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 چکیده:
قیقی، های مالی طی سه دهه گذشته، با آشکار نمودن آثار عمده و نامطلوب نوسانات بخش مالی بر بخش حبحرانتکرر بروز 

ر دبه خوبی عدم کفایت چارچوب متداول مقررات و نظارت مالی برای تضمین ثبات کلیت نظام مالی را نشان داده است. 
رفته های مرکزی قرار گن توجه سیاستگذاران و باالخص بانکها، اخیراً سیاست احتیاطی کالن کانوپاسخ به این نارسایی

بدیل شده های اصلی سیاستگذاران تاست. از آنجا که در اقتصاد ایران نیز، طی چند سال گذشته ثبات مالی به یکی از دغدغه
الی میل به ثبات است، در این مطالعه به بررسی ساختار سیاستگذاری پولی و ارتباط آن با مقررات احتیاطی کالن جهت ن

 پرداخته شده است.

اطی سیستماتیک، لزوم بکارگیری ابزارهای احتی هایریسک وجودمرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که 
 هاریسک ایننماید. با توجه به اینکه امکان شکل گیری ها و دستیابی به ثبات مالی را مطرح میکالن برای کنترل این ریسک

اضیان اعتبار کنندگان و متقر دو بعد زمانی و مقعطی دارد، ابزارهای احتیاطی کالن در هر دو بعد و بر هر دو گروه عرضهدر ه
د ای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز هدف رصچرخهشوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هماعمال می

ک ی بزرگ و مهم است. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسای موسسات مالو کنترل ارتباطات ترازنامه
 شواهد و تجاربشود. های مختلف میپذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوکسیستماتیک، سبب افزایش انعطاف

ید نماگرهای مف سازی ابزارهای احتیاطی کالن حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی ازمختلف در خصوص فعال
و حاوی اطالعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. مطالعات مختلف نیز بیانگر آن است که در صورتی که چارچوب 

الوه بر عافزایی و پرهیز از مداخالت سیاستی، سیاستگذاری احتیاطی کالن در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم
مومی عالن در دستیابی به ثبات مالی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه های احتیاطی کاثربخشی بیشتر سیاست

 یابد.افزایش می

های همچنین، بررسی عملکرد شبکه بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی اقتصاد ایران حاکی از آن است که طی سال
است. در صورتی که بانک مرکزی طی دهه گذشته، اخیر ثبات مالی به واسطه عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کاهش یافته 

نمود، از یک سو نسبت مصارف به منابع عالوه بر اهداف کنترل تورم و رشد اقتصادی به مساله ثبات مالی نیز توجه کافی می
ظارت های شبکه بانکی نیز تحت نشود و از سوی دیگر با اعمال ابزارهای احتیاطی داراییبانکی در حدود مجاز کنترل می



 

های آنها در معرض ریسک کاهش بهای دارایی بود تا نسبت مطالبات غیرجاری افزایش نیابد و همچنین بخشی از دارایی
قرار نگیرد. در این شرایط با کاهش بی ثباتی مالی، اعتبار و نقدینگی نیز کمتر از شرایط فعلی رشد می یافت که در نتیجه 

 داد.ایی مانند ارز، طال و مسکن با شدت کمتری روی میهآن نوسانات و التهابات بهای دارایی

تیاطی به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای اح
بی کالن بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی، یک مدل تعادل عمومی ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینه یا

در ساختارهای های مختلف موید آن است که سازیج حاصل از شبیهپویای تصادفی طراحی شده و برآورد شده است. نتای
شود فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می

اربرد کر مقابل اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. د
های احتیاطی کالن به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین سیاست

ای باشد که میان شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کالن بگونهمتغیرهای بخش مالی می
تصاد د، عالوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقسیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باش

 کالن شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت. 
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 مقدمه -1
ها است نقش هها به عنوان نهادهایی که عملیات جاری آنها جذب سپرده از مردم و اعطای اعتبار به خانوارها و بنگابانک

کارکرد این (. بنابراین نقصان در 1993، 1گری مالی در اقتصاد به عهده دارند )مرتونمهمی در تخصیص منابع و واسطه
و با بروز اختالل در عملکرد سایر بازارهای مالی،  شودبطور بالقوه سبب کمبود عرضه اعتبار و افزایش هزینه آن میبخش، 

میالدی که  1980از دهه با این وجود،  (.1963، 2شود )فریدمن و شوارتز کالن تواند باعث نوسانات نامطلوب اقتصادمی
های مالی در زدایی از بازارهای مالی گسترش پیدا کرده است، تکرر و شدت بروز بحرانتمباحث آزادسازی مالی و مقررا

ها دو مشاهده شد. وقوع این بحران 2008هانی سال نه اخیر آن در بحران مالی جکشورهای مختلف نیز بیشتر شده که نمو
 نتیجه مشخص را در بر داشته است.

رک بیشتر اثرات عمده و نامطلوب نوسانات بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد های مالی، باعث دنتیجه اول اینکه، بحران
 GDP، اثرات بروز بحران مالی بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از شاخص 1 ه است. به عنوان مثال در شکلشد

شده به مراتب کمتر از ققمح GDP، 2008شود، بعد از بروز بحران مالی همانگونه که مالحظه مینشان داده شده است. 
دهنده زیان بحران مالی بر بخش حقیقی اقتصاد است. میزان بالقوه آن است. بر این اساس، سطح هاشورخورده، نشان

 GDPدرصد  20تا  15اند که در بحران بانکی زیان تجمعی تولید بین ( نشان داده2002) 3همچنین هوگارث، ریس و ساپورتا
 اند.تولید درصد برآورد کرده 25( نیز متوسط زیان تولیدی بحران مالی اخیر را 2010) 4ساالنه است. لوین و والنسیا

 GDPزیان اتحادیه اروپا بر اثر بروز بحران مالی بر حسب  -1 شکل

 
 Eurostatمنبع:

                                                 
1 Merton 

2 Friedman and Schwartz 
3 Hoggarth, Reis, and Saporta 
4 Leaven and Valencia 
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مقررات و  های اقتصاد کالنهای مالی، عدم کفایت ابزارهای موجود شامل سیاستتکرر بروز بحران این است کهنتیجه دوم 
ی مالی، سبب تقویت و گسترش این بینش شده هااحتیاطی خرد برای تضمین ثبات مالی را آشکار کرده است. بروز بحران

 وجود دارد؛  1ت نظامندگیری مخاطراکه حتی در لوای محیط اقتصادی به ظاهر آرام، امکان شکل

های مالی و عواقب ناگوار آن این رویکرد را گسترش داده است که چارچوب فعلی مقررات مالی برای تضمین تکرر بروز بحران
ها نشان داده این بحران .2(2006نایت  ؛2003؛ باریو 2000؛ کروکت، 1999ثبات مالی نظام مالی کافی نیست )داویس، 

مهمترین استدالل طرفداران رویکرد فوق این مخصوص کنترل شوند.  3مالی مقرراتند باید توسط است که مخاطرات نظام
ماهیتاً جزئی و خرد است یعنی اینکه هدف آنها حفاظت از ثبات مالی موسسات به صورت انفرادی  ،است که مقررات موجود

شود، گسترش نیافته است. به عبارت دیگر، است و لذا از منظر کلیت بخش مالی و تعامالتی که بین این موسسات برقرار می
م مالی به عنوان یک کلیت را نیز به همراه ها، سالمت نظاپیش فرض مقررات فعلی این است که سالمت تک تک بانک

خواهد داشت. در حالی که محققین و سیاستگذاران متعددی معتقد هستند که نظارت بر موسسات مالی در یک محیط 
به عبارت دیگر، ثبات رویکرد سیستمی قابل مشاهده است.  شود که صرفاً باهایی میایزوله، سبب نادیده انگاشتن ریسک

آید و دستیابی به این های اقتصاد کالن به وجود نمیبه عنوان پیامد جانبی و طبیعی ترکیب مناسب سیاست مالی لزوماً
 باشد.های مختص احتیاطی کالن میهدف نیازمند سیاست

 2008ها قبل و بعد از بحران مالی نگرش به سیاست -2 شکل

 

ها این بود که در ، به طور کلی نگرش به سیاست2008مالی  شود، قبل از بروز بحرانمالحظه می 2 همانگونه که در شکل
در بخش مالی نیز  .ها و رشد اقتصادی استهای اقتصاد کالن به دنبال ثبات قیمتبخش حقیقی اقتصاد، سیاست

                                                 
1 Systemic Risk 
2 Davis (1999), Crocket, (2000), Borio (2003), and Knight (2006) 
3 Financial Regulations 
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 موسسات فردی است. اما بعد ازمالی به دنبال ثبات و سالمت  2های ویژه، با تمرکز بر ریسک1های احتیاطی خردسیاست
 ای که در باال بدان اشاره شد، این نگرش تغییر کرد.و به واسطه دو نتیجه 2008بروز بحران مالی 

ا عدم کفایت چارچوب متداول مقررات و نظارت مالی برای تضمین ثبات کلیت نظام مالی ر به خوبی 2007بحران مالی  
دیدی جو از برهم کنش آنها، طیف  دارندیگر تعامل با یکد ی احتیاطی و اقتصاد کالنهادر نگرش جدید، سیاستنشان داد. 
ها تحت عنوان سیاست احتیاطی کالن مطرح شده که با تمرکز بر ریسک سیستماتیک، هدف آن ایجاد ثبات در از سیاست

ها، یبدین ترتیب، سیاست احتیاطی کالن به عنوان تالشی برای پاسخ به این نارسای نظام مالی به عنوان یک کلیت است.
ای های مرکزی قرار گرفته است به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهران و بانکاخیراً کانون توجه سیاستگذا

 مختلف در این حوزه گسترش یافته است.

ی از از آنجا که در اقتصاد ایران، ثبات مالی نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی طی چند سال گذشته به یک
مقررات  صلی سیاستگذاران تبدیل شده است، در این مطالعه به بررسی ساختار سیاستگذاری پولی و ارتباط آن باهای ادغدغه

ت. سه بخش کلی گسترش یافته اسشود. در این راستا، این پژوهش در احتیاطی کالن جهت نیل به ثبات مالی پرداخته می
 شود. بدین منظور ابتداصاد کالن و احتیاطی پرداخته میهای اقتدر بخش اول، مبانی نظری و تجربی در خصوص سیاست

ه شود. سپس با بررسی نقایص رویکرد خرد بهای اقتصاد کالن و به ویژه سیاست پولی بررسی میاهداف و عملکرد سیاست
. شوده میاحتیاطی برای برقراری ثبات مالی، ضرورت استفاده از مقررات احتیاطی کالن برای ایجاد ثبات مالی ارای مقررات

مالی بررسی  ای آنها و همچین آثار رفتار جمعی آنها بر ثباتدر این قسمت به تعامل موسسات با یکدیگر و ارتباطات ترازنامه
و موضوعات مرتبطی که باید در طراحی چارچوب جامع احتیاطی کالن  ، اهداف سیاست احتیاطی کالنسپسشود. می

 وهای سیتماتیک برای ثبات نظام مالی مورد توجه باشد، بررسی خواهد شد. در این قسمت نیز به مباحثی مانند ریسک
و همچنین  ابزارهای بالقوه اعمال سیاست احتیاطی کالن ادامهشود. در ای بخش مالی اشاره میچرخهرفتارهای هم

ی ها و سایر مسائل سیاستگذاری احتیاطچالش شود و در جمع بندی این بخشسازی این ابزارها بررسی مینماگرهای فعال
ی بررسهای و نماگرهای مختلف با استفاده از شاخصدر بخش دوم، وضعیت ثبات مالی در بخش بانکی  شود.کالن ارایه می

ثباتی در این بخش به طور خاص به مساله بیشود. بکه بانکی از این منظر تحلیل میشود و عملکرد سیاستگذار پولی و شمی
 در بخش سوم نیز،شود. های احتیاطی کالن پرداخته میاستفاده از سیاستهای اخیر و لزوم مالی شبکه بانکی طی سال

ت طراحی و بر اساس اطالعامالی به منظور نیل به ثبات های پولی و احتیاطی کالن الگویی برای بررسی تعامل سیاست
احتیاطی  های مختلف، آثار سیاستگذاری پولی وش با تحلیل سناریوشود. در این بخد ایران برآورد و ارزیابی میفصلی اقتصا

ارایه مختلف های بندی بخشو جمعدر نهایت نیز نتایج  شود.کالن بر متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی بررسی می
 شود.می

 پیشینه پژوهش -2
 شد. های اقتصاد کالن ایجاددر تمرکز سیاست، تغییرات عمیقی 1970گرایان، در اواسط دهه ها و ظهور پولبا افول کینزین

در اقتصادهای صنعتی، نگاه سنتی به تعادل داخلی و تعادل ترازهای خارجی بود. تعادل داخلی بر حسب اشتغال کامل و 
ها کرد. تعادل خارجی نیز به عنوان تعادل تراز پرداختشد که بستری برای رشد اقتصادی ایجاد میها تعریف میثبات قیمت

ها محدود شد و اشتغال کامل تعادل داخلی به ثبات قیمتن در رویکرد جدید، و عمدتاً با تمرکز بر حساب جاری بود. لیک

                                                 
1 Microprudential Policies 
2 Idiosyncratic Risk 
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ها دست یابد، بازار در صورتی که دولت به ثبات قیمتبودند،  نبود. چرا که معتقدها این سیاستف اهدادیگر از ارکان اصلی 
مالی، جریان نقل و انتقال سرمایه با از طرف دیگر، با مقررات زدایی نیز به طور خودکار به اشتغال کامل خواهد رسید. 

 آزادسازی حساب سرمایه تحول یافت. به بحثمفهوم تعادل خارجی نیز  سهولت بیشتری انجام شد و لذا

نرخ بهره  اتتغییر با استفاده از آن هم شد که صرفاً یک هدف، یعنی کنترل تورم ودر خصوص سیاست پولی، فرض می
سیاست  تیجهو در ن ناچیز و باثبات خواهد بود ه تورم با ثبات باشد، شکاف تولید احتماالًسیاستی امکان دارد و تا زمانی ک

شد که با توجه یک نقش ثانویه برای آن تصور میصرفاً سیاست مالی،  برای. همچنین مناسبی خواهد داشتپولی عملکرد 
ین در بین محقق. عالوه بر این یافتهش میشی آن در عمل به شدت کاهای اقتصاد سیاسی مترتب بر آن، اثربخبه محدودیت

هر ؛ شدهای اقتصاد کالن دیده میمالی غالباً به عنوان موضوعی خارج از چارچوب سیاست بخش مقرراتو پژوهشگران نیز 
 ند. چند که سیاستگذاران تا حدودی نسبت به آنها ابهام داشت

شد.  های مرکزی معرفی، تورم پایین و باثبات به عنوان هدف اصلی و بعضاً انحصاری بانک2000 دهه و اوایل 90طی دهه 
سوی دیگر  های اقتصادی و ازاین دستور کار از یک سو ناشی از ضرورت اعتبار بانک مرکزی با تمرکز بر تورم به جای فعالیت

ان نی جدید بود. در این رویکرد، حتی اگر سیاستگذارهای کینزیهای فکری برای هدفگذاری تورم در مدلبه دلیل حمایت
چوب توانستند انجام دهند باثبات نگهداشتن تورم بود. این چاربه وضعیت تولید نیز اهمیت دهند، بهترین کاری که می

های بیشتر بازارها و انحراف از شرایط مطلوب، تحت هر شرایطی من جمله شوک ترجیحات، شوک علی رغم وجود اصطکاک
 شد.وری و حتی شوک بهای نفت، استفاده میبهره

های مرکزی هدفی در نه تنها باید تورم با ثبات باشد، بلکه پایین نیز باشد و لذا اکثر بانکای وجود داشت که ندهیاجماع فزا
رم به دلیل وجود های پایین توکردند. همزمان با این مباحث، احتمال بروز دام نقدینگی در نرخدرصد را پیگیری می 2حدود 

، مطرح شد و این گونه استدالل شد که در صورت بروز شوک منفی و وجود نرخ بهره (ZLB)1صفرکف نرخ بهره اسمی 
های پولی انبساطی و منفی شدن نرخ بهره اسمی به دلیل بروز دام اسمی در محدوده صفر، امکان استفاده بیشتر از سیاست

در این شرایط  اگر که شدو استدالل نقدینگی وجود نخواهد داشت. با این حال، خطر بروز دام نقدینگی کوچک انگاشته شد 
کند و لذا با افزایش انتظارات تورمی، و کاهش بانک مرکزی به رشد باالی نقدینگی ادامه دهد، تورم آتی بیشتری ایجاد می

 2های کوچک، تورم کند. بنابراین در شرایط وجود شوکهای اقتصادی را تحریک مینرخ بهره واقعی انتظاری، فعالیت
رسید. بنابراین تمرکز بر اهمیت تعهد بانک ز برای کاهش خطر محدوده پایین نرخ بهره صفر کافی به نظر میرصدی نید

  مرکزی و توانایی آن بر اثرگذاری بر انتظارات تورمی بود.

اتفاق  ایینپ ها و نرخ های بهره بسیارکه با تنزل قابل توجه قیمت( 1929)بروز دام نقدینگی در بحران بزرگ  در این رویکرد،
ر دهه . با این حال، تجربه ژاپن دبودقابل جلوگیری اکنون شد که افتاد، مربوط به گذشته و ناشی از خطاهایی تصور می

عیت نیز لیکن، این وضها، نرخ بهره صفر و تداوم رکود وجود داشت، به نوعی مانع این پذیرش بود. که با تنزل قیمت 1990
آتی برای  تورملذا ایجاد به تعهد برای رشد آتی پول و  ژاپن توانایی و یا عدم تمایل بانک مرکزیبا مرتبط ساختن به عدم 
 بطور عمده نادیده انگاشته شد. ،اثرگذاری بر تورم انتظاری

ه مدت نرخ بهره کوتا یک سیاست پولی بر استفاده از یک ابزار یعنی نرخ بهره سیاستی کهرویکرد فوق، سبب تمرکز فزاینده 
در  شود.توسط بانک مرکزی کنترل می( OMOمستقیماً از طریق عملیات مناسب بازار باز )شده است. این نرخ ست، ا

                                                 
1 Zero Lower Bound 
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ها ریق نرخ بهره و بهای داراییپولی است که از ط اولین فرضیه اثر واقعی سیاستفرضیه وجود دارد.  دواین انتخاب  پشت
ها از طریق آربیتراژ به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین و بهای دارایی های بهرهکه تمامی نرخ استاست. دومین فرضیه این 

بدین  شود.وتاه مدت آتی با لحاظ ریسک آن تعیین میک هایهای بلندمدت از طریق میانگین وزنی مناسب نرخ بهرهنرخ
شکل قاعده تیلور( سیاست پولی را )غالیاً به ضمنی یا آشکار بینی پیش شفاف و قابلتوان با استفاده از یک قاعده ترتیب می

مدت ش از یک بازار، مثالً هم در بازار اوراق قرضه کوتاهیدخالت در ب ، با توجه به دو فرض فوق،هدایت کرد. در این شرایط
 و هم در بازار اوراق قرضه بلندمدت کاری عبث و یا ناسازگار خواهد بود.

های پولی بر ری کانال اعتبارات و اثرگذاری سیاست پولی از طریق کلالبته باید توجه داشت که هر چند که در مبانی نظ
وضعیت اقتصاد بحث شده است، اما در واقع هدایت سیاست پولی عمدتاً معطوف به استفاده فعال از نرخ بهره سیاستی بوده 

مباحثی مانند آخرین عالوه بر این، خواهد بود.  ارتباطبیگری مالی بطور عمده تحت این دو فرض، بحث واسطه است.
ها نیز عمدتاً مرتبط با بحث مقررات و نظارت بانکی بود و در مواقع بروز مشکل برای دهنده، ذخایر بانکی و بیمه سپردهوام

 شد و لذا این گونه نبود که عملکرد کلیت نظام مالی و با یک دید کالن مد نظر باشد.یک بانک مورد استفاده واقع می

گری مالی به عنوان یک خصوصیت مهم اقتصاد کالن، نظارت و مقررات بانکی بر موسسات کافی به واسطه به دلیل عدم توجه
فردی متمرکز شد و آثار اقتصاد کالن آنها به طور عمده نادیده انگاشته شد. مقررات بانکی با هدف سالمت موسسات فردی 

یت محدودیت و سایر نواقص ضمنی یا آشکار ناشی از های بازار ناشی از عدم تقارن اطالعات، مسئولسعی کردند شکست
های اقتصاد کالن و سیستماتیک بطور عمده نادیده گرفته شد های دولتی را اصالح کنند. با این وجود، آثار و داللتتضمین

ای (، الزامات سرمایهLTVهای مختلف مانند نسبت وام به ارزش )ای در حوزهو توجه کمی به کاربرد ابزارهای موافق چرخه
های قانونی شد. در مقابل، به دلیل شوق ناشی از مقررات زدایی مالی، کاربرد ابزارهای احتیاطی موافق و دیگر نسبت

 ای به نوعی اخالل در عملکرد بازار اعتبارات تلقی شد. چرخه

های تجاری و یا بعبارتی نوسان تورم و لکه در آن نوسانات سیک 1980به هر حال بروز دوره "اعتدال بزرگ" از اواسط دهه 
یافته کاهش یافت، این اعتماد و اطمینان را به وجود آورد که چارچوب سازگار و یکپارچه تولید در اکثر کشورهای توسعه

اقتصاد کالن حاصل شده است. هر چند که هنوز ابهامات و تفاسیر متعددی از دالیل وقوع این کاهش و زمان دقیق آن 
شد که سیاست اقتصاد کالن دیگری بتواند، ثبات اقتصادی بیشتری را محقق تصور نمی 2000ارد، تا اواسط دهه وجود د

 کند. اما بعد از آن بحران مالی روی داد.

انگیز بود که با مشاهده کاهش پایدار نوسانات سیکلی از تحت این شرایط، برای سیاستگذاران و اقتصاددانان بسیار وسوسه
اند. ولی امروزه اصرار کمی بر این ارزیابی های اقتصاد کالن را فرا گرفتهادعا کنند که نحوه اعمال سیاست 1980 اوایل دهه

( معتقدند که این فرضیه که 2006وجود دارد، چرا که بروز بحران آن را با چالش مواجه کرده است. استیگلیتز و همکاران )
شود، بر اساس تجربه هر دو گروه کشورهای توسعه ثبات قیمت حاصل می اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان نتیجه

 یافته و در حال توسعه رد شده است.

های های مالی و متعاقب آن رکود سبب بروز تغییراتی در چارچوب سیاستگذاری و اهداف سیاستبه هر حال بروز بحران
ها نباید تنها هدف اصلی دت یا زمان بحران، ثبات قیمتدهد که در کوتاه مشود. تجارب قبلی نشان میاقتصاد کالن می

سیاستگذار باشد. بلکه ثبات تولید و اشتغال نیز به همان اندازه مهم است. در میان مدت و یا زمان نرمال، هدف اصلی 
اد شغل و های اقتصاد کالن باشد، بلکه باید به ایجتعادلهای اقتصاد کالن نباید تنها کنترل تورم و حذف عدمسیاست
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حمایت از رشد اقتصادی نیز بپردازد. همچنین، این بازنگری باید به ابزارهای سیاستی نیز بپردازد. سیاست مالی نباید صرفاً 
به کنترل کسری بودجه و یا رسیدن به تعادل کالن معطوف باشد. سیاست پولی نیز نباید به کنترل تورم از طریق نرخ بهره 

ها ها و حجم اعتبار است که عالوه بر ثبات قیمتاین نرخ یک ابزار کلیدی برای کنترل قیمت سیاستی خالصه شود. چرا که
 .برای ثبات مالی نیز پیامدهایی دارد

تا مرز صفر کاهش دادند و  را های بهره سیاستیهای مرکزی نرخمتعاقب بروز بحران و کاهش شدید تقاضا، بسیاری از بانک
دادند ولی به دلیل وجود حد پایین نرخ بهره صفر، امکان پذیر نبود. به عنوان نیز کاهش میاگر امکان داشت بیشتر از آن 

. یکی از (2009)بالنچارد و همکاران، درصد کاهش بیشتر مورد نیاز بود 5تا  3مثال برای آمریکا طبق برخی برآوردها 
ری بودجه بیشتر است که در صورت نبود ( و کسFiscalهای این وضعیت نیاز به تکیه بیشتر بر سیاست مالی )داللت

های وجود این های بودجه را به عنوان هزینه( بروز کسری2009) 1ویلیامز افتاد.محدودیت نرخ بهره صفر اتفاق می
 بیان کرده است.محدودیت 

ز طریق اآنها نیز  گذاران مختص به خود را دارد و  اکثربندی یا قسمت شده هستند که هر یک سرمایهبطور کلی بازارها بخش
و یا مشکالت  زیان، عدم دسترسی به منابع بروز آربیتراژ به یکدیگر متصل هستند. با این حال، زمانی که به هر دلیلی )مانند

نین شرایطی، تواند بسیار بزرگ باشد. در چها میشوند، آثار آن بر قیمتگذاران از آن بازار خارج میداخلی ( برخی از سرمایه
ری و اثرگذاری یاستگذادیگر از طریق آربیتراژ به یکدیگر مرتبط نیستند و لذا نرخ بهره سیاستی دیگر ابزار کافی برای سها نرخ

نک مرکزی ها به عنوان وثیقه و یا خرید فوری آنها توسط بادخالت در بازار یا از طریق پذیریش دارایی بلکه نخواهد بود؛
ی است که تحت تاثیر قرار دهد. در واقع این همان چیز سیاستیها را در هر نرخ بهره های انواع مختلف داراییتواند نرخمی

 دهد.بانک مرکزی در شرایط بروز بحران انجام می

اخیر داشت که سبب تشدید آثار و تبدیل آثار مالی جهانی نقش مهمی در بحران  نیزگری مالی، مقررات مالی همانند واسطه
ها ایجاد هایی برای بانکیک بحران اقتصادی مهم جهانی شد. شمول محدود مقررات، انگیزه کاهش بهای مسکن آمریکا به

آربیتراژ قوانین  های مالی را افزایش دهند.واحدهای خارج از ترازنامه ایجاد کنند و اهرم ،کرد که برای فرار از قواعد احتیاطی
با قواعد متفاوتی از سایر موسسات مالی فعالیت بتوانند ( AIGالمللی آمریکا )گروه بین سبب شد که موسسات مالی مانند

تک موسسات مالی بودند، بر خالف ثبات قواعدی که به دنبال تضمین سالمت تکهمان کنند. در مقابل با بروز بحران، 
بیان  همچنین ای وبرای رعایت الزامات سرمایهموسسات مالی بحران،  وقوعچرا که سبب شد بس از  سیستم عمل کردند.
 فروشاقدامات شدیدی برای اصالح ترازنامه انجام دهند و در نتیجه سبب اهرم زدایی شدید و  هاارزش بازاری دارایی

در نماید که در دستیابی به ثبات مالی را بر جسته میمقررات احتیاطی خرد های پیامدهای فوق محدودیت شد. 2سوزان
 شود.به بررسی و تحلیل آنها پرداخته مین، احتیاطی کال برای درک ضرورت مقرراتادامه 

                                                 
1 Williams 

خود  ایین بالقوه نیز وضعیت مالی مناسبی ندارند، مجبور به نقدکردن دارراگذار در شرایطی که خریداافتد که سرمایهفروش سوزان زمانی اتفاق می 2

ه باعث است. با توجه به خریداران محدود، و همچنین وضعیت اعتباری نامناسب آنها، دارایی به قیمتی کمتر از ارزش بنیادی آن فروخته خواهد شد ک

 (.1994، 2شود )آلن و گیلزیان فروشنده می
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 احتیاطی خرد  سیاستهای محدودیت -1-2
سالم باشند، تضمین ک موسسات اصلی مقررات احتیاطی خرد این است که "ثبات مالی تا زمانی که تک ت هایایدهیکی از 

( و همچنین برونرمیر، کروکت، پرسواد 2000) 2(. با این حال، همانگونه که در مطالعات کروکت2011، 1باریو ) شده است"
( بیان 1995) 4ویگ( بحث شده است اساس رویکرد احتیاطی خرد دچار خطای شدید ترکیب است. هل2009) 3و شین

رسد، در سطح  به نظر مالی ثبات خردکند که به دلیل اتصاالت درونی موسسات مالی، چیزی که ممکن است در سطح می
کند که تضمین سالمت هر موسسه ( بیان می2000کروکت ) ،باشد. عالوه بر این ی مالیثباتو بی ندگیشکن تواندکالن می

کند ( استدالل می2005) 5زند. چیناسیمالی ممکن است سبب نظارت بیش از حد شود که به کارایی و نظم بازار لطمه می
های مالی که سبب افزایش کارایی خدمات که نظارت و پوشش بیش از حد موسسات مالی، نظام مالی را از ایجاد نوآوری

 6( و موریس و شین2000خطای ترکیب دیگری که توسط کروکت ) سازد.شود، محروم میها میمالی و کاهش هزینه
رسد، ممکن ت و تصمیماتی که بصورت انفرادی برای یک موسسه منطقی بنظر می( بحث شده این است که اقداما2008)

 های سیستماتیک نتایج جمعی مطلوبی ایجاد نکند.گیری ریسکاست به دلیل شکل

در دو حوزه  بطور مشخص مالی هایآثار وجود خطای ترکیب در مقررات احتیاطی خرد و چگونگی بروز و تشدید بحران
 شود.پرداخته می قابل بحث است که در ادامه به آن ک و مخاطرات اخالقیهای سیستماتیریسک

 برونزا هایریسک های درونزا در برابرریسک -1-1-2
کند که ریسک توسط بازار داده شده است و لذا به تصمیمات انفرادی موسسات مالی بستگی رویکرد احتیاطی خرد فرض می

ها نیز برونزاست. در مقابل، رویکرد احتیاطی کالن ریسک را به عنوان یک متغیر نوسانات بهای داریی همچنین ندارد و
های مالی که آثار اقتصاد کالن کند که به رفتار جمعی موسسات مالی بستگی دارد. نگاه مختصری به بحراندرونزا تلقی می

( خصوصیات این مرحله را با 2012) 7گورینچاس و آبسفلداند، حاکی از درونزایی ریسک است. ای برجای گذاشتهعمده
های اقتصادی کنند. رونق فعالیتاهرمی، رشد اعتبارات داخلی و افزایش نرخ ارز حقیقی بیان میهای نسبتافزایش شدید 

االتر ب قیمت دارایی نیز سبب سطوح اهرمی یابد و خوشبینی بیش از حد نسبت بهاز طریق بسط شدید اعتبار گسترش می
 (9،2012شوالریک و تیلور ؛8،2010شود )گیناکپلزمی

شود. در این مقطع برای موسسات مالی ها میبینی در اقتصاد سبب گسترش و انبساط بیش از حد ترازنامهگسترش و خوش
از حد رسد و لذا به گسترش اعتبار ارزان و بیش انفرادی، افزایش نسبت اهرمی برای کسب سود بیشتر منطقی بنظر می

های تعادل کنند نتیجه آن تشکیل عدمدهند. با این حال، زمانی که همه موسسات همزمان از این تصمیم پیروی میادامه می
 (.2011، 10کارد )برونرمیر، گورتون و کریشنامورسیمالی و ریسک بالقوه است که بذر بحران مالی را می

                                                 
1 Borio 
2 Crocket 
3 Brunnermeier, Crocket, Persaud, and Shin 
4 Hellwig 
5 Schinasi 
6 Morris and Shin 
7 Gourinchas and Obstfeld 
8 GeanaKoplos 
9 Schularick and Taylor 
10 Brunnermeier,Gorton, and Krishnamurthy 
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( این 1201) 1ش مالی یا بخش حقیقی اقتصاد روی دهد. طبق تایرولتواند در بخ( محرک این بحران می2003طبق باریو )
شود. در این مرحله ها نشان داده مینقدینگی، کمبود سرمایه و سطوح باالی نوسانات بهای داراییشدید مرحله با کاهش 

ولی، زمانی که همگی با رسد. ها کامالً منطقی بنظر میدهی و فروش دارایینیز برای هر موسسه مالی تصمیم به کاهش وام
گیرند ) به دلیل کمبود سرمایه و یا الزامات قانونی(، سطح باالیی از کمبود منابع در بازار وام ایجاد هم تصمیم به فروش می

منتقل  و باال دهد. در این شرایط، منحنی عرضه اعتبارات و وام بانکی به سمت چپشود و لذا خشکی اعتبارات روی میمی
ها صرفاً با هزینه بسیار ( و در نتیجه، تامین مالی اعتبارات برای خانوارها و بنگاه2،1991نانکه، الون و فریدمنشود )برمی

 شود.بیشتری امکانپذیر خواهد شد که سبب زیان عمده تولید می

ه ممکن است هر چند ک در این شرایط، طی دوران رکود، در بخش مالی کمبود شدید نقدینگی وجود دارد.عالوه بر این، 
شود ان میفروش دارایی توسط یک موسسه منطقی باشد، اما پیامد فروش همزمان توسط سایرین، سبب آثار فروش سوز

ها ها سبب کاهش چشمگیر بهای آن داراییانتقال گسترده منحنی عرضه دارایی(. از یک سو، 1992، 3)شلیفر و ویشنی
کنند نیز آسیب را نگهداری می فوق هاها، به موسسات سالمی که داراییاین کاهش بهای دارایی از سوی دیگر،شود. می
گیرد. در صورتی که این پدیده در مقیاس وسیع روی دهد، شکنندگی بخش ای از فروش سوزان شکل میزند و لذا زنجیرهمی

 مالی را بدتر خواهد کرد.

تواند کند که در آن موسسه مالی می( مدلی را بررسی می2009) 4می، آچاریابرای نشان دادن ماهیت درونزای ریسک سیست
گذاری کند. همبستگی بین پرتفولیوهای موسسات )یعنی همان های ریسکی و مطمئن از صنایع مختلف سرمایهدر دارایی

اثر متضاد بر  ودگیرد. در این مدل اگر موسسه مالی ورشکست شود، ریسک سیستماتیک( از انتخاب صنعت نشات می
موسسات باقی مانده وجود دارد. یکی سرایت آثار که ماهیت منفی دارد و دیگری امکان جذب مشتریان آن موسسه که اثری 
مثبت است. در صورتی که آثار منفی بر آثار مثبت غلبه نماید، بهترین استراتژی برای موسسات مالی حداکثر کردن احتمال 

 گذاری در صنایع مشابه و یا انتخاب پرتفوهای یکسان است.که نتیجه آن سرمایهبقا یا شکست با یکدیگر است 

 ها و مخاطرات اخالقیبیمه سپرده -2-1-2
طمینان ااند. بر همین اساس، برای ( یکی از دالیل بحران بزرگ را وحشت بانکی بیان کرده1983( و برنانکه )1991مشکین )

د اند. در شرایط وجوها، بیمه سپرده را معرفی کردهت بانکی گسترده، دولتبخشی به سپرده گذاران و کاهش ریسک وحش
افند. با این بیمه سپرده، سپرده گذاران نگران زیان سپرده ناشی از ورشکستگی بانک نیستند و لذا وحشت بانکی اتفاق نمی

ه (، بیمه سپرد2001بق مشکین )حال، بیمه سپرده، همانند هر قرارداد بیمه دیگری در معرض مخاطرات اخالقی است. ط
گذاران . بنابراین، سپردهتضمین می کند که اگر یک بانک ورشکست شد، سپرده گذاران متحمل این زیان نخواهند شد

داشت و برمثال از طریق  ،ها و اصالح رفتار آنها در شرایط اتخاذ رویکردهای ریسکیی برای نظارت بر رفتار بانکاانگیزه
 اهند داشت.نخو ،خروج سپرده

شود و های بالقوه توسط شخص ثالث پرداخت می، از آنجا که زیانکندبیان می( 1990عالوه بر این، همانگونه که کایلی )
پذیری خواهند داشت. آنگینر، ها انگیزه بیشتری برای ریسکها نیز دارای مسئولیت محدود هستند، بانکسهامداران بانک

                                                 
1 Tirole 
2 Bernanke, Lown, andFriedman 
3 Shleifer and Vishny 
4 Acharya 
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پذیری ها، ریسکنند که به واسطه استفاده از بیمه سپردهک( شواهدی را ارایه می2013) 2ی( و همجنین ل2013) 1کانت و ژو
 یابد.ها افزایش یافته است و در نتیجه شکنندگی سیستمی نظام مالی افزایش میبانک

دهد و از میهای احتیاطی خرد در دستیابی به ثبات بخش مالی را نشان های سیاست، از یک سو محدودیتپیامدهای فوق
بر این کند. ضرورت استفاده از مقررات احتیاطی کالن به عنوان مکمل مقررات احتیاطی خرد را برجسته می سوی دیگر،

الی منگرش خرد و کالن در تنظیم مقررات احتیاطی به منظور نیل به ثبات  دوهای بین مهمترین تفاوت 1در جدول اساس، 
 شود.های احتیاطی کالن بررسی میظری سیاستدر ادامه، مبانی ن بررسی شده است.

 تفاوت بین مقررات احتیاطی خرد و کالن -1ل وجد

 احتیاطی کالن احتیاطی خرد 
ثباتی محدود کردن بی ایهدف واسطه

 موسسات مالی
محدود کردن تنش مالی 

 سیستمی
کننده مصرف از حمایت هدف نهایی

 گذار(گذار/سپرده)سرمایه
 تولیدجلوگیری از زیان 

ناشی از رفتار یک  –برونزا  ماهیت ریسک
 موسسه

های ناشی از آثار رفتار–درونزا 
 جمعی 

های مشترک همبستگی و ریسک
 بین موسسات

 

 
 بی اهمیت )نامرتبط(

 
 مهم

: ویژههای بر حسب ریسک تنظیم معیارهای احتیاطی
 رویکرد پایین به باال

های سیستمی: بر حسب ریسک
 پایینرویکرد باال به 

 (2017) 3منبع: کاهو و لهار

 های احتیاطی کالنسیاستمسائل و اهداف  -2-2
 -ه پولیها توسط کمیتالمللی بانکدهی بینای در خصوص وامدر مطالعه 1970اولین بار در اواخر دهه  4واژه احتیاطی کالن

( جزء اولین افرادی بود که ضرورت 2000) 6(. همچنین کروکت2010، 5المللی تسویه استفاده شد )کلمنتارزی بانک بین
با این حال، تاکنون در خصوص اهداف سیاست احتیاطی کالن اجماع کلی بین  های احتیاطی کالن را مطرح کرد.سیاست

( مروری بر اهداف این 2013) 8نر( و گلتی و موس2011) 7. شونماخر و ویرتسایجاد نشده استمحققین و سیاستگذاران 
های احتیاطی کالن فوق، فقدان یک رویکرد مشترک در بیان اهداف سیاست مطالعاتهر چند که در  اند.هها داشتسیاست

های احتیاطی کالن در رود سیاستشود، ولی سه دغدغه کلی در حال رشد وجود دارد که انتظار میتا حدودی احساس می

                                                 
1 Anginer, Demirguc-Kunt, and Zhu 
2 Lee 
3 Kahou Alfred Lehar 
4 Macropruential 
5 Clement 
6 Crockett 
7 Schoenmaker and Wierts 
8 Galati and Moessner 
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ای بخش مالی. در ادامه به این سه موضوع پرداخته رخهچبرابر آن پاسخگو باشد: ثبات مالی، ریسک سیستماتیک و رفتار هم
 شود. می

 ثبات مالی بهبود -1-2-2
توسط بانک انگلستان مورد استفاده  1994ها ابتدا در سال اصطالح "ثبات مالی" به عنوان یک هدف مستقل از ثبات قیمت

اصطالح جدیدی است ولی مفهوم آن دارای سابقه (. با این حال، هر چند که ثبات مالی 2006، 1قرار گرفت )آلن و وود
اطمینان از ثبات و یکنواختی  1913کند که دلیل اصلی تاسیس فدرال رزرو در سال ( بیان می1984) 2تری است. والکرطوالنی

ی را ( تاریخچه بانکداری مرکزی و ثبات مال2003) 3چیوپا-ت بود. در این خصوص پادواپرداخ عملکرد نظام مالی و سیستم
ای توسط محققین و سیاستگذاران برای تعریف ثبات مالی و طراحی های گستردهاند. هر چند که تا کنون تالشبررسی کرده

گیری آن انجام شده است، اما، هنوز هیچ تعریف و یا شاخص مورد قبول عمومی برای بیان و اندازه شاخصی برای اندازه
 گیری ثبات مالی ارایه نشده است.

است. وی  5کند ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی یک کار مشکل( نیز بیان می2006) 4ه تجربی، همانگونه که گودهارتاز نگا
ها و بانکداری در سایه، سرایت آثار بین مرزها و مساله معتقد است که مهمترین دلیل آن نبود یک مرز شفاف بین بانک

 ثباتی مالی در بخش بانکی است.بی

شود های مالی پدیدار میمالی است که در بحران یتعریف ثبات مالی تعریف نبود ثبات و یا بی ثبات هاییکی از روش 
(. یکی دیگر از رویکردهای تعریف ثبات مالی از طریق کارکردهای اصلی نظام مالی است یعنی تخصیص 1999)مشکین، 

گری ن حاالت مختلف اقتصاد و در نهایت واسطهبهینه سرمایه، امکان هموارسازی مصرف برای خانوارها طی زمان و یا بی
( معتقد است که این سه رکن در تعریف 2005) 7ینانسیچ(. در مقابل، 2004، 6ن، ساپورتا، هال و تاناکایپایدار است. )هالد

ثبات مالی باید مدنظر قرار گیرد. یکی تخصیص بهینه سرمایه، دوم، رویکرد آینده نگر به ریسک مالی و سوم توانایی جذب 
اجماع بر اهداف احتیاطی کالن نبود تعریف رسد یکی از دالیل عدم ، بنظر میهای مالی و حقیقی. بر این اساسشوک
 ص برای ثبات مالی است.مشخ

های مالی ثباتی مالی باید سه بعد را در بر گیرد. یکی اینکه آیا بحران( چارچوب تحلیلی بی2009) 8طبق باریو و درخمن
( 1983) 9های اقتصاد است؟ در این خصوص، دیاموند و دیویگشونده هستند یا محرک آن بنیانهای خودمحققگوییپیش

شوند گذاران دچار وحشت میها موقعیتی است که سپردهاند که در آن یکی از تعادلگانه طراحی کردههای چندمدلی با تعادل
شوند. در این مدل رسیدن به این کنند و در نتیجه سبب بروز بحران بانکی گسترده میها را از بانک خارج میو سپرده

تواند توسط بلکه می ؛افتددهد، اتفاق نمیها را نشان میوضعیت تعادلی لزوماً به وسیله متغیرهای بنیادی که شرایط بانک
گذاران به بروز های بانکی صرفاً به خاطر اعتقاد سپردهدیگر، در این مدل، بحران دهد. به عبارتیک شوک تصادفی روی 

                                                 
1 Allen and Wood 
2 Volcker 

3 Padoa-Schioppa 
4 Goodhart 
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الی صرفاً زمانی کند که بحران م(. از سوی دیگر، رویکرد متغیرهای بنیادی فرض می1980، 1شود )بریانتبحران ایجاد می
( نشان داده است که 1988) 2افتد که تغییری در شرایط بنیادی اقتصاد اتفاق افتاده باشد. در این زمینه گورتوناتفاق می

(، 1998گذاران به افزایش ریسک در بخش مالی است. آلن و گیل )های مالی در واقع واکنش سیستماتیک سپرهبحران
هایی برای نشان دادن اثرگذاری شرایط بنیادی اقتصاد ( نیز مدل2005) 4داشتاین و پوزنر(، گل1988) 3جاکلین و باچاریا

 اند.ها طراحی کردهدر بروز بحران

های برونزا؟ رویکرد ادوار درونزا ابتدائاً دهد یا شوکروی می 5های مالی توسط ادوار درونزامحور دوم این است که آیا بحران
( گسترش یافت. این رویکرد، بعد از بروز بحران 2011) 6و سپس توسط کیندلبرگر و آلبیر ( ارایه1992توسط مینیسکی )

نیز  7، به لحظه مینیسکی2007اعتبار در آگوست های رهنی کممالی اخیر متداول شده است به نحوی که بحران بازار وام
شوند و لذا تر میهای ریسکیگذاریرمایهمعرف است. طبق این رویکرد، طی دوره رونق در اقتصاد، موسسات مالی درگیر س

شود. از گیرد. بنابراین، در واقع این بخش مالی است که سبب شکنندگی نظام اقتصادی میهای مالی شکل میعدم توازن
شود که تنش مالی شدید ناشی از یک شوک برونزا توانایی بروز بحران مالی های برونزا فرض میسوی دیگر، در رویکرد شوک

وری، اعتصاب نیروی کار، تغییر بهای نفت، درجه تواند ناشی از بهره( این شوک می2006) 8دارد. طبق گودهارت را
کند که از ارکان کلیدی طراحی چارچوب ثبات مالی ( بیان می2010) 9گریزی و یا ترجیحات نرخ ارز باشد. هانونریسک

 جهانی در نظر گرفتن رویکرد ادوار درونزا است.

 به واسطه شود و یاسیستماتیک منتشر می های ریسکها در نظام مالی به واسطه کانالآخر نیز این است که آیا شوکمحور 
های ویژه؟ در یکی از رویکردها به ریسک سیستماتیک )رویکرد مستقیم(، تنش مالی که به واسطه ورشکستگی سرایت ریسک

شود. در این رویکرد، مکانیسم ومینویی در کل نظام مالی پخش میبرخی موسسات مالی روی داده است، از طریق اثرات د
های اعتباری )کیوتاکی و ( محدودیت2000انتقال شوک ازمنابع مختلفی مانند تعهدات بین موسسات مالی )آلن و گیل، 

به ریسک  گیرد. در رویکرد دیگر( سرچشمه می1996، 11های بین بانکی )روکت و تایرول( و نظام پرداخت1997، 10مور
های شود. در این رویکرد، ریسکها به طور همزمان در سیستم پخش میسیستماتیک )رویکرد غیر مستقیم( شوک

، آلن و گیل، 2005ها )لهار، های مشابه و همبسسته توسط بانکسیستماتیک از منابع متعددی مانند نگهداری دارایی
 گیرد. ( سرچشمه می2009، آچاریا 2004

جزء جدایی ناپذیر ارزیابی و دستیابی به ثبات مالی تبدیل شده است. به عنوان  به خیر، ریسک سیستماتیکها ادر سال
کند که موسسات مالی که دارای ریسک سیستماتیک باالتری هستند باید تحت نظارت (، بیان می2009مثال، برنانکه )

                                                 
1  Bryant 
2 Gorton 
3 Allen and Gale, Jacklin and Bhattacharya 
4 Goldstein and Pauzner 
5 endogenous cycles 
6 Kindleberger and Aliber 
7 Minsky moment 
8 Goodhart 
9 Hannoun 
10 Kiyotaki and Moore 
11 Rochet and Tirole 
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( بیان کرده است لحاظ 2010همانگونه که کاروانا، ای بیشتری قرار گیرند. عالوه بر این شدیدتر و الزامات سرمایه
 کند.به کاهش ریسک سیستماتیک کمک می 3های احتیاطی کالن در مقررات بال سیاست

 ریسک سیستماتیک و بحرانهای سیستماتیککاهش  -2-2-2
های ر محیطامل در ارزیابی ثبات مالی یک مفهوم نسبتاً جدید دوریسک سیستماتیک به عنوان یکی از مهمترین ع

البته باید توجه داشت که ریسک سیستماتیک تعاریف متعددی دارد. به عنوان مثال،  سیاستگذاری و بانک مرکزی است.
ای بخش مالی به عنوان ریسک سیستماتیک متغیر با زمان اطالق چرخهدر محیط بانکداری مرکزی و سیاستگذاری، هم

یک را به عنوان ریسک سیستماتیک و بعد متغییر با زمان آن را به عنوان شود. بعضی دیگر، بعد مقطعی ریسک سیستماتمی
با این حال، تالش برای تعریف و ارزیابی ریسک سیستماتیک در بخش مالی را کنند. ای بخش مالی بیان میچرخههم
 شود.تیک بررسی میش تعاریف متداول ریسک سیستماخ(. در این ب1995، 1ارتباط داد )کافمان 90توان به اواسط دهه می

لی برخی ار تعاریف اولیه ریسک سیتماتیک بر اختالل عمده در اطمینان و اطالعات در بخش بانکی و در نتیجه بخش ما
 کند که ریسک سیستماتیک احتمال بروز حوادث ناگهانی و عموماً ( بحث می1995اشاره دارد. به عنوان مثال، مشکین )

رای وجوه گری و انتقال کال در اطالعات بازارهای مالی سبب عدم توانایی آنها در واسطهغیرقابل انتظاری است که با اخال
 شود.گذاری مولد میهای سرمایهبه سمت فرصت

( ریسک سیستماتیک را به عنوان احتمال سقوط ناگهانی و عموماً غیرانتظاری اطمینان به بخش 1995) 2بارثولومو و والن
که توانایی ایجاد آثار بزرگ در بخش حقیقی دارد. برخی از تعاریف نیز بر گسترش  داندمیظام مالی ای از بانکداری و یا نعمده

عنوان مثال، روکت و تایرول اند. به تنش و زیان از یک موسسه به موسسه دیگر و یا به عبارتی پدیده سرایت تمرکز کرده
تصادی یک کارگزار به دیگر کارگزاران مرتبط از طریق کنند که ریسک سیستماتیک به گسترش تنش اق( استدالل می1996)

جدیدترین رویکرد، ریسک سیستماتیک به ورشکستگی همبسته و همزمان نسبت مهمی از  در باشد.مرواودات مالی می
کند که می شناساییای سیستماتیک را به عنوان حادثه ( بحران2005) 3شود. به عنوان مثال، لهار می اطالقبخش بانکی 

کند که بحران مالی (، بحث می2009شوند. آچاریا )تعداد قابل توجهی از موسسات مالی به طور همزمان دچار نکول می
ها با یکدیگر ورشکست شوند و یا اینکه ورشکستگی یک بانک به سایر ماهیتاً سیستماتیک است اگر تعداد زیادی از بانک

 دی را درگیر نماید.ها سرایت کند و لذا تعداد زیابانک

 ای بخش مالیچرخههم کاهش -3-2-2
 وهای مهم برای محققین ای آن یکی از دغدغهچرخهتوجه به تحوالت ریسک در نظام مالی طی زمان و رفتار همامروزه، 

ن این ای را به عنواچرخهآن هم 2009های بین المللی در گزارش سالیانه سیاستگذاران بوده است. بانک تسویه حساب
افزایش  کنند و در نتیجه باهای نظام مالی و اقتصاد حقیقی یکدیگر را تقویت میکند که طی زمان پویاییواقعیت تعریف می

 کنند.عمق رکود و اوج رونق، ثبات در هر دو بخش مالی و حقیقی اقتصاد را تضعیف می

یابد تر افزایش میگذاری ریسکی، تمایل به سرمایههاهای خوب، به دلیل دست کم گرفتن ریسک بازار توسط بانکدر دوره
ها، کنند. در مقابل، درشرایط بد، با تحقق ریسک و بیش از حد برآورد کردن آن توسط بانکاعطا می و لذا بیش از حد وام

                                                 
1 Kaufman 
2 Bartholomew and Whalen 
3 Lehar 
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وب کردن تواند نوسانات بخش حقیقی را افزایش دهد و با معییابد. بنابراین، بخش مالی میدهی به شدت کاهش میوام
 ثباتی مالی شود.تخصیص بهینه سرمایه در بخش حقیقی، سبب بی

آ و ای سیستم بانکی ارایه کرده است. برای مثال، آسهادبیات اقتصادی شواهد تجربی قدرتمندی برای رفتار هم چرخه
به سهولت بیش از حد ها از محدودیت شدید دهی بانکدهند که طی یک سیکل مالی، رفتار وام( نشان می1998) 1بلومبرگ
یابد. نتایج آنها بیانگر این است که در دوره رونق سهولت بیش از حد اثر نامطلوب مهمی بر نوسانات کل دارد. تغییر می

شواهد قوی در خصوص افزایش شدید ذخایر ریسک اعتباری در بخش بانکی همزمان با کاهش ( 2005) 2بیکر و میترمیکر
 کنند.ارایه می GDPرشد 

ها طی دوره افزایش اعتبارات ( نیز شواهد تجربی در خصوص انفعال بخش مالی در نظارت وام2006) 3سارینا و جیمینز
 ابد،یدهند که در این شرایط، در حالی که الزامات وثایق وام نیز کاهش میکنند. عالوه بر این، نشان میارایه می
 های بانکی دارند.متر نیز دسترسی بیشتری به وااران ریسکیذگسرمایه

( نشان 2001) 4باریو، فارفین و لو اند.ای در بخش مالی ارایه کردهچرخهالیل متعددی را برای رفتار هممبانی نظری، د
 کنندگیرد. آنها استدالل میای از تفسیر نادرست ریسک و واکنش نامناسب به آن سرچشمه میچرخهدهد که رفتار هممی
های ناشی از ترتیبات قراردادی و تصمیمات نادرست کارگزاری در بازار که از ای و نارساییفتار گلهنگری شدید، رکوته که

 ای بخش مالی است.چرخهگیرد، دالیل رفتار هماطالعات نامتقارن سرچمشه می

ای، فرضیه حافظه چرخهکنند که یکی از دالیل اصلی رفتار هم( بیان می2008) 6( و باواتیرا و لپتیت2004) 5برگر و اودل
( معتقدند که اطالعات نامتقارن در بخش مالی منبع مهم رفتار 2005( و بانک مرکزی اروپا )2009است. دراموند ) 7نهادی

ای به دلیل انحراف از فرضیه کنند که هم چرخه( بحث می2014) 8ای است. آساناسوغلو، دنیلیدیس و دلیسیکچرخههم
کارگزار است، -با توجه به آنکه یکی از منابع مهم انحراف از این فرضیه، مشکل معروف مدیرگیرد. بازاهای کارا نشات می

 دالیل دیگراز ها منابع، های آن مانند طرح نجات و بیمه سپردهاند که مقررات دولتی و ضمانتنویسندگان استدالل کرده
 ای بخش مالی است.چرخهرفتار هم

(، برنانکه، گرتلر و گلیشرست 1997ی مبتنی بر کارهای اولیه کیوتاکی و مور )مطالعات جدید در خصوص سیکل اعتبار
 ف( است. برونرمیر و سانیکو2008) 9(، لرنزونی2008(، فوستل و جیانکوپلس )1997(، کارلستروم و فیورست )1999)
صادرکنندگان به دلیل اند. در این مدل، هایی ریکاردویی مدلسازی کردهار( اقتصادی با صادرکنندگان و خانو2014)

                                                 
1 Asea and Blomberg 
2 Bikker and Metzemakers  
3 Saurina and Jimenez 
4 Borio, Furfine, and Lowe 
5 Berger and Udell 
6 Bouvatiera and Lepetit 
7 Institutional Memory Hypothesis 
8 Athanasogloua, Daniilidis, and Delisc 
9 Kiyotaki and Moore (1997), Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999), Carlstrom and Fuerst (1997), Fostel and 

Geanakoplos (2008), Lorenzoni (2008) 
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( 2010. عالوه بر این مطالعات گرتلر و کیوتاکی )شودمی هستند که سبب تشدید ریسک مشکالت نمایندگی محدود به بدهی
 ای بر این ادبیات دارند.( مرور گسترده2014و همچنین باریو )

رویکرد مسلط در تعریف اهداف سیاست احتیاطی کالن کنترل ریسک سیستماتیک و محورهای فوق حاکی از آن است که 
عرفی ( م2011( و هیات ثبات مالی )2013ف توسط صندوق بین المللی پول )اهداهای آن بر اقتصاد حقیقی است. این هزینه

 شده است.

ی احتیاطی کالن به عنوان ابزارهای هاالمللی تسویه، سیاستالمللی پول و همچنین بانک بینطبق تعریف صندوق بین
(. رکن اصلی این تعریف، مفهوم ریسک BIS, 2011 ؛IMF, 2011 aاند )مهم کاهش ریسک سیستماتیک تعریف شده

شود اطالق میسیستماتیک است که به خطرات اخالل در عرضه خدمات مالی به دلیل ضعف تمام یا بخشی از نظام مالی 
حفظ  های احتیاطی کالن،بنابراین، هدف کلی سیاست .دارد اقتصاد حقیقینفی وخیم بر بخش که توانایی بروز پیامدهای م

 ثبات نظام مالی به عنوان یک کلیت از طریق محدود کردن ریسک سیستماتیک است. 

اوالً در ای بیان کرد. های احتیاطی کالن را در قالب سه هدف واسطهتوان هدف کلی سیاستبا توجه به سه محور فوق، می
 1ایچرخهدر اهرم مالی و تامین وجوه پرنوسان، به دنبال کاهش بازخورهای هم نی، از طریق محدود کردن افزایشبعد زما

باشد. ثانیاً، های سیستماتیک در گذر زمان میگیری ریسکها و در نتیجه محدود کردن شکلبین اعتبار و بهای دارایی
های کالن را جذب نموده و به حفظ توانایی نظام مالی برای د سپرهایی که آثار شوکهای احتیاطی از طریق ایجاسیاست

ها هستند. ثالثاً، در بعد آوری نظام مالی در مقابل آن شوککند، به دنبال افزایش تابعرضه اعتبار به اقتصاد کمک می
همی در بازارهای اصلی دارند و شکست توانند با کنترل موسسات مالی که نقش مها میساختاری یا مقطعی، این سیاست

های مالی گریهای درون نظام مالی ناشی از روابط درونی بین واسطهپذیریگیری آسیب، شکل2آنها خیلی پراهمیت است
 (.2014، 3را کاهش دهند )هیات ریسک سیتماتیک اروپا

کمک به حفاظت از ثبات نظام مالی به  توان گفت هدف نهایی سیاست احتیاطی کالنای فوق، میبر اساس اهداف واسطه
نظام مالی به منظور تضیمن نقش  5آوریو افزایش تاب 4هاپذیریگیری آسیبعنوان یک کلیت است که شامل کاهش شکل

 شود. پایدار نظام مالی در رشد اقتصادی می

 کالن احتیاطیبزارهای ا -3-2
در ادبیات کند. استفاده می 6آن، از ابزارهای احتیاطی کالنمقام سیاستگذار احتیاطی کالن برای دستیابی به اهداف 

 اشاره کرد.  2011و بانک انگلیس،  IMF ،2011؛ 2011توان به الیوت، ابزارهای متعددی بحث شده است که می 

برای هر یک از اهداف میانی، ممکن است چندین ابزار در دسترس باشد؛ دوم نکته مهم است. اول اینکه،  چنددر اینجا ذکر 
اینکه، نظارت و کنترل ریسک سیستماتیک، ممکن است نیازمند توجه سیاستگذار به بیش از یک هدف میانی باشد. به 

با یکدیگر اتفاق افتاد.  تطابق سررسیدهاعنوان مثال، قبل از بحران مالی جهانی اخیر، رشد مازاد اعتبارات و افزایش عدم

                                                 
1 Procyclical 
2 Too important to Fail 
3 European Systemic Risk Board (ESRB) 
4 Build-up of vulnerabilities 
5 Resilience 
6 Macroprudential Tools 
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همچنین، با چرخش سیکل مالی و تغییر وضیعت آن، فروش سوزان و خشکی اعتبار رخ داد. بنابراین از آنجا که ریسک 
دهد ممکن است مقامات نیازمند کاربرد ترکیبی از این میسیستماتیک در مراحل متعدد و در شکل و شمایل مختلفی روی 

ن باشند. سوم این است که با توجه به نقش مسلط نظام بانکی در بخش مالی اقتصادهای دنیا، به ابزارها برای مواجهه با آ
های مالی، نظام بانکی نیز به شدت آسیب دیده است، اکثر ابزارهایی که ویژه کشورهای در حال توسعه، و اینکه در بحران

  اند.نظر گرفته گر مالی مورد هدف درها را به عنوان واسطهشود، بانکاستفاده می

جوه مالی فعالیت کننده و متقاضی وشود و در این بازارها نیز دو گروه عرضهاز آنجا که این ابزارها در بازارهای مالی اعمال می
بندی کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی اعمال شود، تقسیمکنند، ابزارهای احتیاطی کالن، بر حسب اینکه بر عرضهمی
د، کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی اعمال شوابزارهای احتیاطی کالن، بر حسب اینکه بر عرضه ،3 کلدر ششود. می

وجه به گیرد که این وضعیت با تکنندگان اعتبار، ساختار مالی آنها مورد توجه قرار میدر گروه عرضهشود. بندی میتقسیم
روه های احتیاطی کالن، ابزارهای احتیاطی کالن در این گسیاستشود. بنابراین، با توجه به اهداف ترازنامه مشخص می

ها و گیرد. همچنین متقاضیان اعتبار نیز بطور کلی شامل خانوارمبتنی بر سرمایه و یا مدیریت نقدینگی آنها صورت می
 گیرد.اعتباری آنها را در نظر میها ابزارهای احتیاطی شرایط ها هستند که در این گروهبنگاه

 ابزارهای سیاست احتیاطی کالن -3 شکل

 

یانی را مشود که ابزارهای معرفی شده کدامیک از اهداف در ادامه با تشریح ابزارهای مورد استفاده در هر گروه، بیان می
 و یا هر دو.شود میها پذیریشود و یا باعث کاهش تشکیل آسیبآوری میدهد؛ یعنی اینکه موجب افزایش تابپوشش می

ه به نهمانگونه که گفته شد، به سبب گستردگی این ابزارها، ممکن است دارای همپوشانی نیز باشند و لزوماً یک ابزار 
مالحظات  شود و نه اینکه امکان استفاده همزمان از همه ابزارها وجود دارد. در کاربرد این ابزارها،تنهایی استفاده می

 ردن آنها، باید مدنظر سیاستگذار واقع شود.متعددی وجود دارد که در هنگام عملیاتی ک
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 ابزارهای مبتنی بر سرمایه بانک و موسسات مالی -2-3-1
(، و الزامات پویا برای پوشش زیان LEV) 2های اهرمی(، نسبتCCB) 1این ابزارها شامل سپر سرمایه مخالف سیکلی 

های نامطلوب و همچنین کاهش ی نسبت به شوکآوری نظام بانک( است. این ابزارها باعث افزایش تابDPRS) 3هاوام
های انتظاری در یک زیان DPRشود. این ابزارها مکمل یکدیگرند، به نوعی که ها میدهی بانکرفتار موافق سیکلی وام

دهد. نسبت های تنش مالی را پوشش میهای غیر انتظاری ناشی از دورهزیان CCBدهد و سیکل تجاری را پوشش می
هایش )سرمایه( ها( نسبت به ظرفیت جذب زیان)دارایی پذیری آنتوانایی بانک را در افزایش اندازه کلی مخاطره اهرمی نیز

(. در شرایطی که این ابزارها در دسترس نباشد و یا در کاهش رشد شدید اعتبارات ناکارا 2013، 4کند )هلدینمحدود می
 اند.( استفاده کردهCC) 5اعتباراتباشد، برخی از کشورها از اعمال سقف بر رشد 

(. طبق 2014، 6دهد )آیار و همکاران(، رفتار وام دهی موافق سیکلی را کاهش میCCBابزار سپر سرمایه مخالف سیکلی )
های رشد شدید اعتبار و آزاد کردن آن در شرایط تحقق تشکیل یک سرمایه محافظتی در خالل دوره CCB، هدف 4 شکل

آوری نظام مالی در دوره رونق، باعث تدوام عرضه پایدار است. به عبارت دیگر، این ابزار با افزایش تابریسک سیستماتیک 
ها و کاهش شود. همچنین آزاد کردن آن در تنگناهای مالی، باعث جذب زیاناعتبار به اقتصاد در شرایط رکود می

شود. هم اکنون کشورهایی مانند نیوزلند، گیری میشود که به واسطه این امر از خشکی اعتبار جلوها میپذیریآسیب
 2019تا  2016از سال  7بریتانیا، پرو، نروژ، هند و سویس در حال اجرای این ابزار هستند و طبق اصول موافقنامه بال سه

 شود.المللی عملیاتی میدر سطح بین

 CCBنحوه اثرگذاری ابزار  -4 شکل

 

های جاری است و در مقابل ذخایر خاص برای گیری آینده نگر برای پوشش زیان احتمالی وامبه نوعی ذخیره DPRابزار 
شود و در زمانهای نامساعد با های خوب اندوخته میشده است. این ذخیره از محل سود در زمانهای محققزیان

                                                 
1 Countercyclical Capital Buffer 
2 Leverage Ratio 
3 Dynamic Loan Loss Provisioning Requirements 
4 Haldane 
5 Credit Ceiling 
6 Ayiar et al. 
7 The Basel III Accord 
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 توان از محل این منابع برای پوشش ذخایر زیان، میشده از میزان ذخایر خاص مربوط به آنهاهای محققگرفتن زیانپیشی
های بد استفاده کرد. استفاده از این ابزار در اسپانیا باعث یکنواخت شدن سیکل عرضه اعتبار شده و آثار واقعی مثبتی وام

 (.2012، 1های رکود داشته است )جیمنر و همکارانبه ویژه در زمان

ه هر چند الزامات مبتنی بر وزن ریسک در اصول بال یک و دو وجود داشت، اما میزان تجربه بحران قبلی حاکی از آن است ک
های رونق اعتبار است. ها به سطوح ناپایداری افزایش یافته بود. یکی از دالیل آن کاهش تلقی از ریسک در زماناهرم بانک

های اش، مانع از اهرم گسترده فعالیته سرمایههای کل بانک نسبت ب( با کاهش داراییLEVدر این شرایط ابزار اهرم مالی )
های محاسبه شود. مطالعاتی وجود دارد که حاکی از کاهش عمومی در وزن ریسکها میبانک 2درون ترازنامه و برون ترازنامه
تغییر وزن ها که با است. این شواهد به نوعی با این رفتار بانک 1990المللی از اواسط دهه شده در عرصه بانکداری بین

(. بدین منظور نسبت اهرمی در 2013ها سعی در افزایش نسبت سرمایه گزارش شده دارند، سازگار است. )هلدین، ریسک
دهی مطرح باشد، هر چند که به تنهایی نیز نباید به عنوان ابزار مد نظر تواند به عنوان نقطه توقف در وامطول زمان می

 ( 2014، 3باشد )بانک انگلستان

یر کند، ممکن است نسبت به سا( از آنجا که بطور مستقیم عرضه اعتبار را محدود میCCال سقف بر رشد اعتبارات )اعم
ی احتیاطی های اعتباری موثرتر باشد، اما این ابزار نباید جانشینی برای سایر ابزارهاابزارهای فوق، در محدود کردن جهش

ز های اقتصادی و بروهای مالی و یا پولی آسان باعث عدم تعادلیاستکالن تلقی شود. به عنوان مثال در صورتی که س
ایند. های اقتصاد کالن را اعمال نماند، مقامات باید قبل از اعمال این محدودیت، اصالحات مناسب در سیاستاخالل شده

ل ها نیز قابل اعمااههای خاص مانند خانوارها و بنگمحدودیت رشد اعتبار به منظور کنترل ریسک سیستماتیک در بخش
 ها ذکر خواهد شد.است که در آن بخش

 ابزارهای مبتنی بر مدیریت نقدینگی بانک و موسسات مالی -2-3-2
بطور کلی، هدف این ابزارها تخفیف ریسک نقدینگی است. بحران مالی جهانی نشان داده است که هر دو طرف ترازنامه 

ها و ریسک تامین منابع از جانب تعهدات مشروط به ریسک نقدینگی است. یعنی عدم نقدشوندگی بازار از سمت دارایی
و سرایت آن شود. در نتیجه به ابزارهای ویژه نقدینگی با رویکرد  4تواند باعث فروش سوزانها میتحقق این ریسک

 های احتیاطی کالن نیاز است.سیاست

مدت و تامین منابع عمده ناشی از استقراض از بازار ابع کوتاهها بر تامین منابع غیر اصلی، مانند منهنگامی که تکیه بانک
یابد، نظام بانکی در معرض شوک تامین های غیرنقدی )اعطای اعتبارت( افزایش میبانکی برای تامین منابع داراییبین

ها، توانایی بانک یریپذگیرد. همانگونه که در بحران مالی اخیر نیز مشاهده شد، این آسیبمنابع و شوک نقدینگی قرار می

                                                 
1 Jiménez et al. 

2 Off Balance Sheet : ترازنامه شامل فعالیـت هـای کـارمزدی ماننـد انـواع مختلـف ضمانت نامه )مانند اعتبارهای اسـنادی و فعالیتهای خارج از

ها، اختیارهای معامله و نظیر فورواردها، آتی (OTCاعتباری، تعهدات وام و نیز فعالیت در بازارهای مشتقه) اعتبـارهـای اسـنادی ضـمانتی(، خطـوط

 شود.سواپهای نرخ بهره می
3 Bank of England (BoE) 

 های شدید که در آن فروشنده در معرض ورشکستگی قرار دارد و خریدار نیز وضعیت مالی خوبی ندارد.فروش کاال با تخفیف 4
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تواند باعث اهرم زدایی ناگهانی و آثار فروش دهد و میبرای کسب منابع و تامین مالی مجدد را در شرایط تنش کاهش می
 (. 2012، 2، کاپیدا و همکاران2009، 1سوزان در کل سیستم شود )کویتر و همکاران

آوری سیستم مالی را نسبت به تامین منابع غیراصلی، تاب ابزارهای نقدینگی در طول زمان از طریق کاهش وابستگی به
تواند اثرات جانبی مانند کاهش رشد اعتبارت نیز داشته باشد )گروه ارزیابی اقتصاد دهد. این ابزارها میها افزایش میشوک
 (.2012، 4؛ کمیته نظام مالی جهانی2010، 3کالن

پیگیری است و تالش برای ارایه یک تعریف جهانی برای مدیریت مباحث مختلفی در خصوص ابزارهای نقدینگی در حال 
 6( و نسبت خالص تامین منابع باثباتLCR) 5ابزار نسبت پوشش نقدینگی 2ریسک نقدینگی در دست بررسی است. لیکن 

(NSFR در قوانین بال )ین های مالی و همچنبه منظور تضمین نقدینگی کافی برای مقابله با طیف مختلفی از تنش 3
 ترغیب تامین مالی باثبات ارایه شده است.

های نقدینه بانک ( به عنوان ابزار احتیاطی خرد است که از طریق افزایش موجودی داراییLCRنسبت پوشش نقدینگی )
کاربرد احتیاطی کالن این  شود.های نقدینگی و پوشش خروج ناگهانی منابع میآوری آن نسبت به شوکباعث افزایش تاب

ها متداول شده است. این ابزار به منظور به صورت اعمال مقادیر اضافی ثابت و یا متغیر بر الزامات حداقلی این نسبت ابزار
( برای بقای یک ماهه در شرایط تنش مالی تدوین شده است HQLA) 7های نقدینه با کیفیت باالاطمینان از وجود دارایی

(ESRB ،2014 .) 

نگی ( نیز به نوعی ابزار احتیاطی خرد است که با محدود کردن عدم تطابق نقدیNSFR) باثباتنسبت خالص تامین منابع 
کند. کاربرد ها نقش ایفا میناگهانی سپرده و سررسیدهای یک ساله بانک در افزایش ثبات منابع بانک برای مقابله با خروج

متداول شده است.  متغییر بر الزامات حداقلی این نسبتاحتیاطی کالن این ابزار به صورت اعمال مقادیر اضافی ثابت و یا 
هش اتکای آنها به ها از طریق منابع باثبات کافی و کاها و فعالیتها به تامین منابع مورد نیاز داراییاین ابزار با الزام بانک

 . (ESRB ،2014دهد )تر کاهش میهای بلندمدتمدت، ریسک تامین منابع را طی دورهمنابع کوتاه

آوری آنها نسبت به ها و بهبود تابهمچنین ابزارهای نقدینگی متعدد دیگری نیز برای افزایش سالمت تامین مالی بانک
توان در دو گروه ها در طول زمان، در دسترس است، اما سابقه تجربی آنها بعضاً محدود است. این ابزارها را میشوک

(( و یا مبتنی بر معیارهای قیمتی )مانند LTDای )مانند نسبت وام به سپرده )های ترازنامههای مقداری بر نسبتمحدودیت
 (.2011، 8بندی کرد )پروتی و سوارزها و ....( تقسیمها، مالیاتکارمزدها، هزینه

                                                 
1 Covitz et al. 
2 Kapadia et al. 
3 Macroeconomic Assessment Group (MAG) 
4 Committee on the Global Financial System (CGFS) 
5 Liquidity Coverage Ratio 
6 Net Stable Funding Ratio 
7 High Quality Liquid Asset 
8 Perotti and Suarez 
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دارد. ( برای اطمینان از وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نیز وجود RR) 1عالوه بر این، امکان استفاده از اندوخته قانونی
، 3؛ تووار و همکاران2011، 2دهی موثر است )گریدهی و اسپرد بین نرخ بهره سپرده و نرخ بهره واماین ابزار بر هزینه وام

شود، کشورها برای رسیدن به اهداف ثبات مالی، این نرخ (. هر چند که این ابزار به عنوان سیاست پولی استفاده می2012
(. مطالعات نشان داده که افزایش ذخایر قانونی، باعث تخفیف رشد اعتبار و 2011، 4یلیدهند )روبیتارا نیز تغییر می

 (.IMF ،b ،2011؛ 2011همچنین کاهش هم حرکتی رشد اعتبار شده است )لیم و همکاران، 

ها را ودیتتوان سایر محدالمللی، میهمچنین، عالوه بر ابزارهای فوق، در کشورهای دارای دسترسی به بازارهای مالی بین
 اعمال نمود. 6و تامین منابع از طریق استقراض خارجی 5های باز ارزیبرای موقعیت

های حلمهای نقدینه، محدودکردن تامین منابع از ها به نگهداری داراییدر مجموع ابزارهای نقدینگی از طریق ترغیب بانک
ها برای نقدکردن ها، باعث افزایش توانایی بانکهای غیرنقدی و کاهش سررسید وامپرنوسان، کاهش نگهداری دارایی

حتمال ها، باعث کاهش اشود. این بهبود در سطح فردی بانکتر در شرایط بروز تنش مالی میهایشان در بهای باثباتدارایی
د دهها را کاهش میشود و لذا تعدد و شدت بحرانهای نقدینگی به اقتصاد حقیقی میبروز سرایت سیستماتیک ریسک

(IMF،a،2013 .) 

 ابزارهای بخش خانوار -2-3-3
دهد، هدف این ابزارها، کننده وجوه را هدف قرار میدر مقایسه با ابزارهای مبتنی بر سرمایه و نقدینگی که بانک و عرضه

شدید به پذیری ناشی از اعتبار گان اعتبار است. در ابزارهای بخشی برای مقابله با آسیبکنندگیرندگان و دریافتقرض
کنندگان را به نوعی تعدیل کرد که فقط یک بخش خاص مانند خانوار یا بنگاه توان ابزارهای عرضهها، میخانوارها یا بنگاه

، و یا محدودیت رشد اعتبارات در آن بخش است. عالوه 7را محدود نماید، که شامل استفاده از الزامات سرمایه در آن بخش
 ای خاص متقاضیان آن بخش نیز استفاده کرد. توان، از ابزارهبر این، می

( و بازپرداخت LTI) 9(، وام به درآمدLTV) 8های وام به ارزشابزارهای بخش خانوار، شامل محدودیت )سقف( بر نسبت
( و یا درآمد قرض LTV( است. این ابزارها میزان اعتبار را با توجه به ارزش وثیقه مسکن )سقف DSTI) 10بدهی به درآمد

کند. این ابزارها در چندین کشور به ویژه بعد از بروز بحران مالی جهانی هم در ( محدود میDSTIو  DTIده )سقف گیرن
شوند. مطالعات تجربی متعددی نیز حاکی از موثر کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه استفاده می

 اتیک بوده است.بودن این ابزارها در مقابله با پیامدهای ریسک سیستم

های پوشش داده شده نسبت به ارزش کارشناسی شده آن دارایی سقف غالباً در بازارهای رهنی بر اندازه وام LTVنسبت 
گیرنده مستقیماً محدود شده که باعث کاهش انتظارات بهای آتی آن دارایی گذارد. در این شرایط وجوه در دسترس قرضمی

                                                 
1 Reserve Requirments 
2 Gray 
3 Tovar et al. 
4 Robitaille 
5 Open Foreign Exchange Position 
6 FX Funding 
7 Sectoral Capital Requirement 
8 Loan-to-Value 
9 Debt-to-income 
10 Debt Service-to-Income 
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های (. از طرف دیگر ریسک احتمال نکول و زیان2011شود )ایگان و کنگ، ر آن دارایی میهای سفته بازی دو لذا فعالیت
  یابد.دهندگان کاهش میمشروط به زیان نیز برای وام

دهد و باعث اطمینان اندازه بازپرداخت تعهدات بدهی را به نسبت ثابتی از درآمد خانوار کاهش می DSTIو  DTIهمچنین 
( است LTI) 2(. این ابزار جایگزین نزدیک سقف وام به درآمد2012، 1شود )لیا برای بازپرداخت وام میاز توانایی خانواره

برای طیفی  DTIدهد و های رهنی را پوشش میوام LTIدهد با این تفاوت که که میزان وام را به ضریبی از درآمد کاهش می
 های خانوار قابل استفاده است.از بدهی

 هابخش بنگاهابزارهای  -2-3-4
گیرد، ابزارهای احتیاطی کالن مناسب باید اتخاذ شود. ها نشات میپذیری شرکتزمانی که ریسک سیستماتیک از مخاطره

کنندگان مانند محدودیت بر رشد اعتبارات توان، عالوه بر تعدیل ابزارهای عرضهدر این شرایط نیز همانند بخش خانوار می
 3( و نسبت پوشش بهره برای بازپرداخت بدهیLTVتقاضیان مانند اعمال سقف بر میزان وام )ها، از ابزارهای خاص مشرکت

(DSC.به ویژه برای قرار گرفتن در معرض امالک تجاری استفاده کرد ) 

د شود که میزان خالص درآمد عملیاتی، بیش از ضریب ثابتی از بازپرداخت بدهی باشباعث می DSCاعمال سقف بر نسبت 
 شود. ای میها و یا درآمد اجارهها نسبت به شوک بهای داراییگیرندگان و بانکآوری قرضو لذا باعث افزایش تاب

ر ذکر دو نکته ضروری بنظ در اینجاه شد. ترین ابزارهای سیاست احتیاطی کالن ارایدر مجموع، در این قسمت متداول
 رسد.می

نکته اول اینکه، اگر دقت شود، اکثر ابزارهای ارایه شده، بیشتر متوجه ماهیت زمانی ایجاد ریسک سیستماتیک است. در 
شود. مانند خصوص ماهیت مقطعی ایجاد ریسک سیستماتیک نیز، ابزارهای احتیاطی خرد با رویکرد کالن استفاده می

 6(، کنترل بازار بین بانکیSIFI) 5ها، کنترل موسسات به صورت سیستماتیک مهمبانک 4های تمرکزکنترل شاخص
(INTERو یا اعمال مالیات )( های پیگیوییTAX در مجموع هدف این ابزارها، نزدیک کردن رفتار خصوصی موسسات .)

 مالی به رفتار اجتماعی آنها است.

های احتیاطی کالن از نوع مقررات است. به همین که مالحظه شد، جنس ابزارهای سیاستنکته دوم اینکه، همانگونه 
 شود. های احتیاطی کالن" استفاده میدلیل، اصطالح "مقررات احتیاطی کالن" نیز بعضاً بجای "سیاست

 احتیاطی کالننماگرهای  -2-4
مقامات احتیاطی کالن در خصوص امکان ظهور عامل تهدیدکننده ثبات مالی و در نتیجه لزوم دخالت سیاست احتیاطی 

. بنابراین، برای عملیاتی رصد نمایندثباتی مالی کالن و اعمال ابزارهای مورد نیاز، باید معیارهایی برای ارزیابی بروز بی
ی کالن، فعال شدن ابزارهای احتیاطی کالن باید به نماگرهایی مرتبط شود کردن ابزارها در چارچوب سیاستگذاری احتیاط

                                                 
1 Lee 
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ثباتی مالی است. انتخاب مجموعه هدفگذاری شده از نماگرهایی که پذیری و بروز بیگیری آسیبکه به نوعی حاکی از شکل
 ها موثر است. ریسک گیری ایننماید، در نظارت و ارزیابی شکلمنابع شناسایی شده ریسک سیستماتیک را رصد می

هایی که حاصل ها و گسترشدر زمینه نماگرها، کارهای مهمی انجام شده ولی هنوز در حال تکمیل است. اکثر پیشرفت
گیری طراحی سپر سرمایه مخالف سیکلی کارا مستلزم داشتن نماگر)های( اندازهاست.  CCBشده است در خصوص ابزار 

های مالی حاکی از ی بازار مالی قبل از بروز بحران است. مرور مختصر تاریخچه بحرانهاپذیری و عدم تعادلانباشت آسیب
تواند به عنوان نماگرهای قابل و روند بلندمدت آن می GDPها و شکاف بین نسبت اعتبار به آن است که بهای دارایی

(، بانک انگلیس 2013) 1ن و شودل(، بن، دتکن، پلتون2013(، شین )2004، 2002اعتماد استفاده شود ) باریو، لوی )
همچنین نتایج اولیه بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که شکاف اعتبار به تولید ناخالص داخلی توانایی ((. 2013)

های احتیاطی کالن به دنبال کاهش آن است، را داراست. های مالی که سیاستعالمت دادن در خصوص شناسایی بحران
به عنوان نماگر هشداردهنده اولیه برای  GDP( از شکاف نسبت اعتبارات به 2012) 2ن و گمباکورتادر همین زمینه، درخم

دهد ایجاد سپر سرمایه مخالف سیکلی استفاده کردند و آثار این سپر بر رشد اعتبارات را بررسی کردند. نتایج آنها نشان می
 دهد.کی اعتبار را کاهش میکند و ریسک بروز خشکه این سپر، رشد اعتبارات را کنترل می

ها و امالک و ، بهای داراییGDPنتایج مطالعات حاکی از آن است که از بین متغیرهای بالقوه مانند رشد اعتبار، رشد 
و  2011، 4های بانکی بوده است )درخمن و همکارانموثرترین نماگر انفرادی بحران 3ها، شکاف اعتباریسودآوری بانک

است. به  CCBدر مقایسه با روند آن حاکی از ضرورت اعمال  GDPاند که افزایش نسبت اعتبار به (. آنها نشان داده2012
یافته ترین سیگنال بروز بحران است. هر چند که مطالعات اولیه این معیار را در کشورهای توسعهدرصد اختالف قوی 10ویژه

کند شکاف اعتبار را تایید می دهییات در کشورهای در حال توسعه نیز خاصیت سیگنالاند، لیکن این ادبآزمون کرده
 (.2014، 5)درخمن و تساتسرونیس

گیرندگان از کند، در حالیکه اعتبار به دلیل استفاده قرضشروع به کاهش می GDPهای مالی، غالباً با نزدیک شدن بحران
(. این تحوالت، باعث افزایش 2014، 6ل افزایش است )گیس و همکارانخطوط اعتباری برای تداوم عملیتشان، در حا

ها بتوانند با باید آزاد شود، تا بانک CCBمالی،  خواهد شد. در مواقع تنش CCBشکاف اعتباری و سیگنالی برای افزایش 
ند. برای اطمینان از اینکه ها را جذب نموده و ریسک خشکی اعتبار را کاهش دهای که ساخته شده، زیاناستفاده از سرمایه

، باید CCBکنند، همزمان با آزاد شدن ها و نه پرداخت به سهامدارن استفاده ها سرمایه آزاد شده را برای جذب زیانبانک
 توزیع سود تقسیمی محدود شود.

 هاهای احتیاطی کالن با سایر سیاستساختار نهادی ارتباط سیاست -2-5
شود، های احتیاطی کالن محقق مییز عنوان شد، هر چند که هدف ثبات مالی به وسیله سیاستقبل ن بخشهمانگونه که در 

های پولی، مالی و ارزی نیز هر یک به نوبه خود امکان اثرگذاری بر ثبات های اقتصاد کالن مانند سیاستاما سایر سیاست
وشان و همچنین اصالح اختالالت ایجادشده های همپمالی را دارند. در این شرایط سیاست احتیاطی کالن مشمول بخش
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های احتیاطی ها خواهد بود. لذا نحوه ارتباط و هماهنگی سیاستو اثرگذار بر ریسک سیستماتیک توسط دیگر سیاست
 ها مهم است.کالن با دیگر سیاست

 های پولیسیاست -2-5-1
الن ثبات مالی است. از آنجا که این دو های احتیاطی کها و هدف اصلی سیاستهدف اصلی سیاست پولی ثبات قیمت

آل زمانی است سیاست با یکدیگر تعامل دارند، هر یک ممکن است، اثربخشی دیگری را افزایش یا کاهش دهد. حالت ایده
شود که نقش که هر دو سیاست، به صورت کامل به اهداف مدنظر دست یابند. اما برای سایر شرایط، سواالتی مطرح می

کند. یعنی اینکه، اگر سیاست پولی ناقص عمل کرد، در صورت عدم کارایی موثر سیاست دیگر مشخص می هر سیاست را
های های آن برای سیاست احتیاطی کالن چیست؟ اگر سیاست احتیاطی کالن ناقص عمل کرد، آثار آن بر سیاستداللت

 ین دو چگونه قابل اتخاذ هستند؟های نهادی و اقتصاد سیاسی، اپولی چیست؟ و اینکه با توجه به محدودیت

به  به دلیل تعامالت شدید بین سیاست پولی و احتیاطی کالن، چارچوب احتیاطی کالن مقتدری مورد نیاز است. اصوالً 
های های مرکزی منافع زیادی در اطمینان از اجرای موثر اهدف سیاستدلیل همین تعامالت، از یک طرف از آنجا که بانک

عامل باشند. از طرف دیگر، این تارند، معموالً در صف مقدم تالش برای ایجاد و تاسیس این چارچوب میاحتیاطی کالن د
ر نیاز به درجاتی از همکاری بین مقامات پولی و مقامات احتیاطی کالن، ضمن حفظ استقالل و اعتبار بانک مرکزی د

ها باشد، نتیجه که سیاست پولی سازگار با ثبات قیمتکند. این بدان سبب است که حتی زمانی سیاست پولی را یادآوری می
هره با های پایین نرخ بوضعیت پولی ممکن است اثر نامطلوبی بر ثبات مالی داشته باشد. به عنوان مثال در حالی که نرخ

از سمینه های پایین سازگار باشد، این امر ممکن است منجر به رشد شدید اعتبارات و تشکیل حباب دارایی شده و زتورم
ره های تورمی، افزایش در نرخ بهشود. همچین در اقتصادهای باز کوچک، ممکن است برای مقابله با شوکثباتی مالی بی

، ای و تشدید ریسک مالی شود. متقابالًهای سرمایهتواند باعث افزایش جریانضروری باشد، در حالی که این سیاست می
داخلی ممکن است باعث خروج سرمایه شود که این نیز ثبات مالی را به خطر کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضای 

 اندازد.می

بنابراین در صورت وجود چارچوب مناسب سیاستگذاری احتیاطی کالن، تضاد آن با سیاست پولی کاهش یافته و لذا از یک 
ها، این سیاست با تمرکز دارایی های نامطلوب بخش مالی مانند حبابطرف با کاهش لزوم مقابله سیاست پولی با شوک

های احتیاطی کالن با ایجاد (. از طرف دیگر، سیاستIMF،b،2013ها بپردازد )تواند به هدف ثبات قیمتبیشتری می
های نامطلوب به های سیستماتیک، در افزایش کارایی سیاست پولی در شرایط بروز شوکسپرهایی برای مقابله با ریسک

که در بحران اخیر توسط بسیاری از  – 1های سیاستگذاری پولی مانند نرخ بهره زیر صفربروز محدودیتدلیل جلوگیری از 
 موثر خواهد بود. -کشورها مشاهده شد

 های مالیسیاست -2-5-2
های داخلی و خارجی و یا ایجاد اختالالتی که بر ترکیب تواند مستقیماً از عدم تعادلهای سیستماتیک میتشکیل ریسک

های مناسب برای کاهش احتمال شوک 2های مالی و ساختاریلید اثرگذار است، نشات گیرد. به همین دلیل، سیاستتو
های مالی و ساختاری باشد، توانند مسئول سیاستاقتصاد کالن مهم هستند. هر چند که مقامات احتیاطی کالن نمی
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ها را شناسایی کرده و کالن، آثار سیستماتیک این سیاستهای عمده اقتصادها و عدم تعادلتوانند برای تحلیل ریسکمی
 مالحظات خود را به برای اتخاذ سیاست و اقدام مناسب به مقامات مالی انتقال دهند. 

تواند شرایطی را ایجاد کند که در ریسک سیستماتیک موثر است. مثال بارز آن، نظام مالیات های مالیاتی موجود میسیاست
کند. چرا که تامین مالی از ی است که عموماً استفاده بیشتر از بدهی بجای تامین مالی را ترغیب میستانی شرکتی کنون

طریق استقراض به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی شده و لذا دارای منافع مالیاتی است، لیکن عایدی سهام 
شود نظام مالیات شرکتی، متمایل به بدهی است می گونه نیست و مالیات آن باید پرداخت شود. به همین جهت گفتهاین

(. شواهد متعددی وجود دارد که این نوع مالیات در انتخاب نسبت اهرمی 2013؛ دموجی و هکاران، 2011، 1)دموجی
های (. بنابراین به نوعی بین انگیزه2012، 2های مالی موثر است )کین و دموجیهای غیرمالی و همچنین شرکتشرکت

های مالیاتی که تکیه بیشتر بر بدهی و کند از یک طرف و انگیزهکه نیاز به نگهداری سرمایه بیشتر را مطرح می احتیاطی
داند از طرف دیگر، مجادالتی وجود خواهد داشت. در این وضعیت، از آنجا که این شرایط دستیابی سرمایه کمتر را بهینه می

توانند مسئولین مرتبط را در جهت اصالح مقررات مالیات نماید، میمیتر مقامات احتیاطی کالن به اهدافشان را سخت
 ستاتی ترغیب کنند.

های پذیری بیشتر خانوارها و تشدید ریسکمثال دیگر، رفتار مالیات در بخش مسکن است که آن نیز باعث آسیب
ای های مالیاتی عمدهخانه، معافیتهای رهنی در برابر ارزش وام شود. در بسیاری از کشورها برای بهرهسیستماتیک می

ط خانوارها شود. چرا که در این شرایوجود دارد، که عالوه بر از دست رفتن درآمدهای مالیاتی، باعث اختالالت عمده نیز می
های غیر گذاری در داراییشوند میزان استقراض به وثیقه ارزش مسکن را افزایش دهند که عموماٌ صرف سرمایهترغیب می

های انتقال پذیری خانوارها، کانالهای رهنی با افزایش آسیبشود. در این شرایط افزایش وامن و یا مصرف فوری میمسک
 کند.اثرات مالی در شرایط بروز بحران مالی را تشدید می

ان به عنوهای پیگویی مستقیم وجود دارد. برای مقابله با پیامدهای منفی ریسک سیستماتیک امکان استفاده از مالیات
ین بانکی( بمالی و یا تامین منابع عمده )یا از منابع غیراصلی مانند بانک مرکزی و استقراض  مثال اعمال مالیات بر اهرم

ات بر بازدهی تواند در جلوگیری از تشدید رونق و یا رکود اعتبار و لذا تقویت ثبات مالی موثر باشد. همچنین، اعمال مالیمی
من ضها موثر باشد. تواند در جلوگیری از تشکیل حباب و محدود کردن افزایش قیمت داراییرونق میها در دوران دارایی

ان ابزارهای ها در دوران رکود قابل تعلیق است. شایان ذکر است، در حالی که این ابزارها فی نفسه به عنواینکه این مالیات
ی حدود کردن ریسک سیستماتیک مفید است، مقامات احتیاطاحتیاطی کالن مطرح نیست، اما از آنجایی که آثار آن بر م

 هایی برای اثرگذاری بر طراحی این ابزارها خواهند داشت.کالن نیز انگیزه

 های احتیاطی خردسیاست -2-5-3
در برخی مواقع، علی الخصوص در زمانهای بد ممکن است بین نگاه احتیاطی خرد و کالن تضادهایی به وجود آید 

(. در این شرایط، ممکن است مقامات احتیاطی کالن خواستار آزادسازی سپرها و الزامات 2013، 3و همکاران)اوسینسکی 
های زمان بد، جلوگیری از فروش سوزان و تداوم عرضه اعتبار به اقتصاد های خوب، برای جذب زیاندر نظر گرفته شده زمان
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ها ها، خواستار محدودیت بیشتر بانکتک بانکگذاران تکپردهباشند، لیکن مقامات احتیاطی خرد به منظور حفظ منافع س
 باشند. 

زنگری در بطور کلی، مقامات احتیاطی خرد باید در تعامل با مقامات احتیاطی کالن فعالیت داشته باشند. یکی از دالیل با
رفی سپر یت بود که منجر به معمقررات بال، عدم کفایت مقررات احتیاطی خرد برای ایجاد ثبات نظام مالی به عنوان یک کل

فردی  شده است. به عبارت دیگر، مقامات نظارتی نه تنها باید از سالمت و ثبات 3سرمایه مخالف سیکلی در مقررات بال 
 موسسات اطمنیان داشته باشند، بلکه در اثرگذاری آنها بر ثبات مالی، کلیت نظام مالی نیز باید مدنظر باشد.

 ای احتیاطی کالنارهسابقه کاربرد ابز -2-6
المللی پول بین اطالعات مروبط به کاربرد ابزارهای سیاست احتیاطی کالن، عمدتاً توسط گروه پول و سرمایه صندوق

المللی پول با جمع در صندوق بین 1توسط لیم و همکاران 2011شود. اولین مطالعه در این خصوص، در سال آوری میجمع
 2انجام شد. به تازگی، مطالعه نسبتاً جامعی توسط کروتی و همکاران 2000-2010کشور طی دوره  49آوری اطالعات 

( انجام شده است که GMPI) 3المللی پول تحت عنوان ابزارهای عمومی سیاست احتیاطی کالن( در صندوق بین2015)
طریق تکمیل پرسشنامه توسط مقامات کشورها اخذ شده و برخی از اطالعات عمومی آن نیز انتشار  های آن مستقیماً ازداده

 یافته است. 

 GMPIدهنده ابزارهای تشکیل -5 شکل

 

 روند کاربرد ابزارهای احتیاطی کالن -6 شکل

                                                 
1 Lim et al. 
2 Cerutti et al. 
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  (2015منبع: کروتی و همکاران )
GMPI کشور توسعه  31کشور شامل  119است. اطالعات این مجموعه مشتمل بر  5 شامل ابزارهای بیان شده در شکل

ده ، بطور کلی استفا6 باشد. طبق شکلمی 2013تا  2000های کشور در حال توسعه طی سال 24کشور نوظهور و  64یافته، 
 های ارزی خارجیهای احتیاطی کالن مرتبط با سیاستستکشورها از ابزارهای احتیاطی کالن در حال افزایش است. سیا

 (DTIو  LTVگیرندگان )مانند اعمال سقف بر های مبتنی بر قرضشود. سیاستغالباً توسط کشورهای نوظهور استفاده می
ز برخی ، اشود. همچنین تقریباً تمام کشورهابه طور نسبی، به ویژه اخیراً، بیشتر در کشورهای توسعه یافته استفاده می

ت بین های مسلط و اتصاالهای درون نظام مالی ناشی از بانکپذیریها برای کاهش ریسک سیستماتیک و آسیبسیاست
 کنند.ها، استفاده میبانک

 اثربخشی ابزارهای احتیاطی کالن -2-7
احتیاطی کالن بررسی  های انتقال و اثربخشی ابزارهایهای مرتبط با مکانیسمهای اخیر پژوهشدر این بخش پیشرفت

های احتیاطی کالن نحوه شناسایی اثرات آن بر متغیرهای مالی های پیرامون سیاستهای تحقیقشود. یکی از موضوعمی
ها و روابط علت و معلولی چگونه تشخیص داده شود. ادبیات موجود، در برخورد و اقتصاد کالن است؛ یعنی اینکه، وابستگی

های خالصه فرم ، تحلیل رگرسیونی1ی چهار رویکرد عمده داشته است که عبارتند از مطالعه رویدادبا این مساله، بطور کل
های آن نیز بحث . در ادامه ضمن معرفی هر رویکرد، مزایا و محدودیت3و تحلیل سناریو 2های تنش کالنشده، آزمون

 شود.می

 مطالعه رویداد -2-7-1
(، CGFS ،2010های مرکزی )عه رویداد است که غالباً توسط بانکیکی از رویکردهای بسیار متداول، مطال

شود و ( انجام می2011، 5المللی تسویه )مونترو و مورنو( و بانک بین2013، 4المللی پول )کرووی و همکارانبینصندوق
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به همراه کشورهای دهد. در این مطالعات کاربرد ابزارهای احتیاطی مختلف برای هر هدف، کشورهای زیادی را پوشش می
های های اخیر، چندین مطالعه با این روش به بررسی مکانیسمشود. در سالآوری میاستفاده کننده و نتایج آن ابزار جمع

های موثر در خصوص اند. به عنوان مثال، یکی از گزارشانتقال و توصیف اثربخشی ابزارهای سیاست احتیاطی کالن پرداخته
( نوشته شده CGFS ،2012و اثر بخشی ابزارهای احتیاطی کالن، توسط کمیته نظام مالی جهانی )نحوه ارزیابی کارایی 

ای، الزامات های انتقال طیفی از این ابزارها مانند الزامات سرمایهاست. در این گزارش، مباحث محتوایی پیرامون مکانیسم
 است.گیری، الزامات نقدینگی و ابزارهای سمت داریی ارایه شده ذخیره

های مالی و اند که برای رصد و نظارت بر تشکیل عدم تعادلاین مطالعات چندین نتیجه مهم دارد. اوالً استدالل کرده
رو، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نسبت بازپرداخت بدهی، رشد بهای امالک مسکونی و شکاف های پیشبحران

های انتقال داللت بر این دارد که ابزارهای اند. ثانیاً، مکانیسمی گذشته بودههادهی بحرانآنها نماگرهای مفیدی در عالمت
های اعتباری داشته آوری بخش مالی و یکنواختی سیکلاحتیاطی مبتنی بر سرمایه و نقدینگی نقش مهمی در افزایش تاب

های مستقیم و غیرمستقیم افزایش انالآوری نظام بانکی را از کای و نقدینگی، تاباست. ثالثاً، افزایش الزامات سرمایه
در نقدینگی و  هایشان نسبت به افزایشها و بدهیها با تعدیل ساختار ریسک داراییدهد. همچنین از آنجا که بانکمی

دهند، این ابزارها بر شکل سیکل اعتباری نیز موثر خواهد بود. رابعاً، ابزارهای مبتنی بر العمل نشان میسرمایه عکس
ها، مستقیماً نقش مهمی های مشروط به نکول وامو کاهش زیان 1( از طریق کاهش احتمال نکولنگی )سمت دارایینقدی

 LTVهای اعتباری دارند. به ویژه، محدودیت ای نیز در کاهش اثرات چرخهآوری نظام بانکی و اثرات بالقوهدر افزایش تاب
گیرندگان بخش مسکن و حدودکردن وجوه در دسترس برای قرضشدیدتر، حجم اعتبار را کاهش داده و با م DTIو 

دهد که در مجموع باعث تلطیف بهای مسکن خواهد شد. اندازها را نیز افزایش میها را کاهش و پسخانوارها، تقاضای آن
ها، تعامل بین شود. در نهایت، این نوع از تحلیلبنابراین این ابزارها، احتماالً باعث کاهش گسترده تقاضای اعتبار می

های متداول مانند های احتیاطی کالن و سایر سیاستابزارهای احتیاطی کالن متفاوت و همچنین بین سیاست
 کند.های پولی و مالی را برجسته میسیاست

 های رگرسیونیتحلیل فرم -2-7-2
در این مطالعات، غالباً با استفاده از کنند. رویکرد دوم شامل مطالعاتی است که از فرم رگرسیونی خالصه شده استفاده می

های موثق شود. در مقایسه با رویکرد اول، این روش از آزمونهای پانل انجام میاطالعات بین کشوری برازش رگرسیون
اشکال عمده دارند.  2های خالصه شده نیز بیشتری برای ارزیابی ابزارهای احتیاطی کالن برخوردار است. با این حال، فرم

کنند؛ ثانیاً، با توجه های خالصه شده بخوبی ارتباطات بین متغیرهای سیاستی، اقتصاد کالن و مالی را لحاظ نمی فرماوالً
به اینکه در اکثر موارد، ابزارهای احتیاطی کالن جدیداً مشمول سیاستگذاری شده است، تا چند سال قبل، اطالعات بسیار 

های های اخیر، تالش(. لیکن در سال2013، 2ن وجود داشت )گلتی و موسنراحتیاطی کال هایکمی برای تحلیل سیاست
( و برونرمیر و 2010) 3توان به کارهای سیبرتآوری آنها انجام شده که میهای مورد نیاز و جمعزیادی برای شناسایی داده

 ( اشاره کرد.2014) 4سنیکاف
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الن ک، شواهدی از موثر بودن برخی ابزارهای سیاست احتیاطی های مقطعی( با استفاده از رگرسیون2011لیم و همکاران )
(، ذخایر قانونی CC(، سقف رشد اعتبارات )DTI(، نسبت بدهی به درآمد )LTVها )مانند نسبت وام به ارزش دارایی

(RRو ذخیره )گیری پویای زیان وام( هاDPRدر کاهش رفتارهای موافق سیکلی اعتبار و نسبت ) های اهرمی را
 است.ستندسازی کرده م

دهد که ذخایر پویای مخالف سیکلی از ( نشان می2012) 1کشور آسیا توسط پیکر و ژو 12بانک در  240بررسی نمونه ای از 
( مروری بر تجربه کاربرد 2012اند. فرناندز و هیریرو )گسترش یافته 1990زمان وقوع بحران مالی جنوب شرق آسیا در دهه 

اسپانیا، سبب بروز معرفی شده است. لحاظ این ذخایر پویا در شبکه بانکی  2000ذخایر پویا در اسپانیا داشته اند که از سال 
 یک دوره رشد کندتر اعتبارات نسبت به قبل شده است.

اند. آنها متوجه بر رونق و رکود بخش مسکن را بررسی کرده LTV( اثرات ابزارهایی مانند نسبت 2013) 2کروی و همکاران
شود. عث تقویت نظام بانکی نیز میمسکن برخوردار است و با شدند که این ابزار، از باالترین احتمال برای مالیم کردن رونق

شود، حتی در شرایطی که نتواند مانع از بروز گیری پویا که باعث تقویت نظام بانکی میهمچنین ابزارهایی مانند ذخیره
 دهد.بحران شود، آثار مخرب آن را کاهش می

های احتیاطی کالن و ریسک سیاست المللی،ها، تامین مالی بینمطالعات مقطعی دیگری نیز بر ارتباط بین توسعه بانک
های احتیاطی توانایی کاهش ( حاکی از آن است که سیاست2012) 3اند. بررسی دالریکا و همکارانبحران مالی متمرکز شده

رویدادهای جهش اعتبار و کاهش احتمال حوادث ناگوار آنها را دارد. همچنین استفاده از ابزارهای سیاستی، مانند کنترل 
 4دار بوده است. کلیسنز و گوشها معنیهای باز در ارزهای خارجی در اکثر رگرسیونعتبار و محدود کردن موقعیتبهره و ا

( با استفاده از اطالعات پانل معیارهای احتیاطی مرتبط با سرمایه و نقدینگی و ارتباط آنها با سه متغیر موافق سیکلی 2012)
ای شامل در نمونه 2010-2000های د تعهدات غیر اصلی به اصلی طی سالبانکداری شامل رشد اهرم، رشد دارایی و رش

اند، به بررسی ابزارهای محدودیت وام کشور آن حداقل یک ابزار احتیاطی را اعمال کرده 30کشور که  170بانک از  4673
اند. نتایج آنها رجی پرداختهدهی خاقانونی و محدودیت وام به ارزش، سقف بدهی به درآمد، محدودیت رشد اعتبار، اندوخته

ها در بخش مالی پذیریحاکی از آن بوده که در کشورهای نوظهور ابزار سقف بدهی بر درآمد برای طیف وسیعی از آسیب
 موثر است.

پذیری مالی )مانند رشد ها را بر آسیب( در بررسی بین کشورها، نحوه اثرگذاری سیاستb،2013المللی پول )صندوق بین
های ورودی سرمایه( و همچنینی بر بخش حقیقی اقتصاد )مانند رشد تولید و تخصیص ، بهای مسکن و جریاناعتبار

گذاری مسکن( بررسی کرده و به این نکته نیز توجه کرده است که آیا این اثرات گذاری بین بخشی مثل سهم سرمایهسرمایه
های قانونی ( و اندوختهCCBای )هر دو ابزار الزامات سرمایه در دوران اعمال و لغو آن متقارن هستند یا خیر. در مجموع،

(RRبطور معنی ) داری بر رشد اعتبار موثر هستند. ابزارهایLTV های افزایشی بهای ای، قویاً بر نرخو الزامات سرمایه
های ورودی سرمایه انمسکن موثر است لیکن اندوخته قانونی این چنین نیست. در مقابل اندوخته قانونی، باعث کاهش جری

بر رشد تولید نیز موثر است که ممکن است از  LTVشود. عالوه بر این، ابزار در کشورهای نوظهور با نرخ ارز شناور می
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گونه اثری اند. در این بررسی هیچها فاقد این اثر بودهگذاری ساخت و ساز باشد، ولی سایر سیاستطریق کاهش سرمایه
 آثار مشاهده نشده است. برای تایید عدم تقارن

کشور  33کشور آسیایی و  13( ارتباط بین ابزارهای احتیاطی کالن، جریان سرمایه و اثرات آن را در 2014) 1ژانگ و زولی
اند. تحلیل آنها حاکی از آن است که معیارهای احتیاطی کالن به کنترل رشد بهای مسکن، مرور کرده 2000دیگر از سال 

(، مالیات مسکن و LTVها کمک کرده است. همچنین ابزارهای نسبت وام به ارزش )بار و اهرم بانکرشد سهام، رشد اعت
 اند. های مبتنی بر ارز خارجی، بیشترین اثر را داشتهمحدودیت

( 2011) 2بر ثبات مالی نیز چندوجهی است. وانگ، فانگ، لی و چوی LTVنتایج تجربی در خصوص اثربخشی سیاستگذاری 
ریسک سیستماتیک ایجاد  LTVهای کنگ( نشان دادند که نسبتکشور )شامل کانادا و هنک 13مدل پانل برای در قالب 

( با استفاده از اطالعات 2014ژنار و مورسینک )3اند. کها را کنترل کردهشده توسط ادوار رونق و رکود در بازار دارایی
تا  0.25نرخ رشد اعتبارات رهنی ساالنه را بین  LTV نسبتهای کانادا نشان داده اند که کاهش یک درصدی سقف بانک
های تجاری ( با استفاده از اطالعات وام2013) 4دهد. با این حال، انو، آچیدا، اودل و اسوگیواحد درصد کاهش می 0.5

ذار نباشد. ها ممکن است اثرگدر کنترل حجم وام LTVنشان داده است که اعمال سقف  2009تا  1975های ژاپن بین سال
( بررسی جامعی از ابزارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف 2011) 5لیم، کاستا، کوالمبا، کانگسمات، اوتانی و همکاران

 اند. با تفصیل بیشتر انجام داده

 آزمون تنش -2-7-3
و ناگهانی قابل استفاده  های برونزای بزرگرویکرد بعدی، آزمون تنش کالن است که برای ردیابی واکنش نظام مالی به شوک

نگر است و با تکیه بر نیروهایی که توانایی تحریک و ها آینده(. ماهیت این آزمون2009، 7؛ درخمن2004، 6است )سورگ
ها این کند. با این حال، همانند دیگر روشهای مالی را دارد، نحوه انتقال شوک به نظام مالی را بر جسته میبروز تنش

های دادن شوکنایی رصد اثرات بازخوردی بین نظام مالی و اقتصاد کالن را ندارد. همچنین توانایی نشانرویکرد نیز، توا
 (. 2009، 8گذارد را ندارند )باریو و درخمنکوچک که بعضاً اثرات بسیار بزرگی برجای می

( با استفاده از مدل آزمون 2013) 9اند و کرویدفهای چشمگیری برای رفع این نواقص انجام شده است. واندناخیراً تالش
ها را در دو مرحله از های بانک، اثرات واکنش3مند نسبت پوشش نقدینگی در بال سازی آثار نظامتنش نقدینگی برای شبیه

ابزار احتیاطی کالن مفیدی برای تخفیف  LCRکنند. نتایج نشان داده است که رویکرد منعطف نسبت به تاثیرات بررسی می
نبی نامطلوب طی دوران تنش است، لیکن در سطوح تنش حدی، این ابزار ناکارآمد است و بانک مرکزی به عنوان اثرات جا

 دهنده باید ثبات مالی را برقرار نماید.آخرین وام
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 تحلیل سناریو -2-7-4
از بروز بحران مالی جاری های احتیاطی کالن، قبل کند که آیا اگر سیاسترویکرد آخر با استفاده از تحلیل سناریو بررسی می

های نظری بدیل برای به وقوع پیوسته بود، توانایی اثرگذاری مثبت داشت یا خیر؟ این رویکرد دربردارنده چارچوب
های احتیاطی کالن و اثرات آن بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی است. در خصوص تعامل بین اقتصاد سازی سیاستمدل

های از مطالعات وجود دارد که اهم آنها در فصل چهارم پژوهش بررسی شد و نتایج و یافتهکالن و ثبات مالی حجم وسیعی 
( و بک و 2013( ، گلتی و موسنر )2013) 1(، بنینو2013اکثر آنها نیز در مقاالت دیگری مانند برونرمیر و همکاران )

هایی پرداخته ها، به بررسی نمونهات این مدلاند. بنابراین بجای ارایه جزئی( مورد استفاده قرار گرفته2014) 2همکاران
کنند تا از این طریق شود که ظرفیت تحلیلی در خصوص ارزیابی اثرات احتمالی ابزارهای سیاست احتیاطی کالن ارایه میمی

 مسیر تحقیقات در این گروه مشخص شود.

اند. برخی بازار اعتبارات و مسکن پرداخته ای ریسک سیستماتیک به ویژه درهای چرخهاکثر این مطالعات به بررسی جنبه
شود. برای سهولت ای و مقطعی ریسک سیستماتیک متمرکز میهای جزئی نیز وجود داد که بر جوانب غیرچرخهبررسی

 شود.بررسی می 4و مدل کالن تعادل عمومی 3بحث، این مطالعات در قالب دو رویکرد مدل بانکداری یا تامین مالی

 انکداری یا تامین مالیهای بمدل -الف
 7( به بررسی ماهیت مشروط به وضعیت2001) 6( و دایاموند و راجان1983) 5های بانکداری مانند دایاموند و دیبویگمدل

ها، قراردادهای مالی تحت تاثیر عدم تقارن اطالعات و لذا مشکالت پردازند. در این مدلهای مالی میقراردادها و دارایی
ای بین تواند باعث نکول شود. همچنین به دلیل ارتباطات اطالعاتی و ترازنامهی انگیزشی قرار دارد که میتعهد و ساختارها

شود که به های سیستماتیک، در نظام مالی منتشر میهای خاص و یا شوکهای برونزا شامل شوکموسسات مالی، شوک
 ی خواهد شد.ثباتی مالمنجر به بروز بی 8های خود محقق شوندهواسطه تعادل

بیین تدهنده است. این ویژگی برای گیرنده و قرضها، توانایی توضیح روابط پیچیده بین قرضیکی از مزایای مهم این مدل
کی اثرات ابزارهای سیاست احتیاطی کالن برای مواجهه با ابعاد مقطعی و یا ساختاری ریسک سیستماتیک مناسب است. ی

تنی بر ( است که به مقایسه مقررات مبتنی بر مقدار و مب2011مطالعه پروتی و سوارز ) های مهم مطالعاتی،از این نمونه
های مبتنی ها پرداخته است. این تمایز بین ابزارمدت بانکقیمت در مواجهه با پیامدهای خارجی ناشی از تامین منابع کوتاه

های ترکیبی از مالیات دهد کهه نشان میبر قیمت و مقدار، نقش اساسی در مباحث سیاستی حال حاضر دارد. نویسند
 مدت با ابزار نسبت تامین منابع باثبات و یا نسبت پوشش نقدینگی، ممکن است برایپیگویی بر تامین منابع کوتاه

 سیاستگذاران بهینه باشد.

ی تجاری را نادیده هاها معمواًل نقش زمان و سیکلضعف عمده نیز دارند. اوالً، این مدل 2ها با این وجود، این مدل
گیرند که در نتیجه برای بررسی ابزارهای احتیاطی کالن مرتبط با رفتارهای موافق سیکلی نظام مالی مناسب نخواهد می
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های تعادل جزئی هستند در حالی که مطالعات جدید اثرات ابزارهای احتیاطی کالن را در چارچوب بود. ثانیاً، عمدتاً مدل
 (.2011، 2؛ درویش و همکاران2011، 1ند )جف و والدنکنتعادل عمومی بحث می

 های تعادل عمومی اقتصاد کالنمدل -ب
های مالی را نیز در که اصطکاک 3های افق زمانی نامحدود تعادل عمومی پویای تصادفیتحقیقات جدید با استفاده از مدل

( 1999مکانیسم شتابدهنده مالی برنانکه و دیگران ) ها که بر اساساند. این مدلگیرد به بررسی این موضوع پرداختهنظر می
مند ساخته شده، این ظرفیت را دارد که به بررسی آثار ابزارهای احتیاطی کالنی بپردازد که بر ابعاد زمانی مخاطرات نظام

ای مربوط هها جذاب کرده است. اصطکاکها، آنها را برای تحلیل سیاستشود. ماهیت تعادل عمومی این مدلمتمرکز می
های مالی و اثر سرمایه بانک در مکانیسم انتقال پولی در این الگوها قابل بررسی است )مانند گودفرند و گریبه واسطه

سازی نیز مناسب هستند که در نتیجه برای بررسی آثار ابزارهای ها برای شبیه(. عالوه بر این، این مدل2007، 4کالوممک
 سیاستی جدید مفید خواهد بود.

هایی دارای چند ضعف عمده بودند که باعث محدودیت کاربردشان در بررسی اثربخشی و تا چند سال قبل، چنین مدل
ها، ن مدلهای زیادی برای تقویت ایشد. اما بعد از بروز بحران مالی، تالشهای انتقال ابزارهای احتیاطی کالن میمکانیسم

، این DSGEهای اولیه لی اقتصاد انجام شده است. در مقایسه با مدلاز طریق لحاظ کردن ارتباطات بخش حقیقی و ما
شود. این های غیرخطی و همچنین پیامدهای خارجی استفاده میهای چندگانه بوده که برای تحلیلها دارای تعادلمدل
های ظور کاهش هزینههای احتیاطی )و یا پولی( طی دوران رونق فراهم کرده که به منها چارچوبی برای تحلیل سیاستمدل

 انتظاری بحران مالی قابل استفاده است.

( با ارایه یک مدل تعادل عمومی از یک شبکه بانکی و یک سیستم 2012) 5گودهارت، کاشیاپ، تسوموکاس و واردوالکیس
هایشان از آن استفاده بانکداری در سایه با ریسک گریزی کمتر طراحی کرده اند که کارگزاران اقتصادی برای تامین مالی پروژ

گیری ، ذخیرهLTVای، الزامات سرمایهابزار احتیاطی کالن متفاوت شامل  5کنند. از این مبانی نظری برای ارزیابی آثار می
های مورد استفاده در بانکداری در سایه در مواقع و  الزامات نهایی بر بازخریدها و موافقت نامه LCRها، پویای زیان وام

بروز بحران اعتبار، فروش سوزان و نکول استفاده کرد. همچنین این مدل، توانایی ارایه درک مفهومی و نشان دادن 
 ت بین این ابزارها را نیز دارد.تعامال

( و 2010) 6اند. کوردیا و وودفوردهای اقتصاد کالن بررسی کردهمقاالت متعدد جدیدی موضوع ثبات مالی را در قالب مدل
وام و سپرده، قاعده  بهره اند که بر اساس یک فرآیند برونزا برای تفاوت بین نرخ(، نشان داده2012) 7همچنین وودفورد

شود. اما در این تحلیل، بحث ریسک نگر تنش مالی نیز باشد، باعث بهبود رفاه میر سیاست پولی که شامل نماگر آیندهتیلو
 سازی نشده است. سیستماتیک مطرح و مدل
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طراحی  1985-2010برای ایاالت متحده، کشورهای حوزه یورو و بریتانیا طی دوره  DSGE( مدل 2010) 1آنتیپا و دیگران
های شده به عنوان ابزار سیاستی احتیاطی کالن، که در آن نرخ و برآورد کرده است. سپس، با استفاده از قاعده تیلور انباشه

مدت افزایش هزینه اعتبار مستقل از نرخ بهره کوتاهدهد و مقامات نیز توانایی مدت به رشد اعتبار واکنش نشان میبهره کوتاه
سازی و تحلیل سناریو پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در قالب چنین مدلی، سیاست احتیاطی را دارند، به شبیه

 دهد. در هموارسازی آخرین چرخه اعتباری موثر بوده و لذا عمق بحران را کاهش می

های مالی و های احتیاطی کالن در شرایط وجود اصطکاکبه ارزیابی سیاست DSGEمدل  ( در قالب2012و  2011) 2سو
های احتیاطی و پولی پرداخته است. مدل بکارگرفته شده مبتنی بر مکانسیم شتابدهنده همچنین بررسی تعامل بین سیاست

نوع وام )خانوار  2گیرنده(، از کننده و واماندنوع خانوار )پس 2( است. در این مدل 1999برنانکه، گرتلر و گلچریست ) 3مالی
ای و کاالی نهایی( وجود دارد. همچنین در بخش بانکداری ای، کاالی سرمایهنوع تولیدکننده )کاالی واسطه 3و تجاری( و 
گذار ( مبنی بر استفاده از سرمایه بانک به عنوان سپر حفاظتی استفاده شده است. در این مدل سیاست2009) 4رویکرد ژانگ

پولی، نرخ بهره سیاستی را با توجه به انحراف متغیرهای هدف )تورم و رشد تولید( از مقادیر تعادلی و همچنین نرخ بهره 
کند. سیاستگذار احتیاطی نیز با توجه به انحراف تولید و اعتبار از مقادیر تعادلی، نسبت سرمایه مورد نیاز گذشته تعیین می

 کند.( را تعیین میLTVمسکن نسبت وام به ارزش )ها و با توجه به بهای بانک

در حالت کلی موثر نیست، چرا که باعث انتقال اعتبارها از بخش خانوار به بخش  LTVنتایج حاکی از آن است که ابزار 
 ای همواره مناسب است چرا که در اکثر موارد باعث کاهش نوسانات تورم و تولیدشود. لیکن الزامات سرمایهتجاری می

شود. همچنین، سیاست تثبیت اعتبار، از آنجا که نوسانات کمتر آن با افزایش متوسط مقادیر تعادلی سرمایه و اعتبار می
گردد. لیکن سیاست پولی برای تثبیت اعتبار، به دلیل اثرگذاری بر تصمیمات هر دوی شود، باعث افزایش رفاه میجبران می

گیرندگان های احتیاطی تنها بر تصمیمات واماست، در حالی که سیاست 5از حد بهینه اندازکنندگان کمترگیرندگان و پسوام
 اثرگذار است 

های ( در قالب مدل2012) 6ها نیز پژوهشی توسط چادا و کورادوپیرامون ابزارهای احتیاطی کالن مبتنی بر نقدینگی بانک
های جدید مبتنی بر مبانی خرد است که به آثار تعادل عمومی پویای تصادفی انجام شده است. این پژوهش از اولین مدل

کند. بدین منظور، ها و اسپردهای نرخ بهره بر رفتار اقتصاد کالن و در نتیجه سیاست احتیاطی کالن توجه میدهی بانکوام
های نقدینگی که مستقیماً از نیاز بخش بانکی برای حصول ردش در تقاضای پول و همچنین شوکتغییرات سرعت گ

( اضافه شده 2007کالوم )گیرد، به مدل گودفرند و مکهای نقدینه( نشات میاطمینان از نگهداری ذخایر کافی )دارایی
شود. های بخش خصوصی مشخص میر و یا وامو تخصیص منابع آنها به ذخای ها است. ابتدا ترکیب بهینه دارایی بانک
های مالی و غیرمالی و همچین کارایی بخش بانکی بررسی ها آثار مقداری آن بر قیمتسپس با اعمال شوک بر نقدینگی بانک

های تجاری طی یک سیکل شده است. در این فرآیند با رصد واکنش بخش بانکی، نسبت بهینه ذخایر به سپرده توسط بانک
های نقدینه ها به نگهداری داراییدر الزام بانک 3تحلیل شده است. نتایج کلی حاکی از تایید منطق قوانین بال  تجاری
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ای چرخهبیشتر مانند ذخایر نقدی است. همچنین نیاز است که این ذخایر طی سیکل نیز تغییر نماید تا شدت رفتار هم
 ها به بخش خصوصی کاهش یابد.دهی بانکوام

ای تعامل انواع مختلفی از مقررات مالی را در چارچوب الگوی تعادل عمومی ( نیز در مقاله2012) 1و همکاران گودهارت
اند. نتایج حاکی از آن است که مقرراتی که برای کتترل ریسک فروش سوزان است، برای ایجاد ثبات مالی و بررسی کرده

ای، الزامات م است. از این منظر ترکیب ابزارهای مقررات سرمایهگیرندگان بسیار مهاندازکنندگان و وامبهبود رفاه پس
گیری پویا که بیشترین اثربخشی را دارد، بررسی شده است. هر چند که ایجاد ، الزامات نقدینگی و ذخیره2ایحاشیه
یب الزامات مخالف های متفاوتی از مقررات مورد استفاده آسان است، ولی شواهد آنها حاکی از آن بوده است که ترکترکیب

 تر بوده است.ای برای ایجاد ثبات و پیامدهای بهتر برای اقتصاد، مناسبسیکلی و الزامات حاشیه

مالی  های اصطکاکهای پولی و احتیاطی تحت مکانیسم(، ترکیب سیاست2013) 3ای در بانک مرکزی اندونزیدر مطالعه
مبتنی بر روش  DSGEدهنده مالی بین کارآفرینان در قالب مدل ببه شکل محدودیت وثیقه بین خانوارها و همچنین شتا

جهت سازی شده که منطبق بر ساختارها و هم( بررسی شده است. در این الگو بانکی به نحوی مدل2010) 4گرالی و همکاران
احتیاطی کالن  ای کشور اندونری باشد. همچنین، بانک مرکزی نرخ سیاستی، نرخ ارز و همچنین سیاستبا اهداف توسعه

 نماید.ها اعمال میرا بر موسسات مالی و بانک LTVمانند نسبت کفایت سرمایه و 

ر بخش بهای اعتباری نتایج حاکی از آن است که ابزارهای بخش بانکی، مانند افزایش نسبت کفایت سرمایه، از طریق کانال
دهنده مالی در شود. همچنین مکانیسم شتابم میو نرخ تور GDPحقیقی اقتصاد اثر گذار است و باعث کاهش نوسانات 

 مدل، بیانگر رفتار موافق سیکلی بخش مالی نسبت به شرایط اقتصادی است. در این شرایط، انقباض اقتصاد منجر به
های سیستماتیک و فروش سوزان شود و در نتیجه به بروز ریسکها و کاهش اعتبارات تخصیص یافته میواکنش بانک

ه ها برای اجتناب از فرسایش بیشتر سرمایه بانک، اعطای اعتبارت را بشود بانکردد. این وضعیت باعث میگمنتهی می
اعث های احتیاطی کالن و پولی نه تنها بسازی بیانگر این است که ترکیب سیاستمیزان بیشتری کاهش دهند. نتایج شبیه

شود. این کاهش ه کاهش تقاضای کاالهای وارداتی میشود، بلکه باعث کنترل مصرف و درنتیجو تورم می GDPثبات 
 واردات همراه با افزایش باثبات صادرات، اثر مثبتی بر حساب جاری خواهد داشت.

های مالی های جدید با لحاظ اصطکاککینزین DSGEهای احتیاطی کالن را در قالب الگوی ( اثربخشی سیاست2013) 5یو
تواند در جلوگیری له تحلیل نظری ابزارهای بالقوه سیاست احتیاطی کالن است که میبررسی کرده است. هدف اصلی این مقا

های مالی احتمالی موثر باشد، و به سیاستگذاران در جستجو و انتخاب ابزارهای موثر و عملیاتی ها و بحراناز حباب دارایی
های اهرمی ( با لحاظ نسبت2011) 6و کرادیها کمک نماید. بدین منظور، بخش مالی مبتنی بر رویکرد گرتلر این سیاست

سازی حاکی از آن است که سیاست احتیاطی کالن توانایی تخفیف سازی شده است. نتایج شبیهها مدلدرونزای بانک
ابزار احتیاطی کالن بررسی شده است. ابتدا قاعده بازخوردی مخالف سیکلی  2ها و تثبیت اقتصاد را دارد. بطور خاص، شوک
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( در بخش خانوارها اعمال شده است. ثانیاً سیاست مالیات یکجا برای کاهش نسبت LTVنظیم نسبت وام به ارزش )برای ت
 ها طی دوران رونق اقتصاد اعمال شده است.اهرمی بانک

رند. اعتباری شده و با سیاست پولی استاندارد نیز تعامل دا نتایج حاکی از آن است که هر دو سیاست باعث ثبات چرخه
دهد ولی باعث انتقال اعتبار به بخش تجاری دار نوسانات اقتصادی را کاهش مینیز بطور معنی LTVمقررات نسبت 

رات را گرهای مالی بطور موثرتری بازار اعتباشود. در مقابل، سیاست مالیاتی از طریق کنترل مستقیم ترازنامه واسطهمی
تجوی هایی بیشتری برای جسه، قواعد ساده بهینه انتخاب شده و برداشترفا کند. همچنین با استفاده از تحلیلتثبیت می

 کند.های احتیاطی موثر و عملیاتی ارایه میبیشتر سیاست

ای با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بخش مسکن و ( در مطالعه2014) 1روبیو و کاراسکو
های تجاری، ثبات مالی و رفاه های احتیاطی کالن و پولی بر سیکلا، به بررسی آثار سیاستای خانوارههای وثیقهمحدودیت

دهد و همچنین که به رشد اعتبار واکنش نشان می LTVاند. با در نظر گرفتن قاعده احتیاطی کالن مبتنی بر ابزار پرداخته
ها با یکدیگر هماهنگی عد در دو موقعیتی که این سیاستقاعده تیلور نرخ بهره برای سیاست پولی، پارامترهای بهینه این قوا

دهد زمانی که هر دو سیاست در ارتباط با یکدیگر هستند، ثبات سیستم دارند و یا ندارند، تحلیل شده است. نتایج نشان می
گیرندگان و قرضیابد. همچنین، در هر دو وضعیت، این قواعد تقویت کننده رفاه جامعه است. با این حال، بین افزایش می

اندازکنندگان توسط اندازکنندگان در چارچوب سیاست جدید، مراوده وجود دارد؛ لیکن در صورت جبران کاهش رفاه پسپس
 هیکس، امکان تقویت کارایی وجود دارد.-گیرندگان با استفاده از معیار کالدورقرض

های پولی را در چارچوب یک مدل تعادل ای و سیاستیه(، تعامل بین الزامات سرما2014) 2در مقابل آنجلیلنی و همکاران
( است که 2010) 3اند. این مدل مبتنی بر روش گرالی و همکارانعمومی پویای تصادفی، با لحاظ بخش بانکی بررسی کرده

. های اعتباری نیز در قالب محدودیت استقراض در نظر گرفته شده استهای حقیقی و اسمی، اصطکاکعالوه بر اصطکاک
ها و مقام پولی و مقام احتیاطی کالن وجود دارد. گیرنده(، کارآفرینان، بانکنوع خانوار )پس اندازکننده و وام 2در این مدل 

واحد دارد، یک واحد برای تجهیز منابع، دیگری برای تخصیص منابع و یک واحد نیز برای مدیریت ساختار  3هر بانک 
را نگهداری نماید  ه شده است. هر بانک سعی دارد، نسبت مشخصی از سرمایه به داراییسرمایه و ترازنامه بانک در نظر گرفت

شود. در صورت تغییر از این نسبت، بانک متحمل پرداخت هزینه تعدیل که توسط مقامات احتیاطی کالن تعیین می
عالوه بر مقدار متوسط و گذشته  ای بانک نیز توسط قاعده سیاستی مرتبط با شکاف اعتباریشود. میزان الزام سرمایهمی

شود. همچنین برای هر یک از مقامات پولی و احتیاطی کالن تابع زیانی بر حسب انحراف از متغیرهای این نسبت تعیین می
دهد. مقام احتیاطی نیز به انحراف از شود. مقام پولی به انحراف از تورم و تولید واکنش نشان میهدف در نظر گرفته می

ای. در صورتی که این دو مقام تعامل داشته باشند، تابع زیان کل و در غیر این صورت بار، تولید و الزام سرمایهشکاف اعت
 شود. توابع زیان انفرادی حداقل می

های اقتصاد است، استفاده های عرضه مسبب پویایینتایج بررسی حاکی از آن است که در شرایط خوب، زمانی که شوک
کند، باعث ایجاد سازی را اعمال میهای ثباتای، نسبت به وضعیتی که تنها بانک مرکزی سیاستسرمایهفعال از الزامات 

منافع نسبی بر حسب میزان نوسانات در متغیرهای هدف شده است. لیکن، فقدان همکاری بین دو مقام سیاستگذار ممکن 
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ای احتیاطی کالن شود. از طرف دیگر، الزامات سرمایههای بهره سیاست پولی و است منجر به ایجاد نوسانات شدید در نرخ
باشند، منافع های اقتصاد های پویاییترین محرکهای مالی که بر عرضه وام در اقتصاد موثر هستند، مهمزمانی که شوک

در دسترس  های احتیاطی و پولی،ای مشهود است. در این شرایط، صرفنظر از نوع تعامل بین سیاستمعرفی الزامات سرمایه
 ای به عنوان یک ابزار سیاستی، منافع مهمی بر حسب تثبیت اقتصاد کالن به همراه دارد.بودن الزامات سرمایه

المللی تسویه به ارایه یک مدل سیاستگذاری برای تحلیل (، در قالب مجموعه تحقیقات بانک بین2014) 1آلپاندا و همکاران
اند. بدین منظور یک مدل متوسط مقیاس تعادل عمومی پویای تصادفی ادا پرداختههای پولی و احتیاطی کالن در کانسیاست
های اسمی، حقیقی و مالی طراحی شده است. های جدید برای یک اقتصاد باز و کوچک و با لحاظ انواع اصطکاککینزین
رون چارچوبی واحد، به عالوه امکان ها در دها و بانکهای کلیدی این مدل شامل تعامل بین ترازنامه خانوارها، بنگاهویژگی
شود. همچنین امکان سیاستگذاری گذار باتوجه به وضعیت اقتصاد و شرایط تامین منابع میپذیری سرمایهریسک

گذاری احتیاطی کالن سرمایه بانک به انحراف ای از مقررات احتیاطی کالن وجود دارد که در آن ابزار سیاستمجموعه
نیز به انحراف نسبت میزان بدهی به تولید از مقادیر روندشان واکنش نشان  DTIو  LTVو ابزارهای  نسبت اعتبار به تولید

های مالی در اقتصاد مدل شده، اثربخشی ابزارهای متعدد در های انتقال سیاست پولی و شوکدهند. با بررسی مکانیسممی
ست. نتایج حاکی از آن است که بر حسب کاهش بدهی دستیابی همزمان به ثبات اقتصاد کالن و ثبات مالی تحلیل شده ا

و سپس ابزارهای عمومی مانند نسبت سرمایه اثر بخشی بیشتر و هزینه کمتری  LTVمانند  خانوارها، ابتدا ابزارهای خاص
 دارند.

های ند. بانکاهای احتیاطی کالن پرداختهدهی بین بانکی و سیاستای به بررسی وام( در مطالعه2014) 2کاریگا و ویگا
تواند وضعیت دهند. تنظیم بازار بین بانکی، میهایی که نیازمند نقدینگی هستند، وام میدارای مازاد منابع، معموالً به بانک

های غیر متعارف مانند نسبت سیاست پولی را بهبود بخشد. به همین جهت، برای شناسایی بهتر اثرات نهایی سیاست
نوع بانک خصوصی و یک بانک مرکزی با توانایی انتشار  2ل عمومی پویای تصادفی که در آن ذخیره قانونی، به مدل تعاد

پول در مدل وجود دارد، بازار بین بانکی اضافه شده است. در این شرایط نسبت ذخیره قانونی همانند مالیات بر 
دهد و نهایتاً باعث اثرگذاری بر تورم و میکند که در آن هزینه تامین منابع را مستقیماً افزایش گرهای مالی عمل میواسطه

تواند با افزایش کمتر نرخ بهره شود. بنابراین در صورتی که همزمان ذخیره قانونی افزایش یابد، بانک مرکزی میتولید می
هره هایی که کاهش بسیار زیادی در نرخ بنسبت به تورم و تولید واکنش نشان دهد. این از آن جهت مهم است که در زمان

مورد نیاز باشد، به نحوی که با نزدیک کردن سیاست پولی به محدوده نزدیک صفر، موقعیت سیاست پولی را در خطر قرار 
 شود.، استفاده از این ابزار، باعث افزایش اعتبار سیاست پولی نیز می3دهد

رای تنظیم با فرض اینکه بانک مرکزی ب در مرحله بعد اثرات تغییر نسبت ذخیره قانونی به عنوان یک ابزار احتیاطی کالن، 
ه تغییرات کند، برای اقتصاد آمریکا تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است کنرخ سیاستی خود از قاعده تیلور استفاده می

فزایش ری از انسبت ذخیره قانونی اثرات مشابه افزایش نرخ بهره دارد؛ لذا هر دو ابزار سیاست پولی مشترکاً به منظور جلوگی
ه نرخ بهره شدید نرخ بهره که اثرات نامطلوبی بر انتظارات بخش خصوصی دارد، و یا متقابالً از ایجاد دام نقدینگی )محدود

 کند، قابل استفاده است.صفر( ممانعت می
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35 

 

 2در یک اقتصاد باز در چارچوب مدل مک کالوم و نلسون DSGE(، با در نظر گرفتن مدل 2014) 1آگنور و همکاران
گر مالی ای و نهایی(، واسطهای، سرمایههای تولیدکننده )کاالهای واسطه(، با لحاظ بخش خانوارها، بنگاه2000)

ای ها(، دولت و مقام پولی و با فرض تحرک ناقص سرمایه و همچنین وجود مقررات احتیاطی برای الزامات سرمایه)بانک
اند. در این شرایط هدف بانک مرکزی نگهداری ذخایر خارجی ایه پرداختههای ناگهانی سرمها، به بررسی اثرات جریانبانک

کافی برای رسیدن به نرخ هدف مطلوب است و در نتیجه قاعده سیاستی نرخ بهره عالوه بر نرخ تورم و تولید، در واکنش 
ها در واکنش به تغییر میزان به نرخ ارز نیز تغییر خواهد کرد. سیاست احتیاطی کالن نیز بر تغییر سرمایه مورد نیاز بانک

 شود.ای از مقدار تعادل بلندمدت آن متمرکز میبدهی یا وام سرمایه

های اقتصادی جریان ناگهانی ورود سرمایه از طریق کاهش نرخ بهره بدون ریسک جهانی، باعث ایجاد انبساط اعتبار و فعالیت
توسط مبا تعریف ثبات کالن بر حسب نوسانات وزنی انحراف از شود. های داخلی میو همچنین فشار بر افزایش بهای دارایی

اض ها، نسبت اعتبار به تولید و نسبت استقرتورم و تولید و همچنین تعریف ثبات مالی بر حسب سه شاخص بهای دارایی
اند در ایجاد معرفی شده 3گیرد که مقررات سرمایه مخالف سیکلی که در قوانین بال ها به تولید، نتیجه میخارجی بانک

تصادی ثبات اقتصاد کالن و ثبات مالی اثربخش است. با این حال، به دلیل اینکه منافع حاصله بر حسب کاهش نوسانات اق
ارای دای باید با ابزارهای دیگری که های دائم و بزرگ، در عمل الزامات سرمایهدر حال کاهش است، در مواقع بروز شوک

تکمیل شود. این مطالعه بخوبی نشان داده است که چگونه حتی در شرایط  DTIو  LTVمانند  تر هستند،اهداف خاص
 های پولی مناسب، وجود مقررات احتیاطی برای برقراری ثبات اهمیت دارد.وجود سیاست

های جدید، نقش سیاست احتیاطی های مالی در الگوی استاندارد کینزین( با لحاظ اصطکاک2014) 3فوجیموتو و همکاران
اند. طبق معیار رفاهی آنها، سیاست پولی و احتیاطی کالن بهینه باید هر دو ثبات الن را برای اقتصاد ژاپن بررسی کردهک

ها ها را در بر داشته باشد. در این شرایط ترکیب مناسبی از سیاست پولی و احتیاطی به ثبات کامل مالی و قیمتمالی و قیمت
 شود.منجر می

کشور توسعه یافته و نوظهور، ساختار نهادی بین بانک مرکزی و مقام  31( با بررسی اطالعات 2016) 4مشیندرو و ولپسیال
های دهد که بانکاند. نتایج آنها نشان میاحتیاطی کالن را در قالب تحلیل فرم رگرسیونی از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرده

تند و وابستگی سیاسی کمتری دارند، برای مقررات احتیاطی مرکزی که در حال حاضر مسئول مقررات احتیاطی خرد نیز هس
 کالن دارای مزیت هستند.

های پولی و احتیاطی و آثار آن بر شرایط همگرایی به تعادل و سرعت همگرایی توابع ( تعامل بین سیاست2017) 5کنگ
یشتری برای شکاف تولید قایل شود دهد که اگر مقام ناظر مالی اهمیت بالعمل را بررسی کرده است. نتایج نشان میعکس

یابد و حتی در و یا وظیفه ثبات مالی بیشتری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شود، احتمال عدم همگرایی افزایش می
 یابد. صورتی که شرایط همگرایی وجود داشته باشد، سرعت همگرایی کاهش می
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های اقتصاد کالن ران مالی سبب بازنگری در چارچوب سیاستمرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که بح
های اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم بکارگیری ابزارهای ؛ در سالو مطرح شدن مقررات احتیاطی کالن شده است

اقتصاد کالن های اصلی سیاستگذاران ها و دستیابی به ثبات مالی به یکی از دغدغهاحتیاطی کالن برای کنترل این ریسک
  و باالخص سیاستگذار پولی تبدیل شده است.

سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کالن نیز به  به اینکه ریسکبا توجه 
 شوند.بار اعمال میکنندگان و متقاضیان اعتاند و بر هر دو گروه عرضهها در هر دو بعد گسترش یافتهتناسب رصد این ریسک

ای ای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامهچرخهدر بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم
این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با  شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است.

همچنین شود.های مختلف میپذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوکسبب افزایش انعطافریسک سیستماتیک، 
سازی ابزارهای احتیاطی کالن حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از مطالعات مختلف در خصوص فعال

مختلف حاکی از افزایش بکارگیری  عالوه بر این شواهدنماگرهای مفید و حاوی اطالعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. 
های احتیاطی کالن در نیز بیانگر اثربخشی سیاست مطالعات مختلفطی یک دهه گذشته است. ابزارهای احتیاطی کالن 

دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کالن در تعامل با سیاستگذار پولی 
 یابد.ایی و پرهیز از مداخالت سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش میافزباشد، به دلیل هم

موجود آن در اقتصاد ایران و همچنین ضرورت سیاستگذاری  آشنایی با وضعیتور بررسی ثبات مالی در بخش بانکی، به منظ
  شود.ارزیابی می در بخش بعد عملکرد سیاست پولی و شبکه بانکی در راستای ثبات مالی احتیاطی کالن،

 های ثبات مالیعملکرد سیاست پولی و شبکه بانکی در اقتصاد ایران از منظر شاخص -3
 زیر در حال فعالیت هستند گروهمالی به تفکیک در سه  بخشبطور کلی نهادهای 

شامل بانکهاي تجاري، تخصصي و خصوصي، مؤسسات اعتباري و بازار غيرمتشکل بانکها و مؤسسات اعتباري  – 1 

  .پولي)صندوقهاي قرض الحسنه(

 .مؤسـسات مبتنـي بـر اوراق بهـادار شـامل بـورس )سـهام و کـاال( و شرکتهاي سرمايه گذاري- 2

 .ندوقهاي بازنشستگيمؤســسات قــراردادي شــامل تــأمين اجتمــاعي، شــرکتهاي بيمــه و صــ – 3 

های الزم و یا ضعف قوانین موجود در جهت تعمیق مالی و با این وجود، به دالیل مختلف، من جمله نبود زیرساخت

یا تنوع ابزارهای آن، یکی از ارکان مهم بخش مالی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه نظام بانکی است. براساس آمار و 

بطور  1390-1393های ک مرکزی، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران طی سالاطالعات منتشر شده توسط بان

درصد بوده که موید تسلط نظام بانکی در بخش مالی اقتصاد ایران است. در این شرایط، تصمیمات  90متوسط 

فعالیت نظام بانکی کشور های دولتی و خصوصی و تصمیمات مصرفی خانوارها به شدت تحت تاثیر نحوه گذاری بنگاهسرمایه

در این شرایط، به منظور دستیابی به اهداف کالن اقتصادی، رصد شرایط ثبات مالی برای سیاستگذار پولی خواهد بود. 

نظام بانکی و ارتباط آن با بخش حقیقی های پولی و اعتباری وضعیت شاخصحائز اهمیت خواهد بود. با این وجود، بررسی 

که ثبات مالی نظام بانکی طی دهه گذشته روندی شکننده را سپری کرده است به نحوی که  اقتصاد حاکی از آن است
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های اخیر به شدت افزایش یافته است. بدیهی است در شرایط ناپایداری این بخش، اثربخشی پذیری این بخش طی سالآسیب

در ادامه  همراه خواهد بود. ی جدیهاسیاست پولی در دستیابی به اهداف کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی با چالش

 های مختلف عملکرد سیاست پولی و شبکه بانکی در راستای ثبات مالی ارزیابی شود.سعی شده است با استفاده از شاخص

 
حاکی از آن است که مانده تسهیالت اعطایی و همچنین بدهی بخش غیردولتی به بخش بانکی که  7اطالعات شکل 

با افزایش مواجه شده است و این روند از آغاز دهه  1380روند با ثباتی داشته است، از اواسط دهه  1370و  1360طی دهه 

های بخش حقیقی تبارات در راستای ظرفیترشدی شتابان را تجربه کرده است. در صورتی که افزایش شتابان اع 1390

بدین  باشد.بانکی می ثباتی مالی در شبکهالی و گسترش بیپذیری بخش ماقتصاد نباشد، نتیجه این روند افزایش آسیب

 ، روند نسبت اعتبارات به تولید بررسی شده است.8منظور در شکل 
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میلیارد ریال-( 1383های ثابت به قیمت)روند اعتبارات -7شکل 

بدهی بخش غیر دولتی به به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی 

مانده تسهیالت  بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی
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در اقتصاد  GDPبه  تسهیالت اعطایی بخش غیردولتیدولتی و همچنین مانده بدهی بخش غیرنسبت بررسی روند 

اند که به معنای افزایش ها بیش از روند بلندمدت خود افزایش یافتهاین نسبت اخیر ایران حاکی از آن است که در دهه

در صورتی که بخش حقیقی توانایی باشد. می 1390های دهه الخصوص طی سالاعتبارات بیش از ظرفیت بخش حقیقی علی

مهابای رشد اعتبارات، گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی را نداشته باشد، روند بیهای سرمایهذب این اعتبارات در پروژهج

 ثباتی مالی، سبب بروز نوسانات اقتصاد کالن در قالب بروز فشارهای تورمی خواهد شد. عالوه بر ایجاد بی

رشد چشمگیری  1394-1395های های فوق طی سالنسبتشود، مشاهد می 8همانگونه که در شکل  همچنین،

 دارد. ثباتی مالی و لزوم اعمال ابزارهای احتیاطیداشته اند که طبق نماگرهای احتیاطی کالن داللت بر بی

، تصویر بهتری از عملکرد شبکه بانکی طی مانند نقدینگی های پولیبررسی روندهای فوق با استفاده از دیگر شاخص

حاکی از آن است که همانند روند اعتبارات، از اواسط  9شکل مشاهده روند نقدینگی واقعی در  نماید.اخیر ارایه میهای سال

شتابان شده است  آنافزایش  90های ثابت( شروع به افزایش کرده است و از اوایل دهه نقدینگی )بر حسب قیمت 80دهه 

 4سال بیش از  15هزار میلیارد ریال بود، طی  500در حدود  80دهه  لاوایتا رایطی که نقدینگی واقعی ای که در شبگونه

 برابر شده است. 
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GDPنسبت اعتبارات به -8شکل 

GDPنسبت تسهیالت به  GDPنسبت بدهی به 
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 باشد.حاکی از افزایش بیش از حد نقدینگی می 10مقایسه نقدینگی اقتصاد با ظرفیت تولیدی کشور در شکل همچنین، 

 

درصد  57متوسط این نسبت در اقتصاد ایران  که دهه گذشته حاکی از آن است 4بررسی روند نسبت نقدینگی به تولید طی 
بالغ 1392درصد در سال  65درصد به  45کند و از حدود این نسبت شروع به افزایش می 1380بوده است. اما از اواسط دهه 

گردد که حاکی از انبساط شدید بالغ می 1395درصد در سال  100گردد. این نسبت بعد از آن با رشدهای شتابان به می
 است.  GDPینگی در مقایسه با نقد

ثباتی مالی تواند به عنوان شاخصی از بیها میطی این سال GDPبا توجه به مبانی نظری افزایش شدید نسبت نقدینگی به 
درصد  5دهه گذشته نسبت نقدینگی به تولید به عنوان نسبت پایدار آن تلقی شود و  4میانگین در صورتی که  تلقی شود.
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نسبت نقدینگی به تولید-10شکل 
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توان به عنوان محدوده هشدار کاهش درصد را می 62تا  52حدود مجاز این نسبت لحاظ شود، خارج از محدوده نوسان نیز 
 ثبات مالی تلقی کرد.

 

 

این آن  های مختلف آسیب پذیری مالی افزایش یافته است و بعد ازمشخص شده است، طی دوره 11همانگونه که در شکل 
شروع شده است، به مروز زمان تشدید شده است.  1390نسبت به محدوده تعادلی خود برگشته است. اما روندی که از سال 

بوده است. در این سال علی رغم کاهش تولید، نقدینگی به میزان  1394نسبت نیز مربوط به سال این بیشترین افزایش 
درصد در انتهای سال  91درصد در ابتدای سال به  72از  GDPنگی به زیادی افزایش یافته است و در نتیجه نسبت نقدی

گیرد، به منظور تحلیل ضریب فزاینده نشات میاز آنجا که رشد نقدینگی طبق تعریف از تغییرات پایه پولی و . بالغ گشته است
 شود.های آن بررسی میعوامل رشد شدید نقدینگی روند پایه پولی و سایر مولفه
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هزار میلیاردی )به قیمت  250ی های ثابت در محدودهولی به قیمتاکی از آن است که بر خالف نقدینگی، پایه پح 13شکل 
 این میزان شروع به افزایش کرده است که در صورت تداوم 1395( در حال نوسان است، با این وجود در سال 1383ثابت 

 ، نقدینگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.آن

 

طی دوره مورد بررسی  حاکی از آن است که 14شکل مقایسه روند پایه پولی در مقایسه با ظرفیت بخش حقیقی اقتصاد در 
درصد نیز افزایش یافته  45های انقالب وجنگ تا درصد بوده است. این نسبت، که در سال 20نسبت پایه پولی به تولید 

اما از  است. رسیده 1383درصد در سال  10اهش یافته است و به حدود ج ک، به تدریبعد از اتمام دوره جنگ تحمیلی بود،
 درصد رسیده است.  15این نسبت شروع به افزایش کرده است و به حدود  1384سال 

و  14های شکلمقایسه با توجه به آنکه نسبت پایه پولی به تولید کاهش ولی نسبت نقدینگی به تولید افزایش یافته است، 
، و 1380از اواسط دهه  مالیثباتی های پایه پولی و نقدینگی به تولید حاکی از آن است که افزایش بینسبت، یا بعبارتی 10
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گسترش بیش از  به عبارت دیگر،بوده است. عملکرد شبکه بانکی از محل پول درونی و  1390های دهه طی سال به ویژه
افزایش یافته ثباتی مالی بی شده است که در نتیجهلید ونقدینگی به ت و نسبت اعتبارات حد پول درونی سبب افزایش شدید

 شده است. نشان داده، این دو روند ، برای سهولت مقایسه15در شکل است. 

 

بین دو نسبت فوق یک واگرایی ایجاد شده است به نحوی  1380دهه  اواسطشود از مشاهده می 15همانگونه که در شکل 
مداوم است و از اواخر دهه  که علی رغم ثبات نسبی نسبت پایه پولی به تولید، نسبت نقدینگی به تولید در حال افزایش

 به واسطه رشد شدید آن، واگرایی بین این دو نسبت تشدید شده است. 1390

و تغییرات آنها ، تغییرات هزینه تامین منابع هابانک منابع تجهیزیر ساختار تامین و عوامل موثر بر رشد پول درونی، تغی
 است. شبکه بانکی های مازادهای قانونی و سپردهسپرده

بیش از منابع آنها رشد داشته  ها، مصارف بانک1380بررسی ترازنامه سیستم بانکی حاکی از آن است که از اواسط دهه 
های بخش خصوصی و همچنین، مجموع بدهی بخش دو نسبت شامل بدهی بخش خصوصی به سپرده 16است. در شکل 

دهد ها نشان میارایه شده است. بررسی روند این سری یهای بخش خصوصی و دولتخصوصی و دولتی به مجموع سپرده
افته است و در بعضی مقاطع به درصد افزایش ی 80ها به بیش از ایی به سپردهنسبت تسهیالت اعط 1380از اواسط دهه که 

از یک طرف سالمت و برای تحقق مصارف بیش از حد، درصد و ببش از آن نیز بالغ گشته است. فشار تامین منابع  100
ها از بانک دیگر، با بروز کسری منابع سبب افزایش استقراض بانک طرفدهد و از ثبات مالی سیستم بانکی را کاهش می

 شود.ها میش انضباط پولی و انفعال پایه پولی از محل استقراض بانکمرکزی و در نتیجه کاه
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روند پایه پولی و نقدینگی -15شکل 

نسبت نقدینگی به تولید نسبت پایه پولی به تولید
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سبب افزایش نسبت اعتبارات به تولید و در نتیجه بروز  1385-1391افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی طی سالهای 
ها ترکیب تامین منابع بانک، هاسپرده با افزایش نرخ بهره 1391 سالاز . از سوی دیگر، ه استثباتی در بخش مالی شدبی

های جاری رشد داشته ز سپردهدار به نسبت بیشتر اهای مدتسپردهبه سمت منابع گرانتر متمایل شده است به نحوی که 
درصد و کاهش  85به  شبه پولسبب افزایش سهم این تحول شود، نیز مشاهده می 17همانگونه که در شکل است؛ 
 طی سه سال اخیر شده است.درصد  10های دیداری به سپرده
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نسبت مصارف به منابع بانکی-16شکل 

بدهی به سپرده بخش خصوصی بدهی به سپرده بخش خصوصی و دولتی
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دیداری و شبه پول به نقدینگینسبت سپرده-17شکل 

های دیدارینسبت سپرده نسبت شبه پول
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شود. با توجه به میها هزینه تامین منابع برای بانکافزایش چشمگیر سهم شبه پول در تامین منابع بانکی، سبب افزایش 
درصدی شبه پول در نقدینگی، طی  85درصد بوده است، با لحاظ سهم  20 رایج حدود نرخ بهرههای اخیر در سالاینکه 
 درصد از این محل منبسط شده است. 17های بانکی بطور متوسط سالیانه های اخیر، ترازنامهسال

 ها، فشار تامین منابع بانکی کاهش یابد، اما با توجه به رکود بخشدر مقطعی سعی شد با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک
 های تجاری()باالخص بانکها حقیقی اقتصاد و کاهش سرعت گردش پول، این امر نیز اثر چندانی نداشت و در عمل بانک

 اند.استقراض از بانک مرکزی شده کسری خود، متوسل به برای پوشش بخشی از

 

های مدت ای باال به سپردههو همچنین پرداخت بهره 1385-1390روند افزایش منابع به مصارف بانکی طی سالهای آثار 
ثباتی مالی شده است، به خوبی در روند بدهی بروز بیها و سبب اختالل در ساختار ترازنامه بانککه  طی سالهای اخیر دار

 .است یافته انعکاس 18در شکل  ها به بانک مرکزیبانک
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میلیارد ریال-(1383قیمت ثابت سال )ها از بانک مرکزی استقراض بانک-18شکل 
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ها به پایه پولینسبت بدهی بانک-19شکل 
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ها از بانک مرکزی، سهم آن در پایه پولی با افزایش استقراض بانک دهد،نشان می 19همانگونه که شکل از سوی دیگر، 
 افزایش یافته است که این امر نیز سبب ایجاد عدم انضباط پولی شده است.

عالوه بر معضالت افزایش نسبت مصارف به منابع و افزایش استقراض از بانک مرکزی، سیستم بانکی با مشکالت دیگری از 
یز مواجه است. ن تسهیالت غیرجاریهای غیرنقدی مانند امالک و مستغالت مازاد و حجم باالی جمله وجود دارایی
زایش نسبت مصارف به منابع بانکی، نسبت تسهیالت غیرجاری دهد طی دهه گذشته، با افنشان می 20همانگونه که شکل 

 نیز به شدت افزایش یافته است. 

 

های ثابت )امالک و مستغالت مازاد( و همچنین مطالبات غیرجاری های بانکی در قالب داراییانجماد بخشی از دارایی
های سیستم ها، کیفیت داراییودآوری بانکها، عالوه بر کاهش قدرت سشود که به دلیل عدم گردش این داراییسبب می

 بانکی را نیز کاهش یابد.

های اخیر ثبات مالی به واسطه عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کاهش تحوالت فوق حاکی از آن است که طی سالمجموعه 
مساله ثبات مالی در صورتی که بانک مرکزی طی دهه گذشته، عالوه بر اهداف کنترل تورم و رشد اقتصادی به . یافته است

شود و از سوی دیگر با اعمال از یک سو نسبت مصارف به منابع بانکی در حدود مجاز کنترل مینمود، نیز توجه کافی می
های شبکه بانکی نیز تحت نظارت بود تا نسبت مطالبات غیرجاری افزایش نیابد و همچنین بخشی ابزارهای احتیاطی دارایی

 گذاری نشود و لذا در معرض ریسک کاهش بهای دارایی قرار نگیرد.و مستغالت سرمایه ها در بخش امالکاز دارایی
های رونق اعتبار نقش مکملی برای همانگونه که مطالعات نیز نشان داده است، کاربرد ابزارهای احتیاطی کالن در دوره

اعتبار و  با کاهش بی ثباتی مالی، ین شرایطسیاست پولی داشته و لذا نیاز به افزایش شدید نرخ های بهره نخواهد بود. در ا
نوسانات و التهاباتی که در یک سال گذشته در بازارهای آن رشد می یافت که در نتیجه  نقدینگی نیز کمتر از شرایط فعلی

 داد.مختلف من جمله ارز، طال و مسکن اتفاق افتاده است با شدت کمتری روی می

در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی 
کالن بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی، در قسمت بعد سعی شده است با ارایه یک الگوی تعادل عمومی 

 ساختاری این تعامالت بررسی شود.
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 ارایه الگو و تحلیل سناریو -4
های احتیاطی کالن بر ثبات مالی اقتصاد ایران، یک اقتصاد باز کوچک را با لحاظ بخش رد سیاستبرای بررسی آثار کارب

( و آگوری و 2007) 2(، الوسگویی و همکاران2007) 1گیریم. متعاقب لوبیک و شورفهیدبانکی در عرضه اعتبارات نظر می
های جدید مبتنی بر معادالت عرضه کل )منحنی زینای کین(، از یک مدل ساختاری با الهام از الگوی پایه2010) 3گروسمن

های اقتصاد باز و سیستم بانکی نیز به آن اضافه شود که بخش( و قاعده پولی استفاده میISفیلیپس(، تقاضای کل )منحنی
کننده و تولیدکننده در یک محیط رقابت های عرضه کل و تقاضای کل از بهینه یابی رفتار مصرفشده است. منحنی

شوند. بنابراین، متغیرهای الگو به صورت می خطی-ها استخراج شده و لگاریتماسمی قیمت انحصاری و با لحاظ چسبندگی
های مختلف، سواالت انحراف از مقادیر وضعیت پایدار هستند. با برآورد پارامترهای مدل و ارزیابی اعتبار الگو در مقابل تکانه

 شود.ختلف بررسی میپژوهش در قالب تحلیل سناریوهای م

نماید. در یمدر سناریو پایه، سیاستگذار پولی با هدف کنترل تورم، بیکاری و تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره سیاستی را تعیین 
الب این دهد. بنابراین، در قسناریو جایگزین، سیاستگذار پولی عالوه بر اهداف فوق، به وضعیت ثبات مالی نیز اهمیت می

ت بررسی نمود که در ساختارهای موجود پیگیری هدف ثبات مالی توسط بانک مرکزی چه اثراتی بر نوساناتوان مدل، می
ایش نشان خواهد داد که در مواجهه با افزپولی متغیرهای اقتصاد کالن خواهد داشت. مقایسه دو سناریوی سیاستگذاری 

هایی در اقتصاد رای تحقق سیاست پولی است، چه داللتبی ثباتی مالی، دخالت بانک مرکزی و کنترل بازار اعتبارات که مج
 ایران خواهد داشت.

شود؛ در این مدل، مقام همچنین، در مرحله بعد، با گسترش مدل، سیاستگذاری احتیاطی کالن نیز به مدل اضافه می
کند. یین میار به تولید تعاحتیاطی کالن با هدف ایجاد ثبات مالی، ابزارهای احتیاطی کالن را با توجه به روند نسبت اعتب

زان های احتیاطی کالن به چه میدهد که در عمل سیاستنشان می های مدل با سناریو پایهه پویاییدر این سناریو مقایس
اهد بخش مالی را دارد و همچنین چه آثاری بر بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای اقتصاد کالن خو ثباتیبی توانایی کاهش

ی کالن، توان این سناریو را بررسی نمود که اگر عالوه بر وجود مقام احتیاطین، در قالب این مدل، میداشت. عالوه بر ا
اری پولی بین سیاستگذار پولی و احتیاطی کالن نیز نوعی تعامل برقرار باشد و لذا هدف ثبات مالی نیز به قاعده سیاستگذ

 ه با سناریو پایه چه تغییراتی خواهد داشت.های مدل و نوسانات متغییرها در مقایساضافه شود پویایی

 تصریح معادالت الگوی پایه -1-4
کند. برای در )تقاضای کل(، در حالت کلی رابطه بین تولید جاری، نرخ بهره حقیقی و تولیدات آتی را بیان می ISمنحنی 

یقی نیز لحاظ شده است )آدلفسون و نظر گرفتن آثار اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز بر تقاضای کل، تغییرات نرخ ارز حق
(. برای نشان دادن آثار عادات مصرفی و چسبندگی ترجیحات، مقدار با وقفه تولید نیز در نظر گرفته شده 2007، 4همکاران

های مالی و شرایط بازار اعتبارات بر تقاضای کل، از تفاوت بین (؛ همچنین برای رصد آثار اصطکاک2000، 5است )فورر

                                                 
1 Lubik and Schorfheide 
2 Elosegui et al 
3 Aguirre and Grosman 
4 Adolfson et al. 
5 Fuhrer 
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(. عالوه بر این با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران 2010، 1دهی استفاده شده است )دیبواماسمی و نرخ بهره نرخ بهره 
 شده است. لحاظو اثرگذاری مخارج دولت بر تقاضای کل، مخارج دولت که عمدتاً تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، 

(1) �̂�𝑡 = α1𝐸�̂�𝑡+1 + α2�̂�𝑡−1 − α3�̂�𝑡 + α4∆𝑟𝑒�̂�𝑡 + α5�̂�𝑡−α6𝑠𝑝𝑡 + 𝑢𝑡
𝑦 

 اسپرد نرخ بهره 𝑠𝑝نسبت مخارج دولت به تولید،  𝑔نرخ ارز حقیقی،  𝑟𝑒𝑟نرخ بهره حقیقی،  𝑟شکاف تولید،  𝑦، 1در رابطه 
𝑢𝑡و  دهیوام

𝑦 دهی نیز برابر اختالف نرخ بهره وامشوک تقاضای کل است. طبق تعریف، اسپرد نرخ بهره وام( دهی𝑖𝑙 و )
 ( است.𝑖ه سیاستی )نرخ بهر

(2) 𝑠𝑝𝑡 = 𝑖�̂�𝑡 − 𝑖̂𝑡 

، 2در منحنی فیلیپس )عرضه کل(، تورم تحت تاثیر شکاف تولید، تورم انتظاری و همچنین تورم دوره قبل )گالی و گرتلر
، 3( است. عالوه بر این شواهد متعددی حاکی از اثرگذاری تورم وارداتی از طریق نرخ ارز حقیقی است )گالی و موناسلی1999
 (.2005، 4؛ کمپا و گولدبرگ2005

(3) �̂�𝑡 = β1𝐸�̂�𝑡+1 + (1 − β1)�̂�𝑡−1 − β3�̂�𝑡 + β4∆𝑟𝑒�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝜋 

𝑢𝑡که در آن 
𝜋 .شوک عرضه کل است 

به  شود که در آن نرخ بهره سیاستی نسبتدر نظر گرفته می 4در رابطه همچنین سیاستگذاری پولی به شکل قاعده تیلور 
دهد؛ همچنین به دلیل وجود وابستگی مسیر در کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان میوضعیت تورم، شکاف تولید و 

 سیاستگذاری پول، وقفه نرخ بهره نیز لحاظ شده است.

(4) 𝑖�̂� = γ1𝑖�̂�−1 + γ2�̂�𝑡 + γ3𝐸�̂�𝑡+1 + γ4�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑖 

𝑢𝑡تنزل ارزش پول ملی و  𝑑که در آن 
𝑖 .شوک نرخ بهره است 

بر اهداف  باشد. در قالب همین ساختار، در صورتی که عالوهمی( M)مبنای رفتار سیاستگذاری پولی در سناریو پایه  4رابطه 
 خواهد بود 5فوق، بانک مرکزی به وضعیت ثبات مالی نیز اهمیت دهد، قاعده تیلور به شکل رابطه 

(5) 𝑖�̂� = γ1𝑖�̂�−1 + γ2�̂�𝑡 + γ3𝐸�̂�𝑡+1 + γ4�̂�𝑡 + γ5𝑐�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑖 

ثباتی مالی شناخته نسبت اعتبار به تولید است و انحراف آن از روند بلندمدت به عنوان یکی از نماگرهای بی 𝑐𝑟که در آن 
 شود.بررسی و تحلیل می( MF)تحت سناریوی جایگزین  5در قاعده  پولی شود. آثار رفتار سیاستگذارمی

ین ( و همچنUIPتحت تاثیر برابری نرخ بهره غیرپوششی ) 6ابطه های آن، بهای ارز طبق ردر خصوص بازار ارز و پویایی
 شود.ذخایر ارزی به عنوان قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز، تعیین می

                                                 
1 Dib 
2 GalÌ & Gertler 
3 GalÌ and Monacelli 
4 Campa & Goldberg 
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(6) 𝑖�̂� = 𝑖∗̂𝑡−1 +𝜔1𝐸�̂�𝑡+1 + (1 − ω1)�̂�𝑡 +ω2𝑟𝑒�̂�𝑡 

 نرخ بهره خارجی است. ∗𝑖ذخایر ارزی بانک مرکزی و  𝑟𝑒𝑠که در آن 

( و همچنین کاهش ارزش 𝑜𝑖𝑙با توجه به ذخایر دوره قبل، درآمدهای ارزی نفت ) 7 طبق رابطههای ذخایر ارزی نیز پویایی
 شود.پول ملی تعیین می

(7) 𝑟𝑒�̂�𝑡 = 𝜅1𝑟𝑒�̂�𝑡−1 − 𝜅2�̂�𝑡 + 𝜅3𝑜𝑖�̂�𝑡 

( طبق رابطه 𝑐𝑟. نسبت اعتبار به تولید )شوددهی در نظر گرفته میدر پایان نیز وضعیت شبکه بانکی، اعتبار و نرخ بهره وام
 دهی و میزان آن در دوره قبل است.تحت تاثیر تغییرات تولید، نرخ بهره وام 8

(8) 𝑐�̂�𝑡 = 𝐴1�̂�𝑡−1 − 𝐴2𝑖�̂�𝑡 + 𝐴3𝑐�̂�𝑡−1 + 𝑢𝑡
𝑐𝑟 

ان مطالبات غیرجاری (، تغییرات تولید و میز𝑖بر اساس نرخ بهره سیاستی ) 9( با توجه به رابطه 𝑖𝑙دهی )نرخ بهره وام
(𝑁𝑃𝐿تعیین می ).شود 

(9) 𝑖�̂�𝑡 = 𝐵1𝑁𝑃�̂�𝑡 − 𝐵2�̂�𝑡 + 𝐵3𝑖�̂� + 𝑢𝑡
𝑖𝑙 

به روند این مطالبات و وضعیت اقتصاد بستگی دارد. در دوره رونق، با  10عالوه بر این مطالبات غیرجاری، طبق رابطه 
یابد؛ در مقابل در دوره رکود و کاهش کاهش میمساعد شدن فضای کسب و کار و افزایش سودآوری، مطالبات غیرجاری 

 یابد.تقاضا و سودآوری و بروز ضرر و زیان، مطالبات غیرجاری افزایش می

(10) 𝑁𝑃�̂�𝑡 = 𝐶1𝑁𝑃�̂�𝑡−1 − 𝐶2�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑁𝑃𝐿 

 شود.های مختلف الگو، تعاریف و روابط برونزای مدل ارایه میپس از تصریح اجزا اصلی مدل و معادالت بخش

 بیان شده است. 11نرخ بهره حقیقی معادل اختالف نرخ بهره اسمی و تورم انتظاری طبق تعریف در رابطه 

(11) �̂�𝑡 = 𝑖�̂� − β1𝐸�̂�𝑡+1 

نرخ ارز حقیقی نیز، با توجه به تعریف، تحت تاثیر اختالف تورم داخلی و خارجی و همچنین تغییرات ارزش اسمی پول ملی 
 است. 12است که به شکل رابطه 

(12) ∆𝑟𝑒�̂�𝑡 = �̂�𝑡 + 𝜋 ∗̂𝑡−1 − �̂�𝑡 

 عالوه بر روند قبل به درآمدهای نفتی نیز وابسته است. 13همچنین، مخارج دولت طبق رابطه 

(13) 𝑔𝑡 = 𝜌𝑔𝑔𝑡−1 + 𝜌𝑜𝑔𝑜𝑖�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑔 

 کنند.تبعیت می AR(1)از فرآیند  14-16درآمدهای نفتی، نرخ بهره خارجی و تورم خارجی نیز بر اساس روابط 
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(14) 𝑜𝑖�̂�𝑡 = 𝜌𝑜𝑜𝑖�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑜𝑖𝑙 

(15) 𝜋 ∗̂𝑡 = 𝜌𝜋∗𝜋
∗̂
𝑡−1 + 𝑢𝑡

𝜋∗ 
(16) 𝑖∗̂𝑡 = 𝜌𝑖∗𝑖

∗̂
𝑡−1 + 𝑢𝑡

𝑖∗ 

 مدل ارایه شده یک سیستم خطی از معادالت تفاضلی تحت انتظارات عقالیی به شکل زیر است.در مجموع، 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵𝑋𝑡−1 + 𝐶𝜀𝑡 

 𝜀𝑡برداری از متغیرهای درونزا و  𝑋𝑡ماتریس ضرایب و تابعی غیر خطی از پارامترهای ساختاری مدل،  Cو  A ،Bکه در آن 
 های ساختاری به شرح زیر است.برداری از شوک

𝜀𝑡 = {𝑢𝑡
𝑦
. 𝑢𝑡

𝜋. 𝑢𝑡
𝑖 . 𝑢𝑡

𝑐𝑟. 𝑢𝑡
𝑖𝑙 . 𝑢𝑡

𝑁𝑃𝐿 . 𝑢𝑡
𝑔
. 𝑢𝑡

𝑜𝑖𝑙 . 𝑢𝑡
𝜋∗ . 𝑢𝑡

𝑖∗} 

ه تولید، سری زمانی مربوط ب 8تکانه، متغیرهای قابل مشاهده برای برآورد الگو از اطالعات  10همچنین با توجه به وجود 
های دهی، نسبت اعتبارات به تولید، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت مخارج دولت، درآمدتورم، نرخ بهره، نرخ بهره وام

ستفاده ا 1396:1الی  1376:1های مریکا طی سالارزی نفت در اقتصاد ایران و همچنین اطالعات تورم آمریکا و نرخ بهره آ
 100000زنجیره هر کدام با  حجم  5شده است. پارمترهای ساختاری مدل بر اساس الگوی متروپلیس هیستیگ در قالب 

ات داخلی برداشت نمونه برآورد شده است. اطالعات مربوط به تورم و نرخ بهره خارجی از فدرال رزرو آمریکا و سایر اطالع
 آوری شده است.بانک مرکزی ج.ا. ایران جمع از

پرسکات روند زدایی شده و برای برآورد بیزین مورد -های زمانی فوق، با استفاده از فیلتر هدریکدر مرحله بعد، سری
پیوست انجام -1شرح جدول به استفاده قرار گرفتند. تصریح توزیع پیشین پارامترهای مدل و همچنین مقدار برآورد آنها 

 موید( 1988) 1با استفاده از آزمون تشخیصی تک متغیره و چند متغیره بروکز و گلمنه است. بررسی نتایج برآورد الگو شد
است و نشان دهنده صحت خوبی ای تمام پارامترها به یک مقدار ثابت نمونهای و بینهای درون نمونههمگرایی واریانس

و دنیای واقعی حاکی از اعتبار نسبی  شده همچنین مقایسه گشتاورهای برآورد. است MCMCبرآوردها با استفاده از روش 
 است. های متغیرهاسازی پویاییدر شبیه الگو

 هابررسی آثار تکانه -2-4
مدل  شود. از آنجا که ویژگی متفاوت اینهای مختلف بررسی میهای مدل پایه، آثار تکانهها و پویاییبرای شناخت ویژگی

 شود.دهی بحث میبخش مالی است، آثار تکانه مثبت به نرخ بهره سیاستگذار پولی و همچنین نرخ بهره واماضافه شدن 

 تکانه نرخ بهره سیاستی -الف
تر بب سختدهی نیز افزایش یافته و لذا سشود، با افزایش نرخ بهره مبنا، نرخ بهره واممالحظه می 21همانگونه که در شکل 

یابد و با شود. در این شرایط نسبت اعتبار به تولید کاهش میر و کاهش دسترسی به اعتبارات میشدن شرایط اعطای اعتبا
شود. با کاهش تورم و تولید، نرخ بهره سیاستی کاهش تقاضای کاالها و خدمات سبب کاهش تولید و کاهش تورم می

ولید تو افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش  بهره وام دهی، افزایش نسبت اعتبارات شروع به کاهش کرده و سبب کاهش نرخ
 یابد.های فوق تا رسیدن به وضعیت تعادل پایدار ادامه میشود. پویاییو تورم می

                                                 
1Brooks and Gelman 
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 آثار تکانه نره بهره سیاستی -21شکل 
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 دهیتکانه نرخ بهره وام -ب
 آثار تکانه نره بهره سیاستی -22شکل 

 

دهی دهی، دسترسی به اعتبارات کاهش یافته و سبب افزایش اسپرد نرخ بهره واموامبا افزایش نرخ بهره ، 22طبق شکل 
شود. با کاهش دسترسی به اعتبارات، نسبت اعتبار به تولید کاهش یافته و در مجموع سبب کاهش تقاضای کل  و تورم می
کاهش نرخ بهره سیاستی نموده و به شود. در این وضعیت، سیاستگذار پولی با مشاهده شکاف تولید و تورم اقدام به می

 رسند.تدریج تورم و تولید به وضعیت پایدار خود به تعادل می

شود، وجود سیستم بانکی و لحاظ کانال اعتبارات در سیستم بانکی توضیح های فوق مالحظه میهمانگونه که در تکانه
های استاندارد وجود ندارد. به عبارت دیگر، مدلبیشتری برای نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن فراهم نموده است که در 

های مالی در های انتقال سنتی، در این مدل نقش بازار اعتبارات و اصطکاکهای مدل، عالوه بر مکانیسمدر توضیح پویایی
 باشد.نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن مهم می

 تحلیل سناریوی سیاستگذاری پولی با هدف ثبات مالی -ج
توان سواالت پژوهش را بررسی کرد. در های مختلف، اکنون میهای مدل در واکنش به تکانهها و پویاییویژگیبا بررسی 

قالب مدل پایه، این سوال مطرح شد که شمول هدف ثبات مالی در تابع هدف سیاستگذار پولی چه آثاری بر متغیرهای 
شود و بر اساس مطالعات تجربی متعددی اقتصاد نفتی شناخته میاقتصاد کالن دارد؟ از آنجا که اقتصاد ایران، به عنوان یک 

های تجاری در اقتصاد ایران است، نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش های نفتی یکی از مهمترین دالیل سیکلتکانه
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هدف ثبات مالی ( و سیاستگذاری پولی با لحاظ Mمالی را در دو وضعیت سیاستگذاری پولی بدون هدف ثبات مالی )سناریو 
 شود:با یکدیگر مقایسه مقایسه می 5و  4های مدل در قواعد روابط شود. به عبارت دیگر پویایی( بررسی میMF)سناریو 

قابل  23شود که در شکل نفتی در قالب چارچوب سیاستگذاری پولی به فرم اولیه بررسی میدرآمدهای در ابتدا آثار تکانه 
 مالحظه است.

 تکانه درآمدهای نفتیآثار  -23شکل 

 

شود. با رونق تولید به دلیل بهبود وضعیت تکانه نفتی با افزایش مخارج دولت، سبب بروز رونق و شکاف مثبت تولید می
شود و از ها کاهش یافته و سبب کاهش هزینه تمام شده تامین منابع میاقتصادی، از یک سو مطالبات غیرجاری بانک

شود. در مجموع تر میها آسانبهره مبنا، شرایط تسهیالت دهی بانک دهی و نرخسوی دیگر، با کاهش فاصله نرخ بهره وام
ها از یک سو داللت بر رفتار . این پویاییشودمیاین شرایط با افزایش عرضه اعتبار، سبب افزایش نسبت اعتبار به تولید 

نات بخش حقیقی اقتصاد ای بخش مالی دارد و از سوی دیگر بیانگر نوسانات بیشتر بخش مالی در مقابل نوساچرخههم
ثباتی مالی افزایش یافته و نیازمند اقدامات احتیاطی پذیری و بیهای سیستماتیک، آسیباست که به دلیل تشکیل ریسک

 کالن است.

شود. در این شرایط، با افزایش اعتبار و در نتیجه افزایش تقاضا برای کاالها وخدمات، به تدریج فشارهای تورمی ایجاد می
دهی کند با افزایش نرخ بهره مبنا، از شدت تورمی رونق بکاهد. با افزایش نرخ بهره مبنا، نرخ بهره وامرکزی سعی میبانک م
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شود. کاهش نسبت اعتبارات به تولید سبب یابد و لذا به تدریج دسترسی به اعتبارات کاسته و محدود مینیز افزایش می
 گردد.به تعادل پایدار بر می مجدداًشود و کاهش تقاضا و کاهش فشارهای تورمی می

(، اکنون واکنش متغیرها در شرایط Mبا مشخص شدن واکنش متغیرها به تکانه نفتی در شرایط قاعده پولی مبنا )سناریو 
شود. در این حالت بانک شود و با حالت قبل مقایسه می( بررسی میMFلحاظ هدف ثبات مالی در قاعده پولی )سناریو 

بر اهداف قبل، به نسبت اعتبار به تولید و انحراف آن از روند بلندمدت نیز به عنوان یک نماگر وضعیت ثبات  مرکزی عالوه
 نشان داده شده است. 24مالی توجه می نماید. نتایج این مقایسه در شکل 

 (MF( و با هدف ثبات مالی )Mمقایسه آثار قاعده پولی بدون هدف ثبات مالی ) -24شکل 

 

گیرد، با افزایش نسبت اعتبار شود، هنگامی که ثبات مالی در مجموعه اهداف بانک مرکزی قرار میهمانگونه که مالحظه می
تر نسبت به افزایش سریع های سیستماتیک و بروز بی ثباتی مالی است، بانک مرکزیبه تولید که حاکی از تشکیل ریسک

شود. در این حالت هر چند که شدت نوسانات متغیرهای بخش مالی کاسته می کند و در نتیجه ازنرخ بهره مبنا اقدام می
نوسانات ممکن است با اضافه شدن هدف ثبات مالی به مجموعه اهداف بانک مرکزی، به دلیل کاهش اهمیت نسبی تورم، 

دهی، نسبت اعتبار ره وامتا حدود بسیار کمی افزایش یابد، اما با کاهش نوسانات متغیرهای بخش مالی، مانند نرخ بهتورم 
ثباتی مالی کاهش یافته و سبب کاهش نوسانات تجاری در بخش حقیقی اقتصاد به تولید و نسبت مطالبات غیرجاری، بی
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شود. این تحوالت با بررسی نوسانات )بر حسب انحراف معیار( متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی نیز قابل مقایسه می
 است.

( و با هدف ثبات Mدر قواعد سیاستگذاری بدون هدف ثبات مالی ) الگوراف معیار متغیرهای بررسی انح -2جدول 
 (MFمالی )

 MFS MFS VS Mسناریو  Mسناریو  نماد متغیر
 pi 0.1639 0.1732 5% تورم

 y 0.0568 0.0336 -41% تولید
 i 0.1156 0.0902 -22% نرخ بهره مبنا
 il 0.1058 0.0744 -30% دهینرخ بهره وام

 spread 0.0314 0.0252 -20% اسپرد نرخ بهره
 cr 0.0403 0.0222 -45% نسبت اعتبار به تولید

 npl 0.0866 0.0662 -24% نسبت مطالبات غیرجاری
 

ر شود در شرایطی که بانک مرکزی به هدف ثبات مالی توجه نداشته باشد، نوسانات متغیرها بهمانگونه که مالحظه می
رخ ، ن%22، نرخ بهره مبنا %41معیار به میزان چشمگیری بیشتر خواهد بود به نحوی که نوسانات تولید، حسب انحراف 

گر % بیشتر خواهد بود. در مقابل ا 24و نسبت مطالبات غیرجاری نیز  %45، نسبت اعتبار به تولید %30دهی بهره وام
بل داشته باشد، این نوسانات کاهش یافته و در مقابانک مرکزی به وضعیت بخش مالی و ثبات در بخش بانکی نیز توجه 

 افزایش خواهد یافت. %5نوسانات تورم صرفاً به میزان 

، سوال دوم که در این پژوهش مطرح شد این است که اگر بجای اینکه هدف ثبات مالی به سیاستگذار پولی واگذار شود
رهای طی برای حفظ ثبات مالی نماید چه آثاری بر متغیمقام احتیاطی کالن بصورت مستقل اقدام به تنظیم مقررات احتیا

د داشت؟ کالن و بخش مالی اقتصاد ایران خواهد داشت. به عبارتی دیگر نوسانات متغیرها در این وضعیت چه تغییراتی خواه
ا ب دلبرای این بررسی، نیاز است که مدل با لحاظ مقررات احتیاطی کالن گسترش یابد. به همین جهت در مرحله بعد م

 شود.احتیاطی کالن بررسی می ابزارهایو آثار کاربرد  یافتهگسترش  لحاظ مقام احتیاطی کالن

 گسترش یافته الگوی -3-4
یکی از . در مدل گسترش یافته، باید ابزارها و نماگرهای مرتبط با آن در مدل اضافه شودمقام احتیاطی کالن برای لحاظ 

است که  1ه عنوان ابزار احتیاطی کالن در نظر گرفته شده است، نسبت کفایت سرمایهب 3ابزارهای مهم که در قوانین بال 
کند. همچنین، در عمده مطالعات تجربی نماگر مقدار آن طی زمان با توجه به شرایط اقتصاد کالن و بخش مالی تغییر می

ن مطالعه نیز از این نماگر برای اعمال شود. در ایثباتی مالی استفاده مینسبت اعتبار به تولید به عنوان شاخصی از بی
های مالی، در دوره رونق مقررات احتیاطی کالن و تغییر نسبت کفایت سرمایه طی ادوار مالی، استفاده شده است. در سیکل

گیرد. لذا های سیستماتیک شکل میبا افزایش اعتبار، نسبت اعتبار به تولید از روند بلندمدت خود فراتر رفته و ریسک

                                                 
Capital Adequacy Ratio 1  
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نشان  17ورت دارد که با فعال سازی سپر سرمایه مخالف سیکلی، نسبت کفایت سرمایه، افزایش یابد این رابطه به شکل ضر
 داده شده است. 

(17) 𝑐𝑐�̂�𝑡 = 𝜓1𝑐𝑐�̂�𝑡−1 + 𝜓2𝑐�̂�𝑡 

 های سیستماتیک که آسیب پذیری نظام مالی در حال افزایش است،های رونق اعتبار و تشکیل ریسکدر خالل دوره
شود و در نتیجه نرخ فعالسازی سپر سرمایه و در نتیجه افزایش نسبت کفایت سرمایه، باعث افزایش هزینه تامین منابع می

 18(، در مدل گسترش یافته به شکل رابطه 9دهی )رابطه دهی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین معادله نرخ بهره واموام
 یابد.تغییر می

(18) 𝑖�̂�𝑡 = 𝐵1𝑁𝑃�̂�𝑡 − 𝐵2�̂�𝑡 + 𝐵3𝑖�̂� + 𝐵4𝑐𝑐�̂�𝑡 + 𝑢𝑡
𝑖𝑙 

یابد و در نتیجه از افزایش بیش از حد اعتبارات در دوره رونق دهی نیز عرضه اعتبارات کاهش میبا افزایش نرخ بهره وام
شود. همچنین در خالل های سیستماتیک محدود میشود؛ لذا نسبت اعتبار به تولید کنترل و تشکیل ریسکجلوگیری می

شود و لذا باعث کاهش هزینه تامین منابع و افزایش عرضه اعتبار های خشکی اعتبار، سپر سرمایه تشکیل شده آزاد میرهدو
آوری شود. در این شرایط به دلیل افزایش اعتبار از شدت خشکی اعتبار کاسته شده و با افزایش تابدر هر سطح نرخ بهره می

 شود.الی مینظام مالی افزایش سبب کاهش بی ثباتی م

با توجه به اضافه شدن مقام احتیاطی کالن و تغییرات مدل، ضروری است که با برآورد مجدد پارامترهای معادالت، مدل 
مجدداً حل شود و توابع سیاستی و گذر جدید استخراج شود. توزیع پسین و همچنین مقادیر برآوردهای بیزین پارامترها 

های مختلف و همچنین مقایسه گشتاورهای مدل و اعتبار الگو با بررسی تکانه پیوست انجام شده است و 2طبق جدول 
 دنیای واقعی ارزیابی شده است.

 احتیاطی کالن در راستای ثبات مالی سیاستگذاری یل سناریوتحلی -الف
ت متغیرهای های احتیاطی کالن با هدف ایجاد ثبات مالی، نوساناتوان بررسی کرد که در صورت اعمال سیاستاکنون می

مدل چگونه خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر به جای اینکه سیاستگذار پولی به دنبال ثبات مالی باشد، مقام احتیاطی کالن 
ابزارهای آن را برای تحقق ثبات مالی تنظیم نماید، چه آثاری بر نوسانات اقتصاد کالن و بخش مالی خواهد داشت. بدین 

یاطی کالن رایطی که ثبات مالی توسط مقام احتمتغیرهای الگو متعافب بروز تکانه در شمنظور همانند قبل، نوسانات 
 شود.( مقایسه میM( با سناریوی پایه )M+Pشود )سناریو پیگیری 
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 (M( و پولی )M+Pمقایسه آثار سیاستگذاری احتیاطی کالن ) -25شکل 

 

شود که با ثبات مالی توسط مقام احتیاطی کالن سبب می(، پیگیری Mکه در مقایسه با سناریو پایه ) 25نتایج شکل 
ها افزایش یابد و از های سیستماتیک، نسبت کفایت سرمایه بانکریسک مشاهده افزایش نسبت اعتبار به تولید و تشکیل

بخش این طریق رشد اعتبارات نسبت به سناریو پایه محدودتر شود. در این شرایط عالوه بر کاهش نوسانات متغیرهای 
دهد که بهبود ثبات مالی سبب کاهش رفتارهای یابد. این نتایج نشان میمالی، عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن نیز بهبود می

شود و در نتیجه با افزایش تامین مالی پایدار و با ثبات در بخش حقیقی، ثبات سوداگری و سفته بازی در بازارهای مالی می
 یابد.یش میدر محیط اقتصاد کالن نیز افزا

نیز حاکی از این است که در این حالت عالوه بر کاهش  3مقایسه نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی در جدول 
یابد چرا که در این حالت ثبات مالی صرفاً توسط مقام نوسانات متغیرهای بخش مالی و تولید، نوسانات تورم نیز کاهش می

ای برای ایجاد ثبات مالی در قالب انحراف از اهداف اصلی در نتیجه بانک مرکزی هزینه شود واحتیاطی کالن پیگیری می
 خود و کاهش اهمیت آن اهداف متحمل نخواهد شد.
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 (M+P( و سناریو اضافه شدن مقام احتیاطی کالن )Mبررسی انحراف معیار متغیرهای مدل در سناریو پایه ) -3جدول 

 M MFS M+P MFS VS M M+P VS M نماد متغیر
 pi 0.1639 0.1732 0.1518 6% -7% تورم

 y 0.0568 0.0336 0.0455 -41% -20% تولید
 i 0.1156 0.0902 0.1044 -22% -10% نرخ بهره مبنا
 il 0.1058 0.0744 0.0857 -30% -19% دهینرخ بهره وام

 spread 0.0314 0.0252 0.0221 -20% -30% اسپرد نرخ بهره
 cr 0.0403 0.0222 0.0311 -45% -23% تولید نسبت اعتبار به

 npl 0.0866 0.0662 0.0726 -24% -16% نسبت مطالبات معوق
دهد این است که در این حالت کاهش نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و با این وجود نکته ای که جدول فوق نشان می

مرکزی عالوه بر اهداف اصلی خود به مساله ثبات مالی نیز بخش مالی کمتر از سناریوی قبلی خواهد بود که در آن بانک 
کند. این نتایج به نوعی داللت بر این دارد که ممکن است در صورت همکاری دو نهاد احتیاطی و پولی در پیگیری توجه می

 اهش یابد.هدف ثبات مالی، عالوه بر کاهش نوسانات تورم، نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی نیز بیشتر ک

 تحلیل سناریوی تعامل سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن در راستای ثبات مالی -ب
شود عالوه بر اینکه مقام احتیاطی کالن در مدل وجود دارد، ساختار نهادی آن به بدین منظور در سناریو چهارم فرض می

در  (. در این شرایط نوسانات این سناریوهاMF+Pای است که بانک مرکزی نیز به دنبال ثبات مالی است )سناریو گونه
 شود.با یکدیگر مقایسه می 26شکل 

 مقایسه آثار تعامل سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن با سناریو مبنا -26شکل 
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حاکی از آن است که در مقایسه با سناریو پایه، در شرایطی که در پیگیری ثبات مالی ساختار نهادی مقام ، 26شکل نتایج 
احتیاطی کالن به نحوی باشد که بانک مرکزی نیز در سیاستگذاری پولی به دنبال ثبات مالی باشد، در مقایسه با سایر 

در کمترین مقدار خود قرار دارد. یکی از مهمترین دالیل سناریوهای ممکن نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن و بخش مالی 
دسترسی بانک مرکزی به جدیدترین اطالعات متغیرهای این امر که در مطالعات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، 

بروز  که سبب اقدام به موقع و جلوگیری از است تسهیم اطالعات بین مقامات سیاستگذاربخش مالی و حقیقی و همچنین 
 گیری است.وقفه تصمیم

 بررسی انحراف معیار متغیرهای مدل در سناریوهای مختلف -4جدول 

 M MFS M+P MF+P MFS نماد  متغیر
VS M 

M+P 
VS M 

MF+P 
VS M 

 pi 0.1639 0.1732 0.1518 0.1602 6% -7% -2% تورم
 y 0.0568 0.0336 0.0455 0.0306 -41% -20% -46% تولید

 i 0.1156 0.0902 0.1044 0.0835 -22% -10% -28% نرخ بهره مبنا
 il 0.1058 0.0744 0.0857 0.0651 -30% -19% -38% دهینرخ بهره وام

 spread 0.0314 0.0252 0.0221 0.0206 -20% -30% -34% اسپرد نرخ بهره



 

59 

 

نسبت اعتبار به 
 تولید

cr 0.0403 0.0222 0.0311 0.0191 -45% -23% -53% 

مطالبات نسبت 
 معوق

npl 0.0866 0.0662 0.0726 0.0601 -24% -16% -31% 

نیز بیانگر این است که در صورت تعامل سیاستگذار پولی و احتیاطی کالن در راستای ایجاد ثبات مالی،  4اطالعات جدول 
تولید نیز بیشترین  ها افزایش یافته و ضمن کاهش نوسانات تورم، کاهش نوسانات متغیرهای بخش مالی واثربخشی سیاست

های احتیاطی کالن ضروری است. ثانیاً؛ در این راستا مقدار خواهد بود. بنابراین برای تحقق ثبات مالی، اوالً کاربرد سیاست
نقش بانک مرکزی اهمیت دارد به نحوی که تعامل سیاست پولی و احتیاطی کالن در پیگیری ثبات مالی، عالوه بر کاهش 

 شود.خش مالی سبب بهبود عملکرد بخش حقیقی اقتصاد مینوسانات متغیرهای ب

 نتایج مقایسه سناریوهای مختلف حاکی از آن است که:بر اساس الگوی ارایه شده، در مجموع، 

در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای  -1
 شود اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. بخش مالی می

 بب کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادهای احتیاطی کالن به منظور تحقق ثبات مالی، سدر مقابل کاربرد سیاست -2
یابد، اما کاهش آن کمتر از ی ثباتی مالی کاهش میشود. در این سناریو هر چند که بکالن و متغیرهای بخش مالی می

 حالتی است که بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات مالی است.

ای باشد که بانک مرکزی نیز مسئول ثبات مالی باشد، ی سیاستگذاری احتیاطی کالن بگونهدر صورتی که ساختار نهاد -3
برقرار باشد، عالوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات یعنی اینکه میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل 

های پولی و احتیاطی متغیرهای اقتصاد کالن شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر در این حالت سیاست
 کنند.کالن نقش مکملی خواهند داشت و اثر یکدیگر را تقویت می

 بندی و نتیجه گیریجمع -5
، نسبت اعتبارات به تولید شروع به 1380های کوچک و متوسط از اواسط دهه زایی در قالب بنگاههای اشتغالرحبا آغاز ط

ها افزایش نموده و از روند بلندمدت خود فاصله گرفت. رشد شدید اعتبارات سبب افزایش نسبت مصارف به منابع بانک
ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش بب افزایش استقراض بانکپذیری شبکه بانکی، سشد. این امر عالوه بر افزایش آسیب

ها صرف های دولتی، بخشی از منابع بانکپایه پولی و ایجاد اخالل در انضباط پولی شد. همچنین برای تامین مالی پروژه
. از سوی دیگر، در اعطای تسهیالت تکلیفی و خرید اوراق مشارکت دولتی شد و بدهی دولت به شبکه بانکی را افزایش داد

ها به سمت بخشی از منابع بانک 92تا  88های سال غیاب برخورد ناظران و ضعف بخش نظارتی بانک مرکزی در خالل
های بانکی از جریان گردش وجوه گذاری در امالک و مستغالت منتقل شد که با بروز رکود مسکن، بخشی از داراییسرمایه

باری را افزایش داد. در چنین شرایطی بروز جنگ قیمتی برای جذب منابع بیشتر، سبب خارج شد و تنگناهای مالی و اعت
درصد و چسبندگی آن در اقتصاد ایران شد. به واسطه پرداخت نرخ سودهایی فراتر از ظرفیت  20رواج نرخ های سود باالی 

بالغ گشته در حالی که یک دهه  درصد 100بخش حقیقی اقتصاد، در شرایط کنونی نسبت نقدینگی به تولید به محدوده 
 قبل نصف این مقدار بوده است.
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پذیری شبکه بانکی طی دهه گذشته است. از آنجا که سیستم مجموعه تحوالت فوق حاکی از افزایش شکنندگی و آسیب
افزایش  پذیری شبکه بانکی، سبب بروز ودرصد در تامین منابع مالی دارد، افزایش آسیب 90تا  85بانکی نیز سهمی بین 

ثباتی مالی نیز به نوبه خود سبب تشدید نوسانات بخش حقیقی و تهدید محیط ثباتی در نظام مالی شده است. افزایش بیبی
ثباتی مالی در شبکه بانکی در نیمه دوم سال گذشته نمایان شد. در صورتی که طی شود. بخشی از آثار بیاقتصاد کالن می

ه تزاید رشد اعتبارات و نقدینگی، ابزارهای احتیاطی و نظارتی با قدرت و اقتدار بیشتری دهه گذشته، با مشاهده روند رو ب
 های اصلی سیاستگذاران اقتصادی مطرح نبود.شد، امروز مشکل ثبات مالی به عنوان یکی از چالشاعمال می

های مالی بر بخش حقیقی رانبه سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کالن و همچنین مشاهده آثار وخیم بح
های سیستماتیک و های احتیاطی خرد در مقابله با ریسک، ناکارآمدی سیاست2007اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی 

شود که مساله ثبات مالی در سیاستگذاری به تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه امروزه تالش می
های احتیاطی کالن مد نظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه اده از سیاستصورت ویژه و با استف

های نهادی و ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوبکارکردهای این سیاست
سب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی سازمانی هستند. در برخی موارد، این فرآیند شامل بازخوانی مرزهای منا

شود. در سایر موارد ها و یا شوراهای سیاستگذاری ویژه ثبات مالی میگری مالی است که منجر به تشکیل کمیتهو تنظیم
های تفاهم وجود ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشتهایی برای تقویت همکارینیز تالش

 رد.دا

های اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم بکارگیری مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سال
های اصلی سیاستگذاران اقتصاد کالن و باالخص ها به یکی از دغدغهابزارهای احتیاطی کالن برای کنترل این ریسک

سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل گیری  ریسک سیاستگذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه
کنندگان اند و بر هر دو گروه عرضهها در هر دو بعد گسترش یافتهدارد، ابزارهای احتیاطی کالن نیز به تناسب رصد این ریسک

ی بخش مالی است و در بعد اچرخهشوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار همو متقاضیان اعتبار اعمال می
ای شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است. مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامه

پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک، سبب افزایش انعطاف
سازی ابزارهای احتیاطی کالن حاکی از آن است که شود.همچنین مطالعات مختلف در خصوص فعالیهای مختلف مشوک

نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطالعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. عالوه بر این شواهد 
است. مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی  مختلف حاکی از افزایش بکارگیری ابزارهای احتیاطی کالن طی یک دهه گذشته

های احتیاطی کالن در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کالن سیاست
افزایی و پرهیز از مداخالت سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم

 یابد.اه عمومی افزایش میو رف

های موثر که مقامات را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه شواهد فوق بیانگر آن است که ساختارهای نهادی مناسب و توافق
کنند برای همه کشورها، چه نوظهور و چه توسعه یافته، بسیار ضروری است. بنابراین، طراحی و پیاده سازی نهادی با می

بات مالی در اقتصاد ایران نیز گریزناپذیر است. هر چند که در بازنگری قانون پولی و بانکی، به مساله شورای هدف پیگیری ث
رسد در مواقع الزم، از اقتدار کافی برای ثبات مالی اشاره شده است، اما این شورا بیشتر جایگاه مشورتی دارد و لذا به نظر می

ازی ابزارهای مختلف آن برخوردار نخواهد بود. در این راستا استفاده از تجارب های احتیاطی کالن و فعال ساعمال سیاست
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های صورت گرفته با ارکان مختلف نظام نامهکشورهای مختلف در خصوص ساختار نهادی این شورا، ترکیب اعضا و تفاهم
 نماید.ان هموارتر میمالی تا حدودی زمینه را برای عملیاتی کردن مدل بومی شورای ثبات مالی در اقتصاد ایر

داری )وزارت دهنده آن است که عموماً این شوراها با همکاری خزانهشوراهای ثبات مالی در کشورهای اروپایی نشان بررسی
پذیری، شفافیت، اقتصاد(، بانک مرکزی و مقام خدمات مالی در راستای ایجاد ثبات مالی بر اساس معیارهای مسئولیت

نمایند. در این گیری و سیاستگذاری میهای منظم ماهانه تصمیمیز از موازی کاری در قالب نشستتبادل اطالعات و پره
شوراها بانک مرکزی با هدف برقراری ثبات در کلیت نظام مالی موظف به ایجاد ثبات در نظام پولی و عملکرد سیاست پولی، 

رصد وضعیت کلی نظام مالی است. از سوی دیگر،  های پرداخت والخصوص نظامهای نظام مالی علینظارت بر زیرساخت
ها ها، بیمهمقام خدمات مالی با تدوین قوانین بازارها و خدمات مالی، موظف به نظارت احتیاطی و اجرای قوانین در بانک

ررات های تسویه حساب و پرداخت اوراق بهادر و تنظیم مقگذاری، نظارت بر بازارهای مالی و سیستمهای سرمایهو شرکت
داری موظف به طراحی ساختار نهادی پذیری عملیات بازیگران نظام مالی است. عالوه بر این، خزانهبرای افزایش انعطاف

مقررات مالی، اطالع رسانی و پاسخگویی به پارلمان در خصوص ترتیبات و مشکالت نظام مالی و اقدامات الزم برای رفع 
 آوری در نظام مالی است.پذیری و تابهای مالی و عملیاتی و افزایش انعطافآنها و همچنین پاسخگویی در برابر هجمه

های جنوب شرق آسیا در اواخر در آسیا نیز رویکرد احتیاطی کالن به ثبات مالی پدیده کامالً جدیدی نیست. از زمان بحران
کند، معطوف ام مالی را تهدید میهایی که ثبات کلیت نظ، بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بیشتری به ریسک1990دهه 
ثبات مالی هستند و نقش کلیدی در چارچوب احتیاطی  های مرکزی دارای وظیفهاند. در این خصوص معموالً بانککرده

کالن به عهده دارند. اقتصادهای کوچکتر و بازتر در ترتیبات نهادی مقررات احتیاطی معموالً نقش رهبری را به بانک مرکزی 
تر، چارچوب احتیاطی کالن بعضاً خارج از بانک مرکزی است و وظیفه در مقابل در اقتصادهای بزرگتر و پیچیدهدهند. می

شود و معموالً دولت و خزانه داری نقش کلیدی دارند. در این شرایط، ثبات مالی معموالً با نهادهای دیگر تسهیم می
های فرامرزی به طور عمده با شود و در هماهنگیلی انجام میهای سیاستی داخلی معموالً توسط کمیته ثبات ماهماهنگی

 گیرد.امضای یادداشت تفاهم صورت می

به هر حال صرف نظر از میزان دخالت بانک مرکزی در فرآیند نظارت مالی و دستیابی به ثبات مالی مسائلی وجود دارد که 
 های احتیاطی کالن موثر است:سیاستگیری در چارچوب در انتخاب ساختار نهادی و فرآیند تصمیم

های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، های احتیاطی کالن: از آنجا که نهادها و ارگانتعیین نهاد مسئول سیاست -1
های سیستماتیک مسئول و پاسخگو باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل کاهش ریسک

گیری و کنترل ابزارهای سیاستی احتیاطی کالن گذاران مختلف، مسئول تصمیمضمن هماهنگی با سیاستاست. این نهاد 
 خواهد بود.

تواند به صورت فعال یا منفعل تصریح نقش دولت: دولت )خزانه داری، وزارت اقتصاد و یا سایر نهادهای اجرایی( می -2
ها، در استفاده به موقع از ابزارها و نداشته باشد. هر یک از این مدل در این ساختار نقش داشته باشد و یا اینکه کالً نقشی

 های موجود اثرگذار است.همچنین عملکرد سایر سیاست

های متعددی، ویژگیهای مدلهای مختلفی که برای سیاستگذاری موثر احتیاطی کالن در این خصوص، تجزیه و تحلیل
هایی توانند اصطکاکها این است که ساختارهای سازمانی پیچیده و بخشی میاند. یکی از آنمطلوب هستند را شناسایی کرده

های احتیاطی کالن را کاهش دهند. عالوه بر این، را در شناسایی ریسک و کاهش آن ایجاد کرده و لذا اثربخشی سیاست
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تگذاری تشکیل شده و برای اطمینان از پاسخگویی به نتایج اقدامات، بهتر است که یک کمیته کلیدی یا کمیته سیاس
های احتیاطی کالن به آن اعطا شود. در این کمیته بانک مرکزی باید نقش مجوزها و ابزارهای الزم برای اعمال سیاست

کننده هماهنگی های خود در ارزیابی ریسک سیستماتیک، تضمینمهمی ایفا کند تا بتواند ضمن بکارگیری تخصص و انگیزه
داری در فرایند سیاستگذاری مفید است، نقش قوی آن مچنین، در حالی که مشارکت خزانهبا سیاست پولی نیز باشد. ه

های تجاری های پولی و احتیاطی خرد لطمه زده و لذا در سیکلها نظیر سیاستتواند به استقالل مبنایی سایر سیاستمی
 گیری و تاخیر در اقدام شود. ه تصمیمهایی برای کنترل بازارهای مالی مورد نیاز است، منجر به بروز وقفکه سیاست

( پشتیبانی 1در مجموع، برای اینکه ترتیبات سازمانی احتیاطی کالن سبب کاهش موثر ریسک سیستماتیک شود، نیاز به )
( ایجاد انگیزه برای استفاده به 2های مرتبط، )ها از طریق دسترسی به اطالعات و دانش و تخصصاز شناسایی موثر ریسک

ها ضمن حفظ استقالل عملکرد ( اطمینان از همکاری در میان سياست3موثر از ابزارهای سیاستگذاری و )موقع و 
 باشد.های موجود میسياست

به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی 
بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران برآورد کالن و بخش مالی، الگوی تعادل عمومی کالن بر نوسانات متغیرهای اقتصاد 

و ارزیابی شده است. بر اساس الگوی ارایه شده، نتایج مقایسه سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در ساختارهای 
شود و متغیرهای بخش مالی می فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید

اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد 
های احتیاطی کالن به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین سیاست

ای باشد که میان د. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کالن بگونهشومتغیرهای بخش مالی می
سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، عالوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد 

 کالن شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت. 
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 پیوست
 پسین پارامترهای مدل پایهتوزیع پیشین و  -1جدول 

 میانگین پیشن توزیع پارامتر
 )انحراف معیار پیشین(

میانگین 
 پسین

 توزیع پارامتر
 

 میانگین پیشن
 )انحراف معیار پیشین(

میانگین 
 پسین

𝛂𝟏 0.30 بتا 
(0.1) 

0.54 𝜅1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.78 

𝛂𝟐 0.5 بتا 
(0.02) 

0.43 𝜅2 0.30 بتا 
(0.1) 

0.13 

𝛂𝟑 0.17 نرمال 
(0.05) 

0.15 𝜅3 0.50 بتا 
(0.20) 

0.65 

𝛂𝟒 0.20 بتا 
(0.10) 

0.11 𝐴1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.42 

𝛂𝟓 0.30 بتا 
(0.1) 

0.16 𝐴2 0.20 بتا 
(0.05) 

0.33 

𝛂𝟔 0.30 بتا 
(0.1) 

0.18 𝐴3 0.50 بتا 
(0.20) 

0.40 

𝛃𝟏 0.30 بتا 
(0.1) 

0.26 𝐵1 0.30 بتا 
(0.10) 

0.08 

𝛃𝟑 0.1 نرمال 
(0.03) 

0.08 𝐵2 0.30 بتا 
(0.10) 

0.23 

𝛃𝟒 0.10 بتا 
(0.05) 

0.06 𝐵3 0.30 بتا 
(0.10) 

0.11 

𝛄𝟏 0.50 بتا 
(0.3) 

0.56 𝐶1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.62 

𝛄𝟐 0.40 بتا 
(0.2) 

0.36 𝐶2 0.50 بتا 
(0.20) 

0.43 

𝛄𝟑 0.30 بتا 
(0.2) 

0.25 𝜌𝑔 0.70 بتا 
(0.30) 

0.73 

𝛄𝟒 0.30 بتا 
(0.2) 

0.16 𝜌𝑜𝑔 0.80 بتا 
(0.30) 

077 

𝛄𝟓 0.30 بتا 
(0.2) 

0.22 𝜌𝑜𝑖𝑙 0.60 بتا 
(0.20) 

0.66 

𝝎𝟏 4 نرمال 
(2.0) 

5.3 𝜌𝜋∗  0.90 بتا 
(0.20) 

0.93 

𝝎𝟐 0.10 بتا 
(0.05) 

0.07 𝜌𝑖∗ 0.90 بتا 
(0.20) 

0.74 
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 مدل گسترش یافته توزیع پیشین و پسین پارامترهای -2جدول 

 میانگین پیشن توزیع پارامتر
 )انحراف معیار پیشین(

میانگین 
 پسین

 توزیع پارامتر
 

 میانگین پیشن
 )انحراف معیار پیشین(

میانگین 
 پسین

𝛂𝟏 0.30 بتا 
(0.1) 

0.48 𝜅1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.72 

𝛂𝟐 0.5 بتا 
(0.02) 

0.41 𝜅2 0.30 بتا 
(0.1) 

0.13 

𝛂𝟑 0.17 نرمال 
(0.05) 

0.21 𝜅3 0.50 بتا 
(0.20) 

0.63 

𝛂𝟒 0.20 بتا 
(0.10) 

0.15 𝐴1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.43 

𝛂𝟓 0.30 بتا 
(0.1) 

0.17 𝐴2 0.20 بتا 
(0.05) 

0.31 

𝛂𝟔 0.30 بتا 
(0.1) 

0.18 𝐴3 0.50 بتا 
(0.20) 

0.44 

𝛃𝟏 0.30 بتا 
(0.1) 

0.25 𝐵1 0.30 بتا 
(0.10) 

0.11 

𝛃𝟑 0.1 نرمال 
(0.0350) 

0.06 𝐵2 0.30 بتا 
(0.10) 

0.25 

𝛃𝟒 0.10 بتا 
(0.05) 

0.13 𝐵3 0.30 بتا 
(0.10) 

0.16 

𝛄𝟏 0.50 بتا 
(0.3) 

0.42 𝐶1 0.50 بتا 
(0.20) 

0.51 

𝛄𝟐 0.40 بتا 
(0.2) 

0.33 𝐶2 0.50 بتا 
(0.20) 

0.47 

𝛄𝟑 0.30 بتا 
(0.2) 

0.24 𝜌𝑔 0.70 بتا 
(0.30) 

0.76 

𝛄𝟒 0.30 بتا 
(0.2) 

0.18 𝜌𝑜𝑔 0.80 بتا 
(0.30) 

0.71 

𝛄𝟓 0.30 بتا 
(0.2) 

0.21 𝜌𝑜𝑖𝑙 0.60 بتا 
(0.20) 

0.62 

𝝎𝟏 4 نرمال 
(2.0) 

4.3 𝜌𝜋∗  0.90 بتا 
(0.20) 

0.91 

𝝎𝟐 0.10 بتا 
(0.05) 

0.06 𝜌𝑖∗ 0.90 بتا 
(0.20) 

0.82 

𝝍𝟏 0.70 بتا 
(0.2) 

0.43 𝜓2 0.50 بتا 
(0.2) 

0.37 
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