نشــان از فقــدان رقابتپذیــری دارد و ایــن کــه موقعیــت مالــی بایــد محکــم
باشــد و مــازاد اولیــه بــه انــدازه کافــی بــاال وجــود داشــته باشــد (تعــادل بودجــه بــه
اســتثنای پرداخــت بهــره بدهــی دولتــی) تــا تقاضــای داخلــی تعدیل شــود .بســیاری
از دولتهــا و ســرمایهگذاران نتوانســتند ایــن موضــوع را درک کننــد .یــا آنهــا
نتوانســتند روی آن موضــوع کار کننــد؛ بــه ویــژه در صورتــی کــه موعــد انتخابــات
فرا رسیده باشد.
عــدم تعــادل در حســاب جــاری میتوانــد در تجــارت ،خدمــات یــا ســایر
معامــات مالــی (مشــهود و انتقالــی) بــه وجــود آیــد .کســری تجــاری میتوانــد
نشــانگر عــدم وجــود رقابتپذیــری در صــادرات بــه خاطــر کاهــش بهــره وری یــا
وجــود ارز بــا ارزشــی بیــش از حــد واقعــی آن باشــد .یــا کســری حســاب جــاری
میتوانــد بیانگــر بــرات وارداتــی فــراوان غیرقابــل قبــول بــه دلیــل تقاضــای بــاالی
داخلــی باشــد .ممکــن اســت عــدم تعــادل ســاختاری ماننــد وابســتگی بــه واردات
باالی مواد غذایی یا انرژی وجود داشته باشد.
تعــادل در خدمــات میتوانــد باعــث ایجــاد عــدم تعــادل در حســاب جــاری
شــود و ایــن در صورتــی اســت کــه اقتصــاد وابســتگی شــدید بــه بخشهــای
خدماتــی مبتنــی بــر تقاضــای خارجــی ماننــد بخــش گردشــگری داشــته باشــد.
احتمــاالً ایــن نــوع بخشهــا بســیار نوســان پذیــر و نســبت بــه شــوکهای سیاســی
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داخلــی و جهانــی نســبتاً حســاس باشــند .بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه میتــوان
بــه کشــور تونــس اشــاره کــرد کــه در پــی بــروز ناآرامیهــای ســال  2011کــه بــه
برکنــاری بــن علــی ،رئیــس جمهــور این کشــور ،منجــر شــد ،درآمدهای گردشــگری
خود را از دست داد.
عــدم تعــادل در حســاب جــاری همچنیــن میتوانــد ناشــی از جریانهــای
خروجــی مالــی ســنگین بابــت پرداخــت ســود در خــارج از کشــور ،پرداخــت بهــره
بدهیهــای خارجــی یــا حوالههــای کارگــران یــا ســایر نقــل و انتقــاالت باشــد.
اختــال در ایــن جریانهــا کــه بــه حجــم آنهــا یــا میــزان وابســتگی اقتصــاد بــه
آنهــا بســتگی دارد ،میتوانــد باعــث افزایــش ریســکهای پرداخــت شــود .ایــن
مســئله در مشــکالتی کــه اقتصادهــای امریــکای جنوبــی و حــوزه کارائیــب در پــی
کاهــش حوالههــای کارگــران مهاجــر در امریــکا و کاهــش درآمدهــای حاصــل از
صنعــت گردشــگری امریــکا در جریــان وقــوع بحــران اقتصــادی در امریــکا بــا آن
مواجه شدند ،مشهود بود.
تــداوم ارزش بیــش از حــد واقعــی ارز (در شــرایط واقعــی) پیــش درآمــدی بــر
وقــوع بحرانهــای ارز و پرداخــت اســت .گاهــی اوقــات ،تشــخیص ایــن کــه آیــا
قیمــت ارز بیــش از حــد واقعــی آن ارزیابــی شــده اســت ،امــری دشــوار اســت.
روشهــای مختلــف نتایــج مختلــف در پــی دارنــد .قیمــت ارز در برخــی روشهــا در
اثــر تــورم شــریک تجــاری (نــرخ مؤثــر واقعــی ارز) کاهــش مییابــد و در ســایر
روشهــا ،کاهــش قیمــت ارز بــه دلیــل هزینــه کارگــر یــا شــاخصهای قیمــت
کاالی مصرفــی یــا عمــده فروشــی اتفــاق میافتــد .بســته بــه نقطــه شــروع ،ایــن
اقدامــات هــم میتواننــد منجــر بــه نتایــج مختلــف شــوند .ممکــن اســت بحــث و
بررســی درایــن زمینــه بــرای مــدت طوالنــی ادامــه داشــته باشــد .بــا ایــن حــال،
زمانیکــه کســری حســاب جــاری همزمــان بــا وخامــت ســایر شــرایط اقتصــادی بــه
صــورت مــداوم افزایــش یابــد ،تعدیــل نــرخ ارز در صورتــی کــه قــرار باشــد ارز از
هجــوم ســوداگرانه در امــا ن بمانــد ،امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت .بســیاری از
دولتهــای بــازار نوظهــور ،بــه ویــژه در آســیا ،تــا حــدودی بــه منظــور جلوگیــری از
مواجهــه اجبــاری بــا ریســک ناشــی از ایــن هجــوم و تــا حــدودی بــه منظــور تقویــت
رشــد صــادرات تمایــل بــه ارزهــای ارزان داشــتهاند .از ایــن ر و افزایــش قیمــت

 110راهنمای ریسک کشوری

بســیاری از ارزهــای عمــده بــازار نوظهــور بــه پشــتوانه جریانهــای ورود ســرمایه بــا
کاهــش قیمــت دالر در ســال  2009هشــداری بــرای بســیار از دولتهــا بــود کــه
ایــن وضعیــت باعــث تضعیــف مــدل رشــد بــا ســابقه طوالنــی میشــود (مطالعــه
موردی .)4.3
نقاط آسیبپذیر ساختار تجارت

عــدم تعــادل در پرداختهــای خارجــی میتوانــد بیانگــر وجــود مشــکالت
اساســی در ســاختار تجــارت نیــز باشــد .تمرکــز از ســوی شــریک تجــاری منشــأ
عمــده آســیبپذیری اســت .مطالعــات آمــاری نشــان میدهنــد کــه آســیبپذیری
رشــد در برابــر رشــد عمــده شــریک تجــاری یکــی از مهمتریــن عوامــل خارجــی
اســت :رشــد میــان مــدت ضریــب همبســتگی نزدیــک بــه یــک را نشــان میدهــد.
نظامهــای اقتصــادی دارای بــازار داخلــی کوچــک و وابســته بــه رشــد مبتنــی بــر
صــادرات در ایــن ارتبــاط حســاستر هســتند .نــه تنهــا رشــد بلکــه تغییــرات در
نرخ ارز شریک تجاری نیز منتقل میشوند.
حــدود یــک ســوم صــادرات آرژانتیــن بــه بــازار مرکــوزر ،1اتحادیــه گمــرکات
امریــکای جنوبــی ،وارد میشــود کــه حجــم زیــادی از آن بــه برزیــل مـیرود .بحــران
در اقتصــاد برزیــل و کاهــش عظیــم ارزش واقعــی ارز در اواخــر دهــه  1990در
تضعیف قفل ارزی آرژانتین نقش داشت.
ترکیــه در نیمــی از صــادرات خــود بــه اتحادیــه اروپــا متکــی اســت .بحــران
منطقــه یــورو و کاهــش ارزش یــورو در برابــر دالر ضربــه ســنگینی بــه صــادرات
ترکیــه وارد کــرد .ایــن ضربــه نــه تنهــا تقاضــا بــرای کاالی ایــن کشــور را تحــت
تأثیــر قــرار داد ،بلکــه باعــث تضعیــف رقابتپذیــری آن نیــز شــد .ترکیــه انــرژی و
مــواد خــام خــود را بــر حســب دالر وارد و محصــوالت تولیــدی و خدمــات خــود را
بر حسب یورو صادر میکند.
کشــور مکزیــک در زمانیکــه اقتصــاد امریــکا در اوایــل دهــه  2000تضعیــف
شــد ،بــه انــدازه دو برابــر ایــن وضعیــت آســیب دیــد .ایــن کشــور نــه تنهــا بــه
امریــکا بــا اقتصــاد ضعیــف صــادرات انجــام داد ،بلکــه ســهم خــود از بــازار واردات
1. Mercosur
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رقابتی چین و آسیای جنوب شرقی را از دست داد.
شــوکهای مربــوط بــه رابطــه مبادلــه نیــز وجــود دارنــد کــه میتواننــد مثبــت
یــا منفــی باشــند .ایــن شــوکها بــه تغییــرات ناگهانــی در قیمــت صــادرات یــا
واردات کلیــدی اطــاق میشــوند .شــوکهای قیمتــی میتواننــد ناشــی از بــروز
تغییــرات در تأمیــن کاال در ســطح جهــان بــه خاطــر کشــفیات جدیــد ،کاهــش منابع
یــا شــرایط آب و هوایــی باشــند -برداشــت نامناســب قهــوه در برزیــل بــر قیمــت
قهوه در سطح جهان اثر خواهد گذاشت.
تکنولوژیهــای جدیــد میتواننــد بــر رونــد تأمیــن و قیمتهــای جهانــی
کاالهــا اثــر بگذارنــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه توســعه اخیــر در میــدان گاز
شــل اشــاره کــرد کــه بــرای اقتصــاد امریــکا اثــر مثبــت دارد و باعــث کاهــش
وابســتگی آن بــه واردات نفــت میشــود (و بــه تصحیــح کســری حســاب جــاری ایــن
کشــور کمــک میکنــد) امــا ایــن اقــدام اثــرات اســتراتژیک ترکیبــی بــرای بــازار
انــرژی جهــان دارد .شــوکهای رابطــه مبادلــه همچنیــن میتواننــد نشــاندهنده
تغییرات در تقاضای جهانی برای صادرات کاالهای کلیدی باشند.
تمرکــز ســنگین بــر صــادرات مــواد خــام باعــث تشــدید ایــن آســیبپذیری
میشــود .کاهــش قیمــت نفــت یکــی از عواملــی اساســی در فروپاشــی اتحــاد
جماهیــر شــوری ســابق در ســال  1989و یــک دهــه بعــد ،عامــل ناتوانــی روســیه در
بازپرداخــت بدهیهــا درســال  1998بــود .بــه اســتثنای اســترالیا ،کانــادا یــا نــروژ،
کــه دارای بخشهــای اصلــی مجهــز بــه تکنولــوژی پیشــرفته و دارای بهــره وری
بــاال هســتند ،تمایــل ایــن ســاختار اقتصــادی بــه دائمــی کــردن ایــن اتــکای بیــش
از اندازه و دشوار کردن متنوع سازی اقتصادی است.

مطالعه موردی 4.4

شورای همکاری خلیج فارس :آسیبپذیریهای متعدد

کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس تــا حــدودی در بحــران مالــی
ســال  2008جهــان از خــود انعطــاف نشــان دادنــد .ذخائــر ارزی کــه در جریــان
رونــق قیمــت نفــت در دهــه  2000افزایــش یافتــه بــود ،اغلــب دولتهــای عضــو
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شــورای همــکاری خلیــج فــارس را قــادر ســاخت تــا سیاسـتهای مالــی انبســاطی
اتخــاذ و در نتیجــه ،زمینــه را بــرای رشــد در اقتصــاد جهانــی فراهــم کننــد .امــا ایــن
بحــران همچنیــن وابســتگیهای متعــدد خارجــی و آســیبپذیریهای آنهــا
نســبت بــه شــوکهای جهانــی را برجســته کــرد .رکــود جهانــی ســالهای -2008
 2009بــر لــزوم یکپارچگــی منطقـهای بیشــتر جهــت ایجــاد بــازار داخلــی بــه عنوان
محافظ در برابر بروز نوسانات در تقاضای خارجی تأکید داشت.
شــماری از اقتصادهــای حــوزه خلیــج فــارس ،بــه ویــژه اقتصــاد دبــی ،حبــاب
امــاک را تجربــه کردنــد کــه از اوایــل ســال  2008و بــا جریــان خــروج ســرمایه بــا
کاهــش قیمتهــا مواجــه شــده بودنــد .درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت بــا کاهــش
شــدید قیمــت نفــت از  140دالر در هــر بشــکه بــه زیــر  40دالر در هــر بشــکه در
عــرض فقــط ســه مــاه تــا دســامبر ســال  2008بهشــدت افــت کــرد .علیرغــم مــازاد
فــراوان تولیــد نفــت ،افزایــش ســریع اســتقراض خارجــی توســط شــرکتها و
بانکهــا رخ داده بــود کــه دورههــای وام مــورد اخیــر (موعــد ســر رســید وامهــا)
کوتاهمــدت بودنــد .بانکهــای ســرمایهگذاری متعــدد در کویــت از بازپرداخــت
بدهیهــا ناتــوان ماندنــد و بایــد از نهادهــای مالــی در بحریــن ،کویــت و دبــی
پشتیبانی مالی به عمل میآمد.
بــا توجــه بــه کاهــش ارزش دالر و تــورم بــاال در منطقــه ،ریس ـکهایی بــرای
تحمــل قفلهــای دالر وجــود داشــت .انــدازه کوچــک بازارهــای منطقــه (انــدازه
همــه آنهــا کمتــر از  ۵میلیــون اســت؛ بــه جــز انــدازه بــازار عربســتان ســعودی کــه
 ۲۵میلیــون اســت) و ســطح پاییــن یکپارچگــی منطق ـهای باعــث شــد تــا تولیــد
کننــدگان نفــت ســازمان اوپــک بــه تقاضــای خارجــی تکیــه کننــد .چــون صــادرات
غیــر نفتــی در ســایه رکــود حاکــم بــر بازارهــای صــادرات نیــز افــت کــرد ،مشــکالت
موجــود در اقتصــاد واقعــی باعــث شــد تــا بازخــورد منفــی بــرای بخــش مالی داشــته
باشند.
در پــی اجــرای پروژههــای متنــوع ســازی بهشــدت ســرمایهبر ،شــغلهای
اندکــی بــرای کارگــران داخلــی ایجــاد شــد و در نتیجــه ،نــرخ بیــکاری جوانــان
افزایــش یافــت و زمینــه بــروز مشــکالت سیاســی در آینــده فراهــم شــد .علیرغــم
وجــود انگیــزه مالــی ،شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی در کشــورهای عضــو
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شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســال  2009راکــد مانــد و شــاخص اســمی
تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیبــی از  1تریلیــون دالر در ســال  2008بــه حــدود 825
میلیارد دالر در سال  2007افت کرد.

بخش مالی در خط مقدم

رشــد ســریع (و بدهــی محــور) بخــش مالــی در دهــه گذشــته ایــن بخــش را در
خــط مقــدم بحــران جهانــی قــرار داده اســت .اعتبــارات بــا نــرخ ســاالنه بــاالی -30
 40درصــد در مقطــع زمانــی  2008-2007در امــارات متحــده عربــی ،عمــان و
بحریــن و تــا  25درصــد در قطــر رشــد کــرده بــود و تمرکــز داراییهــای سیســتم
بانکــی بــر بخشهــای ســاخت و ســاز و امــاک و مســتغالت نشــان از پدیــدار شــدن
مشکالت داشت.
امــارات متحــده عربــی بــه بدتریــن شــکل خســارت دیــد و نهادهــای مالــی و
دولتــی دبــی تــا حــد زیــادی بــه واســطه اســتقراض بدهــکار شــدند .نســبت بدهــی
بــه شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی دبــی حــدود  12درصــد و خدمــات بدهــی در
ســال  2009معــادل  29درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود .قیمــت امــاک در
زمانیکــه حبــاب امــاک ترکیــد 50 ،درصــد افــت کــرده بــود .دبــی بــه منظــور
تأمین کمکهای مالی اضطراری مجبور شد به ابوظبی متوسل شود.
در کویــت ،نهادهــای نظارتــی رشــد انفجــاری شــرکتهای ســرمایهگذاری را از
دســت داده بودنــد .خــرده فروشــی در محصــوالت پیچیــده یکــی دیگــر از مشــکالت
بــود .خســارتهای وارده بــه بانــک خلیــج (فــارس) (بزرگتریــن بانــک کویــت) در
اکتبــر ســال  2008در زمینــه اوراق مشــتقه ارزی وحشــت و اضطــراب ایجــاد کــرده
بــود و ایــن وضعیــت دولــت کویــت را بــر آن داشــت تــا کلیــه ســپردهها را تضمیــن
کند و  1.4میلیارد دالر سرمایه را تزریق کند تا مانع فرار سپردهها شود.
بــا وجــود چهــار برابــری دارایــی بخــش بانکــی بحریــن نســبت بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی ایــن کشــور ،برخــورداری ایــن کشــور از ضربــه گیــر مالــی محــدود
و تمرکــز داراییهایــی مســموم ،بحریــن یکــی از آســیبپذیرترین اقتصادهــا در
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شکل  )4.4تراز حساب جاری و خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی
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منبع :صندوق بینالمللی پول ،بانک اطالعاتی چشمانداز اقتصادی جهان

بحــران جهانــی اعتبــار بــود .دو بانــک بــزرگ ســاحلی ،بانــک بینالمللــی خلیــج 1و
شــرکت بانکــداری عربــی ،2بایــد مجــددا ً ســرمایه تأمیــن میکردنــد تــا خســارتهای
تا بیش از  1میلیارد دالر را پوشش دهند.

ساختار جریانهای سرمایه ،بدهی و نقدینگی

کســری در حســاب جــاری در نهایــت یــا بایــد بــا ورود خالــص جریانهــای
ســرمایه بــه حســاب ســرمایه یــا بــا برداشــت از ذخائــر ارزی بانــک مرکــزی جبــران
شــود .آســیبپذیری در برابــر شــوکهای خارجــی بــا توجــه بــه ترکیــب
جریانهــای ورود ســرمایه متفــاوت اســت .از لحــاظ جریانهــای ســرمایه غیــر
بدهــی ســاز ،ســهم بیشــتر جریانهــای ســرمایهگذاری خارجــی مســتقیم بــرای
1. Gulf International Bank
2. Arab Banking Corporation
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تأمیــن کســری حســاب جــاری ضربــه گیــر بزرگتــری را در برابــر شــوکهای
جهانــی ایجــاد میکنــد (شــکل  .)4.4ایــن بدیــن دلیــل اســت کــه برخــاف
جریانهــای ســرمایهگذاری در ســهام کــه بــه صــورت ناگهانــی میتواننــد از
کشــور خــارج شــوند ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ایــن چنیــن متحــرک
نیســت .از لحــاظ جریانهــای ســرمایهگذاری در ســهام ،بــه نظــر میرســد کــه
ســرمایهگذاران بــا درآمــد ثابــت یــا بــا ســرمایهگذاری در اوراق قرضــه بیپرواتــر
باشــند و بــه ایــن ترتیــب ،اولیــن نشــانههای وقــوع مشــکل بــه وجــود میآینــد .امــا
بــه نظــر میرســد کــه ســرمایهگذاران بــا ســرمایهگذاری در ســهام کمتــر بیپــروا
عمــل کننــد .احتمــاالً ایــن مســئله بدیــن دلیــل اســت کــه آنهــا بیشــتر بــا
ســرمایهگذاران ســازمانیکه دیــدگاه بلندمدتتــری دارنــد ،مرتبــط باشــند.
ســوداگران ارز کــه بــه دنبــال نــرخ بهــره باالتــر هســتند و روی افزایــش نــرخ ارز
شــرط بنــدی میکننــد -بــازرگان انتقالــی ،-تغییرپذیرتریــن افــراد هســتند و اغلــب
کنترلهــای ســرمایه را کــه توســط دولتهــای ملــی اعمــال میشــوند ،هــدف
قرار میدهند.
در صورتــی کــه پساندازهــا و یــا کســری در بودجــه و حســاب جــاری بــا
اســتقراض ارزی تأمیــن شــده باشــند ،آســیبپذیری بیشــتر افزایــش مییابــد.
حجــم بدهــی خارجــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و پرداختهــای خدمــات
بدهــی نســبت بــه عایــدات حاصــل از صــادرات دو شــاخص کالســیک در تحلیــل
ریســک کشــوری هســتند .امــا تعییــن قابلیــت تــابآوری بدهــی مشــخص یــا ســطح
خدمــات بدهــی هرگــز آســان نیســت .زئیــر ،اولیــن کشــور ناتــوان در بازپرداخــت
بدهیهــا در جریــان مــوج نکــول در اواخــر دهــه  1970تــا اوایــل دهــه ،1980
پرداخــت بهــره خــود را در زمانیکــه نســبت خدمــات بدهــی ایــن کشــور صرفـاً 17
درصــد بــود ،تعلیــق کــرد .همچنیــن مالحظــه شــد کــه کشــورهای امریــکای التیــن
بدهــی و خدمــات بدهــی خــود را کــه میــزان آن بهطــور غیــر منتظــرهای پاییــن
بــود ،نکــول کردنــد .ایــن موضــوع ایــن تصــور کلــی را رقــم زد کــه برخــی کشــورها
از سطح پایین تحمل بدهی برخوردار هستند.
در مقابــل ،کشــورهای توســعهیافته بــار بدهیهــای عمومــی و خارجــی بــا
بیــش از  100درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــرای مــدت طوالنــی بــه دوش
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میکشــند .ســاختار بدهــی ،عمــق بازارهــای ســرمایه داخلــی ،نقدینگــی جهانــی و
ریس ـکپذیری بینالمللــی عوامــل اصلــی هســتند کــه بایــد آنهــا را در تشــخیص
ایــن کــه آیــا یــک کشــور بیــش از حــد اســتقراض دارد ،در نظــر گرفــت .امــا بــا
توجــه بــه نوســان در بازارهــای جهانــی و ارزهــا در چنــد دهــه گذشــته ،قطعـاً بهتــر
اســت کــه نوســانات کمتــر بــوده یــا حداقــل از رونــد نزولــی برخــوردار باشــند.
بهنظــر میرســد کــه اغلــب بازارهــای نوظهــور قدیمیتــر ایــن موضــوع را بــه
خوبــی درک کــرده باشــند .در طــول دهــه گذشــته ،دولتهــای بازارهــای نوظهــور
میــزان اســتقراض ارز خارجــی خــود را از  30درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در
ســال  2002تقریبــاً نصــف کردهانــد و از ایــن ر و آســیبپذیری خــود را در برابــر
شــوکهای خارجــی کاهــش دادهانــد .ایــن مســئله تــا حــدودی نشــاندهنده
موضــع مالــی محتاطانهتــر اســت امــا نشــان از توســعه بازارهــای بدهــی ارز داخلــی
هــم دارد .امــا کشــورهای واقــع در جنــوب صحــرای آفریقــا کــه در چارچــوب طــرح
کشــورهای فقیــر و بهشــدت بدهــکار بانــک جهانــی از بخشــودگی بــاز پرداخــت
بدهــی بهــره بردهانــد (فصــل  ،)8بــه نظــر میرســد کــه بــه ســرعت و مجــددا ً
نسبت به انباشت بدهی ارز خارجی اقدام کنند.
در حالــی کــه بدهــی خارجــی حاکمیتــی در بســیاری از بازارهــای نوظهــور
کاهــش یافتــه اســت ،بهنظــر میرســد کــه نــرخ پاییــن بهــره در ســطح بینالمللــی
از زمــان بحــران ســال  2008بخــش خصوصــی بهویــژه شــرکتها و بانکهــای
کشــورهای توســعهیافته را بــه اســتقراض ارز خارجــی ،ترغیــب کــرده باشــد .ریســک
جدیــد دیگــر اســتقراض خارجــی شــرکتهای چندملیتــی بــازار نوظهــور بــه وســیله
شــعب خــود در خــارج از کشــورها بــوده کــه در تعریــف بدهــی خارجــی نمیگنجــد.
بخــش قابــل توجهــی از ایــن بدهــی نتیجــه قــرار گرفتــن کوتاهمــدت و فزاینــده در
معــرض بحــران توقــف ناگهانــی اســت .یــا اگــر نــرخ بهــره بینالمللــی افزایــش یابــد،
وامهــا بــا نــرخ بهــره باالتــر ارائــه میشــوند و در نتیجــه ،ســیاهه خدمــات بدهــی
افزایــش مییابــد .نقدینگــی در ایــن مقطــع زمانــی حائــز اهمیــت میشــود و حجــم
(نقــد شــوندگی) ذخائــر ارز خارجــی نســبت بــه نیــاز بــه تأمیــن مالــی خارجــی
کوتاهمــدت (کســری حســاب جــاری ،پرداختهــای اصلــی بدهیهــای بلندمــدت
بعــاوه بدهــی کوتاهمــدت) بــه پارامتــری کلیــدی تبدیــل میشــود کــه نمونــه آن
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در ســال  1994در مکزیــک و در ســال  1997در کــره جنوبــی دیــده شــد .بحــران
نقدینگــی نــه تنهــا بــر اقتصادهــای دارای کســری پسانــداز و حســاب جــاری اثــر
میگــذارد کــه نمونــه آن در مــورد کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فارس
دیــده شــد ،بلکــه بحــران نقدینگــی و پرداخــت میتوانــد بــر اقتصادهــای دارای مازاد
بودجــه و حســاب جــاری حتــی در شــرایطی کــه حاکمیت اعتبــار دهنــده بینالمللی
اصلــی اســت ،اثــر بگــذارد .در مــورد امــارات متحــده عربــی ،ایــن موضــوع ناشــی از
ترکیبــی از ریســک گریــزی بــاال و شــوکهای ناشــی از بحــران جهانــی ســال
 ،2008ترکیــدن حبــاب امــاک دبــی ،نهادهــای شــبه حکومتــی بســیار بدهــکار و
ساختار باز پرداخت کوتاهمدت بدهیهای آنها بوده است.
بنابرایــن ،نقــاط آســیبپذیر مالــی وجــود دارنــد .همــان طــور کــه در فصــل 3
بحــث و بررســی شــد ،کانــال اصلــی انتقــال شــوکهای خارجــی بخــش مالــی
اســت .یکپارچگــی بخــش مالــی و ارتباطــات مالــی منطق ـهای نزدیــک شــوکهای
مالــی خارجــی را منتقــل میکننــد .ایــن وضعیــت بــا کاهــش ارزش ارز تشــدید
میشــود و ایــن در صورتــی اســت کــه بخــش بانکــی داخلــی بدهــی ارز خارجــی را
افزایــش داده باشــد .بدهیهــای خارجــی ممکــن اســت بــه نوبــه خــود اعتبــارات
محلــی و حبابهــای امــاک را تغذیــه کــرده باشــند .ایــن موضوعــات در فصــل
بعدی بیشتر بحث و بررسی میشوند.

 .5بحرانهای پرداخت :علل درونکشوری
فصل پیشین ویژگیهای اقتصادی که آسیبپذیری خود را در برابر شوکهای خارجی
افزایش میدهد ،برجسته کرد .اما حتی اگر عرصه جهانی بیخطر باشد ،نقاط ضعف ساختاری
اساسی یک اقتصاد در مرحله خاصی از توسعه یا اتخاذ سیاست نامناسب میتواند خطرات ناشی
از بحرانهای بدهی تولید داخل کشور را ایجاد کنند .کشورهای مصر و آرژانتین نمونههایی
هستند که سیاستهای آنها گرایش به انجام چنین کاری دارند.
جان کاورلی که در دهه  1980کتابی در مورد ریسک کشوری نوشته است ،بر اهمیت
تحلیل اساسی به جای ردیابی ساده نشانههای ریسک کشوری مانند کاهش ذخائر یا افزایش
بدهی تأکید میکند .این موضوع در درک منشأهای مشکالت جاری از اهمیت خاصی برخوردار
است و همچنین میتواند برای ارائه هشدارهای زود هنگام مؤثر واقع شود .وی در کتاب خود با
عنوان تحلیل ریسک کشوری ،کشورها را بر حسب «نوع ریسک کشوری» دسته بندی کرده
است :کشورهای صنعتی پیشرفته ،کشورهای صنعتی جدید ،کشورهای صادر کننده مواد خام،
کشورهای بسیار بدهکار (اشاره به گروه کشورها در زمان بندی دوباره بدهی بریدی در دهه
 )1980و در نسخه  1990این کتاب ،وی کشورهای اروپای شرقی در حال گذار را اضافه کرده
است .این فصل روشی مشابه را در بر میگیرد .اما این روش دارای انواع کلیتر و به روز شده
مبتنی بر دیدگاه دگراندیشانه ریسکهای کشوری در اقتصادهای با سطوح مختلف توسعه است.
این روش از دیدگاه نئو ساختارگرایی توسعه با تأکید بر تغییرات ساختاری و نقش مؤسسات بهره
میبرد (فصل  .)6با توجه به رابطه نزدیک بین بحرانهای مالی و ناتوانی کشور در بازپرداخت
بدهیها ،بخشی در ریسکهای بخش مالی وجود دارد که شامل مطالعه موردی اصالحات دشوار
پیش روی چین است (مطالعه موردی  .)5.2این فصل با «فهرست سرکش» سیاستهایی که
باعث تضعیف توانایی پرداخت میشوند ،به پایان میرسد .صرف نظر از این که تا چه اندازه منابع
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در اختیار یک کشور قرار میگیرند یا تا چه اندازه اقتصاد جهانی مطلوب باشد ،در نهایت این
سیاستهای اقتصادی و این که چگونه کشور به شرایط در حال تغییر داخلی و جهانی پاسخ
میدهد ،هستند که چشماندازهای آن را تعیین میکنند .ساختار سازمانی و ریسکهای سیاسی
و جغرافیای سیاسی در فصل  7بحث و بررسی میشوند.
علل داخلی در ریسک کشوری

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نوع شناسی ریسک ساختاری:
اقتصادهــای پیشــرفته -بازگشــت ریســک عــدم توانایــی در بازپرداخــت بدهیها،
رشد ضعیف و چشمانداز پایه تورمزدایی.
اقتصادهای در حال توسعه متنوع -تله درآمد متوسط ،نوسان رشد
اقتصادهای مبتنی بر منابع -تالش بیوقفه برای اقتصاد متنوع
بازارهای مرزی -در حاشیه اقتصاد جهانی
اقتصادهای جزیرهای کوچک و مراکز مالی ساحلی -نه چندان آرام

جدول  )5.1شاخصهای ریسک ساختاری
رشد تولید ناخالص داخلی
(درصد)

سهم حساب جاری از تولید ناخالص
داخلی (درصد)

2003 2013-2004 2003-1994 2013-2004 2003-1994

سهم پسانداز از تولید ناخالص
داخلی (درصد)
2013-2004 2003-1994 2013

توسعه یافته

2.9

1.6

-0.3

-0.5

74

106

22.1

20.3

متنوع

5.3

6.2

-0.9

-1.2

48

39

25.9

29.7

 -آسیا

7.2

8.6

0.9

3.3

41

35

33.3

43.2

 -اروپا

3.3

3.9

-2.7

-5.6

55

45

18.5

16.3

منابع

1.1

4.6

1.6

5.2

51

31

23.8

29.3

خاورمیانه و
شمال آفریقا

4.0

5.0

2.7

11.6

59

32

27.4

39.6

کشورهای
مستقل
مشترکالمنافع 0.8

4.7

4.3

4.7

38

14

25.6

27.8

3.9

5.6

-2.3

-0.8

59

34

15.2

21.0

خط مقدم
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اقتصادهای پیشرفته

ایــن اقتصادهــا شــامل اقتصادهــای بالــغ در اروپــا ،شــمال امریــکا ،ژاپــن و
اســترالیا و ســایر اقتصادهــا ماننــد کــره جنوبــی و ســنگاپور هســتند .وجــود صنعــت
بــا ارزش افــزوده بــاال (حتــی اگــر ســهم بخــش تولیــد در چنــد دهــه گذشــته
کاهــش یافتــه باشــد) ،صنایــع دانــش بنیــان ،کشــاورزی بــا بهــره وری بــاال و رواج و
نفــوذ خدمــات در کشــور از جملــه مشــخصههای ایــن اقتصادهــا هســتند .نهادهــای
سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــورها در طــول چنــد صــد ســال گذشــته آبدیــده
شــدهاند و آنهــا کشــورهایی دموکراتیــک و نســبتاً بــا ثبــات هســتند .تــا همیــن
اواخــر ،بســیاری از ایــن کشــورها دارای رتبــه  AAAیــا فاقــد ریســک بودهانــد.
علیرغــم ایــن کــه از مجموعــهای از بحرانهــای مالــی ،ارزی یــا بانکــی صدمــه
دیدهانــد ،از دهــه  ،1950ایــن اقتصادهــا توانســتهاند از بــروز بحــران ناتوانــی در
بازپرداخــت بدهیهــا جلوگیــری کننــد و نیازمنــد کمکهــای مالــی چندجانبــه
نبودهانــد (بــه جــز بریتانیــا) .دیــدگاه رایــج ایــن بــوده اســت کــه انعطافپذیــری
کافــی در نهادهــای سیاســی و بــازار و تصمیــم گیــری جهــت مقابلــه پیــش گیرانــه با
مشــکالت وجــود داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،ریســکهای کشــوری در ایــن
اقتصادهــا از پایــان دوره شــکوفایی بعــد از جنــگ جهانــی دوم در دهــه 1970
افزایــش یافتهانــد .در طــول دهــه گذشــته ،افزایــش ریسـکهای کشــوری در قالــب
افزایــش حبابهــای اعتبــار ،بدهیهــای فزاینــده بخــش خصوصــی ،هزینههــای
مداخلــه نظامــی و هزینههــای بــاالی دولــت نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در
رتبهبنــدی آنهــا منعکــس نشــدهاند .آنهــا از بازارهــای مالــی عمیــق برخوردارنــد،
امــا رشــد آنهــا بســیار زیــاد بــوده و بــار مالــی پیــر شــدن جمعیــت را بــه دوش
میکشــند .مشــکل دســتمزدهای واقعــی راکــد و کســری گســترده در حســاب
جــاری در امریــکا وجــود داشــته اســت .تنــزل رتبــه دیــر هنــگام حاکمیــت بــه
دنبــال بحــران مالــی جهانــی ســال  2008و کمکهــای مالــی دولتــی بانکهــای
مهــم و اســتراتژیک باعــث افزایــش بدهیهــای بخــش دولتــی تــا حــدی غیــر قابــل
تحمل شده بود (جدول .)5.1
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شکل  )5.1تغییر در رتبهبندیهای حاکمیتی

ده مورد از بزرگترین تنزل رتبهها و ارتقاها توسط سازمانهای رتبه دهی فیچ ،1مودیز 2و
اساندپی 3در سالهای 2007-2013
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منبع :مجله فایننشیال تایمز 27 ،مارچ 2013

در منطقــه یــور و قبــرس ،یونــان ،ایرلنــد ،پرتغــال و اســپانیا (بــرای بخــش
بانکــی) نیازمنــد کمکهــای مالــی بودنــد .بحــران عــدم تعــادل در منطقــه یــورو و
ترکیبــی از عوامــل تولیــد داخــل از جملــه ترکیــدن حبابهــای امــاک و
بحرانهــای بانکــی (اســپانیا و ایرلنــد) ،اســتقراض دولتــی غیــر قابــل تحمــل ،فقــدان
رقابتپذیــری و کســریهای بــزرگ حســاب جــاری را نشــان داده اســت .در اواســط
ســال  ،2013پنــج ســال پــس از بحــران ،ســازمانهای رتبــه دهــی هنــوز گــزارش
میدادنــد کــه رتبههــای بازارهــای توســعهیافته و نوظهــور همچنــان در جهــت
همگرایــی هســتند کــه ایــن وضعیــت عمدتــاً بــه خاطــر حرکــت رو بــه پاییــن
بازارهای توسعهیافته بود (شکل .)5.1

1. Fitch
2. Moody’s
3. S&P
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اقتصادهای در حال توسعه متنوع

BRIC، CIVETS، the

ایــن دســته از اقتصادهــا مملــو از کلمــات مخفــف اســت:
 ،3G ،11-Nextباشــگاه  ۵درصــد و باشــگاه  ۷درصــد .همــه اینهــا بــه بازارهــای
نوظهــور بــا پتانســیل رشــد ســریع امــا دارای نوســان بــاالی رشــد اشــاره دارنــد .ایــن
وضعیــت نشــاندهنده ریســک کشــوری اســت .ایــن اقتصادهــا شــامل بزرگتریــن
بازارهــای نوظهــور ،برزیــل ،روســیه ،هنــد و چیــن ،و همچنیــن گروه وســیعی شــامل
مکزیــک ،اندونــزی ،تایلنــد ،ترکیــه و آفریقــای جنوبــی ،هســتند کــه بهطــور
فزاینــدهای بــه آنهــا عنــوان اقتصــاد نوظهــور پیشــرفته اطــاق میشــود .برخــی از
کشــورهای اروپــای شــرقی هــم هســتند کــه عضــو اتحادیــه اروپــا هســتند .بازارهــای
نوظهــور پیشــرفته عمومــاً دارای اقتصادهــای متنــوع بــا بخــش صــادرات پویــا
هســتند و اغلــب دارای بخــش مالــی بــاز بــا بازارهــای ســرمایه نســبتاً عمیــق
میباشــند .بــه همیــن خاطــر ،آنهــا مقصــد بــزرگ جریانهــای ســرمایه بینالمللــی
هســتند .در نتیجــه ،مدیریــت ریسـکهای ناشــی از ائتــاف جهانــی آنهــا چالشــی
بــزرگ محســوب میشــود .جریــان خــروج ســرمایه از بازارهــای نوظهــور از اواســط
ســال  2013کــه بــا پیشبینــی تشــدید سیاســت پولــی امریــکا رقــم خــورد ،باعــث
کنــدی چشــمگیر رونــد رشــد شــده اســت .ایــن مســئله باعــث ایجــاد دســته دیگری
بــا عنــوان دســته شــکننده  5شــده اســت :برزیــل ،ایتالیــا ،اندونــزی ،آفریقــای
جنوبــی و ترکیــه .امــا ســایر اقتصادهــای دارای مشــکالت مشــهودتر نیــز میتواننــد
اضافه شوند :آرژانتین ،مصر ،مجارستان ،اوکراین و ونزوئال.
پــس از ســپری شــدن دوره بیثباتــی شــدید در دهههــای  1980و ،1990
بســیاری از کشــورهای واقــع در ایــن گــروه سیاســتهای احتیاطــی را پیــش
گرفتهانــد .آنهــا در دهــه گذشــته توانســتند بــر تــورم بســیار شــدید غلبــه کننــد و
بدهیهــای عمومــی را کاهــش دهنــد (جــدول  .)5.1ایــن وضعیــت فرصتــی بــه
آنهــا میدهــد تــا سیاســتهای انبســاطی ضــد ادواری را در جریــان بحــران
جهانــی اتخــاذ کننــد کــه برخــی از کشــورها ماننــد کشــورهای گــروه «شــکننده »5
تــاش میکننــد تــا کنتــرل اوضــاع را دوبــاره بــه دســت بگیرنــد .نــرخ بــاالی رشــد
اعتبــارات موضــوع قابــل توجهــی اســت؛ هــر چنــد کــه در بســیاری از کشــورها ایــن
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نــرخ هنــوز از اســاس پاییــن اســت .ســاختارهای بخــش مالــی از بســیار پیشــرفته و
رقابتــی گرفتــه تــا غالب ـاً دولتــی بســیار متغیــر هســتند (بــه بخــش ریس ـکهای
مالــی در ادامــه مطلــب مراجعــه کنیــد) .در ســاختار اخیــر ،اعتبــارات یــا توســط
بخــش دولتــی جــذب میشــوند یــا بــه خــواص محــدود تخصیــص مییابنــد .ایــن
اعتبــارات کوتاهمــدت و گرانقیمــت هســتند .ایــن مســئله ســرمایهگذاران داخلــی
را تحــت فشــار قــرار میدهــد تــا بــه اســتقراض ارز خارجــی متوســل شــوند و در
نتیجــه ،بدهیهــای خارجــی و ریســکهای کاهــش قیمــت ارز افزایــش یابنــد.
ســایر بازارهــای نوظهــور کــه بــه اقتصــاد جهانــی پیوســتهاند ،غالبـاً در قالــب صــادر
کننــدگان کاال در حــال شــکل دهــی بــه پایــه تولیــد بــا پتانســیل متنــوع ســازی و
رشــد بیشــتر هســتند .ایــن کشــورها شــامل تونــس ،نیجریــه ،آرژانتیــن ،بنــگالدش،
کلمبیــا ،مصــر ،غنــا ،کنیــا ،پــر و فیلیپیــن و ویتنــام هســتند (ایــن فهرســت کامــل
نیســت و فقــط بــه منظــور ارائــه چنــد نمونــه ارائــه شــده اســت) .عوامــل نــرخ بــاالی
رشــد در دهــه گذشــته روندهــای جهانــی مطلــوب ،جمعیتشناســی مثبــت ،نــرخ
بــاالی شهرنشــینی ،افزایــش طبقــه متوســط و قــدرت خریــد و واقــع شــدن در
کریــدور تجــاری یــا بخشــی از بلــوک تجــاری بــا رشــد بــاال بودهانــد .اغلــب ،ایــن
اقتصادهــا بــه زنجیــره تأمیــن جهانــی وصــل میشــوند .توزیــع درآمــد نقطــه قــوت
آنهــا نیســت .ایــن یــک شــاخص کلیــدی از ریســک کشــوری باالســت و در ایــن
زمینــه ،مطالعــات نشــان میدهنــد کــه هــر چــه نابرابــری درآمــدی بــاال باشــد،
احتمال وقوع مجدد بحرانهای بدهی و پرداخت بیشتر میشود.
کشــور نیجریــه نمونــه خوبــی از اقتصــادی اســت کــه اغلــب ایــن پویایــی مطلــوب
را دارد .برخــاف اقتصادهــای حــوزه خلیــج فــارس ،ایــن کشــور بــازار داخلــی بزرگــی
دارد کــه از قابلیــت اســتقرار صنایــع خوردوســازی و کاالهــای مصرفــی در آن برخوردار
اســت .صــادرات غیــر نفتــی ایــن کشــور صرفــاً  5درصــد کل صــادرات را تشــکیل
میدهنــد و افزایــش ارزش پایــدار نایــرا در ایــن کشــور در شــرایطی اســت کــه نــرخ
ارز از اوایــل دهــه  2000تقریبـاً دو برابــر شــده اســت؛ موضوعــی کــه باعــث تضعیــف
رقابتپذیــری میشــود .از ایــن ر و دورنمــای آینــده بــه عوامــل سیاســی و ســازمانی
و سیاس ـتهای اقتصــادی بســتگی خواهــد داشــت .ریســک کشــوری عمــده در ایــن
دو گــروه ایــن اســت کــه نهادهــای سیاســی و اقتصــادی تــاش میکننــد تــا بــا
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تغییــر اجتماعــی حاصــل از رشــد ســریع همــراه شــوند .توســعه ســازمانی شــامل
شــفافیت و پایبنــدی بــه حاکمیــت قانــون در نهادهــای قضایــی و نظارتــی ،ویژگــی
ضعیــف ایــن کشورهاســت .ایــن شــکنندگی ســازمانی همچنــان بزرگتریــن مانــع در
برابــر اقتصادهــای نوظهــور پیشــرفته اســت کــه بــر دام درآمــد متوســط غلبــه
میکننــد؛ کاری کــه کــره جنوبــی انجــام داده اســت .افــزون بــر آن ،زمانیکــه رونــد
رشــد ماننــد ســال  2013کنــد میشــود ،نقــاط ضعــف اساســی ســاختار آشــکار
میشــوند کــه میتــوان بــه نــرخ پاییــن پسانــداز ملــی و ســطح پاییــن بهــره وری
در ایــن مــورد اشــاره کــرد .وجــود ایــن نقــاط ضعــف منجــر بــه کســریهای مانــدگار
و بــزرگ در حســاب جــاری میشــود (بــه بخــش پساندازهــا در بــاال مراجعــه شــود).
برخــی از کشــورها ،اغلــب کشــورهای واقــع در اروپــای نوظهــور ،شــاهد کاهــش
عجوالنــه نــرخ پسانــداز در دهــه گذشــته بودهانــد کــه ایــن مســئله در کســری
باالی حساب جاری آنها خود را نشان میدهد (جدول .)5.1
بیثباتــی سیاســت اقتصــادی ریســک مهــم دیگــری اســت (مطالعــه مــوردی
 .)5.3زدودن میــراث تاریخــی توســعه عمدتــاً دولــت محــور امــری دشــوار اســت
(مطالعــه مــوردی  .)5.1اصالحــات ســاختاری ماننــد خصوصیســازی و آزادســازی،
غالبــاً تحــت فشــار بحرانهــا انجــام شــدهاند .بــا پیشــرفت اقتصــاد و پیچیدهتــر
شــدن آن ،روی آوردن بــه ابزارهــای مناسـبتر بــازار بــه عنــوان ابزارهــای سیاســت
گــذاری تــا حــدودی بــه دلیــل مقاومــت خــواص صاحــب منصــب بــرای برداشــتن
برخــی کنترلهــا همچنــان امــری دشــوار اســت .مقــررات کســب و کار در جهــت
پیچیــده شــدن هســتند و گرایــش بــه ایجــاد فســاد وجــود دارد .پاداشهــا در ایــن
گــروه از کشــورها در باالتریــن ســطح اعطــا میشــوند و بزرگتریــن چالــش بــرای
مدیریت ریسک کشوری محسوب میشوند.

مطالعه موردی 5.1

مصر :بحرانهای مالی و بدهی و زیگزاگهای سیاستی

علیرغــم اقتصــاد متنــوع و پتانســیل مصــر بــرای رشــد ،این کشــور بــا بحرانهای
مالــی و پرداخــت دورهای دســت و پنجــه نــرم کــرده اســت .در طــول ســالها ،ایــن
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کشــور مجبــور بــوده کــه بــه تزریــق منابــع مالــی از خــارج متوســل شــود تــا
نارساییهای داخلی و بازپرداخت بدهیهای خود را پوشش دهد:.
دهــه  :1960جایگزیــن کــردن واردات دولتــی بــا صنعتیســازی در دوره حکومــت
جمــال عبدالناصــر بــا حــذف و یــا ملــی کــردن ســرمایه خصوصــی همــراه بــود .ایــن
دوره بــا بحــران تعــادل در پرداختهــا و اولیــن موافقتنامههــای متعــدد صنــدوق
بینالمللــی پــول در ســال  1964کــه عقــب نشــینی از سوسیالیســیم دولتــی آغــاز
شد ،به پایان رسید.
دهــه  :1970سیاســت گشــایش و اســتقبال از بخــش خصوصــی انــور ســادات بــا
اولیــن شــکوفایی نفتــی و وجــوه ارســالی از ســوی کارگرانــی کــه در کشــورهای
حــوزه خلیــج کار میکردنــد ،تقویــت شــد .ســرمایه خصوصــی بــا برقــراری ارتبــاط
بــا منابــع مالــی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و اســامی شــکل گرفــت .ایــن دوره
بــا وقــوع جنــگ ســال  1973پایــان یافــت کــه افزایــش هزینههــای دفاعــی و
بدهیهــای خارجــی را در پــی داشــت .در ســال  ،1976برنامــهای در صنــدوق
بینالمللــی پــول بــه تصویــب رســید .کاهــش یارانههــای مــواد غذایــی منجــر بــه
گســترش ناآرامیهــا در ســال  1977شــد و ایــن وضعیــت باعــث لغــو سیاســت
دیگری شد.
دهــه  :1980حســنی مبــارک بــا تأکیــد بــر صنایــع داخلــی بــه سیاســتهای
حمایــت از تولیــد داخلــی ناصــری بازگشــت .امــا بــا ســپری شــدن دوران رونــق نفت
تــا ســال  ،1983ایــن اســتراتژی نشــان داد کــه بــرای رشــد و توســعه مناســب
نیســت .میــزان کســری بودجــه بــه  10درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی رســید و
مجمــوع بدهیهــا بــا میــزان  173درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه اوج رســید.
در ســال  ،1986کشــور مصــر از پرداخــت بدهیهــای خارجــی خــود ناتــوان شــد.
در ســال  ،1987برنامــهای در صنــدوق بینالمللــی پــول بــه تصویــب رســید امــا
اجرا نشد.
 :2003-1990بازگشــت بــه بخــش خصوصــی کــه محــرک رشــد در مصــر اســت .ایــن
کشــور بابــت حمایــت از جنــگ ســال  1991کویــت و مداخلــه نظامــی امریــکا در
عــراق در ســال  2003مشــمول بخشــودگی گســترده بدهــی خــود شــد و کمکهــای
خارجــی را دریافــت کــرد .ایــن موضــوع در کنــار دو مــورد کاهــش ارزش پــول بــه
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کاهــش موقــت فشــارهای مالــی کمــک کــرد .امــا اوضــاع تأمیــن مالــی بــار دیگــر به
دلیــل افزایــش هزینههــای امنیتــی و رکــود درآمدهــا وخیــم شــد .بــا وجــود ایــن
کــه بودجــه دســتگاه امنیتــی حســنی مبــارک افزایــش یافــت ،تخصیــص بودجــه بــه
ارتــش کاهــش یافــت .ارتــش فعالیتهــای اقتصــادی خــود را افزایــش داد تــا
نیازهای خود را رفع کند.
از ســال  2004بــه بعــد :دولــت نزیــف مســتقر شــد و جمــال ،پســر حســنی
مبــارک ،مســئول سیاســت گــذاری شــد .در شــرایط مطلــوب جهانی ،دومیــن دوره
رونــق نفــت و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در حــوزه خلیــج فــارس باعــث
شــد تــا شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد کنــد .بخشهــای پویــا ماننــد
ارتباطــات ،مالــی ،امــاک و مســتغالت ،گردشــگری ،رســانهها و حمــل و نقــل پــا
گرفتنــد .یارانههــای ســخاوتمندانه ســوخت و همچنیــن ســیمان ،فــوالد،
محصــوالت شــیمیایی و کــود بــه نزدیــکان حســنی مبــارک اعطــا شــدند .رونــد
ســریع شهرنشــینی ،حجــم بــاالی بیــکاری جوانــان و افزایــش شــمار افــراد
تحصیــل کــرده و وجــود طبقــه متوســط امیــدوار بــه آینــده باعــث افزایــش
فشــارهای سیاســی شــدند .ارتــش بهشــدت نگــران برنامــه خصوصیســازی
حسنی مبارک شده بود.
دوره پــس از ســقوط حســنی مبــارک :تقــای پیچیــده بیــن بخــش دولتــی ،ارتش
و قســمتهایی از بخــش خصوصــی پــس از ســقوط حســنی مبــارک ادامــه یافــت و
ارتــش رئیــس جمهــور محمــد مرســی را ســرنگون کــرد .امــا در حــال حاضــر ،بخش
خصوصــی بیــن نزدیــکان ســابق حســنی مبــارک ،بنگاههــای اســامی وابســته بــه
گــروه اخــوان المســلمین ،بخشهــای صادراتــی دارای رقابــت محــدود و فعالیتهــای
اقتصــادی ارتــش تقســیم میشــود .ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه ایــن بخشهــا
در پــی کودتــای جــوالی ســال  2013بیشــتر توســعه یابنــد .کشــور مصــر بــا کمبــود
شــدید آب ،انــرژی و گنــدم مواجــه اســت .بــا قطبــی شــدن عمیــق جمعیــت ،اوضــاع
ایــن کشــور بهطــور طبیعــی همچنــان بیثبــات اســت و ایــن وضعیــت تنهــا در
ســایه حمایتهــای مالــی کشــورهای خلیــج فــارس اســت کــه قابــل تحمــل
میشود.
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اقتصادهای مبتنی بر منابع

بــا وجــود وابســتگی شــدید درآمدهــای صادراتــی و بودجــه بــه تعــداد محــدودی
از بخشهــای منابــع ،ریســک کشــوری اصلــی پیــش روی ایــن اقتصادهــا
آســیبپذیری آنهــا در برابــر کاهــش منابــع یــا نوســانات قیمــت کاالهــا در ســطح
بینالمللــی اســت .ایــن اقتصادهــا مــازاد مالــی و حســاب جــاری را تولیــد میکننــد
امــا بــه ســرعت میتواننــد بدهیهــای خــود را در زمانیکــه قیمــت محصــوالت
صادراتــی آنهــا ســقوط میکنــد ،افزایــش دهنــد .در زمانیکــه کاهــش قیمــت
نفــت در دهــه  1980بــا ســرعت بدهــی بخــش دولتــی را بــه بیــش از  100درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش داد ،ایــن مــورد بــرای کشــور عربســتان صــادق بــود
(ایــن مســئله تــا حــدودی بــه ایــن خاطــر بــود کــه عربســتان بــه عنــوان تولیدکننده
االکلنگــی در اوپــک عمــل میکــرد .البتــه ،بعیــد اســت کــه ایــن نقــش تکــرار
شود).
ســاختار اقتصــادی ایــن گونــه اقتصادهــا غالبـاً دولتــی (یــا مبتنــی بــر خانــدان
ســلطنتی) اســت .پرداخــت یارانههــای بــاالی انــرژی و ســایر یارانههــا مشــخصههای
ایــن ســاختار مالــی هســتند .بــه عنــوان مثــال ،یارانههــای انــرژی قبــل از کســر
مالیــات در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا نیمــی از کل یارانههــای انــرژی جهــان را
تشــکیل م ـیداد و معــادل  8.5درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن منطقــه بــود.
تکیــه بــر درآمدهــای مالیاتــی معمــوالً بــه میــزان حداقــل اســت .در طــول دهــه
گذشــته ،بســیاری از صادرکننــدگان منابــع صندوقهــای ســرمایه ملــی را تشــکیل
دادهانــد تــا در زمانیکــه قیمــت کاال ســقوط میکنــد ،سیاســت ضــد ادواری و
تکیهگاهــی موقــت را بــرای اقتصــاد فراهــم کننــد؛ تــا حــدی کــه ریســکها را
کاهــش دهنــد .ریسـکهای کشــوری را میتــوان بــا در پیــش گرفتــن سیاسـتهایی
کــه بــا هــدف متنــوع ســازی اقتصــاد اتخــاذ میشــوند ،نیــز کاهــش داد .امــا هــر
چــه میــزان توســعه کمتــر و هــر چــه بخــش منابــع در مراحــل اولیــه توســعه غالبتر
باشــد ،ایــن کار دشــواتر میشــود .ایــن مرحلــهای اســت کــه کشــور اندونــزی در
حــال عبــور از آن اســت .بیــش از نیمــی از صــادرات کشــور اندونــزی کــه عمدتـاً بــه
کشــور چیــن صــورت میگیــرد ،مــواد خــام ماننــد ســنگ آهــن؛ ذغــال ســنگ،
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شکل :v )5.2
میزان وابستگی به منابع در دهه  2000افزایش یافته است.
 12000-5000دالر ،برابری قدرت خرید2011 ،
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منبع :هاگلند ،نعمت یا بال؟ افزایش وابستگی به مواد معدنی در میان کشورهای با درآمد متوسط و پایین ،مجله مدیریت
سیاستی آکسفورد.2011 ،1

قهــوه و روغــن پالــم هســتند .کشــور اندونــزی بایــد زنجیــره ارزش افــزوده خــود را
بهبــود بخشــد تــا اثــرات رکــود حاکــم بــر چیــن و کاهــش قیمتهــای کاال را
خنثــی کنــد .امــا وجــود زیرســاخت ضعیــف و تحصیــات و مهارتهــای الزم بــرای
صنایع تولیدی سد راه این فرآیند هستند.
بــر اســاس مطالعاتــی کــه توســط اقتصاددانــی بــه نــام دان هاگلنــد در ســال
 2011انجــام شــد ،از میــان  16کشــور بــا درآمــد پاییــن و متوســط کــه بــه عنــوان
کشــورهای وابســته بــه مــواد معدنــی شناســایی شــدهاند (اگــر صــادرات مــواد
معدنــی  25درصــد یــا درصــد بیشــتری از کل صــادرات آنهــا را تشــکیل مـیداد)،
یــک ســوم آنهــا در برابــر مشــکل منابــع آســیبپذیر تلقــی میشــدند -ریســک
1. Oxford Policy Management
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شکل  )5.3اقتصادهای متکی به منابع با درآمد پایین:
وابستگی شدید و فزاینده به منابع.
کمتر از  5000دالر ،برابری قدرت خرید2011 ،
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منبع :هاگلند ،نعمت یا بال؟ افزایش وابستگی به مواد معدنی در میان کشورهای با درآمد متوسط و پایین ،مجله مدیریت
سیاستی آکسفورد.2011 ،

نوســانات شــدید قیمــت کاال میتوانــد بــر توســعه آنهــا اثــر بگــذارد .ایــن وابســتگی
در تقریبـاً همــه کشــورها در طــول دهــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت (شــکلهای
 5.2و  .)5.3حتــی اقتصــاد روســیه کــه از مهــارت و تکنولــوژی برخــوردار اســت،
همچنــان بهشــدت بــه منابــع وابســته اســت و بــه ایــن ترتیــب ،متنــوع ســازی و
مــدرن کــردن ایــن اقتصــاد امــری دشــوار محســوب میشــود (مطالعــه مــوردی
.)6.4
اغلــب ایــن منابــع در مناطقــی واقــع هســتند کــه عملیــات جســتجو در آنهــا
دشــوار اســت یــا در خشــکی محصــور هســتند و هزینــه بــاالی حمــل و نقــل از جمله
معایــب ایــن منابــع اســت .بــه عنــوان مثــال ،کشــور مغولســتان کــه از ذخائــر معدنی
وســیع برخــوردار اســت ،تــا زمانیکــه قیمــت فلــزات بــه انــدازه کافــی بــرای پوشــش
هزینههــای اضافــی حمــل و نقــل افزایــش یافــت ،از تیــررس نــگاه ســرمایهگذاران
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بینالمللــی دور مانــده بــود .ایــن موضــوع درمــورد کشــوری جدیــد بــه نــام ســودان
جنوبــی نیــز صــادق اســت .ایــن کشــور دارای ذخائــر نفتــی اســت ،امــا در خشــکی
محصــور و در زمینــه شــبکه خطــوط لولــه خــود بــه دشــمن خــود ،کشــور ســودان
شــمالی وابســته اســت .سیاســت اقتصــادی میتوانــد نامنظــم و غیــر قابــل
پیشبینــی باشــد .در امریــکای التیــن ،در کشــورهایی ماننــد بولیــوی ،اکــوادور و
ونزوئــا کــه دارای ســاختارهای دموکراتیــک هســتند ،دولتهــای آنهــا کوشــیدهاند
تــا مســئله فقــر و نابرابــری درآمــدی را حــل کننــد امــا سیاســتهای آنهــا
ناهماهنــگ و تــا حــد زیــادی ناکارآمــد بودهانــد .همــان طــور کــه در آرژانتیــن
(مطالعــه مــوردی  )5.3و ونزوئــا دیــده میشــود ،ایــن سیاســتها متکــی بــه
کمکهــای اجتماعــی هســتند کــه در کوتاهمــدت باعــث کاهــش فشــارهای
سیاســی میشــوند ،امــا بــا زمینهســازی بــرای تــورم و تضعیــف ســرمایهگذاری
صرفـاً باعــث افزایــش ایــن مشــکالت در درازمــدت میشــوند .پــس از دوره طوالنــی
مــدت کنترلهــای خنثیکننــده بــر قیمتهــا و نــرخ ارز ،دولتهــای ایــن دو
کشــور بایــد عملگــرا تــر شــوند و قوانیــن نــرخ ارز و ســایر نظارتهــای اجرایــی را
تســهیل کننــد .کشــور پــرو مــورد جالبــی در ایــن زمینــه اســت :ایــن کشــور ایــن
مرحلــه عــوام گرایانــه افراطــی را در دهــه  1980پشــت ســر گذاشــته و بهنظــر
میرســد کــه در دوران رونــق کاال در دهــه  2000منابــع خــود را بهتــر مدیریــت
کرده باشد.
بازارهای خط مقدم ،کشورهای ناتوان در پرداخت سریالی و کشورهای با وضعیت

شکننده

ایــن کشــورها شــامل بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه هســتند کــه
همچنــان بــر لبــه اقتصــاد جهانــی قــرار دارنــد ،امــا وابســتگی بــه شــرایط مالــی
جهانــی همچنــان میتوانــد جریانهــای بــرون مــرزی را بــه ســوی ایــن
کشــورها جــذب کنــد .اگــر چــه تمرکــز زیــاد روی مدیــران ریســک کشــوری
صــورت نمیگیــرد ،پروژههــای بــا تأمیــن مالــی از طریــق ترکیبــی از منابــع
مالــی بخــش خصوصــی ،خیریــه و تأمیــن مالــی چندجانبــه ظاهــر میشــوند.
ایــن دســته شــامل کشــورهای جدیــدی اســت کــه از دل تقســیمات قومــی
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کشــورهای موجــود بــه وجــود آمدهانــد .برخــی از ایــن کشــورها ماننــد آلبانــی،
ارمنســتان ،گرجســتان و روانــدا از تمایــل بــه ســرمایهگذاری بینالمللــی کافــی
بــرای انتشــار اوراق قرضــه دولتــی در بازارهــای بینالمللــی برخوردارنــد .ســایر
کشــورها ماننــد آنگــوال ،موزامبیــک و ســیرالئون از ذخائــر غنــی برخــوردار
هســتند امــا اخیــرا ً بــا خــاص شــدن از شــر جنگهــای داخلــی طوالنیمــدت
بــا خطــرات اســتقراض خارجــی بیــش از حــد ســریع مواجــه هســتند .تازهتریــن
کشــورهایی کــه عضــو ســازمان ملــل متحــد شــدهاند ،تیمــور شــرقی ،کــوزوو و
ســودان جنوبــی هســتند کــه بــه دنبــال منابــع مالــی بیشــتر در خاورمیانــه
هستند.
ایــن کشــورها از ریســک کشــوری باالیــی برخــوردار هســتند ،زیــرا آنهــا یــاد
میگیرنــد کــه چگونــه اقتصادهــای خــود را بــدون گرفتــار شــدن در بدهیهــای غیــر
قابــل تحمــل و ناتوانــی در بازپرداخــت ایــن بدهیهــا اداره کننــد .برخــی از آنهــا ایــن
وضعیــت را مدیریــت نمیکننــد و بــه کشــورهای ناتــوان در پرداخــت بدهــی ســریالی
تبدیــل میشــوند کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه جمهــوری دموکراتیــک کنگــو
(جمهــوری زئیــر تــا ســال  )1997اشــاره کــرد کــه  20بــار در فاصلــه زمانــی  1976تــا
 2010ساختار بدهی دولتی خود را بازسازی کرده است.
چالــش دیگــر مدیریــت ریســک کشــوری عبــارت اســت از کشــورهایی کــه بــه
اســتبداد خودخواســته وارد یــا از آن خــارج میشــوند و یــا زیــر بــار تحریمهــای
بینالمللــی میرونــد و گاهــی اوقــات ،عنــوان کشــورهای شــکننده بــه آنهــا
اطــاق میشــود -حــدود  50کشــور .در کشــورهایی ماننــد کامبــوج ،اتیوپــی و
میانمــار کــه بــه تازگــی مجــددا ً بــه اقتصــاد جهانــی پیوســتهاند ،ریســک کشــوری
همچنــان باالســت و ایــن بــه خاطــر شــکنندگی نهادهــای اقتصــادی و سیاســی
آنهاســت .ســایر کشــورها ماننــد کوبــا ،بولیــوی ،ایــران و زیمبــاوه کــه قب ـ ً
ا دارای
اقتصــاد نویــد بخــش بودنــد ،دســتخوش بحــران سیاســی شــده و بــه حاشــیه اقتصاد
جهانــی رانــده میشــوند .دغدغههــای حقــوق بشــری ماننــد مهاجــرت گســترده و
میــراث اختالفــات خشــونت آمیــز و شــبکههای تروریســتی غالبـاً مخــوف از جملــه
مشخصههای کشورهای شکننده هستند.
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اقتصادهای جزیرهای کوچک و مراکز مالی ساحلی

بحــران ارزی و بانکــی غیــر عــادی در ایســلند -مقدمــه اولیــه بحــران جهانــی
ســال  -2008و کمکهــای مالــی مســتمر قبــرس در ســال  2013ریســکهای
بــاالی کشــوری در ایــن اقتصادهــای بــه ظاهــر آرام را برجســته کردهانــد .ایــن دو
موضــوع ریسـکهای بخــش مالــی بیــش از انــدازه بــزرگ و تحــت نظــارت ضعیــف
را نشــان میدهنــد .بــه شــرط رعایــت انصــاف در مــورد قبــرس ،تأثیــر شــوکهای
یونــان بــر مشــکالت ایــن کشــور افــزوده اســت امــا آســیبپذیری بــاال در برابــر
شــرایط و اوضــاع در شــرکای اقتصــادی آنهــا ویژگــی اقتصادهــای کوچــک اســت.
بــر عکــس ،و بــا نشــان دادن نقطــه قــوت چیــن در جریــان بحــران ســال ،2008
هنگکنــگ عملکــردی صبورانــه داشــت کــه تحــت انضبــاط ســفت و ســخت
هیــأت پولــی ایــن کشــور بــه پشــتوانه ذخائــر ارز خارجــی انبــوه آن اداره میشــد.
امــا حتــی اگــر چنیــن بــوده باشــد ،کشــور هنگکنــگ بــه ســهم خــود در معــرض
حمــات ســوداگرانه در زمینــه ارز و ترکیــدن حبابهــای بخــش دارایــی و امــاک
بــوده اســت -ایــن موضــوع یــاد آوری ایــن نکتــه اســت کــه بحرانهــای مالــی و
پرداخــت میتواننــد بــر همــه کشــورهای اثــر بگذارنــد .مشــکالت مراکــز مالــی
ســواحل کارائیــب کــه قبـ ً
ا تحــت تأثیــر مجموعـهای از طوفانهــای خســارت بــار
تضعیــف شــده بودنــد ،بــر اثــر بحــران جهانــی افزایــش یافتــه اســت .بــه عنــوان
مثــال ،کشــور جامــا ئیــکا کــه ســاختارهای بدهــی خــود را بارهــا بازســازی کــرده
بــود ،در ســال  2013کمکهــای مالــی دریافــت کــرد .ریس ـکهای بخــش مالــی
کــه در ادامــه بحــث و بررســی شــدهاند ،بــه صــورت کامــل در ایــن دســته بــه کار
یروند.
م 
ریسکهای بخش مالی

میــزان متفــاوت توســعه بخــش مالــی بــر اســاس انــدازه و عمــق آن نســبت
بــه اقتصــاد و ســاختار آن ماننــد نقــش بانکهــای دولتــی بیانگــر انــواع مختلــف
ریســک کشــوری و آســیبپذیریها در برابــر شــوکهای جهانــی هســتند.
دســتههای بخــش بانکــی و مالــی کــه در شــکل  5.4نشــان داده شــدهاند،
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شکل  )5.4دستههای بخش بانکی و مالی
بزرگ /توسعهیافته پیچیده

اندازه متوسط /رشد آسیبپذیر

یکپارچگی جهانی

تسلط دولت

شفافیت پایین

انزوا
منبع :نویسنده

شــماری از ویژگیهــای بــارز و ریســکهای کشــوری مرتبــط بــه آنهــا را بــا
پیشــرفت رونــد توســعه برجســته میکننــد .در واقعیــت ،کشــورها نمیتواننــد
بــه صــورت واضــح در ایــن دســتهها قــرار بگیرنــد و همپوشــانی داشــته باشــند.
ایــن مســئله همچنیــن مزایــا و ریس ـکهای کشــفیات جدیــد در بخــش بانکــی
را کــه بــه واســطه بانکــداری ســیار و ظهــور پــول دیجیتالــی ظاهــر میشــوند،
به حساب نمیآورد.
کوچک /فاقد شفافیت

ایــن مــورد در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه بــا درآمــد پاییــن و دارای
بخــش کشــاورزی معیشــتی بــزرگ صــادق اســت .آنهــا نوعـاً دارای اقتصــاد نقــدی
هســتند .طــا و زمیــن ابزارهــای ســپرده ترجیحــی در ایــن نــوع اقتصادهــا هســتند.
بخــش بانکــی در مناطــق روســتایی حضــور حداقلــی دارد؛ هــر چنــد کــه تأمیــن
مالــی خــرد و پــول ســیال از طریــق هدایــت وجــوه بــه شــرکتهای کوچــک بــه
تغییــر ایــن وضعیــت کمــک میکننــد .اعتبــار بخــش خصوصــی کمتــر از  30درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت (کــه در سرتاســر ایــن بخــش بــه عنــوان اعتبــار
خصوصــی بــرای نهادهــای غیــر مالــی تعریف شــده اســت ،میانگیــن.)۲۰۱۰-۲۰۰۸ ،
اغلــب ایــن اقتصادهــا در جنــوب صحــرای آفریقــا واقــع هســتند .در ایــن منطقــه ،به
عنــوان مثــال در کشــور آنگــوال ،ایــن نســبت  15درصــد اســت .بخــش بانکــی عمدتـاً
دولتــی اســت و در برابــر شــوکهای جهانــی نســبتاً محافظت شــده اســت .ریسـکها
در اینجــا شــفافیت ضعیــف ،ســطح پاییــن واســطه گــری مالــی و اغلــب ســطح
باالی کالهبرداری و فساد هستند.
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دولتی/ناکارآمد

ایــن مشــخصه شــمار زیــادی از کشــورهای نوظهــور اســت کــه نســبت اعتبــار
خصوصــی بــه شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی در آنهــا از  100درصــد در چیــن
تــا  30درصــد در مصــر تغییــر میکنــد .بــه نظــر میرســد کــه ســاختارهای مالــی
بــر اســاس شــاخصهای اســتاندارد میتواننــد ریســکهای پاییــن داشــته باشــند
و میتواننــد مــدت زمــان طوالنــی دوام بیاورنــد .آنهــا ممکــن اســت حتــی
انعطافپذیــری قابــل توجهــی از خــود نشــان دهنــد چــرا کــه مــدل بانکــی زیربنایــی
آنهــا نســبتاً محافظهکارانــه و دارای نســبتهای اعتبــار بــه ســپرده پاییــن و اتــکای
کم به تأمین مالی تأثیرگذار از سوی بانکهای بینالمللی است.
ریس ـکها بیشــتر در داخــل ایــن بخشهــای بانکــی ایجــاد میشــوند .گــزارش
ســال  2008دولــت هنــد در خصــوص اصالحــات بخــش مالــی بــه صراحــت از
اتــکای بســیار شــدید ایــن کشــور بــه انتقــال اجبــاری بدهیهــای دولتــی بــه
مؤسســات مالــی ایــن کشــور و لــزوم آزاد کــردن ترازنامههــای آنهــا ســخن گفتــه
اســت .دسترســی بــه اعتبــارات بــه صــورت سیاســی صــورت میگیــرد و محــدود بــه
حلقــه محــدود نهادهــا و وابســتگان دولــت میشــود کــه اعتبــارات یارانــهای را
دریافــت میکردنــد .تحقیقــات ســرجیو الزارانــی و همکارانــش در خصــوص
بانکهــای دولتــی در برزیــل ( )2009-2002نشــان م ـیداد کــه اعتبــارات بهطــور
قابــل مالحظـهای بــه بنگاههــای واقــع در مناطقــی کــه سیاســتمداران دولتگــرا در
آن مناطــق رقابــت سیاســی داشــتند ارائــه میشــد یــا بــه بنگاههایــی تخصیــص
مییافــت کــه کمکهــای مالــی بــه کاندیداهــای پیــروز انتخابــات اخیــر ارائــه
یکردند.
م 
بســیاری از نهادهــای مالــی ممکــن اســت بــه صــورت اثرگــذار ورشکســته باشــند
و میــزان بــاالی وامهــای غیــر فعــال را بــه نهادهــای دولتــی اعطــا کــرده باشــند .امــا
ایــن وضعیــت میتوانــد بــرای مــدت طوالنــی ناشــناخته باقــی بمانــد .اگــر حاکمیــت
در موقعیــت مالــی قــوی باشــد ،ماننــد موقعیــت مالــی چیــن ،وامهــای غیــر فعــال
بــه صــورت دورهای تأدیــه میشــوند و بــه شــرکت مدیریــت دارایــی منتقــل
میشــوند و بــه ایــن ترتیــب ،ترازنامههــای بانــک بــرای دور دیگــری از اعتبــارات

یروشک نورد للع :تخادرپ یاه نارحب 135

یارانهای تسویه میشوند.
ایــن سیســتمها احتمــاالً خودنگهــدار بــوده و بــه ســختی اصــاح میشــوند و
میــزان رقابــت آنهــا پاییــن اســت .بــا توجــه بــه گــزارش بانــک جهانــی ،بخشهــای
بانکــی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا نســبت بــه مناطــق در حــال توســعه دیگــر
دارای پایینتریــن ســطح رقابــت هســتند .بخــش بانکــی دبــی نمونــهای از ایــن
بانکهاســت .بــا وجــود ایــن کــه ایــن بانــک دارای نقــاط قــوت زیــاد و عمیــق
اســت ،و علیرغــم فرآینــد اهرمزدایــی (کاهــش بدهیهــا) از زمــان بحــران امــاک
و بانکــی در ســال  ،2009میــزان اعتباردهــی بانکهــای دبــی بــه نهادهــای محلــی
و نهادهــای دولتــی دیگــر از دهــه  1970در باالتریــن ســطح بــوده اســت (مطالعــه
موردی .)4.4
کنتــرل نــرخ بهــره معمــوالً اقدامــی محــوری بــرای ایــن مــدل بــوده و اختــاف
زیــادی بیــن نــرخ بهــره ســپرده و وامدهــی در ایــن مــدل وجــود دارد .بــه ایــن
ترتیــب ،ایــن امــکان بــرای بانکهــا فراهــم میشــود تــا ســود زیــادی را کســب
کننــد .ایــن وضعیــت باعــث ترغیــب رشــد بخــش بانکــی ســایه میشــود و بــه ایــن
ترتیــب ،آنهــا پساندازهــای بــا نــرخ برگشــت باالتــر را جــذب میکننــد .مؤسســات
بانکــی ســایه عمدتــاً بدهــکار هســتند و تمرکــز آنهــا بــر بخشهایــی بــا رشــد
ســریع ماننــد بخــش امــاک اســت کــه گاهــی اوقــات کاال را بــه عنــوان وثیقــه
میپذیرنــد .امــا آن طــور کــه وضعیــت در چیــن نشــان میدهــد (مطالعــه مــوردی
 ،)5.2مدیریت آزادسازی و اصالحات مالی پی در پی امری دشوار است.

مطالعه موردی 5.2

چین :ریسکهای بخش مالی

در  20ژوئــن  ،2013نــرخ اســتقراض شــبانه در بــازار بیــن بانکــی چیــن رکــورد
بــاالی  30درصــد را ثبــت کــرد .ایــن وضعیــت بــه بازارهــا شــوک وارد کــرد و باعــث
افزایــش نگرانیهــا دربــاره ریس ـکهای نکــول در بخــش بانکــی چیــن شــد .ایــن
همچنیــن نشــانگر نقطــه تحــول رونــق اعتبــارات غیــر قابــل تحمــل چیــن اســت و
مســائل وســیعتر ،بــه ویــژه بخــش بانکــی ســایه ،را مــورد توجــه قــرار داده اســت.
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رخدادهــای مشــابه کــه در دســامبر ســال  2013و ژانویــه ســال  2014اتفــاق
افتادنــد ،ایــن بــار بــا اولیــن نکــول محصــوالت مدیریــت دارایــی در بخــش بانکــی
ســایه چیــن همــراه شــدند .اولیــن نکــول اوراق قرضــه شــرکت محلــی چیــن در 7
مــارس  2014بــود -عــدم پرداخــت بهــره اوراق قرضــه  5ســاله بــه ارزش  1میلیــارد
یوآنــی کــه توســط شــرکت دانــش و تکنولــوژی انــرژی خورشــیدی شــانگهای
چائــوری منتشــر شــده بــود .ســپس ،در تاریــخ  24مــارس اولیــن دور در یــک بانــک
منطقــهای کوچــک بــه نــام بانــک تجــاری روســتایی جیانگســو شــیانگ ســر
رســید کــه بانــک مرکــزی چیــن ،بانــک خلــق چیــن را ملــزم میکــرد تــا وارد عمــل
شود.
ایــن بــاور در حــد گســترده وجــود داشــت کــه بحــران اعتبــاری ژوئــن ســال
 2013بــه عمــد توســط بانــک خلــق چیــن و در قالــب بخشــی از سیاسـتهای اهــرم
زدائــی (کاهــش بدهــی) چیــن ســازماندهی شــده بــود تــا رونــد رشــد فعالیتهــای
سیســتم بانکــی ســایه کاهــش یابــد .ایــن رخــداد بــه عنــوان تغییــر سیاســت عمــده
توســط بانــک خلــق چیــن تلقــی میشــود کــه اســتفاده بیشــتر از ابزارهــا و انضبــاط
بــازار را تحمیــل میکنــد .همیــن انگیــزه عامــل گســترش دادوســتد اوراق قرضــه
یــوان در نیمــه مــارس بــود -هشــداری مبنــی بــر ایــن کــه ارز یــک ســرمایهگذاری
یــک طرفــه نبــود .در واقــع ،ابزارهــای ســنتی سیاســت اجرایــی بانــک خلــق چیــن
در مهــار گســترش بیــش از حــد اعتبــار بــرای دســتیابی بــه موازنــه مجــدد
اقتصــادی بهطــور فزاینــدهای ناکارآمــد هســتند .امــا بعیــد اســت کــه گــذار روان و
آرام باشــد .راهبــری بــازار اعتبــارات چیــن از زمــان بســته انگیزشــی  4تریلیــون
یوآنــی ( 568میلیــارد دالری) در نوامبــر ســال  2008دشــوارتر شــده اســت .متعاقبـاً،
تأمیــن مالــی اجتماعــی (میــزان کل اعتبــار در چیــن شــامل وامهــای بانکــی،
وامهــای ســپرده ،وامهــای شــرافتی ،پذیــرش بانکــی ،تأمیــن مالــی اوراق قرضــه
شــرکتی خالــص و ســهام ســرمایهگذاری غیــر مالــی) از  129درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی در ســال  2008بــه  195درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در پایــان ســه
ماهــه اول ســال  2013افزایــش یافــت و همچنیــن بــر اســاس گــزارش صنــدوق
بینالمللــی پــول ،سیســتم بانکــی ســایه حــدود  30درصــد کل وامهــای بانکــی
تحــت کنتــرل را بــه خــود اختصــاص میدهــد .بــا وجــود ایــن کــه فعالیتهــای
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سیســتم بانکــی ســایه در چیــن دربرگیرنــده محصوالتــی بــا پیچیدگــی کمتر اســت،
تمرکــز بــر بخــش امــاک تورمــی و اســتفاده از کاالهایــی ماننــد مــس در قالــب
وثیقــه در پوشــش محصــوالت مدیریــت ثــروت دربردارنــده ریسـکهای فــراوان ،بــه
ویــژه ریسـکهای اخالقــی ،هســتند .بانکهــای تجــاری بــه عنــوان مجــرای توزیــع
ایــن محصــوالت مصــون نیســتند و هیــچ یــک از تجــار کاال در سراســر جهــان نگــران
میزان موجودی کاالی خارج از دادوستد در چین نیستند.
ریشــه مشــکل ،انحرافــات بــازار ناشــی از انعطافپذیــری محــدود چیــن و
اصالحــات طوالنــی مــدت و آزادســازی نــرخ بهــره اســت .گســترش سیســتم بانکــی
ســایه تــا حــد زیــادی محصــول جانبــی فشــار مالــی ناشــی از نــرخ ثابــت بهــره در
چیــن اســت .بانــک خلــق چیــن گام مهمــی را در زمینــه حــذف نظارتهــا بــر نــرخ
وامدهــی در اوت  2013اتخــاذ کــرد ،امــا آزادســازی نــرخ ســپرده بــه تأخیــر افتــاده
اســت تــا زمانیکــه سیســتم بیمــه ســپرده برقــرار شــود .ارتقــاء ســاختاری در نــرخ
ســپرده کــه میتوانــد بــر ســودآوری بانکهــای بــزرگ و شــرکتهای دولتــی
تأثیــر بگــذارد و بــه منابــع مالــی دولــت محلــی صدمــه بزنــد ،بــا مخالــف تعــداد
زیــادی از شــخصیتهای قدرتمنــد مواجــه میشــود .ایــن مســئله بانــک خلــق
چیــن را کــه بهصــورت ســنتی اصالحطلبتریــن نهادهاســت ،در معــرض مخالفــت
شــدید کســانی قــرار میدهــد کــه از آمادگــی الزم بــرای فــدا شــدن در مســیر رشــد
سریع تولید ناخالص داخلی چین برای اصالحات مالی برخوردار نیستند.

اندازه متوسط /آسیبپذیریهای باال

ایــن مرحلــه مشــخصه تعــداد زیــادی از بازارهــای نوظهــور بزرگتــر اســت کــه
بخشهــای بانکــی خــود را در دهههــای  1980و  1990خصوصیســازی کردهانــد؛
هــر چنــد کــه برخــی از بزرگتریــن بانکهــا ممکــن اســت هنــوز تحــت مالکیــت
دولــت باشــند .عمــق بخــش بانکــی همچنیــن گســترده اســت و نســبتهای
اعتبــارات بخــش خصوصــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی از  80-50درصــد در برزیــل،
آفریقــای جنوبــی و ترکیــه تــا بیــش از  100درصــد در مالــزی ،کــره جنوبــی و تایلند
تغییــر میکنــد .ایــن اقتصادهــا عموم ـاً از پوشــش جامــع بیمــه ســپرده و مقــررات
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منطقــی خوبــی برخــوردار هســتند کــه در جریــان بحرانهــای بانکــی متعــدد
آبدیده شد هاند.
ایــن بخشهــای مالــی همچنیــن شــامل تعــدادی بــازار ســرمایه عمیقتــر
ماننــد بازارهــای بــزرگ پــول و اوراق قرضــه شــرکتی و صنعــت خدمــات مالــی رو بــه
رشــد هســتند .بــا ایــن حــال ،بازارهــای مالــی عمیقتــر میتواننــد باعــث افزایــش
نوســان و ریســک شــوند ،چــرا کــه آنهــا بــه مقصــد جریانهــای ســرمایه جهانــی
تبدیــل میشــوند .بررســیها نشــان میدهــد کــه در حالــی کــه بازارهــای
عمیقتــر کاال و پــول میتواننــد باعــث افزایــش انعطافپذیــری شــوند ،بازارهــای
بدهــی عمیقتــر مرتبــط بــا نوســانات باالتــر هســتند .عــدم تطابــق ارزی و ســر
رســیدها ،مــوارد تمرکــز و حســابداری خــارج از ترازنامــه همچنــان ریســکهای
عمــده در ایــن بازارهــا بــه شــمار میرونــد .بخــش بانکــی اغلــب مجــرای جریانهــای
ورود ســرمایه خارجــی اســت کــه خــوراک رونــق اعتبــارات داخلــی را تأمیــن
شکل  )5.5اعتبارات بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
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میکننــد .از ایــن ر و ایــن سیســتمها آســیبپذیرترین سیســتم در برابــر توقــف
ناگهانــی جریانهــای ورود ســرمایه و نوســانات ارز هســتند (کــه ایــن مســئله بــه
نوبــه خــود باعــث افزایشهــای وامهــای غیــر فعــال میشــود) و بــه ایــن ترتیــب،
باعــث تضعیــف ترازنامههــای بانکــی میشــوند و احتمــاالً وارد چرخ ـهای نامطلــوب
از بحران بانکی ،بحران حاکمیتی و نکول میشوند.
در جریــان بحــران مالــی جهانــی  ،۲۰۰۹-۲۰۰۸رشــد  36درصــدی اعتبــارات در
بانکهایــی ماننــد بانــک توســعه برزیــل و بانــک توســعه چیــن باعــث تقویــت رشــد
بــه همــراه جهــش وامدهــی ضــد ادواری شــد .ایــن مســئله باعــث تغییــر رونــد
موجــود در اقتصادهــای در حــال توســعه بــا ســهم رو بــه کاهــش دولــت (از کل
داراییهــا) در بخــش مالــی از  67درصــد در ســال  1970بــه  22درصــد در ســال
 2007شــد؛ موضوعــی کــه باعــث افزایــش نگرانیهــا دربــاره کیفیــت داراییهــا بــا
توجه به رشد سریع ایجاد اعتبار طی چند سال میشود.
توسعهیافته /پیچیده

ایــن گــروه شــامل بخشهــای بانکــی اســت کــه نســبت اعتبــارات بخــش
خصوصــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در آنهــا در محــدوده  ۲۰۰-۱۰۰درصــد
اســت .برخــی از بخشهــای بانکــی مشــکل دار در قبــرس ،ایرلنــد و اســپانیا از
نســبت بــاالی  200درصــد برخــوردار هســتند .بســیاری از ریســکهای فــوق
همچنیــن در بخشهــای مالــی بــازار توســعهیافته بــه کار میرونــد؛ حتــی اگــر
اوراق قرضــه متنــوع و عمیقتــر ،بازارهــای ارز خارجــی و کاال ،بازارهــای ســهام،
شــرکتهای بیمــه ،صندوقهــای بازنشســتگی و تخصــص گســترده مدیریــت وجــوه
زمینــه بــروز ریســکهای متنوعتــر را فراهــم کننــد .پیچیدگــی و انــدازه بخــش
مالــی و تمرکــز داراییهــا بــا وجــود برخــی مؤسســات بســیار بــزرگ بــه عامــل بــروز
ریســک بــزرگ تبدیــل شــدهاند .بانکهــای بســیار بــزرگ در حــال حاضــر بزرگتــر
هســتند و سیســتم بانکــی در ایــاالت متحــده امریــکا نســبت بــه زمــان قبــل از
بحــران متمرکزتــر اســت .کارکــرد خــود مولّــد بازارهــای مالــی نیــز وجــود دارد کــه
بهطــور فزاینــدهای از اقتصــاد واقعــی جــدا میشــوند .ایــن نگرانیهــا در اظهــارات
ناظــر ســابق بریتانیــا ،لــرد ترنــر ،بــه چشــم میخورنــد کــه در بریتانیــا ،صرف ـاً 15
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درصــد کل جریانهــای مالــی در عمــل وارد پروژههــای ســرمایهگذاری میشــوند.
بقیــه ایــن جریانهــای مالــی صــرف کمــک بــه تأمیــن مالــی داراییهــای شــرکتی
موجــود ،امــاک و مســتغالت یــا مصــرف تضمیــن نشــده در بخــش خصوصــی
میشــود .انــدازه و پایــش فعالیتهــای سیســتم بانکــی ســایه نگرانــی عمــده دیگــر
اســت .بــر اســاس گــزارش نهــاد اوراق بهــادار و بازارهــای مالــی اروپــا در ســال
 ،2014بدهــی سیســتم بانکــی ســایه در ایــاالت متحــده امریــکا  92درصــد کل
بدهــی بانکــی امریــکا در نیمــه ســال  2013بــوده اســت کــه از نقطــه اوج 169
درصد از میزان سه ماهه نخست سال  2008کمتر است.
نقــاط آســیبپذیر بــازار مالــی در بازارهــای توســعهیافته تــا بحــران ســال
 2008بهطــور کامــل آشــکار شــدهاند .ایــن مســئله منجــر بــه بــروز موجــی از
وضــع مقــررات جدیــد میشــود کــه ایــن مقــررات هــم ریس ـکهای خــاص خــود
را بــه همــراه دارنــد (فصلهــای  9و  .)10مســئله دیگــر گســترش بیســابقه
کمــی اســت کــه خــط فاصــل بیــن
ترازنامــه بانکهــای مرکــزی در نتیجــه تســهیل ّ
سیاســتهای مالــی و پولــی را از بیــن میبــرد .قبــل از ســال  ،2008نقــش
بانکهــای مرکــزی در اهــداف اســتقالل بانــک مرکــزی و هدفگــذاری تــورم
تعریــف میشــد .اســتقالل بانکهــای مرکــزی در حــال حاضــر در وضعیــت ریســک
قــرار دارد و هدفگــذاری تــورم نشــان داده کــه بــه انــدازه کافــی نبــوده اســت چــرا
که این نقش نتوانسته مشکل حبابهای دارایی را حل کند.
ریسکهای سیاست اقتصادی

در بخــش قبــل برخــی نقــاط ضعــف ســاختاری در اقتصــاد کــه میتواننــد
ناشــی از بحرانهــای پرداخــت و ناتوانــی در بازپرداخــت بدهیهــا باشــند ،مــورد
تأکیــد قــرار گرفتنــد .ســرانجام ،ایــن سیاس ـتها هســتند کــه باعــث بــروز بحــران
پرداخــت میشــوند؛ حتــی در زمانیکــه یــک کشــور از منابــع انســانی و طبیعــی
برخــوردار باشــد .هنــگام افزایــش فشــارهای سیاســی و اقتصــادی (فصــل  ،)6ناتوانــی
از اداره جنــگ یــا پرداخــت بدهیهــا ،دولــت طیفــی از واکنشهــا بــا ســطوح
مختلــف ریســک را انتخــاب میکننــد .ایــن واکنشهــا شــامل اتخــاذ سیاسـتهایی
ماننــد کنتــرل ســرمایه میشــود کــه باعــث افزایــش ریســکهای انتقالــی و

یروشک نورد للع :تخادرپ یاه نارحب 141

تبدیلپذیــر شــده و یــا منجــر بــه مصــادره و ملــی کــردن داراییهــا یــا لغــو پروانــه
خواهــد شــد( .ایــن ریس ـکهای سیاســی کالســیک و کاهــش احتمالــی آنهــا در
لهــای  7و  11بحــث و بررســی میشــوند) .کمتــر از ایــن ریســکهای
فص 
سیاســی ،گزینههــای سیاســتی هســتند -یــا «سیاس ـتهای ســرکش» کــه اینهــا
هــم باعــث افزایــش عــدم قطعیــت سیاســتی و ریسـکهای پرداخــت میشــوند .در
دهــه گذشــته ،کشــور آرژانتیــن طیفــی از ایــن سیاس ـتها را تجربــه کــرده اســت
(مطالعه موردی .)5.3
حمایت از تولید داخلی

سیاســتمداران ملــی بهطــور فراگیــر عوامــل خارجــی یــا کشــفیات جدیــد را کــه
باعــث بــروز مشــکالت در یــک کشــور میشــوند ،مــورد انتقــاد قــرار میدهنــد .در
کشــورهایی کــه بــه لحــاظ سیاســی اصالحــات دشــوار را انجــام میدهنــد ،ایــن
عامــل صنــدوق بینالمللــی پــول اســت .در کشــورهای اروپایــی ،عامــل یــاد شــده
بروکراســی بروکســل اســت .در آفریقــا نیــز ایــن عامــل سیاســت جدیــد مســتعمراتی
چینــی اســت .واگــذار کــردن ایــن مســئولیت بــر دوش یــک کشــور خارجــی بهطــور
فزاینــدهای رایــج شــده اســت ،زیــرا شــرایط اقتصــادی رو بــه وخامــت گراییــده و
مشــروعیت سیاســی و حمایــت داخلــی از دولتهــای ملــی ضعیــف شــدهاند .لفاظــی
سیاســی صــرف بــه ســرعت میتوانــد بــه اتخــاذ سیاســتهای نامناســب منجــر
مکــرر کنگــره امریــکا در زدن برچســب «عامــل
شــود .بــه عنــوان مثــال ،تــاش
ّ
دســتکاری در ارز» بــه کشــور چیــن باعــث شــد تــا مجموعـهای از تعرفههــا و ســایر
اقدامــات در حمایــت از تولیــد داخلــی اتخــاذ شــوند .همــان طــور کــه قبـ ً
ا بحــث و
بررســی شــد ،در واقــع ،مدیریــت سیاسـتهای ملــی در فضــای جهانــی یکپارچــه و
بــا وجــود جریانهــای ســرمایه بــزرگ و متالطــم بــه امــری دشــوارتر تبدیــل شــده
مخــرب شــوکهای خارجــی و اثــرات ســرریز و سرســخت
اســت .اثــرات
ّ
سیاس ـتهای پولــی و مالــی اقتصــاد بــزرگ باعــث افزایــش ریس ـکهای خارجــی
میشــوند .معضــات سیاســی دشــوار ماننــد رقابتپذیــری خارجــی در برابــر
هدفگــذاری تــورم یــا ســه گانــه غیــر ممکــن نیــز وجــود دارنــد :تحقــق همزمــان
ســه هــدف بازارهــای ســرمایه بــاز ،اســتقالل پولــی و ثبــات نــرخ ارز .گزینــه آســان
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در برابــر ایــن فشــارها انتخــاب شــکلهایی از حمایــت از تولیــد ملــی در برابــر
مهاجــرت ،تجــارت یــا جریانهــای ســرمایه اســت .ایــن موضــوع از زمــان بحــران
 ۲۰۰۹-۲۰۰۸مشــهودتر شــده و میتوانــد وقفــهای در رونــد جهانــی ســازی بــه
همــراه داشــته باشــد .امــا ریســکی وجــود دارد کــه میتوانــد منجــر بــه تجزیــه
بیشتر اقتصاد جهانی و بروز اختالفات بینالمللی شود (فصلهای  8و .)11
ملی کردن منابع

دولتهــا کمتــر بــه مصــادره یــا ملــی کــردن داراییهــا متوســل میشــوند و
بیشــتر شــرایط ســختتر مــورد درخواســت ســرمایهگذاران خارجــی را انتخــاب
میکننــد کــه گاهــی اوقــات ،مصــادره خزنــده نامیــده میشــود .بهتــر اســت کــه
دولتهــا بــا ســرمایهگذاران خارجــی بــر ســر شــرایط دوبــاره مذاکــره کننــد.
افزایــش درآمدهــای بودجــه ،در صــورت اســتفاده کارآمــد ،باعــث تقویــت قابلیــت
حاکمیــت در پرداختهــا میشــود و در نتیجــه ،ایــن افزایــش درآمــد بهطــور
بالقــوه بــرای کشــور و ســرمایهگذاران آن در درازمــدت مثبــت خواهــد بــود (فصــل
 .)7بــا توجــه بــه قیمتهــای بــاالی کاال ،بســیاری از دولتهــا از جملــه اســترالیا،
قزاقســتان ،مغولســتان ،بریتانیــا و برخــی کشــورهای آفریقایــی بــه دنبــال اعمــال
مالیاتهــای بیشــتر یــا مذاکــره دوبــاره بــر ســر توافقنامههــا بودهانــد تــا از مزایــای
شــرکتهای معدنــی در کشــور خــود بهرهمنــد شــوند .مشــکل اینجاســت کــه اگــر
ایــن سیاســت بــه یــک رونــد سیاســی رایــج تبدیــل شــود ،در نهایــت باعــث
سرخوردگی در سرمایهگذاران خارجی خواهد شد.
نقض سیاست دولت و ریسک نظارتی

نقــض سیاســت میتوانــد باعــث بــروز نگرانــی در بازارهــا شــود .ایــن مســئله در
حــد خــود نمیتوانــد از چنــان اهمیتــی برخــوردار باشــد کــه باعــث بــروز بحــران
شــود ،بلکــه بــه همــراه رونــد تضعیــف کننــده گســتردهای باعــث خــروج ســرمایه
خارجــی میشــود و بــه ایــن ترتیــب ،مشــکالت پرداخــت را بــه همــراه خواهــد
داشــت .ایــن مســئله میتوانــد اعمــال جریمــه یــا مالیاتــی ســنگین یــا ملــی کــردن
در یــک بخــش برخــوردار از حضــور گســترده ســرمایه خارجــی یــا تصمیــم بــه
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تغییــر خصوصیســازی انجــام شــده باشــد .بــه عنــوان مثــال ،در ترکیــه در دهــه
 ،1990خصوصیســازیها از ســوی دولــت ایــن کشــور توســط سیاســتمداران چــپ
به چالش کشیده شد و دادگاه قانونی اساسی آنها را لغو کرد.
عــدم قطعیــت نظارتــی ریســک سیاســتی در همــه کشــورها وجــود دارد .بــه
عنــوان مثــال ،در بریتانیــا ،وعــده رهبــر حــزب کارگــر ،حــزب مخالــف اصلــی ،بــرای
تثبیــت قیمتهــا باعــث افزایــش ریســک بــرای ســرمایهگذاران خارجــی در
بخشهــای آب و انــرژی شــد .ریســکهای نظارتــی بــا پیچیدگــی اغلــب
چارچوبهــای نظارتــی ترکیــب میشــوند کــه معمــوالً در طــول زمــان و بــا بهبــود
و اصــاح قوانیــن شــکل گرفتهانــد .بســیاری از بخشهایــی کــه در برابــر
ریســکهای نظارتــی آســیبپذیر هســتند ،دولتــی هســتند .حتــی اگــر آنهــا
خصوصیســازی شــوند و برخــی از شــکلهای ناظــر مســتقل را داشــته باشــند،
ناظــران نمیتواننــد کامــ ً
ا مســتقل از دولــت باشــند .از ایــن ر و درک و شــناخت
فشــارهای سیاســی و برنامههــای دولــت بــرای ایــن کــه قــادر بــه شناســایی منشــأ
ریسکهای نظارتی باشد ،امری حائز اهمیت است.

مطالعه موردی 5.3

آرژانتین :نقاط قوت بنیادی ،نقاط ضعف سیاستی

کشــور آرژانتیــن ســابقه طوالنــی در چرخههــای رونــق و کســادی اقتصــادی دارد
کــه ایــن وضعیــت ریشــه در اتخــاذ پــی در پــی سیاس ـتهای متغیــر دارد .منابــع
طبیعــی غنــی ایــن کشــور بــه همــراه ســرمایه انســانی ،انگیــزهای قــوی بــرای
ســرمایهگذاران بــه حســاب میآینــد ،امــا سیاســتهای همــواره متغیــر ایــن
کشــور و فضــای بیثبــات سیاســی و گاهــی اوقــات اجتماعــی ایــن کشــور باعــث
شــده اســت تــا کشــور در ســطح باالیــی از ریس ـکها قــرار داشــته باشــد .در دهــه
گذشــته بــه تنهایــی در دولتهــای پــی در پــی کوچنــر ،نمونههــای زیــادی از
سیاســتهای اقتصــادی شکســت خــورده بــه چشــم میخورنــد کــه بــر اســاس
لفاظیهای ایدئولوژیکی و اهداف سیاسی بلندمدت دنبال میشدند.
نســتر کوچنــر در ســال  2003و در زمانیکــه کشــور یکــی از بدتریــن بحرانهــا
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را پشــت ســر گذاشــته بــود ،بــه قــدرت رســید .در پــی خــروج ایــن کشــور از نظــام
تثبیــت نــرخ ارز و ناتوانــی در بازپرداخــت بدهــی  82میلیــارد دالری حکومتــی کــه
باعــث شــد اقتصــاد تــا  10.2درصــد ســاالنه کوچــک شــود ،کشــور فرصتــی طالیــی
بــه دســت آورد .شــرایط خارجــی تــا حــد زیــادی بــه شــکل حمایتــی متحــول شــده
بــود و بــه ایــن ترتیــب ،قیمــت کاالهــا افزایــش یافــت ،تقاضــا بــرای صــادرات
آرژانتیــن رونــق یافــت و نــرخ بهــره بینالمللــی کاهــش یافــت .چرخــه رشــد قــوی
بــا کمــک مــازاد حســاب جــاری و مالــی آغــاز شــد .ذخائــر بینالمللــی بــا افزایــش
رقابــت در صــادرات در پــی کاهــش قیمــت پــزو افزایــش یافــت و بــه ایــن ترتیــب،
ایــن امــکان بــرای کشــور آرژانتیــن فراهــم شــد تــا علیرغــم عــدم توافــق بــا وام
دهنــدگان بدهــی نکــول شــده خــود بــه رشــد و توســعه دســت یابــد .بــا ایــن حــال،
سیاستهای دولت به تدریج باعث تضعیف فضای سرمایهگذاری شدند.
کوچنــر بــا آزاد کــردن تعرفههــای ثابــت خدمــات عمومــی کــه در جریــان
بحــران بــه صــورت موقــت اعمــال شــده بــود ،مخالفــت کــرد .بــا تــداوم افزایــش
قیمتهــای انــرژی در ســطح بینالمللــی ،تعرفههــای داخلــی همچنــان ثابــت
ماندنــد .ســریعترین تأثیــر ایــن وضعیــت وخامــت اوضــاع محیــط کســب و کار بــود
چــرا کــه دولــت نســبت بــه لغــو قراردادهــا و امتیازاتــی کــه قبـ ً
ا امضــاء شــده بودند،
اقــدام کــرده بــود .در نهایــت ،ایــن سیاســت بــه ریشــه بحــران انــرژی کــه در حــال
حاضــر کشــور بــا آن مواجــه اســت ،تبدیــل شــد .از نظــر تأمیــن ،دولــت نســبت بــه
حــذف مشــوقهای ســرمایهگذاری و افزایــش تولیــد بــه لحــاظ تولیــد و ظرفیــت
توزیــع اقــدام کــرد .در مــورد گاز ،تقاضــا حتــی ســریعتر از اقتصــاد رشــد کــرد چــرا
کــه ســهم آن در ترکیــب انــرژی افزایــش یافــت .اثــرات ایــن وضعیــت در اوایــل
زمســتان ســال  2004و در زمانیکــه کاهــش دمــا منجــر بــه بــروز اوج تقاضــا بــرای
گاز شد ،خود را نشان داد .این گاز باید از طریق واردات تأمین میشد.
حفــظ تعرفههــای ثابــت اقدامــی عــوام گرایانــه بــود کــه در تبلیغــات انتخابــات
دولــت بــه کار میآمــد ،امــا در عیــن حــال ،بخــش انــرژی از عــدم وجــود
ســرمایهگذاری عظیــم مــورد نیــاز خــود در مضیقــه بــود .در ایــن بخــش ،ذخائــر
اثبــات شــده و تولیــد ســقوط کــرد و ایــن وضعیــت باعــث شــد تــا کشــور آرژانتیــن
قــرارداد بلندمــدت صــادرات گاز بــه شــیلی را لغــو و بــه ایــن ترتیــب ،رابطــه ایــن
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کشــور بــا کشــور همســایه خــود آســیب ببینــد و در نهایــت ،شــیلی بــه واردات گاز
از کشــور بولیــوی متوســل شــود .تولیــد بــرق اغلــب مســتلزم اســتفاده از نفــت ســیاه
یــا گاز مایــع طبیعــی گرانتــر و همچنیــن وارداتــی اســت و کمبــود انــرژی آفــت و
بــای صنعــت اســت .در نفــت و گاز ،مشــوقهای خصوصیســازی و ســرمایهگذاری
دهــه  1990برداشــته شــدند .شــرکت انــرژی اســپانیایی رپســول کــه ســهام شــرکت
 ،YPEشــرکت انــرژی آرژانتیــن ،را خریــداری کــرده بــود ،در ابتــدا نســبت بــه فــروش
درصــدی از ســهام آن شــرکت بــه یــک شــریک محلــی اقــدام کــرد .در نهایــت ،ایــن
شــرکت کل ســهام شــرکت YPEرا در ســال  2012از دســت داد چــرا کــه دولــت
کریســتینا کوچنــر از شــرکت رپســول بابــت عــدم ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
انتقــاد کــرد .شــکاف رو بــه رشــد بیــن تأمیــن و تقاضــای انــرژی باعث شــد تا کشــور
بــه وارده کننــده محــض تبدیــل شــده و ایــن اقــدام تأثیــری منفــی بــر تعــادل
خارجــی پرداختهــا و حســابهای مالــی بــر جــای گذاشــت .ســیاهه انــرژی
صعــودی بــا آغــاز تحــوالت خارجــی عیلــه آرژانتیــن باعــث حــذف مــازاد حســاب
جــاری شــد کــه قبــ ً
ا تاحــدودی قدرتمنــد بــود .حســابهای مالــی زیــر بــار
یارانههــای انــرژی رو بــه رشــد و افزایــش مســتمر هزینــه کمکهــای رفاهــی
دست و پا میزنند.
در طــول ســالها ،دولــت بــه جــای تعدیــل هزینههــا بــه اســتفاده از منابــع
متفــاوت تأمیــن مالــی روی آورده اســت .در اوایــل ســال  ،2009تــاش بــرای
افزایــش مالیــات بــر صــادرات محصــوالت کشــاورزی باعــث اعتصــاب تولیدکنندههــا
شــد و کشــور را بــه بحــران سیاســی نزدیــک کــرد .ســال بعــد ،مقامــا ت کشــور بــه
منبــع جدیــد تأمیــن مالــی از طریــق ملــی کــردن صندوقهــای بازنشــتگی
خصوصــی دســت یافتنــد .اکنــون ،سیســتم بازنشســتگی دولتــی انتقــال خــودکار
بدهــی و منابــع مالــی جدیــد را بــرای دولــت تأمیــن میکنــد .امــا ایــن گزینــه
سیاســتی بــه بازارهــای ســرمایه داخلــی صدمــه زد و آنهــا را تضعیــف کــرد .گام
بعــدی مقامــا ت کشــور بــرای افزایــش درآمدهــای مالــی ایجــاد صنــدوق کاهــش
بدهــی بــود کــه ایــن امــکان را بــه دولــت مـیداد تــا از مــازاد درآمــد بانــک مرکــزی
بــرای کاهــش بدهیهــای خارجــی اســتفاده کنــد .تغییــر بیشــتر در منشــور بانــک
مرکــزی باعــث افزایــش منابــع مالــی موجــود در نهــاد پولــی شــد و ایــن اقــدام در
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عمــل منجــر بــه کســب درآمــد بــرای جبــران کســری مالــی شــد .بــا وجــود ایــن
شــرایط پولــی و مالــی بســیار ضعیــف ،تــورم از کنتــرل خــارج شــد و نــرخ تــورم بــه
مقــدار بــرآورده شــده  20درصــد ســاالنه در ســال  2007و بــه بیــش از  40درصــد
در سال  2014رسید.
در خــارج ،محدودیــت مــازاد حســاب جــاری و افزایــش کــوچ ســرمایه باعــث
کاهــش ذخائــر بینالمللــی و تضعیــف پــزو میشــوند .بــه منظــور کاهــش رونــد
واردات ،دولــت نســبت بــه افزایــش موانــع غیــر تعرفــهای واردات اقــدام و
صادرکننــدگان را ملــزم کــرد تــا دالرهــای دریافتــی خــود را بــه مهیــن برگرداننــد،
سیســتم تشــریفات ســنگین تأییدیههــای واردات را ایجــاد کــرد و در نهایــت
نظارتهــای شــدید بــر ارز و ســرمایه اعمــال کــرد .ایــن اقدامــات بــازاری مــوازی را
ایجــاد کردنــد کــه پــزو در ایــن بــازار گاهــی اوقــات بااختــاف بیــش از  100درصــد
نســبت بــه نــرخ رســمی دادوســتد میشــد .دولــت بــا قطــع ارتبــاط خــود بــا
صنــدوق بینالمللــی پــول و ســایر منابــع مالــی چندجانبــه و بــا وجــود تعطیلــی
بازارهــای ســرمایه بینالمللــی بــه خاطــر عــدم پذیــرش اوراق قرضــه تنهــا چنــد
گزینه محدود را پیش روی خود دارد.
در چنــد مــاه نخســت ســال  ،2014تحولــی در سیاســت ارتودکــس بــه وجــود
آمــد؛ هــر چنــد کــه همچنــان در پوشــش لفاظیهــای عــوام گرایانــه بــود چــرا کــه
مقامــا ت بــه کاهــش غیــر منتظــره ارزش پــزو متوســل شــدند و تــاش کردنــد تــا
بــا باشــگاه پاریــس ارتبــاط حســنه برقــرار کننــد .محدودیتهــای خریــد دالر
بهطــور چشــمگیری کاهــش یافتنــد و سیســتم بانکــی بــر کاهــش موقعیــت دالر
متمرکــز بــود و در نتیجــه ،تأمیــن ارز معتبــر افزایــش یافــت و نــرخ رســمی تبدیــل
ارز تثبیــت شــد .اجــازه داده شــد تــا نــرخ بهــره پــزو افزایــش یابــد؛ هــر چنــد کــه
ایــن نــرخ در شــرایط واقعــی بــه صــورت منفــی باقــی مانــد .مقامــا ت کشــور بــا
شــرکت رپســول بــر ســر ســهام ملــی شــده آن در شــرکت  YEPدر راســتای تــاش
بــرای تشــویق جریانهــای ســرمایه جدیــد بــه توســعه ذخائــر نفــت و گاز Vaca
 Muertaکــه دومیــن ذخائــر بــزرگ جهــان تصــور میشــود ،بــه توافــق پایاپــای
رســیدند .در جبهــه مالــی ،یارانههــای تعرفههــای خدمــات عمومــی کاهــش یافتنــد
و کرایــه اتوبوسهــا افزایــش یافــت .مذاکــرات بــر ســر دســتمزد ســاالنه دشــوارهایی
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را بــرای دولتــی کــه میتوانــد از افزایــش دســتمزد جلوگیــری کنــد تــا تــورم افســار
گســیخته را پوشــش دهــد ،بــه وجــود آورد .تهدیــدات ناشــی از اعتصــاب اتحادیههای
متحــد کشــاورزی افزایــش یافــت .انتظــار میرفــت کــه جــو سیاســی و اجتماعــی در
ماههــای باقیمانــده دولــت کوچنــر ،بــه ویــژه بــا توجــه بــه افزایــش فشــارهای
خارجــی از ناتوانــی دوم کشــور در بازپرداخــت بدهیهــای ملــی در پایــان جــوالی
سال  ،2014تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گیرد.
مــوج تــازهای از خــوش بینــی در مــورد چشــمانداز آرژانتیــن در اوایــل ســال
 2014بــه خاطــر اصالحــات چشــمگیر در سیاســت ارتودکــس توســط دولــت ،برنامه
ریــزی مجــدد بــرای توافــق بــا باشــگاه وام دهنــدگان دوجانبــه پاریــس در مــاه مــی
و انتظــار تغییــر رژیــم در دســامبر ســال  2015بــه وجــود آمــد .بــا ایــن حــال ،تــا
زمانیکــه زمینــه مشــترک بیــن احــزاب در ارتبــاط بــا دیــدگاه اســتراتژیک بــرای
آینــده وجــود دارد ،چشــمانداز تغییــرات در جهتگیــری سیاســت در هــر دولــت
جدید همچنان محدودیتی عمده برای سرمایهگذاری خواهد بود.

سیاستهای انبساطی پیش از انتخابات و کوتاهمدت بودن

تســهیل سیاســتهای مالــی و پولــی مربــوط بــه دوران انتخابــات بــا درجــات
مختلــف در همــه نظامهــای دموکراســی دیــده میشــود .انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســال  2012فرانســه نمون ـهای از ایــن ریســک سیاســتی در اقتصــادی پیشــرفته بــا
نهادهــای بالــغ بــود .مصــرف بودجــه در زمانیکــه کســری بودجــه و بدهــی دولتــی در
ســطح باالیــی قــرار دارنــد ،میتوانــد باعــث پیــروزی در انتخابــات شــود امــا
ریســکهای بلندمــدت را افزایــش میدهــد .هزینههــای انتخاباتــی در صورتــی
مخاطــره آمیــز میشــد کــه منابــع مالــی آن از طریــق پیشپرداختهــای بانــک
مرکــزی یــا دولتــی تأمیــن شــود کــه ایــن امــر بــه چــاپ پــول میرســد .در صورتــی
کــه ایــن اقــدام بــا نــرخ پاییــن بهــره ترکیــب شــود ،ایــن کار ســوخت موتــور تــورم را
فراهــم میکنــد کــه اغلــب بــا کنترلهــای قیمــت از بیــن م ـیرود .مثالهــای اخیــر
در این زمینه کشورهای آرژانتین ،غنا و ونزوئال هستند.
برخــی از دولتهــا در دوران قبــل از انتخابــات بیــش از انــدازه هزینــه میکننــد
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و اقــدام غیرمنتظــره ســختگیری در سیاســت مالــی را انجــام میدهنــد کــه ایــن
امــر باعــث توقــف رونــد رشــد میشــود .آنــگاه ،ایــن اقــدام الگــوی رشــد تثبیــت-
توســعه را بــرای اقتصــاد فراهــم میکنــد کــه باعــث نوســان و عــدم قطعیــت افــزوده
میشــود .هزینــه انتخابــات کــه از محــل صرفهجویــی در صنــدوق ثــروت مبتنــی بــر
منابــع تأمیــن میشــود ،خوشــایندتر اســت .امــا ایــن کار میتوانــد باعــث افزایــش
فشــارهای تورمــی شــود و بــا از بیــن بــردن ضربهگیــر مالــی ،موجــب تضعیــف
انعطافپذیــری اقتصــاد در برابــر شــوکهای خارجــیشــود .ایــن الگــوی سیاســتی
در پاســخ بــه اعتراضاتــی کــه در ســال  2011و در پــی وقــوع تقلــب در انتخابــات
پارلمــان اتفــاق افتادنــد ،در روســیه دنبــال میشــد .ایــن مــدل همچنیــن توســط
کشــورهای پادشــاهی حــوزه خلیــج فــارس بــه کار گرفتــه شــد تــا مانــع برپایــی
اعتراضات مردمی همانند اعتراضات در آفریقای شمالی در سال  2011شود.
کوتاهمــدت بــودن سیاســت در پاســخ بــه فشــارهای سیاســی در اقتصادهــای
توســعهیافته کامــ ً
ا مشــهود اســت .اصالحــات کوتاهمــدت متعــدد کــه دولــت
بریتانیــا بــرای حــل مشــکل مســکن در لنــدن بــه کار گرفتــه اســت ،نمونــه
خوبــی در ایــن زمینــه اســت .دولــت یــا مجبــور اســت نســبت بــه ســاخت بــرج
اقــدام کنــد کــه غالبـاً خریــداران آســیایی متمــول را بــه خــود جــذب میکننــد
یــا کمربنــد ســبز را توســعه دهــد کــه حــوزه انتخابــی حــزب محافظـهکار مخالف
آن اســت .بنابرایــن ،شــماری از اقدامــات ناکارآمــد بــرای تســهیل اســتقراض اجــرا
شدهاند که با افزایش بیشتر قیمتهای خانه وضعیت را بدتر میکند.
یکــی از خالقتریــن دولتهــا در طــرح اصالحــات کوتاهمــدت دولــت
آرژانتیــن بــوده کــه در ایــن کشــور ،امــکان بــروز هرگونــه خطــای سیاســتی
احتمالــی در ایــن بخــش وجــود دارد :تثبیــت تعرفههــای خدمــات عمومــی کــه
بــه صــورت موقــت بــه تعرفههــای دائمــی تبدیــل شــدند ،انتقــاد از کشــورهای
همســایه بــه خاطــر مشــکالت اقتصــادی ،ملــی کــردن ســرمایههای مهــم،
افزایــش مالیــات بــر صــادرات ،تقســیم صندوقهــای بازنشســتگی خصوصــی بــه
صنــدوق عمومــی و حســابهای دولتــی ،کنتــرل قیمتهــا ،کنتــرل نــرخ بهــره،
دســتکاری در آمــار تــورم ،چــاپ پــول در بانــک مرکــزی ،افزایــش تعرفههــای
واردات ،ایجــاد موانــع تشــریفاتی بــرای قابلیــت تبدیــل ارز خارجــی و بــازار ســیاه
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در ارز خارجــی؛ صــرف نظــر از رابطــه بــد بــا رهبــران چندجانبــه و وام دهنــدگان
بینالمللی و غیره( .مطالعه موردی )5.3
عدم هم راستایی سیاست با شرایط جهانی  /منطقهای

ریســک دیگــر سیاســت اقتصــادی کــه امــکان وجــود آن هســت ،عــدم
ســازگاری بیــن سیاســتهای داخلــی و سیاســتهای شــرکای تجــاری عمــده
اســت .ایــن سیاســت یــک سیاســت ســرکش ماننــد سیاس ـتهای فــوق نیســت
بلکــه شکســت سیاســت دولــت در ســازگاری بــا شــرایط متغیــر جهانــی از طریــق
عــدم درک یــا بــه خاطــر محدودیتهــای سیاســی و ســازمانی اســت .ایــن
مســئله در بحرانهــای مکانیــزم اروپایــی نــرخ ارز در اوایــل دهــه  1990و در
زمانــی دیــده شــد کــه سیاسـتهای پولــی بســته کــه از ســوی آلمــان و پــس از
وحــدت اروپــا دنبــال میشــدند ،بــا نیــاز ایتالیــا ،اســپانیا و بریتانیــا بــه
سیاســتهای پولــی انبســاطیتر مواجــه شــدند (مطالعــه مــوردی  .)4.1بــه
همیــن ترتیــب ،در دهههــای  1950و  1960کــه رشــد جهانــی در ســطح بــاال
بــود و قیمتهــای انــرژی و نــرخ بهــره پاییــن بودنــد ،بســیاری از کشــورهای در
حــال توســعه سیاســت صنعتیســازی را در پــس تعرفههــای محافظتــی در
پیــش گرفتنــد .عــدم رقابــت ایــن صنایــع تــا زمــان بحــران دهــه  1970و افزایش
قیمــت انــرژی مشــهود نبــود .تنهــا کشــورهایی کــه از قبــل رشــد صــادرات محور
را اولویــت بنــدی کــرده بودنــد ،غالبـاً در آســیا ،دهــه  1970را بــا موفقیــت پشــت
ســر گذاشــتند .ســایر کشــورها ماننــد ترکیــه کــه در پاســخ بــه تغییــرات در
شــرایط جهانــی فاقــد انعطافپذیــری سیاســتی بودنــد ،دهــه یــاد شــده را بــا
بحــران پرداختهــا بــه پایــان بردنــد .بــه همیــن ترتیــب ،مــدل رشــد صــادرات
محــور بــازار نوظهــور میتوانــد بهطــور طبیعــی شــکل گرفتــه باشــد .بخــش
صــادرات رقابتــی هنــوز هــم حائــز اهمیــت اســت ،امــا رونــد کندتــر رشــد در
اقتصادهــای توســعهیافته نشــان از مــدل رشــد جدیــد دارد کــه بــرای بازارهــای
نوظهور با اتکای بیشتر بر رشد تفاضای داخلی مورد نیاز است.

 .6ریسکهای سیاسی و جغرافیایی-سیاسی
پــس از چنــد دهــه آزادســازی و رقابــت کشــورها بــرای جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی ،گویــی ریســک سیاســی کنــار رفتــه بــود .امــا در پــی بحــران مالــی جهانــی،
دوبــاره بازگشــت .اکنــون ســرمایهگذاران فرامــرزی بــا طیــف وســیعتری از
ریســکها ،نســبت بــه ریســکهایی کــه در دهــه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰دیــده شــد،
مواجهنــد .ریس ـکهای سیاســی کالســیک  -مصــادره ،ســلب مالکیــت ،ملیســازی و
محرومیــت  -هنــوز هــم وجــود دارنــد (فصــول  ۷و  ۱۱را ببینیــد) .امــا ریســک
سیاســی فعلــی پدیــدهای پیچیدهتــر و چندبعــدی اســت کــه تحلیــل گســتردهتر
ریس ـکهای سیاســی ،نهــادی و خــط مشــی را میطلبــد کــه عملکــرد مالــی کشــور
را تضعیــف کــرده و تدوامپذیــری ســرمایهگذاریها را نیــز از بیــن میبرنــد .گذشــته
از ایــن ،همانطــور کــه در فصــل  ۳توضیــح داده شــد ،ریســک جغرافیایی-سیاســی بــه
سبب شرایط بینالمللی فعلی جهان افزایش یافته است.
پیشبینــی ریســک سیاســی دشــوار اســت .دارون آســموگلو و جیمــز رابینســون
در تحقیقشــان راجــع بــه توســعه نهــادی تحــت عنــوان «چــرا ملتهــا بــا شکســت
مواجــه میشــوند؟» از «برهههــای حســاس» در تاریــخ ســخن بــه میــان میآورنــد،
یعنــی زمانیکــه مســیر اجتماعــی ،سیاســی و نهــادی کشــوری متوقــف شــده و
تغییــر مییابــد .حتــی پیشبینــی ریســکهای جغرافیایی-سیاســی و اســتراتژیک
دشــوارتر اســت ،زیــرا بــه تدریــج طــی یــک برهــه طوالنــی ایجــاد میشــوند .بدیــن
ترتیــب ،بازارهــای مالــی ریســک جغرافیایی-سیاســی را غالب ـاً دســتکم میگیرنــد.
گرچــه ،در اغلــب مــوارد ،تنهــا پــس از وقــوع برهــه حســاس میتــوان آن را
شناســایی نمــود ،تحلیــل ریســک کشــورها میتوانــد در شناســایی فشــارهای
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سیاس ـیای کــه بتدریــج بــا افزایــش بــه وقفــه سیاســی شــدید و ریسکهایشــان
میرسند سودمند باشد.
محوریــت ایــن فصــل ســاختارهای سیاســی و نهــادی و رویدادهــای اجتماعــی
اســت کــه بــر ریســک تزلــزل سیاســی میافزاینــد .بســیاری از ســرویسهای
(تحلیلگــر) ریســک سیاســی دادههایــی در ارتبــاط بــا شــاخصهای تزلــزل
سیاســی دارنــد ،از قبیــل شــمار حمــات تروریســتی ،کــه رویدادهــای اجتماعــی
کمــی توصیــف میکننــد .ایــن اطالعــات بــرای مدلســازی
پیچیــده را بــه شــکلی ّ
ریســک سیاســی ســودمندند (فصــل  ۸را ببینیــد) .امــا در ایــن فصــل ،هــدف ،نشــان
دادن نحــوه شناســایی علــل اصلــی تزلــزل سیاســی در ســطح جهانــی و کشــوری
ـی معامــات در ســطح خــرد و فصــل  ۱۰بــه
اســت .فصــل  ۷بــه ریسـکهای سیاسـ ِ
عوامل کاهنده آنها میپردازد.
ریسک جغرافیایی-سیاسی و تعارض نظامی

پیشبینــی و مدیریــت ریســک جغرافیایی-سیاســی در مقایســه بــا ســایر
ریس ـکها دشــوارتر اســت ،زیــرا عوامــل محــرک آن اغلــب رویدادهــای بلندمــدت
هســتند کــه اگــر چندیــن قــرن بــه طــول نیانجامنــد ،دســتکم بــه چندیــن دهــه
میکشــند .افــزون بــر ایــن ،درگیریهــای ثابتــی وجــود دارد کــه دههــا ســال
آشــوب بــه دنبــال دارنــد و بــا راهکارهــای دیپلماتیــک مقابلــه میکننــد ،هماننــد
درگیــری اســرائیل و فلســطین یــا وضعیــت ناگورنــو کاراباف یا کشــمیر ،امــا خطراتی
دارنــد کــه ممکــن اســت شــعلهور شــوند .کــره شــمالی و تالشــی کــه بــرای ایجــاد
ظرفیــت هســتهای خــود انجــام داد نمون ـهای از ریس ـکهای بلندمــدت اســت .امــا
همانطــور کــه ایــن نمونــه نشــان میدهــد (مطالعــه مــوردی  ۶.۱را ببینیــد) ،حتــی
اگــر پیشبینــی اتفاقــات در غیرشــفافترین رژیــم ،یعنــی کــره شــمالی ،غیرممکــن
باشــد ،امــکان شناســایی برخــی از الگوهــا و تجزیــه و تحلیــل رویدادهــای اصلــی،
دستکم برای حذف سناریوهای اشتباه ،وجود دارد.
سرافرازی قدرتها ،فروپاشی امپراتوریها

همانطــور کــه تیترهــای اخبــار مــارس تــا ژوئــن  ۲۰۱۴نشــان میدهنــد،
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ریسک جغرافیایی-سیاسی هنوز هم زنده و پابرجاست:
«تنزل قدرت نظامی ناتو» ،مجله وال استریت ۲۵ ،مارس ۲۰۱۴
«عربســتان ســعودی بــه وضعیــت آمادهبــاش درآمــد  -کاخ ســعود بیــش از
پیــش در کشــور خــود سیاســت ســختگیرانه در پیــش گرفتــه و بــه کشــورهای
بیگانه تجاوز میکند» ،فایننشیال تایمز ۲۶ ،مارس ۲۰۱۴
«فیلیپیــن علیــه چیــن طــرح دعــوی میکنــد» ،مجلــه وال اســتریت۳۱ ،
مارس ۲۰۱۴
«قیمــت نفــت درگیــر قمــار روســیه بــر ســر تحریمهــا» ،مجلــه وال اســتریت،
 ۵آوریل ۲۰۱۴
بــا ایــن حــال ،بهــره روزافــزون از تحریمهــای اقتصــادی ریســک خــود را دارد،
کمــا اینکــه در بررســیهای چگونگــی و نــوع تحریمهایــی کــه پــس از پیوســتن
«کریمــه» بــه مســتعمره روســیه بــدون بیثباتــی اقتصــاد جهانــی برایــن کشــور
تحمیل شد نیز این امر مشهود است.
یکــی از خطرناکتریــن ریســکهای جغرافیایی-سیاســی امــروزی افزایــش
تنــش میــان ژاپــن ،یــک قــدرت اقتصــادی جــا افتــاده بــا محدودیــت نظامــی
تاریخــی ،و چیــن بــه عنــوان قدرتــی رو بــه ترقــی و همســایگانش بــر ســر حقــوق
مستعمرهشــان در دریاهــای شــرق و جنــوب چیــن اســت .نحــوه رفتــار ایــن
کشــورها ،بهخصــوص چیــن و ژاپــن ،تعهدشــان بــه نظــام بینالمللــی قانونبنیــان
را آشــکار میکنــد .رشــد چشــمگیر آســیا نیــز بــه ســرعت در حــال افزایــش
تقاضــای منابــع طبیعــی ،از قبیــل نفــت ،گاز ،آب و مــواد غذایــی ،اســت .ایــن مســئله
در حــال ایجــاد چرخــه بیرحمان ـهای از تنــش بــر ســر منابــع اســت کــه بهطــور
بالقوه ریسک فجایع طبیعی را میافزاید.
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ــ

ــ
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مطالعه موردی ۶.۱

کره شمالی :مجهوالت معلوم

در مــی ،۲۰۱۰مقالــه «اکونومیســت» ایــن نظریــه را داد« :تنهــا مــورد قابــل
پیشبینــی در مــورد رژیــم «کیــم» قابــل پیشبینــی نبــودن آن اســت  -دیدگاهــی
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کــه تنهــا در ایــن عصــر صحــت دارد .بــا ایــن حــال ،زمانیکــه بــه ســختی میتــوان
ماهیــت دقیــق و زمانبنــدی رفتــار ناشایســت کــره شــمالی را پیشگویــی کــرد،
ظاهــرا ً چارچوبــی اســت کــه قابلیــت پیشبینــی آن بــا مجهــوالت معلــوم «دونالــد
رامسفیلد» مطابقت دارد.
مقالــه اکونومیســت پــس از غــرق شــدن رزمنــاو کــره جنوبــی بــه دســت کــره
شــمالی پدیــدار شــد کــه خــود ایــن اتفــاق غیرقابلپیشبینــی بــود ،امــا در دوره
کالســیک شــرارتکاران بــه وقــوع پیوســت  -یعنــی مقــارن بــا مانورهــای نظامــی
ســالیانه کــره جنوبــی و ایــاالت متحــده کــه اجــرای آن تــا مــاه آوریــل کــه
پانزدهمین سالگرد تولد کیم سونگ ادامه یافت.
در ایــن بــازه از ســال  ،۲۰۱۲کــره شــمالی آزمایــش موشــک دوربــردی را بــه
انجــام رســاند؛ ســال  ،۲۰۱۳ســومین آزمایــش هســتهای خــود را بــه پایــان رســاند.
در ســال  ،۲۰۱۴کــره شــمالی آزمایشهــای موشــک کوتاهبــرد و میانبــردش را
انجــام داد؛ و دو کشــور کــره شــمالی و کــره جنوبــی در آبهــای مــورد منزاعهشــان،
در خارج از ساحل غربی پنسیلوانیا ،شلیکهای توپ را رد و بدل کردند.
مشــخصاً ،در ایــن میــان نقشـهای بــه چشــم میخــورد ،حتــی اگــر تعجببرانگیز
باشــد کــه قدرتنمایــی کــره شــمالی در ســال  ۲۰۱۴بطــور ناگهانــی در  ۳۱مــارس،
بهخصــوص پــس از تهدیــد از طریــق نوعــی آزمایــش هســتهای ،متوقــف شــد.
احتمــاالً ،دلیــل ایــن اتفــاق فشــار پکــن بــود کــه میتوانــد نوعــی مقابلــه باشــد -
اما نمیتوان تضمین کرد که این گونه باشد.
مســئلهای کــه در هفتههــای ابتدایــی ســال  ۲۰۱۴بیشــتر مایــه تعجــب شــد،
خوشبینــی ســئول در مــورد اتحــاد مجــدد تدریجــی و صلحآمیــزی بــود کــه در
پــی تعهــد رئیــس جمهــور وقــت ،پــارک گــون هــه ،بــه وقــوع پیوســت کــه زمینــه
ایــن اتحــاد را فراهــم نمــود .در دنیایــی بینقــص ،ایــن اتفــاق ســناریوی بلندمدتــی
تلقــی نمیشــود .امــا در شــرایط ناتمــام امــروزی ،وجــود دیدگاهــی کمتــر
خوشبینانــه محتملتــر اســت .نــوع فرآینــدی کــه شــاید ایــن مســئله در بــر
داشته باشد با  ۵فاکتور سنجیده میشود:
کــره شــمالی هیــچ نشــانهای از مهربانــی نســبت بــه مهمــان خــود برای

دســتیابی بــه ظرفیــت هســتهای نشــان نمیدهــد .مشــخص نیســت
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کــه حتــی اقدامــات توأمــان چیــن و ایــاالت متحــده میتوانــد ،دســتکم
از طریقــی کــه ریســک بــاالی فروپاشــی رژیــم اغتشاشــگر را بــه دنبــال

نداشــته باشــد ،مانــع از ایــن اتفــاق شــود .حتــی احتمــال کمتــری
ـمالی هســتهای اقــدام بــه واگذاریهــای الزم
وجــود دارد کــه کــره شـ ِ

کند  -و به آن پایبند باشد.

گذشــته از ایــن ،حیــن اینکــه کــره شــمالی برنامههــای هســتهای و موشـکاش
را پیگیــری میکنــد ،در زمانیکــه ایــاالت متحــده نســبت بــه اقــدام مســتقیم
تمایلــی نــدارد ،بــه جــز مــواردی کــه کــره شــمالی ابتــدا آغازگــر اتفاقــات میشــود،
و همچنیــن زمانیکــه روابــط میــان کــره جنوبــی و ژاپــن بــه مانــع دیگــری بــر ســر
راه ادامــه گفتگوهــا تبدیــل میشــود ،چش ـماندازهای دیپلماســی جــدی خوشــایند
بنظر نمیآیند.
حتــی اگــر مذاکــرات مجــدد آغــاز میشــد ،بــاور اینکــه رهبــران کــره شــمالی
رونــدی را تــا پایــان دنبــال میکننــد کــه در آن بازنــده قــدرت تلقــی میشــوند،
دشــوار اســت ،بهخصــوص اکنــون کــه بــا ریســک تعهــد بــه محاکمــه و دادگاه
کیفــری بینالمللــی بــا آگاهــی از گــزارش جدیــد ســازمان ملــل متحــد در مــورد
سوءاستفاده کره شمالی از حقوق بشر مواجهند.
در داخــل ،شــواهد روشــنی از کشــمکش قــدرت در بیــن ســران قــدرت دیــده
میشــود ،زیــرا ظاهــرا ً کیــم جونــگاون قصــد تحکیــم پیونــد خــود بــا کشــور را
دارد .مشــخص نیســت کــه او بــرای اثبــات رهبــری قدرتمنــدش تــا کجــا پیــش
خواهــد رفــت ،امــا نمیتــوان هــر پیشبینــی غلــط مرگبــار را ،چــه در داخــل یــا
در اقدام متجاوزانه این کشور به سمت کره جنوبی ،انکار کرد.
گزارشهــا نشــان از افزایــش ارتبــاط و آگاهــی از «دنیــای بیــرون» در بیــن
مــردم «عــادی» کــره جنوبــی دارنــد .بــا وجــود ســرکوبی شــدید و قــدرت آوازهگــری
دولــت ،شــاید ایــن مســئله ،اگرچــه بــه آرامــی ،ریســک شورشــی پرطرفــدار را
بیفزاید.
بنابرایــن ،ظاهــرا ً هــر جنبشــی در جهــت اتحــاد مجــدد صلحآمیــز بطــور
محتمــل دیــر یــا زود مغلــوب نوعــی بحرانــی متحولکننــده یــا هــر بحــران دیگــری
خواهــد شــد .متأســفانه ،ایــن خصوصیــت مجهــوالت معلــوم اســت کــه
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زمانبندیشان معموالً غیر قابل پیشبینی است.

فروپاشــی امپراتوریهــا و رژیمهــای اســتبدادی طوالنیمــدت نیــز بــا ریســک
جغرافیایی-سیاســی شــدیدی همــراه اســت .ایــن مســئله در خــاء میــان روســیه و
ملــل جدیــدی کــه از دل اتحادیــه جماهیــر شــوروی ســابق پدیــد آمدنــد مشــهود
اســت .افزایــش ریســک سیاســی کــه بــا ایــن تغییــرات و تغییــر رژیــم همــراه اســت،
میتوانــد بــه ســرعت تبدیــل بــه ریســک نکــول شــود .فروپاشــی رژیمهــای
کمونیســتی در ســال  ۱۹۸۹بــا چندیــن دوره تجدیدنظــر در بلغارســتان ،لهســتان،
روســیه و جمهــوری یوگســاوی ســابق تــوأم بــوده اســت .لهســتان  ۱۴دوره
تجدیدنظــر در شــرایط وام را بیــن ســالهای  ۱۹۸۱و  ۱۹۹۴پشــت ســر گذاشــت.
اگــر مصــر درصــدد حمایــت مالــی از رژیمهــای حاشــیه خلیــج (فــارس) بــر
نمیآمــد ،ســرنگونی رژیــم مبــارک در مصــر در ســال  ۲۰۱۱قطــع بــه یقیــن  -نــه
تنهــا در بدهیهــای خارجــی ،کــه در بدهیهــای ســنگینتر داخلــی نیــز  -منجــر
به نکول میشد.
درگیریهــای بلندمــدت در خاورمیانــه تــا حــدی بازتــاب متالشــی شــدن
فرقههــای نــژادی و مذهبــی در منطقــه توســط فرانســه و انگلســتان پــس از
فروپاشــی امپراتــوری عثمانیانــد .تقســیم فرق ـهای ســنی و شــیعه کــه ناامنیهــای
داخلــی رژیمهــای عربســتان ســعودی و ایــران ،و رقابتشــان بــر ســر تســلط بــر
خلیــج فــارس بــه آن دامــن مــیزد ،بــر ایــن درگیریهــا افــزود .مداخــات
بینالمللــی بــه ســبب موقعیــت اســتراتژیک منطقــه در مســیرهای تجــاری جهانــی
و منابع نفت منطقهاین فشارها را تشدید کرد.
ریسک سیاسی در کشورهای استراتژیک

موقعیــت اســتراتژیک بینالمللــی کشــور میتوانــد عامــل تعیینکننــده اصلــی
ریســک سیاســی باشــد .بــه احتمــال قویتــر ،آن کشــورهایی کــه بیــن قدرتهــای
بــزرگ یــا در مســیرهای تجــاری اســتراتژیک قــرار دارنــد بــه واســطه اثــر تــوأم
عوامــل داخلــی و بینالمللــی ناســازگار وارد درگیریهــای نظامــی میشــوند .نمونــه
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خوبــی از آنهــا افغانســتان اســت کــه طــی قرنهــا هــدف جنگهــای بــزرگ
گوناگونــی بــود ،چنــان کــه کشــورهای بجــای مانــده از بالــکان تــا بالتیــک میــان
تنگنــای اروپــای غربــی و روســیه قــرار گرفتهانــد .بههمینصــورت ،در اوکرایــن،
کــه تنهــا از ســال  ۱۹۹۱بــه اســتقالل رســید و فاقــد ارتشــی کارآمــد بــود ،مداخالت
اروپــا و روســیه ایــن کشــور را تهدیــد بــه تقســیم شــدن میکنــد (مطالعــه مــوردی
 ۶.۲را ببینید).
کشــوری کــه بــه لحــاظ اســتراتژیک کشــور مهمــی اســت ،شــبیه بــه کشــوری بــا
منابــع غنــی دیــده میشــود .جــای بــای منابــع ،بــای کشــوری اســتراتژیک وجــود
دارد .تــا زمانیکــه پیشبینــی احتمالــی حمایــت مالــی بینالمللــی بــه ســبب
اهمیــت اســتراتژیک آن مــورد توجــه قــرار گیــرد ،ممکــن اســت موقعیــت پرداختهای
مالــی و خارجــه یــک کشــور اســتراتژیک بطــور قطعــی ضعیــف بنظــر آیــد .بحرانهای
مالــی یکــی پــس از دیگــری کشــور اردن را بــا شکســت روبــرو کــرد ،امــا از جانــب
ایــاالت متحــده و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مســاعدتهای مالــی دریافــت
کــرد تــا موقعیــت خــود را بــه عنــوان کشــوری هممــرز بــا اســرائیل حفــظ کنــد.
مکــرر مصــر مغلــوب چندیــن دوره بخشــش بدهــی بینالمللــی
بحرانهــای مالــی
ّ
ایــن کشــور شــد تــا نقــش اســتراتژیک خــود را در منطقــه پابرجــا نگــه دارد (مطالعــه
مــوردی  ۵.۱را ببینیــد) .ایــن پشــتوانههای مالــی بــار بدهــی را بطــور کوتاهمــدت از
دوش کشــور برداشــتند ،امــا رفــع مشــکالت زیربنایــی آن را بــه تعویــق انداختنــد کــه
ایــن امــر ســبب انباشــته شــدن بدهیهــای غیرقابلتحمــل شــد .همچنیــن ،ایــن
پشــتوانهها بــه چنــگ طبقــه حاکمــه متصــدی کشــور و محفلــی از شــرکای تجــاری
هـمرأی افتادنــد کــه بــا منابــع یارانـهای و اعتبــار بدســت آمــده از دولــت میزیســتند
و در مقابــل فشــارهای رقابتــی جهانــی عــادی نیــز حفاظــت میشــدند .جــای تعجــب
نیســت کــه بــه جــز در مــورد صــادرات نفــت ،خاورمیانــه و آفریقــای شــمالی
متفرقتریــن منطقــه در ســطح جهانیانــد؛ همچنیــن ،در ســطح منطقــه نیــز ،بــه
شکل خاصی غیریکپارچهاند ،گرچه به تازگی تغییراتی در آن آغاز شده است.
جنگها و ریسکهای نکول

تاریــخ نشــان میدهــد کــه درگیــری نظامــی ارتباطــی قــوی بــا تجمــع
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بدهیهــای غیرقابلتحمــل و نکــول دارد .جنگهــا و درگیریهــای نظامــی بطــور
ـرر یکــی از ترکیبهــای رویدادهــای اقتصــادی و سیاســی همــراه بــا نکــول دیــده
مکـ ّ
میشــوند .قــرن نوزدهــم پــر از شــرایط نکــول بــود کــه در پــی جنگهــا اتفــاق
افتادنــد :ماننــد بحرانهــای پــس از جنــگ ناپلئــون ،بحــران ســال  ،۱۸۵۷اولیــن
بحــران جهانــی کــه در پایــان جنــگ «جزیــره کریمــه» آغــاز شــد؛ بحــران ســالهای
 ۶۶-۱۸۶۴در پایــان جنــگ داخلــی امریــکا ،و بحــران هولنــاک ســال  ۱۹۰۷پــس از
جنگ بوئر و جنگ روسیه و ژاپن (توأم با تبعات زلزله سان فرانسیسکو).
بســیاری از ایــن شــرایط بــا حبابهــای تجــاری چشــمگیری همــراه بودنــد کــه
وقتــی جنــگ پایــان یافــت منفجــر شــدند و بــه بحرانهــای مالــی و نکــول
انجامیدنــد .در قــرن نوزدهــم ،در پــی جنگهــای آزادســازی ملــی در امریــکای
التیــن نیــز بحرانهــای مالــی و نکــول بــه وقــوع پیوســت؛ و انقالبهــای بولیــوی
در کلمبیــا ،اکــوادور ،مکزیــک و ونزوئــا نیــز تــا شــش دور شــرایط نکــول و یــا
تجدیدنظــر در شــرایط وام را بــه همــراه داشــتند .در قــرن بیســتم ،پــس از وقــوع دو
جنــگ جهانــی و تحــوالت بــزرگ رژیــم ،چنــد نکــول بطــور پیوســته اتفــاق افتــاد.
شــاید مورخیــن آینــده بــه ایــن موضــوع بپردازنــد کــه آیــا بــار مالــی اردوهــای
نظامــی در افغانســتان و عــراق ،کــه بســیار طوالنیتــر از مــدت برنامهریزیشــده
طــول کشــیدند ،میتوانســت تأثیــری در بحــران ســالهای  ۰۹-۲۰۰۸ایــاالت
متحده و انگلستان داشته باشد یا خیر؟

مطالعه موردی ۶.۲

اوکراین :سناریوی بدترین وضعیت به سناریوی وضعیت مبنا تبدیل میشود

«منطقــه الحاقــی کریمــه ســناریوی بدتریــن وضعیــت اوکرایــن اســت» ،نقــل از
دونالــد تاســک ،نخس ـتوزیر لهســتان (رویتــرز ۱۷ ،مــارس  .)۲۰۱۴ایــن نقلقــول
آشــکار میکنــد کــه حتــی جنــاح اروپــای شــرقی حســاس بــه روســیه اتحادیــه
اروپــا انتظــار نداشــت کــه ســناریوی بدتریــن وضعیــت در اوکرایــن رقــم خــورد .امــا
همانطــور کــه پیشتــر بحــث شــد ،ریســکهای جغرافیایی-سیاســی در محیــط
بینالمللــی بیشــتر شــدهاند ،محیطــی کــه در آن قدرتهــای قدیمیتــر تمایلــی
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بــرای مقابلــه نظامــی ندارنــد ،در حالیکــه قدرتهــای نوظهــور در حــال
قدرتآزماییانــد .همانطــور کــه در افغانســتان ،عــراق ،ســوریه و اکنــون اوکرایــن
دیــده میشــود ،اجتنابناپذیــر نیســت کــه ســناریوهای بدتریــن وضعیــت بــه
ســناریوهای وضعیــت مبنــا تبدیــل شــوند ،و در تحلیــل ریســک کشــوری بایــد ایــن
مسئله در نظر گرفته شود.
برخــاف خطابــه شــدیدا ً هشــدارآمیز رهبــران سیاســی ،واکنــش بــازار بــه
پیوســتن جزیــره کریمــه (بــه اوکرایــن) ســنجیدهتر بــود .وضعیــت بازدهــی اوراق
قرضــه حکومــت اوکرایــن در پایــان مــارس  ۲۰۱۴بهبــود یافــت ،یعنــی زمانیکــه
مســاعده مالــی صنــدوق بینالمللــی پــول پذیرفتــه شــد و وزیــر مالــی آلمــان،
وولفگانــگ شــوبل ،مســاعده مالــی اروپــا را وعــده داد کــه اشــتیاق پنهــان آلمــان
برای جذب اوکراین به فضای اتحادیه اروپا را نشان میداد.
امــا بعیــد بــود کــه ایــن توافــق بــرای اوکرایــن پایــان بــازی باشــد .بــا توجــه بــه
وضعیــت اقتصــاد اوکرایــن (کــه هیــچ پولــی در صنــدوق بــرای پرداخــت حقــوق
مســتمریبگیران نبــود۴۰ ،درصــد از دارایــی بانــک مربــوط بــه وامهــای ناکارآمــد
بــود ،و منابــع بنزیــن بدســت آمــده از روســیه کاهــش دورهای داشــت) و سیاســت
شکس ـتخوردهاش ،بــه جــز افزایــش فاصلــه دیپلماتیــک بیــن روســیه بــا اتحادیــه
اروپــا و ایــاالت متحــده و گفتگــوی جنــگ ســرد جدیــد کــه اشــارهای بــه آنهــا
نشــد ،هــر ســرمایهگذاری بلندمدتــی در اوکرایــن (و روســیه) میتوانســت ســناریوی
بدترین وضعیت باشد.
محوریــت اســتقالل اوکرایــن در ســال  ۱۹۹۱قــراردادی تلویحــی بــا روســیه بــود
تــا اجــازه دهــد طبقــه قــدرت حاکمــه اوکرایــن شــوروی ســابق همچنــان قدرتــش
را حفــظ کنــد .از آن پــس ،بــا وجــود انقــاب نارنجــی ســال  ۲۰۰۴و رژیــم مصیببار
تیموشنکو-یاشــچنکو در پــی آن ،اســتقالل اوکرایــن همچنــان ضعیــف باقــی مانــد.
ایــن موضــوع توســط افســران ارشــد ارتــش اوکرایــن کــه مغلــوب جنــاح روســی در
رأس اعتراضــات مایــدان شــده بودنــد تمامــا ً بــه تصویــر کشــیده شــد و اغلــب
سیاســتمداران غربــی آن را دســتکم گرفتنــد .پیونــد اوکرایــن بــا روســیه تنهــا بــه
شــمار زیــاد روســیهای نژادپرســت در ایــن کشــور محــدود نمیشــد .بلکــه
وابســتگیهای عمیــق تاریخ ـی ،پیوندهــای اقتصــادی نزدیــک و وابســتگی شــدید
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اوکرایــن بــه بنزیــن یاران ـهای روســیه را منعکــس میکــرد .تضادهــای دائمــی بــا
روســیه بــر ســر قراردادهــای قیمــت بنزیــن ،وضعیــت مالــی وخیــم نفــت و گاز و
انباشتهشــدن همیشــگی بدهیهــای معوقــه بنزیــن بــه شــرکت گازپــروم همگــی
اقتدار سیاسی و موقعیت مالی ضعیف دولتهای اوکراین را نشان میداد.
صرفنظــر از ســران قــدرت ،حــوزه انــرژی کانــون توجــه فســاد ســطح بــاال
باقــی مانــد کــه همیــن امــر اقبــال بهتــری بــرای سیاســتمداران و اعضــای متحــد
حزب طرفدارشان رقم میزد.
اقتصــاد اوکرایــن چندیــن ســال رشــد را مدتــی پــس از (رشــد) قیمــت کاالهــا
در دهــه  ۲۰۰۰مدیریــت کــرد ،امــا نتوانســت کشــور از شــوک بحــران مالــی جهانــی
ســال  ۲۰۰۸نجــات دهــد .دو توافقنامــه آمادهبــاش صنــدوق بینالمللــی پــول بــه
نجــات اقتصــاد کشــور از نکــول کمــک کــرد ،امــا تنهــا ثبــات کوتاهمدتــی را در
کشــور تأمیــن نمــود .وام  ۱۱میلیــارد 1 SDRدر نوامبــر  ۲۰۰۸از طــرف صنــدوق
بینالمللــی پــول بــه ســبب اجــرای ضعیــف سیاســتها و ناقــص رهــا کــردن
بازســازی صنعــت بانکــداری کشــور لغــو شــد .همچنیــن ،وام  ۱۰میلیــارد SDR
ژوئیــه  ۲۰۱۰کــه بــه توافــق رژیــم یانکوویــچ رســیده بــود نیــز بــه تعویــق افتــاد .تــا
اوایــل ســال  ،۲۰۱۳وام دیگــر صنــدوق بینالمللــی پــول وارد جریــان مذاکــرات شــد
و دولــت بــا تهدیــد بــه گرایــش بــه ســمت جناحــی دیگــر در جســتجوی حمایــت
مالــی روســیه و اتحادیــه اروپــا بــر آمــد .امــا ایــن بــار ،بــا توجــه بــه ســختگیری
اتحادیــه اروپــا و روســیه ،ایــن تاکتیــک آغازگــر مجموعــه رویدادهایــی شــد کــه نــه
تنهــا ســبب از بیــن رفتــن «کریمــه» میشــد ،بلکــه ممکــن بــود مجــدد کشــور را
بــه چنــد قســمت تقســیم کنــد .تــا اواســط ســال  ۲۰۱۴و علیرغــم توافقنامــه
آماد هبــاش  ۱۰میلیــارد  SDRصنــدوق بینالمللــی پــول کــه در آوریــل در شــهر
کیــف (پایتخــت اوکرایــن) مــورد توافــق ریاســت جمهــوری جدیــد گرفــت ،ایــن
ریسکها همچنان زیاد بودند.

پیشبینــی جنگهــا یــا تغییــر رژیــم یــا زمانیکــه نــزاع اجتماعــی بــه جنگــی
)1. Special Dawing Right (SDR
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داخلــی تبدیــل میشــود ،تحلیــل ریســک کشــوری را وارد محــدوده عــدم اطمینــان
میکنــد .یکــی از بزرگتریــن نکولهــا در تاریــخ مربــوط بــه روســیه در ســال ۱۹۱۸
در پــی انقــاب بولشــویک بــود کــه غیرمنتظــره اتفــاق افتــاد .امــا ایــان بریمــر و
پریســتون کیــت در تحقیقشــان راجــع بــه ریســکهای سیاســی ،تحــت عنــوان
دمکلفــت ،اشــاره دارنــد کــه «رویدادهــای غیرمنتظــره ویــژه بهنــدرت رخ
میدهنــد» .آنهــا بــا ایــن موضــوع کــه انقــاب ســال  ۱۹۱۷روســیه رویــدادی
غیرمنتظــره بــود (رویــدادی نــادر بــا تبعــات شــدیدی کــه بصــورت آمــاری قابــل
پیشبینــی نیســت) مخالــف بودنــد و مدعــی بودنــد کــه مــردم بریتانیــا میدانســتند
کــه آلمانهــا از «بولشــویکس» حمایــت مالــی میکننــد و روسهــا نیــز
میدانســتند کــه «لنیــن» یــک تهدیــد محســوب میشــود .شــرایط حــاد اروپــا در
آن زمــان ،و بهویــژه در روســیه کــه زیــر نظــر دولتــی مشــروط بــود ،ســرنخهای
زیــادی مـیداد .امــا ایــن امــکان وجــود دارد که بــا خودخشــنودی کــه از خصوصیات
طبقــه قــدرت حاکمــه اروپــا شــناخته میشــد  -طبقــهای کــه تصــور میکردنــد
جنــگ جهانــی اول هرگــز رخ نمیدهــد  -بــه ایــن عقیــده منجــر شــود کــه انقــاب
بولشــویک هرگــز رخ نخواهــد داد .تقریبـاً یــک قــرن بعــد ،روســیه در اوت  ۱۹۹۸بــا
نکــول مواجــه شــد .بســتانکاران تــا تابســتان ســال  ۱۹۹۸وام میدادنــد و
آســیبپذیری نهادهــای روســی را دســتکم میگرفتنــد و بــا خودخشــنودی تصــور
میکردند که ابرقدرتها با نکول مواجه نمیشوند.
همیــن اتفــاق در زمــان ســرنگونی حاکمیــن مســتبد تونــس ،مصــر و لیبــی در
ســال  ۲۰۱۱کــه حاکمیتــی طوالنیمــدت داشــتند نیــز رخ داد .تحلیلگــران
بســیاری میدانســتند کــه ایــن رژیمهــا دوام ندارنــد .افــزون بــر ایــن ،معلــوم شــده
بــود کــه ســرنگونی ایــن رهبــران احتمــاالً خــاء قدرتــی را ایجــاد میکنــد کــه
منجــر بــه درگیــری داخلــی میشــود .بــا ایــن حــال ،از آنجایــی کــه حاکمیــت ایــن
رهبــران مدتــی طوالنــی بــه طــول انجامیــد ،پیشگویــی زمــان یــا چگونگــی ســقوط
ایــن رژیمهــا غیرممکــن بــود .پیشبینــی زمانیکــه ریســک سیاســی تبدیــل بــه
ریســک نکــول میشــود نیــز بــه همیــن انــدازه دشــوار و گاهــی اتفاقــی طوالنیمــدت
است.
در دهــه  ،۱۹۸۰طــی جنــگ ایــران و عــراق ،بــا توجــه بــه درآمــد فــراوان عــراق
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از نفــت و حمایــت بینالمللــی وســیع کشــورها از عــراق ،بســتانکاران آن
نمیتوانســتند رویدادهــای سیاســی گوناگونــی کــه نهایتــاً بــه نکــول و تجدیــد
ساختار بدهی  ۱۲۰میلیارد دالری دوره صدام میانجامید ،پیشگویی کنند.
ردیابی روندهای اجتماعی و سیاسی

رویدادهــای اجتماعــی و سیاســی تدریج ـیای نیــز وجــود دارنــد کــه ،هماننــد
رویدادهــای جغرافیایی-سیاســی ،اغلــب تشخیصشــان تــا زمــان برهــه حســاس
دشــوار اســت .بهعنــوان مثــال ،پیشــرفت مــردم شــاغل و طبقــات متوســط بریتانیــا
و افــول طبقــه اشــراف بســیار آشــکار شــد و بــه دنبــال ضربــه خســارتبار جنــگ
جهانــی اول پیامدهــای حــا ّدی در حــوزه سیاســت و خــط مشــی بــه همــراه داشــت.
نمونــه جدیدتــری از تقســیمات جدیــد طبقــه قــدرت حاکمــه در تایلنــد و ترکیــه در
حــال وقــوع اســت .در هــر دو کشــور ،طبقــات قــدرت حاکمــه شــهری ،تحصیلکــرده
و بروکراتیــک اقتصــادی متفــاوت را پایهگــذاری کردنــد کــه نقــاط قــوت زیــادی
داشــت .امــا جمعیــت روســتایی و مهاجریــن شــهری جدیــد را نادیــده گرفتنــد و
نتوانســتند بــه نابرابریهــای درآمــدی منطقــهای رســیدگی کننــد .اکنــون ایــن
طبقــه توســط ایــن نیروهای سیاســی جدیــد و تزلــزل و خطــرات سیاســی فزایندهای
بــه چالــش کشــیده میشــوند .ایــن نــوع خطــرات حاصــل تحــوالت بلندمــدت در
آمارگیــری ،شهریســازی ،توســعه اقتصــادی و توســعه بشــر و پیشــرفت تدریجــی
عقایــد سیاســی اســت .در ایــن بخــش ،چنــد موضــوع مشــابه بررســی میشــوند؛
برخــی هماننــد پیدایــش طبقــه متوســط بــا بازارهــای نوظهــور ارتبــاط بیشــتری
دارند ،اما برخی دیگر پدیدههای جهانیاند.
پیدایش طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه

یکــی از تحــوالت اجتماعــی بــزرگ طــی دهــه اخیــر رشــد اقتصــادی ســریع و
شهریســازی در بازارهــای نوظهــور طبقــه متوســط روبهترقــی بــوده اســت (شــکل
 ۶.۱را ببینیــد) .از گذشــته ،طبقــه متوســط منشــأ کارآفرینــی و نــوآوری تلقــی
میشــد و ارزش تحصیــات ،سختکوشــی و صرفهجویــی از عوامــل محــرک
اصلــی پیشــرفت اقتصــادی بــود .هنــوز هــم ،جــای پیشــرفت وجــود دارد ،چــرا کــه
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شکل  .۶.۱طبقه متوسط نوظهور براساس منطقه
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طبقــات متوســط در هنــد و چیــن ،بهترتیــب ،تنهــا حــدود  ۵و  ۱۱درصــد از
جمعیــت را در بــر میگیرنــد (براســاس تعریــف درآمــد روزانــه  ۱۰۰-۱۰دالری).
امــا بطــور کلــی ،حــدود  ۲۰۰میلیــون نفــر بودنــد کــه هنــوز هــم تعــداد زیــادی
ف گذشــته ایشــان کاالهــای مصرفــی بــادوام و
محســوب میشــود ،و عــادات مصــر 
صنایــع خودروســازی و همچنیــن گســترهای از بخشهــای خدماتــی بهســرعت
مترقــی را ایجــاد و اقتصادشــان را متحــول کــرد .بــا ایــن حــال ،ایــن ریســک وجــود
دارد کــه مســیر رشــد ،مســیری مســتقیم نباشــد و حتــی ممکــن اســت در صورتــی
کــه رشــد متوقــف یــا توزیــع درآمــد در جامعــه وخیمتــر شــود ،رونــدی معکــوس
پیــدا کنــد .بهعنــوان مثــال ،در اواســط دهــه  ،۱۹۸۰ســرانه درآمــد کــره جنوبــی و
برزیــل حــدود  ۶۰۰۰دالر بــود و طبقــات متوسطشــان بــه ترتیــب  ۳۸و  ۲۹درصــد
از جامعــه را تشــکیل میدادنــد .امــا تــا ســال  ،۲۰۱۰بــا رونــد مناســب توزیــع
درآمــد و ســاختار سیاســی اقتصــاد منبعبنیــان ،طبقــه متوســط برزیــل تنهــا بــه
۳۸درصــد جمعیــت رشــد یافــت ،در حالیکــه در کــره جنوبــی تــا ۹۴درصــد
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جمعیت رسید.
امیــال برآوردهنشــده و اضطرابهــای گوناگــون ایــن طبقــه متوســط
پیدایشیافتــه در ترقــی ناگهانــی اعتراضــات در سرتاســر کشــورهای برزیــل ،هنــد،
روســیه ،تایلنــد ،ترکیــه ،اوکرایــن و ونزوئــا ،و همچنیــن در بهــار عــرب ،تأثیــر
گذاشــت و احتمــال م ـیرود کــه ایــن رونــد ادامــه یابــد (مطالعــه مــوردی  ۶.۳را
ببینیــد) .برخــی از ایــن اعتراضــات در مصــر ،لیبــی ،تونــس و اوکرایــن بــا موفقیــت
بــه ســرنگونی رهبــران مســتبد انجامیــد .بــا ایــن حــال ،چنــان کــه تاریــخ نشــان
میدهــد ،فروپاشــی رژیمهــای درحالســرنگونی خالئــی سیاســی در بیــداری پــس
از خــود بــه جــای میگذارنــد و ریســک فراوانــی دارد  -کمــا اینکــه در مصــر ،لیبــی
و اوکراین به چشم میخورد.

مطالعه موردی ۶.۳

اعتراض طبقه متوسط نوظهور و افزایش نااطمینانی سیاستی

پیشبینــی عوامــل محــرک مــوج اعتراضــات طبقــه متوســط در بازارهــای
نوظهــور در چنــد ســال اخیــر غیرممکــن بــوده اســت .ایــن اعتراضــات از فــداکاری
د ّکــهدار ازجانگذاشــتهای در تونــس ،افزایــش کرایــه حمــل و نقــل عمومــی در
برزیــل و خشــونت علیــه زنــان در هنــد گرفتــه تــا تخریــب پارکــی در اســتانبول
متغیــر بودنــد .بافــت سیاســی ایــن اعتراضــات غیرهمســان نیــز متفــاوت بــود؛ برخی
در انــواع مختلــف رژیمهــای مســتبد رخ میدادنــد ،برخــی دیگــر در دموکراسـیهای
چندحزبــی دیرینــه؛ برخــی تقســیمات روستایی/شــهری را منعکــس میکردنــد،
هماننــد اعتراضــات تایلنــد و ترکیــه ،و برخــی دیگــر ،نظیــر اعتراضــات اوکرایــن،
نوعی جهتگیری استراتژیک یا فرهنگی بودند.
ناهمســانی سیاســی یکــی از جوانــب موثــر ایــن اعتراضــات بــود کــه بــر عــدم
اطمینــان خــط مشــی میافــزود .ایــن مســئله در برزیــل و هنــد کــه اعتراضاتشــان
بــه تقاضاهــای خاصــی مرتبــط میشــد ،وجــود نداشــت .امــا در اعتراضــات وســیعتر،
ملیگرایــان افراطــی بــه جمــع لیبرالهــای ترکیــه و اوکرایــن کــه متقاضــی حقــوق
دموکراتیــک بودنــد پیوســتند؛ و فعــاالن حقــوق زنــان در مصــر و تونــس نیــز
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دوشادوش اسالمگرایان افراطی که امیال سیاسی متضادی داشتند ایستادند.
 ۵۰ســال قبــل ،اعتراضــات انبوهــی در ایــن کشــورها توســط اتحادیههــای
بخــش عمومــی یــا طبقــه قــدرت حاکمــه بروکراتیــک ،کــه احتمــاالً عناصــری از قوه
نظامــی را شــامل میشــد ،رهبــری گردیــد .دســتور کار سیاســت اقتصــادی آنهــا
نســبتاً روشــن بــود :ملیگرایــی صنعــت ،بانکــداری و اصالحــات ارضــی .امــا امــروزه،
ایــن سیاس ـتها یــا نامعتبرنــد و یــا دیگــر مناســب نیســتند .برخــی از معترضیــن
طبقــه متوســط دســتورکارهای مهــم اعتــراض در کشــورهای توســعهیافته را بازگــو
میکننــد .امــا ایــن اعتراضــات تمایــل جمعــی را بــه بازارهــای نوظهــوری محــدود
کردنــد کــه در آنهــا اســتانداردهای فعــال تنهــا بخشــی از اســتانداردهای جهــان
توســعهیافته بــود .ظاهــراً ،در محــل اعتراضــات عقایــد تحولآفریــن بــزرگ
محــدودی وجــود داشــت .از ایــن نظــر ،افــول ایدئولــوژی بــر عــدم اطمینــان سیاســی
و خط مشی افزود.

ریسک چندپارگی ملی

یکــی دیگــر از رویدادهــای سیاســی بلندمــدت تضعیــف نهادهای ســکوالر اســت.
گرچــه روابــط متفاوتنــد ،امــا جدایــی سیاســت از دیــن در مکتــب ســکوالر اصــل
پایهگــذار کشــورهای زیــادی اســت کــه در دوره مبــارزه بــا اســتعمار مســتقل
شــدند .بــا ایــن حــال ،تضعیــف الگــوی مدرنســازی ،فروپاشــی مکتــب جایگزیــن
سوسیالیســت و فشــارهای جهانیســازی همگــی در احیــای سیاس ـتهای مذهبــی
و هویتبنیان بومی شده موثر بودند.
ایــن رویــداد جهانــی از ایــاالت متحــده تــا هنــد مشــهود بــود ،امــا بــه
برجســتهترین شــکل در خاورمیانــه نمــود پیــدا کــرد .جنبشهــای سیاســی الهــام
گرفتــه از اخــوان المســلمین از ترکیــه تــا تونــس ســطوح متفــاوت اسالمیســازی
جامعه و فرهنگ را دنبال میکردند.
امــا ظاهــرا ً ایــن جنبشهــا هیــچ گرایــش اقتصــادی سیاســی متمایــزی ندارنــد.
گذشــته از ایــن ،مردمشــان را بــه موقعیتهــای اقتصــادی و سیاســی اســتراتژیک
ترغیــب میکننــد .ایــن تبلیــغ منافــع شــخصی متأثــر از مذهــب در عرصــه سیاســی،
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تــوأم بــا دیــدگاه اکثریتگرایــی دموکراســی ،بهنظــر خالیــی در نهادهــای ســکوالر
و اصــل حاکمیــت قانــون  -کــه قبـ ً
ا در اثــر روابــط حمایتــی عمیــق تضعیــف شــده
 ایجاد میکند و گرایشی به سمت قانون استبدادی بوجود میآورد.افزایــش آگاهــی از تفاوتهــای مذهبــی بــه ســادگی بــه ســایر تفاوتهــای
ی شــدن سیاســی را
نــژادی یــا فرهنگــی تبدیــل میشــود .ایــن اتفــاق دوقطبــ 
عمیــق و هویــت ملــی را تضعیــف میکنــد و بطــور بالقــوه منجــر بــه چندپارگــی
ملــی میشــود .ایــن وضعیــت در سرنوشــت عــراق و ســوریه و تازهتــر ازهمــه ،در
اوکرایــن دیــده شــد (مطالعــه مــوردی  ۶.۲را ببینید).حتــی اگــر کشــور ســالم بمانــد،
تقســیمات اجتماعــی ،جغرافیایی-سیاســی و سیاســی غیرقابلتغییــر شــده و
مشکالت طوالنیتری را در پی خواهد داشت.
در رژیمهــای دموکراتیــک ،ایــن اتفــاق در بالتکلیفــی سیاســی و پارلمانــی
منعکــس میشــود .آژانسهــای رتبهبنــدی از ریســک بالتکلیفــی سیاســی بــه
عنــوان عاملــی در رتبهبنــدی حاکمیتهــا ،هماننــد تایلنــد ،یــاد میکننــد کــه در
آن حتــی پــس از کودتــای نظامــی مــی « ،۲۰۱۴فیــش» هشــدار داده بــود کــه
ی غلبــه بــر شــکافهای اجتماعــی
مشــکل بلندمــدت اصلــی ایــن کشــور توانایــ 
عمیــق و تبدیــل شــدن بــه کشــوری قابــلاداره اســت .همانطــور کــه در تایلنــد
مشــاهده شــد ،ایــن فشــارها میتواننــد یــا منجــر بــه کودتــای نظامیشــوند و یــا
رژیــم حکفرمــا را بــه ســمت ســرکوبی بیشــتر هدایــت کننــد .بــا ضعیــف شــدن
حمایــت داخلــی ،ایــن رژیمهــای ســرکوبکننده بــه رژیمــی متخاصمتــر در
ســطح بینالمللــی تبدیــل میشــوند .ایــن امــر بــر ریســک جغرافیایی-سیاســی
میافزایــد ،کمــا اینکــه روســیه در اوکرایــن یــا عربســتان ســعودی نیــز پــس از بهــار
عرب بوجود آمد.
نهادهــای تکاملیافتــه در کشــورهای توســعهیافته از ایــن خطــرات چندپارگــی
ملــی و بالتکلیفــی سیاســی جلوگیــری نکردنــد (در ادامــه میببینیــد) .بــا ایــن حال،
ایــن فشــارها همانطــور کــه در بســیاری از بازارهــای نوظهــور دیــده میشــود ،بــه
جــای اینکــه بــه لحــاظ نظامــی مدیریــت شــوند ،از لحــاظ سیاســی مدیریــت
میشوند.
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ریسک سیاسی و نهادها

قــدرت نهــادی یکــی از عناصــر مهــم ثبــات سیاســی و اقتصــادی اســت (گرچــه
مشــخص نیســت کــدام یــک اولیتــر اســت) .براســاس مقالــه مودیــز ،کــه
قدیمیتریــن پایــگاه داده تاریخــی را داراســت ،حــدود یــک ســوم از نکولهــای
حاکمــان گذشــته ارتبــاط مســتقیمی بــا ضعفهــای نهــادی و سیاسیشــان داشــته
اســت کــه از تزلــزل سیاســی گرفتــه تــا مدیریــت ضعیــف بودجــه ،مشــکالت
حاکمیتــی و بیرغبتــی سیاســی بــه پرداخــت دیــون متفــاوت بودنــد .از جملــه ایــن
مــوارد میتــوان بــه نکــول مغولســتان در ســال  ۱۹۹۷و کامــرون در ســال ۲۰۰۴
کــه بــه ســبب مدیریــت ضعیــف بودجــه نهادهــا و عــدم قطعیــت سیاســی رخ داد،
همچنیــن ،نکــول ونزوئــا در ســال  ۱۹۹۸کــه عمدتـاً بــه علــت تأخیــر در پرداخــت
(دیــون) بــه ســبب مشــکالت اداری اتفــاق افتــاد و نکــول ســال  ۲۰۰۸اکــوادور
اشاره کرد که تنها نتیجه بیرغبتی سیاسی به پرداخت دیون بود.
در بخــش توســعه نهــادی ،ایــن ریسـکها بررســی میشــوند .ایــن دســتهبندی
را نبایــد دســتهبندی انحصــاری تلقــی کــرد .شــکل  ۶.۲رابطــه بیــن قــدرت نهــادی
کشــورها و ســاختار اقتصــادی اولیهشــان را ،مشــابه دســتهبندی ســاختاری بنیــادی
کــه در فصــل  ۵معرفــی شــد ،نشــان میدهــد :صنایــع دانشبنیــان پیشــرفته
(نوآوریمحــور) ،صنایــع دارای فعالیتهــای ناهمســان (بازدهیمحــور) و صنایــع
منبعبنیــان (فاکتورمحــور) .همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،اقتصادهــای
منبعبنیــان ســاختارهای سیاســی و نهــادی بــازاری ضعیفــی دارنــد؛ امــا ایــن
موضــوع نیــز جالــبتوجــه اســت کــه امتیــازات اقتصادهــای بازدهیمحــور نســبت
به اقتصادهای فاکتورمحور بهبود چندانی نداشتهاند.
ریسک سیاسی در کشورهای دارای نهادهای سیاسی تکاملیافته

ریســک سیاســی در بیــن اجــزای ریســک کشــوری در یــک اقتصــاد توســعهیافته
بــا نهادهــای سیاســی تکاملیافتــه ســطح باالیــی نــدارد .حفــظ ریســک سیاســی در
ســطحی پاییــن انعطافپذیــری و اثربخشــی نهادهــای سیاســی ،سیاســتی و بــازاری
در واکنــش بــه فشــارهای داخلــی و جهانــی محســوب میشــود .امــا ریســک
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شکل  ۶.۲بهبود تنوعبخشی اقتصادی به واسطه قدرت نهادی

امتیازات شاخص قدرت نهادی
5
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نوآوری محور

بازدهی محور

فاکتور محور

منبع :مجمع جهانی اقتصاد ،شاخص رقابتپذیری۲۰۱2-۲۰۱3 ،

سیاســی همــواره وجــود دارد و ممکــن اســت گاهــی بهشــدت افزایــش یابــد.
ریســکهای سیاســی شــامل ابهامــا ت انتخاباتــی ،فروپاشــی دولتهــا ،ناآرامــی
قشــر کارگــر ،اعتراضــات داخلــی ،حمــات تروریســتی ،و منازعــات مذهبــی و
نژادیانــد کــه نمونههایــی از آن در ایرلنــد شــمالی و درگیــری شــهر باســک در
اسپانیا دیده شد.
در ســالهای اخیــر ،ریســک سیاســی بیشــتر شــده اســت .در ایــاالت متحــده،
بنبســت سیاســی ،تقســیمبندی غیرعادالنــه ،قــدرت زیــاد البیگــران واشــنگتن و
وضعیــت وخیــم توزیــع درآمــد نشــان از افزایــش ریســکهای سیاســی دارد .در
اتحادیــه اروپــا ،نــرخ بــاالی بیــکاری جوانــان و افزایــش جریانــات سیاســی
بیگانههراسانه و وطنپرستانه ریسک سیاسی را میافزاید.
افزایــش فشــار اســتقاللگرایان در اروپــا ،هماننــد اســکاتلند ،مناطــق شــمالی
ایتالیــا ،یــا سیلســیا در لهســتان ،عنصــر دیگــر ریســک سیاســی اســت .بــا توجــه بــه
تکامــل نهادهــای سیاســی ،حــوزه سیاســی عمدتــاً ،گرچــه نــه همیشــه ،نقــش
واســطه ایــن تعارضــات را ایفــا میکنــد .بــا ایــن حــال ،بســته بــه اهمیــت منطقــه
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 ماننــد کاتالونیــا کــه بــه کارخانــه اســپانیا معــروف اســت  -جنبشهــایاســتقاللگرایان میتوانــد عــدم اطمینــان را افزایــش و ســرمایهگذاری در کشــور
را کاهش دهد و عواقب منفی بلندمدتی را بر جا گذارد.
ایــن اتفاقــات نشــانههایی از ضعــف نهادهــا و از بیــن رفتــن انعطافپذیــری و
خالقیــت نیــز هســتند .بــا تنــزل رتبــه بدهــی حاکمیتــی ایــاالت متحــده ،موسســه
1 S&Pناتوانــی کنگــره ایــاالت متحــده را در مــورد سیاســت بودجـ ه هشــدار داد کــه
ســبب افزایــش ریســک نکــول بدهــی حاکمیتــی شــده اســت .در اتحادیــه اروپــا،
تصمیمــات حســاس ظاهــرا ً بــه تکنوکراتهــا ســپرده میشــوند و کمیســیون اروپــا،
صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک مرکــزی اروپــا از فرآیندهــای سیاســی عــادی
دموکراتیــک  -بهعنــوان مثــال ،جایگزینــی کاندیدهــای انتخــاب شــده توســط
دولتهــای تکنوکــرات در ایتالیــا و یونــان بــرای پیگیــری اصالحــات دشــواری کــه
ترویــکا الــزام کــرده بــود  -فاصلــه میگیرنــد .راهــکار نهایــی حــل بحــران یــورو نیــاز
بــه عمیقتــر شــدن اتحــاد بخــش سیاســی ،مالــی و بانکــداری  -و نهادهــای جدیــد
 دارد .امــا وجــه عمومــی اروپــا بــه مداخلــه کمتــر بروکســل در امــور ملــی تمایــلدارد.
عــاوه بــر ایــن ،تغییــرات ناگهانــی سیاســتها نیــز ریســکهایی بــه دنبــال
دارنــد .نمون ـهای از ایــن مــوارد مالیــات  ۴۰درصــدی ســود شــرکتهای اســتخراج
معــدن فعــال در اســترالیا بــود .اگــر ایــن سیاســت بــا همــان شــکلی کــه ابتــدا در
ســال  ۲۰۱۰مطــرح شــده بــود تصویــب میشــد ،میتوانســت ســرمایهگذاری در
ایــن حــوزه را از بیــن ببــرد و اثــری منفــی روی اقتصــاد اســترالیا بگــذارد و احتمــاالً
منجــر بــه تنــزل رتبــه اقتصــادی آن شــود( .طــرح مالیــات بــر ســودهای هنگفــت
حاصــل از منابــع تصویــب نشــد و بــه اســتعفای کویــن راد انجامیــد .بــا ایــن حــال،
پــس از بحــث عمومــی گســترده ،طــرح مالیــات بــر اجــاره منابــع معدنــی بــه تصویب
رســید کــه بــه مالیــات  ۳۰درصــد بــر ســودهای بــاال  -ســودهایی کــه از ســقف
معینی باالتر بودند  -تنها در معادن سنگآهن و زغال سنگ محدود شد).
عــاوه بــر ایــن ،دورههایــی  -برهههــای حساســی در تاریــخ  -وجــود دارد کــه
پــس از بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی ،بــه ناگهــان تحولــی اجتماعــی رخ داده
1. Standard & Pour’s
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اســت .نمونــهای از ایــن دوران دهــه  ۱۹۸۰در انگلســتان در دوران حاکمیــت
مــارگارت تاچــر بــود کــه تــوازن نســبی قــدرت شــدیدا ً از صنایــع و اصنــاف تجــاری
ملیشده به سمت سرمایهها و بازارهای خصوصی گرایش پیدا کرد.
پــس از کمــی درگیــری ،نهادهــا بــا انعطافــی عــادی و براســاس ســنت مدیریت،
تحــوالت عظیــم در کشــور خــود را بــا ایــن وضــع تطبیــق دادنــد .نمون ـهای دیگــر
تقســیم (کشــوری) ناگهانــی واتیــکان و تأســیس کلیســای انگلســتان در ســال ۱۵۳۴
بــود کــه امــکان ســلب مالکیــت اراضــی کلیســا را توســط پادشــاه فراهــم نمــود و بــه
دولــت قــدرت بخشــید .تاریخچــه مدیریــت تحــوالت شــدید در انگلســتان میتوانــد
نشــاندهنده ایــن باشــد کــه عضویــت آن در اتحادیــه اروپــا را نبایــد در نظــر گرفــت.
درک تاریخچــه تحــوالت اجتماعــی و نهــادی در کشــور میتوانــد ریســکهای
آینده را آشکار کند.
نهادهای عقبمانده در توسعه اجتماعی و اقتصادی

ریســک سیاســی یکــی از عناصــر اصلــی ریســک کشــورهایی اســت کــه بــه تازگی
مســتقل شــدهاند ،بــه ســرعت روبهرشــدند و ســاختار نظامیشــان دســتخوش
تغییــرات ســریعی شــده اســت .توســعه نهــادی ناگزیــر از تحــوالت ســریع اجتماعــی
و سیاســی عقــب افتــاده و بــر تنشهــای سیاســی میافزایــد .حتــی اگــر برخــی
نهادهــا صدهــا ســال ،یــا نزدیــک بــه ایــن ،موجودیتی ملــی داشــته باشــند ،ضعفهای
تکــرر گسســتگیهای سیاســی ،ماننــد اردوهــای نظامــی،
نهــادی بــه ســبب
ّ
انقالبهــای اجتماعــی یــا جنگهــای داخلــی ،ممکــن اســت مانــدگار شــوند.
ناامنــی از خصوصیــات طبقــات قــدرت حاکمــه سیاســی و تجــاری اســت ،کمــا اینکــه
در فــرار ســرمایه ،ناتوانــی در برقــراری ســازش و واگــذاری وظیفــه کنتــرل کشــور
بــرای ســازگاری بــا تغییــرات مشــهود اســت .بدیــن ترتیــب ،تنهــا راه تغییــر مســیر
ممانعــت از شــوکهای سیاســی اســت .امــا خــود ایــن مســئله مانــع از پیشــرفت
تدریجــی و تکامــل نهادهــا میشــود .بنابرایــن ،اغلــب ایــن نهادهــا ،بــه جــای اینکــه
امــکان پیشــرفت تدریجــی پیــدا کــرده و شــرایط داخلــی را منعکــس کننــد ،پیونــدی
«از کل بــه جــزء» دارنــد .بدیــن معنــا کــه ،برحســب تعریــف ،نهادهــا انعطافناپذیرنــد
و بــه خوبــی بــا تغییــرات ســازگار نمیشــوند .شــمار ایــن گونــه مــوارد بــه گون ـهای
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اســت کــه نمیتــوان بــه همــه آنهــا اشــاره کــرد ،امــا نمونـهای کــه بــه ذهــن خطــور
میکنــد ،ضعــف نهــادی اقتصــادی و سیاســی کشــورهای اروپــای جنوبــی ،از پرتغــال
تا ترکیه است ،که دورانی طوالنی تحت حاکمیت نظامی بودند.

مطالعه موردی ۶.۴

مذاکرات مدرنسازی روسیه :دشواریهای تنوعبخشی و اصالحات نهادی

مذاکــرات مدرنســازی روســیه کــه طــی ســالهای  ۱۰-۲۰۰۸صــورت گرفــت
دشــواریهای تنوعبخشــی اقتصــاد منبعبنیــان و چالشهــای سیاســی و نهــادی را،
کــه ایــن کشــور بــا تغییــر نظامــش از شــوروی ســابق بــا آنهــا مواجــه شــد ،نشــان
میدهــد .تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی روســیه ســال ۷.۹ ۲۰۰۹درصــد کاهــش
یافــت کــه تضــاد شــدیدی بــا عملکــرد ســایر اقتصادهــای نوظهــور داشــت .بــا وجــود
افــت  ۲۲۱میلیــارد دالری ذخایــر ارزی خارجــه بــرای دفــاع از ارز «روبــل» و تأمیــن
محــرک مالــی بزرگــی حــدود ۱۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،تولیــد ناخالــص
داخلــی روســیه بهشــدت افــت کــرد و از ضعــف اقتصــاد ایــن کشــور پــرده برداشــت.
کرملیــن در پاســخ بــه ایــن اوضــاع سیاســتهای نامســئوالنه ایــاالت متحــده را
مقصــر ایــن اتفــاق برشــمرد .امــا پــس از ســخنرانیها ،عملکــرد مهلــک روســیه
آتــش منازعــه ملــی شــدیدی را بــر ســر موضــوع مدرنســازی و تنوعبخشــی
اقتصاد روسیه روشن کرد.
همه برای مدرنسازی

دو ســال پــس از بحــران ســال  ،۲۰۰۸ســرانجام دولــت روســیه دریافــت کــه
توســعه ســازمانهای دولتــی بــه حــد نهایـیاش رســیده و فــورا ً بایــد جهــت بهبــود
محیــط تجــاری اصالحــات نهــادی صــورت گیــرد .نقــش دولــت در اقتصــاد بــه
مقــدار تخمینــی ۵۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی رســید ،زیــرا دولــت بــرای نجات
بانکهــا و شــرکتهای خودروســازی طــی بحــران  ۰۹-۲۰۰۸وارد عمــل شــد.
طــرح اولویتبنــدی اصالحــات جهــت پاکســازی ارگانهــای قضایــی و مجــری
قانــون ،رژیــم مالیاتــی و رژیــم صــدور روادیــد اعــام شــد .ظاهــرا ً همــه ارگانهــا بــر
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ســر ایــن موضــوع توافــق داشــتند کــه مدرنســازی و تنوعبخشــی یــک ضــرورت
اســت .امــا در مــورد چگونگــی اجــرای آن مخالفــت زیــادی دیــده میشــد .آیــا بایــد
اجــرای آن بــه رهبــری دولــت و بــا رویکــرد از بــاال بــه پاییــن صــورت گیــرد؟ یــا
بالعکــس ،امتیــازات انحصــاری منحــل و بــا آزادیســازی اقتصــادی و سیاســی همــراه
شود؟
«مدرنسازی استبدادی» توسط دولت و اعضای احزاب طرفدار حکومت

برنامــه توســعه درازمــدت تحــت عنــوان «روســیه  ،»۲۰۲۰کــه در فوریــه ۲۰۰۸
منتشــر شــد ،از پیــش هشــدار داده بــود کــه ایــن فرآینــد اساس ـاً تحــت رهبــری
دولــت بــوده اســت .والدیســاو ســورکوف ،معــاون اول ريیــس جمهــور وقــت،
دیمیتــری مــدودف ،و بــه نقــل از روزنامــه «مســکو تایمــز» ،مولــف ایده مدرنســازی
اســتبدادی ،مســئولیت رهبــری اصالحــات را برعهــده گرفــت و طرح «دره ســیلیکون
روســیه» و «شــهر نــوآوری» را پیشــنهاد داد (بدیــن ترتیــب خاطــرات تأســفبار
تعطیلــی شــهرهای علــم و فنــاوری شــوروی در صربســتان بازگشــت) .محوریــت ایــن
اســتراتژی «از بــاال بــه پاییــن» نیــز اعضــای احــزاب طرفــدار حکومــت بودنــد.
مظنونیــن همیشــگی در مجمــع مدرنســازی کــه در فوریــه  ۲۰۱۰در تومســک
تشــکیل شــد حضــور یافتنــد :ویکتــور وکســلبرگ (روســال) ،میخائیــل پروخــروف
(اونکسیم) ،آناتولی چوبایس (روزنانو) ،واگیت آلکپروف (لوک اویل) و همکاران.
...اما بدون مردم

ایــن رویکــرد از بــاال بــه پاییــن بــا واکنــش گســتردهای مواجــه شــد .میخائیــل
گورباچــف از دولــت پوتیــن بــه ایــن جهــت کــه قصــد داشــت «برنامــه مدرنســازی
خــود را عمــ ً
ا بــدون مــردم اجــرا کنــد» انتقــاد کــرد .مدیــر شــرکتی کوچــک از
شــرکت صنعتــی نوســکی در ســنت پترزبــورگ در ایــن مجمــع بــه ایــن مطلــب اشــاره
کــرد کــه ضــرورت ایــن کشــور «مدرنســازی برخــی از سیاس ـتهای بــزرگ دولــت»
اســت و بــر تعــارض منافــع اعضــای احــزاب طرفــدار حکومــت و طبقــه قــدرت حاکمــه
کرملیــن و منافــع شــرکتهای مبتکــر کوچــک تأکیــد کــرد .اصالحــات نهــادی بــرای
انحــال امتیــازات انحصــاری ،تغییــر فرهنــگ جهــت حمایــت از شــرکتهای خصوصی،
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و ایجــاد میــدان رقابتــی همســطح بــه واســطه پایبنــدی بــه اصــل حاکمیــت قانــون
کــه مانــع از تصــرف داراییهــا میشــود الزامــی بــود .ایــن جریــان توســط  ۲۰۰نفــر
امضاءکننــده ،یــا نزدیــک بــه ایــن ،کــه بیشــتر از حــوزه فنــاوری اطالعــات بودنــد
منعکــس شــد تــا دادخواســتی بــه حمایــت از آلکســی ناوالنــی ،نامــزد شــهرداری
مســکو در ســال  ،۲۰۱۳تنظیــم شــود« .مــا کارآفرینــان اقتصــاد دانشبنیانیم....اصــل
حاکمیــت قانــون ،دادگاههــای مســتقل و انتخابــات آزاد بــرای مــا ارزشهــای انتزاعــی
نیســتند ،بلکــه مهمتریــن ســازوکارند کــه رقابتــی صادقانــه را تضمیــن کــرده و مــا را
در مقابل رفتار مستبدانه سازمانها مصون نگاه میدارد».
آیا روسیه میتوانست شبیه چین باشد؟

موفقیــت چیــن در مدیریــت مدرنســازی تحــت رهبــری دولــت بــا رویکــرد از بــاال
بــه پاییــن و فرآینــد نــوآوری احتمــاالً در روســیه تکــرار نمیشــود ،چــرا کــه
تفاوتهــای مهــم بســیاری وجــود دارد .یکــی از ایــن تفاوتهــا ایــن اســت کــه تجربــه
کمونیســتی روســیه  ۷۰ســال بــه طــول انجامیــد؛ امــا چیــن در ایــن مــورد تجربــه
کمتری داشت و مهارتهای کارآفرینی نسل پیرتر کام ً
ال از بین نرفته بود.
پــس از اجــرای اصالحــات بــازار ابتــدا در حــوزه کشــاورزی در دهــه  ،۱۹۸۰اکثریــت
شــرکتهای کوچــک و متوســط توانســتند در مناطــق روســتایی و شــهری چیــن ظاهــر
شــوند .برخــی از محققیــن (ماننــد مارکهانســون از دانشــگاه وارویــک و دبیــن مــا از
مدرســه اقتصــاد لنــدن) مدعیانــد کــه اســتبداد متمرکــز منطقـهای چیــن عنصــر مهــم
موفقیــت ایــن کشــور محســوب میشــود .افــزون بــر ایــن ،دســتمزدهای پاییــن و
سیاس ـتهای راهبــردی چیــن (طرفــداری از ایــاالت متحــده و عضویــت زودهنــگام در
ســازمان تجــات جهانــی) حجــم قابلمالحظ ـهای از ســرمایهگذاریهای خارجــی را بــه
ســمت ایــن کشــور جــذب کــرد .چیــن همچنیــن توانســت از جمعیــت گســترده
یهودیــان خــود در پیشــبرد نــوآوری و جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بهــره
گیرد  -عاملی که در روسیه برعکس عمل کرد.
“ ”Brezhnevisationاقتصاد روسیه

روســیه ظرفیــت نــوآوری خــود را در دهــه  ۱۹۷۰کــه اقتصــاد شــوروی بــه
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اقتصــادی انعطافناپذیــر تبدیــل شــد از دســت داد .طــی  ۲۰ســال پــس از پایــان
دوران اتحادیــه جماهیــر شــوروی کــه بســیاری از مغزهــای تحقیــق و توســعه از وطــن
خــارج شــدند ،پیشــرفت کمــی در ایــن کشــور صــورت گرفــت .امــروزه ،نشــانههایی
وجــود دارد کــه ســاختار سیاســی و اقتصــادی روســیه ممکــن اســت بــاری دیگــر
صلــب شــده و انعطافــش را در نــوآوری و بازگشــت بــه دوره  Brezhnevisationاز
دســت دهــد .اقتصــاد روســیه در اواســط ســال  ۲۰۰۹دچــار رکــود شــد ،امــا رشــد آن
همچنــان آســیبپذیر و گردشهــای ســرمایه بــه خــارج از کشــور بــه شــکلی
بیرحمانــه بــاال بــود .در حالــی کــه ایــن کشــور بخــش خصوصــی ضعیفــی دارد ،امــا
بخــش دولتــی آن همچنــان محــرک اصلــی داخلــی ترقــی در رشــد محســوب
یشود.
م 
نتیجهگیری

دولــت میتوانــد محــرک نــوآوری کشــور باشــد کمــا اینکــه در اتحادیــه جماهیــر
شــوروی (در دهههــای قبــل) ،ایــاالت متحــده ،اتحادیــه اروپــا ،چیــن و بســیاری از
کشــورهای دیگــر دیــده شــد .امــا بــرای روســیه امــروزی ،بــه جــز مــواردی کــه بــا
جریــان اصالحــات از بــاال بــه پاییــن تــوأم شــده و ایــن اقدامــات را گســترش دهــد،
برنامههای نوآوری در اقتصاد همواره چندپاره و غیریکنواخت باقی ماندند.
در صورتــی کــه محیــط ســرمایهگذاری روســیه امــکان بهبــود داشــت ،جــذب
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی میتوانســت بــه ترقــی آن کمــک کنــد .امــا در
ســال  ،۲۰۱۴در دوره پــس از بحــران اوکرایــن ،بــا توجــه بــه مســیر سیاســت خارجــه
والدیمیــر پوتیــن و تحریمهــای اقتصــادی بالقــوهای کــه اقتصــاد روســیه بــا آن مواجــه
بــود ،بــه نظــر میرســید کــه زمانــش گذشــته باشــد .سیاسـتهای روســیه بــه دنبــال
بهبــود محیــط تجــاری ،آزادســازی اقتصــاد و جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجیانــد ،و افزایــش نــوآوری و مدرنســازی بطــور محتمــل بــه تعویــق خواهــد
افتــاد و اقتصــاد روســیه را حتــی بیــش از پیــش بــه قیمتهــای نفــت و منابــعاش
وابسته میکند.
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ســاختارهای سیاســی متفاوتنــد .امــا حتــی کشــورهایی کــه دموکراســی اســمی
دارنــد غالبــاً ویژگیهــای رژیــم قبلیشــان را ،ماننــد شــبکههای پشــتیبانی
گســترده و ســرمایهدارانی هـمرأی ،بــا خــود دارنــد .گاهــی ،تنهــا عنصــر دموکراســی
دورهای اســت  -انتخابــات اساسـاً سازشــی بــا آزادیهــای شــخصی و سیاســی بســیار
محــدود .اغلــب ،نهادهایــی کــه در تحــوالت واســطه میشــوند ،ماننــد نظــام سیاســی
معتقــد بــه ائتــاف حزبــی بــا حــوزه قضایــی نســبتاً مســتقل کــه میتوانــد
انعطافپذیــری را تأمیــن کنــد ،یــا آســیبپذیرند و یــا معــدوم .بــا ایــن حــال،
سیاســت میتوانــد اثربخشــی زیــادی داشــته باشــد ،مشــروط بــر اینکــه خدمــات
اجتماعــی و بوروکراســی بســیار شایســته و پرانگیــزهای وجــود داشــته باشــد چنــان
کــه در بســیاری از کشــورهای آســیایی دیــده شــد .امــا حتــی پــس از ایــن ،نبــود
استقالل نهادهای اصلی مانع این اثربخشی میشود.
ریسکهای نهادی و بخشهای دولتی بزرگ

بخشهــای دولتــی بــزرگ غالبــاً بــا حاکمیــت و نهادهــای بــازاری ضعیــف
ارتبــاط دارنــد .دالیــل مناســب بســیاری بــرای نقشآفرینــی دولــت در اقتصــاد وجود
دارد از جملــه در کشــورهای توســعهیافته کــه در آنهــا حمایتهــای مالــی دولــت
در تحقیقــات بنیــادی منبــع نوآوریهــای فناورانــه بزرگــی شــده اســت .دولــت
همچنیــن میتوانــد انگیــزه مهمــی بــرای رشــد و توســعه در مراحــل اولیــه پیشــرفت
کشــور باشــد .اغلــب بــه ایــن جهــت کــه ممکــن اســت طبقــه ســوداگر بومــی کــه
ســرمایه و مهارتهــای کافــی دارنــد ،وجــود نداشــته باشــد .یــا در صورتــی کــه
وجــود دارد ،در حــوزه کشــاورزی باشــد .یــا ممکــن اســت از کشــور خــارج شــده
باشــند ،هماننــد انقالبهــای باتیســتی در مصــر و ســوریه در دهــه  .۱۹۵۰یــا
هماننــد کشــورهای شــوروی ســابق ،چیــن و ویتنــام ،ممکــن اســت کشــور دورهای
طوالنــی از تحــوالت سوسیالیســتی را پشــت ســر گذاشــته باشــد کــه در آن امــوال
خصوصــی توقیــف شــده باشــند .در پــی ایــن شــرایط ،مفهــوم دولــت توســعهخواه از
یهــای منف ـیاش برجســتهتر
پایــان جنــگ جهانــی دوم تــا دهــه  ۱۹۸۰کــه ویژگ 
شــد ،بهشــدت مــورد حمایــت قــرار گرفــت .ایــن ویژگیهــا شــامل حاکمیــت
ضعیــف ،بهرینهجویــی وســیع در قســمتی از بخــش خصوصــی نوظهــور ،صنایــع
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دولتــی ناکارآمــد و ناپایــدار و سیاســتمدارانی کــه بــه واســطه رشــوهخواری و
حمایت جایگا ه شغلیشان را حفظ کردند.
در کشــورهای در حــال توســعه سرشــار از منابــع ،ســاختارهای سیاســی نوظهــور
اغلــب طرفــدار حکومــت و قدرتطلــب هســتند .اقتــدار و نفــوذ دولــت برپایــه
کنتــرل منابــع حیاتــی یــا تصرفشــان توســط طبقــه قــدرت حاکمــه محدود اســتوار
اســت ،چنــان کــه رژیــم پوتیــن در روســیه یــا خانوادههــای ســلطنتی کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس نیــز اینگونــه بودنــد .ایــن مســئله تســلط دولــت بــر اقتصــاد
را جاودانــه کــرده ،بــر فســاد و عــدم شــفافیت دامــن زده و ریسـکهای کشــوری را
میافزایــد .فســاد شــدید و اصــل حاکمیــت قانــون ضعیــف میتوانــد ســرمایهگذاری
در کشــور را محــدود کنــد .انگیــزه اولیــه ســرمایهگذاران خارجــی بــرای
ســرمایهگذاری در ازبکســتان ،کشــوری غنــی بــه لحــاظ منابــع فرهنگــی و طبیعــی،
بــه ســبب فســاد و تدابیــر سیاســی مســتبدانه رژیــم اســام کریمــوف بــه ســرعت
فروکش کرد.
ممانعــت از فســاد ممکــن اســت دشــوار باشــد .در چیــن ،پروندههــای فســاد
معمــوالً در حــوزه رســانه پدیــدار میشــوند ،و ارگانهــای ایــن کشــور بازجوییهــای
عمومــی متعــددی را طــی ســالهای اخیــر پیگیــری کردهانــد .امــا ایــن فســاد
ســطحپایین روزمــره اســت کــه تأمیــن رفــاه اجتماعــی یــا آمــوزش را تحتالشــعاع
قــرار میدهــد و خطراتــش مشــروعیت دســتگاه حزب-دولــت را میفرســاید .بــرای
رســیدگی بــه هــر ســطح از فســاد ،اصالحــات عمــده در حــوزه قضایــی بــرای وضــع
اصــل حاکمیــت قانــون ضــروری اســت ،ایــن مســئله نفــوذ حــزب حاکــم را بــه
چالش میکشد و به اصالحات سیاسی عمیق نیاز دارد.
گذشــته از ایــن ،ریســک سیاســی بــه قــوت خــود باقــی میمانــد .ناآرامــی
سیاســی نیــز اغلــب بــا ترکیــب ســرکوبی و اعانههــای دولتــی تأمیــن میشــود.
بودجــه دولــت معمــوالً وابســتگی ناچیــزی بــه درآمدهــای مالیاتــی دارد .بنابرایــن،
دولتهــا بــرای جهــش بــه ســمت شــفافیت بیشــتر یــا تبدیــل شــدن بــه دولــت
نماینــده قانــون بــا فشــار مردمــی کمــی مواجهنــد .تعجــبآور نیســت کــه
ترکمنســتان ،کشــوری کــه مالــک بخشــی از بزرگتریــن ذخایــر گازی دنیاســت ،یکی
از غیرشــفافترین رژیمهــا باشــد .ایــن رژیمهــا نیــز نماینــده ریســکهای زیــاد
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جانشــینی رهبریانــد  -فرآینــدی کــه هــر چــه رژیــم طوالنیتــر شــود،
مگسیختهتر میشود.
شبینیتر و دره 
لپی 
غیرقاب 
زمانیکــه بخــش دولتــی بزرگــی (تــوأم بــا امتیازهــای انحصــاری خصوصــی یــا
انحصارهــای چندجانبــه در بخشهــای اصلــی تحــت مالکیــت همپیمانــان خــود قــرار
گیــرد) تحکیــم شــود ،حرکــت بــه ســمت اقتصــادی رقابتیتــر و پویاتــر دشــوارتر میشــود.
(ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه مالکیــت عمومــی یــا نقــش دولــت در اقتصــاد همــواره
مســئله نامطلوبــی اســت ،بلکــه در اینجــا منظــور اهمیــت کلــی دولــت در اقتصــاد اســت).
سیاســت مصــر مســیر پرپیچوخمــی را تــا خصوصیســازی طــی کــرد و دشــواری ایــن
مســیر را بــه اثبــات رســاند (مطالعــه مــوردی  ۵.۱را ببینیــد) .حتــی اگــر معقــول باشــد،
بهعنــوان مثــال در اقتصــاد کشــورهای نفتخیــز حاشــیه خلیــج فــارس نیــز کــه تحــت
تســلط بخــش عمومــی هســتند ،مشــکالت بهــرهوری درازمــدت و اشــتغال پیــش خواهــد
آمــد .ســاختارهای محــدود طبقــه قــدرت حاکمــه کــه حــول کنتــرل منابــع عمومی شــکل
میگیرنــد نیــز تمایــل بــه جنگهــای داخلــی دارنــد و ممکــن اســت بطــور ناگهانــی،
چنان که در لیبی دیده شد ،دچار سقوط شوند.
اجتناب از قضاوتهای ضمنی بر مبنای ارزشهای شخصی در تحلیل ریسک سیاسی

تحلیــل ریســک سیاســی اغلــب بــه ســبب قضاوتهــای ضمنــی بــر مبنــای
ارزش شــخصی کیفیــت مطلوبــی نــدارد .همچنیــن ،اکنــون یــک ســوگیری واقعــی
داخلــی وجــود دارد کــه آژانسهــای ارزیابــی ،از ایــاالت متحــده تــا چیــن ،از ایــن
طریــق کشــورهایی را کــه در آنهــا محــور ارزیابیهــای ســوگیریهای باالترنــد
ارزیابــی کننــد .امــا روش بررســی ریســک کشــوری بایــد ایــن معیارهــای برگزیــده را
مشــخص کنــد .تحلیــل ریســک سیاســی نبایــد بــه فعالیتــی تبدیــل شــود کــه
ویژگیهــای سیاســی کشــورهای توســعهیافته را در نظــر گرفتــه و ســایر کشــورهای
جهــان را براســاس چگونگــی ارتبــاط بــا آنهــا رتبهبنــدی کنــد .بــرای آنکــه یــک
تحلیــل موثــر واقــع گــردد ،بایــد اســاس آن ،بســته بــه نقطــه شــروع و خصوصیــات
ویــژه کشــور و محیــط جهانــی ،درک ایــن موضــوع باشــد کــه ممکــن اســت توســعه
سیاسی و اقتصادی راههای متفاوتی داشته باشد.
تردیــدی نیســت کــه ریســک سیاســی در دموکراس ـیهای پردرآمــد پایینتــر
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اســت .امــا همانطــور کــه در بــاال گفتــه شــد ،هنــوز هم ریســک سیاســی وجــود دارد
و گاهــی در ایجــاد بحرانهــای مالــی ،چنــان کــه در بحــران بدهــی حاکمیتــی
منطقــه یــورو مشــاهده شــد ،بــه ریســکی تعییــن کننــده تبدیــل میشــود .در
ســوی دیگــر ایــن طیــف ،ریســک سیاســی در رژیمهــای اســتبدادی ،بهخصــوص
اگر نابرابری درآمدی زیادی داشته باشند ،سطح باالیی دارد.
چنیــن رژیمهایــی نهادهــای سیاســی ضعیفــی دارنــد کــه طبقــات قــدرت
حاکمــه موجــود را محاصــره کــرده و قومپرســتی و ســرمایهداری رفاقتــی را تشــدید
میکننــد .اگــر اســتبداد از بیــن بــرود ،سیاســت غیرقابلپیشبینــی و مســتعد
ســرنگونی شــدیدی خواهــد بــود .زمانیکــه چنیــن اتفاقــی رخ میدهــد ،ممکــن
اســت هیــچ جانشــین مشــخصی نباشــد کــه ایــن شــرایط بــه تزلــزل سیاســی ،خــاء
قدرت و احتماالً ،جنگ داخلی میانجامد.
بــا ایــن حــال ،تحــت برخــی شــرایط ،رژیمهــای اســتبدادی میتواننــد موقت ـاً
ســبب افزایــش ترقــی شــوند؛ و در صورتــی کــه معیــاری از قــدرت متمرکــز بــر
ســاختار سیاســی ناهمســان بــه همــراه داشــته باشــد ،میتوانــد ریســک سیاســی و
سیاســتی را کاهــش دهــد .نمونههایــی از ایــن شــرایط ســالهای ابتدایــی
رژیمهــای نارســلطان نظربایــف در قزاقســتان و هیــدر آلیــف در آذربایجــان بــود.
پــس از تغییــر آســیبزای حاکمیــت شــوروی ،هــم متمرکزســازی کافــی قــدرت
دولــت و هــم ثبــات سیاســی بــرای ســرمایهگذاری تأمیــن شــد تــا کشــور شــاهد
خیــزی در بخــش نفــت و بهبــود رشــد باشــد .در مصــر ،جمــال عبدالناصــر موفــق
بــه تحکیــم دولــت و اجــرای مجموعــهای از اصالحــات ارضــی شــد کــه امــکان
افزایــش ناگهانــی رشــد کشــور در دهــه  ۱۹۶۰را فراهــم کــرد .همچنیــن ،زمانیکــه
رژیمهــای اســتبدادی در حــال کاهــش کنتــرل و آزادســازیاند ،احتمــال افزایــش
ناگهانــی رشــد کشــور وجــود دارد ،چنــان کــه در عملکــرد چیــن تحــت حاکمیــت
دنــگ ژیائوپینــگ یــا رشــد ســریع کــره جنوبــی در دهــه  ۱۹۸۰تحــت حاکمیــت
تکحزبــی پــارک چونــگ هــی دیــده شــد .بنابرایــن ،تحلیــل ریســک کشــوری بایــد
نــه تنهــا بــر مبنــای تصویــری ثابــت از ســاختار سیاســی رژیــم ،کــه بــر پایــه
ریسکهایی باشد که در هر مرحله پدید میآیند.

 .7شناسایی ریسک کشوری در سطح معامالت
فصــول قبــل بــه دنبــال شناســایی علــل ریســک کشــوری در ســطح جهانــی و
ملــی بودنــد و رویکــردی «از بــاال بــه پاییــن» را اتخــاذ کردنــد .ایــن فصــل نشــان
میدهــد کــه چطــور ایــن ریســکهای ســطح بــاالی کشــوری بــه ریســکهایی
موثــر بــر معامــات فرامــرزی تبدیــل میشــوند .محوریــت ایــن فصــل ریس ـکهای
مالــی ناشــی از امــکان فنــی ســرمایهگذاری داخلــی یــا معامــات مالــی نیســت؛
بلکــه تمرکــز روی وظیفــه تحلیلگــران اعتبــار اســت .در ایــن فصــل ،هــدف نشــان
دادن ریس ـکهای کشــوری اســت کــه ممکــن اســت روی معاملــه اثــر منفــی یــا
مثبتــی داشــته باشــند .تحقــق ایــن هــدف ضــروری اســت ،چــرا کــه از تحلیــل
ریســک بــرای ســازماندهی معامالتــی اســتفاده میشــود کــه میتواننــد مانــع از
عوامل شناسایی ریسک شوند.
در ســطح خــرد ،چــه ریســکهای کشــوری در معامــات نهفتــه اســت؟
ن هســتند .بــا
تعجـبآور نیســت کــه ایــن ریسـکها بازتابــی از ریســک بــاال بــه پاییـ 
ایــن حــال ،هــر معامل ـهای بســته بــه خصوصیــات ویــژه آن ماننــد حــوزه صنعتــی،
کاال ،مالکیــت ،مــکان جغرافیایــی و نــوع محصــول مالــی ،بــه شــکل متفاوتــی بــه
ریســکهای اقتصــادی و سیاســی حساســیت نشــان میدهــد .در ســطح وســیع،
ریسـکها عبارتنــد از :انتقــال و تبدیــل؛ نــرخ تبدیــل و نــرخ بهــره؛ اقتصــاد کالن و
تغییرپذیــری رشــد؛ سیاســت اقتصــادی؛ عــدم اطمینــان نظارتــی؛ حوزهمحــور؛
سیاسی؛ قضایی.
معامــات فرامــرزی میتواننــد انــواع بســیاری داشــته باشــد از کامــ ً
ا مالــی،
ماننــد مشــتقات یــا داراییهــای بــه شــکل ســهم یــا اوراق قرضــه ،تــا ســرمایه
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منبع :واحد اطالعات اکونومیست  -آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه ،بررسی ریسک سیاسی۲۰۱۳ ،

تجــاری و ســرمایهگذاری مســتقیم کــه در آن داراییهــای حقیقــی دخالــت دارنــد.
ســرمایهگذاریهای کام ـ ً
ا مالــی یــا داراییهایــی بــه شــکل ســهم یــا اوراق قرضــه
عمدتــاً تحــت تأثیــر بیثباتــی اقتصــاد کالن ،سیاســت و ریســکهای انتقــال و
تبدیــل قــرار میگیرنــد .ایــن موضــوع حتــی بــرای معامالتهــای مشــتقه کــه
ریســکهای طــرف مقابــل نیــز در آنهــا وجــود دارد و بســته بــه کشــور طــرف
مقابــل ریســکهای کشــوری را نیــز بــه همــراه دارنــد ،صــدق میکنــد .اغلــب
ســایر ســرمایهیابیها و ســرمایهگذاریهای فرامــرزی بــه شــکل وام ،ســرمایه
تجــاری ،ســرمایه پــروژه و ســرمایهگذاری مســتقیم در برابــر کلیــه ریســکهای
نامبــرده آســیبپذیرند .زیــرا ممکــن اســت روی عوایــد و هزینــه پــروژه تأثیرگــذار
باشــند و توانایــی پرداخــت در ســطح شــرکتی را تضعیــف کننــد .حتــی اگــر توانایــی
نهــادی بــرای پرداخــت ضربــه ببینــد ،ممکــن اســت بــه ســبب رویدادهــای کشــور
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نتوانــد ســود را بخشــیده یــا وام را مطابــق بــا برنامهریــزی بازپرداخــت کنــد.
سرانجام ممکن است پروژه ،سلب مالکیت یا ملیسازی شود.
ریسکهای انتقالی و تبدیلپذیری

ایــن ریســکها زمانــی پدیــد میآینــد کــه یــا نظــام دولتــی مانــع از نقــل و
انتقــاالت ارز خارجــی شــود و یــا بــه ســبب کمبــود ارز خارجــی در اثــر بحــران
تعمیمیافتــه پرداختهــای خارجــی بوجــود آینــد .نقــل و انتقــاالت مسدودشــده
ممکــن اســت پرداخــت مبالغــی ماننــد ســود یــا بازپرداخــت وام کشــورهای خارجــی
و مربــوط بــه معاملــه خاصــی باشــند .ممکــن اســت نهــاد داخلــی ،مانند شــرکتهای
تلفــن همــراه ،کام ـ ً
ا ســودده باشــند و عایــده زیــادی را بــرای پرداخــت ســود یــا
عمــل بــه تعهــدات وام کســب کنــد ،امــا نمیتواننــد عوایــد ارز داخلــی را بــرای
ارسال به خارج از کشور تبدیل به ارز خارجی کند.
ایــن ریســک بــر کلیــه معامالتهــای فرامــرزی موثــر اســت ،گرچــه خطــوط
ســرمایهگذاری تجــاری بــرای واردات کاالهــای حیاتــی اغلــب حتــی از زیــر
ســختگیرانهترین تدابیــر کنترلــی فــرار میکننــد .در نتیجــه ،تحلیــل
آســیبپذیری اقتصــاد در برابــر بحــران پرداخــت وام و درک تمایــل حاکمیــت بــه
اتخــاذ تدابیــر اقتصــادی حامــی صنایــع داخلــی ،ماننــد تدابیــر کنتــرل ســرمایه،
برای هر سرمایهگذار فرامرزی الزامی است.
هماننــد نکــول حاکمیــت ،تدابیــر کنتــرل ســرمایه عمدهفروشــیها در مــورد
گــردش خارجــی ســرمایه محــدود اســت و تنهــا تحــت شــرایط تنــش اقتصــادی و
سیاســی شــدید اجــرا میشــوند .بــه جــز انســداد کامــل انتقــال و تبدیــل ،ممکــن
اســت ســطوحی از تدابیــر کنترلــی در مــورد تخصیــص و انتقــال ارز خارجــی وجــود
داشــته باشــد .در کشــورهایی ماننــد ونزوئــا ،کــه در آن ارز خارجــی بصــورت اداری
تخصیــص مییابــد ،رژیمهــای ارزی تحــت مدیریــت شــدید ،یــا در کشــورهایی
ماننــد چیــن کــه حســاب سرمایهشــان را کامــ ً
ا آزاد نکردهانــد ،تدابیــر کنترلــی
انتخابــی ســرمایه وجــود دارد .اطــاع از بــازار ارز و رژیــم ارزی حاکــم بــر پرداختهــا،
ترخیــص گمــرک ،توقیــف و انتقــال وجــوه مبتنــی بــر ارز خارجــی حائــز اهمیــت
بوده و یکی از ابعاد مهم مولفه عملیاتی ریسک کشوری محسوب میشود.
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پیــش از بحــران مالــی جهانــی  ،۲۰۰۹-۲۰۰۸چندیــن آژانــس ارزیابــی اعــام
کردنــد کــه ایــن ریســک فروکــش کــرده اســت .همچنیــن ،گفتــه شــد کــه
جهانیســازی و یکپارچهســازی بــازار مالــی ،انســداد مســیر نقــل و انتقــال مالــی و
تبدیــل ارز خارجــی را بــرای دولتهــا بســیار پرهزینــه کــرده اســت .بــا ایــن حــال،
بیثباتــی ناشــی از بحــران و وقفههــای ناگهانــی و بازگشــت مجــدد گردشهــای
مالــی در برخــی تدابیــر کنترلــی ســرمایه  -دســتکم در مــورد گــردش داخلــی
برخــی از انــواع گردشهــای کوتاهمــدت پورتفــوی  -ســود دولتهــا را مجــدد بطــور
ناگهانــی افزایــش داد .برزیــل بــه انــواع تدابیــر کنترلــی ،عمدت ـاً در بازارهــای ارز،
متوســل شــد تــا از ســرعت گــردش پــول فعــال جهــت محــدود کــردن افزایــش
ارزش داراییهــای واقعــی در ســالهای  ۲۰۱۲-۲۰۱۱بکاهــد .ایــن مســئله و
تمایــل دولــت بــه مداخلــه بیشــتر در اقتصــاد از زمــان بحــران میتوانــد نشــاندهنده
امــکان بازگشــت ریســک دولتهــای متوســل بــه اتخــاذ تدابیــر برجســتهتر در
کنترل سرمایه باشد.
ریسکهای نرخ ارز ،نرخ بهره و تمدید قرارداد

1

تغییــرات غیرمنتظــره در نرخهــای ارز و نرخهــای بهــره جهانــی میتوانــد
رونــد بازپرداخــت معامالتهــای فرامــرزی ارز خارجــی را مختــل نمایــد .ایــن
تغییرات بر دو نوعاند :ریسک نرخ ارز معامله و ریسک عملیاتی.
ریســک نــرخ ارز معاملــه ریســکی اســت کــه درنتیجــه تاثیرپذیــری منفــی ارزش
گــردش داخلــی ســرمایه بــه داخــل کشــور از تغییــرات نــرخ ارز ایجــاد میشــود.
بــرای مثــال ،اســتهالک ارز از ارزش داراییهــا بــه شــکل ســهام و اوراق قرضــه در
بــازار ســهام داخلــی میکاهــد ،اگــر قــرار بــر بازگشــت آنهــا برحســب نــرخ ارز
جدیــد بــوده باشــد .زیــرا بحــران ارز نیــز بطــور محتمــل بــا افــت شــدیدی در بــازار
ســهام مقــارن خواهــد بــود کــه ایــن اتفــاق میتوانــد زیــان بزرگــی باشــد .اگــر ارز در
زمــان ورود ضعیفتــر (کمارزشتــر) باشــد ،حتــی اگــر قیمــت ارز داخلــی در بــازار
ســهام بــه قیمــت پیــش از بحــران بــاز گــردد ،افــت نــرخ ارز همیشــگی خواهــد شــد.
حتــی معامــات بــازار مشــتقات نیــز آســیبپذیرند .در ســال  ،۲۰۰۸بــا تضعیــف
1. rollover
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ناگهانــی روپیــه اندونــزی ،مشــاجراتی حــول مشــتقات ارزی کــه بانکهــای
بینالمللــی بــه شــرکتهای اندونزیایــی فروختــه بودنــد شــکل گرفــت و شــرکتها
ش از آنکــه
مدعــی شــدند کــه ایــن مشــتقات ســهوا ً بــه فــروش رســیدهاند و بیــ 
قابلفهــم باشــد پیچیدهانــد؛ چندیــن مــورد توســط دادگاههــای اندونــزی در ســال
 ۲۰۰۹لغو شد که به زیان باال و تعطیلی بانکها منجر گردید.
ریســکهای عملیاتــی نــرخ ارز و نــرخ بهــره در ســرمایهگذاریهای مســتقیم
زمانــی بوجــود میآینــد کــه عوایــد عملیاتــی شــرکت دســتخوش تغییراتــی غیرمنتظــره
در نــرخ ارز و نــرخ بهــره شــوند .تأثیــر ایــن تغییــرات بــه متغیرهــای متعــددی از قبیــل
تغییرپذیــری تقاضــای محصــول ،تــورم و ارز ورودی بســتگی دارد .بهعنــوان مثــال،
بازپرداخــت وام برحســب ارز خارجــی از بانــک بینالمللــی بــه اپراتــور مخابراتــی کــه
درآمدش به ارز داخلی است ،در معرض ریسک استهالک ارز داخلی است.
ریس ـکهای عملیاتــی نــرخ ارز بــرای یــک ســرمایهگذار خارجــی کــه در یــک
بــازار داخلــی فعالیــت میکنــد ،حائــز اهمیــت اســت .در ایــن مــورد ،ریســک
کاهــش ارزش پــول یــا افزایــش نــرخ بهــره بانکی بــه تغییرپذیــری تقاضــای محصول
بســتگی دارد .اگــر ســرمایهگذار شــرکت رنــو باشــد کــه خودروهــای شــهری را
بــرای بــازار داخلــی تولیــد کــرده ،بــا اعتبــار مصرفکننــده خریــداری شــوند،
تغییــرات قیمتــی و نــرخ بهــره و نیــز ریســک بــاال خواهــد بــود .روزنامه «فایننشــیال
تایمــز» از افــت ارزی  ۲۴۲میلیــون یورویــی رنــو در نیمــه اول ســال  ۲۰۱۳خبــر داد
کــه تــا حــدی ناشــی از تغییــرات ارز پــزوی آرژانتیــن اســت .امــا اگــر ســرمایهگذار
شــرکت «پروکتوراندگمبــل» یــا «والمــارت» باشــد ،کــه جــزء صنایــع ممتــاز مــواد
غذایــی و لــوازم خانگیانــد ،ممکــن اســت ریســک کمــی وجــود داشــته باشــد ،زیــرا
تغییــرات قیمتــی کاالهــای مصرفــی اولیــه محــدود اســت و انعطافپذیــری بیشــتری
برای جبران هزینههای باالتر منابع وارداتی دارند.
بالعکــس ،کاهــش ارزش پــول بــه نفــع صادرکننــدگان و ســرمایهگذارانی اســت
کــه محصولشــان را بــرای بــازار داخلــی تولیــد نمــی کننــد .مثــ ً
ا ،تولیدکننــدگان
خارجــی پوشــاک در بنــگالدش از کاهــش ارزش پــول ســود میبرنــد ،زیــرا از
هزینههــای داخلیشــان میکاهــد و رقابتپذیــری محصــوالت صادراتــی را
میافزایــد .در ایــن مــورد یکــی از مشــکالت ،افزایــش غیرمنتظــره ارزش ارز داخلــی
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اســت .بــا ایــن حــال ،ارزی کــه در طــی مدتــی ارزشاش کاســته شــود ،اغلــب بــا تــورم
مزمــن همــراه اســت و در نتیجــه ،در ارزیابــی هزینههــا و ســودهای کاهــش ارزش پــول
بایــد جهشهــای واقعــی نــرخ ارز مــد نظــر قــرار گیــرد .نرخهــای تبدیــل ارز نیــز
بــرای ســازندگان مهــم اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر ارزش ارز داخلــی برخــاف
منابــع وارداتــی بــاال رود ،مثــ ً
ا قیمــت نفــت برحســب دالر ،امــا برعکــس ارز در
بازارهای صادراتی ،مانند یور و پایین بیاید ،سود میبرند.
ریســکهای کاهــش ارزش نــرخ ارز نیــز در وامهــای تجــاری فرامــرزی بــرای
شــرکتهای داخلــی کــه بــه اســتقراض خارجــی متوســل میشــوند تــا زمانیکــه
از صــادرات برپایــه ارز خارجــی ســود کافــی ببرنــد ،تــا حــد زیــادی کاهــش پیــدا
میکنــد .امــا ایــن شــرکتها هنــوز هــم ریســک نــرخ بهــره دارنــد ،زیــرا کاهــش
ارزش پــول ریســکگریزی کشــور را تشــدید کــرده و نــرخ بهــرهای کــه وامهــا
برمبنــای آن تمدیــد میشــوند بیشــتر میشــود .اگــر ایــن شــرایط وخیمتــر یــا
گــردش داخلــی مالــی بینالمللــی دچــار افــت ناگهانــی شــود ،ریســک تمدیــد
مهلــت پرداخــت وام -یعنــی ریســک عــدم تجدیــد جریانــات مالــی تجــاری
کوتاهمــدت و مــوارد مشــابه -بیشــتر میشــود ،زیــرا در شــرایط نرمالــی قــرار
میگیرنــد .بــرای جلوگیــری از چنیــن مشــکلی ،شــرکتها و بانکهــای داخلــی
بســیاری سرمایهشــان را در خــارج از کشــور حفــظ میکننــد تــا بتواننــد بــرای
جلوگیری از اختالل در ارز خارجی موردنیاز از آن بهره گیرند.
همانطــور کــه در فصــول قبلــی تأکیــد شــد ،بــا توجــه بــه افزایــش فراریــت ارزها
و وقــوع منظــم بحرانهــای ارزی و توقــف ناگهانــی (قیمــت هــا) ،مدیریــت ریســک
نــرخ ارز بایــد بطــور خــودکار بــرای کلیــه معامــات فرامــرزی اعمــال شــود.
خوشــبختانه ،ریســک ارز و نــرخ بهــره جــزء پیشــرفتهترین ابعــاد مدیریــت
ریســکاند ،و طرحهــای مقابلــه بــا ریســک و همچنیــن اســتراتژیهای تولیــد و
بازاریابی بسیاری برای کاهش این ریسکها وجود دارد (فصل  ۱۱را ببینید).
نوسان اقتصاد کالن

رشــد قدرتمنــد و پایــدار و محیــط سیاســی باثبــات جــزء مهمتریــن فاکتورهــای
موثــر در تعییــن محــل ســرمایهگذاریاند .امــا ایــن هــدف براحتــی محقــق نمــی
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شــود  -شــرکتهای بینالمللــی و بســتانکاران مالــی پــس از بحــران ۰۹-۲۰۰۸
ســرمایهگذاری هنگفتــی بــرای رشــد ســریع بازارهــای نوظهــور کردنــد ،امــا از ســال
 ۲۰۱۲بــه بعــد ،ایــن اقتصادهــا بــا رکود شــدیدی مواجــه شــدند .ســرمایهگذاریهای
وابســته بــه تقاضــای داخلــی و تولیــد بــازار داخلــی ،ماننــد کاالهــای مصرفــی ،بیــش
از همــه در معــرض ریسـکهای سیاســی و اقتصــاد کالن هســتند (مطالعــه مــوردی
 ۷.۱را ببینید).

مطالعه موردی ۷.۱

شرکت نستله به اشتباهاتش در فشار توسعه هند اعتراف میکند

داســتان تجربــه شــرکت «نســتله» در هنــد از اشــتباهاتی پــرده برمـیدارد کــه
از بزرگتریــن شــرکت محصــوالت غذایــی جهــان کــه تجربــهای طوالنــی در
سرمایهگذاریهای فرامرزی دارد ،بعید به نظر میرسد.
طــی گزارشــی از دهلـین و ایمــی کازمیــن ،ریاســت شــعبه شــرکت نســتله در
آســیا ،اظهــار داشــت کــه شــرکت «اشــتباهاً روی تحریــک بــازار انبــوه متمرکز شــد،
و بخــش نوظهــور ثروتمنــد را واقعـاً نادیــده گرفــت» .ایــن اتفــاق عملکــرد عملیاتــی
نســتله را از ســال  ،۲۰۱۲بــا ســه مانــع اقتصــاد کالن در اقتصــاد هنــد مواجــه کــرد:
کاهش ارزش روپیه ،کند شدن سرعت رشد و تورم.
ارزش روپیــه بــا افزایــش کســری بودجــه حســاب جــاری هنــد کاســته شــد کــه
ایــن عامــل تــورم را تشــدید ،منابــع وارداتــی را گرانتــر کــرد و ســبب افزایــش
هزینهها شد.
کاهــش ســرعت رشــد اقتصــادی روی مصــرف خانوارهــای کمدرآمــد نیــز تأثیــر
گذاشــت « -شــمار زیــادی از مصرفکننــدگان جدیــد و حســاس بــه قیمتهــا در
حومــه شــهر جمــع شــدند» کــه نســتله آنهــا را هــدف قــرار داده بــود .در ســالهای
 ،۱۱-۲۰۰۹رشــد فــروش نســتله طــی یــک ســال بــا افــت شــدیدی از  ۲۰درصــد
بــه  ۹درصــد رســید .اکنــون ،ایــن شــرکت مجــددا ً بــه تأمیــن تقاضــای بــه ســرعت
فزاینــده محصــوالت ممتــازش در کرانــه بــاالی بــازار رو آورده اســت «کــه بودجــه
ی آن مصونیــت بیشــتری در مقابــل افزایــش تــورم و اقتصــاد نامطمئــن
خانوارهــا 
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دارنــد» .بــا ایــن حــال ،در ایــن کرانــه بــازار ،نســتله بــا رقابــت بیشــتر شــرکتهای
«فــررو روچــر» و «کادبــوری» مقابلــه میکنــد .نادندکیشــور ایــن موضــوع را ایــن
طــور جمعبنــدی میکنــد« :ایــن چالــش در حــال ایجــاد تشــکیالتی اســت کــه
بتوانــد حــدود فعالیــت شــرکتها را پــس از بــازار روســتایی و ثروتمنــد مدیریــت
کند» و در بازاری کار کند که اختالف شدید درآمدی از خصوصیات آن است.
منبع :فایننشیال تایمز ۱۴ ،ژانویه ۲۰۱۴

بــه جــز بحــران کام ـ ً
ا تکاملیافتــه پرداختهــای مالــی ،ســطوح متعــددی از
بیثباتیهــای کالن دیــده میشــود کــه میتواننــد دوام تجــاری ســرمایهگذاری
را تضعیــف کــرده و از پرداخــت بدهیهــای ارز خارجــی جلوگیــری کننــد .کاهــش
شــدید رشــد اقتصــادی در اثــر شــوک خارجــی ،محدودیــت ناگهانــی سیاســت پولــی
و مالــی ،یــا شــوک سیاســی کــه منجــر بــه افــت شــدید ســرمایهگذاری داخلــی و
خارجــی میشــود میتوانــد از تقاضــای داخلــی و همچنیــن فــروش و ســود بکاهــد.
ممکــن اســت آثــار تــورم بصــورت دورهای بــا بــاال رفتــن قیمتهــا جبرانشــدنی
باشــد (در صورتــی کــه کنتــرل قیمــت وجــود نداشــته باشــد) ،امــا اگــر محصولــی
صــادر شــود ،میتوانــد منجــر بــه از بیــن رفتــن رقابتپذیــری آن محصــول شــده
و یــا حاشــیه ســود را بــه مــرور تقلیــل دهــد .اگــر تــورم محــدود نشــود ،ممکن اســت
ثابــت شــده و بــه تزلــزل اجتماعــی و سیاســی منجــر شــود .ســرانجام ،سیاسـتهای
ضدتورمــی بایــد بــا محدودیــت شــدید سیاسـتهای پولــی و یــا مالــی روبــرو شــوند
که تقاضای مصرفکنندگان را تضعیف میکنند.
عدم قطعیتهای مقرراتی و سیاسی

تغییــرات نظارتــی غیرمنتظــره بیــش از پیــش بــه ریس ـکهای خــرد معمولــی
تبدیــل میشــوند کــه نیــاز بــه پایــش دارنــد .ایــن نــوع ریســکها در صنایــع
فوقنظارتــی ،ماننــد تســهیالت عمومــی ،از جملــه آب و بــرق ،و حمــل و نقــل ،کــه
یارانههــای دولتــی بــه آنهــا تعلــق میگیــرد ،بیشــترین حــد خــود را داراســت.
ممکــن اســت موقعیــت مالــی روبــهتنــزل حاکمیــت نیــاز بــه کاهــش در یارانههــا
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داشــته باشــد و ســرمایهگذار خارجــی را درگیــر چانهزنیهایــی کنــد کــه بــه لحــاظ
سیاســی دشــوارند .ســرمایهگذاران خارجــی بــه نــدرت وارد ایــن حوزههــا میشــوند،
مگــر اینکــه حاکمیــت بــه آنهــا تضمیــن بدهــد ،مثــ ً
ا در پروژههــای نیــر و
ضمانتنامههــای دریافــت یــا پرداخــت و قیمتهــای ثابــت وجــود دارد کــه
قراردادهــای خریــد منابــع نیــرو نــام دارنــد .حتــی در ایــن صــورت ،ایــن حوزههــا
یک میدان مین سیاسی محسوب میشوند.
اگــر دولــت تغییــر کنــد ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه رژیــم جدیــد بــرای
حمایــت از ضمانتهــای رژیــم ســابق آمادگــی نداشــته باشــد .یــا هماننــد پــروژه
«دابهــول» (شکســت مشــهور ســرمایهگذاری «انران »1در حــوزه نیــروی هنــد)،
درگیــری میتوانــد بیــن دولــت مرکــزی ،کــه آمــاده ارائــه امتیــازات انحصــاری
بســیاری بــرای جــذب ســرمایهگذاران خارجــی در زیرســاخت اســت ،و دولــت
محلــی باشــد (مطالعــه مــوردی  ۱۱.۲را ببینیــد) .در مــورد شــرکت امریکایــی ،AES
کــه مالکیــت شــرکت «تالســی» ،شــرکت توزیــع بــرق گرجســتان ،را بدســت آورد،
توســختی را بــرای جبــران اغلــب ریســکها
دولــت گرجســتان ضمانتهــای سف 
و تضمیــن برگشــت ســرمایه بــاال تخصیــص داد .امــا در فاصلــه کوتاهی شــرکت AES
تالســی زیــان کــرد و بیــن مصرفکننــدگان صنعتــی کــه قبــض برقشــان رو بــه
افزایــش بــود و تقاضــای اداره مالیــات ایــن کشــور بــرای دریافــت مالیاتهــای
پرداختنشده گرفتار شد.

مطالعه موردی ۷.۲

ضربه ثابت نگه داشتن قیمت دولتی خدمات عمومی در روسیه به تولید ناخالص

داخلی

ثبــات قیمتــی خدمــات عمومــی روســیه یکــی از نمونههــای ریســک کشــوری
در حــوزه حمــل و نقــل اســت .والدیمیــر یاکونیــن ،مدیــر عامــل شــرکت دولتــی
«راشــین ریلویــز» ،ثبــات قیمتــی کــه در دســامبر  ۲۰۱۳بــرای کرایــه حمــل و
نقــل ریلــی وضــع شــده بــود «تصمیــم سیاســی کامــ ً
ا هیجانــی» تلقــی کــرد.
1. Enron
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ظاهــراً ،ایــن تصمیــم حتــی تعجــب نهادهــای دولتــی داخلــی را برانگیخــت و
احتمــال میرفــت کــه جریــان درآمــدی را تحلیــل بــرده و در برنامههــای
ســرمایهگذاری اختــال ایجــاد کنــد .در پســای ایــن ثبــات قیمتــی ،وقــوع دورهای
و غیرقابلپیشبینــی درگیریهــای قــدرت سیاســی بیــن دولــت و رؤســای
شــرکتهای قدرتمنــد دولتــی دیــده میشــد .در ایــن مــورد ،ثبــات قیمتــی شــرکت
«راشــین ریلویــز» و شــرکتهای غولپیکــر نفــت و گاز ،روزنفیــت و گازپــرام ،را
نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد .هــر ســه شــرکت بدهــی ارز خارجــی باالیــی دارنــد و در
نتیجه وامدهندگان بینالمللیشان را با این ریسک نظارتی مواجه میکنند.
منبع :فایننشیال تایمز ۱۵ ،دسامبر ۲۰۱۳

سیاســت اقتصــادی ممکــن اســت در پــی تغییــر رژیــم دچــار تحولــی اساســی
شــود .حتــی بــدون تغییــر رژیــم ،وضــع مالیــات ،ممکــن اســت سیاســتهای
تجــاری بهشــکلی اساســی محــدود شــوند ،چــرا کــه دولتهــا تــاش میکننــد تــا
موقعیتهــای مالــی و پرداختهــای خارجــی کشــور را تحکیــم کننــد .آزادســازی
غیرمنتظــره سیاســتهای تجــاری کــه رقابــت وادارات را میافزایــد ،میتوانــد
ســبب افــت ارزش ســهام بــازار داخلــی شــده و روی درآمدهــای شــرکتهای فعلــی
اثــر منفــی بگــذارد .بالعکــس ،محدودســازی سیاســتهای تجــاری و افزایــش
تعرفههــای گمرکــی در مقابــل رقابــت خارجــی مصونیــت ایجــاد کــرده و هزینههــای
منابع وارداتی را افزایش میدهد.
وضــع مالیــات و جرایــم نظارتــی بــه یکــی از ویژگیهــای رایــج کسـبوکارهای
چندملیتــی مواجــه بــا ریســک تبدیــل شــده اســت .در ایــاالت متحــده ،جرایــم
ســرپیچی بانکهــای خارجــی از تحریمهــای ایرانــی راه را بــرای پولشــویی بــاز
کــرد ،و یــا پــس از بحــران وامهــای درجــه دو در ســال  ،۲۰۰۸تحت فشــار سیاســی،
مــوارد دیگــری از نقــض حاکمیــت توســط قانونگــذاران ایــاالت متحــده بــر ایــن
کشور تحمیل شد.
اضطــراب عمومــی در انگلســتان در مــورد طرحهــای لغــو مالیــات اســتارباکس و
آمــازون نمون ـهای از دولتهایــی اســت کــه بــرای بهبــود موقعیــت مالیشــان نیــاز
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بــه افزایــش درآمــد مالیاتــی داشــتند .بازجوییهــای مالیاتــی نیــز میتواننــد
ابــزاری سیاســی باشــند تــا دولتهــا از آنهــا بــرای تضعیــف نهادهــای تجــاری
هدفگیریشــده بهــرهگیرنــد ،کمــا اینکــه ایــن موضــوع بهطــور مکــرر در روســیه
اتفــاق افتــاد .ایــن اتفــاق بــه یکــی از سیاسـتهای غالــب دولــت در ترکیــه مبــدل
شــده اســت کــه در آن بازجوییهــای مالیاتــی درآمــدی بالــغ بــر  ۱درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی را در بــر داشــتند ،از جملــه بازجویــی «منظــم» وزارت فرانســه بــا
پوشــش ضعیفــش در شــرکت «کاک گــروپ »1بــرای جانبــداری از تظاهــرات پــارک
«گزی.»2
ریسکهای مختص بخش ها

برخــی از بخشهــا حساســیت بیشــتری بــه حبابهــای قیمــت ســهام و
ریسکهای سیاسی و اقتصادی دارند .بهعنوان مثال:
بانکــداری .بخــش بانکــداری تــا حــد بســیار زیــادی تحــت تأثیــر روندهــای
اقتصــاد کالن اســت و در نتیجــه ،معامــات فرامــرزی بــا بانکهــا تقریب ـاً هــر
ریســک کشــوری قابلتصــوری را در بــر میگیرنــد (فصــل  ۵را ببینیــد) .دو
بخــش بانکــداری و مالــی بیــش از پیــش تحــت نظــارت عالــی قــرار میگیرنــد.
ی قــرار میدهــد،
ایــن امــر ســرمایهگذاران را در معــرض ریســکهای نظارتــ 
چنــان کــه بانکهــای بینالمللــی زیــادی کــه در بازارهــای فوقنظارتــی
اتحادیــه اروپــا ،انگلســتان و ایــاالت متحــده فعالانــد نیــز بــا ایــن ریســکها
مواجهند.
فنــاوری جدیــد .بخــش فناوریهــای جدیــد کــه بــه کانــون توجــه حبابهــای
ســرمایهگذاری تبدیــل شــده اســت ،صنایــع نســاجی ،راهآهــن ،شــرکتهای
مبتنــی بــر اینترنــت و وامهــای درجــه دوم را شــامل میشــود(فصل  ۳را
ببینیــد) .براســاس رویکــرد پاییــن بــه بــاال ،مدیــر ریســک کشــوری بایــد از
معامــات ایــن حوزههــای بســیار عمومــی آگاه بــوده و مشــخص کنــد کــه آیــا
حبــاب کاالیــی  -اعتبــار یــا بــازار ســهام  -در کشــور مقصــد در حال شــکلگیری

ــ

ــ

1. Koc Group
2. Gezi
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است یا خیر.
تناوبــی .در بخشهــای تناوبــی ماننــد ملــک ،ســاخت و ســاز و صنایــع ســنگین
مرتبــط بــا آن ،ریسـکهایی وجــود دارنــد کــه بــه وســیله چرخههــای اعتبــار و
جمعیتشناســی تحریــک میشــوند .تجزیــه و تحلیــل جمعیتشناســی،
شهرنشــینی و رونــد اعتبــاری در یــک کشــور بــرای ارزیابــی ریســک
ســرمایهگذاری ســاخت یــک واحــد مســکونی یــا تجــاری ضــروری اســت .بخــش
ملــک و ســاخت و ســاز اغلــب در معــرض سیاســت قــرار میگیرنــد کــه نمونــه
بــارز آن عــدم شــفافیت در فرآیندهــای مناقصــه ای بــوده و ریســک بــاالی فســاد
را به دنبال دارد.
روندهــای قیمــت کاالهــا .چنانچــه یــک کشــور بــرای کســب درآمــد ارزی
خارجــی بــه چنــد کاالی صادراتــی وابســته باشــد ،در تجزیــه و تحلیــل ریســک
آن ،عنصــر مهمــی وجــود دارد .ســرمایهگذاریهای فرامــرزی و معامــات
بخشهــای اســتخراج معــدن و کشــاورزی بــه ایــن روندهــا حســاساند.
همانطــور کــه پیشتــر در مثــال اوجگیــری چرخــه قیمــت کاال و تأثیــر آن روی
ج معــدن اســترالیا بحــث شــد ،ریســکها بــه بخــش نهایــی محــدود
اســتخرا 
نمیشــوند ،بلکــه در اقتصــاد بــه ســمت بخشهــای پشــتیبان در حرکتنــد ،از
جملــه تأمینکننــدگان کاالهــا و ارائهکننــدگان خدمــات بــه شــرکتهای
اســتخراج معــدن .همچنیــن ،بیــکاری افزایــش مییابــد کــه بــر اقتصــاد
منطقــهای در ســطح وســیعتری تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت .روندهــای
تناوبــی میتواننــد پیمانهــای موجــود را بهخصــوص در ســرمایهگذاریهای
درازمــدت برهــم بزننــد و درگیریهایــی بیــن دولتهــا و ســرمایهگذاران بــر
سر تغییر ضوابط پیمان به راه اندازند.

ــ
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جدول  .۱۷.حساسیت اقتصاد کالن بخشهای صنعتی
حساسیت باال

حساسیت متوسط

حساسیت کم

کاغذ ،فلزات ،استخراج معدن
کاالهای سرمایهای
خودروسازی
خطوط هوایی ،راهآهن،
کشتیرانی
مصالح ساختمانی
نفت و گاز
مواد شیمیایی
خردهفروشی
کاالهای سفید

مخابرات
فناوری و آیتی
رسانه و نشر اطالعات
مهندسی
شرکتهای ساختمانی

خدمات زیستمحیطی
بهداشت و درمان
داروسازی
تسهیالت
تلویزیون کابلی
دفاع
کاالهای مصرفی برنددار

منبع :جانجوئین و بیالردل و مبانی تحلیل اعتبار شرکت ،مکگرو هیل ۲۰۰۵

کهای قضایی
ریس 

ریسـکهایی وجــود دارد کــه بــه ســبب محیــط تجــاری کشــور پدیــد میآینــد.
ایــن ریس ـکها میتواننــد از نبــود آگاهــی نســبتاً بیخطــر امــا حیاتــی ،از رســوم
و فرهنــگ کشــور در ارتبــاط بــا ســرمایهگذاران تــا مســائل غیرقابــل کنترلتــری
کــه بــه ســبب مقــررات دس ـتوپاگیر بوجــود میآینــد و از فســاد تــا ریس ـکهای
زیسـتمحیطی و مســئولیتی متغیــر باشــند .نمونــه خوبــی از ریسـکهای فرهنگــی
و ســلیقهای ریســک دو خردهفــروش جهانــی« ،کرفــور »1و «تســکو ،»2اســت کــه
نتوانســتند بــه اهمیــت ســایق داخلــی در بازارهــای نوظهــور پــی ببرنــد و در نتیجــه
مجبــور بــه عقبنشــینی از بســیاری از حوزههــای قضایــی شــدند .ریســکهای
حــوزه قضایــی اصــل حاکمیــت قانــون و اســتقالل حــوزه قضایــی و ارگانهــای
نظارتــی را شــامل میشــود .شــاخص انجــام کار بانــک جهانــی کشــورها را برحســب
 ۱۰شــاخص رتبهبنــدی میکنــد :ســهولت راهانــدازی کســبوکار؛ ثبــت دارایــی؛
رســیدگی بــه مجوزهــای ســاختمانی؛ تجارت فرامــرزی؛ پرداخــت مالیات؛ دسترســی
بــه بــرق؛ دسترســی بــه اعتبــار؛ حمایــت از ســرمایهگذاران؛ اجــرای قراردادهــا؛ و
رفع درماندگی.
1. Carrefour
2. Tesco
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براســاس پذیــرش بانــک جهانــی ،ایــن اندیکاتورهــا بــ ه لحــاظ حیطــه عمــل
محدودنــد و شــرایط تجــاری گســتردهتر شــامل ارزیابــی وســیعتر گمــرکات و
فرهنــگ ،کیفیــت زیرســاخت ،شــرایط بــازار کار ،نظــام مالــی ،امنیــت دارایــی ،ثبــات
اقتصــاد کالن و قــدرت نهــادی عمومــی را لحــاظ نمــی کننــد .مؤسســات تجــاری
شــاخصی حیاتــی در ارزیابــی ریســک کشــوری یــک پروژهانــد ،بهخصــوص اگــر
دچــار اشــتباه شــوند و نیــاز بــه اقــدام قانونــی باشــد .نســبت بازیابــی ،یــا «زیــان بــا
فــرض نکــول» ،پارامتــر تعیینکننــده در قیمتگــذاری هــر نــوع ســرمایهگذاری
است.
شــرایط کار یکــی از عناصــر اصلــی حــوزه قضایــی و ریســک سیاســی اســت .بــا
وجــود جمعیــت روســتایی زیــاد ،کمبــود کارگــران ماهــر در مناطــق صنعتــی
ســاحلی ،باعــث افزایــش دســتمزدها در چیــن شــده اســت ،و افزایــش هزینــه
بســیاری از شــرکتهای بینالمللــی را وادار میکنــد تــا در مــورد تصمیمــات
مکانیابیشــان در کشــور تجدیدنظــر کننــد .ریســکهای روابــط کاری نــه تنهــا
در مرحلــه ایجــاد و توســعه ســرمایهگذاریهای فرامــرزی  ،بلکــه زمانیکــه خــروج
ســرمایه اتفــاق میافتــد نیــز واردنــد .ایــن ریســک بزرگــی اســت کــه قیمتهــای
کاال افــت کنــد و منجــر شــود تــا شــرکتهای بینالمللــی اســتخراج معــدن
برنامههــای سرمایهگذاریشــان را بازگرداننــد .در آفریقــای جنوبــی ،کاهــش
معــادن پالتینیــوم و  ۱۴۰۰۰معــدن اضافــی کــه در ابتــدا توســط شــرکت «آنگلــو
امریکــن پالتینیــوم» تقاضــا شــد نیازمنــد مداخلــه دولــت جهــت رفــع ایــن مشــکل
بــود؛ در زامبیــا ،مدیــر عامــل ودانتــا ،کــه تصمیــم داشــت ۷درصــد از نیــروی
انســانیاش در عملیــات اســتخراج معــدن مــس کانکــوال را کاهــش دهــد ،پیــش از
اینکــه گفتگوهایــی بــرای حــل دوســتانهتر ایــن مشــکل آغــاز شــود ،مجبــور بــه
ترک کشور شد و دولت وی را تهدید به لغو پروانه استخراج معدن کرد.
در ایــن مــورد ،داراییهــای شــرکت و پرســنل بینالمللــیاش ریســکهای
امنیتــی محســوب میشــوند .براســاس پیمایــش واحــد اطالعــات اکونومیســت -
آژانــس تضمیــن ســرمایهگذاری چندجانبــه در مــورد شــرکتهای بینالمللــی در
ســال  ،۲۰۱۳طــی ســه ســال اخیــر ۲۰ ،درصــد از زیانهــای مالــی بــه اختــاالت
ن به تروریسم مرتبط است.
داخلی و  ۶درصد از آ 
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زیرســاخت ناکافــی یکــی از ریســکهای اجرایــی بــزرگ محســوب میشــود.
ایــن زیرســاخت شــامل زیرســاخت نــرم ،یعنــی ســطح تحصیــات نیــروی انســانی و
تســهیالت ســامت ،و همچنیــن زیرســاخت ســخت ماننــد جادههــا ،بنــادر ،انــرژی
و مخابــرات اســت کــه شــرکتهای اســتخراج معــدن در موزامبیــک بــا ایــن ریســک
مواجه بودند (مطالعه  ۷.۳را ببینید).

مطالعه موردی ۷.۳

مخاطرات استخراج معدن نوار مرزی؛ شرکتهایی که به ذخایر زغالسنگ
موزامبیک هجوم آوردند با مشکالت لجستیکی عمدهای مواجهند

ایــن داســتان بــر دشــواریهای نبــود زیرســاخت در کشــور مــرزی موزامبیــک
تأکیــد دارد کــه چنــد ســال گذشــته بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت مرزی اســتخراج
معــدن تبلیــغ شــده بــود .در ایــن داســتان ،بــه چالشهــای پیشــروی شــرکتهای
ریوتینــت و برزیلــز ویــل ،آنگلــو امریکــن و جینــدال هنــد اشــاره میشــود .منابــع
(زغــال ســنگ ســوخته) کشــور موزامبیــک در درون کشــور در حــوزه رودخانــه
«موآتایــز» در اســتان تتــه قــرار گرفتــه اســت .تنهــا یــک خــط راهآهــن تکمســیره
مربــوط بــه دوران اســتعمار ایــن کشــور بــه بنــدر «بیــرا» ۶۰۰ ،کیلومتــر دورتــر،
وجــود دارد .ایــن خــط راهآهــن بــرای تــردد مســافرین نیــز اســتفاده شــده و بصــورت
دورهای هــدف گروههــای یاغــی قــرار میگیــرد کــه از جنــگ داخلــی طوالنــی
موزامبیــک کــه ســال  ۱۹۹۲پایــان یافــت بــه جــا ماندهانــد .یکــی دیگــر از گزینههــا
حمــل زغالســنگ بــا کشــتی از رودخانــه «زامبــزی» ،هدایــت از میــان ســدهای
شــنی پرخطــر و فــرار از گزنــد عــده زیــادی از کروکدیلهــا اســت .در هــر دو
گزینــه ،حتــی ایــن امــکان نبــود کــه از راه دور حجــم موردهدفــی کــه قــرار بــود
حمل شود به مقصد برسد.
در ریــو تینــت و مشــکالت لجســتیک صــادرات زغالســنگ ،برآوردهــای بســیار
خوشبینانــه زغالســنگ ســوخته قابلبازیابــی در معــدن بنــگا و ســقوط قیمتهــای
کاال کاهــش قیمــت  ۳میلیــارد دالری داراییهــای موزامبیــک و تــرک پــروژه را رقــم
زدنــد .شــرکت «برزیلــز ویــل» مجبــور شــد تــا اهــداف صادراتــش را بــه ســال ۲۰۱۷
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موکــول کنــد؛ امــا همچنــان مانــد تــا راهآهــن  ۹۰۰کیلومتــریاش را کــه از شــمال از
تتــه تــا مــاالوی ادامــه داشــت و بــه موزامبیــک تــا بنــدر آبهــای عمیــق در حــال
احــداث در نــاکاال بــاز میگشــت ،بازســازی کنــد .شــرکت «جینــدال» نیــز در حــال
حمــل زغالســنگ بــا کامیــون از فاصلــه تقریبــی  ۷۰۰کیلومتــر تــا شــهر بیــرا اســت.
در ایــن میــان ،براســاس گزارشهــا ،شــرکت «آنگلــو امریکــن» از برنامههایــی خــود
بــرای تملیــک عمــده دارایـیاش در «ریووبــو» ،یعنــی پــروژه زغالســنگ ســوختهاش
در تته ،به مبلغ  ۵۵۰میلیون دالر داشت صرف نظر کرده است.
منبع :فایننشیال تایمز ۱۱ ،سپتامبر ۲۰۱۳

فساد

از آنجاییکــه تحلیــل ریســک کشــوری محــدودهاش را بــه ســاختارهای نهــادی
گســترش داده اســت ،ریسـکهای حاکمیــت و محیــط تجــاری کانــون توجــه قــرار
گرفتهانــد .از دیــدگاه مدیریــت ریســک کشــوری ،اگــر فســاد توانایــی شــرکت در
پرداخــت (دیــون) را بــه واســطه کاهــش تدریجــی ســرمایه دولتــی تضعیــف کنــد،
ایــن یــک مشــکل محســوب میشــود .بــا توجــه بــه چارچــوب نظــارت بینالمللــی
کــه اکنــون بــرای پیشــگیری از فســاد وجــود دارد ،فســاد بــرای ســرمایهگذاران
فرامرزی نیز نوعی ریسک اعتبار محسوب میشود.
فســاد بازتــاب نهادهــای ضعیــف اســت .فســاد اغلــب سوءاســتفاده از قــدرت
بخــش عمومــی بــه نفــع بخــش خصوصــی تعریــف میشــود کــه داللــت بــر مداخلــه
بخــش عمومــی یــا نهــاد سیاســی دارد .بــا ایــن حــال ،مشــخصاً ،در بیــن نهادهــای
خصوصــی سراســر جهــان قضــاوت براســاس فهرســت طوالنــی ناکامیهــای
حاکمیــت شــرکتی شناختهشــده در کشــورهای توســعهیافته و تالشهــای اخیــر
بــرای دخالــت در بازارهــای الیبــور 1اســت .روندهــای فســاد بخــش عمومــی بــا
موشــکافی رســانهها و شــفافیت بیشــتری کــه خواســته مؤسســات دولتــی در جهــان
توســعهیافته اســت محــدود خواهــد شــد .فســاد در خدمــات دولتــی و جانبــداری
سیاســی ارتبــاط بیشــتری بــا کشــورهای درحالتوســع ه کــه تحــول اجتماعیشــان
1. LIBOR
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ســریع ،پیشــرفت نهادیشــان ُکنــد و آزادی رسانهایشــان محــدود اســت ،دارد .هــر
چــه اصــل حاکمیــت قانــون ،بــازار و نهادهــای سیاســی ضعیفتــر شــوند،
ریسکهای فساد ،قومپرستی و سرمایهداری رفاقتی بیشتر میشود.
معامــات فرامــرزی در بخشهایــی کــه تحــت تســلط ســاختارهای انحصــاری
یــا انحصــار چندجانبهانــد و صــدور مجــوز دولــت در آنهــا الزامــی اســت ،ماننــد
پروژههــای اســتخراج معــدن ،دفــاع ،پروژههــای ســاختمانی یــا زیرســاختی بــزرگ
و بخش تسهیالت عمومی ،بیشتر مستعد فسادند.
ایــن امــر علــت اصلــی «مجــوز راج» در هندوســتان پیــش از آزادســازی آن در
دهــه  ۱۹۹۰بــود (نظــام اداری ،مقــررات و تبعیــت از مقــررات دس ـتوپاگیری کــه
بــرای راهانــدازی کســبوکارها الزامــی بــود) .کشــورها یــا مناطقــی کــه فســاد
زیــادی دارنــد غالبــاً آن را بــه محیــط پیرامونیشــان نیــز ســرایت میدهنــد.
شــبکههای قاچــاق نیــز در امتــداد مســیر خــود بــر فســاد دامــن میزننــد.
تحریمــات بینالمللــی تحمیلشــده بــر عــراق تخــم فســاد جهانــی را کاشــت کــه
بــه ســازمانهای متعــدد امریکایــی و اروپایــی نیــز نفــوذ کــرد .بطــور مشــابه،
تحریمهــای ایــران شــبکههای قاچاقــی را بوجــود آورد کــه بنــا بــه نقلــی بــه
«هالکبانک» ،یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ترکیه ،نیز کشیده شد.
اکنــون ،آزادســازی ســرمایه توســط ســازمانهای چندجانبــه بیــش از پیــش
نیازمنــد تدابیــری بــرای حاکمیــت درســت بــر منابــع مالــی اســت .سیاس ـتهایی
کــه قومپرســتی و رفاقتگــری را تشــدید میکننــد و یارانههــای پنهانــی را
بوجــود میآورنــد تحــت نظارتانــد  -حتــی اگــر منافــع سیاســی تثبیتشــده
مانــع از تغییــر عمــدهای در آنهــا شــود .بــا ایــن حــال ،یکــی از مســائل ایــن رویکرد
ایــن اســت کــه آنچــه در فرهنگــی فســاد تلقــی میشــود ،ممکــن اســت در فرهنگــی
دیگــر روشــی مرســوم بــرای کسـبوکار باشــد .در نبــود نهادهــای قدرتمنــد ،گاهــی
ایــن شــبکههای حمایتیانــد کــه تــا حــدی اطمینــان و امنیــت کســب و کارهــای
محلــی را تأمیــن میکننــد .بنابرایــن ،شــاید تعییــن مــرز میــان منطــق و خــاف
منطــق بــا اســتفاده از اســتانداردهای حاکمیتــی اقتصادهــای توســعهیافته دشــوار
باشد.
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کهای سیاسی
ریس 

ملیســازی ،ســلب مالکیــت و لغــو مجــوز از ریســکهای سیاســی نهاییانــد
کــه در آنهــا داراییهــای مــادی در معامــات فرامــرزی دخالــت دارنــد .دولتهــای
ملیگــرای افراطــی ،همانطــور کــه در دهــه قبــل در آرژانتیــن ،بولیــوی ،اکــوادور و
ونزوئــا دیــده شــد ،اقــدام بــه ملیســازی و ســلب مالکیــت آثــار فزاینده اقتصادشــان
کردنــد .امــا همانطــور کــه رویــداد «رورلــک» در بولیــوی نشــان میدهــد ،ایــن
ریســکها بطــور غیرمنتظــره پدیــدار میشــوند و بــه پیــش از تدابیــری بــاز
میگردنــد کــه نشــان دادنــد دولــت در نهایــت در کجــا رهبــری خواهــد کــرد
(مطالعــه مــوردی  ۷.۴را ببینیــد) .درک نگرشهــای سیاســی نســبت بــه
ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور حائــز اهمیــت اســت .قراردادهــای ســرمایهگذاری
دوجانبــه و چندجانب ـهای کــه بــا آزادســازی تجــارت و گردشهــای نقــدی همــراه
بودنــد تکــرار ایــن قبیــل اقدامــات بیرحمانــه را کاهــش دادنــد .امــا همانطــور کــه
در فصــل  ۶اشــاره شــد ،ایــن ریسـکهای سیاســی بیــش از پیــش بــا گســترهای از
سایر اقدامات تدریجیتر دولت همراه شدند.

مطالعه موردی ۷.۴

برنامههای شرکت رورلک برای تعقیب قانونی بولیوی
1

ایــن رویــداد یکــی از نمونههایــی اســت کــه نشــان میدهــد چطــور داراییهــای
یــک شــرکت نیــرو در انگلســتان ،بنــام رورلــک ،ملیســازی شــد .جالــب اینکــه ،ایــن
رویــداد بــا وجــودی اتفــاق افتــاد کــه ســرمایهگذار بــا بخــش نیــروی کشــور بولیــوی
آشــنایی داشــت ،ســال  ۱۹۹۴خصوصیســازی را بــه وی پیشــنهاد داده و ریاســت
شــرکت «امپرســا الکتریــکا گوراچــی» کــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای نیــرو
اســت ،منصــوب کــرده بــود .رورلــک ســهام اصلــی ایــن شــرکت را در ســال ۲۰۰۶
خرید.
ایــن اتفــاق زمــان بــدی رخ داد ،زیــرا آن ســال «ایــو مورالــس» بــا برنامــه
افراطــیاش بــه عنــوان رئیــس جمهــور بولیــوی انتخــاب شــد  -او ســال ۲۰۰۶
1. Rurelec
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بخــش نفــت و گاز و ســال  ۲۰۰۸اپراتــور مخابــرات (از شــرکت مخابــرات ایتالیــا) را
ملیســازی کــرد .از جملــه اهــداف ایــن برنامــه ،توســعه منابــع بــرق بــه کلیــه
مناطــق کشــور ،بهخصــوص بــه نواحــی روســتایی بــود کــه نیمــی از جمعیــت هیــچ
دسترسـیای بــه بــرق نداشــتند .دوام تجــاری برقرســانی بــه روســتاها ،کــه همــواره
یــک مشــکل محســوب میشــد ،یکــی از چالشهــای دشــوار پیشــروی شــرکتهای
نیرو در بخش خصوصی بود.
قیمــت ســهام رورلــک ریس ـکهایی را کــه ایــن پیشــرفتها نشــان میدادنــد
منعکــس نکــرد و رشــد آن تــا ســال  ۲۰۰۸ادامــه یافــت .عقبنشــینی بولیــوی از
هیــأت داوری بانــک جهانــی ،مرکــز بینالمللــی حــل و فصــل اختالفــات
ســرمایهگذاری ،1در ســال  ۲۰۰۷نیــز بــه نظــر هشــدار قابلتوجهــی بــه دنبــال
نداشــت .در آن زمــان تصــور ایــن بــود کــه عملیــات موفقیتآمیــز شــرکت امپرســا
الکتریــکا گوراچــی آن را در مقابــل ایــن اقدامــات مصــون نگــه مــیدارد .بــا ایــن
حــال ،در اول مــی  ،۲۰۱۰دولــت بولیــوی ســه شــرکت از بیــن بزرگتریــن
تولیدکننــدگان نیــر و از جملــه ســهام امپرســا الکتریــکا گوراچــی شــرکت رورلــک ،را
ملیســازی کــرد و قیمــت بــرق را تــا  ۵۰الــی  ۶۰درصــد کاهــش داد .ســال ،۲۰۱۲
پــس از دو ســال مذاکــرات نــاکام بــرای جبــران مافــات ،شــرکت رورلــک بــه داوری
بینالمللــی در دیــوان دائمــی داوری واقــع در شــهر هــاگ متوســل شــد .رورلــک
همچنان منتظر نتیجه است.
منبع :فایننشیال تایمز ۳۱ ،مارس ۲۰۱۳

سلب مالکیت و ملیسازی

معاهــدات ســرمایهگذاری بینالمللــی و افزایــش یکپارچگــی جهانــی
زنجیرههــای تأمیــن تمایــل بــه کاهــش ســلب مالکیــت و ملیســازی داراییهــا
داشــتند .امــا هنــوز ســلب مالکیــت و ملیســازی صــورت میگیــرد .ایــن سیاسـتها
بهنــدرت بطــور غیرمنتظــره تنظیــم میشــوند و در اغلــب مــوارد قابــل
پیشبینیانــد .جدیدتریــن آنهــا تصــرف داراییهــای «رســپول» ،شــرکت انــرژی
1. International Centre for the Settlement of Investment Disputes
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اســپانیا ،در ســال  ۲۰۱۲توســط دولــت آرژانتیــن بــود .قطعـاً جــای تعجــب نیســت
کــه قبــل از ایــن اتفــاق اقدامــات دیگــری از جملــه لغــو مجوزهــای میــدان نفتــی
رســپول توســط دولتهــای اســتانی صــورت گرفتــه باشــد .ایــن اتفــاق نمون ـهای از
سیاســتهای اقتصــادی آرژانتیــن از زمــان نکــول وام دریافتــی در ســال ۲۰۰۲
است (مطالعه موردی  ۵.۳را ببینید).
ممکــن اســت ایــن سیاسـتها فشــارهای کوتاهمــدت را بردارنــد ،امــا در نهایــت
بــه اقتصــاد ملــی ضربــه میزننــد« .هوگــو چــاوز» رئیــس جمهــور ونزوئــا نیــز
بخــش نســبتاً عمــدهای از تمامــی بخشهــای اصلــی صنعــت را ملــی کــرد .امــا
حتــی اگــر تاکنــون درآمدهــای نفتــی بســیار بــه دولــت ایــن اجــازه را مـیداد تــا از
مشــکالت پرداخــت (دیــون) جلوگیــری کنــد ،مانــع از تــورم تضعیفکننــده ،تکــرار
کاهــش ارزش پــول و کمبــود منابــع غذایــی و کاالهــای اصلــی خانوارهــا نمیشــد و
اعتراضات مردمی وسیعی را به راه میانداخت.

شکل  .۷.۲زیانهای مالی ناشی از ریسکهای سیاسی
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تغییر قرارداد

ریســک تغییــر قــرارداد در بخشهــای اســتخراجی صنعــت کــه دولــت در آنهــا
تــاش میکنــد تــا درآمدهــای بیشــتری از ســرمایهگذاران خارجــی بدســت آورد،
ِ
ریســک ملیگرایــی منابــع نامیــده شــده
باالتریــن ریســک اســت .ایــن ریســک،
اســت ،گرچــه تفکیــک لفاظیهــای ملیگرایانــه افراطــی و اقدامــات دولتهــا
بــرای رفــع نگرانیهــای قانونــی حائــز اهمیــت اســت .مطالعــه ســال  ۲۰۱۳پایــول
اســتیونز و همــکاران ،تحــت عنــوان «درگیــری و حضــور مشــترک در صنایــع
اســتخراجی» ،از افزایــش دهبرابــری شــمار اختالفــات داوری بینالمللــی بــرای نفــت
و گاز در ســالهای ( ۱۰-۲۰۰۱مرتبــط بــا افزایــش قیمــت کاال) در مقایســه بــا دهــه
قبــل و ســه ســلب مالکیــت اخیــر  -ســلب مالکیــت رســپول در آرژانتیــن ،ریــو تینتو
در گینــه و شــرکت «فرســت کوانتــوم مینرالــز» در جمهــوری دموکراتیــک کنگــو -
خبــر میدهــد کــه مبلغــی بالــغ بــر  ۱۳میلیــارد دالر هزینه بــر دوش ســرمایهگذاران
گذاشــت .تیتــر خبــری مجلــه وال اســتریت ( ۲ژانویــه « )۲۰۱۴افزایــش ملیگرایــی
منابــع و توســعه بخــش انــرژی» بــه توســعه تولیــد نفــت و گاز در آفریقــا اشــاره دارد
و یــادآور ایــن موضــوع اســت کــه آفریقــای جنوبــی ،موزامبیــک ،کنیــا و تانزانیــا و
ســایر کشــورها در حــال تدویــن و تصویــب قانونــی بــرای تأییــد در ســال ۲۰۱۴
هســتند کــه هــدف آن افزایــش نــرخ مالیــات بــوده و بــه نهادهــای دولتــی ایــن
توانایــی را خواهــد داد تــا در پروژههــای جدیــد ســهم بیشــتری از ســرمایه ببرنــد و
سرمایهگذاریهای اجتماعی و اهداف اشتغالزا را مطالبه کنند.
ایــن ریســک نــه تنهــا در بازارهــای نوظهــور ،بلکــه در اقتصادهــای توســعهیافته
نیــز براســاس پیمایــش ســالیانه شــرکتهای اســتخراج معــدن توســط مؤسســه
فریزر وجود دارد ،زیرا:
قــرارداد مابیــن دولــت و شــرکتهای اســتخراجی ذاتـ ًا مســتعد ریســک
ـل ایــن مســئله نبــود رابطــهای تجربی...جهــت تعییــن
اســت .در اصـ ِ

توزیع عادالنه درآمد بین دولت و شرکتها دیده میشود.

یکــی از دالیــل دشــواری تعییــن ایــن رابطــه ایــن اســت کــه رابطــه بیــن دولــت
و ســرمایهگذار خارجــی در طــی طــول عمــر پــروژه تغییــر مییابــد .ایــن اتفــاق را
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«منسوخشــدن ســازوکار چانهزنــی» نامیدهانــد .قــدرت چانهزنــی دولــت پذیرنــده
ســرمایه زمانــی بیشــتر میشــود کــه ســرمایهگذار ســرمایهاش را در کشــور
ســرمایهگذاری کــرده باشــد .صرفنظــر از نگرشهــای ایدئولوژیکــی یــا سیاســی،
هــر دو طــرف ســعی در بهرهگیــری از ایــن تغییــرات غیرمنتظــره قــدرت دارنــد.
بنابرایــن ،مذاکــره مجــدد بــرای عقــد قــرارداد در کلیــه مراحــل ســرمایهگذاری در
تمامــی شــرکتها ،صرفنظــر از ســطح پیشــرفت ،همچنــان یکــی از ريســکهای
دائمی است.
ممکــن اســت پروژههــای شناختهشــده هــدف درگیریهــای سیاســی و
ریسکهایشــان قــرار گیرنــد .ازجملــه ایــن پروژههــا میتــوان بــه پروژههــای
بخــش حیاتــی کشــور ،ماننــد ســرمایهگذاری بــزرگ در نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها
یــا کارخانجــات فــوالد اشــاره کــرد کــه بــه ترتیــب بــرای تولیــد بــرق ،کاهــش
هزینههــای واردات نفــت پاالیششــده یــا تأمیــن هــزاران فرصــت شــغلی
ضروریانــد .پروژههــای شناختهشــده مطابــق بــا اهــداف سیاســی دولــت یکــی از
ویژگیهــای خــوب معامــات محســوب میشــوند ،چــرا کــه ایــن معنــا را
ی آنهــا مطمئــن شــود .امــا ایــن
میرســانند کــه دولــت ســعی دارد تــا از اجــرا 
ریســک وجــود دارد کــه هــدف درگیــری سیاســی شــوند کــه حــزب مخالــف ایــن
درگیــری ســعی در جلوگیــری از آن دارد .همچنیــن ،ممکــن اســت درگیــری بیــن
ی موفــق و دیدهشــدهای نیــاز دارد ،و دولــت
دولــت مرکــزی ،کــه بــه ســرمایهگذار 
محلــی باشــد کــه مشــاورهای در ایــن مــورد نداشــته اســت و تــاش میکنــد تــا از
پــروژ ه درآمــد بیشــتری کســب کنــد ،چنانکــه در پــروژه نیــروی دابلهــول در
هندوســتان نیــز چنیــن اتفاقــی رقــم خــورد (مطالعــه مــوردی  ۱۱.۲را ببینیــد).
همچنیــن ،ممکــن اســت بــا پــروژهای کــه دولــت مرکــزی آن را نادیــده میگیــرد
مخالفــت زیســتمحیطی داخلــی وجــود داشــته باشــد .بدیهــی اســت کــه اگــر
اشــتباهی پیــش آیــد ،بــه اشــتباهی فاجعهآفریــن و قابلتوجــه بــرای ســرمایهگذار
تبدیــل میشــود کــه احتمــاالً ســبب خواهــد شــد آن ســرمایهگذار بــرای مدتــی
طوالنی وارد کشور نشود.
همچنیــن ،ســرمایهگذاریهایی کــه بــا اشــخاص مهــم سیاســی ،یــا اشــخاص
دارای ریســک سیاســی ارتبــاط دارنــد ،ریسـکهایی بــه همــراه دارنــد .قراردادهــای
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سیاســی ســطح بــاال میتواننــد پروژههــای ســرمایهگذاری را تســهیل کننــد ،و
البتــه ،اگــر فســادهای ادعاشــده علیــه هــر یــک از اشــخاص دارای ریســک سیاســی
پدیــدار شــوند ،میتواننــد بــه ســادگی بــه منشــأ ریســک اعتبــار و تعهــدات مالــی
تبدیــل شــوند .ایــن همــان ریســکی اســت کــه شــرکت نفتــی «تالــو اویــل» زمانیکه
مجبــور شــد حفــاری ســاحل گینــه را بــه تعویــق بینــدازد بــا آن مواجــه شــد ،زیــرا
شــریک آن ،شــرکت «داینامیکــز» در هاســتون ،جهــت بررســی نقــض احتمالــی
قانون فساد تحت بازجویی قانونگذاران ایاالت متحده قرار گرفت.
ممکــن اســت در صورتــی کــه قــرارداد ســطحباالی داخلــی دولــت را درگیــر
کنــد ،ســرمایهگذار خارجــی بــا ریســک مواجــه و مجبــور شــود تــا بــا عجلــه کشــور
ـرات ایــن امــر
را تــرک کنــد  -کــه در رژیمهــای اســتبدادی آســیای مرکــزی بــه کـ ّ
اتفاق افتاده است.

مطالعه موردی ۷.۵

بانکیا ۸۰۰ 1مدیر خارجی را برکنار میکند

در یــک گــزارش خبــری در ارتبــاط بــا برکنــاری مدیــران در «بانکیــا» ،یکــی از
بزرگتریــن صندوقهــای پسانــداز ،یــا «کاجــاس» ،منطق ـهای در اســپانیا ،ریســک
معامالتــی کــه بــا اشــخاص مهــم سیاســی صــورت میگیرنــد نشــان داده شــد.
بانکیــا بــا ادغــام  ۷صنــدوق پسانــداز تشــکیل و در ســال  ۲۰۱۰ملــی شــد .ســپس،
مجبــور شــد تــا بــا آزادســازی مبلــغ قابلتوجهــی بالــغ بــر  ۲۵میلیــارد دالر بــه قیــد
کفیــل در ســال  ۲۰۱۲مجــددا ً اقــدام بــه ســرمایهگذاری کنــد .بــه گــزارش مادریــد،
مایلــز جانســون اذغــان داشــت کــه پیــش از نجاتــش اکثریــت اعضــای هیــأت مدیره،
سیاســتمداران ســابق حــزب تــوده حاکمــه ،یــا اعضــای خانوادهشــان ،و یــا رهبــران
اتحادیــه بازرگانــی بودنــد .ایــن بانــک نمــاد «مدیریــت فوقسیاسیشــده و
غیرحرفــهای» صندوقهــای پسانــداز اســپانیا بــود کــه محوریــت آن جانبــداری
سیاســی بــود و در بخــش امــاک دارایــی زیــادی داشــت .ناپایــداری کل ایــن
جریانــات بــا انفجــار حبــاب دارایــی اســپانیا در داخــل مواجــه بــود کــه تعــداد
1. Bankia

الماعم حطس رد یروشک کسیر ییاسانش 201

صندوقهــای پسانــداز را از بیــش از  ۵۰صنــدوق بــه کمتــر از  ۱۵صنــدوق کاهــش
داد و در صنایع بسیاری خروج سرمایه را از کنترل درآورد.
منبع :فایننشیال تایمز ۲۳ ،سپتامبر ۲۰۱۳

ریســک سیاســی تنهــا در بازارهــای نوظهــور وجــود نــدارد ،بلکــه بــرای
ســرمایهگذاران بینالمللــی در اقتصادهــای توســعهیافته ،بهخصــوص زمانیکــه
وارد بخشهــای اســتراتژیک میشــوند ،یکــی از مشــکالت عمــده بشــمار میآیــد.
حساســیت سیاســی ایــاالت متحــده بــه ســرمایهگذاری خارجــی در صنایــع
کشــتیرانی ســاحلی ،خطــوط هوایــی و ارتباطــات همچنــان زیــاد اســت .ایــن
حساســیت در ســال  ۲۰۰۶بــه تصویــر کشــیده شــد ،زمانیکــه مخالفــت دوحزبــی
در کنگــره شــرکت «دوبــی پورتــس» را وادار کــرد تــا مالکیــت شــرکت «پیانــداو»
را ،کــه یــک شــرکت کشــتیرانی انگلیســی بــود ،بدســت آورد تــا کنتــرل عملیــات
بنــدر در چندیــن پایانــه حمــل بــار و مســافربری در ســاحل آتالنتیــک را به شــرکتی
امریکایــی بســپارد .ایــن ریســکی نبــود کــه تنهــا روی شــرکتهای چندملیتــی
کشــوری توســعهیافته تأثیــر گــذارد .بانکهــا و شــرکتهای چندملیتــی بازارهــای
نوظهــور بهتازگــی ریســک سیاســی را وارد اســتراتژیهای مدیریتــی خــود
میکننــد و همچنــان درسهــای دشــواری تــا پایــان مســیر باقیمانــده اســت کــه
بایــد بیاموزنــد .یکــی از ایــن مــوارد شــرکت مخابراتــی «اوراســکام تلــکام» بــود کــه
بزرگتریــن شــبکه همــراه الجزایــر ،بنــام «دجــزی» ،را احــداث نمــود کــه در ســال
 ۲۰۰۹از طــرف دولــت بــا تقاضــای پرداخــت مالیــات  ۶۰۰میلیــون دالری مواجــه
شد.
نتیج هگیری

همانطــور کــه مثالهــای ایــن فصــل نشــان داد ،ریســک کشــوری در کلیــه
معامــات فرامــرزی بســیار اســت .بســیاری از آنهــا شناختهشــده و برخــی،
چنانکــه شــرح درگیریهــای بوجــود آمــده بیــن دولتهــا و شــرکتهای
اســتخراج معــدن نشــان میدهنــد ،جــزء الینفــک کس ـبوکارند .ســایر ریس ـکها

 202راهنمای ریسک کشوری

ممکــن اســت بــه علــت نبــود راســتیآزمایی کافــی ،یــا تصمیمگیــری بســیار
عجوالنــه ســرمایهگذارانی پدیــد آینــد کــه ســعی دارنــد در بــازار رقابتــی ورود پیــدا
کننــد .در عیــن حــال ،برخــی دیگــر از مــوارد ممکــن اســت نشــان از توازن نادرســت
ی آن
ریســک و پــاداش داشــته باشــند .امــا بــه جــزء مــوارد تقلــب ،کــه پیشبین ـ 
ی و در ســطوحی متفــاوت
دشــوار اســت ،بســیاری از ایــن ریســکها قابلشناســای 
قابلکاهش هستند (فصل  ۱۱را ببینید)

بخش دوم

مدلسازی ،مدیریت
و کاهش
ریسک کشوری

 .8مدلها و رتبهبندیهای ریسک کشوری
بازارهــای بدهــی جهانــی بــه تازگــی بــهشــکلی واضــح چگونگــی تحول

شــدید کشــوری از وضعیــت بــدون ریســک بــه وضعیــت پرریســک را

یــادآور شدهاند...ســرمایهگذاران در حــال آگاهشــدن از اهمیــت

ی هســتند...اما تعییــن ک ّمــی ریســک مناســب همچنــان
ریســک ملــ 
دشوار است.

مؤسسه سرمایهگذاری بلکراک ،ژوئن ۲۰۱۱

همانطــور کــه در فصــل  ۱اشــاره شــد ،شــکلگیری تئــوری احتمــال در بررســی
و ســنجش ریســک ســودمند بــود .تکنیکهــای ابداعشــده هنــوز هــم زمینــه را
بــرای مدلهــای ریســک مــورد اســتفاده در صنایــع بیمــه ،مهندســی ،اســتخراج
انــرژی هســتهای و نفــت ،از میــان ســایر صنایــع ،فراهــم میکننــد .امــا پــس از
جنــگ جهانــی اول ،بررســی علمــی ریســک کــه حــول قوانیــن احتمــال شــکل گرفت
راهــی بــرای درک واقعبینانهتــر ضــرورت مدیریــت عــدم قطعیــت ایجــاد کــرد .بــه
ســبب دشــواری وضــع قوانیــن علمــی بــرای مدلســازی مکانیزمهــای زیربنایــی
بازارهای اقتصادی و مالی ،این اتفاق بهطرز بخصوصی در اقتصاد رخ داد.
در فصــول قبــل ،برخــی از چالشهــای خــاص ریســک کشــوری ،ازجملــه
دشــواریهای پیشبینــی «بحــران آینــده» یــا پیشبینــی ریســکهای سیاســی و
ژئواســتراتژیک ،نشــان داده شــد .امــا نمیتــوان کمیتیابــی و مدلســازی ریســک
کشــوری را کنــار گذاشــت .مثلــی قدیمــی وجــود دارد کــه میگویــد« :چیــزی را
کــه نمیتوانیــد بســنجید ،نمیتوانیــد مدیریــت کنیــد» .در ادامــه ،روشهــای

مد 
ل ها و رتب ه بندی های ریسک کشوری 205

مختلفــی کــه بــرای ســنجش و مدیریــت ریســک کشــوری ابــداع شــدهاند ارزیابــی
خواهیــم کــرد و رویکــردی عملــی بــا بکارگیــری مــدل رتبهبنــدی ریســک کشــوری
پیشــنهاد خواهــد شــد کــه یکــی از مــواد متعــدد موجــود در چارچــوب مدیریــت
ریسک کلی است.
روشهای ارزیابی ریسک کشوری

جــای تعجــب نیســت کــه بــا توجــه بــه پیچیدگــی ایــن موضــوع ،طیف وســیعی
از روشهــای ارزیابــی ریســک کشــوری بــا ســطح رســمیت متفــاوت ،کــه هریــک
نقاط قوت و ضعف خود را دارند ،وجود دارد.
رویکرد کیفی و قضاوت کارشناسی

در یــک س و رویکــرد مطلق ـاً کیفــی بــا حداقــل ســطح رســمیت وجــود دارد.
محوریــت ارزیابیهــای کشــور ،نظــرات کارشناســی اســت .نظــرات کارشناســی را
میتــوان از ارائهدهنــدگان خارجــی دریافــت کــرد یــا ممکــن اســت توســط
تحلیلگــران داخلــی ارائــه شــوند و حتــی میتــوان نظــرات ســفیران ســابق را بــه
نها افزود.
آ 
ایــن رویکــرد کام ـ ً
ا مشــروع اســت .متأســفانه ،علیرغــم ضــرورت آن ،بــرای
مدیریــت ریســک کشــوری کافــی نیســت .گرچــه ،تخصــص در زمینــه ریســک
کشــوری ضــروری اســت ،امــا بــدون ســاختار رســمی ،بــه راحتــی میتــوان نظــر
کارشــناس را کنــار گذاشــت ،چــرا کــه ممکــن اســت اغلــب کارشناســان از بیــن
افــراد مطلــع نباشــند .همچنیــن ،ممکــن اســت ایــن رویکــرد ســوگیریهای
غیرعینــی ضمنــی را لحــاظ کــرده و بدینطریــق ،مقایســه ســازگار ریســک
کشورهای مختلف را دشوار کند.
کمی رسمی و جستجوی نظریهای در ارتباط با ریسک کشوری
روشهای ّ

کمــی رســمی بــا بکارگیــری انــواع مدلهــای آمــاری،
در ســوی دیگــر ،رویکــرد ّ
اقتصادســنجی و ریاضیاتــی قــرار دارد .برخــی از پرکابردتریــن آنهــا مدلهــای
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تفکیککننــده یــا مدلهــای لوجیــت و پروبیت1انــد کــه شــاخصهایی را بــرای
پیشبینــی بحرانهــای پرداخــت دیــون مشــخص میکننــد .مدلهــای لوجیــت
و پروبیــت ،مدلهــای برگش ـتپذیری هســتند کــه هــرگاه متغیــر وابســته دوتایــی
باشــد اســتفاده میشــوند .بنابرایــن ،بطــور خــاص بــرای مدیریــت ویژگیهــای
دوتایــی ریسـکهای نکــول ملــی (نکــول یــا عــدم نکــول) مناســبند ،هرچنــد فــرض
بــر ایــن گذاشــته میشــود کــه احتمــال نکــول تابــع توزیــع نرمــال اســت .روشهــای
دیگــری مثــل مدلهــای مولفههــای اصلــی بــا کاهــش تعــداد شــاخصها ایــن
فرآیند را تسهیل میکنند.
برخــی افــراد ایــن روشهــا را «منسوخشــده» میداننــد و بــر ضــرورت
مدلســازی ریس ـکهای غیرمســتقیم ،ریســک ســرایت و ریســک عوامــل خارجــی
تأکیــد دارنــد .الیــورا کــودرس ،یکــی از اقتصاددانــان صنــدوق بینالمللــی پــول کــه
در کنفرانــس ریســک کشــوری صحبــت میکــرد ،ایــن طــور جمعبنــدی کــرد کــه
خطــوط مــرزی جدیــد در مدلهــای ریســک کشــوری از توزیعهــای  tآمــاری
نرمــال تــا تئوریهــای مقــدار حــدی ....و فراتــر از آن» ادامــه یافتهانــد .از بحــران
مالــی جهانــی ســال  ،۲۰۰۸مدلســازی احتمــال نکــول ملــی بهشــکلی فزاینــده
مبانــی کالن داخلــی را بــا دادههــای بــازار ترکیــب کــرده اســت کــه ســعی دارد
ارتبــاط بیــن نظــام مالــی و حاکمیــت را درک کرده و ایــن ارتباط را بــه حاکمیتهای
مختلــف تعمیــم دهــد .کار دشــوار مدلســازی آثــار ســرایت بــر پایــه تئــوری شــبکه
یــا نظریــه آشــوب صــورت میگیــرد .ایــن نظریــه یکــی از رویکردهــای ریاضیاتــی
پیچیــده اســت کــه سیســتمهای دینامیکــی را کــه حساســیت زیــادی بــه شــرایط
اولیــه دارنــد مــدل میکنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن جنبــه پیشبینــی بلندمدتتــر بــا
اســتفاده از چنیــن مدلهایــی را غیرممکــن میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،مدلهایــی
وجــود دارد کــه هدفشــان کمیتیابــی رویدادهــای غیرمنتظــرهای اســت کــه در دم
کلفــت توزیعهــای احتمــال یافــت میشــوند .ایــن مدلهــا از تئــوری مقــدار
حــدی کــه بیمهگــران از آن اســتفاده میکننــد بهــره میگیرنــد .محوریــت ایــن
تئوری توزیع آماری رویدادهای حدی مانند زلزله است.
ایــن فعالیتهــا اغلــب در مجامــع دانشــگاهی دیــده میشــوند کــه در آنهــا
1. Logit and Probit models
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بــرای طــرح تئــوری جامــع ریســک کشــوری کشمکشــی قابلتحســین امــا
یگیرد.
لکننده صورت م 
اغفا 
کارهــای تئوریــک در ایــن زمینــه طــی ســالها از تئوریهــای عمومــی اعتبــار
اقتبــاس شــدهاند و ایــن تئوریهــا را بــا تئــوری قــرارداد ،تئــوری بــازی یــا تئــوری
اقتصــاد اطالعــات ترکیــب کردهانــد .تئــوری مالــی پای ـهای کــه در تحلیــل ریســک
اعتبــاری بــکار مــیرود ،اغلــب بــرای ارزیابــی توانایــی پرداخــت کشــور اســتفاده
میشــود؛ میتــوان تمایــل بــه پرداخــت را بــا بکارگیــری مــدل حداکثرســازی رفــاه
هزینههــا و ســودهای نکــول تحلیــل کــرد .بــا افزایــش دسترســی بــه دادههــای بــازار
اوراق قرضــه بــرای بازارهــای نوظهــور ،مطالعــات از ترکیــب تئوریهــای مالــی و
پورتفــوی اســتفاده کردنــد .ایــن تحلیــل از روشهــای جدیــدی بهــره میگیــرد کــه
کالن داده و دادهکاوی را بــکار میگیرنــد ،در نتیجــه ،محدودیتهــای نمونههــای
آمــاری کوچکــی را کــه معمــوالً بــا نکولهــای حاکمیــت ارتبــاط دارنــد رفــع
میکنــد (براســاس مطالعــه بلومبــرگ در ســال  ،۲۰۱۳در  ۲۰۰ســال گذشــته ۲۵۱
نکول ملی رخ داده است).
همــه ایــن تکنیکهــا کاربــرد مخصــوص بــه خــود را دارنــد .امــا حتــی مولفیــن
بطــور مشــابه تصــور میکننــد کــه بایــد در مقابــل هــر گونــه روابــط ســببی کــه
ممکــن اســت ایــن مدلهــا داللــت بــر آن داشــته باشــند ،اعــام ســلب مســئولیت
کننــد و در مــورد «فرضیــات حماســی» کــه بایــد در نظــر گرفــت و اینکــه «واحــد
تحلیل بطور ناگزیر کشورها هستند» هشدار داد.
در نتیجــه ،شناســایی متغیرهــای خارجی بســیار دشــوار است...تفســیر بســیاری
از نتایــج در منابــع علمــی بــه واســطه در نظــر گرفتــن آنهــا بــه عنــوان متغیرهــای
توضیحی در روابط تخمینی بسیاری از متغیرهای خارجی مبهم میشود.
عــاوه بــر ایــن ،از آنجاییکــه هیــچ تئــوری جامعــی بــرای ریســک کشــوری
وجــود نــدارد ،انتخــاب متغیرهــای توصیفــی انتخابــی ویــژه باقــی خواهــد مانــد و
بســیاری از آنهــا همبســتهاند .عــاوه بــر ایــن ،پیشبینــی قابلیتهــای ایــن نــوع
مدلهــا بــه واســطه اســتفاده از ضرایــب ثابتــی کــه طــی دورههــای طوالنیمــدت
در گذشــته بدســت آمدهانــد ،کــه شــاهد تغییــرات ســاختاری شــدیدی بودهانــد،
غیرممکــن میشــود .برخــی از مدلهــا ســعی دارنــد تــا بــا بکارگیــری ضرایــب
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متغیــر بــا زمــان ایــن مشــکل را برطــرف کننــد ،امــا آنهــا نیــز بایــد از دادههــای
تاریخــی بدســت آینــد .بنابرایــن ،حتــی اگــر مدلهــا طــوری پیــش رونــد کــه در
توضیــح بحرانهــای اخیــر بــه برازشــی مناســب برســند ،موانــع زیــادی دارنــد کــه
مشــکالتی را بــرای پیشبینــی موانــع آینــده بوجــود م ـیآورد ،زیــرا هــر بحرانــی
متفــاوت اســت .در مــورد اســتفاده از قیمتگــذاری بــازار و گســترش نکــول اعتبــار
در پیشبینــی بحرانهــا ،ممکــن اســت بازارهــای مالــی زمانــی را کــه شــاخصی
خــارج از محــدوده نرمــال و بــرای اصــاح مناســب اســت نشــان دهنــد (بازگشــت بــه
میانگیــن) ،امــا بــرای پیشبینــی زمانبنــدی ،نقطــه آغازیــن یــا شــدت بحرانهــا
هیــچ راه بهتــری وجــود نــدارد .گذشــته از ایــن ،ریســک نکــول معمــوالً تنهــا یکــی
از فاکتورهــای تعیینکننــده گســترش نکــول اعتبــار اســت .بنابرایــن ،اغلــب کارهــای
کمــی نتیجهگیریهایشــان را اشــاره بــه همبســتگی و ضــرورت
مدلســازی ّ
انجام مطالعات بیشتر ،محدود میکنند.
رویکردی متوسط :سنجش ریسک کشوری بطور نسبی

محدودیتهــای اســتفاده از مدلهــای اقتصادســنجی و ریاضیاتــی بــرای داللــت
بــر علیــت یــا قابلیــت پیشبینــی ،مدیــران ریســک کشــوری را بــه اتخــاذ رویکــردی
عملیتر سوق داده است.
ایــن رویکــرد مســتلزم کمیتیابــی و ســنجش ریســک کشــوری بطــور نســبی
و ســپس ،کمیتیابــی ریســک نکــول ملــی اســت .حتــی اگــر امــکان پیشبینــی
بحرانهــای پرداخــت وجــود نداشــته باشــد ،معیــار مخاطرهآمیــزی نســبی کشــورها
میتوانــد افزایــش ریســک بحــران پرداخــت در زمانــی معیــن و بــرای کشــوری
خــاص نســبت بــه ســایر کشــورها را نشــان دهــد .ایــن رویکــرد بیــن تحلیــل کیفــی
غیرعینــی و تحلیــل کامــ ً
کمــی رســمی قــرار میگیــرد کــه نوعــی قابلیــت
ا ّ
پیشبینی علمی را فرض میگیرد.
محوریــت ایــن کتــاب رویکــرد عملــی متوســط اســت .همانطــور کــه در فصــول
 ۳تــا  ۶نشــان داده شــد ،بایــد ترکیبهــای شــرایط جهانــی و ویژگیهــای
اقتصــادی ،نهــادی و سیاســی کشــورها را ،کــه ظاهــرا ً بــا بحرانهــای پرداخــت در
کمــی بــا
ارتبــاط هســتند ،شناســایی کــرد .ایــن کار مســتلزم اســتفاده از چارچوبــی ّ
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اســتفاده از مــدل ارزیابــی کشــور اســت .مدلهــای ارزیابــی اساس ـاً از شــاخصهای
چکلیســت مرتبــط بــا بحــران پرداخــت تشــکیل میشــوند کــه ســپس بــرای
ســنجش آســیبپذیری کشــور در برابــر بحرانهــا نســبت بــه کشــورهای دیگــر
کمیتیابــی میشــوند .مــدل پیشــنهادی بــه جهــت تأکیــد آن روی مبانــی -
فاکتورهــای ســببی اصلــی کــه میتواننــد منجــر بــه بحرانهــای پرداخــت شــوند
 مدلــی منسوخشــده اســت .امــا از جهــت تأکیــد و اهمیتــی کــه بــه عوامــل فشــارخارجــی و شــاخصهای چرخـهای داده اســت مدلــی جدیــد محســوب میشــود .در
کنــار قضــاوت کارشناســی ،ایــن رویکــرد بــا دیــدگاه تاریخــی و تمرکــز روی تصویری
بزرگتــر ،کــه در فصــل  ۳بــه آن اشــاره شــد ،چارچوبــی بــرای شــکلدهی پورتفــوی
سرمایهگذاری بینالمللی و مدیریت ریسک کشوری فراهم میکند.
شاخصهای ریسک کشوری

ســوال واضــح بعــدی ایــن اســت کــه :شــاخصهای ریســک کشــوری کــه بایــد
در مــدل ارزیابــی لحــاظ شــوند کدامنــد؟ در طــی ســالها ،صدهــا شــاخص مربــوط
بــه بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی و نکولهــا در تحلیــل ریســک کشــوری در
نظــر گرفتــه شــده اســت .انتخــاب شــاخصها در مدلهــای ریســک کشــوری بــه
تئــوری اقتصــادی و تکنیکهــای مدلســازی ،دسترســی بــه دادههــا و قــدرت
رایانــش و همچنیــن ،تجربــه م دلســازان در آزمایــش و اصــاح شــاخصهایی کــه
بنظــر بهتریــن عملکــرد را دارنــد ،بســتگی دارد .محــدوده ایــن تحلیــل و شــاخصها
نیــز گســتردهتر شــد و از تمرکــز محــدود روی ترازنامــه ملــی در قــرن نوزدهــم و
ســپس کل کشــور ،بــه شناســایی فاکتورهــای خارجــی موثــر در ســطح جهانــی
توسعهیافته است.
ترازنامه حکومتی تا شاخصهای توسعه

تــا زمــان ظهــور اقتصــاد توســعه ،محوریــت مدلســازی ریســک کشــوری
شــاخصهای خدمــات وام کشــور بــا اســتفاده از روش ترازنامــه بــود .اســتقالل
کشــورها در دهههــای  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰عالقمنــدی بــه پیشــرفت اقتصــادی را
افزایــش داد .دسترســی گســتردهتر بــه دادههــای اقتصــاد کالن و تــوان رایانههــا
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مــوج مدلســازی اقتصــادی را بــا کمــک تکنیکهایــی کــه طــی جنــگ جهانــی
دوم ابــداع شــده بودنــد ،تحریــک کــرد .تئوریهــای موثــر ،نظیــر مــدل خیــزش
والــت روســت و روی جمـعآوری ســرمایه و مراحــل پیشــرفت تأکیــد داشــتند .مبانی
ســاختاری داخلــی ،بهخصــوص صنعتیســازی ،شــاخصهای توانایــی کشــور در
جلوگیــری از بحــران پرداخــت تلقــی میشــدند کــه در آن زمــان اغلــب بــا آثــار
منفــی شــوکهای قیمتــی کاال در صــادرات کشــورهای درحالتوســعه ارتبــاط
داشــت .در دهــه  ،۱۹۶۰کســری بودجــه حســاب جــاری و مالــی در مــدل تحلیــل
دوشکافه هولیس چنری و مایکل برونو نشان داده شد.
مدلهای بحران ارزی تا تعادلهای چندگانه

خوشبینــی پــس از جنــگ جهانــی دوم کــه بــا سیاســتهای کینــس و
پیشبینیهــای اقتصــادی همــراه بــود ،بــا از همپاشــی نظــام «برتــون وودز» و
بحرانهــای اواســط دهــه  ۱۹۷۰از بیــن رفــت .بــا روآوری تئــوری اقتصــادی بــه
پولگرایــان و انتظــارات منطقــی ،رویکــرد نســبت بــه ریســک کشــوری ابعــاد
بیشــتری پیــدا کــرد .تــورم و بحرانهــای ارزشــی بــه کانــون توجــه اصلــی
مدلهــای تجربــی پــس از بحرانهــای بدهــی امریــکای التیــن در دهــه ۱۹۸۰
تبدیــل شــد .ایــن بحرانهــای پرداخــت بــا انحرافــات ناشــی از سیاســت همــراه
بودنــد و شــاخصهای مــدل ریســک کشــوری ایــن چشــماندازها را منعکــس
میکــرد .دو اقتصــاددان امریکایــی ،پایــول کروگمــن و الری اوبســتفیلد،
ناســازگاری دولــت عالقمنــد بــه اهــرم پــول رای ـجاش را ،کــه بیــش از پیــش بــه
ســبب سیاس ـتهای مالــی ضعیــف و فشــارهای تورمــی ناپایــدار میشــد ،مــدل
کردنــد .ایــن مدلهــا کــه مدلهــای نســل اول نامیــده شــدند ،نتوانســتند
بحرانهــای مکانیــزم نــرخ تبدیــل مکزیــک یــا اروپــا را در دهــه  ،۱۹۹۰کــه بــا
تغییــرات ناگهانــی ریس ـکپذیری بینالمللــی و بازگشــت گــردش ســرمایه آغــاز
شد ،پیشبینی کنند.
ایــن امــر توجــه را از حســاب جــاری بــه حســاب ســرمایه در مدلهــای نســل
دوم معطــوف کــرد .ایــن مدلهــا گزینههــای سیاســی بحــران نقدینگــی ،ماننــد
افزایــش نرخهــای تبدیــل بــرای حمایــت از نــرخ تبدیــل در متــن حمالت ســوداگرانه
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بــه اهرمهــای پولــی (کــه هنــوز هــم رایجانــد) را بررســی و ســعی کردنــد تــا
ماهیــت خودجــوش ایــن بحرانهــا را دریابنــد .ویژگــی بحرانهــای پرداخــت دهــه
 ۱۹۹۰در آســیا و تغییــر پــس از آن در نرخهــای تبدیــل انعطافپذیــر بــه واســطه
بازارهای نوظهور منجر به شکلگیری نسل سوم مدلها شد.
ایــن مدلهــا بــه لحــاظ کــردن نقــش سیســتمهای بانکــداری و حاکمیــت
داخلــی و ســایر عوامــل نهــادی روی آوردهانــد .شــاخصهای بدهیهــای احتمالــی
خــارج از بودجــه و بدهیهــای بخــش خصوصــی نیــز بــه مدلهــای ارزیابــی اضافــه
شد هاند.
عــاوه بــر ایــن ،اهمیــت آثــار ســرایت مشــخص شــد و مطالعــات روی کانالهــای
انتقــال و اهمیــت تمایــل بــازار متمرکــز شــدند .امــا ایــن مســئله تــا حــد زیــادی
جــای علــل احتمالــی پراکندگــی بحرانهــا بــه بررســی وسعتشــان محــدود شــد.
آژانسهــای رتبهبنــدی کــه تنهــا دیرتــر از موعــد اقتصادهــای بحــرانزده آســیا را
تنــزل رتبــه دادنــد ،پــس از ایــن مدلهایشــان را اصــاح کردنــد .شــاخصهای
جدیــدی نیــز بــرای ردیابــی آســیبپذیری کشــور در مقابــل بدهیهــای خارجــی
اضافــه شــد ،ماننــد ذخایــر ارز خارجــی بــه بدهــی کوتاهمــدت ،ذخایــر بــه عرضــه
پــول ،یــا ذخایــر بــه شــکاف ســرمایهگذاری خارجــی .امــا چارچــوب نظــری همــان
بازارهای نوظهور و استقراض بیش از حد داخلی باقی ماند.
مدلهای وقفه ناگهانی و عوامل فشار

مطالعــات بــه تازگــی روی جریانهــای ســرمایه و نقدینگــی بینالمللــی متمرکــز
شــدهاند :تشــخیصی کــه یکپارچگــی جهانــی را افــزود و آزادســازی بــازار مالــی
ضعفهــای کشــوری را پررنگتــر و شــدیدتر کــرد .اشــاره شــد کــه تــرس مالــی
ـرار کوتاهمــدت ایجــاد کردنــد میتوانســت
احتمالــی کــه جریانهــای ســرمایهای فـ ّ
منجــر بــه تعادلــی چندگانــه شــود کــه در آن کشــوری  -ماننــد برزیــل در ســال
 - ۲۰۰۲کــه ممکــن بــود بســته بــه تمایــل بــازار بــه تعادلــی ناپایــدار برســد ،یــا
میتوانســت بــه بهرهبــرداری از وامهــایاش ادامــه دهــد یــا وارد چرخ ـهای منفــی
شــود کــه بــه ســمت نکــول پیــش مـیرود .واژه «بحــران وقفــه ناگهانی ســال ۱۹۹۸
توســط گویلرمــو کالــو معرفــی شــد ،کســی کــه بــا همــکاری دیگــر محققیــن
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مطالعــات اقتصادســنجی را بــه انجــام رســاند کــه نشــان دادنــد «حــدود  ۵۰درصــد
از تغییــرات جریانهــای ســرمایهای خالــص در امریــکای التیــن ناشــی از تغییرپذیری
متغیرهای خارجی است».
امــا عمــده ایــن نتایــج نادیــده گرفتــه شــدند و تمرکــز کلــی بخــش عمــدهای از
تحلیــل ریســک کشــوری روی بیتوازنیهــای داخلــی ادامــه یافــت .کالــوو یــادآور
شــد کــه چطــور پــس از بحــران مکزیــک در ســالهای « ،1994-۱۹۹5بخــش
مالــی ،مخصوصـاً بازارهــای ســرمایه مرکــزی واقــع در ایــاالت متحــده و اروپــا ،جــزء
عوامــل مظنــون بحــران نیامــد» چــرا کــه یکــی از عوامــل ســببی احتمالــی بســیاری
از تحلیلهای وامگیرندگان چندجانبه محسوب میشد.
اکنــون ،تنهــا بــه ارتبــاط علّــی بیــن شــرایط مرکــز جهانــی بحــران مالــی و
بحــران پرداخــت در جاهــای دیگــر بــه قــدر الزم توجــه میشــود .بحــران مالــی
جهانــی ســال  ،۲۰۰۸بحــران بدهــی حاکمیتــی منطقــه یــورو پــس از آن ،و تبعــات
احتمالــی سیاسـتهای محدودکننــده فــدرال رزرو ایــاالت متحــده بــرای رشــد بــازار
نوظهــور تمرکــز را روی نقــش اســتقراض بیــش از حــد در علــل نکــول کشــورها
شکل  .۸.۱رونق و رکود سرمایه
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میگذارنــد .مطالعــات مختلــف تفاوتهــای رشــد بیــن اقتصادهــای پیشــرفته و
توســعهیافته و نــرخ بهــره بینالمللــی پاییــن و قیمــت بــاالی کاال را از عوامــل
تعیینکننــده اصلــی فاکتورهــای فشــار در رشــد اعتبــار جهانــی پیــش از بحرانهــای
مالــی میداننــد (شــکل  ۸.۱را ببینیــد) .ســایر تحقیقــات گذشــته ارتبــاط بیــن
مــوج نکــول ملــی در امریــکای التیــن در قــرن نوزدهــم بــا انفجــار حبابهــای
اعتبــار جهانــی و فروپاشــی نقدینگــی بینالمللــی پــس از آن در مراکــز مالــی ایــاالت
متحــده و اروپــا را تأییــد میکننــد .مدلهــای وقفــه ناگهانــی از «اقتصــاد کالن
اقتصــاد بــاز» بهــره میگیرنــد و اثــر تغییــرات احتمالــی روی جریانهــای ســرمایه
خارجی روی اقتصاد داخلی را مدل میکنند.
صهای چرخهای
شاخ 

بحــران  ۲۰۰۸نیــز ســبب تمرکــز بیشــتر روی فاکتورهــای چرخ ـهای مدلهــا
نظیــر چرخــه ســرمایهگذاری ،چرخــه اعتبــار یــا چرخــه مســکن ،بهخصــوص در
بررســی بحرانهــای مالــی و پرداخــت بــازار توســعهیافته شــد .آگاهــی از
بحرانهــای اقتصــاد جهانــی و دیــدگاه تاریخــی گســتردهتر میتوانــد بــا رفــع
گسترهای از گزینههای اشتباه به کاهش عدم قطعیت آینده کمک کند.
زیــرا چرخههــا ویژگیهــای ثابتــی دارنــد  -نقطــه حداقلــی اولیــه ،توســعه تجمعــی،
نقطــه اوج ،همگرایــی تجمعــی و نقطــه حداقلــی پایانــی .ردیابــی چرخههــای تجــاری
جهانــی و شناســایی نقــاط عطفشــان میتوانــد بــا کاهــش ســطح عــدم قطعیــت
بهشکلی فزاینده دیدگاهی پیشبینیگرایانه برای مدلها فراهم کند.
بــا ایــن حــال ،ایــن مســئله بــه هیــچ وجــه قابلیــت پیشبینــی را تضمیــن
نمیکنــد :درســت همانطــور کــه هــر بحرانــی متفــاوت اســت ،همــه چرخههــا نیــز
متفــاوت و غیرقابلپیشبینیانــد .همانطــور کــه مایــکل نیمیــرا و فیلیــپ کلیــن در
کتابشان با نام «پیشبینی چرخههای مالی و اقتصادی» اشاره میکنند:
بــا هــر احتمالــی ،چرخــه تجاری...بــه پیشــرفت تدریجــیاش ادامــه
خواهــد داد...نقــش پیشبینیگــر و تحلیلگــر ،بررســی فاکتورهــای

پایــدار و تفکیکشــان از فاکتورهــای ناپایــدار و درک رونــد پیشــرفت

این فاکتورهاست.
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ساختار مدل رتبهبندی

مــدل ارزیابــی کــه در اینجــا پیشــنهاد شــد بــه بررســی گســتره وســیعی از
شــاخصها کــه در یــک مــدل ارزیابــی گنجاندنــی اســت میپــردازد .هــدف ارائــه
چارچوبــی پیشــرو اســت کــه فاکتورهــای خارجــی موثــر بــر اعتبارمنــدی (یــا
شــاخصهای وامدهــی بیــش از حــد) و بیتوازنیهــای داخلــی و مبانــی ســاختاری
مرتبط با وامدهی بیش از حد را با یکدیگر ادغام کند.
در ادامــه مســیر تحلیــل در فصــل قبلــی ،اولیــن گــروه از شــاخصها فاکتورهــای
فشار خارجی را دنبال میکنند.
ایــن شــاخصها شــامل تنــاوب و بیتوازنیهــای مراکــز مالــی جهانــی هســتند
که به لحاظ سیستماتیک حائز اهمیتاند.
دومیــن گــروه شــامل شــاخصهای آســیبپذیری کشــور در مقابــل مدلهــای
شوکهای خارجیاند.
عوامــل فشــار جریــان ســرمایه را تحریــک میکنــد ،امــا مســیر حرکــت آنهــا
بــه فاکتورهــای فشــار یــا شــرایط اقتصــاد داخلــی و ســازمانی نزدیــک اســت .از
ایــن رو ،ســومین مجموعــه از شــاخصها ،ویژگیهــای اقتصــادی و سیاســی
درون کشــوری و یــا مبانـیای را شــامل میشــود کــه تواناییهــای یــک کشــور
را در پرداخت و یا تمایل به پرداخت مورد ارزیابی قرار میدهند.
بســیاری از شــاخصهای گــروه دوم و ســوم ،در بســیاری از مدلهــای
رتبهبنــدی کشــوری یافــت میشــوند ،امــا شــاخصهایی کــه در گــروه اول قــرار
دارنــد  -بــه اســتثنای نــرخ بهــره الیبــور یــا فــدرال رزرو  -معمــوال غایــب هســتند.
بــا ایــن حــال ،تمرکــز ایــن تجزیــه و تحلیــل روی نقــاط ضعــف داخلــی باقــی مانــده
اســت و حتــی بــا متمرکــز شــدن روی شــاخص آســیبپذیری ،مشــتقات خارجــی
جریــان ســرمایه از مدلهــا خــارج شــده و تنهــا در بخشــی از توضیحــات متنــی
آمدهانــد .تازگــی مــدل ارزیاب ـیای کــه در اینجــا پیشــنهاد شــد ،تعــدد و بــرونزا
بــودن شــاخصهای فاکتــور فشــار در مــدل اســت .ایــن ویژگــی مــدل ایــن امــکان را
بــرای ارزیابــی کشــور فراهــم میکنــد تــا شــرایط جهانــی را ،کــه بطــور فزاینــدهای
در حــال تغییــر اســت ،درســت پیــش از تأثیرگــذاری شــوک جهانــی روی دادههــای

ــ

ــ
ــ
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کشــور منعکــس کنــد .گذشــته از ایــن ،میتــوان فاکتورهــای چرخـهای را بصــورت
پادچرخـهای براســاس تنــزل رتبــه کشــور در مرحلــه حبــاب بحــران اعتبــار کــه در
دادههــای رشــد اعتبــار جهانــی دیــده میشــود ارزیابــی کــرد .در زیــر دســتهبندی
گسترده این شاخصها آمده است.
.1عوامل فشار موثر بر شاخصهای وامدهی بیش از حد و چرخهای

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

روندهــای تغییــرات در مراکــز مالــی جهانــی (ایــاالت متحــده ،انگلســتان،
اتحادیه اروپا ،چین و ژاپن)
نرخ بهره بینالمللی و نرخهای بینبانکی
نرخ تبدیل بینالمللی مرتبط با منطقه
رشد اعتبار در اقتصادهایی که به لحاظ سیستماتیک مهماند
شاخصهای نوسان بازار
چرخه انتخاباتی
نرخ تغییر قیمتهای کاال و دارایی چرخه انتخاباتی
شــاخصهای اصلــی جهانــی (ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی،1
شاخصهای بالتیک)2

یهای خارجی
.2آسیبپذیر 

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

تمرکزهای تجارت ،صادرات و واردات
دسترسی به بازارهای سرمایه
عدم تعادل سرمایهگذاری و پرداختهای خارجی
عدم تعادل نرخ ارز
شاخصهای بدهی خارجی و نقدینگی

.3دالیل اساسی استقراض

ــ

اثربخشی سیاسی و حاکمیتی
1. OECD
2. Baltic Dry
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شاخصهای پایداری سیاسی و حاکمیتی ،بدهی های احتمالی
ثبات پولی ،رژیم ارز و وضعیت ارز
ریسکهای سیاستی اقتصاد
ساختار اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی ،نوسان و ساختار
نقش اقتصادی دولت
ساختار بخش مالی ،اندازه نسبت به تولید ناخالص داخلی
روندهای جمعیتشناختی
روندهای رقابتپذیری و بهرهوری
ک سیاسی و نهادی
ریس 
ثبات سیاسی داخلی
مواجهه با ریسکهای منطقهای یا ژئواستراتژیک
ساختار نهادی
زیرساخت و محیط تجاری

لسازی
روش مد 

ــ
ــ
ــ
ــ

لسازی  ۴مرحله دارد:
مد 
تعیین شاخصهای مورد استفاده براساس توضیحات زیر.
تعییــن حــدود آســتانه هــر شــاخص کــه بــر همــان اســاس نشــانگر ســطح
ریسک و امتیاز است.
اختصــاص اوزان منعکسکننــده ســطح اهمیــت لحــاظ شــده بــه هــر شــاخص
و گروهی از شاخصها.
اضافــه کــردن نمــرات وزنــی جهــت بدســت آوردن امتیــاز کلــی ریســک کــه
کشــورها را براســاس ریس ـکهای مــرزی رتبهبنــدی کنــد .ایــن امــر میتوانــد
مبنایــی ترتیبــی داشــته باشــد ،در جایــی کــه کشــورها بــه آســانی در مقایســه
بــا یکدیگــر یــا در شــرایط مطلــق رتبهبنــدی میشــوند ،جایــی کــه نمــرات
رتبهبندی ،منعکسکننده فاصله ریسک است.
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ارتباط و اهمیت یک شاخص

کــدام یــک از ایــن شــاخصها بایــد در مــدل گنجانــده شــود؟ و چــه وزنــی در
نمــره کلــی بایــد داشــته باشــند؟ بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل رگرســیون ،میتــوان
شــاخصها را در طــول هــر دوره زمانــی و گروههــای مختلــف ،بــرای ارزیابــی اهمیــت
آنهــا مــورد آزمایــش قــرار داد .از ایــن آزمونهــا نیــز میتــوان وزنهایــی را بدســت
آورد .شبیهســازی شــاخصها اطالعــات ارزشــمندی حاصــل میکنــد .امــا بســته بــه
بــازه زمانــی و انتخــاب کشــورها ،نتایــج ایــن آزمونهــا نتایــج متفاوتــی را نشــان
خواهــد داد .مطالعــات تجربــی بســیاری بــر ایــن موضــوع داللــت دارنــد کــه کســری
حســاب جــاری ،یــا مثــ ً
ا تــورم ،یــا نســبت بدهــی خارجــی بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی ،بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نیســتند .چــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار باشــند یا
نباشــند ،مبنــای تعییــن شــاخصهایی کــه بایــد در مــدل ارزیابــی باشــند درک
اســتقرایی ریســک کشــوری اســت کــه پیشتــر در فصــول  ۳تــا  ۵معرفــی و در بــاال
توضیــح داده شــد .بــرای ایــن منظــور بــا نادیــده گرفتــن همبســتگی اجتنابناپذیــر
بین شاخصها از رشته معمول اقتصادسنجی استفاده میشود.
برخــی شــاخصها ،ماننــد نــرخ بهــره فــدرال ،ممکــن اســت پــس از یــک دهــه بــه
شــاخصی معنــادار تبدیــل شــوند .بنابرایــن ،بســته بــه بــازه زمانــی ،ممکــن اســت ایــن
شــاخص هیــچ تــوان توضیحــی نداشــته باشــد .پائولــو منــاس و نــورل روبینــی در
تحقیقشــان« ،قواعــد کلــی بحرانهــای بدهــی حاکمیتــی» ،اهمیــت  ۵۰شــاخص را
در بازههــای  1970-2002و  1990-2002مقایســه کردنــد و دریافتنــد کــه بیشــتر
شــاخصها از  ۱۰شــاخص ممتــاز ،کــه متشــکل از نســبت بــه بدهــی خارجــی کل بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی و نســبت بدهــی کوتاهمــدت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی،
نســبت بدهــی کوتاهمــدت بــه ذخایــر ارز خارجــی (و انــواع متعــدد شــاخصهای
مشــابه) هســتند ،جــزء  ۱۰شــاخص ممتــاز باقــی ماندنــد؛ امــا ســایر شــاخصها ،مثــل
موجــودی حســاب جــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،ضوابــط تغییرپذیــری و آزادی
تجــارت ،زمانیکــه در بــازه زمانــی  1990-2000تحــت آزمــون قــرار گرفتنــد
اهمیتشــان بســیار بیشــتر شــد کــه احتمــاالً اثــر افزایــش آزادســازی و یکپارچگــی
جهانی بازارهای مالی را در قیاس با دهههای قبلتر نشان میدهد.
اهمیــت شــاخصها بــه مــرور زمــان تغییــر میکنــد .ســرانه درآمــد شــاخصی
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قــوی بــرای تفکیــک ریســک نکــول بازارهــای توســعهیافته و نوظهــور اســت .امــا
پــس از بحرانهــای حــوزه بانکــداری و بدهــی حاکمیتــی در ســال  ۲۰۰۸در جهــان
توســعهیافته و فشــار ســنگین بدهــی دولــت ،مودیــز تصمیــم گرفــت تــا بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی کــه شــاخص توانایــی خــروج کشــور از تلــه بدهــی اســت وزن
کمــی را نشــان
بیشــتری دهــد .ایــن امــر جنبــه مهــم دیگــری از چارچوبهــای ّ
میدهد ،یعنی ضرورت بازنگری منظم مدل.
کدامیــک از ایــن شــاخصها بایــد بســته بــه هــدف اندازهگیــری بــکار رونــد
(فصــل  ۲را ببینیــد)؟ اگــر هــدف اندازهگیــری ریســکهای بحــران پرداخــت در
ســطح کشــوری باشــد ،بســیاری از ایــن شــاخصها ضروریانــد .بــرای ریس ـکهای
ارزی ،میتــوان از زیرمجموعــه اســتفاده کــرد( .بــرای مثــال ،واحــد اطالعــات
اکونومیســت کــه  ۶۰شــاخص در مــدل ارزیابــی کشــورش دارد از ایــن زیرمجموعهها
بــرای رتبهبنــدی ریســک ملــی ،ارزی و بخــش بانکــداری اســتفاده میکنــد ).بــرای
ریسک نکول ملی ،محوریت باید شاخصهای ترازنامه ملی باشد.
در مــورد ریسـکهای حــوزه قضایــی ،انبوهــی از فاکتورهــای ریســک ســاختاری،
نهــادی و سیاســی داخلــی بایــد لحــاظ شــوند و شــاخصهای خارجــی فاکتورهــای
فشــار را میتــوان نادیــده گرفــت .بــرای ســاخت هشــدار اولیــه کوتاهمــدت ،بایــد
تمرکــز روی دادههــای پرتکــرار آســیبپذیریها باشــد .بــرای ارزیابــی ریس ـکهای
کشــوری درازمــدت ،شــاخصهای ســاختاری و فاکتورهــای نهایــی کــه بــا گذشــت
زمان تغییرات کندی دارند باید محوریت مدل قرار گیرند.
یک شاخص برای همه کشور مناسب نیست

هیــچ یــک از ایــن شــاخصها بــرای تمامــی کشــورهای جــزء نمونــه آمــاری
مناســب نیســتند .مــدل بایــد بــا ســاختار متفــاوت و ســطح توســعه اقتصاد کشــورها
تطبیــق یابــد .بســیاری از چارچوبهــای مــدل ســعی دارنــد بــا دو مــدل (بیــش از
دو) تفاوتهــای ســاختار اقتصــادی را لحــاظ کننــد :یکــی بــرای بازارهــای نوظهــور
(بــا زیرمجموعــهای بــرای کشــورهای آســیبپذیر) و دیگــری بــرای بازارهــای
توســعهیافته (بــا زیرمجموعــهای بــرای منطقــه یــورو) .مســئلهی دیگــری کــه
بیشــتر توصیــه میشــود ایــن اســت کــه رویکــرد بایــد امدلــی بــا انعطافپذیــری
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ذاتــی بــرای ســازگاری بــا اوزان و حــدود آســتانه داشــته باشــیم تــا ســطوح متفــاوت
توســعه کشــورها؛ ســطح یکپارچگــی جهانــی یــا دسترســی بــه بازارهــای ســرمایه؛
ارز ذخیــره بــودن یــا نبــودن پــول رایــج آن کشــور؛ ارز یکپارچــه بــودن یــا نبــودن
پــول رایــج آن کشــور؛ و آمادگــی یــا عــدم آمادگــی دولتهــای گذشــته آن کشــور
برای مقابله با نکول را لحاظ کند.
گذشــته از ایــن ،وزنهــای شــاخصهای مختلــف نظیــر ریســک سیاســی
میتواننــد عنصــری تعاملــی داشــته باشــند ،یعنــی زمانیکــه ریســک سیاســی از
بیــن مــیرود ،افزایــش یابنــد .امتیــاز تجمعــی شــاخصهای حساســیت
(آســیبپذیری) را میتــوان بــا فاکتورهــای فشــار خارجــی نیــز مرتبــط دانســت،
بهگونــهای کــه هــر چــه اقتصــادی بــه شــوکهای خارجــی آســیبپذیرتر و
حســاستر میشــود ،وزنــی کــه بــه فاکتورهــای فشــار خارجــی داده میشــود
بیشتر است.
تعیین حدود آستانه

بــرای کشــورهایی بــا ســطح توســعه متفــاوت حــدود نهایــی را چگونــه بایــد
تعییــن کــرد؟ تــورم یــا کســری حســاب جــاری یــا نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالص
داخلــی در چــه ســطحی خطرســاز اســت؟ ممکــن اســت برخــی از شــاخصهای
قدیمــی درماندگــی نظیــر نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی یــا نســبت
بدهــی دولتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،کــه در همــه کشــورها بــا حــدود آســتانه
و وزنهــای مشــابهی آزمایــش شــدهاند ،فاقــد معنــاداری باشــند .زیــرا اقتصادهــای
توســعهیافته بــازار بدهــی عمیقتــری دارنــد و ممکــن اســت مدتــی طوالنــی زیــر
بــار بدهــی زیــاد باشــند .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه نــه تنهــا ســنجش متفــاوت
شــاخصها بســته بــه ســطح توســعه اقتصــاد ضــروری اســت ،بلکــه تحمیــل حــدود
آستانه متفاوت برای هشدار مشکالت پرداخت نیز الزامی است.
حــدود آســتانه بــا گــذر زمــان تغییــر میکنــد .در دهههــای  ۱۹۷۰و ،۱۹۸۰
تــورم حــاد بــه کــرات دیــده شــد و اقتصادهــای بســیاری چنــد ســال تورمــی باالتــر
از  ۲۰درصد را تحمل کردند.
امــا اســتقالل بیشــتر بانــک مرکــزی و درک بهتــر خطــرات تــورم از حــدود
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آســتانه هشــداردهنده خطــر کاســت .همیــن اتفــاق بــرای نســبت بدهــی دولتــی بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی افتــاد .نســبت  ۶۰درصــد بــرای ریسـکهای زیــاد در نظــر
گرفتــه شــد ،امــا مطالعــات برپایــه بحرانهــای اخیــر نشــان دادنــد کــه نســبت ۳۵
تا  ۴۰درصد نقطه برش بهتری است.
زمانیکــه ترکیبــی از شــاخصها وجــود دارنــد کــه از ســطوح خطــر فراتــر
میرونــد ،حــدود آســتانه در هشــداردهی بحــران پرداخــت یــا نکــول بــه حــدود
بحرانــی تبدیــل میشــوند .مث ـ ً
ا ،شــاخص کســری حســاب جــاری ،ممکــن اســت
ظاهــرا ً زیــاد باشــد ،امــا هنــوز نشــانهای از بحــران نداشــته باشــد .امــا زمانیکــه
کســری زیــاد بــا ســایر شــاخصهای داخلــی ماننــد افزایــش ســریع بدهــی
کوتاهمــدت نســبت بــه ذخیــر ه ارز خارجــی ترکیــب میشــود ،بــه رشــد اعتبــار،
کســری بودجــه و روندهــای نامســاعد بازارهــای جهانــی ســرعت بخشــیده و بــه
تهدیدی الزامآور برای پایدار وضعیت مالی تبدیل میشود.
سایر مسائل فنی

تنوع

عمومــاً ،هــر چــه مــدل متنوعتــر باشــد بهتــر اســت ،چــون در جاهایــی کــه
رتبــه بــه ناگهــان افزایــش یــا کاهــش مییابــد ،از اثــرات پرتگاهــی جلوگیــری
میکنــد .در ایــن راســتا ،بایــد بــرای گروههــای مختلــف حــدود آســتانه بــرای
شــاخصهای ارزیابــی را تعریــف کــرد .ایــن امــر امــکان ارزیابــی کلــی ریســک
ا  ۱تــا )۱۰۰را بــرای امــکان جابجایــی بیشــتر در هــر دســته رتبهبنــدی (مثـ ً
(مثـ ً
ا
 AAAتــا  )CCCو نیــز امــکان تغییراتــی را در ارزیابــی فراهــم میکنــد تــا هشــدار
اولی ه برای تغییرات قریبالوقوع در رتبه داده شود.
سطح ،تأخیر ،خالص ،ناخالص ،لگاریتم یا نوسان

مدلسازان باید انواع مختلفی از شاخصهای پیشنهادی را انتخاب کنند:
ســطح ،تأخیــر ،نــرخ تغییــر و شــاخصهایی از ایــن قبیــل .عاملــی کــه تأثیــر
بیشــتری روی مــدل اندازهگیــری ریســک نکــول ملــی دارد ،ســطوح شــاخصهای
مختلــف مرتبــط اســت .در صورتــی کــه نــرخ تغییــر شــاخصها دنبــال شــود ،مــدل
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عملکــرد بهتــری را بــرای هشــدار اولیــه بدســت م ـیآورد .ممکــن اســت دادههــای
موخــر بــرای برخــی شــاخصها نظیــر نــرخ بهــره تــوان توضیحــی بیشــتری داشــته
باشــند کــه در ایــن صــورت احتمــاالً نفــوذ در اقتصــاد زمانبــر اســت .عــاوه بــر
ایــن ،تعاریــف متفاوتنــد .برخــی مدلهــا از بدهــی خارجــی خالــص اســتفاده
میکننــد کــه امتیــاز ســخاوتمندانهتری بــرای نســبت بدهــی خارجــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی ایجــاد میکنــد ،زیــرا ذخیــره ارز خارجــی بانــک مرکــزی و
داراییهای مالی را از بدهی خارجی کل کسر میکند.
شاخصهای کیفی

تنــوع بهخصــوص بــرای آن دســته از شــاخصهای کیفــی مهــم اســت کــه
بیشــتر بــرای ارزیابــی ریســک سیاســی و ســاختار نهــادی بــکار میرونــد.
شــاخصهای کیفــی بایــد در کمتریــن مقــدار خــود حفــظ شــوند و راههــای
خالقان ـهای بــرای کمیتیابــی آنهــا یافــت شــود .بــرای مثــال ،میتــوان اســتقالل
بانــک مرکــزی را بصــورت کیفــی ارزیابــی کــرد (امتیازهــا از بســیار مســتقل تــا
وابســته متغیرنــد) یــا میتــوان از تــورم  ۵ســال گذشــته بــه عنــوان متغیــر نماینــده
بهــره گرفــت .در مــورد حاکمیــت و فســاد ،مدلهــای بســیاری از شــاخصهای
معتبــر بینالمللــی مثــل شــاخص شــفافیت نهــادی اســتفاده میکننــد .عــاوه بــر
ایــن ،ســرویسهای تخصصــی نیــز وجــود دارنــد کــه دادههــای مربــوط بــه آزادی
مطبوعــات یــا ریســک امنیتــی محــل کارمنــدان را گــردآوری میکننــد .بههمیــن
ترتیــب ،شــاخصهای محیــط کســب و کار و مالــی میتواننــد از امتیازهــای انجــام
کســب و کار بانــک جهانــی 1یــا حــدود آســتانهای کــه هیــأت ثبــات مالــی 2تعییــن
نمــوده اســت بهــره گیرنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن شــاخصها حتم ـاً بایــد بــه دقــت
اســتفاده شــده و نبایــد مجــوز نهایــی تلقــی شــوند .در نتیجــه ،ممکــن اســت مبنــای
آنهــا امتیــازات کیفــی و غیرعینــی باشــد کــه راه را بــرای ســوگیریهای ضمنــی
بــاز میکننــد (ادامــه را ببینیــد) .شــاخصهای کیفــی ،مخصوصــاً شــاخصهای
مربــوط بــه ریســک سیاســی ،بایــد دادههــای نشــانگر تزلــزل سیاســی ،نظیــر تعــداد
1. Doing Business
)2. Financial Stability Board (FSB
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روزهــای اعتصــاب یــا تعــداد حمــات تروریســتی ،و دادههــای نشــانگر تنزل اساســی
محیــط سیاســی ،ماننــد وخیــم شــدن توزیــع درآمــد ،رشــد ناگهانــی قیمــت مــواد
غذایی یا بیکاری ،را متعادل سازند.
عوامل تعدیل

مدلهــا بــه عوامــل تعدیــل نیــاز دارنــد (ضرایــب افزایشــی یــا همپوشــانی)،
زیــرا هیــچ مدلــی نمیتوانــد ویژگیهــای حــاد هــر کشــور را لحــاظ کنــد .ضرایــب
افزایشــی بــرای ارزیابــی دادههــای پــرت در جاهایــی کــه شــرایط حــاد مانــع عملکرد
عــادی اقتصــاد میشــود بــه شــکل خاصــی کارایــی دارنــد .ایــن ضرایــب دولتهــای
آســیبپذیر یــا کشــورهایی بــا تحریمــات بینالمللــی مواجهنــد ،ماننــد ایــران ،نیــز
شــامل میشــوند .بــا ایــن حــال ،ضرایــب اصــاح بایــد در حداقــل باقــی بماننــد و
بــا بازرس ـیهای شــفاف منظــم پیگیــری شــوند .اســتفاده بیــش از انــدازه از آنهــا
نشان از ضروت ساخت مدلی جدید یا تحلیلی ضعیف دارد.
افق زمانی ،واکنشی بودن مدل ،همچرخهای بودن

1

مــدل چطــور میتوانــد پیشــرو باشــد؟ اگــر افــق زمانــی بیــش از  ۳ســال باشــد،
باید از روش تحلیل سناریو استفاده کرد.
مــدل بایــد بهبــود یــا وخیمتــر شــدن شــرایط را بــه قــدری زود بــرای
ســرمایهگذاری در نهــاد  -بانــک ،شــرکت یــا مدیــر مالــی  -هشــدار دهــد کــه زمــان
کافــی بــرای اقــدام وجــود داشــته باشــد .بدیــن معنــا کــه بایــد عنصــری در مــدل
گنجانــده شــود کــه دســتکم براســاس پیشبینیهــای  ۱۲مــاه آینــده ارزیابــی
کند.
ســوالی کــه در ایــن مــورد مطــرح میشــود ایــن اســت کــه ایــن مــدل تــا چــه
حــد بایــد واکنشــی باشــد؟ در حالــت ایــدهآل ،رتبــه کشــور نبایــد تغییراتــی چندانی
داشــته باشــند .چنــدان مناســب نیســت کــه رتبــه کشــوری ارتقا و اجــازه داده شــود
تــا چنــد تصمیــم بــرای ســرمایهگذاری اتخــاذ و تنهــا چنــد مــاه بعــد ،تنــزل رتبــه
کنــد .مبنــای هــر ارتقــای رتبـهای بایــد بهبودهــای ســاختاری بلندمــدت پایــدار در
1. procyclicality
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فاکتورهــای اقتصــادی ،سیاســی و نهــادی و واکنشــی اثباتشــده بــه شــوکهای
جهانــی باشــد .کاهــش رتبههــا بایــد ســادهتر اتفــاق بیفتنــد .بدتریــن اتفــاق ایــن
اســت کــه کشــور بیــش از انــدازه دیــر تنــزل رتبــه دهــد .بنابرایــن ،بایــد ســوگیری
محافظهکارانه در مدلها لحاظ شود.
تنزلهــا و ارتقاهــا اغلــب بــه ایــن جهــت مــورد نقــد قــرار میگیرنــد کــه در
جهــت چرخــه تجاریانــد .ایــن مســئله پیچیــدهای اســت ،زیــرا زمانیکــه چرخــه
ســرمایهگذاری در مرحلــه رشــد قــرار دارد ،رتبــه کشــور هــم بهبــود مییابــد ،چــرا
کــه دادههایــی کــه محوریــت مــدل قــرار میگیرنــد بهبــود مییابنــد ،و هــر دو در
فــاز ســقوط تجــاری دچــار تنــزل میشــوند .بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق
آژانسهــای رتبهبنــدی متعــددی ارزیابــی را در طــی چرخــه تجــاری انجــام
میدهنــد کــه بــه لحــاظ نظــری بایــد از ســوگیری چرخــهای کشــوری اســتفاده
کنــد .بــا ایــن حــال ،اگــر کشــوری بــه ســمت نکــول پیــش بــرود ،باعــث تعدیــل
قابلتوجهــی در رتبههــا میشــود (اثــر پرتگاهــی) و واکنشــی افراطــی را در
بازارهــای مالــی پدیــد م ـیآورد .بــه همیــن دلیــل ،تغییــرات ارزیابــی آژانسهــای
رتبهبنــدی بیشــتر بــه ایــن جهــت کــه نقــش شــاخصهای گذشــتهنگر را دارنــد
مورد نقد قرار میگیرند.
بنابرایــن ،روش بهتــر ارزیابــی لحظـهای و ســازماندهی مــدل بــا در نظــر گیــری
شــاخصهای اصلــی اســت تــا مدلــی پیشــرو حاصــل شــود .ایــن شــاخصها شــامل
شــاخصهای اولیــه انــواع بحرانهــای مختلــف هســتند .بــرای مثــال ،بحرانهــای
ارزی اغلــب کاهــش ارزش ارز ،و بحرانهــای بانکــداری نیــز حبــاب اعتبــار یــا افــت
شــدید در بازارهــای ارز و ســرمایه را بــه دنبــال دارنــد .هشــدار اولیــه بــا لحــاظ
کــردن فاکتورهایــی نظیــر شــاخصهای اصلــی  OECDکــه نقــاط احتمالــی تــورم
چرخهای را نشان میدهند ،بهبود پیدا میکند.
هــدف ســاختن مدلــی اســت کــه پیــش از رســیدن بــه نقطــه اوج ،رشــد و یــا
نقطــه عطــف چرخــه اعتبــار ،از تنــزل رتبــه خبــر دهــد و در نتیجــه ،از تمرکــز و
ریسـکهای باالیــی کــه بخــش «حبــابدار» چرخــه تجــاری بــه همــراه دارد جلوگیری
کنــد .گرچــه کار ســادهای نیســت ،امــا بــا مدلــی کــه در بــاال پیشــنهاد شــد ،شــدنی
اســت .شــاخصهای اصلــی و تناوبــی بطــور محتمــل دادههــای نــرخ تغییــر فاکتورهــای
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اقتصــادی مختلــف چرخهمحــور ،مثــل قیمــت کاال ،قیمــت دارایــی و رشــد اعتبــار را
لحــاظ میکننــد .حــدود آســتانه ایــن شــاخصها را میتــوان طــوری تنظیــم کــرد
که متناسب با چرخه تجاری کشور ارزیابی شوند.
مثـ ً
ا ،هــر چــه نــرخ رشــد اعتبــار (نســبت بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی یــا
ســایر نســبتهای مســتعد) بیشــتر و زمانشــان طوالنیتــر شــود ،اثــر منفیشــان
روی امتیاز (ارزیابی) بیشتر خواهد شد.
مســئلهای کــه در ایــن حالــت پیــش میآیــد ایــن اســت کــه ممکــن اســت مدل
بیــش از انــدازه زود ،از نقطــه عطــف خبــر بدهــد .اگــر بحــران موردانتظــار بــه ســبب
تغییــری غیرمنتظــره در سیاســت ،مســاعده مالــی صنــدوق بینالمللــی پــول ،یــا
بهبــود شــرایط جهانــی واقعیــت پیــدا نکنــد چــه خواهــد شــد؟ اینجــا همــان جایــی
اســت کــه حتــی بهتریــن مدلهــا نیــز جــواب نمیدهنــد و بایــد زمــان واکنــش بــه
هشدارها تصمیم مدیریتی اتخاذ شود.
قضاوتهای ضمنی و باورهای غلط رایج

یکــی از مســائل بدیهــی ایــن اســت کــه چکلیســتی از پیــش تعیینشــده و
شــاخصهایی وجــود دارد کــه ممکــن اســت برخــی از فاکتورهــای تعیینکننــده
بحــران آینــد ه را نادیــده بگیرنــد .مثـ ً
ا ،پــس از بحــران ســال  ،۲۰۰۸مــردم دریافتند
کــه تنهــا توجــه بــه نــرخ بهــرهای کــه بانکهــای مرکــزی تعییــن میکننــد کافــی
نیســت؛ بلکــه بایــد نــرخ بهــره بینبانکــی را نیــز رهگیــری کننــد .بــه همیــن دلیــل،
مــدل بایــد تنهــا بهعنــوان بخشــی از اقــدام مدیریــت ریســک کشــوری در نظــر
گرفته شود.
در انتخــاب شــاخصها روندهــای رایــج در فلســفه اقتصــاد و باورهــای غلــط
مرســوم نیــز مهمانــد .همانطــور کــه در فصــل  ۴بحــث شــد ،در دهــه  ،۱۹۷۰بــه
اشــتباه تصــور میکردنــد کــه تولیدکننــدگان نفــت بــه نــدرت همــه ریس ـکهای
ملــی را لحــاظ میکننــد .ســرمایهگذاران و آژانسهــای رتبهبنــدی اثــر
خنثیکننــده عضویــت اقتصادهــای اروپــای شــرقی در اتحادیــه اروپــا و عضویــت
اقتصادهــای جنوبــی منطقــه یــورو در اتحادیــه پولــی را دســت بــاال گرفتنــد.
همچنیــن ،بحــران ســال  ۲۰۰۸خطــرات رواج عقایــدی نظیــر ایــن عقیــده کــه «این
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دوران متفــاوت اســت» نشــان داد .در نتیجــه ،داشــتن تردیــدی بیخطــر در مــورد
باورهــای عامــه اقتصــادی در مدلســازی مفیــد و مدیریــت ریســک کشــوری
ارزشمند است.
مســئله دیگــر وجــود قضاوتهــا و ســوگیریهای غیرعینــی و ضمنــی در مــورد
کشورهاســت کــه حتــی در ایــن مــدل ،میتواننــد بــا پاســخ بــه ســواالت کیفــی
بطــور پنهانــی وارد مــدل شــوند( .در یکــی از اســناد ســال  ،۲۰۱۴یونــی کردیــت،
بانکــی ایتالیایــی ،مدعــی شــد کــه ارزیابــی فاکتورهــای کیفــی توســط آژانسهــای
رتبهبنــدی ملــی خطاهــای بزرگــی در رتبهبنــدی کشــورهای پیرامــون منطقــه
یــورو وارد میکنــد ).ســوگیریهای خوشبینانــه یــا بدبینانــه در مــورد یــک
کشــور یــا منطقــه جــزء الینفــک ایــن کار اســت .ایجــاد بازرسـیهای فرامنطقـهای
بــرای ارزیابــی ســواالت کیفــی یــا جابجایــی تحلیلگــران میتوانــد در ایــن گونــه
پیشبینیهــا کمککننــده باشــد .در مــورد قضاوتهــای سیاســی و ارزشــی
چطــور؟ البتــه ،در علــوم اجتماعــی داشــتن موضعــی کامــ ً
ا عینــی و معقــول
غیرممکــن اســت .مبنــای رویکــرد و ســواالت مــا ،مقادیرمــان اســت .اگــر قضاوتهای
ارزشــی وجــود داشــته باشــد ،مســئله چنــدان بحرانــی نیســت ،مگــر اینکــه
قضاوتها ضمنی باشند -مانند زمانیکه تبدیل به سوگیری میشوند.
در نتیجــه ،میتــوان گفــت اگرهمــه ایــن مســائل درمــورد مدلهــا وجــود
داشته باشند ،چرا باید یک مدل ساخت؟
سه دلیل وجود دارد:
اول اینکــه ،ایــن کار فوقالعــاده آموزنــده اســت ،چــرا کــه بحــث و گفتگــو
مدیریــت را نســبت بــه ریســکها آگاهتــر کــرده و چارچوبــی منســجم بــرای
ارزیابی ریسکها و فرصتها ایجاد میکند.
مــورد دوم ،و مهمتــر از مــورد قبــل ،ایــن اســت کــه چارچــوب روششــناختی
اصولــی بــرای تنظیــم قضاوتهــای غیرعینــی دلخــواه در مــورد ریســک کشــوری
و اطمینــان از اینکــه تصمیمــات ســرمایهگذاری تــا جــای ممکــن از
سوگیریهای غیرعینی رها شدهاند ،ضروری است.
ســوم ،بایــد بــه خاطــر داشــت کــه مــدل رتبهبنــدی ریســک کشــوری تنهــا
جزئی از مجموعه ابزاری است که برای مدیریت ریسک کشوری الزماند.
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بعد از این چه خواهد شد؟

پــس از ایجــاد یــک مــدل رتبهبنــدی ریســک قابلقبــول و ارائــه ارزیابیهــا،
چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ هــدف از ایــن کار تهیــه پورتفویــی متنــوع اســت کــه از
تمرکــز ریســک کشــوری جلوگیــری کنــد (بــه جــز در مــورد کشــوری کــه در آن
ادغــام نهادهــای تجــاری وجــود داشــته و هیــچ ریســک فرامــرزی و بــه تبــع آن هیچ
ریســک کشــوری وجــود نــدارد  -فصــل  ۲را ببینیــد) .ایــن کار مســتلزم نگاشــت
رتبههــای ملــی بــه احتمــاالت نکــول و تعییــن حــدود و ســایر مقادیــر کنترلــی
بــرای محــدوده هــای ریســک کشــوری اســت .در فصــل  ۱۰بــه ایــن بحــث
یپردازیم.
م 

 .9کاهش ریسک کشوری :سطح جهانی
کاهــش ریســک کشــوری در ســه ســطح اتفــاق میافتــد :جهانــی (سیاسـتهای
پیشــگیری از بحــران کــه ســازمانهای بینالمللــی و کشــورها دنبــال میکننــد)؛
ســازمانی (مدیریــت ریســک در ســطح خــرد توســط ســازمانهای مالــی و ســایر
ســازمانها)؛ و معاملــه .در ســطح جهانــی ،تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای
مدیریــت فشــارهایی کــه ممکــن اســت ســبب وامدهــی و اســتقراض بیــش از حــد
شــوند ،شــمار روزافزونــی از ســازمانهای بینالمللــی را بوجــود آورده کــه
وظیفهشــان افزایــش نظــارت ،سرپرســتی و هماهنگــی بینالمللــی سیاســتهای
ملــی اســت .بــا ایــن حــال ،همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،حتــی اگــر بتــوان
بطــور موقــت آنهــا را بــه زمانــی دیگــر موکــول کــرد یــا کاهــش داد ،بحرانهــای
پرداخــت بــه وقــوع خواهنــد پیوســت .بدیــن ترتیــب ،در بخشــی از ایــن فصــل بــه
تســهیل بدهــی و زمانبنــدی مجــدد پــس از وقــوع بحــران و نکــول کشــورها
پرداختــه میشــود .نتیجــه ایــن تالشهــا نظــام بینالمللــی پیچیــده قانونمــدار
امــروزی اســت کــه در هماهنگــی سیاســت جهانــی در دوران پــس از بحــران مالــی
ســال  ۲۰۰۸موفــق بــوده ،امــا بــه قیمــت تأثیــر فزاینــدهای کــه روی حاکمیــت ملــی
داشت که خودش میتواند ریسکهای جدیدی را بهوجود میآورد.
ایــن فصــل از کتــاب بحــث پرتکاپویــی را دنبــال میکنــد کــه طــی آن
پیشــنهادهای عملــی بــرای ســنجش ،مدیریــت و کاهــش ریســک کشــوری ارائــه
میشــود .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه تأکیــدی کــه در فصــول قبــل روی فاکتورهــای
خارجــی جهانــی موثــر بــر بحرانهــای پرداخــت و نکــول انجــام شــد ،ارزیابــی
اقدامــات متوقفکننــده بحــران در ســطح بینالمللــی ضــروری بنظــر میرســد.
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فصــل  ۱۰بــه بحــث کاهــش ریســک در ســطح شــرکتی میپــردازد و پیشــنهادهایی
در مــورد ســاختارهای بهتریــن روش مدیریــت ریســک کشــوری ارائــه میکنــد ،و در
فصــل  ۱۱تکنیکهــای کاهــش ریســک بــرای معامــات فرامــرزی معرفــی
میشوند.
پیشگیری از بحران ،بازتنظیم و ریسکهای عدم یکپارچگی بینالمللی

یکــی از عناصــر اصلــی پیشــگیری از بحرانهــای بینالمللــی سرپرســتی و
نظــارت بینالمللــی بــر اقتصــاد جهانــی اســت .نظــارت در طــی ایــن ســالها دچــار
لهــای
افــت و نوســان شــده و پــس از بحــران مالــی جهانــی ســال  ۲۰۰۸نیــز ،کنتر 
نظارتــی افزایــش محسوســی داشــتهاند .لیکــن دســتگاههای نظارتــی تغییــری
نکردند و از رشد قابلمالحظه فعالیتهای مالی خارج از ترازنامه جا ماندند.
ایــن افزایــش نظــارت بــه دنبــال روندهــای فوقالعــاده ضدونقیــض طــی چنــد
دهــه اخیــر رقــم خــورد .آزادســازی بازارهــای مالــی و تجــارت در دهــه  ۱۹۸۰بــا
رشــد فعالیتهــای بازتنظیمــی همــراه بــود .مــوج فعلــی نظــارت بطــور بالقــوه در
حال پراکندهسازی بازارهای جهانی است.
طــی دوران جهانیســازی اول ،نظــام کالســیک پولــی طــا تــا زمانیکــه
دولتهــا تصمیــم بــه تبعیــت از آن گرفتنــد ،نقــش نیــروی نظارتــی بینالمللــی را
در سیاســتهای داخلــی ایفــا میکــرد .پــس از بحرانهــا ،بانکهــای جهانــی
نظیــر بانــک مرکــزی انگلســتان یــا بانکهــای بــزرگ و قدرتمنــدی مثــل
جیپیمــورگان بودنــد کــه نقــش آخریــن مرجــع وامدهنــده را ایفــا میکردنــد .در
قــرن نوزدهــم ،قانــون تجــارت بینایالتــی امریــکا مصوبــه ســال  ۱۸۸۷جهــت
نظــارت بــر صنعــت راهآهــن تصویــب شــد  -کــه بــا توجــه بــه میــل ذاتــی ایــن
کشــور بــه تحریــک بحرانهــای اقتصــادی جهانــی انتخــاب تعجــبآوری نبــود.
بحــران ســال  ۱۹۲۹و افــت نقدینگــی پــس از آن ۱۲ ،کشــور امریــکای التیــن و ۹
کشــور اروپایــی را گرفتــار نکــول کامــل یــا ناقــص کــرد .مــوج فعالیتهــای
بازتنظیمــی پــس از آن در دهــه  ۱۹۳۰در سراســر اروپــا ادامــه یافــت .در ایــاالت
متحــده ،یکــی از ایــن مــوارد قانــون گلس-اســتیگال بــود کــه فعالیتهــای بانکــداری
تجاری و سرمایهگذاری را از هم جدا کرد.
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در آن زمــان موسســات بینالمللــی نمیتوانســتند آن ســطح از بینظمــی
اقتصــادی بینالمللــی را مدیریــت کننــد .جامعــه ملــل نیــز اختیــار اقتصــادی
چندانــی نداشــت .بانــک تســویه بینالمللــی ،کــه ســال  ۱۹۳۰تأســیس شــد ،تــا
پــس از اتمــام جنــگ جهانــی دوم بســیار ناکارآمــد بــود .کنفرانــس پــول و اقتصــاد
ســال  ۱۹۳۳در لنــدن کــه بــه منظــور هماهنگــی سیاسـتها برگــزار شــد ،بــا بحــث
و مشــاجره پایــان یافــت .رهبــری سیاســی ضعیــف و عمــق بحــران موجــی از حمایت
از تولیــدات داخلــی را بــه راه انداخــت ،زیــرا مهمتریــن نظــام بینالمللــی ،یعنــی
نظــام پولــی طــا ،درهــم ریختــه بــود .ســاختارهای بینالمللــی جدیدالتأســیس
پــس از جنــگ جهانــی دوم ،از دهــه  ۱۹۳۰درس گرفتنــد .از جملــه آنهــا توافقنامــه
ارزی برتــون وودز و شــرکتهای وابســتهاش بــود .بــه نقــل از مــورخ اقتصــادی
انگلیســی ،روبــرت اسکیدلســکی ،هــدف از ایــن تالشهــا ایــن بــود کــه «اولیــن
تــاش جــدی در تاریــخ باشــند کــه بــه شــکلی هوشــیارانه بــرای تشــکیل نظــام
پولــی بینالمللــی صــورت گرفتنــد کــه بــه نفــع عمــوم عمــل میکنــد» .ایــن
نهادهــا در اقتصــادی جهانــی فعالیــت میکردنــد کــه در آن نظــام ،ســرمایه و
ســرمایهگذاری هنــوز هــم تحــت نظــارت و کنتــرل زیــادی بــود و جریانهــای
مالــی فرامــرزی عمدتــاً متشــکل از مســاعدهها ،ســرمایهگذاریهای چندجانبــه و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودند .اما تجارت در حال آزادسازی بود.
بحرانهــای دهــه  ۱۹۷۰سیاســتهایی را رقــم زد کــه هدفشــان
مقرراتزدایــی و آزادســازی اقتصــاد و بــازار مالــی جهانــی بــود .در ایــاالت متحــده،
ســهم صنایــع تحــت نظــارت از ۱۷درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال ۱۹۷۷
بــه  ۶درصــد در ســال  ۱۹۸۸کاهــش یافــت .قانــون گلس-اســتیگال ســال ۱۹۹۹
لغــو شــد .در انگلســتان ،صنایــع ملیشــده زیــادی خصوصــی شــد و اصالحــات
مالی بیگ بنگ در سال  ۱۹۸۶نظام حاکمیتی قدیمی شهر لندن را برانداخت.
بــا ایــن حــال ،دولتهــا نیــز خصوصیســازی و آزادســازی را بــا نظامهــای
جدیــد بازتنظیــم در آمیختنــد .هیأتهــای نظارتــی بــرای پایــش و کنتــرل صنایــع
خصوصیشــده مخابــرات ،نیــرو ،آب ،هوایــی ،حمــل و نقــل ریلــی و صنایعــی از ایــن
قبیــل تشــکیل شــدند .در ایــاالت متحــده ،صنعــت مخابــرات در دهــه  ۱۹۹۰تــا حــد
زیــادی مقرراتزدایــی شــد ،امــا قانــون مخابــرات مصوبــه ســال  ۱۹۹۶موجــب
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بازتنظیــم جدیــدی شــد .دو هفتــه پــس از تصویــب قانــون بینــگ بنــگ در لنــدن
قانــون خدمــات مالــی 1بــه تصویــب رســید کــه نظــام نظارتــی جدیــدی را وارد ایــن
کشور کرد.
ایــن ترکیــب آزادســازی و بازتنظیــم حــوزه مالــی بینالمللــی تــا پــس از بحــران
بدهــی دهــه  ۱۹۸۰بــا قراردادهــای بــازل (بــازل  )۱در ســال  ،۱۹۸۸قوانیــن
حســابداری جدیــد نظیــر  15-FASدر ایــاالت متحــده و افزایــش نقــش سرپرســتی
صنــدوق بینالمللــی پــول ادامــه یافــت .طولــی نکشــید کــه مشــکالت آربیتــراژ
قانونــی تحــت قانــون بــازل  ۱بــه مجموعــه بعــدی قراردادهــای بــازل انجامیــد.
قــرارداد بــازل  ۲در ســال  ۲۰۰۴منتشــر شــد ،امــا حتــی پیــش از اجــرای کامــل
ناکارآمدیهــای آن آشــکار شــد .پــس از بحــران مالــی جهانــی کار روی قــرارداد
بــازل  ۲آغــاز شــد و همچنیــن در رونــد پیادهســازی پیــش م ـیرود (بــرای کســب
اطالعات بیشتر در مورد قراردادهای بازل فصل  ۱۰را ببینید).
یکــی از قدرتمندتریــن آژانسهــای نظارتــی جدیــد کــه پــس از بحــران ۲۰۰۸
متولــد شــد ،شــورای نظــارت بــر ثبــات مالــی 2ایــاالت متحــده و اداره تحقیقــات
مالــی 3آن بــود کــه بخشــی از قانــون دادفرانــک 4مصوبــه ســال  ۲۰۱۰اســت .قانــون
دادفرانــک مهمتریــن تغییــر در نظــارت مالــی ایــاالت متحــده پــس از دهــه ۱۹۳۰
محســوب میشــود .شــورای نظــارت بــر ثبــات مالــی و اداره تحقیقــات مالــی نــه
تنهــا قــدرت نظــارت بــر تــک تــک مؤسســات مالــی ،بلکــه حتــی توانایــی نظــارت بر
بــازار گســتردهتری کــه در آن فعالانــد را نیــز دارنــد .ایــن اختیــارات شــامل اختیــار
جمــعآوری اطالعــات ،اســتفاده از احضاریــه در صــورت لــزوم از هــر بانــک یــا
مؤسســه مالــی غیربانکــی و اختیــارات قانونــی بــرای وضــع تدابیــر اصالحــی ماننــد
الــزام مؤسســات مالــی بــه کوچکتــر شــدن ،کاهــش پیچیدگــی ،کاهــش بدهــی
کوتاهمدت یا تخصیص سرمایه بیشترند.
هیأتهــای بینالمللــی متعــددی بــرای هماهنگــی الزامــات نظارتــی و وضــع
اســتانداردهای بینالمللــی تشــکیل شــدهاند .بحــران آســیا در دهــه  ۱۹۹۰ســبب
1. Financial Services Act
2. Financial Stability Oversight Council
3. Office of Financial Research
4. Dodd-Frank
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تشــکیل چندیــن گــروه ویــژه تحــت نظــارت  ،G10بانــک تســویه بینالمللــی،
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ،مؤسســه مالــی بینالمللــی و صنــدوق
بینالمللــی پــول شــد تــا روی الزامــات نظارتــی جهانــی جدیــد مطالعــه کــرده و
«معمــاری مالــی جدیــدی» را بنــا کننــد .از بحــران جهانــی G20 ،بــه مجمعــی اصلی
هماهنگــی سیاســی بینالمللــی و اقدامــات کاهــش ریسـکهای «خارجــی» تبدیــل
شــد ،هرچنــد ،ظاهــرا ً هماهنگــی سیاســی بیشــتر زمانــی رخ میدهــد کــه بحرانــی
از قبــل بوجــود آمــده و بــه بهتریــن شــکل بــه دنبــال دفــع بحرانــی دیگــر اســت.
اکنــون ،ســازمانهای بینالمللــی متعــددی وجــود دارنــد کــه فعالیتهــای
مساعدتی و هماهنگی را انجام میدهند.
از جمله بزرگترین آنها:
هيــأت ثبــات مالــی 5کــه ســال  ۲۰۰۹توســط گــروه ویــژه  G20از طریــق مجمع
ســابق ثبــات مالی تشــکیل شــد و وظیفــه تقویــت هماهنگــی میان دســتگاههای
نظارتی ملی و تدوین  ۱۲استاندارد مالی بینالمللی را برعهده گرفت.
مجمــع مشــترک شــرکتهای مختلــط مالــی 6کــه ســازمانهای بانکــداری،
بیمــه و اوراق بهــادار را گــرد هــم آورد (ســازمان بینالمللــی کمیســیونهای
اوراق بهــادار یــا ایوســکو .)7بــازوی بخــش بانکــداری کمیتــه بــازل در نظــارت بــر
بانکداری بود که سال  ۱۹۷۴تشکیل شد.
8
هیــأت اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی مســئولیت اســتانداردهای
گزارشــگری مالــی بینالمللــی 9را برعهــده دارد کــه در ســال  ۲۰۰۱تأســیس
شــد .هیــأت نظــارت بــر منافــع دولتــی 10کــه ناظــر بــر فدراســیون بینالمللــی
حســابداران 11اســت در ســال  ۲۰۰۵و پــس از رســوایی شــرکتهای انــرون،
آرتور اندرسون ،ورلدکام و پارماالت تشکیل شد.
ریســک کشــوری در مقابــل افزایــش نظــارت مصونیــت نداشــت .انجمــن اوراق
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5. Financial Stability Board
6. The Joint Forum on Financial Conglomerates
)7. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO
8. International Accounting Standards Board
9. International Financial Reporting Standards
10. Public Interest Oversight Board
11. International Federation of Accountants
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بهــادار و بــازار اروپــا 1در اتحادیــه اروپــا و بخــش  939Fاز قانــون دادفرانــک در
ایــاالت متحــده ،مســئولیت نظــارت و سرپرســتی آژانسهــای رتبهبنــدی را
برعهده دارند.
ایــن انجمــن یکــی از ســه نهــاد سرپرســت بخــش مالــی اروپا محســوب میشــود.
3
عــاوه بــر ایــن ،مقــام بانکــداری اروپــا 2و مقــام بیمــه و مســتمری شــغلی اروپــا
نیز وجود دارند.
مضــاف بــر ایــن ،بســیاری از ســازمانهای اســتانداردگذاری نیــز وجــود دارنــد
کــه صاحــب صالحیــت قانونیانــد .بــرای مثــال ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی 4در
ارتبــاط بــا پولشــویی بــه دنبــال واکنــش بینالمللــی هماهنگــی نســبت بــه ســطح
فزاینــده ســرمایههای نامشــروع در نظــام مالــی جهانــی بــود و اختیــار قــرار دادن
کشــورها و مؤسســات مالــی را در لیســت ســیاه داشــت .توصیهنامههــای ایــن
هیأتهــا عمومــاً مســتلزم نظــارت بیشــتری اســت ،امــا گاهــی پیامدهــای
غیرمنتظــرهای داشــت .برخــی دولتهــا ایــن معیارهــا را داوری میکردنــد و گاهــی
سیاسـتهایی کــه در لنــدن یــا نیویــورک شــکل میگرفــت در داکا و کابــل جوابگــو
نبــود و برخــی مقــررات نیــز شــبکههای غیررســمی را کــه در کشــورهای در حــال
توسعه فعالیت داشتند ،غیرقانونی میخواندند.
ســال  ۵ ،۲۰۱۳ســال پــس از بحــران  ،۲۰۰۸کریســتین الگــراد ،مدیــر عامــل
صنــدوق بینالمللــی پــول ،وظیفــه برقــراری ثبــات مالــی را «مأموریتــی اجرانشــده»
تلقــی کــرد و افــزود کــه بخــش مالــی را «نــه ماننــد آثــار کاندینســکی یــا پــوالک،
بلکــه هماننــد آثــار نقاشــی مونــه» میبینــد .امــا عــاوه بــر ایــن ،ایــن ریســک نیــز
وجــود دارد کــه نظــارت بیــش از انــدازه انجــام و دســتورالعملهای مکــرری صــادر
شــود کــه در ایــن صــورت ریســکهای جدیــدی بوجــود مــیآورد .الزامــات
ســختگیرانه بــازل  ۳در مــورد اهــرم مالــی و ســرمایه و ســایر مقرراتــی کــه
مدلهــای کســب و کار را محــدود میکننــد از قبــل ایــن نگرانــی را بوجــود آوردنــد
کــه نظــارت مالــی بیــش از حــد تجویــزی و پیچیــده اســت .همچنیــن ،ایــن ریســک

ــ

1. European Securities and Markets Association
2. European Banking Authority
3. European Insurance and Occupational Pensions Authority
)4. Financial Action Task Force (FATF
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نیــز وجــود دارد کــه اختالفــات بســیار در نظارتهــای ملــی قاب ـلداوری بــوده یــا
درگیریهایــی را ایجــاد کنــد کــه بــه عــدم یکپارچگــی مالــی جهــان منجــر شــود.
در حالیکــه توافــق کلــی داللــت بــر ضــرورت ســادهتر شــدن ،شــفافیت و
ریس ـکگریزی بیشــتر بخــش مالــی دارد ،قــدرت و جنبــش آثــار پولــوک بــه درک
ریســکپذیری و مهارتهــای مبتکرانــهای کــه بــرای بخــش پویــای مالــی نیــاز
است نزدیکترند.
شــاید رونــد تغییــر کنــد .در اوایــل ســال  ،۲۰۱۴تــرس از بحــران ســال ۲۰۰۸
 اوراق بهادارســازی 5و مــدل مبــدأ و توزیــع  -بــار دیگــر در پاســخ بــه رشــد بیهــودهدر بازارهــای توســعهیافته تشــدید شــد .مجلــه اکونومیســت در گزارشــی نوشــت:
«نجــات از مــرگ :بازگشــت اوراقبهادارســازی» کــه بــه اوراق بهــادار بــا پشــتوانه
دارایــی ،6وامهــای بــا تعهــد وثیقــه و انــواع دیگــر بدهیهــای تجمیعشــده بــا
پشــتوانه داراییهــای بــدون ریســک رتبــه  AAAیکبــار منظورشــده بــه عنــوان
وثیقه اشاره داشت.
نقش تکاملی صندوق بینالمللی پول :چندجانبهگرایی در مقابل ناحیهگرایی

صنــدوق بینالمللــی پــول در ایــن اقدامــات پیشــگیری از بحــران بینالمللــی
نقــش مهمــی داشــت ،امــا ظاهــرا ً در حــال کشــمکش بــود .ایــن صنــدوق ســال
 ۱۹۴۷عملیاتــی را آغــاز کــرد کــه وظیفـهاش حفــظ ثبــات نــرخ تبدیــل در جهانــی
بــا نــرخ تبدیــل تقریبـاً ثابــت و کنتــرل ســرمایه بــود .در ابتــدا ،عمدتـاً کشــورهای
اروپایــی از تســهیالت ایــن صنــدوق اســتفاده میکردنــد .فرانســه اولیــن کشــوری
بــود کــه از آن وام گرفــت و در زمانیکــه طــی بحــران کانــال ســوئز در ســال ۱۹۵۶
پونــد انگلســتان دســتخوش حملـهای ســوداگرانه شــده بــود بــه انگلســتان وام داد ،و
جایــگاه صنــدوق بینالمللــی پــول را بــه عنــوان وامدهنــده بینالمللــی دورهای
تثبیــت کــرد .ایــن صنــدوق در دهــه  ۱۹۷۰از فروپاشــی رژیــم پولــی بینالمللــی
نجــات یافــت و مجــددا ً نقــش خــود را بــه عنــوان مدیریــت بحــران بازآفرینــی کــرد.
طــی ایــن ســالهای اولیــه ،وامدهــی صنــدوق بینالمللــی پــول در حیــن بحــران
5. securitisation
6. asset-backed securities
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صنــدوق مشــترک طــا در اواســط دهــه  ۱۹۶۰و شــوکهای قیمتــی نفــت در دهــه
 ۱۹۷۰بــه اوج خــود رســید .وامهــا مشــروطیتهای سیاســی محــدودی داشــتند و
تنها به این منظور که بازپرداخت وام تضمین شود ،سازماندهی میشدند.
ایــن رونــد در دهــه  ۱۹۸۰اساسـاً تغییــر کــرد .آغــاز بحــران بدهــی کشــورهای
درحالتوســعه در دهــه  ۱۹۸۰و درک اینکــه بازارهــای نوظهــور از حــدود اعتبــار
صنــدوق بینالمللــی پــول اســتفاده میبرنــد منجــر بــه پیونــد بیــش از پیــش
ســرمایهگذاری بــا اصالحــات سیاســی و تضمیــن تداومپذیــری وام تضمیــن شــد.
صنــدوق بینالمللــی پــول مســاعدههای مالــی بزرگــی (ماننــد وام  ۵۰میلیــارد
دالری کــه بــه مکزیــک داد) بــه منظــور پیشــگیری از تبدیــل بحــران نقدینگــی بــه
بحــران پرداخــت بدهــی اعطــا و ایــن امــکان را پیــدا کــرد تــا بــرای پرداخــت دیــون
معوقــه وام دهــد (ایــن زمانــی بــود کــه برزیــل و آرژانتیــن در ســال 1986-1987
پرداخــت ســود را متوقــف کــرده بودنــد) .ســال  ،۱۹۸۹بــا ســقوط دیــوار برلیــن،
جایــگاه صنــدوق بینالمللــی پــول بــه جایگاهــی رســید کــه بــه تحــول اقتصــاد
کشــورهای شــوروی ســابق کمــک کــرد .تعــداد کشــورهای عضــو صنــدوق بــه ۱۷۲
کشــور رســید ،پرســنل آن حــدود  ۳۰درصــد افزایــش یافــت و اوج پیشــرفت ایــن
مؤسسه رقم خورد.
طــی بحــران آســیا در دهــه  ،۱۹۹۰بــار دیگــر پیشــرفتی در نقــش صنــدوق
بینالمللــی پــول ایجــاد شــد کــه شــامل نظــارت و پایــش بهتــر عملکــرد کشــورها
بــود .هــدف طــرح ،وضــع سیاسـتهایی بــرای جلوگیــری از بحــران مالــی بازارهــای
نوظهــور و پیشــگیری از بحــران در کشــورهای پیرامونــی تغییرپذیــر در اثــر ناپایداری
مراکــز مالــی جهانــی بــود .بدیــن ترتیــب ،صنــدوق بینالمللــی پــول از یــک مؤسســه
تأمین مالی به یکی از عوامل پیشگیری از بحران تغییر پیدا کرد.
امــا شــرایط وام اضطــراری صنــدوق بینالمللــی پــول در بحــران آســیا از یــک
ســو از منظــر کنــد نمــودن ســرعت اصالحــات ســاختاری و آزادســازی حســاب
دارایــی و ســرمایه و همچنیــن از ســوی دیگــر از جهــت پیشبینیهــای بیــش از
انــدازه خوشبینانــه در مــورد رشــد مالــی و توجــه ناکافــی بــه حساســیتهای
بخــش بانکــداری ،مــورد انتقــاد قــرار گرفــت .ایــن انتقــادات منجــر بــه اصــاح
«راهنمــای شــرایط وام» صنــدوق بینالمللــی پــول شــد تــا تمرکــز خــود را بــه
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مناطــق اصلــی پایدارســازی اقتصــاد کالن محــدود کنــد .بحــران آســیا ایــن احســاس
ی آن از صنــدوق
را نیــز بــه دنبــال داشــت کــه ایــاالت متحــده و مؤسســات مالــ 
بینالمللــی پــول «اســتفاده ابــزاری» کردهانــد .آســیاییها بــا طــرح پیشــنهادی
بــرای راهانــدازی صنــدوق پــول منطق ـهای خــود واکنــش نشــان دادنــد ،امــا ایــن
واکنــش ســریعاً توســط کســانی کــه تصــور میکردنــد ایــن اتفــاق بهشــکلی
خطرنــاک باعــث واپاشــی همــکاری چندجانبــه بینالمللــی میشــود ،ســرکوب
شــد .صنــدوق بینالمللــی پــول نیــز بــه ایــاالت متحــده کــه از خطــری مرگبــار
اظهــار نگرانــی میکــرد انتقاداتــی داشــت .میلتــون فریدمــن مدعــی بــود کــه نجــات
مکزیــک در ســالهای  1994-1995ســبب ترویــج وامهــای غیرمســئوالنه و ایــن
بــاور شــد کــه «هیــچ صنــدوق بینالمللــی پــول و هیــچ بحرانــی بــرای آســیای
شرقی وجود نداشته است».
پــس از بحــران ســال  ،۲۰۰۸اقدامــات بــا هــدف کاهــش بحــران بــه بازارهــای
توســعهیافته معطــوف شــد .توصیههــای سیاســی تغییــری اساســی پیــدا کــرده و
اجــازه دادنــد تــا از روشهــای انتخابــی کنتــرل ســرمایه کــه در دهــه  ۱۹۹۰بــا
آنهــا مخالفــت شــده بــود اســتفاده شــود .بــرای مدیریــت تقاضــای ســرمایهگذاری،
ظرفیــت وامدهــی صنــدوق بینالمللــی پــول تقریبـاً بــا ســه برابــر افزایــش (مجــدد
بصــورت موقــت) بــه  ۷۰۰میلیــارد دالر رســید .یکــی از تســهیالت انعطافپذیــر و
جدیــد حــد اعتبــار کــه بــا قابلیــت بازپرداخــت مبالــغ بســیار زیــاد رواج یافــت ،عــدم
وضع محدودیت شدید به سهمیه همانند گذشته بود.
امــا ایــن بــار مبلــغ وام تعیینشــده بــرای اقتصادهــای منطقــه یــورو در مجمــع
گــروه ویــژه  G20بــا انتقــاد مواجــه شــد و تقاضــای تغییــر در نمایندگــی کشــورها در
هیأتهــای تصمیمگیــری صنــدوق بینالمللــی پــول را بــرای انعــکاس بهتــر
اهمیــت فزاینــده بازارهــای نوظهــور در اقتصــاد جهانــی افزایــش داد .همچنیــن،
نظــارت صنــدوق بینالمللــی پــول پیــش از بحــران ،بهخصــوص در بخــش بانکــداری
منطقــه یــور و و بازنگریهــای مکــرر و زیــاد در پیشبینیهــای رشــد یونــان نیــز
مــورد انتقــاد قــرار گرفتنــد .مشــاجرات در مــورد ضرایــب فزاینــده مالــی،
ســردرگمیهایی را کــه پیرامــون سیاس ـتهای ریاضتــی وجــود دارد ،آشــکار کــرد.
ظاهــرا ً برخــی از آنهــا تکــرار اشــتباهاتی بودنــد کــه پیشتــر در بحــران دهــه
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 ۱۹۹۰آســیا دیــده شــده بــود ،امــا مــوارد دیگــر بطــور کل بــرای عرصــه اقتصــاد
صــادق بودنــد .کســی بــه واقــع اطالعاتــی در مــورد چگونگــی عملکــرد سیاسـتهای
احتیاطــی ،ضرایــب فزاینــده مالــی یــا سیاســت پولــی در اقتصــاد یکپارچــه جهانــی
امروزی ندارد.
عــاوه بــر ایــن ،بهنظــر میرســد کــه حمایــت صنــدوق بینالمللــی پــول در
تأمیــن زمــان بیشــتر تســهیلگر اســت ،امــا ممکــن اســت همــواره نکــول را دفــع
نکنــد .گــزارش ســال  ۲۰۱۴مودیــز نشــان داد کــه نیمــی از نکولهــای ملــی طــی
ســالهای  1983-2012بــه قبــل از برنامــه صنــدوق بینالمللــی پــول طــی دو
ســال قبــل از نکولشــان بــاز میگــردد .همچنیــن ،بهنظــر رفــع بحــران بدهــی در
نهایــت نیازمنــد مداخلــه وزارت خزانـهداری امریــکا (هماننــد مــورد طــرح بــردی) و
یــا ســایر دولتهــای بــزرگ بســتانکار اســت .ایــن اتفــاق در دهــه  ۱۹۸۰کــه
مداخلــه چنــد دبیــر وزارت خزانـهداری بــرای تدویــن طــرح بــردی نیــاز بــود رخ داد
کــه نهایتـاً موجــب رفــع گرفتــاری در بدهــیای شــد کــه بــه مــدت یــک دهــه بــه
زیــان بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه بدهــکار انجامیــد .ســال  ،۱۹۹۷بــرای
ایــن منظــور بــه حمایــت دوجانبــه فــدرال رزرو امریــکا ،بانــک مرکــزی آلمــان ،بانک
مرکــزی انگلســتان و بانــک مرکــزی ژاپــن نیــاز بــود تــا بــا فشــار روی  ۲۰۰بانــک
ت را بــا مبلغــی اساســی کــه در کــره جنوبــی
بازرگانــی یــک قــرارداد وام کوتاهمــد 
قابلپرداخــت بــود ،تمدیــد کننــد( .در همــان موقــع ،در اواخــر دســامبر ،۱۹۹۷
تقریبـاً همــه ذخایــر ارز خارجــی کــره جنوبــی خالــی شــد .بیشــک ایــن تجربــه در
افزایش محسوس ذخایر آسیای شرقی تأثیر داشت).
صنــدوق بینالمللــی پــول اکنــون در دوره دیگــری از بازنگــری اســت و بایــد
اصــاح شــود .ایــن موسســه تنهــا توســط  ۴۵کشــور کــه در برتــون وودز گــرد هــم
آمدنــد تأســیس شــد و اکنــون ،تعــداد اعضــای ایــن موسســه به  ۱۸۸کشــور رســیده
اســت .بنیانگــذاران سیســتم برتــون وودز تصــور میکردنــد کــه جریانهــای
ســرمایه خصوصــی هرگــز آن جایــگاه برجســتهای کــه در قــرن نــوزده و اوایــل قــرن
بیســتم داشــتند دنبــال نمیکننــد .امــا جریانهــای ســرمایه خارجــی از ســطوح
قــرن نوزدهــم هماننــد ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در اواخــر دهــه ۱۹۹۰
فراتــر رفتنــد .در ابتــدا ،صنــدوق بینالمللــی پــول بــه منظــور وامدهــی بــه اعضایــی
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کــه بــا مشــکالت حســاب جــاری مواجــه بودنــد و در آن جریانهــای ســرمایه
توســط تدابیــر کنتــرل ســرمایه مدیریــت میشــد ،تأســیس گردیــد .ایــن مطلــب
همچنیــن نشــان میدهــد کــه طــرح پیشــنهادی گــروه  G20در ســال  ۲۰۱۰بــرای
افزایــش اختیــار رأیدهــی بــه اقتصادهــای نوظهــور بزرگتــر همچــون چیــن،
مکزیــک ،کــره جنوبــی و ترکیــه هنــوز هــم در انتظــار تأییــد کنگــره امریــکا بــوده و
بیشترین سهم رأی صندوق بینالمللی پول  ۱۶.۵درصد بوده است.
اعتراضــات امریــکا روی مســائل قدیمــی مخاطــرات مرگبــار متمرکــز اســت ،امــا
ایــن نگرانــی نیــز وجــود دارد کــه تغییــر فرمــول رأیدهــی صنــدوق بینالمللــی
پــول ،نفــوذ کشــورهایی را کــه منافــع اقتصــادی و جغرافیایی-سیاســی متفاوتــی
نسبت به امریکا دارند بیافزاید.
رنجهــای صنــدوق بینالمللــی پــول نشــان از دشــواری کنتــرل فراریــت ناشــی
از جریانهــای ســرمایهای قابلتوجــه و بازگشــت بحرانهــای مالــی در طــی ســه
دهــه گذشــته دارد .اکنــون ،مــا بــا شــرایط ضدونقیضــی مواجــه هســتیم کــه در آن
شــبکههای وســیع ســازمانهای بینالمللــی وجــود دارنــد و تالشهایــی بــرای
مدیریــت و کاهــش بحرانهــای جهانــی صــورت میگیــرد .همزمــان بــا ایــن،
تردیــد عمومــی بیشــتری در مــورد ایــن تالشهــا ،تــوأم بــا بیمیلــی رو بــهافزایــش
دولتهــای متعــدد بــرای دســت کشــیدن از قــدرت بیشــتر دیــده میشــود.
تضعیــف مشــروعیت صنــدوق بینالمللــی پــول دولتهــای بســیاری را واداشــت تــا
از بهرهبــرداری کشــورها از اعتبــارات صنــدوق جلوگیــری کــرده یــا آن را بــه تعویــق
بیاندازنــد .ایــن دولتهــا شــامل آنگــوال ،مصــر ،مجارســتان ،ترکیــه ،اوکرایــن و
دیگــر کشــورها هســتند کــه در عــوض ،وامهــای دوجانبــه را از چیــن ،روســیه یــا
رژیمهــای پیرامــون خلیــج فــارس ،کــه بــرای در دســترس قــرار دادن سرمایهشــان
بــا منافــع اقتصــادی کمتــر در قبــال تابعیــت سیاســی و اســتراتژیک بیشــتر آمادگــی
دارند ،مطالبه میکنند.
همــگام بــا ایــن روندهــا ،نوعــی اعمــال عقیــده شــدید و روزافــزون از ســوی
قدرتهــای بــزرگ در مجامــع بینالمللــی وجــود دارد و بــرای تشــکیل مجامــع
منطقـهای ،هماهنگــی و مدیریــت امــور بینالمللــی انجــام میگیــرد .ایــن نیروهــای
متناقــض بیــش از هــر جایــی در منطقــه یــورو ظاهــر میشــوند .رفــع بحــران
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منطقــه یــورو بــه تشــکیل مکانیــزم ثبــات اروپــا ،کــه یــک صنــدوق پــول منطقـهای
اســت ،وابســته اســت  -ایــدهای کــه پیشتــر ،زمانیکــه در آســیا مــورد بحــث بــود،
رد شــد .در آســیا ،اکنــون طــرح چیانــگ مــای وجــود دارد کــه در آن خطــوط تبــادل
ارز میــان کشــورهای عضــو صنــدوق برقــرار میشــود .گروهبندیهــای منطقــهای
بســیاری نیــز از جملــه صنــدوق منطقــهای آندئــان ،FLAR ،1جامعــه کشــورهای
آفریقــای غربــی و صنــدوق پــول عــرب وجــود دارد .ایــن مجامــع منطقـهای نوعــی
جلــوه دشــوار از مدیریــت چندجانبــه جهانیانــد کــه مســیر را بــرای مؤسســات
کوچکتــر کــه ســادهتر مدیریــت میشــوند همــوار میکننــد .امــا ایــن ریســک نیــز
وجــود دارد کــه کلیــه ایــن روندهــا ســبب ازهمگســیختگی نظــام بینالمللــی
چندجانبه شود.
تجدید ساختار بدهی :تقسیم فشار داوطلبانه در مقابل بازارمحور

تجدیــد ســاختار بدهــی دومیــن بــازوی اقدامــات بینالمللــی حــل بحرانهــای
پرداخــت پــس از وقــوع بحــران محســوب میشــود .تجدیــد ســاختار بدهــی
فرامــرزی نکولشــده از زمــان انجــام مداخــات سیاســی و یــا نظامــی دوران
اســتعماری تــا تســهیل بدهــی هنگفــت کشــورهای آفریقایــی توســط باشــگاه پاریس
و تمرکــز فعلــی روی دخالــت بخــش خصوصــی جهــت دوری از مخاطــرات مرگبــار و
نیــز یافتــن راهــی ســریع و قاعدهمنــد بــرای تجدیــد ســاختار بدهیهــای کشــور
تکامل یافت.

مطالعه موردی ۹.۱

یونان :تجدید ساختار بدهی تاریخی

تجدیــد ســاختار بدهــی یونــان ،کــه در ســال  ۲۰۱۱مــورد موافقــت قــرار گرفــت
و  ۲۰۶میلیــارد یــورو از بدهــی دولــت یونــان را پوشــش م ـیداد ،دومیــن تجدیــد
2
ســاختار بدهــی تاریــخ اســت .افــت تخمینــی  ۷۴درصــدی خالــص ارزش فعلــی
1. Andean
2. net present value
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مــورد موافقــت ۸۴درصــد (۹۷درصــد بــا اعمــال بندهــای اقــدام اصالحــی) از
بســتانکاران خصوصــی قــرار گرفــت کــه بــرای تســهیل زودتــر بدهــی  ۱۰۶میلیــارد
یورویــی یونــان (۵۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی یونــان) در نظــر گرفتــه شــده
بــود .بــا ایــن حــال ،بــه جهــت پاییــن بــودن مبلــغ و پرداخــت بســیار دیــر مــورد
انتقــاد قــرار گرفــت و یونــان نیــز بــه مســاعده مالــی دیگــری ظــرف  ۶مــاه بعــد از
آن نیــاز پیــدا کــرد .ایــن اقــدام دیــر صــورت گرفــت ،زیــرا عهدنامههــای منطقــه
یــوور صریح ـاً مقــرر کردهانــد کــه هیــچ عضــوی از ســوی ســایر اعضــای صنــدوق
مســاعده مالــی دریافــت نمیکنــد و یــک ســال بــه طــول انجامیــد تــا آنــگال مــرکل،
صدراعظــم آلمــان ،و نیکــوالس ســارکوزی ،رئیــس جمهــور وقــت فرانســه ،بــا رونــد
قاعدهمنــد حــل مشــکل بدهــی یونــان در اجــاس اکتبــر  ۲۰۱۰در دیوویــل
موافقــت کننــد .ایــن فــرار از موقعیــت ســابق و اعــام نیــاز بخــش خصوصــی بــه
دریافــت مســاعده مالــی اثــری منفــی روی بازارهــا گذاشــت ،و اوراق قرضــه نــه تنهــا
در یونــان ،بلکــه در ســایر کشــورهای بدهــکار منطقــه یــورو نیــز بــا تــرس و اضطراب
بــه فــروش رســید .جــای تناقــض اســت کــه بــا وجــود مبلــغ بــاالی اولیــن مســاعده
مالــی ،بــه نظــر عــددی بیــش از انــدازه کــم بــود ،زیــرا رکــود شــدید اقتصــاد یونــان
و مســاعدههای مالــی دیگــر ایــن الــزام را بوجــود آورد تــا ایــن کشــور بــا نســبت
بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کــه صنــدوق بینالمللــی پــول در ســال ۲۰۱۴
معــادل ۱۷۴درصــد پیشبینــی کــرده بــود ،رهــا شــود  -کــه از ســطحی کــه پیـش
از حــذف بدهــی داشــت دور نبــود .بدتــر از ایــن ،تأثیــر ایــن بدهــی روی بخــش
بانکــداری قبــرس بــود کــه موجــودی قابلتوجهــی از اوراق قرضــه ملــی یونــان را در
اختیار داشت؛ قبرس نیز سال  ۲۰۱۳به مساعده مالی نیاز پیدا کرد.

باشگاه پاریس

3

باشــگاه پاریــس در ســال  ،1956ســازمان بینالمللــی اصلــی دخیــل در تســهیل
بدهــی یونــان بــود .ایــن ســازمان ،بــا حضــور جمعــی از بســتانکاران دوجانبه رســمی،
بــه دنبــال یــک ســری از جلســات در پاریــس جهــت مذاکــره راجــع بــه نکــول
3. The Paris Club
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آرژانتیــن پایهگــذاری شــد .در همــان موعــد ،گردشهــای مالــی بــه داخــل
کشــورهای درحالتوســعه عمدتــاً شــکل وام چندجانبــه و مســاعدههای اعتبــاری
دوجانبــه را بــه خــود گرفتنــد .دهــه  ،۱۹۸۰کشــورهایی کــه بــه لحــاظ سیاســی
اســتراتژیک محســوب میشــدند ،ماننــد مصــر ،اردن و پاکســتان ،از ســوی باشــگاه
پاریــس تســهیل بدهــی زیــادی دریافــت کردنــد .همیــن منطــق تســهیل بدهــی را
بــه کشــورهای کمونیســتی ســابق روبــهتغییــر و کشــورهای تحــت تأثیر جنــگ اول
خلیج در دهه  ۱۹۹۰کشاند.
فعالیتهــای تســهیل بدهــی باشــگاه پاریــس بــا طــرح کشــورهای فقیــر بــا
بدهــی ســنگین 1در ســال  ۱۹۸۸بــرای رفــع مشــکل قفــل شــدن کشــورهای فقیــر
در بدهــی بیشــتر توســعه یافــت .ایــن طــرح بــا ضوابــط تورنتــو و پیشــنهاد تســهیل
بدهــی ۳۳درصــد آغــاز شــد ،امــا پــی بــردن بــه ایــن مطلــب کــه ضوابــط
ســخاوتمندانهتری بــرای کمــک بــه نجــات از تلــه بدهــی بــرای حــدود  ۴۲کشــور،
کــه بیشــتر در آفریقــای ســیاه بودنــد ،ضــروری اســت ،ســبب کاهــش  ۲۰درصــدی
بدهیها براساس ضوابط قانون الیون مصوبه سال  ۱۹۹۶شد.
ی خــود را
در نتیجــه ،باشــگاه پاریــس از زمــان تشــکیل ،نــه تنهــا اصــل محــور 
عــدم مذاکــره در مــورد بدهیهایــی کــه در گذشــته تجدیــد قــرارداد شــده بودنــد
قــرار داد ،بلکــه فعالیتهــای خــود را نیــز از ســازوکار جمــعآوری بدهــی بــه
ســازوکاری تحــت کنتــرل بســتانکار بــرای بخشــودگی بدهــی تکاملیافتهتــر کــرد.
تکامــل فعالیتهــای باشــگاه پاریــس ،باعــث ایجــاد تنــش میــان بســتانکاران رســمی
(و بســتانکاران تحــت حمایــت مالــی مالیاتدهنــدگان) و بســتانکاران خصوصــی
شد.
کمیتههای دارنده اوراق قرضه و باشگاه لندن

2

کمیتههــای اولیــه دارنــده اوراق قرضــه در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم و طــی
نوســانات وامدهــی و نکــول بینالمللــی تشــکیل شــدند .شــرکت دارنــدگان اوراق
قرضــه خارجــی بریتانیــا ،تأســیس شــده در ســال  ،۱۸۶۸و انجمــن ملــی دارنــدگان
1. heavily indebted poor countries
2. The London Club
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اوراق بهــادار فرانســه ،تأســیس شــده در ســال  ،۱۸۹۸بــه دنبــال آن بودنــد کــه در
زمــان نکــول و نیــز بــرای کنتــرل واســطههای مالــی اختیــار مذاکراتــی بیشــتری بــه
بســتانکاران انگلیســی و فرانســوی بدهنــد .در دهه  ،۱۹۳۰با ســربار شــدن مشــکالت
شــخصی دولتهــای انگلســتان و ایــاالت متحــده ،تالشهــا بــرای ایجــاد هماهنگــی
بینالمللــی در تجدیــد ســاختار بدهــی نــاکام مانــد .در ســالهای اخیــر ،کمیتههــای
دارنــده اوراق قرضــه گاه و بیــگاه تشــکیل میشــدند ،ماننــد کمیتــه جهانــی
دارنــدگان اوراق قرضــه آرژانتیــن ،هرچنــد ایــن کمیتــه هیــچگاه توســط دولــت
آرژانتین به رسمیت شناخته نشد.
مجمــع دیگــر بســتانکاران خصوصــی ،بــا نــام باشــگاه لنــدن ،کــه در ســال ۱۹۷۶
تأســیس شــد ،ابتــدا بــرای تجدیــد ســاختار وامهــای دادهشــده بــه کشــور زئیــر
(کنگــو)  -اولیــن کشــوری کــه پــس از وام مســاعدتی بانــک بازرگانــی بینالمللــی
در دهــه  ۱۹۷۰بــا نکــول مواجــه شــد  -وارد مذاکــره شــد کمیتــه مشــورتی ایــن
بان ـ 
ک از جانــب کلیــه بانکهــای مرتبــط وارد مذاکــره شــد .در دهههــای  ۱۹۸۰و
 ،۱۹۹۰بیــش از  ۱۰۰تجدیــد ســاختار بدهــی در زیــر چتــر مجمــع باشــگاه لنــدن
صــورت گرفــت .بیشــتر آنهــا موفــق بودنــد ،گرچــه برخــی ماننــد تجدیــد ســاختار
بدهــی کــه بایــد  ۳۰۰۰۰ســند در  ۸مرکــز مالــی بینالمللــی بــه امضــاء میرســید،
مدتی طوالنی به طول انجامیدند و فوقالعاده پیچیده بودند.
رشــد ســریع جریانهــای ســرمای ه بینالمللــی بخــش خصوصــی برخــاف رکــود
نســبی وامهــای رســمی در دهههــای اخیــر تــوپ را وارد زمیــن بســتانکاران
خصوصــی کــرد تــا تجدیــد ســاختار نکولهــا را بهتــر مدیریــت کننــد .مســاعدههای
مالــی صنــدوق بینالمللــی پــول در دهــه  ۱۹۹۰بحــث زیــادی دربــاره مخاطــره
مرگبــاری کــه بــا برداشــت مســئولیت بیشــتر از دوش بســتانکاران خصوصــی
بینالمللــی ایجــاد میشــد پدیــد آورد .گذشــته از ایــن ،کاهشهــای قابلمالحظــه
(بدهــی) توســط بســتانکاران دوجانبــه رســمی فشــار را روی بســتانکاران خصوصــی
بــرای مســاعده مالــی یــا تحمــل مســئولیتهای محولــه بیشــتر کــرد .ایــن برهــه بــه
زمان اصلی بحث در بحران ملی منطق ه یورو تبدیل شد.
بــا ایــن حــال ،بســتانکاران بخــش خصوصــی جــان ســالم بــه در نبردنــد .از ۱۲۰
میلیــارد دالر تجدیــد ســاختار بدهــی تجــاری در ســالهای ،1998-2010
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ی آنهــا تجدیــد ســاختار بدهــی روســیه ( ۳۱.۹میلیــارد دالر بــا زیــان
بزرگترینهــا 
 ۵۱.۸درصــد  -یــا کاهــش  - NPVدر ســال  ،)۱۹۹۸آرژانتیــن (بــا  ۴۳.۷میلیــارد دالر
بدهــی بــا زیــان  ۷۶.۸درصــد در ســال  )۲۰۰۱و عــراق (بــا  ۱۷.۷میلیــارد دالر بــا
زیــان  ۸۹.۴درصــد در ســال  )۲۰۰۵بودنــد .زیانهــا نیــز تغییــرات وســیعی داشــتند
کــه از  ۹تــا  ۱۱درصــد در تجدیــد ســاختار بدهــی شــفعهای 1اروگوئــه بــا مبلــغ ۳.۱
میلیــارد دالر در ســال  ،۲۰۰۳پاکســتان در ســال  ۱۹۹۸و جمهــوری دومینیکــن در
ســال  ۲۰۰۴تــا بیــش از ۷۰درصــد در تجدیــد ســاختار بدهــی آرژانتیــن ،عــراق و
صربســتان-مونتهنگرو متغیــر بودنــد .در ایــن بیــن ،تجدیــد ســاختار بدهــی یونــان
بــا مبلــغ  ۲۰۶میلیــارد دالر ،کــه بزرگتریــن تجدیــد ســاختار بدهــی در تاریخ اســت،
زیانی  ۷۴درصدی در ارزش خالص فعلی داشت (مطالعه موردی  ۹.۱را ببینید).
بازار داوطلب در مقابل تمدید قرارداد بدهی قانونی

ایــن بررســی اجمالــی گســتره وســیعی از زیانهــای بســتانکاران خصوصــی در
گذشــته ،و تجربــه جدیدتــر تســهیل بدهــی یونــان و ســرنگونی تجدیــد ســاختار
بدهــی آرژانتیــن ،بــر مشــکالت متعــدد رونــد اختیــاری رفــع بدهــی حاکمیتــی
بازاربنیــان تأکیــد دارد؛ رونــدی باتأخیــر ،پرهزینــه ،غیرقابلپیشبینــی و نامنظــم.
راههــای دیگــر بــرای خودبخودیتــر کــردن تجدیــد ســاختار بازاربنیــان و تســهیل
تحمیــل زیانهــا روی بخــش خصوصــی ،ماننــد نوعــی از COCOهــا (اوراق
قابلتبدیــل احتمالــی یــا بدهــی قابلتبدیــل بــه ســرمایه در صــورت وقــوع رویــداد
اولیــه از پیــش تعیینشــده) ،بطــور محتمــل افزایــش دادن ریســکهای ســرایت،
افزایــش گســتره و عمــق بحــران اســت .بنابرایــن ،بــه رژیمــی قانونبنیــان نیــاز
بــوده تــا خــودکار و شــفاف باشــد و وابســتگی بــه صندوقهــای رســمی و طــرح
دعوی قضایی از سوی بستانکاران چشمانتظار را به حداقل برساند.
پیشــنهادهای اصــاح فرآینــد تجدیــد ســاختار بدهــی برپایــه هیأتهــای داوری
بــا ســطوح رســمیت مختلــف یــا بــر مبنــای چارچوبــی قانونیانــد .در ایــن راســتا،
ایــده آئیننامــه ورشکســتگی بینالمللــی براســاس قوانیــن ورشکســتگی شــرکتها
یــا شــهرداریهای ایــاالت متحــده بــرای مدتــی طوالنــی مــورد بحــث بــوده اســت.
1. Pre-emptive
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بــه تازگــی ،نســخهای از آن بــرای منطقــه یــورو پیشــنهاد شــده کــه مکانیــزم رفــع
بحــران اروپــا 2نــام دارد .ایــن آئیننامــه چارچوبــی کامــ ً
ا قانونــی اســت کــه بــه
لحــاظ قانونــی الــزامآور و مســتلزم تغییــرات عهدنامــه اســت .مکانیــزم دیگــری کــه
کمــی غیررســمیتر اســت ،مکانیــزم تجدیــد ســاختار بدهــی حاکمیتــی صنــدوق
بینالمللــی پــول اســت کــه ابتــدا در ســال  ۲۰۰۲توســط آنــی کروگــر ،زمانیکــه
اولیــن قائــم مقــام مدیــر عامــل صنــدوق بینالمللــی پــول بــود ،پیشــنهاد شــد و
نهادهــای قانونــی فراملیتــی را ملــزم نکــرد ،بلکــه در عــوض تشــکیل مجمعــی را
الــزامآور کــرد کــه بــه عنــوان هیــأت داوری عمــل کــرده و صنــدوق بینالمللــی پــول
ســرمایه موقــت را در اختیــار آن بگــذارد .هــر دو مکانیــزم بــه رأیگیــری توســط
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق بســتانکاران براســاس جمــع کلیــه مطالبــات نیــاز دارنــد.
ایــن بنــد نســبت بــه بندهــای اقــدام اصالحــی قــدرت بیشــتری داشــت کــه
رأیگیری را برای هر یک از دستگاهها اجباری میکرد.
بحــث راجــع بــه تجدیــد ســاختار بدهــی و رفــع بدهــی هنــوز در جریــان خواهــد
بــود و بــه عکسالعمــل سیاســی در نجــات بانکهــای تحــت حمایــت مالــی
مالیاتدهنــدگان در انگلســتان و ایــاالت متحــده و رکــود عمیــق اقتصادهــای
پیرامونــی منطقــه یــورو از جملــه قبــرس ،یونــان ،ایرلنــد و پرتغــال میرســد کــه بــا
مســاعدههای مالیشــان کلیــد خــورد .امــا هیــچ جنبشــی در جهــت نظامهــای
قانونــی رســمی تجدیــد ســاختار بدهــی یــا تشــکیل دادگاه ورشکســتگی بینالمللــی
صــورت نگرفتــه اســت تــا بســیاری از جوانــب حاکمیــت ملــی را نقــض کنــد .حتــی
اگــر چنیــن اقدامــی بــا پذیــرش مواجــه میشــد ،چطــور میتوانســت بــه اجــرا
درآید؟
نتیجهگیری :به کدام حاکمیت؟

همــکاری بینالمللــی میتوانــد کارســاز باشــد .امــا برخــی از موفقتریــن
نمونههایــش ،نظیــر مداخلــه توأمــان ارزی توســط گــروه  G7بــرای حمایــت از ارز
یــن پــس از زلزلــه و ســونامی ژاپــن در ســال  ،۲۰۱۱بــه جــای اینکــه مانــع از بحــران
شــود در قلــب بحــران رخ داد .اقدامــات پیشــگیری از بحــران میتواننــد کارســاز
2. the European Crisis Resolution Mechanism
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باشــند .امــا ســاختارها و مقــررات وضعشــده نیــز میتواننــد ریســکهای
غیرمترقبهای ایجاد کنند:
ریســک اینکــه نظــام قانونبنیــان بــه نظامــی بیــش از حــد پیچیــده تبدیــل شــود.
نظــارت دخیــل در نظــام قانونبنیــان بینالمللــی فعلــی ممکــن اســت بیــش از
حــد پیچیــده شــود .برخــی کارشناســان هشــدار دادهانــد کــه نظــام بینالمللــی
قانونبنیــان ممکــن اســت ،بهخصــوص در طــی تحــوالت جهانــی قدرتهــا،
دچــار تزلــزل شــود .افــزون بــر ایــن ،حساســیت ایــن نظــام بــا ســطح پیچیدگــی
قوانیــن و آشــفتگی میــان کشــورها بــر ســر ایــن کــه ممکــن اســت قدرتی خــاص از
قوانیــن بــه نفــع خــود اســتفاده ابــزاری کنــد افزایــش مییابــد .عــاوه بــر ایــن،
تردیــدی فزاینــده در مــورد اثربخشــی و تــداوم قوانیــن و هیأتهــای نظارتــی
بینالمللــی وجــود دارد .برخــی از ناظریــن اکنــون عــدم قطعیــت ،یــا در عــوض
انعطافپذیــری ،را تقویــت میکننــد کــه راه بهتــری بــرای تطبیــق عملکــرد فــوق
منعطــف بازارهــای جهانــی بــا برنامهکارهــای مداخلهگرانــه قوانیــن و معاهــدات
تنظیمشده بر اساس چانهزنی بیندولتی است.
ریســک تکهتکــه شــدن اقتصــاد جهانــی بــه عنــوان بخــش هــای چندجانبــه و
جایگزیــن شــدن آن بــا حوزههــای منطقـهای .بخشهــای چندجانبــه بــرای مقابلــه
بــا تغییــرات رادیــکال در اقتصــاد جهانــی کــه در دهــه  1940ایجــاد شــده بــود،
نیــاز بــه اصــاح داشــت .موسســات قدیمــی چندجانبــه بــر پایــه مفهــوم حاکمیــت،
ماننــد ســازمان ملــل متحــد ،ســازمان تجــارت جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول،
بــه نظــر بــا وظایــف خــود در حــال مبــارزه بودنــد .آنهــا بــا گروههــای جدیــد
منطق ـهای یــا مجــزا ماننــد  G20و بلوکهــای تجــاری جدیــد در مرحلــه ســاخت
2
آســیا ،کــه چیــن مرکــز آن اســت ،و در طــول اقیانــوس آرام 1و اقیانــوس اطلــس
که ایاالت متحده مرکزیت آن را دارد ،جایگزین میشوند.
ریســک افزایــش تأثیرگــذاری روی حاکمیــت ملــی همانطــور کــه در بحــث راجــع
بــه ناحیهگرایــی و تمدیــد قــرارداد بدهــی اشــاره شــد ،ممکــن اســت راهکارهــای
بالقــوه اقتصــاد جهانــی را متالشــی کــرده و تأثیــر بیشــتری روی حاکمیــت ملــی

ــ

ــ

ــ

)1. the Trans-Pacific Partnership (TPP
)2. the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP
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بگــذارد .امــا نســبت بــه قــرن نوزدهــم ،ایــن دوره از حیــث حاکمیــت ملــی تقریبـاً

بــه نظامهــای قانونبنیانــی مقیــد اســت کــه نهادهــای چندملیتــی یــا منطق ـهای
تحمیــل کردهانــد ،و نــه دولتهــای اســتعماری .در حالیکــه مدیریــت سیاســی و
اقتصــادی در ســطح ملــی بیــش از قبــل در حــال مقیدتــر شــدن بــه یکپارچگــی
جهانــی و جریانهــای ســرمایهای قابلمالحظــه بــوده و اختیــار و قــدرت در ســطح
منطقهای و جهانی در حال غصب شدن است.
محدودیتهــای رشــد حاکمیــت ملــی ،و مخالفــت بــا آنهــا ،در اتحادیــه اروپــا
بیــش از هــر جایــی نمــود پیــدا کــرده اســت .چارچــوب اتحادیــه بانکــداری کــه در ســال
 ۲۰۱۴بــه توافــق رســید ،کنتــرل دول منطقــه یــورو را روی بخــش بانکــداری ملــی
ایشــان بیشــتر محــدود میکنــد .حتــی اگــر کشــورهای منطقــه یــورو از پیــش زیــان
هنگفــت خودمختــاری در مدیریــت اقتصــاد خویــش را میپذیرفتنــد ،طرحهــای
تســهیل بدهــی یونــان ،ایرلنــد ،پرتغــال و قبــرس ایــن زیــان را بــه ســطوح جدیــدی
میرســاند .تحقیقــی توســط کمیتــه امــور اقتصــادی و پولــی پارلمــان اروپــا در خصــوص
فعالیتهــای مجموعــه س ـهگانه کمیســیون اروپــا ،صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک
مرکــزی اروپــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پارلمانهــای ملــی اغلــب از تســاوی و
عدالــت خــارج و طــرز عملکــرد ایــن ســه مانــع از مالکیــت ملــی اصالحــات اقتصــادی
یشود.
م 
ایــن اتفــاق چــه پیامدهایــی بــرای مدیریــت ریســک کشــوری دارد؟ فصــل ۱
اشــاره داشــت کــه مدیریــت ریســک کشــوری تالشــی بــود کــه بــا برقــراری حاکمیت
ملــی بــا پــا بــه عرصــه گذاشــتن ملــل جدیــد طــی رونــد مبــارزه بــا اســتعمار پدیــد
آمــد .ظهــور ملــل جدیــد ادامــه دارد و ایــن بــار بــا متالشــی شــدن ملــل قــرن نــوزده
و بیســت همــراه اســت .همزمــان بــا ایــن ،حاکمیــت بــه لحــاظ وســعت و فراریــت
جریانهــای ســرمایه جهانــی محــدود میشــود و توســط نهادهــای بســیاری کــه
وظیفــه پیشــگیری از بحــران و نظــارت بــر اقتصــاد جهانــی جهــت مدیریــت ایــن
فراریــت را برعهــده دارنــد ،برداشــته خواهــد شــد .بنابرایــن ،شــاید روندهــای اقتصــاد
جهانــی ،تصمیمــات نهادهــای بینالمللــی و منطقــهای و ریســکهای جغرافیایــی-
سیاســی بــه عوامــل تعیینکننــده مهــم ریســک کشــوری تبدیــل شــوند و بیــش از
پیش کانون توجه تحلیل ریسک کشوری را به سطح بینالمللی سوق دهند.

.10ادغام ریسک کشوری در ساختارهای مدیریتی
درســت همانطــور کــه هیــچ فرمــول جادویــی بــرای پیشبینــی بحرانهــای
پرداخــت و ریســکهای سیاســی وجــود نــدارد ،هیــچ ســاختار ســازمانی ســطح
شــرکتی نیــز بــرای اطمینــان از مدیریــت مناســب ریســک کشــوری وجــود نــدارد.
ســاختار بــا بهتریــن عملکــرد بــه بخــش ،نــوع کســب و کار فرامــرزی و انــدازه
مؤسســه ســرمایهگذار بســتگی دارد .ممکــن اســت ســاختارهای غیررســمی بــرای
شــرکتها و بانکهــای کوچکتــر مناســب باشــند ،و ســطح رســمیت نیــز بایــد بــا
اندازه سازمان افزایش پیدا کند.
بــا توجــه بــه یکپارچگــی دقیــق اقتصــاد جهــان امــروزی ،ریســک کشــوری
نبایــد بــه عملــی بیاثــر ،غیرمنعطــف و سرســری تبدیــل شــود .امــا انگیــزه الزامــات
نظارتــی مدیریــت ریســک تنهــا چنیــن ریســکی را تهدیــد بــه تشــدید میکنــد.
بررســیهای متعــدد مدیــران اجرایــی کســب و کارهــا نشــان میدهــد کــه در
شــرکتهای بســیاری ،دلیــل مدیریــت ریســک الزامــی بــودن آن اســت .مدیریــت
ریســک موثــر بــه جــای قوانیــن سرســخت و تغییرناپذیــر ،بــه قوانینــی منعطــف نیاز
دارد .ســاختارهای درونــی ریســک ســازمانی بایــد منعطــف باشــند و بتواننــد بــه
ریســکهایی کــه در زمانهــا و مکانهــای غیرمنتظــره ایجــاد میشــوند واکنــش
نشــان دهنــد .مهمتــر از قوانیــن سرســخت ،فرهنــگ درونــی ســازمان اســت کــه
بــرای آن حائــز اهمیــت اســت .احتمــاالً ،فرهنگــی آزاد و قابلبحــث بــا افــرادی بــا
طــرز تفکــر مســتقل زودتــر ریس ـکها را نشــان خواهــد داد و بــه مدیریــت زمانــی
برای واکنش میدهد.
در فصــول قبلتــر بــه شــرح شــکلگیری تاریخــی مفهــوم ریســک و مدیریــت
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آن پرداختــه شــد .مخصوصــاً ،مدیریــت ریســک کشــوری فرآینــد سیســتماتیک
پرکاربــردی اســت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم ظاهــر شــد .شــرکتهای
چندملیتــی اولیــن شــرکتهایی بودنــد کــه بــا ایــن ریســکها درگیــر شــدند،
ریســکهایی کــه عمدتــاً هماننــد ریســکهای سیاســیای دیــده شــدهاند کــه
ملیگرایــی و ســلب مالکیــت داراییهــای خارجــی توســط کشــورهای تــازه
اســتقاللیافته مســبب آن بــوده اســت .ســقوط نظــام برتــون وودز در دهــه  ۱۹۷۰و
تغییرپذیــری قیمــت ارز پــس از آن ســبب تمرکــز تــازه روی مدیریــت معامــات
مالــی بینالمللــی شــد ،چــرا کــه وزارتهــای خزانـهداری درگیــر ریسـکهای ارزی
بودنــد .افزایــش وامهــای بینالمللــی اعطایــی از ســوی بانکهــای بازرگانــی در
دهــه  ،۱۹۷۰و مــوج نکولهــای ملــی در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰تمرکــز روی مدیریــت
ریسک کشوری در بخش مالی را شدت بخشید.
تقریبــاً در همــان دوران ،بطــور عــام ،مدیریــت ریســک از دسترســی
گســتردهتر و تــوان بیشــتر رایانههــا ،تکنیکهــای ریاضیاتــی نظیــر مــدل
قیمتگــذاری دارایــی ســرمایهای 1و بــازده ســرمایه تعدیلشــده بــا ریســک 2و
نتایــج حاصلــه جدیــد بــرای احاطــه بــر ریس ـکها بهرهمنــد شــد .بخشهــای
مدیریــت ریســک از تیمهــای کوچــک در مــرز بخــش مالــی بــه جایــگاه مرکــزی
جابجــا شــدند و نقــش کنتــرل ریســک مســتقلی را در بانکهــا و شــرکتها
ایفا کردند.
بحرانهــای مکزیــک ،آســیا و روســیه در دهــه  ،۱۹۹۰از رســوایی
شــرکتهای انــرون ،ورلــدکامو آرتــور اندرســن در اوایــل ســال  ،۲۰۰۰و
بررســیهای گوناگــون در بخــش مالــی پــس از انفجارهــای شــرکتهای
داتکام ،انگیــزه فزاینــدهای بــرای مدیریــت ریســک ایجــاد و عامــل تحریــک
سیاســی را بــرای برخــی از نظارتهــا فراهــم نمــود .در ایــاالت متحــده ،از زمــان
تشــکیل کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار در دهــه  ،۱۹۳۰قانــون ســاربانس-
اوکســلی ،3کــه تصویــب ســال  ۲۰۰۲بــود ،مهمتریــن اصالحــات حاکمیــت
شرکتی و مدیریت شناخته شد.
)1. capital asset pricing model (CAPM
2. risk adjusted return on capital
3. Sarbanes-Oxley Act
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در حــوزه مالــی ،افزایــش نظــارت از اواســط دهــه  ۱۹۸۰بــه بعــد نزدیــک
قراردادهــای بــازل طــی چنــد مرحلــه صــورت گرفــت .نظــارت پــس از بحــران مالــی
ســال  ۲۰۰۸ســرعت گرفتــه و مدیریــت ریســک کشــوری را در ســطح شــرکت
محــدودکــرد .اکنــون هیــأت ثبــات مالــی (بــا نــام ســابق مجمــع ثبــات مالــی) کــه
ســال  ۲۰۰۹توســط گــروه ویــژه  G20تشــکیل شــد هماهنگــی بینالمللــی مقــررات
نظارتــی ملــی را انجــام میدهــد .تمرکــز ایــن هيــأت در انجــام وظیفــهاش روی
کاهــش مخاطــرات مرگبــاری اســت کــه توســط ابرمؤسســات مالــی بــا اهمیــت
سیســتماتیک بوجــود میآینــد و در بیــن آنهــا حــدود  ۳۰بانــک وجــود دارد کــه
اغلــب بانکهــای ســرمایهگذار امریکایــی و اروپایــی و تعــداد محــدودی بانکهــای
ی هستند.
چینی و ژاپن 
مقرراتگذاری و سازمان داخلی ریسک کشوری در امور مالی
بازل ۱

نظــارت و مدیریــت ریســک در بخــش مالــی بــه واســطه قراردادهــای بــازل ،کــه
ابتــدا در ســال  ۱۹۸۸پیشــنهاد شــد ،رســمی شــد .کمیتــه بــازل در ســال ۱۹۷۴
تشــکیل شــد تــا میــدان رقابتــی عادالن ـهای بــرای مؤسســات مالــی کــه در ســطح
بینالمللــی فعالیــت داشــتند فراهــم شــود .امــا بحــران مالــی اوایــل دهــه ۱۹۸۰
کانــون توجــه ایــن کمیتــه را از نظــارت بــه پیشــگیری از بحــران تغییــر داد .بــازل ،۱
کــه ســال  ۱۹۹۲اجرایــی شــد ،مفهــوم داراییهــای مــوزون بــه ریســک (اندازهگیــری
داراییهــای بانــک کــه برحســب ریســک وزنگــذاری شــدهاند) را مطــرح کــرد تــا
حداقــل ســرمایه موردنیــاز بــرای کنتــرل زیانهــای غیرمنتظــره را بــدون ایجــاد
مشکالت سیستمی گستردهتر محاسبه کند.
در صورتــی کــه حاکمیتهــا از اعضــای ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی
بودنــد ،کمریســک و دارای وزن صفــر درصــد فــرض میشــدند؛ در حالیکــه ،وزن
یبــود .دســت ه اول
ســایر حاکمیتهــا در مواجهــه بــا ریســک بایــد ۱۰۰درصــد م 
شــامل کشــور مکزیــک بــود ،زمانیکــه در آوریــل  ۱۹۹۴بــه عضویــت ایــن ســازمان
درآمــد ،اولیــن کشــور درحالتوســعهای بــود کــه بــه ایــن گــروه پیوســت و درســت
پیش از بحران مالیاش از ریسک نجات یافت.
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بازل ۲
جدول  .۱۰.۱رتبهبندیهای حاکمیتی و وزنهای ریسک :رویکرد استانداردشده
رتبهبندی اعتباری

 -AAتا AAA

 -Aتا +A

 -BBBتا +BBB

 -Bتا +BB

وزن ریسک %

0

20

50

100

پایینتر از  -Bرتبهبندی نشده
150

100

منبع :بانک تسویه بینالمللی

بحرانهــای بدهــی اواخــر دهــه  ۱۹۹۰بــه دور جدیــدی از نظــارت بنــام بــازل
 ۲منجــر و در ســال  ۲۰۰۴اجرایــی شــد .بــازل  ۱بــه ایــن جهــت بــا انتقــاد مواجــه
شــد کــه بیــش از حــد شــماتیک بــود و ریسـکهای متعــددی بــا ســطوح مختلــف
را کنــار یکدیگــر آورده بــود .بــازل  ۲بــه دنبــال تمایــز بیشــتر بــود و از رتبههــای
اعتبــاری بــرای تعییــن وزن نتایــج مالــی اســتفاده کــرد .بــازل  ۲بــه بانکهــا ایــن
امــکان را داد تــا از رتبهبندیهــای خارجــی در دســترس عمــوم (روش
استانداردشــده) یــا از مدلهــای داخلــی خــود (روش داخلــی پایــه و پیشــرفته مبتنی
بــر رتبــه) بــرای محاســبه داراییهــای مــوزون بــه ریســک و ســرمایه کلــی کــه بایــد
بــرای تأمیــن نــرخ مانــع  ۸درصــد بــرای نســبت ســرمایه بــه دارایــی کنــار گذاشــته
شــود اســتفاده کننــد .جــدول  ۱۰.۱وزنهــای استانداردشــده ریســک کــه بــازل ۲
بــرای نهادهــای ملــی تعییــن کــرده اســت نشــان میدهــد کــه بــازل  ۳تغییــری در
1
آنهــا اعمــال نکــرد (همچنیــن ،فــرض شــده اســت کــه نکــول بــا فــرض زیــان
برابــر  ۴۵درصــد و سررســید  ۲.۵ســال اســت) .بنــا بــه صالحدیــد سرپرســت ملــی
بانکهــا ،ایــن اجــازه بــه آنهــا داده شــد تــا بــه قانونگــذار (حاکمیــت) رتبــه
پایینتــری تخصیــص دهنــد .بــازل  ۲نیــز بــه معیارهــای گســتردهتری ماننــد
دسترســی بــه ریسـکهای ارز خارجــی (یعنــی ریســک انتقــال) اشــاره داشــت کــه
باید در تخصیص رتبههای حاکمیت داخلی لحاظ شوند:
پیشــرفتهای اقتصــادی و سیاســی در کشــورهای تأییدشــده بایــد تحــت
نظــارت دائــم قــرار گیــرد .در بعــد سیاســی بایــد ایــن احتمــال لحــاظ شــود کــه
ممکــن اســت حاکمیــت ،توانایــی یــا تمایــل بازپرداخــت بدهیهــایاش را نداشــته
1. loss given default
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و یا به ارز خارجی دسترسی ندارد.
کمــی پــس از آغــاز بــازل  ،۲مشــخص شــد کــه آربیتــراژ قانونــی حکفرمایــی
وجــود دارد و طــرح داراییهــای مــوزون بــه ریســک اوراقبهادارســازی و ســایر
نوآوریهایــی را کــه بــرای انتقــال محدودههــای پرریســک بــه خــارج از ترازنامــه
برای کاهش سرمایه موردنیاز وجود دارد تشویق میکند.
قــرارداد بــازل  ۲نیــز بــه ایــن دلیــل بــا انتقــاد مواجــه شــد کــه هــم جهــت بــا
چرخــه تجــاری بــود و ایــن احســاس را ایجــاد کــرد کــه داراییهــای مــوزون بــه
ن ریســکاند و همچنیــن تمرکــز پورتفــوی در داراییهــای
ریســک صفــر بــدو 
مــوزون بــه ریســک ماننــد اوراق قرضــه و رهنهــای دولتــی را تشــویق میکــرد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن نگرانــی نیــز وجــود داشــت کــه دســتگاههای نظارتــی ملــی
مختلــف تفســیر متفاوتــی از ایــن رهنمــود داشــته باشــند  -مثــ ً
ا ،تعریــف
ســخاوتمندانهتری از ســرمایه دارنــد و در نتیجــه ،بــه بانکهــای مزیــت رقابتــی
میدهند.
بازل ۳

ایــن انتقــادات دور جدیــدی از اقدامــات را ،حتــی پیــش از اینکــه بــازل  ۲کامـ ً
ا
بــه اجــرا درآیــد ،بــه دنبــال داشــت .از ســال  ۲۰۰۹بــه بعــد ،پیشــنهادهای جدیــدی،
بــا نــام بــازل  ،۳بــا معرفــی نســبت پوشــش نقدینگــی ،جویــای رفــع ایــن مشــکالت
شــدند تــا بــا تــاش از تجمــع نســبت بدهــی بــه دارایــی خالــص بیــش از انــدازه کــه
در بحــران ســال  ۲۰۰۸دیــده شــد ،و ســرمایههای احتیاطــی و همچنیــن تأمیــن
ذخیــره پویــا بــرای کاهــش حرکــت در جهــت چرخــه تجــاری جلوگیــری کننــد .تــا
اوایــل ســال  ،۲۰۱۴اکثــرا ً حوزههــای قضایــی عضــو کمیتــه بــازل آخریــن ســری از
قوانیــن ســرمایه بــازل  ۳را منتشــر کــرده بودنــد .بــا وجــود تمدیــد ضرباالجــل
اجــرای قــرارداد بــه تاریــخ ســال  ۲۰۱۹بــرای ورود تدریجــی نقدینگــی و ســرمایه
موردنیــاز ،ظاهــرا ً اغلــب بانکهــا ایــن اقدامــات را زودتــر از موعــد بــه انجــام رســانده
بودنــد .ایــن اتفــاق ســبب ایــن نگرانــی شــد کــه مقــررات در حــال تضعیــف توســعه
اعتبــار و خــروج از بحــراناســت .بــازل  ۳هنــوز هــم در حــال پیشــرفت اســت.
بحثهــا در مــورد چگونگــی تقویــت دســتگاههای قانونگــذار ،اقداماتــی کــه بایــد
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در مــورد حفــظ مشــوقهای مالــی صــورت گیــرد ،چگونگــی مدیریــت مؤسســات
مالــی غیربانکــی در بخــش بانکــداری فرعــی و فرانهادهــا ،هماهنگــی رژیمهــای
فرامرزی رفع بحران و اصالحات بازارهای مشتقات ادامه دارد.
بازی ردوبدل کردن اشتباهات بر سر نظارت بر حدود خطر حاکمیتی

قیمتگــذاری مجــدد ریســک ملــی در منطقــه یــورو از ســال  ۲۰۰۹روی
نظــارت و سرپرســتی ریســک ملــی متمرکــز شــد و برخــی از مشــکالت ایــن نــوع
نظــارت را کــه بیــش از پیــش تجویــزی بــود آشــکار کــرد .در اوج بحــران منطقــه
یــور و قراردادهــای بــازل بــه جهــت تمرکــز داراییهــای ملــی در ترازنامههــای
بانکــی و مجــاز شــمردن تخصیــص وزن ریســک صفــر بــه حاکمیتهــای باالرتبــه
بــا انتقــاد مواجــه شــدند .از آن پــس ،بــازی ردوبــدل کــردن اشــتباهات میــان
دســتگاههای نظارتــی مختلــف و ریاســت هیــأت اســتانداردهای حســابداری
بینالمللــی ســر گرفــت کــه ایــن اتفــاق را بزرگتریــن کالهبــرداری حســابداری در
تاریــخ نامیدنــد .مقامــا ت بــازل بــه نوبــه خــود دســتگاههای نظارتــی ملــی و
منطقــهای  -اتحادیــه اروپــا  -را مقصــر میدانســتند .آنهــا انگشــت اشــاره را بــه
ســوی بخشــنامه بروکســل میگرفتنــد کــه تخصیــص وزن ریســک صفــر بــه بدهــی
حاکمیتــی اعضــای اتحادیــه اروپــا را مجــاز شــمرده و اشــاره کــرده بــود کــه
آزمونهــای تنــش بانــک اروپــا در ســال  ۲۰۱۱نشــان دادنــد کــه تنهــا  ۳۶بانــک از
بیــن  ۹۰بانــک شــرکتکننده مــدل داخلــی را بــرای رتبهبنــدی حاکمیتهایشــان
یکردهاند.
اعمال م 
ایــن وضعیــت در ایــاالت متحــده ،جایــی کــه قراردادهــای بــازل  ۲هنــوز کامـ ً
ا
اجرایــی نشــده بــود ،وخامــت بیشــتری داشــت .بخشــنامه قدیمــی بــازل  ۱مربــوط
بــه تفکیــک کشــورهای عضــو و غیرعضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی
هنــوز در مــوارد بســیاری کاربــرد دارد .دســتگاههای نظارتــی ایــاالت متحــده
هی ـچگاه بــا قراردادهــای بــازل موافــق نبودنــد و بــازل  ۲را تنهــا بــرای بانکهــای
امریکایــی کــه در ســطح بینالمللــی فعالیــت داشــتند اعمــال کردنــد .بــا توجــه بــه
توضیحاتــی کــه بــازرس حســابداری ارزی ،جــان د.هــوواک ،ارائــه کــرد ،طــرح
مرتبــط بــا نســبت ســرمایه ،همــان اصــل بنیادیــن قراردادهــای بــازل ،از جانــب
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سرپرس ـتهای بانکهــا نبــود ،بلکــه از جانــب قانونگذارانــی ارائــه شــده بــود کــه
بــه نابــودی نســبتاً ناگهانــی نظــام بانکــداری امریــکا در اواخــر دهــه  ۱۹۷۰واکنــش
نشــان میدادنــد .از بیــن رفتــن اعتمــاد بــه داراییهــای مــوزون بــه ریســک ســبب
شــد کــه بــه دنبــال روشــی اثربخشتــر و ســادهتر ،یعنــی نســبت بدهــی بــه
دارایــی خالــص یــا اهــرم مالــی باشــد کــه اکنــون در ایــاالت متحــده بــه شــکلی
سختگیرانهتر از اروپا در حال اجراست.
ایــن اتفــاق ضمنــی ،خطاهــای عملیــات نظارتــی را بــا ریســک ملــی مواجــه کرد
و نشــان داد کــه تکثیــر قوانیــن ملــی و منطقـهای چگونــه ریســک آربیتــراژ قانونــی
را افــزوده و منجــر بــه عواقــب غیرمنتظــره میشــود .افــزون بــر آن ،ایــن اتفــاق بــر
ایــن نگرانــی صحــه گذاشــت کــه بــازل  ۳بیــش از حــد تجویــزی بــوده و در کنــار
مقــررات ملــی در مواقعــی کــه سادهســازی الزامــی اســت ،ســوگیری پیچیدگــی را
میافزایــد .زمانیکــه نظــارت پیچیــده و تجویــزی میشــود ،مدیــران ریســک،
بهجــای مدیریــت ریسـکهای واقعــی ،روی ریســک عــدم رعایــت نظــارت متمرکــز
میشــوند .در ایــن مــورد بــود کــه ژاکــوآ دی الروس ،یکــی از خردمنــدان حــوزه
مالــی اتحادیــه اروپــا ،اظهــار داشــت کــه« :پــس از هــر بحــران مالــی ،نوعــی تمایلــی
بــه بازتنظیــم بیــش از انــدازه وجــود دارد» و مدعــی شــد کــه اروپــا بــرای بازگشــت
دوباره به روند رشد به «اقتصاد با پشتوانه مالی بازار» نیاز دارد.

مطالعه موردی ۱۰.۱

تنظیمگری موسسات رتبهبندی خارجی

در حالیکــه ریســک کشــوری در مفهومــی گســترده کانــون توجــه مشــخص
نظــارت نبــوده اســت ،امــا برخــی از جوانــب آن بیشــتر زیــر ذرهبیــن قــرار گرفتهانــد.
یکــی از ایــن جوانــب مســائل مرتبــط بــا آژانسهــای رتبهبنــدی اســت .در ایــاالت
متحــده ،عمــده انتقادهــا روی رتبههــای بیــش از انــدازه خوشبینانــ ه متمرکــز
اســت کــه بــه محصــوالت ســازمندی دارای وام درجــه دو اختصــاص یافتهانــد .در
اتحادیــه اروپــا ،محوریــت دغدغههــا تنــزل رتبــه بدهیهــای ملــی از موعــد گذشــته
و ناگهانــی در اوج بحــران بســیاری از اقتصادهــای منطقــه یــورو از جملــه یونــان،
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ایرلنــد ،ایتالیــا ،پرتغــال و اســپانیا اســت .ایــن موضــوع رســیدگیهای قانونــی را
تســریع کــرده اســت .امــا ایــن مشــکالت بــه هیــچ وجــه مشــکل جدیــد محســوب
نمیشــوند .مشــابه ایــن انتقــادات در مــورد آژانسهــای نظارتــی اصلــی در دهــه
 ۱۹۹۰دیــده شــد کــه بحــران آســیا آغــاز و چندیــن کشــور آســیایی دچــار تنــزل
چندپلهای ناگهانی رتبه سرمایهگذاریشان شدند.

در آن زمــان ،کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت متحــده و کمیتــه
دســتگاههای نظارتــی اوراق بهــادار اروپــا 1در اتحادیــه اروپــا پــس از فروپاشــی
شــرکت انــرون ،کــه یــک شــرکت تولیدکننــده منابــع انــرژی ،کاال و خدمــات
درهاســتون بــود ،در پــی کالهبــرداری حســابداری وســیعی کــه شــرکت
حســابداریاش ،یعنــی آرتــور اندرســن ،را هــم بــا تعطیلــی مواجــه کــرد ،تحقیقــات
را آغاز کرده بودند.
بــا ایــن حــال ،ایــن مســئله در دو عامــل کامــ ً
ا متفــاوت ریشــه دارد .اولیــن
فاکتــور ،مــدل کســب و کار پرداختهــای صادرکننــده اســت کــه بزرگتریــن
موسســات رتبهبنــدی را توصیــف میکنــد .دومیــن فاکتــور تقصیــر موسســات
رتبهبنــدی نیســت ،بلکــه تقصیــر دســتگاههای نظارتــی اســت کــه بیــش از پیــش
رتبههــا را وارد نظــارت کردهانــد .امــا ایــن تمــام داســتان نیســت :تعییــن وضعیــت
ســازمان رتبهبنــدی آمــاری معتبــر ملــی توســط کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
در ســال  ۱۹۷۵بــا ارائــه صــورت وضعیــت آن ســازمان بــرای تنهــا ســه موسســه تــا
چنــد ســال اخیــر ســاختاری انحصــاری ایجــاد کــرد .در چندیــن ســطح  -اتحادیــه
اروپــا ،ایــاالت متحــده ،ســازمان ملــل متحــد و گــروه  - G20تالشهایــی صــورت
گرفــت تــا ایــن ســاختار اصــاح شــده و رســیدگیهای قانونــی جهــت کاهــش
تعــارض منافــع بیشــتر شــود ،فرآینــد رتبهبنــدی مســتقل شــده ،رقابــت در ایــن
بخــش افزایــش و ماهیــت تشــکیالتی نظــارت روی رتبهبندیهــا کاهــش یابــد.
راهــکار کاهــش اعتمــاد بیــش از انــدازه بــه آژانسهــای رتبهبنــدی اعتبــار بــا
تشــویق ســازمانها بــه رتبهبنــدی داخلــی اســت .بنابرایــن ،ایــن رونــد بــه ســمت
1. Committee of European Securities Regulators
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اســتفاده بیشــتر از تحلیــل ریســک ســرمایهگذاریها و ابزارهــای مالــی ،از جملــه
رتبه کشور و حاکمیت ،در داخل شرکتها پیش میرود.
قراردادهــای بــازل ریســک کشــوری را بطــور گســترده بررســی نکردنــد و تنهــا
روی ریســک ملــی متمرکــز شــدند و آن را تنهــا بــه عنــوان نوعــی دیگــر از ریســک
اعتبــار ،کــه در معــرض کلیــه الزامــات متناســب بــا ریس ـکهای اعتبــاری اصلــی
اســت ،بررســی کردنــد .امــا چارچوبــی فراهــم کردنــد تــا ریســک کشــوری را در
مدیریــت ریســک کلــی وارد کننــد .کاربــرد مدلهــای ریســک داخلــی و افزایــش
تنــوع ارزیابــی ریســک کــه جــزء الزامــات مقــررات بازلانــد روشــی اصولیتــر و
مناســبتر بــرای مدیریــت ریســک کشــوری وضــع میکننــد .از ایــن پــس ،در
محاســباتی کــه مدیریــت بــرای تأمیــن نســبت ســرمایه بــه دارایــی موردنیــاز و
محاســبات نــرخ بــازده معامــات اســتفاده میکنــد ،ریســک کشــوری بــا بکارگیــری
رتبــه کشــور بــه عنــوان ورودی لحــاظ میشــود .بدیــن ترتیــب ،هــر چــه ریســک
کشــوری باالتــر باشــد ،نــرخ بــازده در معاملــه فرامــرزی بایــد بیشــتر شــود تــا بتــوان
ســرمایه بیشــتری را کنــار گذاشــت .افــزون بــر ایــن ،دســتگاههای نظارتــی ملــی
نظــارت قانونــی روی محدودههــای خطــر فرامــرزی را افزایــش دادهانــد .بــرای مثــال،
مقــام خدمــات مالــی انگلســتان( 1کــه پیشتــر مقــام نظــارت احتیاطــی 2نــام
داشــت) نگهــداری ســوابق تاریخــی را الــزامآور کــرد تــا تأییــد شــود آیــا ارزیابــی
ریســک کشــوری پاســخگوی مناســبی بــرای رویدادهــای سیاســی و اقتصــادی بــوده
یــا خیــر؛ و در طــی بحــران بدهــی حاکمیتــی منطقــه یــور و محدودههــای خطــر
کشور تحت رسیدگی قانونی بودهاند یا خیر.
مدیریت ریسک کشوری در شرکتهای چندملیتی

مدیریــت ریســک در ســازمانهای غیرمالــی نیــز همیــن روندهــا را دنبــال کــرده
اســت .در ایــاالت متحــده ،عــزم قانونــی در مدیریــت ریســک شــرکتها از قانــون
ساربانس-آکســلی مصوبــه ســال  ۲۰۰۲شــکل گرفــت کــه بــرای جلوگیــری از عمــده
ریســکهای کالهبــرداری ،کــه بخشهــای حسابرســی داخلــی گرههــای اصلــی
1. Financial Services Authority
2. Prudential Regulation Authority
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آن بودنــد ،ســطوح بــاالی افشاســازی را الزامــی کــرد .همچنیــن ،ســازمانهای
اســتاندارگذار بینالمللــی ،نظیــر مرکــز پیگیــری دارایــی تروریســت خارجــی 3و
برنامــه شــفافیت صنایــع اســتخراجی ،4ممنوعیتهــای قانونــی را در کســب و
کارهــای فرامــرزی گســترش دادنــد .ایــده مدیریــت ریســک ســازمانی ،جامعتریــن
چارچــوب بــرای شــرکتهای چندملیتــی اســت ،گرچــه گزارشهــا نشــان
میدهنــد کــه کاربــرد زیــادی نــدارد .مدیریــت ریســک ســازمانی ،پوشــش مدیریــت
و کاهــش کلیــه ریســک عملیاتــی ،آیتــی و ایمنــی محــل کار تــا ریســکهای
سیاســی و امنیتــی و فجایــع طبیعــی را دنبــال میکنــد .بــرای شــرکتهای
چندملیتــی ،مدیریــت ریســک کشــوری  -عــاوه بــر ریس ـکهای مرســومی نظیــر
نــرخ تبدیــل و تغییرپذیــری سیاســی و اقتصــاد کالن  -ریسـکهای تأمینکننــدگان
در فرآیند تولید جهانی را نیز در بر میگیرد.
نــوع ریســکی کــه شــرکتهای چندملیتــی بــا آن مواجــه میشــوند بــه مــرور
زمــان تغییــر کــرده اســت .در دهــه اخیــر ،تمرکــز کمتــری روی ریســکهای
سیاســی و بیشــتر روی ریســکهای زیســتمحیطی ،حاکمیتــی ،عملیاتــی و
اعتبــاری بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تقاضــای فزاینــدهای بــرای افــزودن
مســئولیتهای اجتماعــی بــه پورتفــوی مدیریــت ریســک ،مخصوصـاً در شــرکتهای
اســتخراج معــدن ،وجــود داشــته اســت (مطالعــه مــوردی  ۱۱.۱را ببینیــد) .بــه دنبال
فرونشــینی ریسـکهای سیاســی ســنتی نظیــر ملیســازی و ســلب مالکیــت ،ظاهــرا ً
ریســکهای سیاســی بازگشــتهاند ،امــا ایــن بــار ،نــوع ریســکهای ناشــی از
مذاکــرات مجــدد قانونــی و پیمانــی تغییــر کــرده اســت .افــزون بــر ایــن ،ریسـکهای
تغییــر رژیــم (کــه در بهــار عربــی دیــده شــد) و ریس ـکهای جغرافیایی-راهبــردی
(هماننــد اوکرایــن) ظاهــرا ً رو بــه افزایشانــد و ریســک کشــوری تشدیدشــدهای
برای سرمایهگذاریهای فرامرزی به دنبال خواهند داشت.
مدیریــت ریســک کشــوری بــرای ســازمانهای غیرمالــی دو برهــه متفــاوت (امــا
مرتبــط) دارد .اولیــن برهــه مشــابه برهـهای از مؤسســات مالــی اســت کــه تصمیمات
بایــد بــر اســاس کشــور ســرمایهگذار اتخــاذ میشــود .ایــن کار بــا تحلیــل جامــع
3. Foreign Terrrorist Asset Tracking Centre
4. Executive Industries Transparency Initiative
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ریســک کشــوری کــه در فصــول  ۴تــا  ۶اشــاره شــد و احتمــاالً بــا بکارگیــری
رتبههــا بــرای لحــاظ صــرف ریســک کشــوری در محاســبات مختلــف بودجهبنــدی
ســرمایه و گــردش نقــدی صــورت میگیــرد .دومیــن برهــه مدیریــت ریس ـکهای
کشــوری شــرکت تابعــه بینالمللــی در ادامــه مســیر اســت .پــس از اینکــه شــرکت
چندملیتــی بسترســازی الزم را انجــام داد ،متعهــد بــه پایبنــدی بــه آن میشــود،
گرچــه طرحهــای ســرمایهگذاری آتــی ممکــن اســت تــا حــدی تغییــر کننــد.
بدیــن طریــق ،ریســکها درونیســازی میشــوند و ریســکهای کشــوری در
مقایســه بــا معامــات فرامــرزی از ســوی نهادهــای مالــی از دیــدگاه متفاوتی بررســی
میشوند.
ابزارها :ساختارهای سازمانی پایه برای مدیریت ریسک کشوری

بــا اینکــه میتــوان طرحهــای نظارتــی را بــه ایــن جهــت کــه بیــش از انــدازه
تجویزیانــد مــورد انتقــاد قــرار داد ،رهنمودهــای نمونـهای وجــود دارنــد کــه فضــای
کافــی بــرای اجــرای یــک طــرح باقــی میگذارنــد .یکــی از آنهــا اصــول چارچــوب
ریســکپذیری موثــر اســت کــه نوامبــر  ۲۰۱۳بــه توافــق رســید  -یکــی از ۱۲
شکل  .۱۰.۱زیانهای پیشبینیشده و غیرمنتظره
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اســتانداردی کــه هیئــت ثبــات مالــی وضــع کــرد .ایــن اصــول ویــژه مدیریــت
ریســک در ســطح گســترد ه بــوده و بــه قــدری ســطحباال هســتند کــه مطابــق بــا
ویژگیهــای خــاص نهــاد تجــاری شــکل میگیرنــد و مــدل کســب و کار ،منابــع و
تشــکیالت آن نهــاد را نیــز لحــاظ میکننــد .ایــن اصــول بــرای عمــوم ســازمانها ،از
جملــه نهادهــای غیرمالــی ،نیــز کاربــرد دارنــد .همچنیــن ،انعطــاف کافــی بــرای
مدیریــت محیــط اقتصــادی و قانونــی متغیــر را نیــز دارنــد .بنابرایــن ،بســتر مفیــدی
بــرای ســازماندهی چارچــوب مدیریــت ریســک کشــوری محســوب میشــوند.
عناصر اصلی آنها عبارتند از:
شرح حقیقی و صریح ریسکپذیری؛
تعیین حدود ریسک مطابق با ریسکپذیری تعریفشده
تعاریــف روشــنی از وظایــف و مســئولیتهای مدیریــت هیــأت مدیــره و مدیریــت
ارشد
بــا ایــن اصــول گســترده ،میتــوان پیشــنهادهایی بــرای بهتریــن روش
ســازماندهی مدیریــت ریســک کشــوری ارائــه کــرد .در حالیکــه برخــی از
جوانــب فنــی طرحهــای پیشــنهادی عمدتــاً بــرای مؤسســات مالــی قابلاجــرا
هســتند ،ســاختار گســتردهتر مدیریــت ریســک بایــد بــرای شــرکتهای
چندملیتی نیز قابلاعمال باشد.

ــ
ــ
ــ

تعریف ریسکپذیری کشور

بهطــور واضــح ،میتــوان ریس ـکپذیری را حداکثــر ریســکی تعریــف کــرد کــه
نهــاد تمایــل بــه پذیــرش یــا خــودداری از آن دارد .ایــن توضیــح بایــد برخــی از
ریســکها را کــه تعییــن کمیشــان دشــوارتر اســت ،نظیــر ریســک اعتبــاری و
ریسکهای ناشی از پولشویی ،شامل شود.
تعریــف ریســکپذیری بایــد بــا اســتراتژی کســب و کار و بطــور کل بــا رتبــه
مــورد نظــر ســازمان مطابقــت داشــته باشــد .بطــور ایــدهآل ،در ایــن توضیــح بایــد
کمــی ماننــد  ۱۰۰میلیــون دالر ســرمایه یــا  ۲۰۰میلیــون دالر ســود و آن
بــه روابــط ّ
مدیرانــی کــه حاضرنــد بــرای دســتیابی بــه اســتراتژی کســب و کار و رتبــه هدفشــان
زیــان کننــد (و میتواننــد احتمــاالً بــدون بــه غــارت رفتــن داراییشــان بــا آن
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زندگــی کننــد) توجــه شــود .منظــور از زیــان در اینجــا زیــان غیرمنتظــره اســت،
چــرا کــه زیــان موردانتظــار پیشتــر در قیمتگــذاری معاملــه منعکــس شــده
اســت .در شــکل ۱۰.۱زیــان موردانتظــار ســطح زیــر منحنــی تــا نقطــه  Aروی محــور
 xاســت .در نتیجــه ،میتــوان آن را حداکثــر ریســکپذیری کشــور در چارچــوب
حدود (ریسک) کشور تفسیر کرد.
تعریــف ریســکپذیری بایــد بــا اســتراتژی کســب و کار مطابقــت داشــته
باشــد و شــرایط عــادی و پرتنــش بــازار و اقتصــاد کالن را لحــاظ کنــد .ممکــن
اســت چنیــن تعریفــی بــه آزمــون تنــش ســناریوهای مختلــف جهانــی بدتریــن
وضعیــت کســب و کار نیــاز داشــته باشــد تــا از عملکــرد آن در محــدوده
ریســکپذیری تعریفشــده اطمینــان حاصــل شــود .مثــ ً
ا ،اگــر کســب و کار
مربــوط بــه کاال باشــد ،آزمــون تنــش بایــد بــرای افــت ناگهانــی قیمتهــای کاال
کــه در بحــران مالــی جهانــی ســال  ۲۰۰۸دیــده شــد اجــرا شــود؛ اگــر موقعیــت
پــر ریســکی بــرای بخــش دارایــی داشــته باشــد ،بایــد قیمتهــای دارایــی تحــت
آزمــون تنــش قــرار گیــرد؛ و اگــر تمرکــز زیــادی در یــک یــا چنــد کشــور وجــود
داشــته باشــد ،بایــد شــرایط مختلــف بحــران کالن مختــص آن کشــورها تحــت
آزمون تنش قرار گیرد.
حدود ریسک کشوری

گام بعــدی تفســیر تعریــف کلــی ریسـکپذیری جهــت تعییــن حــدود ریســک
کشــوری بــرای کشــورهایی اســت کــه فعالیتهــا یــا ســرمایهگذاریهای مالــی در
آنهــا صــورت میگیــرد .بــرای مدیریــت ریســک کشــوری ،حــدود قــرار گرفتــن در
معــرض خطــر ،میتوانــد کــران باالیــی بــرای محــدوده خطــر بیشــینه کشــور باشــد.
ســپس میتــوان ایــن حــدود را بــه دســتههای رشــته کســب و کار ،نهــاد حقوقــی
و ریسک ویژه تفکیک کرد.
اینجــا همــان جایــی اســت کــه رتبههــای کشــور کــه در فصــل  ۶مطــرح
شــد ،بهخصــوص رتبــه حاکمیــت کــه بــه احتمــال نکــول نگاشــت شــد ،بــار
دیگــر بــکارآینــد .ایــن وضعیــت در مــورد رتبههــای حاکمیــت مناســب اســت،
چــرا کــه نکولهــای ملــی رویدادهایــی متمایزنــد( .همچنیــن ،همانطــور کــه در
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فصــل  ۱توضیــح داده شــد ،کشــورها دچــار نکــول نمیشــوند؛ بلکــه ایــن
نهادهــای وامگیرنــد ه داخــل کشــور هســتند کــه دچــار نکــول میشــوند .ایــن
نهادهــا میتواننــد فــوج عظیمــی از وامگیرنــدگان را جــدا از حاکمیــت شــامل
شــوند .امــا حتــی در بدتریــن نکولهــا ،نظیــر نکــول آرژانتیــن در ســال ،۲۰۰۱
مســیرهای ســرمایهگذاری تجــاری همچنــان بــاز هســتند ).بــا ایــن حــال ،بســته
بــه مدلهــای آمــاری مــورد اســتفاده ،شــاید تعــداد نکولهــای ملــی بــرای
بدســت آوردن احتمــاالت کافــی نباشــد ،در نتیجــه ،مدلهــای زیــادی از احتمــال
نکــول اعتبــار بانکهــا بــه عنــوان متغیــر نماینــده اســتفاده میکننــد (بــا توجــه
به همبستگی نزدیک بین نکولهای بخش بانکداری و حکومتی).
در یــک نهــاد مالــی ،میتــوان حــدود (ریســک) کشــور را بــا تابعــی تعییــن
کــرد کــه حداکثــر ریس ـکپذیری ،ســرمایه اقتصــادی کل و احتمــال نکولــی را
کــه از رتبــه حاکمیــت برداشــت میشــود لحــاظ کنــد .میتــوان حــدود
(ریســک) کشــور را بــا به رهگیــری از مدلهــای پیچیــده بهینهســازی پورتفــوی
بدســت آورد یــا بــا معادلـهای ســاده تطبیــق داد .در اینجــا ارتبــاط تعیینکننــده
کالیبراســیون احتمــال نکــول حاکمیــت بــا ســرمایه اســت .اگــر رتبــه کشــور بهتر
شــود ،ایــن حــدود باالتــر میرونــد و زمانیکــه ســرمایه بانــک افزایــش یابــد
حــدود نیــز افزایــش مییابنــد و بالعکــس .میتــوان ایــن رابطــه را بــرای ســایر
مالحظــات ،از جملــه اینکــه کشــور جــزء کشــورهای محــوری اســت یــا
غیرمحــوری ،اصــاح کــرد .میتــوان تابعــی تعییــن کــرد تــا حــدود را ،بطــور
نمایــی بــرای کشــورهایی کــه رتبــه حاکمیتشــان باالتــر از ســطح ریســک
معینــی اســت ،کاهــش دهــد .میتــوان حــدود (ریســک) کشــور را بــه ســقف
تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز محــدود کــرد ،مثــ ً
ا محــدوده خطــر نبایــد از X
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتر شــود .ایــن روش بــرای کشــورهایی مثــل
بوتســوانا یــا قبــرس مفیــد اســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی محــدود امــا رتبــه
باالیی دارند.
بــا ایــن روش از تعییــن حداکثــر حــدود (ریســک) کشــور ،یقینــاً ارتبــاط
مســتقیمی بیــن تحلیــل شــرایط داخــل کشــور ،اســتراتژی ســرمایهگذاری
پیشــروی آن کشــور و ظرفیــت مالــی نهادهــای ســرمایهگذار برقــرار میشــود.
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اگــر ریسـکهای کشــوری رو بــه افزایــش باشــند ،ایــن مســئله در تقلیــل رتبــه
ملــی (حاکمیــت) و احتمــال نکــول مربوطــه منعکــس میشــود .بنابرایــن ،حــدود
(ریســک) کشــور کاهــش مییابــد و بــه کســب و کارهــا هشــدار میدهــد تــا از
معامالت جدید خودداری کرده و آگاهانهتر عمل کنند.
بــرای مثــال ،اگــر حــد اولیــه کشــور  ۳۰۰میلیــون دالر بــود و چندیــن معامله
در کانالــی کــه میتوانســت تمــام آن را جــذب کنــد وجــودداشــت ،کاهــش ایــن
حــد بــه  ۲۰۰میلیــون دالر کســب و کارهــا را وادار میکنــد تــا تنهــا بهتریــن و
کمریســکترین مــورد را انتخــاب کننــد؛ هــر چــه رتبــه کشــوری پایینتــر
آیــد ،ممکــن اســت برخــی از معامــات از بیــن بــرود ،زیــرا دیگــر نمیتواننــد
بازگشــت ســرمایه الزم را بدســت آورنــد یــا ســرمایه هنگفتــی را جــذب کننــد.
ا کامـ ً
امــا اگــر حــد  ۳۰۰میلیــون دالر قبـ ً
ا اســتفاده شــده باشــد ،حــد پاییــن
داللــت بــر ایــن دارد کــه کســب و کارهــا ســعی دارنــد محــدوده خطــر فعلــی را
کاهش دهند.
میتــوان حــدود (ریســک) کشــور را بــا اختصــاص ســهم بیشــتر حــد کشــوری
بــه معامــات کمریســکتر ،نظیــر ســرمایه تجــاری ،یــا بــرای حــدود تــاالر
معامــات در بازارهــای نقدینگــی تقســیم کــرد (ریســک صادرکننــده) .تخصیــص
حــدود مســتلزم متعادلســازی بســیاری از منافــع اســت .ممکــن اســت ایــن کار
شــامل مدیریــت تعارضــات بیــن خطــوط تجــاری مختلفی باشــد که ســهم بیشــتری
از حد (سرمایه) کشوری میخواهند.
مدیریــت ریســک کشــوری تنهــا بــه خــودداری از ریســک نمیپــردازد .ایــن
چارچــوب بایــد بــه شناســایی و تشــویق مدیریــت کمــک کنــد تــا روی فرصتهــای
موجــود در کشــورهای رو بــه پیشــرفت متمرکــز شــود .در ایــن مــورد ،حــد کشــور
افزایــش و حــدود سررســید (حــدود سررســید معامــات) کاهــش مییابنــد تــا
امــکان اعطــای وام بلندمدتتــر و ســرمایهگذاری در پروژههــا فراهــم شــود.
همچنیــن ،اگــر کشــور اســتراتژیک محســوبشــود ،ممکــن اســت مدیریــت ارشــد
تصمیم بگیرد تا از حد حاصل از مدل فراتر برود.
رتبهبندی حاکمیتی به عنوان حد باال

قــرارداد بــازل  ۱قیــد کــرده بــود کــه رتبــه حاکمیتــی یــک کشــور بهتریــن
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رتبــه در آن کشــور اســت .پــس از قراردادهــای بــازل ،در پیشــنهادی کــه بــرای
تفکیــک بیشــتر ریسـکهای نســبی داشــتند ،ایــن الــزام را حــذف کردنــد .تشــخیص
ایــن بــود کــه برخــی از نهادهــای خصوصــی ماننــد شــرکتهای چندملیتــی و
صادرکننــده میتواننــد دسترســی بهتــری بــه ارز خارجــی داشــته باشــند .بدیــن
ترتیب ،در معرض ریسکهای انتقالی و تبدیلپذیری نخواهند بود.
بســته بــه قــوت ایــن ویژگــی ،ممکــن اســت برخــی از کشــورهای مقابــل کــه
رتبــه بهتــری نســبت بــه حاکمیــت دارنــد ،امــکان تعــدی از حــد بــاالی حاکمیــت را
پیــدا کننــد .مدیریتکننــدگان ریســک بایــد در به رهگیــری از ایــن گزینــه ممســک
باشــند ،شــروط دشــواری را دنبــال کننــد و چندیــن ویژگــی از بیــن مــوارد زیــر را
در بــر گیرنــد :ســود ارز خارجــی فرامــرزی بــاال (تــوأم بــا بدهــی پاییــن ارز خارجی)،
داراییهــای فرامــرزی نســبتاً نقــدی؛ حــد اعتبــار تعهدشــده از ســوی بانکهــای
بینالمللــی؛ ســوابق پیگیــری بازپرداخــت بدهــی طــی بحــران پرداخــت ملــی؛ و
انتظارات تدابیر ترجیحی از حاکمیت.
در حالیکــه ســازمانهای غیرمالــی میتواننــد از رتبــه حاکمیــت تعــدی
کننــد ،رتبــه مؤسســات مالــی بایــد بــا توجــه بــه ارتبــاط نزدیــک تاریخــی بیــن
بحرانهــای ملــی و بخــش بانکــداری ،بــه رتبــه حاکمیــت محــدود شــود .از جملــه
مــوارد اســتثنای محــدود میتــوان برخــی از بانکهــای مرکــزی و چندجانبــه ماننــد
بانــک جهانــی ،بانــک بازســازی و توســعه اروپــا ،1بانــک توســعه آســیا 2و دیگــر
بانکهــا را نــام بــرد کــه بــه دلیــل موقعیــت وامدهنــده ممتــاز و منابــع مالــی
چندجانبهشــان (فصــل  ۱۱را ببینیــد) براســاس قــدرت ترازنامهشــان و بــدون توجــه
بــه کشــوری کــه شــعبه اصلیشــان در آن قــرار گرفتــه اســت ،رتبهبنــدی
میشــوند .بــرای مثــال ،رتبــه بانــک توســعه آســیا ،کــه شــعبه اصلــی آن در تونــس
اســت ،تحــت تأثیــر تزلــزل سیاســی و اقتصــادی پــس از ســرنگونی رژیــم بــن علــی
که منجر به افت رتبه سرمایهگذاری تونس شد ،قرار نگرفت.

1. European Bank for Reconstruction and Development
2. Asian Development Bank
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ت نظر ،گزارشهای
جدول  .۱۰.۲کنترلها :حدود سررسید (سررسید وام) ،فهرست تح 
حدود خطر ،تعدی از حدود سررسید
چطور میتوان حدود (ریسک) کشوری را تفکیک کرد

برخی از کنترلهای مفید

حدود (ریسک) کشوری برای بانکها
اولیه (اعطای وام)
پیشپرداخت (مشتقات)
صادرکننده (معامله)
موجودی انبار
حدود رشته کسب و کار

حدود سررسید
گزارشهای تعدی از حدود و سیاست تعدی
دستهبندی فهرست تحتنظر:
ﺳﺒﺰ :آلمان ،چین ،انگلستان
کهربایی :آنگوال ،تونس
قرمز (حدود معلق) :پاکستان ،یونان

حدود سررسید

بــا فــرض اینکــه سیســتمهای مدیریــت اطالعاتــی بــرای پیگیــری محدودههــای
خطــر فرامــرزی وجــود داشــته و بــه قــدر کافــی قدرتمنــد باشــند ،ســوال بعــد نحــوه
کنتــرل محــدوده خطــر کشــور اســت .عــاوه بــر حــدود محــدوده خطــر کشــور،
تعییــن حــدود سررســید (سررســید معاملــه) بــرای نشــان دادن میــزان اطمینــان
تیــم ریســک کشــوری از چشـمانداز زمانــی دورنمــای آن در کشــور الزم اســت .اگــر
کشــوری بــه نظــر دورنمــای سیاســی و رشــدی بــا تــداوم قابلقبــول داشــته باشــد،
میتــوان حــدود سررســید بلندمدتتــری را بــرای آن اعمــال کــرد .اگــر وضعیــت
تغییرپذیــر و غیــر قابــل پیشبینــی باشــد ،ممکــن اســت حــدود سررســید بــرای
معامالت جدید به  ۱۲ماه یا کمتر کاهش یابد.
حــد سررســید یــک ابــزار کنترلــی قدرتمنــد محســوب میشــود .بــا ایــن حــال،
شمشــیر دولبــه اســت و میتوانــد تــا حــد زیــادی نیــز بــا چرخــه تجــاری همجهــت
باشــد .در حالیکــه از دیــد وامدهنــده یــا ســرمایهگذار فــردی کاهــش حــدود
سررســید در مواقــع بحرانــی منطقــی بنظــر میآیــد ،امــا تنهــا شــرایط را بــرای
کشــور یــا نهــاد وامگیرنــده وخیمتــر میکنــد ،چــرا کــه توانای ـیاش در پرداخــت
بدهی رو به کاهش است.
پــس از تعییــن محــدوده خطــر کشــور و حــدود سررســید ،تکلیــف بعــدی
اجــرای سیســتمی اســت کــه بررســی منظــم حــدود و محدودههــای خطــر را
تضمین و نیز تعدی از حدود را کنترل کند.
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فهرست تحت نظر

فهرســت تحــت نظــر بــرای هشــداردهی بــه کســب و کارهــا بــکار م ـیرود تــا در
کشــوری کــه در فهرســت تحــت نظــر اســت بــدون ســطوح مختلــف تأییدیــه  -یعنــی
ارگان منصوبشــده جهــت بهرهبــرداری از حــدود (ریســک) کشــور یــا منــع میشــود
یــا معلــق  -موضعگیــری جدیــد نکننــد .مثـ ً
ا ،کشــوری ماننــد اوکرایــن تنــزل رتبــه
پیــدا کــرده ،مشــمول کاهــش حــدود شــده و در فهرســت تحــت نظــر قــرار دارد.
معاملــه بزرگــی کــه در حــال انجــام بــوده در نهایــت آمــاده تکمیــل میشــود ،امــا حــد
کشــور بــرای پیشــرفت آن کافــی نیســت .در ایــن مــورد ،معاملــه بایــد بــه مدیریــت
ســطح عالــی ارجــاع داده شــود تــا تصمیــم نهایــی اتخــاذ گــردد .اگــر معاملــه پیــش از
کاهــش حــدود (ریســک) کشــور بــه ثبــت رســیده باشــد ،امــا اکنــون ســبب تعــدی از
حــد کاهشیافتــه شــده باشــد ،ممکــن اســت از مدیریــت درخواســت تعییــن قــرار
مالقــات جدیــدی بــرای وامگیرنــدگان یــا شــرکا شــود .اگــر موفقیتــی حاصــل نشــود،
احتماالً تمهیداتی برای مقابله با زیان احتمالی اتخاذ میشود.

شکل  .۱۰.۲اجزای اصلی ماتریس مدیریت ریسک کشوری
هیئت مدیره و مدیر ارشد

خطوط تجاری و سران تجاری
کشور

تعیین اهداف کسب و کار،
استفاده از نرخهادر تراکنشها
و ایجاد بازده

بیانیه ریسک ،استراتژی،
اهداف و نسبتهای سرمایه را
مشخص میکند.

تیم ریسک کشوری

آنالیز ریسک کشوری را تعیین
میکند.
کنترلها و نظارتها را اجرا
میکند.

کمیته
ریسک کشوری

حداکثر ریسک کشور را
تعیین میکند.
محدودیتها و مالحظات را
مشخص میکند.

منبع :نویسنده
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موارد تعدی از حدود

گزارشهــای روازنــه توســط ســازمانهای متعــددی بــرای محــدوده خطــر کشــور
تهیــه میشــود .بــا مــوارد واقعــی تعــدی از حــدود نبایــد مــدارا شــود  -بــرای مثــال
مواقعــی کــه معاملهگــر بــدون کســب تأییدیــه قبلــی موضعــی در کشــور جــزء فهرســت
تحــت نظــر اتخــاذ میکنــد .امــا گزارشهــای محــدوده خطــر میتواننــد بســیاری از
مــوارد «نادرســت» تعــدی از حــدود را حــذف کننــد .اگــر فــردی تعــداد ارقــام اعشــار را
اشــتباه وارد کنــد ،گــزارش محــدوده خطــر ایــن مــورد را مشــخص میکنــد .ســایر
کــرات پیــش میآینــد عبارتنــد از :تبدیــل نادرســت ارز؛ عــدم
مــواردی کــه بــه ّ
شــبکهبندی معاملــه؛ ظاهــر شــدن محــدوده خطــر در کشــوری نادرســت؛ اشــکاالت
رفعنشــده در الگوریتــم ضمانــت .از آنجاییکــه پورتفــوی کشــور معمــوالً بــه لحــاظ
اقــام موجــود کوچکتــر از پورتفــوی ریســک اعتبــار یــا بــازار اســت ،مــوارد تعــدی از
حــدود (ریســک) کشــور راحتتــر شناســایی میشــوند .در گزارشهــای محــدوده
خطر کشور ،کنترل نهایی محدوده خطر بینالمللی کسب و کارها ارائه میشود.
استقالل عملکرد ریسک کشوری

وظایف و مسئولیتها

از بحــران ســال  ۲۰۰۸بــه بعــد ،دســتگاههای نظارتــی بیشــتر روی مداخلــه
مدیــران ارشــد در مدیریــت ریســک پافشــاری میکردنــد ،از ایــن ر و بایــد
کمیتههــای ســطح باالیــی تشــکیل و گزارشهایــی تنظیــمشــود .بحثهــای
زیــادی راجــع بــه مســئولیتهای هیــأت مدیــره ،مدیــر عامــل ،مدیــر مالــی ،مدیــر
ریسک ،حسابرس داخلی و مدیر کسب و کار صورت گرفته است.
فرآينــدی همزمــان ریســک کشــوری را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .شــبکه
گزارشدهــی نســبتاً یکنواختــی کــه ریســک کشــوری در آن مدیریــت میشــد تــا جایــی
وســعت و عمــق پیــدا کــرده کــه مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره در آن نقــش ایفــا
میکننــد .نقــش مهــم آنهــا اطمینــان از وجــود منابــع کافــی برای ســاخت سیســتمهایی
اســت کــه محدودههــای خطــر کشــور را بــه درســتی گــزارش کــرده و میســنجند و
اختیارات کافی را به نقش ریسک کشوری داده و از آن حمایت میکنند.
شــکل  ۱۰.۲چــارت ســازمانی اجــزای اصلــی شــبکه مدیریــت ریســک کشــوری را

یتیریدم یاهراتخاس رد یروشک کسیر ماغدا 265

نشــان میدهــد .عــاوه بــر مدیریــت ارشــد ،شــامل رؤســای مدیریــت ریســک ،مهمتریــن
اجــزا در ســمت کســب و کار مدیــران شــرکتهای تابعــه کشــور و رؤســای ســازمانهای
ی هســتند .امــا در ســمت ریســک ،مدیــران ریســک کشــوری و ســایر رؤســای
تجــار 
مدیریت ریسک از جمله ریسک قانونی ،ریسک اعتبار و ریسک بازار ،قرار دارند.
تعارضات مدیریتی

اســتقالل مدیــران ریســک کشــوری  -مدیرانــی کــه عم ـ ً
ا ریســک کشــوری را
تجزیــه و تحلیــل ،کمیتیابــی ،مدلســازی ،گــزارش و کنتــرل میکننــد  -بــرای
جلوگیــری از تبدیــل شــیوههای مدیریــت ریســک گســترده بــه عملــی سرســری،
برای عمل به قوانین الزامی است.
نوعــی کمیتــه ریســک کشــوری کــه مدیریــت ارشــد ،تیــم ریســک کشــوری و
گروههــای ذینفــع فعالیتهــای تجــاری را گــرد هــم آورد ،حلقــه ضــروری ایــن
ساختار محسوب میشود.
تیــم ریســک کشــوری میتوانــد بســیاری از اعضــای شــبکه مدیریــت ریســک را
تحــت فشــار بگــذارد .بهعنــوان مثــال ،ممکــن اســت مدیــران ریســک کشــوری و
تجــاری قصــد تقویــت کشــور را داشــته باشــند .هــر چــه رتبــه کســب و کاری باالتــر
باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه میتوانــد بــه شــکلی رقابتیتــر معامــات خــود را
قیمتگــذاری کنــد .ممکــن اســت ســطوحی کــه رتبــه بهتــری نســبت بــه مدیریــت
ارشــد دارنــد ،کــه ایــن روش را راهــی بــرای اســتفاده اقتصادیتــر از ســرمایه
میبینند ،تحت همین فشار باشند.
ایــن درگیریهــای داخلــی زمانــی شــدت میگیــرد کــه کشــور دچــار تنــزل
رتبــه میشــود و بایــد محــدوده ریســک کشــوری کاهــش یابــد .اگــر ریســک بــه
حــدود تعییــن شــده برســد ،ممکــن اســت بــرای حــذف معامــات نیــاز بــه
تصمیماتــی باشــد .ایــن وظیفــه بطــور ویــژه جــزء وظایــف مدیــران ارشــد ریســک و
کمیتــه ریســک کشــوری اســت کــه جمعـاً تیــم ریســک کشــوری را در مقابــل ایــن
فشارها حفاظت کنند.
ممکــن اســت کشمکشــی میــان تحلیلگــران ریســک کشــوری و مدیــر ریســک
تجــاری کــه احســاس میکننــد کشورشــان مســتحق حــدود باالتــری اســت وجــود
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داشــته باشــد .تحمــل ایــن کشــمکش بطــور خــاص دشــوار اســت ،زیــرا ممکــن اســت
مدیــران ریســک کشــوری ادعــای نزدیکــی بیشــتر بــا ســطوح پاییــن مدیریــت داشــته
باشــد و در نتیجــه ،کشــور را بهتــر از تحلیلگرانــی بشناســند کــه ممکــن اســت در نقطــه
دیگــری از جهــان فعالیــت داشــته و تنهــا ســالی یکبــار بــرای بازدیــد بــه کشــور بیاینــد.
ی  -کــه
امــا عکــس ایــن موضــوع بیشــتر صــادق اســت؛ ممکــن اســت دیــد بــدون وابســتگ 
ن قــرار
بــرای مشــاهده واضــح پیشــرفتها الزم اســت  -بــرای افــرادی کــه در ســطح پاییـ 
دارنــد ،دشــوار باشــد .بدیــن معنــا کــه ،ریســک کشــوری مدیرانــی دارد کــه میتواننــد
وخیمتــر شــدن شــرایط را ببیننــد و جــای تفکــر مشــتاقانه و صرفــا پافشــاری روی آن،
زودتر از موعد این شرایط را به مرکز مدیریت ریسک هشدار دهند.
در نتیجــه ،رهبرانــی هســتند کــه بــازار را میشناســند و در مقابــل حــدود (ریســک)
کشــور یــا اکــراه تحلیلگــران کشــور بــرای تقویــت کشــور مقاومــت میکننــد .در اینجــا،
بــه ســبب تفــاوت افــق زمانیکــه ایــن دو جایــگاه دارنــد ،نوعــی درگیــری ذاتــی بیــن
آنهــا وجــود دارد ۱۲ :تــا  ۱۸مــاه بــرای تحلیلگــران ریســک کشــوری در مقایســه بــا ۱
هفتــه تــا  ۳مــاه بــرای معاملهگــران کــه پس ـتهای کوتاهمدتــی دارنــد (در صورتــی کــه
ت آنــان را ثابــت فــرض کــرد) .تــا زمانیکــه بــازار بــه
طوالنیتــر شــود ،میتــوان پســ 
قــدر کافــی نقدینگــی داشــته باشــد ،اغلــب حتــی اگــر مدیــران ریســک کشــوری همچنان
دیــدی منفــی بــه کشورشــان داشــته باشــند ،ایــن پس ـتهای کوتاهمــدت بایــد مجــاز
باشــند .امــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بازارهــا بــه ناگهــان نقدینگیشــان را از دســت
بدهنــد ،در نتیجــه ،ممکــن اســت درگیــریای بــه راه بیفتــد کــه مدیریــت آن دشــوار
بوده و هیچ پاسخ سادهای برای آن وجود ندارد (مطالعه موردی  ۱۰.۲را ببینید).

مطالعه موردی ۱۰.۲

ریسک معاملهگر در مقابل ریسک کشوری :ایسلند و مجارستان

ایسلند ،اواسط سال ۲۰۰۸

ی ســه بانــک برتــر بــه ارزش  ۱۱برابــر
اقتصــاد ایســلند ،کــه صاحــب داراییهــا 
تولیــد ناخالــص داخلــی و دارای حبــاب دارایــی و اعتبــار بزرگــی اســت ،قربانــی اول
بحــران وامهــای درجــه دوم ایــاالت متحــده بــود .تــا پایــان ژوئــن  ،۲۰۰۸کرونــای
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ایســلند تــا ۳۶درصــد در قیــاس بــا یــورو کــه بــه قیمــت  ۱۲۵کرونــا مبادلــه میشــد
کاهش یافته بود ،در حالیکه در ابتدای سال قیمت مبادل ه آن  ۸۱کرونا بود.
تــاالر معامــات درخواســت تعییــن حــد ریســک کــرده و مدعــی بــود کــه زمــان
خوبــی بــرای موضعگیــری اســت ،زیــرا ایــن ارز از قبــل دچــار کاهــش بهــاء شــده
بــود .در نتیجــه ،اساســاً تنهــا جهــش میتوانســت افزایــش قیمــت ارز باشــد.
همچنیــن ،گفتــه شــده بــود کــه بودجــه بازپرداختهــای مقــرری کــه بایــد ســه
بانــک ایســلند کــه بدهــی ســنگینی داشــتند (کوپثینــگ ،گلیتنیــر و النــدس بانکی)
برای باقی سال پرداخت میکردند ،تأمین شده است.
دفتــر ریســک کشــوری در ابتــدا ایســلند را در فهرســت قرمــز تحــت نظــر قــرار
داده بــود و پــس از مباحثاتــی ،معامــات غیرمجــاز اعــام شــد .گرچــه کســی
نمیتوانســت شــوکهای بانکــداری ایــاالت متحــده و انگلســتان را کــه در پاییــز
ســال  ۲۰۰۸اتفــاق افتــاد پیشبینــی کنــد ،ایــن منطــق معمــول تجــارت بهشــدت
پرریسک بود و وخیم شدن محیط جهانی را نادیده میگرفت.
مجارستان ،ژانویه ۲۰۱۲

اقتصــاد مجارســتان کــه بدهــی خارجـیاش حــدود  ۱۵۰درصــد تولیــد ناخالــص
ی آن بــود یکــی از ســختترین ضربــات را از بحــران مالــی دیــد و ســال ۲۰۰۹
داخلـ 
و  ۲۰۱۲دچــار رکــود مــزدوج شــد .دولــت تــازهوارد فیــدز کــه آوریــل  ۲۰۱۰روی
کار آمــد ،مذاکــرات بــا صنــدوق بینالمللــی پــول را تکــرار نکــرد و سیاســتهای
غیرمعمولــی را برگزیــد کــه از جملــه آنهــا ملیســازی مجــدد صندوقهــای
بازنشســتگی خصوصــی و وضــع مالیاتهــای فاقــد عمومیــت بــرای شــرکتهای
بانکــداری ،مخابراتــی ،خردهفــروش و انــرژی بــود .قانونــی تصویــب شــد که اســتقالل
بانــک مرکــزی را محــدود کــرد ،و شــورای مالــیای کــه بــرای سرپرســتی
سیاس ـتهای دولــت تشــکیل شــده بــود منحــل شــد .ایــن آخریــن شــاهد بــرای
اتحادیــه اروپــا بــود ،چــرا کــه مجارســتان از زمــان پیشــرفت آن تــا عضویــت در
اتحادیــه اروپــا در ســال  ،۲۰۰۴زیــر فشــار رونــد کســر بودجــه مفرطــی بــود .در
ژانویــه  ،۲۰۱۲کمیســیون اروپــا تهدیــد کــرد کــه تخصیــص بودجــه اتحادیــه اروپــا
بــه مجارســتان را بــه حالــت تعلیــق در مــیآورد ،مگــر اینکــه مجارســتان
ی خــود را محدودتــر کنــد .پــس از ایــن ،قیمــت پــول رایــج
سیاســتهای مالــ 
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مجارســتان ،فورینــت ،بــه  ۳۲۰فورینــت بــه ازای هــر یــورو یعنــی حــدود  ۲۰درصــد
کمتر از قیمت ابتدای سال ،افت کرد.
در آن زمــان ،معاملهگــران قصــد موضعگیــری بــرای ارز ایــن کشــور داشــتند،
بــا ایــن شــرط کــه مجارســتان روابــط خــود را بــا کمیســیون اروپــا سروســاما ن
دهــد .دفتــر ریســک کشــوری کــه از حساســیتهای اقتصــاد مجارســتان (ماننــد
ناســازگاریهای وســیع ارزی) و تنشهــای منطقــه یــورو آگاه بــود ،بــا ایــن موضــع
معاملهگــران مخالفــت کــرد .امــا معاملهگــران اجــازه پیــدا کردنــد تــا موضعگیــری
محــدودی داشــته باشــند  -و درســت شــرطگذاری کننــد .تــا ژوئــن ،۲۰۱۲
مجارســتان از رونــد کســری بودجــه مفــرط خــارج شــد و بــه موضــع مالــی
سفتوســختی روی آورد .ایــن اتفــاق ،تــوأم بــا بهبــود وضعیــت ریســکپذیری
جهانــی و جریانهــای قــوی ســرمایه بــه داخــل بازارهــای نوظهــور ،تــا اوت ۲۰۱۲
جایــگاه پــول رایــج مجارســتان تــا  ۲۷۷فورینــت در هــر یــورو رشــد پیــدا کــرد .امــا
از منظــر چشــمانداز درازمدتتــر ،تیــم ریســک کشــوری نیــز حــرف درســتی زد:
خــروج ســرمایه از بازارهــای نوظهــور در ســال  ۲۰۱۳ارزش فورینــت را تــا اوایــل
سال  ۲۰۱۴به  ۳۰۷فورینت در هر یورو بازگرداند.

تأسیس سازمان مدیران ریسک کشوری

بــا توجــه بــه نــکات فــوق ،خــوب اســت کــه مدیــران ریســک کشــوری ایــن
ســوال را بپرســند کــه :چطــور اطمینــان حاصــل کنیــم کــه دیگــران از مــا فرمــان
میبرنــد؟ (ایــن ســوال در کارگاهــی مرتبــط بــا ریســک کشــوری کــه توســط
موسســه مالــی بینالمللــی در نیویــورک در ســال  ۲۰۱۳تشــکیل شــد) مطــرح
گردیــد .عــاوه بــر تیــم ریســک کشــوری ،منابــع بســیار دیگــری در شــرکتهایی
بــا فعالیتهــای بینالمللــی وجــود دارنــد؛ تیمهــای محلــی ریســک کشــوری؛
رهبرانــی کــه در ایــن بازارهــا تخصــص دارنــد؛ تیــم خزان ـهداری کــه جهشهــای
ارزی را دنبــال و نقدینگــی یــا تضمینهــای وام را مدیریــت میکنــد؛ شــرکتهای
مالــی؛ تیمهــای اعتبــار کــه بــه بخــش خصوصــی رســیدگی میکننــد ،صرفنظــر
از مدیــر ارشــدی کــه بــه تازگــی «بازدیــد فوقالعــادهای از کشــور داشــته ،بــا وزیــر
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مالــی مالقــات کــرده و بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت» و منابعــی از ایــن
قبیــل .عــاوه بــر ایــن ،حجــم زیــادی اطالعــات و داده وجــود دارد کــه بصــورت
ل دســترساند .در ایــن بــازار اطالعــات پرازدحــام ،تأســیس ســازمانی
برخــط قابــ 
بــرای تیــم ریســک کشــوری ســاده نیســت .بدیهــی اســت کــه تأســیس چنیــن
ســازمانی در انجــام صحیــح مدیریــت ریســک بــه دفعــات بیشــتر ســودمند اســت .اما
بــا توجــه بــه دشــواریهای پیشبینــی رویدادهــای کشــور ،راههــای دیگــری بــرای
اطمینــان از فرمانبــری دیگــران از مدیــران ریســک کشــوری وجــود دارد .گذشــته
ی آن ،چند قاعده کلی داریم:
از مطالعه این کتاب و درک توصیههای اصل 
اســتدالل مناســبی بیاوریــد و تجربهتــان را بــر مبنــای آن اســتوار کنیــد؛
مدلهــا را کمیتیابــی کــرده و بــکار بگیریــد ،امــا کامـ ً
ا براســاس آنهــا عمــل
نکنید؛
ل خــود را کنــار بگذاریــد یــا از
ـرار نیســت ،اســتدال 
اگــر شــرایط بیــش از حــد فـ ّ
تحلیل سناریو استفاده کنید؛
عالوه بر این ،بهترین حدسی که دارید ارائه کنید؛
فرآینــد تجزیــه و تحلیــل ،مدیریــت و کنتــرل شــفافی را بــرای ریســکهای
کشوری ایجاد کنید که مناسب سازمان باشد؛
نحــوه رویکــرد بــه ریســک کشــوری را بــه پرســنلتان بیاموریــد  -مطالــب را
کرات انتقال دهید.
واضح و به ّ
گروههــای ذینفــع را بیشــتر درگیــر کنیــد  -مدیریــت ارشــد را دخالــت دهیــد
و خطوط ارتباطی مناسبی برقرار کنید.
1
بــه قــدر کافــی ریس ـکها را زود هشــدار دهیــد ،امــا فقــط هماننــد کاســاندرا
نباشــید  -یعنــی روی فرصتهــای ســرمایهگذاری در کشــورهایی کــه
بحرانشان پایان یافته تمرکز نکنید.
از طریــق رونــد تأییــد معامــات بــا یافتــن عوامــل مناســب کاهنــده ریســک،
کــه در فصــل  ۱۰بــه آنهــا اشــاره شــد ،بــه معامــات کشــورهای پرریســک
کمک کنید.
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1. Cassandra
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چرا شما نمیتوانید مدیریت ریسک کشوری را برونسپاری کنید

ایــن فصــل تصویــری از چارچوبــی نظارتــی ارائــه کــرده کــه در آن تجربیــات
موفــق بــرای ســاختار ســازمانی مدیریــت ریســک کشــوری آورده شــده اســت .در
طــول دهــه گذشــته ،عملکــرد ریســک کشــوری از یــک رونــد نســبتا ســاده و غیــر
رســمی بــه یــک رویــه پیچیدهتــر و قانونمحــور تبدیــل شــده کــه موضوعــات
گســتردهای را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد .همانطــور کــه در فصــل  2مــورد
بررســی قــرار گرفــت ،ایــن امــر تــا حــدودی در پاســخ بــه یکپارچگــی و نوســان رو
بــه رشــد اقتصــاد جهانــی بــوده ،و بخــش دیگــر آن بــه دلیــل افزایــش الزامــات
قانونــی اســت ،چــرا کــه دولتهــا متوجــه شــدهاند کــه بایــد بــه مشــکالت
حاکمیتــی ورود پیــدا کننــد و بحرانهــای مالــی را در نظــر بگیرنــد .ایــن افزایــش
الزامــات نظارتــی ،ریس ـکهایی را کــه در مدیریــت ریســک کلــی دیــده شــد وارد
مدیریــت ریســک کشــوری میکننــد .یکــی از آنهــا همجهــت بــودن بــا چرخــه
تجــاری اســت کــه مقــررات پیرامــون فرآينــد مدیریــت ریســک کشــوری آن را
یکند.
تقویت م 
یکــی دیگــر از ریســکها ایــن اســت رعایــت مقــررات بــه جــای آنکــه بــه
تالشــی خالصانــه بــرای مدیریــت ریس ـکهای کشــوری تبدیــل شــود ،بــه عملــی
سرســری مبــدل میشــود .بدتــر از ایــن ،وضعیتــی اســت کــه رعایــت مقــررات بــه
عملــی در آربیتــراژ قانونــی تبدیــل شــود .ایــن مســئله یکــی از فاکتورهایــی اســت
کــه در بررســی خســارات جیپــی مــورگان در ســال  ،۲۰۱۲کــه بیــش از  ۶میلیــارد
دالر بــود ،در مبــادالت بســیار پیچیــده بــازار مشــتقات مــورد تأکیــد معاملهگــر
لندنــی بــا اســم مســتعار لنــدن ویــل بــود .براســاس گــزارش کمیتــه فرعــی مجلــس
ســنای امریــکا ،یکــی از عوامــل تأثیرگــذار اســتفاده بیثمــر از مدلهــای داخلــی
بانکهــا و محاســبه ریســک بــه شــکلی متفــاوت بــرای کاهــش داراییهــای مــوزون
بــه ریســک در ترازنامــه اســت .امــا طبــق گفتــه جیمــی دایمــون ،مدیــر عامــل
جیپــی مــورگان ،قبــل از اینکــه حادثــه ســال  ۲۰۱۱اتفــاق بیفتــد ،بانکهــا
محاســبهگرانی بــرای محاســبه داراییهــای مــوزون بــه ریســک داشــتند کــه
پرتکاپوتر از محاسبهگران جیپی مورگان عمل میکردند.
مدیریــت ریســک کشــوری نیازمنــد منابــع ،تخصــص و سیســتمهای مدیریــت
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اطالعــات داخلــی اســت کــه همــه اینهــا هزینهبردارنــد .بنابرایــن ،حســابداران
ایــن ســوال را مطــرح خواهنــد کــرد کــه آیــا میتــوان هــر یــک از اینهــا را
برونســپاری کــرد یــا خیــر؟ محــدوده ریســک کشــوری گســترش یافتــه و اکنــون
امــکان برونســپاری نســبت بــه هــر زمانــی دشــوارتر شــده اســت .ســابق بــر ایــن،
برونســپاری بیشــتر بــه ملیســازی و ســلب مالکیــت مرتبــط میشــد .ســپس بــا
فروپاشــی نظــام برتــون وودز ریس ـکهای ارزی وارد کار شــدند .ایــن ریس ـکها بــه
دنبــال خــود ضعفهــای نهــادی و حاکمیتــی را آوردنــد .ســپس ،مشــاهده شــد کــه
جریانهــای ســرمایه جهانــی در حــال غــارت اقتصادهــای ملــی اســت و ریســک
ســرایت بــه ویژگــی اصلــی بحرانهــای پرداخــت تبدیــل شــده اســت .تجربــه
بحــران مالــی جهانــی ســال  ،۲۰۰۸گســترش محصــوالت مالــی فرامــرزی و مقــررات
جدیــد کانــون تمرکــز ریســک کشــوری را بــه فعالیتهــای عملیاتــی نظیــر
نظامهــای پرداخــت ،ریســک اتاقهــای تهاتــر ،مدیریــت امــا نــات ،تضمینهــا و
موجودی توسعه داد.
البتــه ،همــه ســازمانها در معــرض تمامــی ایــن ریس ـکها نبودنــد .در چنیــن
وضعیتــی ،اســتفاده از ســرویسدهندگان متخصــص منطقــی اســت  -چــه بــرای
دادههــا ،بــرای مــدل رتبهبنــدی کالبــدی کــه میتــوان در داخــل آن تغییراتــی
دلخــواه اعمــال کــرد تــا بــا کســب و کار مــورد نظــر تناســب داشــته باشــد ،چــه
بــرای تحلیــل ریســک سیاســی .برخــی از ابعــاد اطالعــی ریســک کشــوری را
میتــوان برونســپاری کــرد .امــا ابعــادی کــه قابــل برونســپاری نیســتند فرهنــگ
داخلــی ،یکپارچگــی حرفـهای ،دانــش انباشــته و توجــه بــه ریســک کشــوری ،و روش
انعطافپذیــر بــودن در مقابــل چالشهــا هســتند .بنابرایــن ،پاســخ خیــر اســت،
امــکان برونســپاری مدیریــت ریســک کشــوری وجــود نــدارد .برونســپاری
مدیریــت ریســک کشــوری خــود یــک فرآینــد اســت کــه بایــد عمیق ـاً در شــیوه
کاری سازمان نهادینه شود.
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دفاع نهایی
فصــل  ۶نشــان داد کــه چطــور ریس ـکهای کشــوری موجــود در معامــات

یشــوند :از جملــه ریســکهای انتقــال و تبدیــل (ریســک
شناســایی م 
کنترلهــای ســرمایه) و ریســکهای نــرخ تبدیــل و نــرخ بهــره،؛ ریســکهای
اقتصــاد کالن ناشــی از تغییــرات رشــد اقتصــادی؛ ریسـکهای مختــص بخشهــای
صنعتــی؛ ریســکهای سیاســی و سیاســتی؛ ریســکهای قضایــی (ریســکهای
محیــط کســب و کار و مدیریتــی مختــص کشــور)؛ و ریســک اعتبــاری .ایــن
ریسکها بازتاب شوکهای خارجی جهانی و حساسیتهای داخلی هستند.
در فرآینــد مدیریــت ریســک بــا یــک ســاختار مناســب ،تحلیل ریســک کشــوری
کــه در بخــش  ۱آمــد و مدلهــای رتبهبنــدی ،بایــد ایــن ریس ـکها را مشــخص و
در خصــوص شــرایط ر و بــهوخامتــی کــه مشــکالت پرداخــت را بــه دنبــال خواهنــد
داشــت ،هشــدار دهنــد .مطابــق توضیحــات فصــل قبــل ،ســاختارهای مدیریــت
ریســک در ســازمان بایــد بــه نوبــه خــود از پاســخ موثــر و بهموقــع مدیریــت
اطمینــان حاصــل کننــد .ایــن الــزام ســبب تنــزل ســطح تصمیمــات ،کاهــش حــدود
(ریســک) کشــور ،یــا قــرار گرفتــن کشــور در فهرســت تحــت نظــر و بــه تعویــق
افتادن اجرای هر گونه معامله جدید میشود.
امــا بــرای محــدوده خطــر فعلــی کشــور ،از جملــه داراییهــای مــادی ،چــه
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ فرآینــد کاهــش ریســک کشــوری در ســطح معامــات ،کــه
بــه پیشبینــی و کاهــش ایــن ریســکها میپــردازد ،آخریــن زمــان دفــاع اســت.
افــزون بــر ایــن ،ایــن فرآینــد تنهــا راه بــرای مدیریــت شــوکهای غیرمنتظــره
ریسک تعقیبی ،نوعی ریسک غیرمنتظره (مجهوالت مجهول) ،است.
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هیــچ روش واحــدی بــرای کاهــش تمــام ریسـکهای کشــوری معامــات وجــود
نــدارد .همچنیــن ،اغلــب راههــای کاهــش ریســک (بــه جــز تضمینهــای جامــع
اعتبــاری) تنهــا حفاظتــی جزئــی در مقابــل برخــی از جوانــب ریســک کشــوری
فراهــم میکننــد  -گرچــه میتــوان بــا ســازماندهی ســرمایهگذاری و ایجــاد
موانــع ترکیبــی از طریــق بســیاری از ابزارهــای متفــاوت کاهــش ریســک ،کشــور را
در مقابــل طیــف وســیعتری از ریســکها حفاظــت کــرد .امــا حتــی در ایــن
ش آنهــا غیرممکــن اســت.
صــورت ،ریسـکهای باقیمانــدهای وجــود دارد کــه کاهـ 
مطالعــه مــوردی  ۱۱.۳در ارتبــاط بــا ســرمایهگذاریهای شــرکتهای مخابراتــی
ســرمایهگذار در افغانســتان و فلســطین نشــان میدهــد کــه چطــور میتــوان از
عوامــل ترکیبــی کاهنــده ریســک بــرای ریســکزدایی معامــات موفــق در
حوزههای قضایی پرریسک بهره گرفت.
بالعکــس ،پــروژه نیــروی دابهــول در هنــد (مطالعــه مــوردی  )۱۱.۲نشــان
میدهــد کــه چطــور بــا وجــود شــماری از راههــای کاهــش ریســک ،شــوکهای
وســیعتر ریســک سیاســی و جهانــی قابلیــت ســوددهی پــروژه ســرمایهگذاری
ک در معامــات نهایتــاً بــه
شناختهشــد ه را دچــار کاهــش میکنــد .کاهــش ریســ 
لحــاظ زمــان مدیریــت بیشــتر ،یــا فقــط خریــد بیمــه ،هزینهبــر اســت .امــا عــاوه
بــر مزایــای کاهــش ریســک ،بســیاری از ایــن ســاختارها میتواننــد بــه ســاختار
رتبهبنــدی ریســک بهتــری بــرای معامــات تبدیــل شــوند (فصــل  ۸را ببینیــد) و
در نتیجه ،سرمایه موردنیاز را کاهش دهند.
فرآیند

در نظــر گرفتــن عوامــل کاهــش ریســک در معاملــه فرآینــدی چرخـهای اســت
کــه نیــاز بــه هماهنگــی بیــن تیمهــای ریســک کشــوری ،ریســک اعتبــار ،ریســک
عملیاتــی ،ریســک قانونــی و ریســک تجــاری دارد .ایــن فرآینــد بحــث میــان مدیــران
کســب و کار و ریســک میطلبــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه مرحلــه
آمادهســازی معاملــه مکانیزمهــای دفاعــی الزم بــرای مقابلــه بــا ریســکهای
ی آن منعکــس
کشــوری بالقــوه را ایجــاد کــرده و ریســکها در قیمتگــذار 
میشــوند .مســئولیت تیــم مدیریــت ریســک کشــوری اســت کــه راههــای کاهــش
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ریسـکهای کشــوری را شناســایی و پیشــنهاد کنــد و مســئولیت تیــم کســب و کار
هــم مذاکــره در مــورد ضوابــط آن اســت .افــزون بــر ایــن ،تیمهــای ریســک اعتبــار،
قانونــی و عملیاتــی بایــد مطمئــن شــوند کــه ســاختارهای پیشــنهادی بــا ســاختار
قانونی موثری در معامالت نهادینه میشوند.
برخی از مراحل کلیدی این فرآیند چرخهای در زیر آمده است.
کنترل ریسکهای شهرت

ــ
ــ

آیــا نــام کشــور ،نــام ســازمان ،یــا نــام هیــچ فــردی در فهرســت تحریمشــدگان
بینالمللی آمده است؟
آیــا کشــور از فهرســت تحریمشــدگان کلیــه ســازمانها نظیــر گــروه ویــژه اقــدام
مالــی خــارج شــده اســت؟ ایــاالت متحــده فهرســتی طوالنــی از کشــورهای
خــاص و افــراد تحریمشــده را کــه اداره کنتــرل داراییهــای خارجــه منتشــر
کــرده اســت در اختیــار دارد (کــه بــه تازگــی نیــز در ژوئــن  ۲۰۱۴در قالــب ۵۹۲
صفحــه منتشــر شــده اســت کــه رییــس جمهــور بــاروس ،الکســاندر لوکاشــنک
و نهادهــا و افــراد ذیربــط  ۷صفحــه از آن را بــه خــود اختصــاص دادهانــد) .ایــن
مســئله بــه اقدامــی بیــش از پیــش پیچیــده تبدیــل شــده و نیازمنــد اقدامــی
قانونی است.
آیــا افــراد در معــرض ریســک سیاســی هــم نقــش دارنــد؟ تیــم «مشــتری خــود
را بشــناس» 1میتوانــد در پاســخ بــه ایــن ســوال کمککننــده باشــد ،بــرای
تعییــن ریسـکهایی کــه ممکــن اســت بــه ســبب روابــط سیاســی افــراد بوجــود
آیند ،تخصص تیم ریسک کشوری ضروری است.
اگــر ریســکهای اعتبــاری وجــود داشــته باشــد ،احتمــاالً پایــان ایــن
توافــق بــوده و دیگــر ادامــه نخواهــد یافــت .امــا ممکــن اســت بــه ایــن ســادگی
نباشــد .مث ـ ً
ا در بــاروس ،اشــخاص برجســته سیاســی و برخــی از نهادهــای
دولتــی از ســوی اتحادیــه اروپــا تحریــم شــدند .امــا هنــوز اوراق قرضــه ملــی
کــه در ســال  ۲۰۱۲منتشــر شــدند تقاضــای بینالمللــی کافــی داشــتند .اگــر
تیــم کســب و کار روی ادامــه مســیر اصــرار داشــته باشــد ،تصمیــم نهایــی در

ــ

)1. know your client (KYC
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مــورد معاملــه بایــد بــه ســطح کمیتــه اعتبــاری کــه مدیریــت ارشــد یکــی از
اعضای آن است ،ارتقا یابد.
لحاظ کردن ریسکها و آسیبپذیریهای گسترده کشور

ــ
ــ

کشــور تــا چــه انــدازه بــه شــوکهای جهانــی ماننــد نوســانات قیمــت کاال یــا
وقفه ناگهانی جریان سرمایه آسیبپذیر است؟
آیــا کشــور بــه بــازار صــادرات عمــده وابســته اســت (مثــل مکزیــک بــه ایــاالت
متحــده) یــا روابــط مالــی نزدیکــی بــا کشــورهای دیگــر دارد (ماننــد قبــرس بــا
یونان)؟
کشــور در چــه برهــهای از چرخــه اعتبــار قــرار دارد :آیــا حبــاب اعتبــاری در
حــال تشــکیل اســت یــا انتخاباتــی بســیار رقابتــی در راه اســت؟ ایــن دو فاکتــور
میتواننــد بــر افزایــش ریســکهای بخــش مالــی و تشــدید تغییرپذیــری
سیاست اقتصادی و نرخهای تبدیل داللت داشته باشند.
مذاکره با تحلیلگران اعتبار راجع به پارامترهای اصلی اعتبار در معامله
ســاختار هزینــه تــا چــه انــدازه بــه کاهــش بهــای ارز حساســیت دارد؟ اگــر
میــزان واردات منابــع زیــاد باشــد ،در ایــن صــورت ســاختار هزینــه بســیار
حساس خواهد بود.
ریسـکهای حمــل و نقــل ،زیرســاخت و محیــط زیســت و ریسـکهای محیــط
کسب و کار که مختص کشورند.
حساســیتهای سیاســی  -یارانههــای دولتــی ،عــدم ثابــت نظــارت ،ریسـکهای
مذاکــره مجــدد پیمــان ،ریسـکهای بخــش اصلــی و کارفرمایــان .اگــر معاملــه،
معاملـهای عمومــی در بخشــی کلیــدی باشــد کــه مثـ ً
ا بســیاری از فرصتهــای
شــغلی مورنیــاز را تأمیــن کنــد ،در ایــن صــورت بــه هــدف سیاســی حــزب
اپوزوســیون تبدیــل میشــود و بــه نوبــه خــود ریســکهای اعتبــاری را بــه
همراه دارد (مطالعه موردی  ۲/۱۱را ببینید).
پــس از شناســایی ریس ـکهای کشــوری ویــژه مرتبــط بــا معاملــه ،بایــد راجــع
به عوامل احتمالی کاهنده ریسک بحث کرد.
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بازگشت به کسب و کار با ساختارهای پیشنهادی

ســاختارهای کاهنــده ریســک اغلــب هزینهبرنــد ،امــا تیــم کســب و کار بایــد
انگیــزهای بــرای درنظرگیــری آنهــا داشــته باشــد ،چــرا کــه اثــر مثبتــی روی
رتبهبندی و سرمایه موردنیاز در معامله دارند.
توجه به سطح محدوده خطر تعیینشده برای کشور و بخش صنعتی

اگــر حــد ریســک کشــوری کامــل شــود ،احتمــاالً کاهــش ســایر محدودههــای
خطــر ضــروری خواهــد شــد .تعییــن نــوع معامالتــی کــه ترکیــب ریســک و پــاداش
بهین ـ ه در تشــکیل پورتفــوی ســرمایهگذاری ،نقــش مدیــران پورتفــوی اســت و در
این کتاب نمیگنجد.
اگــر کل معاملــه در ایــن محــدوده (ریســک) نگنجــد ،ممکــن اســت تیــم کســب
و کار مجبــور شــود تــا ســرمایهگذاران ســهیم جدیــدی را وارد معاملــه کــرده و
ریســکها (و پاداشهــا) را تقســیم کنــد .یکــی دیگــر از اســتراتژیهای تقســیم
وام ،درنظرگیــری مبلــغ تضمیــن وامــی کمتــر از مبلــغ وام یــا ســرمایهگذاری اســت.
ایــن تاکتیــک تولیــد و توزیــع اعتبــار خوبــی نــدارد ،زیــرا ،براســاس مشــاهدات،
ســرمایهگذاران را بــه اتخــاذ ریســکهای بیشــتر تشــویق کــرده و بــا حصــول
اطمینــان دســتگاههای نظارتــی از در نظــر گرفتــن حــد پاییــن بــرای مبلــغ
معاملـهای کــه بایــد در دفتــر ثبــت شــود ،آن را بــه یکــی از اهــداف رســیدگی ایــن
دســتگاهها تبدیــل کــرده اســت .اگــر تیــم کســب و کار بــه توزیــع حجمــی از
معامله تمایل داشته باشد ،تأیید آن در همان مرحله اول الزامی نخواهد بود.
تأیید یا رد

گاهــی بهتریــن عامــل کاهنــده ریســک ،عــدم پذیــرش و رد معاملــه اســت ،بــه
شــرط آنکــه تعــداد ریسـکها بیــش از انــدازه بــوده و راههــای کاهــش ریســک کافــی
نباشــند .نــوع نامطلــوب معاملــه ایــن اســت کــه ایــن گونــه بنظــر آیــد کــه احتمــاالً
بایــد از بیمــه ریســک سیاســی اســتفاده کــرد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن امــکان وجــود دارد
کــه مدیــران ریســک کشــوری براســاس تعهدشــان معاملــه را رد کننــد ،و ســپس آن
را به سطح مدیریت ارشد انتقال دهند تا تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ شود.
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همچنیــن ،یــک راه فــرار قانونــی بــرای عــدم تأییــد معاملــه در وهلــه آخــر نیــز
وجــود دارد ،حتــی اگــر قراردادهــا امضــاء شــده و آن تغییــری نامطلــوب 1باشــد .ایــن
مــاده کــه در قراردادهــا درج میشــود ،میتوانــد نوعــی مصونیــت در مقابــل
تغییــرات شــدید باشــد ،مثـ ً
ا در شــرایطی کــه پــروژه تأییــد شــده باشــد ،امــا پیــش
از اینکــه در نهایــت اجــرا یــا بــه اتمــام برســد ،بــه شــکلی کنــد شــده باشــد .گاهــی
تحقــق معامــات زمــان زیــادی میبــرد ،بهخصــوص در مراجــع قضایــی کــه
گروههــای ذینفــع و مقــررات زیــادی دارنــد ،ماننــد اتحادیــه اروپــا .همچنیــن،
ممکــن اســت پــروژهای زمانبــر باشــد ،زیــرا در حــوزه قضایـیای قــرار دارد کــه در
آن هیــچ دولــت معتبــری وجــود نداشــته و دســتگاه حاکمیــت نمیتوانــد تصمیمــی
اتخــاذ کنــد ،مثــ ً
ا در مصــر پــس از ســقوط رژیــم مبــارک .بنــد «تغییــر مغایــر
اســناد» بنــدی روبشــی محســوب میشــود کــه در شــرایطی کــه تغییــر مغایــر
اســناد وجــود داشــته یــا رویــداد غیرمترقبــه شــدیدی رخ داده باشــد ،مانــع از ادامــه
اجبــاری رونــد معامــات توســط وامگیرنــده ،ســرمایهگذار یــا تحصیلکننــده
دارایــی میشــود .مســائل حقوقــی بســیاری پیرامــون جملهبنــدی ایــن بندهــا و
اجــرای آنهــا وجــود دارد کــه در تأمیــن مصونیــت نهایــی ســودمند بودهانــد و
نمیتوان در اینجا به آن پرداخت.
راههای متداول کاهش ریسک کشوری

راههای متعددی برای کاهش ریسک کشوری در معامالت وجود دارد.
ســاختاردهی .ایــن بخــش همــان جایــی اســت کــه همــ ه انــواع ریســکها
شناســایی و تفکیــک میشــوند و راه کاهــش ریســک مناســبی بــرای کاهــش
ی آن پیــدا میشــود .بــا ایــن حــال ،ممکــن اســت ســاختارهای
احتمالــ 
پیچیــدهای بدســت آیــد کــه نیازمنــد ســطوح متعــدد اوراق بهادارســازی و توزیع
ریس ـکهایی باشــد کــه بــه بخــش فرعــی بانکــداری ختــم میشــوند .یکــی از
شــیوههای مناســب بــرای مدیــران ریســک ایــن اســت کــه نســبت بــه
ســاختارهایی مشــکوک شــوند کــه وعــده رفــع ریســک کشــوری را میدهنــد.
عــاوه بــر ایــن ،برخــی ســاختارها صرفــاً پــاداش را افزایــش میدهنــد ،امــا
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تقــای کمــی بــرای کاهــش ریســک دارنــد .ایــن یکــی از موضوعــات بــزرگ
بشمار میآید و کانون توجه اصول اولیه است.
خریــد تأمیننامــه یــا بیمــه ریســکهای کشــوری .تأمیننامــه یــا بیمــه
ریسـکهای کشــوری انــواع متعــددی دارد از جملــه بیمــه ریســک سیاســی کــه
توســط بیمهگــران خصوصــی یــا دولتــی نظیــر مؤسســات ضمانــت اعتبــار
صــادرات داده میشــود ،و تبادلهــای نکــول اعتبــار( 1قــراردادی کــه غرامــت
خریــدار آن وام ضمانتشــده را در مواقــع نکــول وا م میپــردازد) یــا ســایر اوراق
بهــادار مشــتقه .بــا ایــن حــال ،خریــد تأمیننامــه از ریســک نکــول ،ســلب
مالکیــت ،لغــو مجــوز ،و مــوارد مشــابه ،نمیکاهــد  -بلکــه تنهــا در صورتــی کــه
چنیــن رویدادهــای ریســکی رخ دهنــد ،هزینــه کاهــش ریســک را کمتــر
میکنــد .در بحــث تحلیــل اعتبــار نیــز ،احتمــال نکــول را نمیکاهــد ،بلکــه
زیــان بــا فــرض نکــول را کاهــش میدهــد .در اینجــا ،از تبادلهــای نکــول
اعتبــار و ســایر اوراق بهــادار مشــتقه بــرای مصونیــت در مقابــل ریســک کشــوری
در ســطح معامــات اســتفاده میشــود .از ایــن ابزارهــا نیــز بــه شــکلی موثــر
بــرای مدیریــت پروفایــل ریســک کل پورتفــوی ســرمایهگذاری اســتفاده
میشــود کــه در آن موضعــی درازمــدت در کشــور یــا ارزی بــا موضعهــای
کوتاهمــدت قابــل جبــران اســت ،طــوری کــه ریســک محــض بــه حداقــلبرســد.
این وظیفه مدیران ریسک بازار است و در محدوده این کتاب نمیگنجد.
ســرمایهگذاری مشــترک .ســرمایهگذاری مشــترک بــا شــرکتهای
ی دارنــد و یــا
چندجانبـهای قابلانجــام اســت کــه وضعیــت وامگیرنــدگان بهتــر 
آژانسهــای رســمی ضمانــت اعتبــار صادراتــی کــه راههــای ارزشــمند دیگــری
برای کاهش ریسک دارند.
کاهــش ریســک عملیاتــی .کاهــش ریســک عملیاتــی بیشــتر بــه کاهــش
ریســکهای کشــوری در ســرمایهگذاریهای مســتقیم مرتبــط میشــود و
نیازمنــد کاهــش ریســک عملیاتــی بــرای تعهــدات بلندمدتتــر اســت .همانطــور
کــه پیشتــر اشــاره شــد ،پــس از انجــام ســرمایهگذاری مــادی در کشــور
خارجــی ،ریســکهای کشــوری درونیســازی شــده و بــه بخشــی از مدیریــت
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روزمره شرکت داخلی تبدیل میشوند.
ساختارهای تعبیهشده در معامالت برای کاهش ریسکها

تأمیــن ســازمانیافته بودجــه ســرمایهگذاریهای فرامــرزی کــه پــس از بحــران
بدهــی حاکمیتــی دهــه  ۱۹۸۰در زمــان دسترســی بــه بازارهــای مالــی صــورت
پذیرفت ،تقریباً برای یک دهه که چندین بازار نوظهور مسدود شد.
حسابهای پرداخت اصل و فرع فرامرزی

ریس ـکهای پرداخــت بــه ســبب فرامــرزی بــودن معامــات بوجــود میآینــد.
رایجتریــن راه بــرای کاهــش ایــن ریســکها ،یافتــن مبدأیــی بــرای بازپرداخــت
فرامــرزی در خــارج از کشــور محــل ریســک اســت .ریســکهای بســیاری
قابلکاهشانــد از جملــه ریســک انتقــال و تبدیــل ،ریســکهای نــرخ تبدیــل و
ریس ـکهای دیگــری کــه بــه دسترســی بــه ارز خارجــی بــرای بازپرداخــت وام یــا
بازگشــت ســود مرتبــط میشــوند .اگــر معاملــه در بخــش صــادرات باشــد ،میتــوان
ریســک آن را کاهــش داد .پرکاربردتریــن ســاختار حســاب فرامــرزی ســرویس اصــل
و فــرع اســت کــه در آن ســهم درآمدهــای صــادرات جهــت اســتفاده در پرداخــت
اصــل و فــرع ســپرده میشــود .صادرکننــدگان کاال و نفــت اغلــب از ایــن نــوع
حســابها اســتفاده میکننــد .در اینجــا ،چیــزی کــه باقــی میمانــد احتمــال
انتقــال درآمدهــای صادراتــی یــا وضــع محدودیتهایــی جهــت بازگردانــدن
درآمدهای وارداتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی است.
ســطوح امنیــت متفاوتــی بــرای انــواع حســابهای پسانــداز فرامــرزی وجــود
دارد .حســاب پسانــداز اصــل و فــرع بــا وجوهــی کــه بــرای وامگیرنــدگان وثیقــه
گذاشــته شــده و نیــز متعلــق بــه مؤسســات عالیرتبــه خارجــی اســت ،امنتریــن
حساب محسوب میشود.
تأمین سرمایه جریان آینده

اگــر معاملــه در بخــش صــادرات نباشــد و درآمــد آن بــه پــول رایــج داخلــی
باشــد ،و در صورتــی کــه دولــت نیــز مداخلــه کنــد ،ممکــن اســت ســایر دریافتیهای
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فرامــرزی بــه حســاب پرداخــت اصــل و فــرع هدایــت شــود .ایــن روش تأمیــن
ســرمایه جریــان آینــده نــام دارد کــه در آن میتــوان دریافتیهــای صــادرات آتــی را
بــه بازپرداختهــای پــروژهای بــدون درآمدهــای صادراتــی مرتبــط کــرد .بهعنــوان
مثــال ،در کشــوری کــه بــه بازارهــای مالــی دسترســی نــدارد ،بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن
دریافتیهــای کارت اعتبــاری از پرداختهــای گردشــگری بــه حســاب پرداخــت
اصــل و فرعــی کــه بطــور ویــژه بــرای بازپرداخــت وام اســت ،مثــ ً
ا وام ارتقــای
سیســتم تصفیــه آب شــهری ،میتــوان معاملــهای را بــه انجــام رســاند .ایــن دو
ک و فرامــرزی کــردن حســابهای پرداخــت اصــل و فــرع نیازمنــد ارزیابــی
تکنی ـ 
قابلیــت اطمینــان رســیدهای صــادرات آینــده و ارزیابــی عــدم انتقــال ســود صــادرات
توســط دولــت بــه حســابی دیگــر اســت .یکــی از اولیــن نمونههــای ایــن ســاختار در
مکزیــک بــود ،جایــی کــه دولــت در اوایــل دهــه  ۱۹۹۰بــا وثیقــه گذاشــتن عایــدات
حاصــل از تماسهــای بینالمللــی شــرکت مخابراتــی دولتــی «تلمکــس» بــه
بازارهای مالی بینالمللی دسترسی پیدا کرد.
وثیقه و ضمانتها

ســاختار دیگــری کــه بــه کاهــش برخــی از ریســکهای بازپرداخــت وام یــا
بازگردانــدن ســود بــه کشــور مبــدأ کمــک میکنــد ،داشــتن وثیق ـ ه در مؤسس ـهای
عالیرتبــه در خــارج از کشــور اســت .بانکهــای منطق ـهای اغلــب از ایــن ســاختار
بهــره میگیرنــد .وثیقــه نــزد بانــک در کشــوری کــه بخــش بانکــداری نســبتاً بــا
ثباتــی دارد ،مثــل کنیــا ،میتوانــد امــکان تجــارت و توســعه ســایر جریانــات مالــی
پروژههــا بــه کشــورهای پرریس ـکتر واقــع در آفریقــای ســیاه را ،کــه کنیــا بــا آن
جریانــات معامالتــی و ســرمایهگذاری دارد ماننــد ســودان جنوبــی ،فراهــم کنــد.
یکــی از گزینههــای مشــابه ،دســتیابی بــه تأمینکننــدگان یــا شــرکتهای
مــادری اســت کــه در معاملــه نقــش دارنــد تــا بدیــن طریــق ضمانتهــای پرداخــت
اصــل و فــرع فراهــم شــود .ایــن روش در صورتــی کارآمــد اســت کــه شــرکت مــادر
در کشــور کمریس ـکتری باشــد .بــرای مثــال ،شــرکتی مالزیایــی کــه در میانمــار
هواپیمــا میســازد و مجــوز بهرهبــرداری دارد از شــرکت مــادری در مالــزی جهــت
مداخلــه در شــرایطی کــه بازپرداخــت وام از پــروژه میانمــار متوقــف شــده باشــد،
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ضمانــت میدهــد .نمونــه دیگــر میتوانــد شــرکت ســاختمانی انگلیســی
وامگیرنــدهای باشــد کــه بــرای توســعه پروژههایــش بــه آفریقــا از شــرکت مــادر در
انگلســتان ضمانــت تهیــه میکنــد تــا ریســکهای پرداخــت اصــل و فــرع
پروژههای آفریقا را پوشش دهد.
عــاوه بــر ایــن ،ضمانتهــای ملــی نیــز وجــود دارنــد کــه در آنهــا دولــت
مرکــزی پرداخــت اصــل و فــرع وام یــا ســرمایهگذاری مربــوط بــه نهــادی
نیمهدولتــی یــا دولتــی فرعــی ،ماننــد صنایــع ایالتــی یــا ســازمانهای محلــی یــا
شهری ،را ضمانت میکند.
تضمینهــای دولتــی وجهالضمــان مراجــع قضایــی مطلقــاً بــه یکــی از
تصمیمــات ریســک کشــوری تبدیــل شــدهاند کــه در آن قــدرت پرداخــت
ســرمایههای دولتــی ،بدهیهــای احتمالــی آن ،نگــرش کلــی و مســیر سیاس ـتها
و ســابقه عمــل بــه تعهــدات پرداخــت بدهیهــای خارجــی بایــد لحــاظ شــوند .امــا
حتــی اگــر کلیــه ایــن مــوارد نیــز کنتــرل شــوند ،ممکــن اســت شــرایطی ماننــد
تغییــر رژیــم پیــش آیــد کــه در ایــن زمــان تضامیــن رژیــم ســابق نادیــده گرفتــه
شــوند .ایــن اتفــاق در اواســط بحــران آســیا و بــا فروپاشــی رژیــم ســوهارتور در
فیلیپیــن بــرای ســرمایهگذاران بســیاری بــه وقوع پیوســت .ضوابــط ســخاوتمندانهای
کــه ایــن رژیــم ،کــه متأثــر از فســاد بــود ،بــرای ســرمایهگذاران خارجــی تعییــن
کــرده بــود ،از ســوی دولــت تــازهوارد بیــش از انــدازه مطلــوب تلقــی شــد و بــرای
تقویت حمایت سیاسی تصمیم به مذاکره مجدد گرفت.
ساختارهای دیگر

بــرای اصــاح شــرایط مالــی وام یــا پــروژهای کــه بــا ارتقــای اعتبــار وضعیــت
پاداشهــا را بهبــود میبخشــد ،ســاختارهای دیگــری وجــود دارد ،حتــی اگــر تأثیــر
چندانــی در کاهــش ریســک نداشــته باشــند .در نتیجــه ،دقیقـاً ســاختارهای کاهنده
ریســک محســوب نمیشــوند ،بلکــه بــرای پروژههــای برخــی کشــورها فرصتهــای
مالــی ایجــاد میکننــد و در صــورت نبــود چنیــن فرصتهایــی بــا تعطیلــی مواجــه
میشــوند .بازپرداختهــای ارزی دوبرابــری دســتکم بخشــی از ریســک بازپرداخــت
را کــه بــه ســبب مشــکالت ارزی بوجــود میآیــد از بیــن میبرنــد  -هرچنــد
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تأثیــری روی ریسـکهای انتقــال و تبدیــل ندارنــد .ممکــن اســت ایــن بازپرداختهــا
بــه صــورت بازپرداخــت اصــل بدهــی بــه ارز خارجــی و پرداخــت ســود آن بــه پــول
رایــج داخلــی باشــد کــه ایــن امــکان را بــه بســتانکار میدهــد تــا بطــور بالقــوه از
نرخهــای بهــره باالتــر پــول رایــج داخلــی بهرهمنــد شــود و پــاداش بهتــری از
معاملــه کســب کنــد .عــاوه بــر ایــن ،گزینههــای دیگــری وجــود دارد کــه میتــوان
قیمتگــذاری معاملــه را در آنهــا اصــاح کــرد یــا سررســید آن را تغییــر داد ،زمــان
بازپرداخــت را جلوتــر انداخــت و بــه رویــداد خاصــی ماننــد تغییــر رتبــه حاکمیــت
مرتبــط ســاخت .امــا در ایــن حالــت ،درســت زمانیکــه شــرایط بازپرداخــت دشــوارتر
میشــود ،امــکان بازپرداخــت بــرای وامگیرنــده نیــز ســختتر میشــود .ایــن
ســاختار همجهــت بــا چرخــه تجــاری اســت و بــه تأییــد معاملــه از طریــق کمیتههــا
کمک میکند ،اما در عمل ،حمایت حقیقی محدودی دارد.
خرید تأمیننامه :ابزارهای انتقال ریسک

میتــوان ضمانتنامههــای اعتبــاری را کــه کل پرداخــت اصــل و فــرع در مواقــع
نکــول را شــامل شــوند ،خریــداری کــرد .ایــن نــوع ضمانتنامههــا اغلــب بــرای
پروژههــای کشــورهای عالیرتبــه قابلدســترساند .در ادامــه ،محــور بحــث
ضمانتنامههــای جزئــی رایجتــر ویــژه ریســکهای سیاســی در گســتره وســیعی
از رتبهها خواهد بود.
بیمه ریسک سیاسی

رایجتریــن راه بیمــه در مقابــل ریســک کشــوری اســتفاده از بیمــه ریســک
سیاســی بــوده و طیفــی از بیمــه اســت کــه نوعــی حفاظــت را در برابــر ریسـکهای
غیرتجــاری یــا خســارات ناشــی از رویدادهــای خــاص بــا ریســک سیاســی ایجــاد
میکنــد .ایــن نــوع بیمــه توســط نهادهــای بخــش خصوصــی یــا دولتــی ارائــه
میشــود و شــرکتهایی آن را خریــداری میکننــد کــه در تجــارت بینالمللــی،
ســرمایهگذاری مســتقیم یــا وامهــای مالــی مشــارکت دارنــد .از جملــه پیشــرفتهای
محصــوالت بیمــهای جدیدتــر میتــوان بــه بیمــه ســرمایه خصوصــی فرامــرزی
اشــاره کــرد .در بیمــه ریســک سیاســی ،ریس ـکهای سیاســی اقداماتــی مســتبدانه
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شکل  .۱۱.۱روندهای تاریخی سلب مالکیت ،برحسب بخش صنعتی
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منبع :هاجزلر ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر مبنای منبع و سلب مالکیت در اقتصادهای درحالتوسعه ،مقاالت بحث اقتصادی،
شماره  ،۱۰۱۲دانشگاه اوتاگ و سپتامبر ۲۰۱۲

یــا تبعیضآمیزنــد کــه از ســوی دولتهــای مبــدأ یــا میزبــان ،گروههــا و یــا افــراد
سیاســی اعمــال شــده و تأثیــر مخربــی روی جریانهــای مالــی فرامــرزی میگذارنــد.
بخــش عمــدهای از بــازار بیمــه ریســک سیاســی از بیمــه ریســک کشــوری در
معامــات تجــاری کوتــاه مــدت و ک ـمارزش تشــکیل میشــود .بیمــه مربــوط بــه
ســرمایهگذاریهای مســتقیم و تأمیــن ســرمایه فرامــرزی پروژههــا یــا وامهــای
تجــاری کــه مــدت بیشــتری بــه طــول میانجامنــد (اغلــب تــا  ۱۵ســال) در یــک
پروژ ه واحد ممکن است به  ۸۰۰میلیون دالر نیز برسد.
بیمهگــران بخــش دولتــی بانکهــای توســعه چندجانبــه و ســازمانهای بیم ـه
وابستهشــان ماننــد بانــک جهانــی یــا بانــک توســعه آســیا ،و آژانــس تضمیــن
ســرمایهگذاری چندجانبــه را شــامل میشــوند .ایــن ســازمانها معمــوالً بــرای
تضمیــن تقســیم ریســک بــا بخــش خصوصــی در پروژههایــی کــه اهــداف توســعهای
خــود را محقــق میکننــد ،پوشــش بیم ـهای جزئــی را عرضــه میکننــد .عــاوه بــر
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ایــن ،ســازمانهای توســعه ملــی ماننــد شــرکت ســرمایهگذاری خصوصــی
نمــرزی 1ایــاالت متحــده و  KfWآلمــان و آژانسهــای ضمانــت اعتبــار صــادرات
برو 
ملــی ،نظیــر ســازمان ضمانــت اعتبــارات صــادرات 2انگلســتان و سایناشــور 3چیــن و
ســازمانهای دیگــر وجــود دارنــد کــه عضــو اتحادیــه بــرن هســتند .ایــن گــروه از
ســازمانها چــه تأمینکننــده و چــه ســرمایهگذار یــا وامگیرنــده باشــند ،بــرای
ی خــود ،پوشــشهای بیمــهای عرضــه میکننــد .از
حمایــت از شــرکتهای ملــ 
سیاســی
گذشــته ،بیمهگــران بخــش دولتــی منبــع اصلــی بیمــه ریســک
ِ
ســرمایهگذاریهای فرامــرزی طوالنیتــر بودنــد ،امــا اکنــون بیمهگــران خصوصــی
بــزرگ بســیاری ،پوشــشهای بیمــهای بلندمدتتــر عرضــه میکننــد.
ســرویسدهندگان پیشــگام بخــش خصوصــی در زمینــه بیمــه ،یــا بیمهگــران
عرضهکننــده بیمــه ریســک سیاســی شــامل ســازمان  AIGو زوریــخ ،کــه شــعبه
ی آنهــا در ایــاالت متحــده اســت ،و ســندیکای بیمهگــران لیــود در لنــدن
اصلــ 
میباشــند .همچنیــن ،بیمهگــران بیمــه اتکایــی نیــز هســتند کــه بزرگترینشــان
شــرکت بیمــه اتکایــی مونیــخ آلمــان ،شــرکت بیمــه اتکایــی ســوئیس و شــرکت
بیمه اتکایی برکشای ر هاتاوی یا جنرال آر ای در ایاالت متحدهاند.
بــازار بیمــه ریســک سیاســی از دهــه  ۱۹۷۰بــه ســرعت پیشــرفت کــرد ،امــا تــا
بحــران ســال  ،۲۰۰۸ایــن نــوع بیمــه تقاضــای کمتــری داشــته اســت .علــت ایــن
تقاضــای کمتــر تــا حــدی بــه ایــن مســئله بــاز میگــردد کــه بیمهگــران همــواره
انتظــارات بیمهشــوندگان را بــرآورده نکردهانــد ،و البتــه بــه ایــن جهــت نیــز هســت
کــه ریســکهای سیاســی کالســیک در قالــب ملیســازی و ســلب مالکیــت ،بــه
جــزء در چنــد کشــور ماننــد ونزوئــا ،چنــدان دیــده نمیشــدند .بــا ایــن حــال ،از
ســال  ،۲۰۰۹عرضــه پوشــش بیمــه ریســک سیاســی ســرعت یافــت و از رشــد
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــه داخــل اقتصادهــای درحالتوســعه پیشــی
ی را
گرفــت .ســال  ،۲۰۱۲اعضــای اتحادیــه بــرن  ۱۰۰میلیــارد دالر ســرمای هگذار 
تحت پوشش بیمه قرار دادند که سه برابر سال  ۲۰۰۵بود.
1. Overseas Privates Investment Corporation
2. Export Credits Guarantee Department
3. Sinosure
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جدول  .۱۱.۱مطالبات پرداخت شده اتحادیه برن در سال ۲۰۱۲
نوع بیمه

کشور

مبلغ ،میلیون دالر

سرمایهگذاری

لیبی
ویتنام
برزیل

27
24
10

اعتبار صادرات میانمدت و بلندمدت

ایران
لیبی
ایاالت متحده امریکا

۵۰۱
۴۵۷
۲۳۱

اعتبار صادرات کوتاهمدت

ایتالیا
ایاالت متحده امریکا
ایران

۲۰۱
167
111
منبع :اتحادیه برن

دالیــل متعــددی بــرای ایــن امــر وجــود دارد .در ســمت تقاضــا ،بیثباتــی در
خاورمیانــه ،ســلب مالکیتهــای شــناخته شــده در امریــکای التیــن ،مذاکــره مجــدد
قــرارداد در کشــورهای صادرکننــده منابــع ،و دلیــل آخــر از حیــث ترتیــب ،اســتفاده
از بیمــه ریســک سیاســی بــرای کاهــش محدودیتهــای ســرمایهای بســتانکاران و
ســرمایهگذاران مالــی بــوده اســت .در ســمت عرضــه ،عرضــه محصــوالت بیم ـهای
جدیــد ،تمدیــد زمــان سررســید بیمهشــونده و شــرکتهای جدیدالــورود بخــش
خصوصــی بــه بــازار بیمــه ریســک سیاســی ظرفیــت ایــن بازارهــا را افزایــش داده
اســت .دادههــای اتحادیــه بــرن نشــان میدهنــد کــه در ســال  ،۲۰۱۲اعضــا جمعـاً
 ۱.۸تریلیــون دالر ،معــادل  ۱۰درصــد از ارزش معامــات بینالمللــی ،دارایــی
بیمهشــده داشــتند .از ســال  ،۲۰۰۸بیمهگــران اعتبــار صــادرات اتحادیــه بــرن ۲۲
میلیــارد دالر بابــت پرداخــت غرامــت بیمــه ،از جملــه بیمــه ریسـکهای سیاســی و
تجــاری پرداختنــد .ســال  ،۲۰۱۲دو کشــوری کــه بیــش از همــه مطالبــات بیمـهای
داشتند ایاالت متحده و ایتالیا بودند (جدول  ۱۱.۱را ببینید).
گرچــه جملهبنــدی قراردادهــای بیمــه بایــد بــه دقــت موشــکافی شــود ،امــا
اصــوالً پوشــش بیمــه ریســک سیاســی میتوانــد فراگیــر باشــد .مــوارد تحت پوشــش
ایــن بیمــه شــامل اقدامــات ســالب مالکیــت ،ریســک عــدم تبدیلپذیــری یــا
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انتقالپذیــری ارز ،خشــونت سیاســی و نقــض میباشــند .جالــب توجــه اســت کــه
از بیــن همــه ایــن مــوارد ،پیمایــش ســرمایهگذاری جهانــی و ریســک سیاســی
آژانــس تضمیــن ســرمایهگذاری چندجانبــه در ســال  ۲۰۱۳در بیــن ســرمایهگذاران
نشــان داد کــه «بیمــه ریســک سیاســی در مــورد ریســک خشــونت سیاســی و ســلب
مالکیــت اثربخشــی بیشــتر و در مــورد نقــض قــرارداد و تغییــرات نظارتــی نامطلــوب
اثربخشی کمتری دارد».
اقدامــات ســالب مالکیــت .اشــکال اقدامــات ســالب مالکیــت مصــادره ،ســلب
مالکیــت ،ملیســازی و محرومیــت (از حقــوق) اســت کــه بــا عبــارت اختصــاری
 1CENDنامگــذاری شــده اســت .ســلب مالکیــت نــه تنهــا بــه تصــرف کل داراییهــا،
بلکــه بــه ســلب مالکیــت غیرمســتقیم (خزنــده) ،کــه ممکــن اســت در آن
سیاسـتهایی بــا انگیــزه سیاســی بــا توانایــی درآمدزایــی ســازمان مداخلــه داشــته
باشــند ،نیــز اطــاق میشــود .بهعنــوان مثــال ،ســلب مالکیــت نــاوگان هوایــی
هواپیمایــی کویــت توســط عــراق در طــی حملــه کویــت در ســال  ۱۹۹۱ســبب شــد
تــا مبلــغ  ۲۳۰میلیــون دالر ظــرف مــدت  ۳۰روز از جانــب بیمهگــر بــه دولــت
کویــت کــه هواپیمایــش را تحــت پوشــش بیمــه ریســک سیاســی قــرار داده بــود،
پرداخــت شــود( .بیمهگــر توانســت بــا تملــک و فــروش هواپیمــا پــس از جنــگ
مبلــغ پرداختــی آن را تأمیــن کنــد) پوشــش بیم ـهای  CENDبیمهشــوندگان را در
مقابــل مشــاجرات مالیاتــی و بلوکــه شــدن حســاب بانکــی نیــز مصــون نگــه
میداشــت ،مشــروط بــر اینکــه بتواننــد ثابــت کننــد کــه ایــن اتفاقــات انگیــزهای
سیاسی داشته است.
ریســک عــدم تبدیــل یــا انتقــال ریســک .کارگــزاران معامــات مالــی
قیمــت باالیــی بــرای ایــن نــوع بیمــه در نظــر میگیرنــد ،زیــرا ممکــن اســت
مطالبــات بیم ـهای بــه دالیــل متعــددی پیــش آینــد .در حالیکــه ،مسدودســازی
فعــال (حســاب بانکــی) توســط دولــت و بانــک مرکــزی تبدیلکننــده پــول رایــج
داخلــی بــه ارز خارجــی یکــی از رویدادهــای بدیهــی اســت و اغلــب دیــده نمیشــود،
کــرات رخ میدهــد .امــا ایــن نــوع
مسدودســازی منفعــل در قالــب تأخیــر بــه ّ
اتفاقــات مشــمول ایــن نــوع بیمــه نمیشــوند .افــزون بــر ایــن ،بیمــه شــرایط ســابق
1. confiscation, expropriation, nationalization and deprivation
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را شــامل نمیشــود .بهعنــوان مثــال ،ســال  ۲۰۱۲بــه خوبــی معلــوم بــود کــه
پرداختهــای شــرکت نفتــی دولتــی مصــر ،EGPC ،تأخیــر زیــادی داشــتهاند کــه از
زمــان ســرنگونی دولــت حســنی مبــارک در ســال  ۲۰۱۱و ادامــه یافتــن ابهامــا ت
سیاســی ایــن تأخیــر بیشــتر نیــز شــد .بیمــه ریســک سیاســی ایــن مــوارد را بــرای
هیــچ ســرمایهگذار یــا وامگیرنــده بینالمللــی در قبــال  EGPCپوشــش نمــیداد.
عــاوه بــر همــه ایــن مــوارد ،بیمــه ریســک ناشــی کاهــش ارزش ارز را بــه جــز
مــواردی کــه اقدامــات کنتــرل ســرمایه نیــز بــرای ممانعــت از انتقــال ارز صــورت
گیــرد ،پوشــش نمیدهــد .ایــن ریسـکها بایــد بــا بکارگیــری ســاختارهایی کــه در
بــاال اشــاره شــد (بخــش «ســازماندهی معاملــه» را ببینیــد) یــا وامهــای برحســب
پــول رایــج داخلــی و فــرار از تبــادالت ارز متقابــل کاهــش یابنــد ،مشــروط بــر اینکــه
کشور بازارهای مالی و سرمایه توسعهیافتهای داشته باشد.
نقــض قــرارداد .ایــن پوشــش بیمــهای در مــورد ســرمایهگذاریها یــا
پروژههایــی ســودمند اســت کــه دولــت میزبــان شــرایط قــرارداد را تغییــر میدهــد.
ایــن پوشــش بیمــهای را میتــوان بــه ریســکهای قانونــی نیــز تعمیــم داد .ایــن
شکل  .۱۱.۲رویدادهای نقض قرارداد برحسب بخش صنعتی
تعداد رویدادها

موارد دیگر

(هریک کمتر از  5درصد)
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نــوع ریســکهای کشــوری معمــوالً در پروژههــای اســتخراج معــدن ،تســهیالت
همگانــی (بهخصــوص بــرق) و ســایر ســرمایهگذاریهای زیرســاخت دیــده
میشــود (شــکل  ۱۱.۲را ببینیــد) .مطالبــه بیمــه در صورتــی صــورت میگیــرد کــه
دولــت میزبــان ســرمایهگذار را از داوری منــع کــرده باشــد ،یــا در صورتــی کــه
حکــم داوری بــه نفــع ســرمایهگذار باشــد ،امــا دولــت میزبــان اقــدام بــه پرداخــت
نکنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن پوشــش بیمـهای پرهزینــه اســت و ممکــن اســت در ایــن
مــورد کــه اقــدام دولــت انگیــزه سیاســی داشــته یــا خیــر ،مخالفتهایــی وجــود
داشــته باشــد .پوششــی مشــابه ،بــا نــام عــدم امــکان اجــرای قــرارداد (بــه دلیــل
حــوادث غیرمترقبــه) ،بطــور ویــژه بــرای ریس ـکهایی قابلاســتفاده اســت کــه در
قراردادهــای تجاری-مالــی بــا نهادهــای دولتــی بوجــود میآینــد .ایــن عنــوان
فراگیــر ریسـکهای تجــاری متعــددی ،از ریســک عــدم پرداخــت تــا لغــو واردات یــا
صادرات ،را شامل میشود.
تبادلهای نکول اعتبار و مشتقات برای ممانعت از ریسک

تبــادل نکــول اعتبــار نــوع دیگــری از بیمــه اســت کــه محوریــت آن نکــول
وامگیرنــدهای خــاص اســت .خریــداران ایــن نــوع بیمــه ایــن امــکان را بدســت
ن را بــه مؤسسـهای بفروشــند کــه در صــورت نکــول وامگیرنــده
میآورنــد کــه تضمیـ 
از بیمــه تبادلهــای نکــول اعتبــار اســتفاده کنــد .هماننــد بیمــه ریســک سیاســی،
بیمــه تبادلهــای نکــول اعتبــار نیــز احتمــال نکــول را نمیکاهــد؛ بلکــه تنهــا زیــان
بــا فــرض نکــول را کاهــش دهــد .قیمــت ایــن بیمــه معــادل اســپرد تبادلهــای
نکول اعتبار است که بصورت درصد مبلغ موهومی بیمهشده بیان میشود.
بنابرایــن ،بــرای تشــخیص درک بــازار از احتمــال نکــول وامگیرنــده ،اســپرد
تبادلهــای نکــول اعتبــار بــه دقــت پایــش میشــود .امــا ایــن بیمــه بازارهــای
تبادلهــای نکــول اعتبــار بــا نقدینگــی بــاال را میپذیــرد کــه ممکــن اســت همــواره
بــرای وامگیرنــدگان بازارهــای نوظهــور ایــن چنیــن نباشــد .در اوج بحــران ســال
 ۲۰۰۸و بحــران جنــوب منطقــه یــورو در ســال  ،۲۰۱۰اســپرد تبادلهــای نکــول
اعتبــار بــه حــدود باالیــی رســید .کالبدشــکافیها نشــان میدهنــد کــه هرچنــد
فاکتورهــای مشــابهی تعیینکننــده اســپرد اوراق قرضــه دولتــی و اســپرد تبادلهــای
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نکــول اعتبــار هســتند  -ماننــد مبانــی اقتصــاد کالن ،افــت ریس ـکپذیری جهانــی،
ریســکهای خارجــی و نقدینگــی  -اســپرد تبادلهــای نکــول اعتبــار میــل
بیشتری به جهش اضافی داشته است.
تبــادالت نکــول اعتبــار ســودمندند ،امــا ایــن نــوع محصــوالت ممکــن اســت
حــس امنیــت کاذبــی را بــه ســرمایهگذاران بدهنــد کــه منجــر بــه دس ـتکمگیری
ریســک شــود .زیانهــای مربــوط بــه تبــادالت نکــول اعتبــار ،علــت مســاعده مالــی
 ۸۵میلیــارد دالری دولــت بــه  AIGدر ســال  ۲۰۰۸بــود ،و ایــن اتفــاق در حالــی رخ
داد کــه بــا توجــه بــه بــازار تبادلهــای نکــول اعتبــار ،وارن بوفــه ،از افــراد بــا نفــوذ
در ســرمایهگذاری امریــکا ،از «ســاحهای کشــتارجمعی مالــی» خبــر داد .بــازار
تبادلهــای نکــول اعتبــار در دهــه گذشــته رشــد قارچگونــهای داشــتند و ارزش
موهومــی ســالیانه تبادلهــای نکــول اعتبــار (ارزش اســمی ،نــه ارزش بــازار) از
مقــدار بیشــینهاش بــا ارزش  ۵۸.۲تریلیــون دالر در ســال  ،۲۰۰۷در قیــاس بــا ۶.۴
تریلیــون دالر در ســال  ،۲۰۰۴پیشــی گرفــت .ایــن اتفــاق ســواالتی را بوجــود آورد
از جملــه اینکــه آیــا در ایــن بــازار ،تجارتهــای ســوداگرانه ،جــای مصونیــت واقعــی
در مقابــل ریسـکها را اشــغال کــرده یــا خیــر؟ ســال  ،۲۰۱۲ناظریــن مالــی اروپــا در
ن اصلــی پیــدا
زمانیکــه تبادلهــای نکــول اعتبــار ارتباطــی بــا مالکیــت تضمیــ 
نمیکــرد ،بــه منــع فــروش «بــدون مصونیــت» تبادلهــای نکــول اعتبــار رأی
دادنــد .تبادلهــای نکــول اعتبــار دولتــی نیــز اغلــب بــرای پوشــش نکــول نهادهــای
نیمهدولتی ،بانکهای دولتی یا سازمانهای دولتی خریداری میشود.
امــا ایــن بیمــه جهــت پرداخــت مطالبــات ،فــرض میگیــرد کــه دولــت تــا زمان
نکــول نهــاد دولتــی دچــار نکــول شــده اســت ،کــه الزامــا ً ایــن گونــه نیســت .در
صورتــی کــه نهــاد نیمهدولتــی کــه دچــار نکــول شــده بزرگتریــن بانــک کشــور یــا
یــک شــرکت ملــی نفــت باشــد ،فــرض فــوق میتوانــد انتظــاری معقــول باشــد ،امــا
اگــر آن نهــاد شــرکت دولتــی ســیمان یــا شــرکتی مخابراتــی باشــد ،انتظــار معقولــی
نیست.
بســیاری از اوراق بهــادار مشــتقه دیگــر نیــز بــرای مصونیــت در مقابــل
ریســکهای خــاص اســتفاده میشــوند .بســیاری از ایــن ریســکها را میتــوان
بــه معاملــه افــزود تــا مصونیتــی در مقابــل ریس ـکهای غیرمنتظــره نــرخ تبدیــل،
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نــرخ بهــره و قیمــت کاال ایجــاد شــود .از قراردادهــای پیشــرو و آتــی معمــوالً بــرای
مصونیــت در مقابــل ریسـکهای ارز اســتفاده میشــود .تعییــن روزانــه ســود و زیــان
قــرارداد آتــی متناســب بــا ارزش بــازار (ارزشگــذاری دارایــی براســاس قیمــت روزانه
بــازار) مســتلزم اصــاح حســاب حاشــیه وامگیرنــده و افزایــش موجــودی حســاب در
صورت عدم مطابقت نرخ تبدیل با تمایل وامگیرنده است.
بنابرایــن ،فــرض اینکــه بــازاری بــا نقدشــوندگی بــاال وجــود دارد کــه ایــن
اطالعــات را فراهــم میکنــد ،ماننــد مصونیــت ،میتوانــد بــه کاهــش ریســک طــرف
مقابــل نیــز کمــک کنــد .بکارگیــری ایــن ابــزار مصونســازی در کشــورهایی کــه
نگــران تغییرپذیــری ارز بــوده و یــا تدابیــر کنتــرل ســرمایه یــا محدودیتهــای
دیگــری دارنــد مجــاز نیســت .در ایــن مــورد ،قراردادهــای آتــی غیرتحویلــی 1بــرای
مصونیــت محدودههــای خطــر پــول رایــج داخلــی بــهکار میرونــد .ایــن نــوع
مصونیتهــا میتواننــد شــرط پیــش از انجــام معاملــه باشــند تــا ثابــت شــود کــه
وامگیرنــده در مقابــل ریســکها مصونیــت دارد و اوراق بهــادار مشــتقه تحــت
ضمانــت انجمــن مشــتقات و اوراق بهــادار بینالمللــی 2هســتند .بهعنــوان مثــال،
اگــر معاملــه وامــی متعلــق بــه یــک شــرکت هواپیمایــی باشــد ،بخشــی از شــرط وام
میتوانــد ایــن باشــد کــه وامگیرنــده هزینههــای ســوخت خــود را ضمانــت میکنــد
(بدیــن معنــا کــه هزینــه ســوخت را در مقابــل افزایــش قیمــت نفــت بیمــه میکند).
همچنیــن ،اگــر در پــروژهای بــه قهوهســازی نیــاز اســت ،مصونیــت قیمــت کاال
(بــرای بیمــه کــردن در برابــر افــت قیمــت قهــوه) میتوانــد بــه کاهــش ایــن
ریسکها کمک کند.
ایــن روشهــای کاهــش ریســک  -بیمــه ریســک سیاســی ،تبادلهــای نکــول
اعتبــار و قراردادهــای آتــی غیرتحویلــی  -اغلــب بطــور کلــی ابزارهــای انتقــال
ریســک نامیــده میشــوند .اساس ـاً ،ایــن روشهــا ریســک کشــوری میزبــان را بــه
کشــور بیمهگــر یــا کشــوری کــه راهــی بــرای مصونیــت در مقابــل ریســک ارائــه
میکنــد ،انتقــال میدهنــد .بــا توجــه بــه مســائل اوراقبهادارســازی و مــدل مبــدأ
و توزیــع کســب و کار ،از بحــران ســال  ۲۰۰۸انتقــال ریســک بــه رویــدادی بدنــام
1. non-deliverable forwards
2. International Securities and Derivatives Association
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تبدیــل شــده اســت .امــا حتــی قبــل از بحــران ،اســتفاده از ایــن گونــه ابزارهــا بــرای
کاهــش ریســک محدودیتهایــی داشــت .در مــورد بیمــه ریســک سیاســی ،هرچنــد
بهنظــر پوشــش بیمــهای جامعــی اســت ،امــا دشــواریهای تعریــف رویدادهــای
عامــل ریســک مســائلی را بــرای مطالبــات بــه دنبــال دارد .بهعنــوان مثــال ،در مــورد
ســلب مالکیــت غیرمســتقیم کــه در آن دولــت سیاســتهای گوناگونــی را اجــرا
میکنــد کــه قابلیــت ســوددهی پــروژه را تضعیــف میکنــد ،اثبــات اینکــه ایــن
اقــدام بــا انگیــزه سیاســی همــراه بــوده یــا ســرمایهگذاری خاصــی را هــدف قــرار
داده کار دشــواری اســت .گذشــته از ایــن ،اگــر وامگیرنــده یــا ســرمایهگذار مطالبهای
کند ،مجبور خواهد شد که داراییاش را به بیمهگر بازگرداند.
هزینــه بیمــه ریســک سیاســی نیــز اغلــب کســب و کارهــا را دلســرد میکنــد،
بهخصــوص اگــر شــرایط رو ب ـ ه وخامــت در کشــور نشــان دهــد کــه چنیــن راهــی
برای کاهش ریسک ضروری است.
در بازارهــای تبــادالت نکــول اعتبــار و قراردادهــای آتــی غیرتحویلــی ،چیرگــی
مبــادالت ســوداگرانه در آن خــود یــک مســئله اســت ،همانطــور کــه تثبیــت بــازار
نیــز (طــوری کــه طرفیــن معاملــه نتواننــد قیمتگــذاری کننــد) درســت در زمــان
بحــران مشکلســاز اســت .بــا وجــود ایــن ضعفهــا ،بیشــتر مطالعــات نشــان
میدهنــد کــه ایــن بیمههــا جامعیــت قابلتوجهــی بــه بســیاری از بازارهــای
دارایــی داده ،نقدینگــی را بــاال بــرده و تحریفــات قیمتگــذاری را کاهــش میدهنــد.
اغلــب ،بــه جــز مــوارد عــدم کفایــت سیســتمها و کنترلهــای چارچــوب مدیریــت
ریســک ،ایــن مســائل چیــزی بیــش از خــو ِد ابــزار مصونیــت نیســتند .یکــی از
نمونههــای کالســیک آن معاملهگــری بنــام نیــک لیســون اســت کــه در بانــک
بارینگــز ســرمایهگذاری کــرده بــود .او مســئولیت معامــات را برعهــده داشــت ،امــا
دفاتــر ثبــت معامــات خــود را کــه زیانهایــش را در آن پنهــان کــرده بــود نیــز
یکرد.
نگهداری م 
مشارکت چندجانبه

احتمــال نکــول یــا مســائل بازپرداخــت در معامالتــی قابلکاهشانــد کــه
مؤسســات اعتبــار صادراتــی یــا بانکهــای ســرمایهگذار چندجانبــه در آن نوعــی
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مشــارکت داشــته باشــند  -و یــا وامگیرنــده مشــترک داشــته باشــد .از بیــن
بانکهــای ســرمایهگذار چندجانبــه میتــوان بانــک جهانــی یــا بــازوی بخــش
خصوصــی آن ،شــرکت مالــی بینالمللــی 1یــا بانکهــای چندجانبــه منطقــهای
نظیــر بانــک بازســازی و توســعه اروپــا ،بانــک توســعه آفریقــا ،بانــک توســعه آســیا،
مؤسســه توســعه آندئــان و بانــک توســعه بینملیتــی امریــکا را نــام بــرد .ایــن
بانکهــای چندجانبــه و بیمهگــران وابســته بخــش دولتیشــان اغلــب اهــرم مالــی
قویتــر و دولتهــای مرکــزی میزبانــی دارنــد کــه یــک طــرف قــرارداد وام یــا
ســرمایهگذاریاند .مواقــع بــروز مشــکالت پرداخــت کــه بســتانکار ممتــاز ایــن
نهادهــا ملــزم بــه بازپرداخــت وام (بدهــی) اســت ،کاهــش ریســک کشــوری را بــه
دنبــال دارد .دولتهــای میزبــان در وامهایــی کــه یــک طرفشــان بانکهــای
چندجانب ـ ه اســت ،کمتــر تمایــل بــه نکــول دارنــد ،زیــرا عواقــب زیانبــار بزرگــی
برای دسترسی به بازارهای سرمایه دارد.
ایــن بانکهــای چندجانبــه در مــوارد تأخیــر در سررســید پروژههــای
زیرســاختی بلندمــدت بخشــی از وام را ضمانــت میکننــد .بانکهــای چندجانبــه
معمــوالً ایــن پروژههــا را بــه عنــوان ضامــن ثبتشــده بــه همــراه بیمهگــران
خصوصــی ســازماندهی میکننــد کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد تــا از حمایــت
چندجانبــه بهرهمنــد شــوند .تأمیــن ســرمایه بلندمــدت زیرســاختها یــا پروژههــا
اغلــب بــه دو قســمت تقســیم میشــود کــه وام  A/Bنامیــده میشــوند .وام A
متشــکل از وامگیرنــدگان چندجانبــه و ســایر وامگیرنــدگان رســمی دوجانبــه و وام B
دارای مشــارکت بخــش خصوصــی ،امــا تحــت حمایــت طرحهــای کاهنــده ریســک
وام  Aاست که معموالً بیمه ریسک سیاسی بخش دولتی را شامل میشوند.
ایــن نــوع ســرمایهگذاری مشــترک اغلــب تنهــا راه مشــارکت دادن بخــش
خصوصــی در تأمیــن ســرمایه بلندمــدت در کشــورهای پرریســک اســت .مشــارکت
ســرمایهگذاران چندجانبــه نــه تنهــا تأمیــن اطالعــات و امــکان تحلیــل گســترده،
بلکــه سرپرســتی پــروژه و مدیریــت مجموعــه پرداختهــای اصــل و فــرع را نیــز
تضمیــن میکنــد .در بخــش مالــی ،چتــر حمایتــی بیمــه ریســک سیاســی بخــش
دولتــی و وضعیــت وامگیرنــده ممتــاز بــه دنبــال مشــارکت چندجانبــه میتوانــد بــه
1. International Finance Corporation
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ایــن معنــا باشــد کــه بســتانکاران بخــش خصوصــی میتواننــد ســرمایه کمتــری را
بــرای وام کنــار بگذارنــد و ایــن امــکان را فراهــم کننــد تــا پــروژه بــه حــدود نصــاب
مختلف نسبت ریسک به بازده داخلی برسد.
طرحهای کاهش ریسک عملیاتی برای سرمایهگذاران مستقیم

کاهــش ریســک در تصمیمــات ســرمایهگذاری مســتقیم اغلــب نیازمنــد تعهــد
بلندمــدت و داراییهــای مــادی اســت کــه ریس ـکها را درونیســازی کننــد .ایــن
ریســکهای بلندمدتتــر بــا ســازماندهی کاهــش ریســک حــول  ۴گزینــه
مدیریت میشوند :جلوگیری ،کاهش ،انتقال و حفظ.
بــا تصمیمگیــری بــرای عــدم ســرمایهگذاری ،وام ،ادغــام یــا هــر روش دیگــری
میتــوان از ریســک جلوگیــری کــرد ،زیــرا ایــن ریســک بیــش از حــد زیــاد اســت
(راهــکار «نــه گفتــن») .از ســوی دیگــر ،مدیریــت میتوانــد ریســک را حفــظ کنــد
یــا تصمیــم بــه ادامــه کار بــا وجــود ریســک بگیــرد ،امــا عــاوه بــر ایــن میتوانــد
ن وی کمــک کنــد .ایــن مســئله،
تدابیــری اتخــاذ کنــد کــه بــه مصونیــت ســازما 
بطــور مثــال ،در شــرکتهای نفتــی و ســایر شــرکتهای صنایــع اســتخراجی کــه
اغلــب بایــد در حوزههــای قضایــی بســیار ناپایــدار فعالیــت کننــد ،معمــول اســت.
یکــی از نمونههــای خــوب آن شــرکت زیمپالتــس اســت (مطالعــه مــوردی  ۱۱.۱را
ببینیــد) کــه یکــی از چنــد ســرمایهگذاران بینالمللــی اســت کــه بــا وجــود
درگیــری داخلــی و بینظمیهــای اقتصــادی دهــه قبــل در زیمبــاوه باقــی مانــد.
گذشــته از ایــن ،اســتقراض برحســب پــول رایــج داخلــی از ســوی شــرکتهای
تابعــه یکــی از راههــای مهــار تغییرپذیــری نــرخ تبدیــل و نیــز مصونیــت در مقابــل
آن است.
بیــن ایــن دو ســر طیــف ،ســرمایهگذاران میتوانــد بــرای کاهــش یــا انتقــال
ریس ـکها تــاش کننــد .الزمــه انتقــال ریســک به رهگیــری از بیمــه اســت (بــاال را
ببینیــد) .امــا تولیدکننــدگان نیــز میتواننــد برخــی از ریسـکها را ،بطــور مثــال ،از
طریــق انتقــال هزینههــای باالتــر ناشــی از کاهــش قیمــت ارز بــه واســطه
قیمتهــای باالتــر ،بــه مشــتریان منتقــل کننــد .ســرمایهگذاران مســتقیم
تاکتیکهــای دیگــری دارنــد کــه میتواننــد از آن طریــق ریســکها را کاهــش
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دهنــد ،مثــ ً
ا ورود تدریجــی بــه بــازار بــرای آشــنایی اولیــه ،ســرمایهگذاریهای
مشــترک بــا شــرکای داخلــی ،مشــارکت در ســازمانهای اجتماعــی محلــی ،برقــراری
روابــط بــا اشــخاص سیاســی محلــی و ملــی (هرچنــد ایــن روش میتوانــد یــک
مســئولیت نیــز باشــد) و راهانــدازی کارخانــه یــا فروشــگاههای خردهفــروش در
مکانهــای متعــدد .پیمایــش ســرمایهگذاری جهانــی و ریســک سیاســی واحــد
اطالعــات اکونومیســت  -آژانــس تضمیــن ســرمایهگذاری چندجانبــه در ســال
 ۲۰۱۳در مــورد راههــا و ســازوکارهای کاهــش ریسـکهای سیاســی روشهــای ورود
تدریجــی بــه بازارهــا ،بهرهگیــری از ســرمایهگذاریهای مشــترک و تحلیــل
ریســک سیاســی/اقتصادی بــه عنــوان ســه روش ممتــاز کاهــش ریســک معمــول یاد
کــرده اســت کــه حــدود نیمــی از شــرکتکنندگان پیمایــش از آنهــا بهــره گرفتنــد.
تنهــا  ۱۵و  ۱۲درصــد از شــرکتکنندگان ایــن پیمایــش بــه ترتیــب از بیمــه
ریسک سیاسی و تبادلهای نکول اعتبار استفاده کردند.

مطالعه موردی ۱۱.۱

ایمپالتس و زیمپالتس :کنار آمدن با ریسکهای سیاسی

شــرکت ایمپالتــس (هلدینگهــای امپــاال پالتینیــوم) ،کــه یــک شــرکت
اســتخراج معــدن و پاالیشــگر فلــزات گــروه پالتیــن در آفریقــای جنوبــی اســت ،و
شــرکت زیمپالتــس ،پالتیــن اســتحصالی دو مــورد از بزرگتریــن رگههــای معــدن در
دنیــا را تولیــد میکننــد کــه مجتمــع بوشــولد در آفریقــای جنوبــی و گریــت دایــک
در زیمبــاوه هســتند .هــر دو شــرکت تاکتیکهایــی بــرای کار تحــت شــرایط
درگیریهای داخلی شدید ابداع کردهاند.
ســال  ،۲۰۱۳گــزارش ســاالنه یکپارچــه ایمپالتــس در مــورد  ۱۰ریســک
اســتراتژیک ۶ ،ریســک سیاســی و اقتصــاد کالن را مشــخص نمــود .ایــن ریس ـکها
شــامل ریســکهای عملیاتــی معمــول نظیــر حساســیت بــه نوســانات قیمــت
جهانــی فلــزات گــروه پالتیــن ،تغییرپذیــری نــرخ تبدیــل رانــد بــه دالر و ناآرامــی
ی نظیــر عــدم قطعیــت ریســک سیاســی
نیــروی کارگــر هســتند .ریسـکهای سیاسـ 
و نظارتــی و حفــظ مجــوز اجتماعــی جهــت فعالیــت نیــز جــزء ریســکهای
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سیاسـیاند کــه کاهششــان دشــوارتر اســت .تدابیــر اتخــاذ شــده جهــت پاســخ بــه
این ریسک براساس گزارش ساالنه عبارتست از:
حفــظ تمــاس منظــم بــا مقامــا ت دولتــی ،پیــروی کامــل از قانــون و

قوانیــن نظارتــی در محیطــی بــا پویایــی همیشــگی ،ســرمایهگذاری در

طرحهــای توســعه جمعــی و اجتماعی....حفــظ روابــط ســالم و بــا نفــع

مشترک با جوامع و عموم مردم.

براســاس قانــون زیمبــاوه ،دولــت امتیــاز مالکیــت ســهم بزرگــی از کلیــه
شــرکتهای اســتخراجی را بــه عنــوان بخشــی از فرآينــد بومیســازی کشــور
بدســت آورد .امــا تاکتیکهــای مدیریتــی کــه شــرکت زیمپالتــس اتخــاذ کــرد از
ایــن حــدود نیــز فراتــر رفتنــد کــه شــامل پذیــرش وظایفــی بــود کــه معمــوالً
توســط دولــت پذیرفتــه میشــدند ،ماننــد جادهســازی و ســاخت نیروگاههــای
بــرق .طرحهــای توســعه اجتماعــی شــامل ســرمایهگذاری در زمینــه ســامت،
آمــوزش و مکانهــای اقامتــی بــود .دولــت آفریقــای جنوبــی در سرتاســر کشــور
دســتور داد تــا کلیــه معــادن شــریکی بــرای توانمندســازی ســیاه اقتصادی 1داشــته
باشــند و در فعالیتهایــی کــه معمــوالً از مســئولیتهای دولــت شــهری محســوب
میشــوند ،مشــارکت کننــد .شــرکت بزرگــی نظیــر ایمپالتــس بــا شــانه خالــی
کــردن از زیــر چنیــن وظایفــی ،ریســک از دســت دادن پروانــه اســتخراج معــدن را
پذیرفــت؛ امــا بــا تقبــل ایــن وظایــف ،خــودش را در مقابــل اغلــب تهدیدهــای
دولتــی مصــون کــرد ،زیــرا دولــت از اعتمــادش بــه ایــن شــرکت بــرای ارائــه
خدمات دولتی اولیه کاسته بود.
امــا ایــن اســتراتژی معایبــی داشــت کــه ضمــن مدیریــت برخــی ریس ـکهای
سیاســی ،ریسـکهای جدیــدی بوجــود مـیآورد .همانطــور کــه اعتصاب گســتردهای
کــه ایــن بخــش صنعــت در آفریقــای جنوبــی را تحــت تأثیــر قــرار داد نشــان
میدهــد ،سیاس ـتهای اجتماعــی ،حفاظتــی در مقابــل تعارضــات روابــط صنعتــی
ایجــاد نمیکننــد .افــزون بــر ایــن ،ایــن انتظــار در جامعــه شــروع بــه شــکلگیری
میکنــد کــه خدمــات و زیرســاخت اولیـهای کــه بایــد دولــت عرضــه مکنــد توســط
اشــخاص حقوقــی (شــرکتها) ارائــه میشــود .اکنــون دولــت ،کــه اصــوالً میتواننــد
1. Black Economic Empowerment
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در انتخابــات آینــده اختیــار حاکمیــت را از آن بگیرنــد ،مقصــر مشــکالت داخلــی
زیرســاخت و ارائــه خدمــات نیســت ،بلکــه مقصــر آنهــا اشــخاص حقوقیانــد.
بنابرایــن ،مردمــی کــه از شــرایط معیشتیشــان احســاس رضایــت ندارنــد ،تصمیــم
میگیرنــد تــا بــا بســتن راه ورود معــدن نســبت بــه البــی کــردن بــا سیاســتمداران
دور از دســترس بــه احتمــال قویتــر ،بــه خدمــات بهتــری دســت یابنــد .بــه تازگــی
در آفریقــای جنوبــی ،ایــن نارضایتــی ســبب تعطیلــی معــادن و افزایــش هزینههــای
عملیاتی شد.

نقاط قوت و ضعف برخی از اقدامات کاهش ریسک

دراینجــا بــه برخــی از نمونههــای فرضــی نقــاط قــوت و ضعــف تدابیــر کاهــش
ریسک اشاره خواهد شد.
وام  ۵ساله به یک شرکت بورسی اکتشاف و تولید نفت انگلیسی در قزاقستان

بخشــی از وام بایــد بــا انتشــار ســهام جدیــد در لنــدن بازپرداخــت میشــد .ایــن
روش بــه نظــر ســاختار مناســبی بــرای حــذف ریسـکهای کشــوری اســت .انتشــار
ســهام در انگلســتان صــورت میگیــرد و از ایــن طریــق بازپرداخــت وام انجــام
میشــود .ریســکی کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه ســبب رویدادهــای
ناگــوار قزاقســتان یــا رکــود بــازار ســهام در انگلســتان انتشــار ســهام قابلانجــام
نباشــد .ممکــن اســت انتشــار ســهم بــه زمــان دیگــری موکــول شــود یــا محــدوده
انتشار سهام کوچکتر شود .در این صورت ،قادر به پوشش وام نخواهد بود.
وام  ۷ساله به یک اپراتور فرودگاهی اسپانیایی برای فرودگاهی در مصر با

تضمیننامههای اصلی شرکت اسپانیایی

در ســال  ،۲۰۱۰کســی پیشبینــی نمیکــرد کــه رژیــم حســنی مبــارک در
اوایــل ســال  ۲۰۱۱ســقوط کنــد .تمــام کاری کــه ارزیابــی ریســک کشــوری و
سیاســی میتوانســت انجــام دهــد تأکیــد روی ریســک مخــرب تغییــر رژیــم بــود.
همــه میدانســتند کــه حســنی مبــارک بیمــار اســت و تصمیــم دارد پســری را کــه،
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براســاس گزارشهــا نیــروی نظامــی مصــر راضــی بــه جانشــینیاش نبــود ،دامــاد
کنــد .در ارزیابــی ریســک سیاســی نیــز تأکیــد روی خــاء سیاســی احتمالـیای بــود
کــه بــا ســرنگونی رژیمهــای اســتبدادی بلندمــدت بوجــود میآیــد .در نتیجــه
سیاســت محتاطانـهای کــه مصــر اتخــاذ کــرد ،خریــد بیمــه ریســک سیاســی بــرای
مصونیــت در مقابــل خشــونت سیاســی ،اقدامــات ســالب مالکیــت و عــدم
تبدیلپذیــری ارز بــرای چنیــن رویــدادی بــود .تضمیننامههــای اصلــی شــرکت
ســاختمانی اســپانیایی اطمینانخاطــر چندانــی بــرای مصــر نداشــت ،زیــرا در ســال
ج خــود رســیده بــود و ارزش
 ،۲۰۱۰بحــران ریســک ملــی در منطقــه یــورو بــه او 
داراییهــای اســپانیا نیــز در حــال کاهــش بــود و شــرکتهای ســاختمانی بســیاری
را در معرض خطر قرار داد.
شرکت آسیایی تجهیزات ساختمانی فعال در چندین کشور آفریقایی

شــرکت آســیایی تجهیــزات ســاختمانی ســپردههایی نــزد شــرکت تابعــه بانــک
ی آن اظهــار داشــتند کــه معامــات
بســتانکار در هنگکنــگ داشــت و تیــم تجــار 
شــرکت بایــد رتبهبنــدی آســیایی هنگکنــگ را داشــته باشــد .امــا رتبــه معاملــه،
رتبــه میانگیــن ترکیبــی کشــورهای آفریقایـیای شــد کــه ایــن شــرکت بــا آنهــا در
تمــاس بــود .بــه جــز مــواردی کــه شــرکت ســاختمانی آســیایی بتوانــد
تضمیننامههــای اصلــی را ارائــه کنــد ،رتبهبنــدی معاملــه براســاس کشــور مبــدأ
غیرمنطقــی اســت .ایــن مطلــب کــه شــرکت ســاختمانی در بانــک بســتانکار ســپرده
داشــته اســت ارتباطــی بــا بحــث رتبهبنــدی نــدارد ،زیــرا بانــک هیــچ دسترســی
قانونی به سپردهها نداشت.
استهالک 1وام  ۷ساله تثبیتشده برای تبادل شناور با شرکت استخراج معدن در

بولیوی

ایــن تبــادل مربــوط بــه بازپرداخــت وام از ســوی بانــک چینــی بــه شــرکت
بولیویایــی بــه منظــور افزایــش ســرمایه بــود .عــاوه بــر ایــن ،یــک قــرارداد
برداشــت بــا شــرکت چینــی در زمینــه فــوالد منعقــد شــد کــه براســاس آن،
1. amortising
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شــرکت بولیویایــی بایــد مبلــغ را در قبــال فــوالد تحویــل شــده در حســابی
برونمــرزی واریــز میکــرد .ظاهــراً ،کل ایــن فرآینــد بهشــدت پیچیــده بــوده و
بهنظــر تدبیــر مناســبی بــرای کاهــش ریســک میباشــد .حســاب برونمــرزی،
ریسـکهای ارزی را کاهــش خواهــد داد و قــرارداد برداشــت امنیــت صــادرات را
نســبتاً بهبــود خواهــد بخشــید .ایــن تبــادل ریســک ،افزایــش نــرخ بهــره بــرای
وامگیرنــده را میکاهــد ،زیــرا نرخهــای ثابــت بــا نرخهــای شــناور تبــادل
میشــوند .ریســک اصلــی ،ریســک سیاســی اســت ماننــد ســلب مالکیــت و
ملیســازی توســط رژیــم افراطــی مورالــس در بولیــوی .بنابرایــن در ایــن مــورد،
بیمــه ریســک سیاســی کــه احتمــاالً توســط شــرکت سینســور ارائــه میشــود،
گزینــه ســودمندی اســت .عــاوه بــر ایــن ،ایــن ریســک نیــز وجــود دارد کــه
اقتصــاد کنــدروی چیــن و تقاضــای روبهکاهــش صنایــع ســنگین ،بهخصــوص
بــا توجــه بــه سررســید طوالنیمــدت ( ۷ســاله) معاملــه ،روی قــرارداد برداشــت
تأثیر منفی بگذارد.

مطالعه موردی ۱۱.۲

ریسکهای کشوری در تامین مالی زیرساخت :پروژه برق دابهول

1

ایــن مطالعــه مــوردی داســتان چگونگــی ورشکســتگی یــک پــروژه شناختهشــد ه
را روایــت میکنــد .زمانیکــه بــه تأمیــن ســرمایه پــروژهای فرامــرزی فکــر
میکنیــم ،صحبــت تولســتوی در مــورد «خانوادههــای راضــی و ناراضــی» بــه
ذهنمــان خطــور میکنــد .همــه پروژههــای موفــق از یــک راه بــه موفقیــت
میرســند؛ امــا پروژههــای ناموفــق در تمامــی راههــای دیگــر دســتیابی بــه موفقیــت
نــاکام میماننــد .از بیــن کلیــه پروژههــای شناختهشــده مســئلهدار ســرمایهگذاری
زیرســاخت ،نظیــر تونــل کانــال (یوروتونــل) ،سیســتم جــاده و ریــل غیرهمســطح
بانکــوک ( )BERTSو خطــوط لولهکشــی چــاد بــه کامــرون ،پــروژه نیــروگاه بــرق
دابهــول در ماهاراشــترای هنــد یکــی از طوالنیتریــن و آموزندهتریــن پروژههایــی
است که بسیاری از ریسکهای کشوری را به تصویر میکشد.
1. Dabhol
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بازگشت دابهول در اخبار

ژانویــه  ،۲۰۱۴گزارشهایــی از مشــکالت مالــی پــروژه گاز و بــرق «راتناگیــر»
(شــرکت بــرق بازســازی شــده دابهــول) پــس از توقــف تولیــد بــرق در مــارچ ۲۰۱۳
ارائــه شــد ،زیــرا تخصیــص منابــع گاز از ســوی میدانهــای گازی شــرکت
«رالینــس اینداســتریز» در خلیــج بنــگال انجــام نشــده بــود .از اکتبــر ،۲۰۱۳
دابهــول مشــکالتی در بازپرداخــت وام خــود داشــت کــه موجــب افزایــش
ریس ـکهای بخــش بانکــداری شــد و براســاس گزارشهــا ،ریســکی  ۸۵۰۰کــرور
روپیــهای (حــدود  ۱.۵میلیــارد دالر) بــرای کارخانــه داشــت .یکــی از مشــکالت
مالــی دابهــول ،عــدم پرداخــت صورتحســابها از جانــب شــرکت توزیــع بــرق
استان ماهاراشترا (ماهادیسکام) بود.
مشکالت برق هند

مانــع اصلــی رشــد اقتصــادی هنــد ،برقرســانی نامطمئــن در ایــن کشــور بــود؛
قطعــی بــرق در ژوئیــه  ۲۰۱۲در شــمال هنــد بزرگتریــن مشــکل شــبکه توزیــع برق
ایــن کشــور بــوده اســت .هنــد گرفتــار مســائلی از جملــه یارانههــای موقتــی،
فرهنــگ عــدم پرداخــت قبــض نــه فقــط در اقشــار فقیــر ،بلکــه در شــرکتهای
دولتــی ،و شــمار زیــاد ســرقت و خســارات شــبکه توزیــع بــرق (حــدود  ۲۵درصــد در
مقایســه بــا متوســط جهانــی  ۱۵درصــد) بــود .در ســمت تولیــد ،مســائلی از جملــه
کمبــود منابعــی نظیــر زغــال ســنگ (منبــع اصلــی تأمیــن بــرق کــه تحــت کنتــرل
انحصــاری دولتــی بــود) ،منابــع گاز پیشبینــی شــده در خلیــج بنــگال ،مخالفــت
طرفــداران محیــط زیســت بــا بهرهبــرداری از منابــع هیدروالکتریــک و رونــد رشــد
کنــد انرژیهــای هســتهای و تجدیدپذیــر دیــده میشــد .بــه لحــاظ نهــادی،
جنگهــای بروکراتیــک بــر ســر قلمــرو میــان وزارتخانههــای متعــددی کــه
مســئولیت تأمیــن بــرق ،زغــال ســنگ ،نفــت و گاز ،و انرژیهــای هســتهای و
تجدیدپذیــر را برعهــده داشــتند ،بــه ســبب اختالفــات بیــن ســازمانهای فــدرال و
ایالتــی ،بهخصــوص در شــرایطی کــه احــزاب مختلفــی صاحــب قــدرت بودنــد،
پیچیدهتر میشدند.
تــاش بــرای اصــاح بخــش نیــروی هنــد در اوایــل دهــه  ۱۹۹۰آغــاز شــد تــا

 300راهنمای ریسک کشوری

ســرمایهگذاری داخلــی خصوصــی و خارجــی جــذب ایــن بخــش شــود .امــا رکــود
سیاســی و اختالفــات بروکراتیــک ایــن کشــور ،و همچنیــن مشــکالت دابهــول ،تغییر
بــزرگ را بــه تأخیــر انداخــت .در ســال  ،۲۰۰۳قانــون بــرق بــه تصویــب رســید و
کمیســیون نظارتــی مرکــزی بــرق تشــکیل شــد .هــدف آن ،محدودســازی مصــرف
بــرق نهادهــای دولتــی بــا حــذف انحصــار دولتــی انتقــال و توزیــع ،و ایجــاد بــازار
ملــی نیــرو بــا مجزاســازی بخشهایــی بــود کــه قبـ ً
ا در انحصــار شــرکتهای بــرق
دولتــی بودنــد .گرچــه ،تولیــد بــرق بــه صــورت خصوصــی بــه ســرعت رشــد پیــدا
کرد ،لیکن به علت مقاومت نهادهای دولتی ،قانون پراکنده اجرا میشد.
در نتیجــه ،عــدم اطمینــان نظارتــی در همــان حــد بــاال باقــی مانــد و ســبب
افت بیشتر سرمایهگذاریها شد.
دابهول ،زمین فوتبال سیاسی

دابهــول در دهــه  ۱۹۹۰توســط شــرکت «انرون» بــه عنــوان ریاســت پــروژه و
شــرکت «بکتــل» و «جـیای» بــه عنــوان پیمانــکار تعییــن شــد و ســرمایه اولیـهای
بالــغ بــر  ۲۷۹میلیــون دالر را بــرای ایــن پــروژه تأمیــن کردنــد .عــاوه بــر ایــن،
بانــک امریــکا ،شــرکت ســرمایهگذاری خصوصــی برونمــرزی و بانــک صــادرات-
واردات ایــاالت متحــده ،و همچنیــن بانــک توســعه صنعــت هنــد و ســایر بانکهــای
هنــدی مبلــغ  ۶۴۳میلیــون دالر بــه ایــن پــروژه وامدادنــد .ایــن پــروژه  -بــا مــدل
قــرارداد ســاخت-مالکیت-بهر هبرداری 1بــا مــدت اجــاره  ۲۰ســاله  -در نهایــت
تکمیــل شــد و هنــوز هــم بزرگتریــن نیــروگاه گازی بــا ظرفیــت تولیــد بــرق ۱۹۶۷
مــگاوات اســت .امــا از همــان ابتــدای پــروژه دابهــول ،مشــکالت فراوانــی ایــن نیروگاه
را محاصره کرد.
از جملــه مشــکالت اولی ـ ه آن ،فرآینــد غیرشــفاف مناقص ـهای بــود کــه شــرکت
انرون طــی آن برنــده قــرارداد شــد .قــرارداد خریــد بــرق بــدون شفافســازی از
ســوی شــرکت بــرق مرکــزی بــه امضــاء رســید و دولــت هنــد توافــق کــرد کــه پیش
از اعــام پــروژه ،ضمانــت متقابــل ایــن پــروژه را تقبــل کنــد .قــرارداد اولیــه شــامل
یــک قــرارداد خریــد بــا قیمــت بــاالی  ۷ســنت در کیلــووات ســاعت بــود ،امــا
)1. build-own-operate (BOO
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کمیتــه بــرق اســتان ماهاراشــترا بــرق را تنهــا بــه قیمــت  ۳.۴ســنت در هــر کیلووات
ســاعت بــه فــروش رســاند؛ عــاوه بــر ایــن ،تصــور میشــد کــه قــرارداد «دریافــت
یــا پرداخــت» بــه واســطه جابجایــی تولیــد ارزانتــر بــرق بــا ســوخت زغــال ســنگ
در ســاعات اوج مصــرف هزینههــای بــرق دولــت را افزایــش میدهــد .در ایــن
میــان ،بــه مســائل زیســتمحیطی رســیدگی نشــد .ســال  ،۱۹۹۲بانــک جهانــی
این پروژه را به جهت وسعت و هزینه بسیار باال مورد انتقاد قرار داد.
مســائل سیاســی نیــز وجــود داشــتند .بهرهبــرداری اولیــه پــروژه دابهــول زمانــی
صــورت گرفــت کــه حــزب کنگــره در دهلینــو و ماهاراشــترا قــدرت را بــه دســت
گرفتــه بــود .امــا در ســال  ،۱۹۹۵حــزب شــیو ســنا و باراتیــا جاناتــا برنــده انتخابــات
اســتان ماهاراشــترا شــد؛ و دابهــول کانــون بحثهــای سیاســی کمپیــن انتخاباتــی
بــود .ســال  ،۱۹۹۶پــس از صــرف هزینــهای  ۳۰۰میلیــون دالری ،کمیســیون
منصوبشــده از جانــب حــزب باراتیــا جاناتــا فــاز  ۱پــروژه را متوقــف کــرد .شــرکت
انرون اقدامــات داوری را در لنــدن آغــاز نمــود ،امــا در عیــن حــال روی قیمــت
برقــی کــه مجــدد بــرای آن مذاکــره شــده بــود ســازش صــورت گرفــت .تــا ســال
 ،۱۹۹۹فــاز  ۱عملیاتــی شــد و فــاز  ۲تقریبـاً بــه اتمــام رســید .در آن ســال ،حــزب
کنگــره در ماهاراشــترا دوبــاره بــه قــدرت رســید کــه بــه قیمــت افزایــش ارزش
پــروژه دابهــول تــا  ۲.۸میلیــارد دالر تمــام شــد و موضــع حساســی نســبت بــه
مذاکــرات مجــدد ســابق حــزب باراتیــا جاناتــا اتخــاذ کــرد .دابهــول بــه جدالــی
قدرتمند میان احزاب سیاسی و سازمانهای فدرال و ایالتی تبدیل شد.
محیــط کالن نیــز علیــه ایــن پــروژه عمــل میکــرد .توافقنامــه قیمتگــذاری
بــرق برحســب دالر ،ریسـکهای ارزی را از شــرکت انرون دور کــرد و فشــار را روی
کمیتــه بــرق اســتان ماهارشــترا و دابهــول گذاشــت .اوجگیــری قیمتهــای
بینالمللــی نفــت و گاز ،قابلیــت ســوددهی تجــاری دابهــول را تضعیــف کــرد .تــا
ســال  ،۲۰۰۱کمیتــه بــرق اســتان ماهاراشــترا در پرداختهایــش بــا نکــول مواجــه
شد ،پروژه دابهول تعطیل شد و مجددا ً مذاکرات دیگری آغاز شد.
در همیــن زمــان ،شــرکت انرون ،کــه بــا مشــکالت حاکمیــت شــرکتی و مالــی
در ایــاالت متحــده روبــرو بــود ،پــروژه را واگــذار و شــرکتهای جــیای ،بکتــل و
شــرکت ســرمایهگذاری خصوصــی برونمــرزی را بــه حــال خــود رهــا کــرد تــا
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ی مدتی با دولت هند شوند.
پیگیر دعوی قضایی طوالن 
انرون و ســایر ســرمایهگذارها میدانســتند کــه دابهــول پــروژه پرریســکی
اســت .هزینــه کاهــش برخــی از ایــن ریس ـکها ،تحــت پوشــش بیمــه تجــاری بــا
مبلــغ  ۱۶۰میلیــون دالر و بیمــه ریســک سیاســی بــا مبلــغ  ۲۳۱میلیــون دالر از
ســوی بانــک صــادرات-واردات و شــرکت ســرمایهگذاری خصوصــی برونمــرزی
قــرار گرفــت .مشــاورین حقوقــی قــرارداد خریــد بــرق را بــا تضمیننامههــای
دولتــی و فــدرال و بــرای هــر داوری تنظیــم کردنــد تــا تحــت قانــون انگلســتان
باشــد .امــا بــرای طرفیــن درگیــر ،از جملــه دولــت هنــد ،ایــن پــروژه شکســتی
بــزرگ و پرهزینــه محســوب میشــود ،چــرا کــه ضوابــط توافقشــده واقعــی نبودنــد.
شــرکتهای انرون ،ج ـیای و بکتــل بســیار پرتکاپــو بودنــد و دولــت هنــد بــرای
جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ارزشــمند بــه ایــن بخــش امتیــازات
بســیاری را در مناقص ـ ه خــود اعطــا کــرد .شــرکت انرون قــدرت فعــاالن محلــی و
نــگاه موشــکافانه سیاســی بــه ایــن پــروژه شناختهشــده را دســتکم گرفــت .افــزون
بــر ایــن ،قراردادهــای حقوقــی تنهــا در صورتــی مناســب بودنــد کــه پایبنــدی بــه
آنهــا حفــظ میشــد ،امــا انرون نمیتوانســت قــدرت شــرکتهای بــرق اســتانی
و اختالفات احتمالی با سازمانهای فدرال را درک کند.

مطالعه موردی ۱۱.۳

کاهش ریسکهای کشوری :روشن در افغانستان و واتانیا در فلسطین

معامالت دو شرکت مخابراتی که ممکن بود هرگز عملی نشوند

روشــن نــام برنــد شــرکت توســعه مخابــرات افغانســتان اســت ،ســرویسدهنده
پیشــگام جــیاسام (سیســتم جهانــی ارتباطــات موبایــل) در افغانســتان ،کــه در
ســال  ۲۰۰۳پروانــه  ۱۵ســاله جــیاسام را دریافــت کــرد و اکنــون  ۶۵درصــد از
جمعیــت کل  ۳۴اســتان ایــن کشــور را پوشــش مخابراتــی میدهــد .در ســال
 ،۲۰۰۶و بهمنظــور تأمیــن ســرمایه فــاز ســوم طــرح توســعه شــبکه مخابراتــی ایــن
شــرکت وامــی  ۶۵میلیــون دالری بــه آن اعطــا شــد .در ایــن وام (ســاختار )A/B
بانکهــای چندجانبــه ،مؤسســات اعتبــار صــادرات و بانــک تجــاری بینالمللــی و
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منطقـهای مشــارکت داشــتند .ایــن اولیــن بــاری بــود کــه در دوران پــس از طالبــان،
سرمایه تجاری خصوصی برای پروژهای در افغانستان توسعه مییافت.
شــرکت مخابراتــی واتانیــای فلســطین دومیــن اپراتــور ج ـیاسام در فلســطین
اســت .ایــن شــرکت پــروژهای  ۲۸۵میلیــون دالری داشــت کــه هــدف آن تأمیــن
ســرمایه راهانــدازی و اجــرای اولیــه زیرســاخت در منطقــه بانــک جهانــی بــود۷۰ .
درصــد ســرمایه توســط ســهامدار اصلــی شــرکت بــا نــام «قطــر تلــکام» و صنــدوق
ســرمایهگذاری فلســطین تأمیــن و  ۳۰درصــد باقیمانــده ،بالــغ بــر  ۸۵میلیــون دالر،
وام ممتــاز ســندیکایی تحــت مدیریــت اســتاندارد بانــک ،شــرکت تابعــه لندنــی بانک
منطقـهای آفریقایــی در ژوهانســبورگ بــود کــه ســه بانــک محلــی بانــک فلســطین،
بانــک تجــاری فلســطین و بانــک قــدس را شــامل میشــد؛ شــرکت «اریکســون
کردیــت  ،»ABکــه بــازوی اعتبــاری شــرکت ســازنده تجهیــزات مخابراتــی ســوئد و
شــرکت مالــی بینالمللــی  IFCنیــز در آن مشــارکت داشــتند .شــرکت  ،EKNهیــأت
ضمانــت اعتبــار صادراتــی و گاران ـتک و کــه ضامــن متخصــص در ســرمایهگذاری
زیرساختها در کشورهای کمدرآمد است ،ضامنین این وام بودند.
شاخصهای ریسک کشوری
واتانیا

ــ
ــ
ــ
ــ

پوشــش  ۱۰۰درصــدی بیمــه ریســک سیاســی و پوشــش جزئــی بیمــه بازرگانــی
از جانب شرکت  EKNبه مدت سه سال برای بخش تجاری
حمایــت چندجانبــه بــا مشــارکت  IFCبــرای بخــش  ۳۰میلیــون دالری و مــدت
قرارداد  ۷ساله
بودجــه  ۳۰میلیــون دالری بانــک تجــارت محلــی بــا ضمانــت شــرکت گارانتکــو
با مدت قرارداد  ۷ساله
اعتبــار  ۲۰میلیــون دالری  ۵ســاله تولیدکننــده تجهیــزات از جانــب شــرکت
اریکســون بــا پوشــش  ۱۰۰درصــدی بیمــه ریســک سیاســی و پوشــش جزئــی
بیمه بازرگانی شرکت EKN
تعهــد سیاســی معتبــر توســط ســهامدار اصلــی ،شــرکت کیوتــل ،شــرکتی
مجرب در سرمایهگذاریهای پرریسک.

ــ
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روشن

ــ
ــ

حمایــت چندجانبــه  -تســهیالت وام  ۶ســاله  ۳۰میلیــون دالری بانــک توســعه
آسیا با پوشش  ۱۰۰درصدی بیمه ریسک سیاسی
تســهیالت تجــاری  ۳۰میلیــون دالری (بانــک توســعه آســیا بــه وامدهنــده) از
جانــب بانکهــای تجــاری بینالمللــی و منطق ـهای  -اســتاندارد بانــک و بانــک
ملی پاکستان
تســهیالت وام  ۶ســاله  ۲۰میلیــون دالری ( DFIمؤسســات مالــی توســعه) بــا
بیمــه ریســک سیاســی و پوشــش ریســک تجــاری از ســوی شــرکت پروپارکــو
(مؤسسه توسعه فرانسه)( DEG ،آلمان) و ( FMOهلند)
ایــن معامــات نمونههــای خوبــی از تأمیــن ســرمایه ترکیبــی دولتی-خصوصــی
بــرای پروژههــای مناطــق پرریســک محســوب میشــوند ،هرچنــد ،بــار بخــش
اعظمــی از ریسـکها بــه واســطه ضمانــت بــر دوش مؤسســات بخــش دولتــی اســت.
مداخلــه ســرمایه تجــاری خصوصــی تنهــا بــا مجموعــه گســتردهای از تدابیــر کاهــش
ریســک کشــوری ،بهخصــوص در معاملــه واتانیــا ،ممکــن شــد .هــر دو معاملــه بــا
حســاب پسانــداز پرداخــت اصــل و فــرع شــکل گرفتنــد و هــر دو مــورد از حمایــت
عالی سیاسی بهرهمند شدند.

ــ

ریسکهای کشوری واتانیا

ی بودنــد .فلســطین کشــور
کلیــه ریسـکهای کشــوری ایــن پــروژه بســیار بدیهـ 
مســتقلی نبــود کــه در ســطح جهانــی بــه رســمیت شــناخته شــده باشــد .هیــچ پول
رایــج ملــی نداشــت و پــول رایــج «شــکل» اســرائیل« ،دینــار» اردن و دالر امریــکا در
اقتصــادش در حــال گــردش بــود .موقعیــت دولــت فلســطین بنظــر آســیبپذیر
بود ،و بین این دولت و حماس تفاوتهای عمیقی دیده میشد.
ریســکهای کشــوری شــامل کنتــرل پهنــای بانــد شــرکتهای مخابراتــی
اســرائیلی و ریســک تحریــم تجــاری در واردات تجهیــزات بــود .شــرکت مخابراتــی
دولتــی «جــوال» فلســطین بــازار ج ـیاسام را تحــت ســلطه خــود درآورده بــود و
شــرکتهای تــازهوارد نیــز بــا رقابــت اپراتورهــای مخابراتــی اســرائیلی مواجــه
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میشــدند .هیــچ قانونــی بــرای مخابــرات وجــود نداشــت .هرچنــد ،تســهیالت وام
براســاس قانــون انگلســتان داده میشــد ،تضامیــن تحــت پوشــش قانــون محلــی
بودنــد .نظــام حقوقــی فلســطین ترکیــب پیچیــدهای از قوانیــن انگلســتان ،مصــر،
اردن و عثمانی بود که تاریخچه مستعمرات این کشور را نشان میداد.
مذاکــرات پــس از کنفرانــس ســرمایهگذاری فلســطین در مــه  ،۲۰۰۸کــه در
«بیــت لحــم» برگــزار شــد ،در فضــای مثبتــی آغــاز گردیــد و ســپس توافقنامههایــی
بیــن ســازمانهای اســرائیلی و فلســطینی جهــت جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
بیشــتر بــه فلســطین منعقــد شــد .مجــوز خطــوط تلفــن واتانیــا بــا پوشــش بانــک
غــرب کــه توســط اداره چهارگانــه (ایــاالت متحــده ،اتحادیــه اروپــا ،ســازمان ملــل و
روســیه) ارائــه شــده بــود ،در طــرح ســرمایهگذاری اساســی صــادر شــد .در نتیجــه،
بــا وجــود ریس ـکهای سیاســی مشــهود ،ایــن ســرمایهگذاری از حمایــت سیاســی
ی برخوردار شد.
عال 
آغــاز حمــات موشــکی تالفیجویانــه اســرائیل بــه نــوار غــزه در دســامبر ۲۰۰۸
تــا ژانویــه  ۲۰۰۹در شــرف آغــاز تســهیالت وام رقــم خــورد .امــا بــه جهــت تعهــد
بــاالی کشــور فلســطین نســبت بــه ایــن پــروژه کــه یکــی از بزرگتریــن و اولیــن
ســرمایهگذاریهای بینالمللــی و خصوصــی در فلســطین بشــمار میآمــد ،اعطــای
وام کلیــد خــورد .ایــن تســهیالت کمــک کــرد تــا تیــم تســهیالت وام کــه ســابقاً در
پــروژه روشــن در افغانســتان مشــغول بودنــد ،تجربــه فعالیــت در مناطــق پرریســک
را پیــدا کننــد .گذشــته از ایــن ،ســهامدار اصلــی واتانیــا ،شــرکت کیوتــل ،یکــی از
اپراتورهایــی بــود کــه تجربــه کار در کشــورهایی نظیــر کامبــوج و الئــوس را داشــت.
در پایــان میتــوان گفــت کــه ایــن مشــاجرات بــر ســر آزادســازی پهنــای بانــد
شــبکه مخابراتــی بــود کــه بزرگتریــن مشــکالت عملیاتــی را بوجــود آورد ،نــه
موشکها.
ریسکهای کشوری روشن

از جملــه ریس ـکهای کشــوری ایــن پــروژه ریس ـکهای امنیتــی حــادی نظیــر
حمــات طالبــان بــه دکلهــای مخابراتــی و پرســنل مهندســی بــود .قانــون مخابرات
مصوبــه ســال  ۲۰۰۵کــه مصونیتــی در مقابــل ســلب مالکیــت ایجــاد کــرد و امــکان
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داوری بینالمللــی و رفــع اختالفــات بــا ســرمایهگذاران خارجــی را فراهــم نمــود،
چارچــوب قانونــی خوبــی را برقــرار کــرد .وزارت ارتباطــات در تدویــن چارچــوب
نظارتــی کــه از آن طریــق ســرمایهگذاریهای خصوصــی داخلــی و خارجــی را
جــذب کــرد موفــق بــود .همیــن قانــون بــه شــرکت «روشــن» ایــن توانایــی را داد تــا
دورههــای متعــدد ســرمایهگذاری بینالمللــی بــرای طرحهــای توســعهاش را
راهانــدازی کنــد کــه جدیدتریــن دور آن در ســال  ۲۰۱۳بــود .ایــن پــروژه از تعهــد
بلندمــدت بانــک توســعه آســیا بــه افغانســتان و نیــز تجربــه صنــدوق توســعه
اقتصــادی آقاخــان ،1ســهامدار اصلــی شــرکت روشــن ،در مناطــق پرریســک دیگــر و
همچنیــن از پیگیــری مذاکــرات ثبتشــده بــا ارگانهــای دولتــی از زمــان دریافــت
پروانــه جــیاسام در ســال  ۲۰۰۳بهرهمنــد شــد .بــا ایــن حــال ،هنــوز هــم
ریســکهای سیاســی متعــددی وجــود داشــت .شــرکت روشــن بــه یکــی از
بزرگتریــن مالیاتدهنــدگان دولــت تبدیــل شــد و همیــن امــر رســیدگی فزاینــده
ارگانهــا را بــه ســمت آن معطــوف کــرد .گــزارش صنــدوق توســعه اقتصــادی آقاخان
بــه تمایــات مداخلهگرایانــه در بیــن سیاســتگذاران ســطح بــاالی افغانســتان
اشــاره داشــت کــه بــا اندکــی بدگمانــی بــه بخــش خصوصــی نــگاه میکردنــد.
شــرکت روشــن مجبــور بــه مذاکــره حــول تقاضاهــای ناگهانــی (ازجملــه تــاش
بــرای وضــع مالیــات پیــش از امضــای قــرارداد تســهیالت ســال  )۲۰۰۶از ســوی
ســازمان نظــارت بــر مخابــرات افغانســتان (بــرای قیمتــی پایینتــر) و وزارت امــور
مالی (برای مالیات بیشتر) شد.

1. Aga Khan Fund for Economic Development

.12نتیجهگیری:
چگونه از غافلگیری همیشگی رهایی یابیم
ایــن کتــاب بــا بررســی تاریخچــه اجمالــی ریســک و بهرهگیــری از مقالــه پیتــر
برنشــتاین بــا عنــوان «علیــه خدایــان :داســتان جالــب ریســک» آغــاز و در نهایــت آن
ی ایــن کتــاب بــه پایــان میرســانیم« :در انتظــار
را بــا نقــل قولــی از فصــل پایان ـ 
آشوب»
جنگهــا ،کســادیها ،افــت و خیزهــای بــازار ســهام و کشــتارهای

نژادپرســتانه میآینــد و میرونــد ،امــا همــواره ایــن چنیــن بــه نظــر
میرســد کــه ورودی شــگفتآور دارنــد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه
ایــن مطلــب ،زمانیکــه تاریخچــه وقایــق را مطالعــه میکنیــم ،مبــدأ

آشــوب چنــان بدیهــی بــه نظــر میآیــد کــه ســخت درگیــر درک ایــن
موضــوع میشــویم کــه مــردم حاضــر در صحنــه چگونــه بــه آنچــه در
انتظارشان بود ،بیتوجه بودند.

تحلیلــی کــه در فصــول قبــل ارائــه شــد ،بایــد دس ـتکم بــه کاهــش برخــی از
عناصــر غافلگیرکننــده ریســک کشــوری کمــک کنــد .در ادامــه ،خالصـهای از نــکات
اصلی ارائه میشود.
دیدی تاریخی داشته باشید

ش از حــد
روی تصویــر بزرگــی متمرکــز شــوید و علــل وامدهــی و اســتقراض بیـ 
ی آن ارائــه
را بیابیــد .در ایــن کتــاب ســعی شــده تــا هــر موضوعــی در متــن تاریخـ 
و از مفهــوم مدیریــت ریســک آغــاز شــده اســت .زمانیکــه انســانها بــه ایــن طــرز
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تفکــر روی آوردنــد کــه کنتــرل زندگیشــان را در دســت دارنــد .مدیریــت ریســک
کشــوری ظهــور کشــورهای مســتقلی را بازگــو کــرد کــه در آنهــا اقدامــات
دولتهــای ملــی ،ســرمایهگذاران بینالمللــی را مجبــور بــه مدیریــت ریســکهای
یکرد.
یشان م 
فرامرز 
در دهههــای اخیــر ،آزادســازی بازارهــای ســرمایه و گســترش وســعت
جریانهــای مالــی در مــورد اغلــب اقتصادهــای ملــی بــه یکــی از عوامــل
تحریککننــده مهــم بحرانهــای ارز ،پرداخــت ،بانکــداری و بدهیهــای ملــی
تبدیــل شــد .ایــن شــرایط تــا حــدود زیــادی فرصــت را بــرای راهکارهــای سیاســی
ملــی کاهــش داد .همــه ایــن شــرایط مجموعـهای گســترده و پیچیــده از مقــررات و
اســتانداردهای بینالمللــی را بــه همــراه دارنــد کــه بــه محدودســازی حاکمیــت
کمــک میکننــد .بدیــن ترتیــب ،بــرای مدیریــت ریســک کشــوری ،نــه تنهــا بایــد به
ش از حــد هســتند ،بلکــه
ریسـکهای کشــوری داخلــی کــه محــرک اســتقراض بیـ 
بایــد ریس ـکهای خارجــی کــه بــه علــت روندهــای جهانــی کــه محــرک وامدهــی
ش از حد مورد توجه قرار داد.
بی 
درگیر نشانگان« 1این بار متفاوت است» نشوید

ناتوانــی بســیاری از سیاســتگذاران و قانونگــذاران در پیشبینــی بحــران
مالــی جهانــی ســالهای  2008-2009بحثهــای فراوانــی در چرایــی ناکامــی
اقتصاددانــان در پیشبینــی آن برانگیختــه اســت .پاسـخهای متفــاوت بســیاری داده
شــده کــه از آن جملــه پاســخ آلــن گرینســپن اســت کــه از ســال  ۱۹۸۷تــا ۲۰۰۶
ریاســت فــدرال رزرو را برعهــده داشــت .او تصــور میکــرد تمرکــزی روی رفتــار بشــر
وجــود نداشــت« .اگــر اقتصاددانــان (بتواننــد) روحیــات حیوانــی را در مدلهایمــان
بــه شــکلی بهتــر بگنجاننــد ،میتوانیــم دقــت پیشبینیمــان را بــاال ببریــم».
ظاهــرا ً ایــن پاســخ کمــی طفــر ه رفتــن از مســئولیت اســت .پاســخ واقعبینانهتــر
دیگــر ایــن اســت کــه اقتصاددانــان و قانونگــذاران حــدود تکامــل تدریجــی نظــام
مالــی و ظهــور بانکــداری فرعــی را ،که رشــد زیاد بــازار بازخریــد و اوراق بهادارســازی
را طی یک بازه  ۳۰ساله دربر داشت ،کام ً
ال درک نکردهاند.
1. Syndrome
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بــا ایــن حــال ،در ســطحی گســتردهتر از ایــن ،ایــن طــور تشــخیص میدهنــد
کــه اقتصــاد بــه علمــی «بــدون تاریخچــه» مبــدل شــده اســت .نبــود دیــدی تاریخی
بــود کــه مــردم را بــا ایــن تفکــر آرام کــرد کــه «اعتــدال بــزرگ» دهــه گذشــته
میتوانــد ادام ـهدار باشــد .کنفرانــس بانــک مرکــزی انگلســتان در ســال  ۲۰۱۳بــا
عنــوان «تدریــس اقتصــاد پــس از بحــران» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه «آگاهــی
بیشــتر از تاریــخ اقتصــاد و رویدادهــای فعلــی دنیــای واقعــی» ضــروری اســت.
(نظرســنجیای کــه جامعــه متخصصیــن اقتصــاد بازرگانــی در ژانویــه  ۲۰۱۳انجــام
دادنــد مؤیــد ایــن مطلــب بــود کــه تاریخچــه مالــی ،موضوعــی اساســی و مهــم تلقی
میشــود ،در حالیکــه ریاضیــات پیشــرفته اهمیــت اندکــی دارد ).دیگــر
اقتصاددانانــی کــه بــا تاریخشــان آشــنا بودنــد تصــور میکردنــد کــه «ایــن دوره
متفــاوت اســت» (وام گرفتــه از عنــوان کتــاب کارمــن راینهــارت و کنــث روگــوف).
صنــدوق بینالمللــی پــول ،در مطالعـهای کــه اســتیجن کالســنس و آیهــان کــوز در
سال  ۲۰۱۳در مورد بحرانهای مالی داشتند ،به این نتیجه رسید که:
بــا توجــه بــه تشــابهات ،یقین ـ ًا میتــوان جلــوی بحــران را گرفــت .در
عیــن حــال ،ب هنظــر میرســد ایــن امــر در گذشــته کاری ناشــدنی

بــوده اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه تحقیقــات آینــده بایــد
خــود را مهیــا ســازند تــا بــر ایــن نشــانگان (ســندرم) ،کــه «ایــن دوره
متفاوت است» ،غلبه کنند.

شکل جدید ریسکهای سیاسی و جغرافیایی -سیاسی را بشناسید

یکــی از اقدامــات در پاســخ بــه محدودســازی حیطــه سیاســت ملــی مســتقل،
جســتجوی هماهنگــی بینالمللــی بیشــتر بیــن سیاســتها از طریــق مؤسســات
مالــی چندجانب ـهای نظیــر صنــدوق بینالمللــی پــول ،هیأتهــای اســتانداردگذاری
ماننــد بانــک تســویه بینالمللــی و هیــأت ثبــات مالــی ،و مجامــع بیندولتــی نظیــر
گــروه ویــژه  G20بــوده اســت .اینهــا بخشــی از نظــام چندجانبهانــد کــه
قدرتهــای بزرگتــر بــرای بهرهگیــری از آن بــه نفــع خــود رقابــت کــرده و
ریسکهای جدیدی را بوجود میآورد.
پاســخ دیگــری بــرای افزایــش منطقهگرایــی ،پراکندگــی بالقــوه اقتصــاد جهانــی
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و نظــام چندجانبــه نیــز وجــود داشــته اســت .امــا یکــی دیگــر از پاسـخها ،البتــه نــه
پاســخ غالــب ،مربــوط بــه روی آوردن سیاس ـتها بــه داخــل ،ورود ســطوح و انــواع
مختلــف حمایتهــای تدافعــی از تولیــد داخلــی اســت .ایــن اتفــاق پــس از بحــران
ســالهای  2008-2009بــا افزایــش مداخلــه دولــت در اقتصــاد بــه واســطه
ملیگراییهــای بانکــی ،دخالــت در سیاســتهای صنعتــی ،مهاجــرت و تدابیــر
کنتــرل ســرمایه ،و افزایــش نظــارت مالــی و شــرکتی بیشــتر دیــده شــد .خــود ایــن
مســئله ریس ـکهای سیاســی را کــه تصــور شــده بــود یــک دهــه قبــل ،یــا مدتــی
نزدیــک بــه ایــن کاهــش یافتــ ه اســت ،افزایــش داد .امــا ریســکهای سیاســی
اکنون با اشکالی متفاوت بازگشته است.
سعی کنید مقدار ریسکها را تعیین کنید ،اما حدود مدلهای اقتصادی و سیاسی
را بدانید

ایــن کتــاب وانمــود نمیکنــد کــه همــه پاســخها را دارد .ســابقاً دشــواری
پیشبینــی بحرانهــای پرداخــت ،صرفنظــر از پیچیدگــی مــدل ،محــرز شــده
اســت .امــا همچنــان کمیتیابــی ریســک کشــوری در نوعــی مــدل رســمی بــکار
خواهــد آمــد .حتــی اگــر قــادر بــه پیشبینــی آینــده نباشــید ،مدلهــای رتبهبنــدی
میتواننــد کشــورهایی را کــه در بره ـهای خــاص بیشــتر مســتعد بحــران بودهانــد
نشــان دهــد .ایــن خصوصیــت ،تــوأم بــا درک بافــت چرخــهای جهــان و دیــدگاه
تاریخــی ،میتوانــد چارچــوب ســودمندی بــرای مدیریــت ریس ـکها و فرصتهــای
فرامرزی باشد.
عوامل محرک ریسکهای سیاسی و محرکهای بالقوه فجایع طبیعی را شناسایی

کنید

رفــع ریســکهای سیاســی ،ماننــد ریســکهای جغرافیایی-سیاســی ،بــه ایــن
دلیــل دشــوار اســت کــه بــه مــرور زمــان بــه کنــدی پیــش میرونــد .امــا حتــی
ریســکهای سیاســی حــوادث غیرمترقبــه مختلــف منشــأیی ندارنــد .اگــر بــرای
مشــاهده آنهــا آمادگــی داشــته باشــید ،عالئــم بســیاری وجــود دارد کــه بــه
شناساییشــان کمــک میکنــد ،کمــا اینکــه مثــال اوکرایــن نیــز نشــان داد (مطالعــه
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مــوردی را ببینیــد) .اگــر بتــوان ریس ـکها را شناســایی کــرد ،در نتیجــه میتــوان
ش آنها اتخاذ کرد.
تدابیری برای کاه 
نمونــه ایــن اتفــاق حتــی در مــورد فجایــع طبیعــی نظیــر حادثــه نیــروگاه
هســتهای دایچــی فوکوشــیما در ژاپــن بــه دنبــال زمینلــرزه و ســونامی توهوکــو
در ســال  ۲۰۱۱نیــز رخ داد .تحقیــق جداگان ـ ه ایــن نتیجــه را دربــر برداشــت کــه
ایــن تــراژدی امــن جلــوه دادن بیــش از انــدازه نیروگاههــای هســتهای ژاپــن و عــدم
اســتقالل کمیتــه ایمنــی هســتهای بــود کــه بــا «تپکــو» ،شــرکت انــرژی هســتهای،
و بــا رکــودی کــه بــه واســطه شــبکه گســترده منافــع انــرژی هســتهای ایجــاد شــده
بــود ارتبــاط تنگاتنــگ ناســالمی داشــت .حتــی شــرکت تپکــو اعتــراف کــرد کــه این
حادثه فاجعهای انسانی بود.
بدانید که بحرانهای پرداخت و نکولها همواره وجود دارند

بحرانهــا و نکولهــای پرداخــت نــه تنهــا بهســختی پیشبینــی میشــوند،
بلکــه همــواره وجــود دارنــد .تالشهــای بینالمللــی بــا هــدف پیشــگیری از بحــران
اغلــب روی بازارهــای نوظهــور پیــش از رکــود جهانی در ســال  ۲۰۰۸متمرکــز بودند.
محوریــت ارائــه مشــاورههای سیاســی بــه بازارهــای نوظهــور ،مدیریــت تقاضــای وام
بینالمللــی بــود و بــه تأثیــر وامدهــی بیــش از حــد از جانــب ســازمانهای مالــی
جهانــی  -عوامــل فشــار  -روی بحرانهــای پرداخــت توجــه کمــی شــد .بحــران
بدهــی کشــورهای درحالتوســعه در دهــه  ۱۹۸۰ســبب شــد تــا مقــررات
ســختگیرانهتری بــرای مدیریــت تأمیــن وامهــای بینالمللــی اعمــال شــود و
قوانیــن ریس ـکبنیان ســرمایه بانــک تســویه بینالمللــی ســطح ســرمایهای را کــه
بانــک بایــد بــرای وامدهــی بــه کشــورهای غیرعضــو در ســازمان همــکاری و توســعه
اقتصــادی داشــته باشــد ،افزایــش دهــد .امــا ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا ترازنامههــای
بانکــی بــا اوراق قرضــه دولتــی اعضــای ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی پــر
شــود .از زمــان بحــران مالــی جهانــی ســالهای  2008-2009و بحرانهــای بدهــی
حاکمیتــی منطقــه یــور و بحرانهــای بــازار توســعهیافته ،بحرانهــای اصلــی
محســوب میشــدند .تالشهــای بینالمللــی بــرای کاهــش بحرانهــا شــامل
سیاسـتهای ضــدادواری و سیاسـتهای احتیاطــی کالن بــرای کاهــش حساســیت
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بــه بحــران؛ نقــش بهبودیافتــه صنــدوق بینالمللــی پــول؛ تغییــرات ســاختار
مؤسســات چندجانبــه بــرای بازنمایــی گســتردهتر ظهــور بازارهــای جدیــد؛ و
تشــکیل مجامــع جدیــدی نظیــر گــروه ویــژه  G20بهمنظــور بحــث و هماهنگــی
امیدوارانه سیاستهای ملی بودند.
امــا آیــا همــه ایــن تالشهــا موثرنــد؟ ســوالبرانگیز بــودن ایــن تدابیــر
ضدبحــران ،بهخصــوص بــرای کاهــش بحــران مالــی ،یعنــی هشــدارهای رســمی،
دالیل متعددی دارد:
تاریــخ ،هرگــز تکــرار نمیشــود و هــر بحرانــی ،منحصــر بــه فــرد اســت.

بیــن ســالهای  2003و  ،2008بســیاری از اقتصاددانــان گمــان میکردنــد کــه
اصــاح عــدم تعــادل کســری حســاب رو بــه رشــد ایــاالت متحــده (عــدم تعــادل
جهانــی) ،بزرگتریــن ریســک جهانــی بــوده اســت .تمهیــدات بســیار اندکــی در مــورد
ترازنامــه هــای رو بــه انــزوال بخــش مالــی ،احتمال وجــود ارتبــاط بین سیاسـتهای
پولی ،عدم تعادلهای جهانی و حبابهای اعتباری و داراییها وجود داشت.
اخطارهــا نیــز چنــدان کمکــی نکردنــد .اغلــب حبابهــای بخــش اعتبــارات،
مســکن و دیگــر حبابهــای دارایــی بــه همــراه رشــد بدهیهــای ناپایــدار تــا
مدتهــا بــه قــوت خــود باقــی ماندنــد .ســوال اینجاســت کــه چگونــه بایــد آن را
مدیریــت و چهزمانــی بــرای مداخلــه بــا آن اقــدام کــرد .یــک روش ،اســتفاده از
هشــدارهای رســمی اســت .امــا ایــن تدبیــر بــه نــدرت اثربخش اســت .چارلــز کیندل
برگــر و روبــرت آلیبــر ،در اثــری تحــت عنــوان «جنونهــا ،ترسهــا و ســقوطها»،
بــه هشــدار «شــبه کاســاندرایی» پائــول واربــرگ ،عضــو بنیانگــذار نظــام فــدرال
رزر و اشــاره میکننــد کــه در فوریــه  ،۱۹۲۹کــه قیمتهــای ســهام ایــاالت متحــده
بســیار بــاال بــود ،زمانیکــه بازارهــا وقفــه کوتاهــی داشــتند و مجــددا ً رشــد آنهــا
تــا پایــان مــاه اکتبــر ادامــه یافــت .نمونـ ه دیگــر ،رشــد تســهیالت وام در دهــه ۱۹۷۰
بــود کــه بــا نکولهــای گســترده تــا اوایــل دهــه  ۱۹۸۰خاتمــه یافــت .ســال ،۱۹۷۷
رؤســای بانــک مرکــزی  G10از  ۵۷بانــک بینالمللــی بــرای موافقــت داوطلبانــه
جهــت نظــارت بــر تصمیمــات وامدهــی بــر مبنــای چکلیســت اعتبــار وامگیرنــدگان
دولتــی دعــوت بــه عمــل آوردنــد .بــه آنهــا گفتــه شــده بــود کــه کســب و کار خــود
فکر کنند و اینکه دولتها با نکول مواجه نشوند.
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دشــواریهای رهگیــری پیشــرفتهای مالــی و محدودســازی حبابهــای

اعتبــار .مطالعــات بســیاری عــدم امکانپذیــری تقریبــی به رهگیــری از سیاســت
پولــی بــرای کنتــرل رشــد مالــی را نشــان میدهنــد .نــوآوری مالــی همــواره
میتوانــد جایگزینهــای جدیــدی بــرای پــول ایجــاد کنــد کــه قابــلردیابــی یــا
نظــارت نباشــند و در ترازنامــه ثبــت نشــوند .برخــی از ابزارهــا ،نظیــر تبدیلکــردن
بــه اوراقبهــادار ،کــه بــرای نهادهــای مالــی اختصاصــی یکــی از راههــای کاهــش
ریســک محســوب میشــود ،میتوانــد ریســک سیســتمی را افزایــش دهــد .تأثیــر
سیاس ـتهای مالــی ،پولــی و احتیاطــی کالن در محدودســازی حبابهــای اعتبــار
و اثربخشــی مســاعدههای مالــی چندجانبــه هنــوز بــه خوبــی درک نشــده اســت.
ممکــن اســت مســاعدههای مالــی صنــدوق بینالمللــی پــول مانــع نکــول نشــوند،
کمــا اینکــه نمونــهای از آن در ســال  ۱۹۹۸در روســیه اتفــاق افتــاد .زمانیکــه
حبــاب منفجــر میشــود ،بانکهــای مرکــزی مجبــور بــه اتخــاذ تصمیمــات
کارشناســانه حساســی میشــوند .تصمیمــی کــه اتخــاذ آن در اوج بحــران مالــی
ایــاالت متحــده شــرکت لیمــن بــرادرز 1را در ســال  ۲۰۰۸بــه ورطــه نابــودی کشــاند،
از دیــد ثبــات مالــی تصمیــم اشــتباهی بــود .اســتقالل بانکهــای مرکــزی الزامــی
است ،اما گاهی کافی نیست.
نبــود اطالعــات ،مشــکل اصلــی نیســت .تحلیلگــران ،تنظیمکننــدگان و
تصمیمگیــران هرگــز دادههــای کافــی ندارنــد ،زیــرا شــاخصهایی کــه نیازمنــد
رهگیــری هســتند  -فعالیتهــا و حاشــیههای ســود  -همــواره در حــال تغییــر و
تکامــل هســتند .در حــال حاضــر دادههای اقتصــادی و مبانی سیاســی و شــاخصهای
کلیــدی بــازار کــه بــرای مدیران ریســک کشــوری ضــروری اســت ،کام ً
ال در دســترس
عمــوم اســت .بــا ایــن حــال ،در حــوزه مالــی ،شــرایط متناقضــی وجــود دارد ،زیــرا
علیرغــم اینکــه بــا انقــاب فنــاوری اطالعــات ،ســرمایهگذاران بیــش از هــر زمــان
دیگری داده در اختیار دارند ،اما میزان شفافیت در بازارها کمتر است.
کشورها میتوانند از چرخه بدهی-نکول خارج شوند

اگــر کار چندانــی در مــورد بحرانهــای جهانــی از دســتتان بــر نمیآیــد،
1. Lehman Brothers
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پیشــگیری از بحــران راهــکار مطمئنــی نیســت و ممکــن اســت نظــارت اوضــاع را
وخیمتــر کنــد ،آیــا در ایــن وضعیــت کشــورها بــرای همیشــه محکــوم بــه تحمــل
بحــران پرداخــت هســتند؟ پاســخ خیــر اســت :کشــورها میتواننــد بــا فراگیــری
نحــوه مدیریــت اقتصادشــان از چرخــه نکــول بدهــی  -دســتکم بــرای مدتــی  -دوری
کنند.
مــروری تاریخــی بــر بحرانهــای مالــی و بدهــی نشــان میدهــد کــه احتمــال
نکــول کشــورهای جدیدتــر بیشــتر از کشــورهای قدیمــی اســت .زیــرا ،بــا گذشــت
زمــان و در برهههــای خاصــی از تاریــخ ،کشــورهای قدیمیتــر راه مدیریــت
اقتصادشــان را فــرا گرفتهانــد .کارمــن راینهــارت و کنــث روگــوف بــا بررســی
وقایــع قــرن هفدهــم در کتــاب خــود بــا عنــوان «دورانــی متفــاوت» بــه ایــن بحــث
پرداختنــد کــه تشــکیل نهادهــای اقتصــادی و سیاســی در ملــل جدیــد کــه بتواننــد
بــدون وابســتگی بیــش از حــد بــه وام اقتصــاد را هدایــت کننــد ،کاری زمانبــر
اســت .آنهــا مفهــوم اقتصادهــای ملــی را مطــرح کردنــد کــه بــا توسعهشــان از
چرخــه نکــول بدهــی فــارغ میشــوند .نکولکننــدگان متوالــی اولیــه در قــرون ۱۴
تــا  ۱۸و در دهــه اولیــه قــرن نوزدهــم ،یــا ســالهای نزدیــک بــه ایــن ،فرانســه،
اتریــش و اســپانیا بودنــد .امــا از حــدود دهــه  ،۱۸۲۰هرچنــد اســپانیا و پرتغــال بطور
منظــم در بدهیهایشــان نکــول کردنــد ،امــا فرانســه و اتریــش از ایــن وضعیــت
رهایــی یافتــه بودنــد و تنهــا یــک بــار بــا نکــول مواجــه شــدند .در ایــن میــان ،در
قــرن نوزدهــم ،تعــداد نکولکننــدگان متوالــی بــه کشــورهای تــاز ه اســتقاللیافتهای
نظیر کلمبیا ،جمهوری دومینیکن ،یونان ،مکزیک و ونزوئال رسید.
ظاهــراً ،رهایــی از بحرانهــای مالــی و بانکــداری برگش ـتپذیر دشــوارتر اســت.
از میــان  ۶۶کشــور نمونــه آمــاری ،تنهــا اتریــش ،بلژیــک ،پرتغــال و هلنــد موفــق بــه
رهایــی یافتــن از بحرانهــای بانکــداری ســالهای  ۱۹۴۵تــا  ۲۰۰۷شــدند .امــا
ایــن مــدت طوالنــی بــدون بحــران بــرای برخــی از کشــورهای ایــن گــروه برگزیــده با
بحــران منطقــه یــورو پایــان یافــت کــه طــی آن پرتغــال مســاعدت مالــی دریافــت
کرد و بلژیک مجبور به نجات چندین بانک بزرگ شد.
به رهگیــری گســترده از رتبهبندیهــای ملــی نظمــی را بــر سیاس ـتهای ضــد
اســتقراض بیــش از حــد تحمیــل کــرد .اگرچــه ،آژانسهــای رتبهبنــدی بــا انتقــادات
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موجهــی روبــرو شــدند (مطالعــه مــوردی  ۱۰.۱را ببینیــد) ،اکنــون بســیاری از
بازارهــای نوظهــور در رتبهبندیهــای ملــی شــرکت داده میشــوند .ایــن اتفــاق
دولتهــا را نســبت بــه ایــن مســئله آگاهتــر کــرد کــه معنــای تنــزل رتب ـ ه هزینــه
باالتــر اســتقراض و انتقــاد عمومــی بیشــتر از سیاســتهای اقتصادیشــان اســت.
ایــن اتفــاق در ســالهای  2008-2009در روســیه رخ داد :بــا وجــود تنــزل شــدید
ذخایــر ارز خارجــی روســیه ،بــاور عمومــی بــر ایــن بــود کــه دولــت در مقابــل
تحمیــل تدابیــر کنتــرل ســرمایه بــرای حفــظ رتبــه ســرمایهگذاری کشــور مقاومــت
کرده است.
سیاستها میتوانند در برابر شوکهای جهانی بایستند
در آستانه زیان جریانهای سرمایه...

فصــل  ۵در نهایــت بــا ایــن نتیجهگیــری پایــان یافــت کــه سیاســتها
تعیینکننــده دورنمــای کشــورها هســتند ،و فهرســتی از سیاس ـتهای فریبنــدهای
کــه توانایــی کشــورها را در پرداخــت بدهــی تضعیــف میکنــد ارائــه شــد .بالعکــس،
کشــورها میتواننــد مکانیزمهــای دفاعیشــان را بــا انعطافپذیــری سیاســی
جهــت ارائــه راهکارهــای سیاســی و تولیــد نهادهــای قدرتمنــد در مقابــل شــوکهای
خارجــی تقویــت کننــد .بازارهــای ســرمایه عمیــق ،ســطح بــاالی ذخایــر ارز خارجی،
ارزهــای تغییرپذیــر و بازارهــای صادراتــی متنــوع نیــز در ایــن مســیر ســودمندند.
ســایر سیاســتهایی کــه میتواننــد از اقتصادهــای ملــی حمایــت کــرده و بــه
کشــورها در خــروج از فهرســت کشــورهای آســیبپذیر کمــک کننــد عبارتنــد از
کمــی را
(مطالعــه مــوردی  ۴.۳در ارتبــاط بــا آثــار کاهــش سیاس ـتهای تســهیل ّ
ببینید):
ســازوکارهای داخلــی بــرای انعطافپذیــری بیشــتر .در مقابــل تغییرپذیــری
جریــان ســرمایه در شــیلی و مالــزی ،بخــش خصوصــی داخلــی کــه داراییهــای
خارجــی را جمــعآوری کردهانــد (صندوقهــای بازنشســتگی در شــیلی و
شــرکتهای چندملیتــی در مالــزی) در دوران بحــران آنهــا را بــه کشــور خــود
بــاز میگرداننــد و از ایــن طریــق جریــان خروجــی ســرمایه خارجــی را متعــادل
یکنند.
م 

ــ
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ــ

اعمــال سیاســتهای خودتحریمــی .زمانیکــه قوانیــن مالــی ضــدادواری بــا
شــفافیت مالــی و مؤسســات حسابرســی مســتقل دولتــی تــوأم میشــوند،
میتوانند نظم را در دولتها برقرار کنند.
قهــای ضــدادواری .صادرکننــدگان منابــع عایــدات صــادرات را در طــی
صندو 
ســالهای پیشــرفت در صندوقهــای دولتــی جمــعآوری میکننــد تــا زمــان
افت قیمت کاال ،تکیهگاه مالی داشته باشند.
حفــظ فرصتهــا بــرای مانــور سیاســی .کشــورهایی بــا بــازار داخلــی
بــزرگ ،نظیــر چیــن و هنــد ،در مقایســه بــا کشــورهایی مثــل ســنگاپور مصونیت
بیشــتری در مقابــل شــوکهای جهانــی دارنــد .امــا اقتصادهــای بزرگتــر بایــد
بــرای واکنــش بــه بحرانهــای خارجــی فضــای سیاســی داشــته باشــند کــه بــا
سیاس ـتهای مالــی ضــدادواری تأمیــن میشــود .اگــر شــاخصهای اعتبــار بــه
وضعیــت هشــدار برســند ،ایــن اقتصادهــا نمیتواننــد بــه تحریــک رشــد تقاضــای
داخلی اتکا کنند.

ــ
ــ

ــ

سیاســتهای احتیاطــی کالن بــرای جلوگیــری از تشــکیل
حبابهــای اعتبــار .ایــن سیاس ـتها توســط اقتصادهــای نوظهــور بزرگتــری
ج آنهــا افزایــش پیــدا کــرده ،رشــد
اســتفاده میشــوند کــه ارزش پــول رایــ 
صادراتشــان بیثبــات شــده و کســری حســاب جاریشــان در پــی سیاسـتهای
کمی کشورهای توسعهیافته افزایش یافته است.
تسهیل ّ

...و در مؤسسات مالی بینالمللی

تدابیــر سیاســی فــوق مشــکالت اغلــب اقتصادهــای بــا بــازار نوظهــور را در
آســتانه زیــان جریانهــای ســرمایه رفــع میکنــد .امــا سیاســتهای مؤسســات
مالــی بینالمللــی و ســایر اقتصادهــای بــزرگ بــه لحــاظ اســتراتژیک ،نظیــر چیــن،
بایــد بررســی شــوند .بــرای اولیــن بــار ،تأثیــر منفــی احتمالــی کاهــش سیاسـتهای
کمــی بحثــی بوجــود آورد کــه بطــور بالقــوه ســازنده بــود .سیاسـتگذاران
تســهیل ّ
بازارهــای نوظهــور توجــه بیشــتر اقتصادهــای راهبــردی بــه تأثیــر سیاستهایشــان
روی ســایر کشــورها را الــزام میکننــد .آغازگــر ایــن سیاســت ،ریاســت بانــک

یریگ هجیتن 317

مرکــزی هنــد ،رافــورام راجــان بــود کــه از ســوءعملکرد فزاینــده روش گــروه ویــژه
 G20و نگــرش اقتصادهــای پیشــرفتهای کــه تنهــا میگوینــد «مــا کاری کــه بایــد
انجــام میدادیــم انجــام دادیــم ،اینــک اصــاح کار بــا شــما» انتقــاد داشــت .دیگــران
نیــز بــه نظــام فــدرال رزرو توصیــه میکننــد کــه تأثیــر خارجــی اقدامــات خــود را
تنهــا تــا جایــی کــه بــه اقتصــاد ایــاالت متحــده بازپــس داده میشــود در نظــر
بگیرنــد .بحرانهــای مالــی و اقتصــادی در بازارهــای خارجــی میتواننــد بــه واســطه
روابــط تجــاری و مالــی ،مشــکالت را بــاز گرداننــد .سیاســتگذاران بازارهــای
نوظهــور بــا ایــن توضیحــات ســعی ندارنــد از مســئولیتی کــه در قبــال مشــکالت
کشورشــان دارنــد شــانه خالــی کننــد ،بلکــه در حقیقــت روی پیوســتگی اقتصــاد
جهانی و سهم بیشتری که اکنون بازارهای نوظهور دارند ،تأکید میکنند.
از الزامات مقرراتی پیروی کنید ،اما بدون کنترل سرسری :ریسکهای زیربنایی

نیازمند مدیریت را بررسی کنید

طــی دهــه قبــل ،بــه دنبال نکــول روســیه در ســال  ،۱۹۹۸الکســاندر الم فلوســی
در کتابــش بــا عنــوان «بحرانهــای مالــی در بازارهــای نوظهــور» ایــن ســوال را
مطرح کرد که آیا:
تخریــب در حــوزه مالــی بــه معنــای ریســک بیشــتر بیثباتــی
سیســتمی نســبت بــه ریســکی اســت کــه لحــاظ شــده یــا خیــر؟ مثـ ً
ا
بــرای ســازندگان محصــوالت مهندســی یــا ریزتراش ـهها .شــاید کام ـ ً
ا

همیــن گونــه باشــد .بنابراین...بازارهــای مالــی نبایــد بــه ابزارشــان
واگذار شوند.

هرچنــد ،ســعی بــرای نظــارت و مدیریــت بازارهــای مالــی اســتداللی قــو 
ی
محســوب میشــود ،امــا چگونگــی و زمــان مداخلــه در دنیــای مالــی همــواره رو بــه
رشــد جهــان ،همچنــان یــک چالــش باقــی خواهــد مانــد .برخــی از قوانیــن نظارتــی
در جهــت چرخــه تجــاری افزایــش یافتهانــد .برخــی دیگــر بیــش از انــدازه پیچیــده
و تجویــزی شــدهاند و نگرشــی ســطحی و خودخشــنودانه نســبت بــه ریســک ایجــاد
کردهانــد .نظــارت میتوانــد حــس امنیــت کاذب را القــا کنــد ،ماننــد قراردادهــای
بــازل کــه ایــن اجــازه را بــه بســتانکاران داد تــا محدودههــای ریســک بزرگــی بــرای
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دولتهــای اروپــای جنوبــی ایجــاد کننــد کــه عواقبــش در چنــد دهــه بعــد بســیار
مشهود بود.
ساختارهای سازمانی مدیریت ریسک را انعطافپذیر نگه دارید و از استقالل نقش

ریسک کشوری محافظت کنید

تحلیــل و مدیریــت ریســک کشــوری بــه مــرور زمــان پیشــرفت کــرد و از هــر
بحــران تجربیاتــی آموخــت .امــا آیــا ایــن پیشــرفت ســبب بهبــود مدیریــت ریســک
کشــوری شــد؟ عــاوه بــر ایــن ،اگــر بحــران مختــص حــوزه مالــی و اقتصــاد بــازار
اســت ،آیــا مدیریــت ریســک کشــوری میتوانــد بــه جایــی برســد؟ پاســخ هــر دو
ســوال مثبــت اســت ،زیــرا نــه همــه کشــورها بــه یــک انــدازه بــه شــوکهای
خارجــی حساســند و نــه بــه یــک انــدازه مســتعد بحرانهــای داخلیانــد .بحرانهــا
نیــز در کشــورهای مختلــف بــه اشــکال متفاوتــی ظهــور میکننــد ،گرچــه الگــوی
مشــابهی دارنــد .بنابرایــن ،آگاهــی از نــوع بحرانهایــی کــه در حــال تشــکیل اســت،
کشــورهایی کــه مســتعد بحراننــد و نــوع تحلیلــی کــه بــرای مدیریــت ریســک
کشــوری ضــرورت دارد ،حائــز اهمیــت اســت .یکــی از مهمتریــن مولفههــای
مدیریــت ریســک کشــوری شناســایی ریســکهای معامــات اســت ،امــا ممکــن
اســت ایــن ریســک نادیــده گرفتــه شــود ،زیــرا در ناحیــه خاکســتری بیــن دو بخــش
ریســک کشــوری و ریســک اعتبــار قــرار میگیــرد .کمــک بــه ایــن فرآینــد ســاختار
مدیریــت ریســک انعطافپذیــر محســوب میشــود و مهمتــر ازهمــه ،اســتقالل
نقــش مدیریــت ریســک کشــوری اســت کــه در فصــل  ۱۰در ایــن اجمــاالً شــرح داده
شد.
فرمولهای سادهای وجود ندارد

ایــن کتــاب خالصــهای از روش گام بــه گام تعریــف ،تحلیــل ،شناســایی،
مدلســازی ،کاهــش و مدیریــت ریســک کشــوری را بــا ســیری رفــت و برگشــتی در
بیــن  ۴ســطح متفــاوت ارائــه کــرد :جهانــی ،کشــوری ،ســازمانی و معامالتــی .تحلیل
ریســک از یــک چکیــده و روش تئوریــک وارد ریســک کلــی و مدیریــت عملــی
ریسک کشوری شد.
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کتابهــای زیــادی در رابطــه بــا ریســک کشــوری وجــود نــدارد .برخــی از کتــب
قدیمیتــر تفکــر معاصــر را نشــان میدهنــد  -تحلیــل خــوب اســت ،امــا پــس از
مــدت کوتاهــی منســوخ میشــود ،زیــرا کشــورها و بحرانهــا ادامــه دارنــد و محتــوا
و نوعشــان تغییــر میکننــد .ایــن کتــاب ســعی دارد تــا بــا اتخــاذ دیدگاهــی
تاریخــی و نگرشــی آیندهنگرانهتــر بــه ســیر تکاملــی احتمالــی ریســک جهانــی و
کشوری ،این مسئله را برطرف کند.
هیــچ فرمــول ســادهای بــرای مدیریــت ریســک کشــوری وجــود نــدارد :نــه در
ســطح جهانــی و کشــوری کــه سیاســتهایی جویــای کاهــش بحراننــد؛ نــه در
ســطح ســازمانیکه مدیریــت ریســک میتوانــد بــه عملــی سرســری تبدیــل شــود؛
و نــه در ســطح معاملــه کــه در آن هیــچ تدبیــر ســادهای بــرای کاهــش ریسـکهای
کشوری وجود ندارد.
زیــرا ریســک کشــوری بســته بــه نــوع ســرمایهگذاری و ماهیــت ســازمان،
کشــورهای هــدف ســرمایهگذاری و ویژگیهــای ســابق اقتصــاد جهانــی متفــاوت
اســت .بنابرایــن ،ایــن کتــاب را بایــد راهنمایــی دانســت کــه نشــان میدهــد چطــور
بهتریــن رویکــرد را بــه ریســک کشــوری داشــته باشــید و طــوری آن را تعدیــل
کنید که برای اهداف مختلف در اعصار مختلف مناسب باشد.
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در زمانیکـه بـه تجـارت فرامـرزی میپردازیـم ،ممکـن اسـت مرتکـب چه
اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه میتوانیم ریسـکهای ناشـی از تغییر شـرایط
سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟
در دنیایی که روزبهروز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم ،نه تنها شـرکتهای
چندملیتـی و بانکهـا ،بلکـه حتـی کوچکتریـن بنگاههـای اقتصـادی نیز
بوکار در سطح جهانی آگاه باشند.
باید نسبت به ریسکهای انجام کس 
بحـران مالـی جهانـی ،بهـار عربـی و بیثباتـی در اوکرایـن ،نشـان داد کـه
چگونـه وخامـت اوضـاع یک کشـور ،تاثیـرات گسـترده جهانـی را بهدنبال
خواهـد داشـت .آگاهـی نسـبت بـه عالئـم هشـداردهنده و آمادگـی برای
بوکار را از مواجهـه بـا بدترین
رویارویـی بـا ایـن چالشهـا ،نـه تنهـا کسـ 
وضعیـت خـود محافظت میکنـد ،بلکه فرصتهـای جدیدی را دربرابر شـما
قـرار میدهد .مینا تاکسـوز ،متخصص پیشـتاز در کتاب اکونومیسـت تحت
عنوان راهنمای ریسک کشوری ،تشریح میکند که:
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Qچـه عاملی اقتصـاد را در برابر شـوکهای داخلی و جهانی آسـیبپذیر
میکند
Qچرا بازارها ،کمتر به ریسک سیاسی و جغرافیایی اهمیت میدهند
Qچگونه مدلها از پیشبینی ریسک کشوری عاجز میمانند
Qچگونـه مقـررات پیشـگیرانه بحرانهـای جهانـی میتواننـد عواقـب
پیشبینی نشدهای را به همراه داشته باشند
Qبهترین و موفقترین سـاختار سـازمانی برای مدیریت ریسـک کشوری
کدام است
Qچگونه میتوان ریسکهای کشوری در معامالت را کاهش داد.

کتاب راهنمای ریسـک کشـوری اکونومیسـت ،با ارائه یـک رویکرد نظاممند
بهمنظـور شناسـایی ،مدیریت و کاهش ریسـکهای کشـوری ،ضمن معرفی
مطالعـات مـوردی مرتبط ،یک ماخـذ حیاتی بـرای کلیه افرادی اسـت که به
تجارت بینالمللی میپردازند.
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