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 ثبات مالیتحقق برای  ساختار تطبیقهای ویژگی

 1پور پاشاهمحمد ولی
 

 چکیده

به ان مالی ایر در نظام آن هایویژگیو ساختار این هاست که پذیرفته شده است، اما سال المللدر بانکداری بین ساختار تطبیق
تار نقش ساخ ،بر همین اساس. گیردنمیمغفول مانده است و به اندازه کافی مورد توجه قرار  همچنانشکل رسمی و استاندارد 

به  مقالهاین  کند.یآن، تحقق ثبات مالی را تسهیل م هایویژگیتوجه به تطبیق در تحقق ثبات مالی نیز نامعلوم است در حالی که 
 ات مالیثبتحقق ی برا ساختار تطبیق هایویژگی سازی آن به عنوانف و کارکردهای حوزه تطبیق و پیادهوظای بررسیتبیین و دنبال 
 است.

 الملل، ثبات مالی، بانکداری بینساختار تطبیق واژگان کلیدی:
 JEL: E32,G21,G28بندی طبقه

 مقدمه  .۱

های مالی و تالمللی جهت تحقق اهداف فعالیهای بینرعایت مقررات و دستورالعمل المللز تطبیق در نظام بانکی بینمنظور ا
از که  هایی استحوزهالمللی است و شامل داخلی و بین یدارنده قوانین، قواعد و استانداردهادربر ساختار تطبیقبانکی است. 

های تاندرادکارکرد تطبیق موضوعاتی مانند اس .ممانعت می کندمین مالی تروریسم شویی و تأش اقدامات مبتنی بر پولگستر
 حتمال پذیرشات با گیرد. ریسک تطبیق طبق تعریف برابراس، مدیریت تضاد منافع و رفتار منصفانه با مشتریان را در برمییرفتار

ایجاد المللی ینزیان حاصل از شهرتی که در اثر عدم رعایت قوانین ب و احتمالی های مالیزیانانونی،های مقرراتی یا قتحریم
ابر ی در برها و مؤسسات مالی و اعتبارثبات مالی وضعیتی است که در آن نظام مالی یعنی بازارهای مالی و بانک شود.می

ها تهیه داختمدیریت ریسک و پر وجوه،ِگری و متناسب با کارکردهای اساسی آن شامل واسطه نداهای اقتصادی مقاوم بودهشوک
 گردد.و تنظیم می

باید به تعامل میان بخش حقیقی اقتصاد و نظام مالی به عنوان یک ضرورت برای بررسی نقش تطبیق در دستیابی به ثبات مالی 
ثبات مالی منتهی به های واضح برای نظارت احتیاطی و سیاست ساختاریبویژه شبکه بانکی توجه داشت. برای این منظور، ایجاد 

، نظارت و تحلیل عوامل مقامات و مسئولین حوزه تطبیق را برای شناسایی ریسک سیستمیساختار مذکور ضرورت پیدا می کند. 
های متناسب و ارزیابی نحوه تأثیرگذاری اجرای سیاست در جهت انباشت ریسک سیستمی،و سایر عوامل مالی و اقتصادی  بازار
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برای همکاری مؤثر و هماهنگی میان نهادهای ذیربط را هایی مکانیزمسازد و و نظام مالی هوشیار میها نکها بر بااین سیاست
  .ایجاد می کند

 باشند:به شرح ذیل میالی جهت دستیابی به ثبات مالی مموفق در نظام  ساختاربرای ایجاد یک عناصر موردنیاز 
این سیستم با یک تشکیالت باشند. د یک سیستم استاندارد قابل رفع مینی با ایجاهای مختلف سازماعارضات میان بخشت-1

حقوقی مدرن شامل حقوق مالکیت، قراردادها، مسائل حقوقی راجع به ورشکستگی و حفاظت از حقوق ذینفعان مؤثر واقع 
 خواهد شد.

 سیستم قضائی مستقل و کارآمد-۲
 اصول و قوانین مطابق با استانداردهای حسابداری -۳
 ها از وضعیت مالی بانک منصفانهگزارش شفاف و ارائه سیستم حسابرسی خارجی مستقل برای -۴
نظر، مستقل و مجرب برای نظارت مؤثر و مبتنی بر ای، صاحببه حسابداران، حسابرسان و وکالی حرفهدسترسی -۵

 المللای در بانکداری بیناستانداردهای فنی و حرفه
 کمیت شرکتیحا مرتبط با وجود قوانین-۶
 د و ایمن جهت مبادالت مالیشده، کارآمنظام پرداخت و تسویه مدیریت-۷
 برای ارزیابی ریسکگزارشات اعتباری اثربخش و مؤثر -۸
 دسترسی عمومی به آمارهای پایه اقتصادی، مالی و اجتماعی-۹

از بروز آن جلوگیری کرد و یا مقابله با بحران مالی توان میاثربخش منظم و ساختار یک با ایجاد آن است که  ساختار تطبیق مزیت
این شفافیت به خاطر  .دادها و مؤسسات مالی و اعتباری در معرض خطر را به طور شفاف نشان انحراف از ثبات مالی در بانکو

ید از ابزارهای قانونی ها و بانک مرکزی بامقامات بانکها و بانک مرکزی است. در بانک ساختار تطبیقوجود الزامات قانونی در 
باشند. این  ربرخورداها و مؤسسات مالی و اعتباری در حوزه تطبیق قوی و مناسب برای رویارویی و حل مشکالت ساختاری بانک

ربفرد و مشترک برای منحصهای میان مقامات ذیربط در خصوص مسئولیتبه شیوه هماهنگ  و با ایجاد تفاهم سازنده ساختار
آن است  ساختار تطبیقحوزه تطبیق برای دستیابی به ثبات مالی خواهد بود. مزیت دیگر افع مشکالت و مسائل مدیریت بحران، ر

ریزی پیشگیرانه برای مدیریت و بهبود گیرد و برنامهکه گردش اطالعات خاص و محرمانه میان مقامات بانکی به راحتی صورت می
  کند.میوضعیت بحران مالی را تسهیل 

 پیشین مطالعات .۲

اصول تطبیق در جهت تکمیل فرایندهای کارکرد سازی کامل بخش قابل توجهی از مطالعات انجام شده در حوزه تطبیق بر پیاده
مسأله مهم آن است که در دوران  تأکید داشته است.کنترل ریسک به منظور مدیریت و نظارت بر کارکرد این حوزه در نظام مالی 

 در میانها و مؤسسات مالی واعتباری عمدتاً سودآور است، بسیار سخت بتوان گوش شنوایی کرونق اقتصادی که فعالیت بان
ها ناظر بر آن بندی این توصیههای کارشناسان تطبیق را بشنوند. جمعتوصیهها پیدا کرد که ارشد بانک اناعضاء هیأت مدیره و مدیر



 

3 
 

ها و کمک بزرگی به بانک مرکزی در امر اثربخشی فعالیت بانکسازی اصول تطبیق باعث کنترل ریسک و بهبود است که پیاده
 .تطابق با استانداردها خواهد بود نظارت بانکی، تنظیم مقررات و

بر ثبات مالی را مورد  اثر مقررات حوزه تطبیق المللی با استفاده از آمارهای بین  ۲(۲۰۰۸و  ۲۰۰۶، ۲۰۰۴) بارت و همکاران 
کننده در بهبود ثبات نیبر بازارها و بخش خصوصی عامل تعیدهند که نظارت قوی های تحقیق نشان میارزیابی قرار دادند. یافته

ای، بیمه سپرده و از متغیرهایی نظیر الزامات سرمایهبا تمرکز بر حاکمیت شرکتی  ۳(۲۰۰۹لیون و لوین )روند. مالی به شمار می
دهد که نشان می تحقیق نتایج ن ثبات مالی استفاده کردند.های تطبیق برای تأمیها برای تعیین اولویتاختار مالکیت بانکس

مالکیت  هایی که دارای ساختار مالکیتی منحصربفرد در برابر ساختارپذیری بانکرعایت اصول و مقررات حوزه تطبیق بر ریسک
 د.کنمالی را بیشتر می ثباتو در نتیجه گذارد بیشتر اثر می بودند، جمعی

با  مالی راو ثبات  بر توسعه حوزه تطبیق شواهد تجربی مبنی بر تأثیر اقدامات نظارتی و مقرراتی 4(4۲۰۰بارت و همکاران )
دار اند که رابطه معنیاند. نتایج نشان دادهکشور جهان ارائه کرده 1۰۷ای بالغ بر ای از نمونهاستفاده از اطالعات آماری پرسشنامه

اقدامات نظارتی ها دریافتند شود. هرچند که آنبانک، قدرت مقام ناظر، عملکرد بانک و ثبات مالی یافت نمی بین تقویت سرمایه
شود، نظارت بخش خصوصی بر جهت شفافیت صحیح اطالعاتی می هابر بانک اجبار افزایش که منجر بهحوزه تطبیق و مقرراتی 

بهبود را  مالیتا ثبات  دبایافزایش می هاکنترل باالرفتنخصوصی برای بخش های و انگیزه است ها را تقویت کردهبانک
 های حوزه تطبیقاولویترعایت با در یک مجموعه از اطالعات آماری،  و به طور مشخص یافتهی توسعهکشورها.بخشد
های کمتری از بحران مالی در طی دو دهه گذشته دریافت کردند و تسهیالت غیرجاری کمتری از خود بجا گذاشته و آسیب

 اند.تری هم در اختیار داشتهمیقبازارهای اعتباری ع
: 5(۲۰۰۲کانت دیتراگیاچ )-های مالی )دمیرگوکبر بحرانارتی و مقرراتی حوزه تطبیق اقدامات نظ در زمینه تأثیردیگر  مطالعات

لیون و لوین :۸(۲۰۰۵ها)گونزالز )پذیری بانک( و رفتار ریسک۷(۲۰1۲): چورتاریاس و همکاران6(۲۰۰۶بک و همکاران )
مقامات ناظر  مؤثر بوده است. ثبات مالیدار بر به طور معنیهای حوزه تطبیق اولویتکه  دهندنشان می(  ۹(۲۰۰۹(و )۲۰۰۷)

با استفاده از نفوذ سازمانی و قدرت نظارتی خود گذارند و ها میفی بر کارکرد بانککه تأثیر من کنندقوی بعضاً تصمیماتی اتخاذ می
: دیجانکو و همکاران 1۰(1۹۹۸یشنی )شلیفر و و)اندها را جلب کردهحمایت پویش و گذاری کردههای خاص سیاستع گروهبه نف

 (.1۳(۲۰11)ن یولو  1۲(۲۰۰۲: کوئین تین و تیلور )11(۲۰۰۲)
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12-Quintyn and Taylor, (2002) 
13-Levine, (2011) 



 

4 
 

ها ارائه بانک الیمثبات های مقرراتی بر نتایج متفاوتی در رابطه با تأثیر سیاستدیگری وجود دارند که  مطالعات پیشینهمچنین 
و  ها تأثیرگذار هستندر ثبات بانکب ساختار تطبیقدر تحقیق تجربی خود نشان دادند که  (۲۰۰4. بارت و همکاران )کنندمی

ت بر شفافیگذارند، یمتأثیر  مالیبهبود ثبات  برکه به بهترین شکل ممکن  در حوزه تطبیق دریافتند که اقدامات نظارتی و مقرراتی
فعان بخش های الزم برای ذینا تقویت نموده و در نهایت انگیزهها رو نظارت بر بانک داشته، ت تأکیدتولید و انتشار اطالعا

ن ختلف، ای. با استفاده از مجموعه اطالعات موجود در کشورهای مکنندتقویت میهای بیشتر را کنترل و نظارت جهتخصوصی 
اخیر شاهد  در دو دههها با این ویژگی تطبیق هایسیاستاقتصادهای مبتنی بر گران به این حقیقت دست یافتند که پژوهش

 تری را در اختیار داشتند. های کمتری بودند و در عین حال بازارهای اعتباری قویبحران
برای مطالعه  ۲۰۰۰-۲۰11های کشور دنیا طی سال ۹۰بانک تجاری در  1۷۰۰نمونه بزرگی از  14(۲۰1۵دومپوس و همکاران )

های مقرراتی نظیر استقالل بانک مرکزی، مداخله بانک مرکزی در مقررات احتیاطی و انسجام نظارتی بر ثبات مالی تأثیر شاخص
با  15(۲۰1۵کارتا و همکاران )ها با ثبات مالی است. شاخصدار این ها در نظر گرفتند و نتایج مؤید ارتباط مثبت و معنیبانک

ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر فرهنگ نظارت بانکی برای ارزیابی ثبات مالی در بانککشور اروپایی  1۹ای از استفاده از نمونه
 دهد که فرهنگ نظارتی بر ثبات مالی اثر مثبت دارد. تمرکز کرد و نتایج این تحقیق نشان می

 های ساختار تطبیقویژگی .۳

 .سازی.پیاده۲و کارکردها،  ظایفو .1د: نگیرقرار می ارزیابیمورد  منظر دوساختار تطبیق از های ویژگی

 کارکردها. وظایف و ۳.۱

ران و های مسئولیتی اعضاء هیأت مدیره، مدیران اجرایی ارشد و مدیبه طور خاص در ردهمهمترین وظایف حوزه تطبیق 
 رای فرایندحوه اجها در اولین گام بر نشوند. اعضاء هیئت مدیره بانکبندی میکارشناسان واحد تطبیق در تبیین کارکردها طبقه

حیح آورند. نظارت صمیهای الزم را به عمل نیاز بازنگریو در صورت  دارندهای احتمالی مرتبط با آن نظارت تطبیق و ریسک
تدوین  د رسمیهای تطبیق نیز باید در قالب اسناپذیر خواهد بود و سیاستهای تطبیق امکاناعضاء قطعاً پس از تأیید سیاست

است  ه موظفهیئت مدیرهای عملیاتی، مؤثر و پایدار از سوی اعضاء باشد. در این چارچوب، شده و حاوی کارکردها و برنامه
ها وظایفی انکها در مدیریت ریسک تطبیق را ارزیابی نماید. مدیران ارشد نیز مانند سایر ارکان بدستاوردهای بانک گزارش

 شده از سوی اعضاءشده و ابالغهای تدوینبرعهده دارند. این وظایف در مجموع گسترش فرهنگ تطبیق در راستای سیاست
ر ها را دد و گزارش عملکرد حوزه مدیریت ریسک تطبیق از سوی زیرمجموعهنشوهای مختلف را شامل میهیئت مدیره به بخش

 . کنندمیشده به هیئت مدیره ارسال مدت زمان تعیین
و مفهوم استقالل آن است که اول، کارکردها از یک چارچوب رسمی  شوندمیمستقل تعریف  صورته بحوزه تطبیق کارکردهای 

های الزم جهت شناسند. دوم، مدیر واحد تطبیق مسئول هماهنگیهمه ارکان بانک، آن را به رسمیت میو  هستندبرخوردار 
                                                           
14-Doumpos et al. (2015) 
15-Carretta et al. (2015) 
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گردد که تضاد منافع میان میآید. سوم، مدیر واحد تطبیق از میان افرادی انتخاب به حساب می مدیریت ریسک تطبیق در بانک
یی که ممکن است از قبل پذیرفته باشد، به وجود نیاید. چهارم، مدیر واحد هاهای فعلی واحد تطبیق و سایر مسئولیتمسئولیت

های خود داشته تطبیق و کارشناسان واحد مربوطه دسترسی کامل به اطالعات و پرسنل ذیربط در این حوزه جهت انجام مسئولیت
 .است

 سازیپیاده .۳.۲

 همزمان اتفاقبرآیند کنترل ریسک و بهبود اثربخشی د، نواقع شوبرای تحقق ثبات مالی مؤثر تطبیق  هایبرای این که کارکرد
 کنند:مالی اهمیت پیدا می ثباتهای زیر برای تدوین ساختار تطبیق جهت تحقق و در این راستا ویژگی خواهند افتاد

باید متناسب با  مقرراتهای تطبیق و وضع قوانین و رویهگردد: میمقرراتی بررسی  هایزیرساختکفایت یا عدم کفایت .۳.۲.1
در ارتباط با  مقرراتی فضای. شوندمیتدوین و بروزرسانی  ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرایط موجود در بانک هازیرساخت

تری در های سخت گیرانهرویه ،پذیرها و مؤسسات سپرده. برخی از بانکممکن است به یک پارادکس تبدیل شودخدمات مالی 
خارج از فضای مقررات رسمی، میلیاردها دالر دارایی را های تأمین اعتبار، گر مانند صندوقدرحالی که برخی دی پیش می گیرند،

های نظام مالی . چارچوب تطبیق باید به طور شفاف برای پوشش بخش وسیع تری از زیرمجموعهآورنددرمیتحت کنترل خود 
 ستفاده قرار گیرد. مورد ا
فضای بانکداری ایاالت متحده و اتحادیه  :هایی را به همراه دارندتناقض اروپا وحده ایاالت مت در وجوه متمایز بانکداری.۳.۲.۲

دهند. اولی مبتنی بر وضع مقررات داخلی و منحصربفرد و دومی مبتنی بر اروپا دو وجه متمایز از پوشش تطبیق را نمایش می
طبیعی است وقتی که هرچقدر دامنه و  عضو اتحادیه اروپاست. و مؤسسات مالی هاهای یکپارچه برای تمامی بانکدستورالعمل

بحران مالی تطبیق نیز به تبع آن بیشتر خواهد شد.  ساختارها، حجم و دامنه تر باشد، پیچیدگی سیاستپوشش مقررات وسیع
ها برای مقابله با بحران، ناکافی بوده و در نتیجه بسیاری از بانک ها نیازمند تجدید کنیز نشان داد که سرمایه بان ۲۰۰۸-۲۰۰۷

 ۲های بال مطالعاتی که بر مبنای دستورالعملر سرمایه از سوی دولت و بخش خصوصی شدند. در حالی که بسیاری از اساخت
این درحالیست که نتایج آزمون تنش در بسیاری  .اه نداشتها به همرتر برای بانکای پایینای جز الزامات سرمایهانجام شد نتیجه

تر آن است که در برخی موارد ها باید افزایش یابد. نکته جالبسطح سرمایه در اکثر بانکد ندهایاالت متحده نشان می یهااز بانک
لی کافی نیست و بهبود عملیاتی در های احتماتوصیه شده است که حتی تطبیق با سطح سرمایه باالتر نیز برای رویارویی با بحران

 .باشدمهمتر از افزایش سرمایه باید ها ساختار بانک
عدم رعایت معیارهای  ها وجود دارند که در اثرهایی از بانکنمونه ایفا خواهد کرد:نقش مهمتری  هادر آینده بانک تطبیق.۳.۲.۳

تقریباً هیچ بانکی از دهند که ها امروزه به قدری به ساختار تطبیق اهمیت میهای فراوانی را متحمل شدند و بانکتطبیق خسارت
 بهره نمانده است.ابعاد ساختار تطبیق بی

ضمانت اجرایی الزم برای مدیریت مالی  شود:میسازی های احتیاطی پیادهمدیریت ریسک با استفاده از دستورالعمل.۳.۲.۴
های احتیاطی به صورت ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مبتنی بر دستورالعملها در این است که مدیریت ریسک در بانککبان

هایی را به مدت با خود ریسکرشد سریع بازارهای مالی در کوتاه ،به عنوان مثال ی شود. عالئم هشداردهنده،زسااثربخش پیاده
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دهند. بسیاری از این هشدارها صحیح گزاران هشدار میمخاطرات احتمالی آتی به سیاستهمراه خواهد داشت که در خصوص 
المللی وظیفه اصلی سازی مؤثر قواعد و مقررات بینهای الزم برای پیادهارائه تضمین ها توجه شد. بنابراین،اند ولی کمتر به آنبوده

 آید.حوزه تطبیق به شمار می
های الزم را بینیها پیشکند تا بانکمدیریت ریسک تطبیق کمک می یش از پیش مورد نیاز است:مدیریت ریسک تطبیق ب.۳.۲.۵

ریسک تطبیق، در خصوص نواقص تطبیق به عمل آورند، به دنبال نحوه کارکرد فرایندهای تطبیق  باشند و با کشف سطح 
 .دهندمورد ارزیابی قرار اثربخشی رعایت استانداردهای بین المللی را 

حاصل از  وجود دارند که بازدهها در دنیا کمتر از ده درصد بانک :دنشومی گیریاندازه تطبیقدر حوزه گذاری سرمایه بازده.۳.۲.۶
کنند و در این راستا از ابزارهای کیفی و کمی بوسیله کارت متوازن، دریافت گیری میگذاری در حوزه تطبیق را اندازهسرمایه

 شوند. مند میبهرهها و پرسشنامه هاکمک مصاحبهبازخوردهای مقرراتی به 
ها بانک توسط مدیریت ارشدکردن بسترهای آموزشی با فراهمچارچوب تطبیق  شود:میها نهادینه فرهنگ تطبیق در بانک.۳.۲.۷

 باشد.میگیری مدیریت شده و قابل اندازه ،شود و فرهنگ تطبیق نیز در کنار سایر اجزاءمیجدی گرفته 

 بندیجمع .۴

المللی در دوران بعد باتوجه به آثار مخرب بحران مالی که در مقیاس جهانی گسترش یافت و تحوالتی که در ساختار نظام مالی بین
ها تلقی ها ابزاری مهم در مدیریت ریسک جهت حفظ شهرت بانک، ساختار پویا و اثربخش تطبیق در بانکاز بحران اتفاق افتاد
ها اما بانک پذیر نباشد،های بانکی توسط قوانین و مقررات امکانمکن است پوشش تمامی مختصات فعالیتممی گردد. همچنین 

 حقق ثبات مالی انتخاب خواهند کرد وجهت تاروپایی و آمریکایی را برای تکمیل و قوام ساختار تطبیق  دو رویهدر نهایت یکی از 
گذاری در این حوزه را در کنار بهبود فرهنگ سرمایه گیری بازدهاندازهو  های مقرراتی، احیاء زیرساختمدیریت ریسک تطبیق

  .خواهند دادتطبیق مورد توجه بیشتری قرار 
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