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 3چکیده
ری گذاسیاست های سیستمی ضرورت پرداختن بهالمللی و تجربه ریسکبین های اخیر درهم آمیختگی نهادها و ابزارهای مالی در سطح ملی ودر دهه

ری از بروز یق جلوگیاحتیاطی کالن را افزایش داده است. هدف عمومی از استقرار شبکه ایمنی جلوگیری از بروز اخالل در نظام مالی است؛ این مهم از طر
بات و ظام مالی باثشود. وجود شبکه ایمنی یکی از ضروریات نپیگیری می« های بانکیتوقف» ها و  سایر نهادهای مالی وهای شدید به سرمایه بانکزیان

گذاری باشد.  هدف غایی سیاستهای احتیاطی خرد واجد اهمیت میگذاریگذاری احتیاطی کالن در کنار سیاستسالم است که در این بین سیاست
بط لکردی مرتگذاری احتیاطی کالن استقرار ساختارهای نهادی و عمت. از جمله الزامات سیاستهای سیستمی اساحتیاطی کالن جلوگیری از بروز ریسک

ر دی متداول بندی و ابزارهاگذاری، الزامات پیاده سازی مرتبط با آن جمعدر این خصوص است. در این گزارش ضمن تبیین چیستی این نوع از سیاست
ک یه عنوان بگذاری ورت گرفته پیرامون نظام مالی ایران، توجه ناکافی به اهمیت این نوع از سیاستشود. با توجه به بررسی صاین خصوص معرفی می

 ا شناساییبنماید. در این خصوص انجام اقدامات مرتبط های سیستمی در کشور را تقویت میچالش کلیدی قابل شناسایی است که پتانسیل بروز ریسک
اتی به های عملینظام هشدار سریع، مدلسازی آزمون استرس در سطح کالن و بروزرسانی آن و نیز شناسایی ابزار گر احتیاطی کالن، استقرارنهاد تنظیم

گیرد. ر میاکید قراتهای این تحقیق، جایگاه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر احتیاطی کالن مورد عنوان الزامات مرتبط شناسایی گردید. بر اساس یافته
 در خصوص سایر ابعاد مورد نیاز برای پیاده سازی این نوع از سیاست ارایه شد. همچنین پیشنهاداتی 
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 مقدمه 1
ذیری مستقیم و غیرمستقیم بخش پیرامون اثرپو سیاست گذاران اقتصادی در بین صاحبنظران اقتصادی در حال حاضر 

نظر به اهمیت این موضوع و  همگام با رویکرد  وجود دارد . مالی کشورها ، اتفاق نظر ثبات در نظاممیزان  حقیقی اقتصادها از
شتابان مطالعاتی و پژوهشی شکل گرفته در مراکز آکادمیک برای ورود به این مباحث، نهادهای حاکمیتی مالی در ابعاد ملی و 

های مرکزی و سایر نهادهای الملل، بانکبانک تسویه بین 1،«هیئت ثبات مالی»المللی پول، المللی از جمله صندوق بینبین
نمایند. در نتیجه این جریان، ایجاد تحول در گر و ناظر ملی به صورت تخصصی و کاربردی در این حوزه فعالیت میتنظیم

 شوند. ترین تحوالت قابل ذکر شناسایی میب کشورها از مهمگری مالی در اغلمعماری نظارت و تنظیم
س بر اسا ینمورد توجه ویژه ای است . که دراین بدر چارچوب مدیریت شبکه ایمنی مشرف بر نظام مالی  استقرار ثبات مالی 

ر ن در صدتیاطی کالگری و نظارت احگری و نظارت بخش مالی جایگاه تنظیمتجربیات کنونی جهانی و ادبیات ناظر بر تنظیم
 امور مرتبط در این حوزه قرار دارد و سایر اقدامات متاثر از راهبری مقام احتیاطی کالن است. 

ر د لذا. ارد نیز در بر دگری ویژه که انجام تنظیم احتیاطی کالن مورد توجه قرار گرفته است ،« گذاریسیاست»حال حاضر در
ی گذارهای مهم سیاستگذاری احتیاطی کالن به عنوان یکی از حوزهیاستگذاری پولی سحال حاضر  همگام با سیاست

 است. احث جدید در حوزه اقتصاد و مالی ها  محور مبشود و تعامالت و تزاحمات آن با سایر سیاستمحسوب می
جمله در  ختلف ازهای متعدد مالی به صورت تاریخی در مقاطع مثباتیتجربه بیایران ، بررسی وضعیت کالن اقتصادی کشور 

های یاستهای مالی دولت، سسیاستنوع  نماید؛ بررسی موارد گویای آن است که در کشور را تایید می 1۳90ورود به دهه 
ور بوده لی در کشثباتی ماها عاملی مهم در بروز بیگذاریپولی و ارزی از یک سو و از سوی دیگر انفعال در انجام برخی سیاست

قتصادی بانی پویا و دقیق نظام مالی و احضور چشم بینای مقام ناظر احتیاطی کالن در دیدهعدم  ص است. به صورت مشخ
اتی ثبوع بیثباتی مالی را غالبا تشدید نموده است. وقگذاری موثر در زمان مقتضی خود دامنه بیکشور برای انجام سیاست

مانبر زا بسیار رود که جبران آثار آن بر بخش واقعی اقتصادهمیمالی به عنوان پدیده مهلک برای اقتصادها در جهان به شمار 
الی مباشد؛ به نحوی که برخی اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تجربه بحران اخیر می

 نمایند. همچنان راهکارهای ایجاد بهبود را پیگیری می
ن های مالی دنیا شده است و در خصوص انجام موثر چنیژه در نظامسیاست احتیاطی کالن به سرعت دارای جایگاه وی

 ری موثرگذاگذاری مطالعات متعددی پیرامون نحوه نهادسازی مرتبط، طراحی و بکارگیری ابزار، نحوه انجام سیاستسیاست
با  است تا اضر در تالشگذاری انجام شده است. لذا نظر به اهمیت موضوع، مطالعه حهای سیاستو نحوه تعامل با سایر حوزه

ی های کلیدگذاری، اصول و جنبهترین منابع موجود در این خصوص ضمن ترسیم چیستی این نوع از سیاسترجوع به مهم
ه رابطه سیاست مقال 2مرتبط را معرفی و در پایان   پیشنهادی را برای نظام مالی ایران ارایه نماید. بدین منظور در قسمت 

ن طی کالتقرار ثبات مالی بررسی خواهد شد. از آنجا که ریسک سیستمی به عنوان بنیان سیاست احتیااحتیاطی کالن با اس
ارچوب چ 4مفهوم و ابعاد مهم ناظر بر این پدیده بررسی خواهد شد. در ادامه در قسمت  ۳گردد، در قسمت شناسایی می

-م مییبات نهادی سیاست احتیاطی کالن را ترسیمقاله ترت 5شود. قسمت عملیاتی برای سیاست احتیاطی کالن معرفی می

، لذا گری استمهای تنظیها و حوزههای متقابلی با سایر سیاستنماید. با توجه به اینکه سیاست احتیاطی کالن دارای داللت
للی نیز مالهای بینمقاله به ارایه نکاتی در این خصوص خواهیم پرداخت. سیاست احتیاطی کالن دارای داللت 6در قسمت 

داد بحران های رخبه صورت خالصه نکاتی در این ارتباط بیان خواهد شد. مقایسه هزینه ۷باشد، در این راستا در قسمت می
یز با نمقاله حاضر خواهد بود. در قسمت پایانی  8های پیگیری سیاست احتیاطی کالن موضوع قسمت در مقایسه با هزینه

-یه میان ارامون چیستی و ابعاد ناظر بر سیاست احتیاطی کالن، پیشنهادات مرتبط با ایرتوجه به شناسایی صورت گرفته پیرا

 شود.
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 ثبات مالی و سیاست  احتیاطی کالن 2
در حقیقت  دستیابی به سطحی از ارایه « هدف ثبات مالی»های مرکزی وجود دارد که در حال حاضر این اجماع در بین بانک

ها و غیره( در سراسر محدوده ادوار تجاری است تمل بر اعطای اعتبار، بیمه، انجام پرداختخدمات باثبات در حوزه مالی )مش
که اقتصاد را در دستیابی به حداکثر رشد اقتصادی باثبات حمایت نماید. ثبات مالی بدین صورت قابل تعریف است: وضعیتی 

بر روند توسعه اقتصادی )در حال و آینده(  که نظام مالی بدون بروز هیچگونه توقف جدی و یا القای اثرات نامطلوب
شود اما به نماید. سیاست احتیاطی کالن گرچه تنها سیاست ثبات مالی محسوب نمیعملکردهای عادی خود را پیگیری می

آن است  نشان داده شده است 1همانگونه که در شکل  گردد. هدف از سیاست احتیاطی کالنترین آن قلمداد میعنوان مهم
فریت و ثباتی مالی به صورت بروز بحران گردد )ها در نهایت باعث بروز بیپذیر نگردد که شوکام مالی بدان میزان آسیبکه نظ

  1(.2011کومارکوا، 
 
 
 

 
 (2011کو، فریت و کومار) های ثبات نظام مالی. وضعیت1شکل
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 گذاری در تامین هدف ثبات مالی. شکاف سیاست2شکل

 
های پذیری یک موسسه مالی و اکثرا در برابر شوکگری و نظارت احتیاطی خرد )که متمرکز بر مقاومتبرخالف تنظیم

های اصلی سیاست احتیاطی کالن آن است که متمرکز بر ثبات مالی کل نظام مالی است. در فرایند یکی از ویژگیخارجی است(،
گیرد که بواسطه آنها موسسات مالی که غالبا به صورت انفرادی یدبانی قرار میگذاری فرایندهای درونزایی مورد داین سیاست

ثباتی توانند از طریق رفتار مشترک و تعامل متقابل با سایر موسسات مالی در وضعیتی از بیرسند، میبه نظر می 1سالم
-سیاست»گذاری یعنی حوزه سیاست ناشی از تمرکز مجزا به دو« گذاریشکاف سیاست»تعریف وجود   2.سیستمی قرار گیرند

که به ترتیب ناظر بر تامین ، « خرد گذاری احتیاطیسیاست»از یک سو و از سوی دیگر )بویژه سیاست پولی( « گذاری کالن
موجب هستند، « سالمت موسسات مالی منفرد»و « ثبات قیمت و ارتقا فعالیت اقتصادی در سطح کالن»دستیابی به اهداف 

  لذا سیاست احتیاطی کالن ناظر بر پوشش این شکاف است. تامین نشود. مالی  ثباتمی شود که 

جلوگیری از انباشت و انتشار ریسک سیستمی و لذا کاهش احتمال بروز بحران »تعریف سیاست احتیاطی کالن عبارت است از 
ابزار احتیاطی اصلی برای محدود استفاده از «. شودبرای تولید حقیقی اقتصاد می لی که باعث ایجاد زیان حقیقی بزرگما

گذاری در حوزه کالن نمودن ریسک سیستمی تعریف دیگری است که در برخی منابع مورد توجه قرار گرفته است. سیاست
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است. که بر مبنای آن تحلیل  ( fallacy of composition« )خطای ترکیب»هدف از سیاست احتیاطی کالن جلوگیری از بروز ریسک بواسطه  - 2
 شود.   های مربوط به موسسات مالی مستقل ارایه میت تجمیع تحلیلکل نظام مالی به صور
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اقتصاد در راستای ارتقا ثبات مالی در  نظام مالی از طریق کنترل ریسک سیستمی نیز تعریف قابل ذکر دیگری در این خصوص 

اقدام نموده  آینده در مالی ثباتیبی هاینشانه برابر در پیشگیرانه طور بایست در درجه اول بهیاطی کالن میاست. سیاست احت
گذار احتیاطی کالن مقام سیاست اثرات تحقق آن را کاهش دهد. حداقل و در گام دوم در صورت عدم موفقیت در پیشگیری،

هایی را برای محدودسازی ایجاد، گسترش و نیز ها، سیاستپذیریها و آسیباز طریق دیدبانی نظام مالی و تشخیص ریسک
های موجود نظام مالی را ها  جلوگیری از این امر است که ریسکنمایند؛ به عبارتی هدف از این سیاستانتشار آنها  پیگیری می

بوده « ریسک سیستمی»مفهوم عنصر اصلی در این تعریف  1.بیش از  پیش متاثر نسازند و یا منجر به ریسک سیستمی نشوند
گذاری احتیاطی کالن ابزاری است که به سیاست 2مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تنها ابزار واقعی مقاله  ۳که در قسمت 

اهداف اصلی و میانی سیاست  ۳ شکلصورت آشکار متمرکز بر نظام مالی به عنوان یک کل و فرایندهای درونزای آن است. در 
 ایه شده است. به صورت عمومی:احتیاطی کالن ار

 اصالح مشکالت مبتال به بازارها،  -
 های عظیم به بخش واقعی اقتصاد،جلوگیری از  تحمیل زیان -
 مهار سایر آثار منفی جانبی موثر بر نظام مالی، -

 بابه عنوان راهبردهای اصلی در راستای کاهش ریسک سیستمی هستند. اهداف میانی در راستای تقلیل ریسک سیستمی 
 بندی هستند:توجه به ماهیت انواع مختلف ریسک به صورت زیر قابل طبقه

 جلوگیری از رشد  تصاعدی اعتباری، -
 مدیریت ریسک نقدینگی، -
 تقلیل ایجاد تمرکزهای فزاینده در بخش مالی، -
 های سیستمی،کننده ریسکهای تقویتتضعیف محرک -
 های مالی،ی زیرساختآورتقویت تاب  -
 تر این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به صورت دقیق های بعدیدر قسمت

 

 

 . اهداف سیاست احتیاطی کالن3 شکل
 مأخذ: بانک مرکزی مجارستان 
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 ریسک سیستمی و سیاست احتیاطی کالن 3
 آن قبل از وقوع بحران مالی جهانی اخیر وجود داشته اما آثار 1«موافق ادوار تجاری»گرچه ریسک سیستمی و وضعیت 

های کاهش آن مورد منفی گسترده این نوع ریسک باعث گردید تا در دوره پس از بحران، شناسایی ماهیت و بررسی شیوه
ریسک سیستمی  2«تحقق»توجه محققین قرار گیرد. اجماعی در خصوص مفهوم ثبات مالی و ریسک سیستمی وجود ندارد. 

تا حدود زیادی این ریسک را کمتر از واقع تخمین  ۳«که ایمنی مالیشب»در بحران اخیر مالی موید آن بود که موسسات مالی و 
-های منفردی است که موسسات مالی را متاثر میزده بودند. ریسک سیستمی در حقیقت چیزی فراتر از ترکیب انواع ریسک

ا تحت تاثیر قرار توانند به صورت مستقیم موسسه مالی رسازد. ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ... می
دهد. قبل از بحران دهد، این در حالی است که ریسک سیستمی موسسات مالی را به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می

و همراهمی بین این نوع  4«برهمکنش»شد. با این حال های منفرد مورد اشاره غالبا مجزا در نظر گرفته میاخیر مالی ریسک
سازند. ته و غیرقابل انتظاری را به دنبال داشته و در زمان تجمیع، ریسک سیستمی را متاثر میها پیامدهای ناخواسریسک

تواند ناشی از کند و میریسک سیستمی همراه با  توسعه بازارهای مالی، مقررات و رفتار دسته جمعی فعالین بازار بروز می
 آربیتراژ ایجاد شده در مقررات باشد.

-های ریسک سیستمی را در بر مییقی پیرامون تعریف ریسک سیستمی دامنه وسیعی از ویژگیبا این حال مطالعات تطب

( در بسیاری از انواع ریسک سیستمی، عامل کلیدی در ایجاد 2000) 5«داو»گیرد. بر اساس مرور ادبیات انجام شده توسط 
-ریسک سیستمی غالبا به علل مختلف می است.  6«مخاطره اخالقی»انگیزه اخاللزایی در عملکرد موسسات مالی ناشی از  

های توام با ریسک فزاینده توسط یک و یا گروهی از معامله گران و تغییر فرهنگ سازمانی به نحوی تواند بروز نماید، فعالیت
ت مدت در ارجیحت قرار گیرند در این ارتباط قابل اشاره هستند. همچنین عدم موفقیت مدیریکه دستیابی به سودهای کوتاه

باشد؛ این چالش مدیریتی های مختلف نظام مالی به عنوان گزینه قابل اشاره دیگر میدر یک بانک نوعی و یا مجموعه بانک
ها در معرض ریسکی مشابه غالبا به صورت ناتوانی در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی و نیز قرار گرفتن  بانک

نماید. علی رغم مطالعات متعددی که در خصوص ریسک سیستمی انجام مالی بروز می )شوک متقارن( در کل مجموعه نظام
(؛ بر این اساس همانند 2010 8و موسنر، ۷شده است هنوز اجماعی در خصوص تعریف ریسک سیستمی وجود ندارد )گالتی

ها در عمل دشوار است. این های متعددی از ریسک سیستمی وجود دارد، اما همچنان بکارگیری این تعریفثبات مالی تعریف
در حالی است که بکارگیری این تعاریف از منظر هدایت سیاست احتیاطی کالن که با هدف جلوگیری از بروز ریسک سیستمی 

 11«دی هان»و  10«استرلو»( و 2012و همکاران ) 9«بزیاز»است بسیار با اهمیت است. بر اساس مرور صورت گرفته توسط 
های متفاوتی از ریسک سیستمی تمرکز دارند.که مهمترین موارد عبارتند از: یسک سیستمی بر جنبه( تعاریف مختلف ر200۳)

همبستگی بین محدوده دارایی در معرض ریسک موسسات مالی، اثرگذاری منفی بر اقتصاد  1۳فروپاشی اطمینان،12عدم تعادل،

                                                                                                                                                                                   
1 -procyclicality 
2 -realization 
3 -financial safety net 
4 -interaction 
5 -Dow 
6 -moral hazard 
7-Galati  
8 - Moessner 
9 - Bisias  
10 - Oosterloo 
11 - de Haan 
12 - imbalances 
13 - collapse of confidence 



 
 

۷ 
 

۷ 
و آثار جانبی منفی. عدم اجماع در ادبیات و  1رایتهای دارایی، سحقیقی، نامتقارن بودن اطالعات، اثرات بازخوردی، حباب

بر 2گیری آن است.ماهیت پیچیده ریسک سیستمی گویای نیاز برای سنجش میزان آن و نیز اصول و قواعد مختلف برای اندازه
ن ( از تعاریف مختلف، ریسک سیستمی فارغ از انواع مختلف تحقق آ2012) ۳«ایجفینگر»اساس بررسی صورت گرفته توسط 

شود. مفهوم ریسک سیستمی باعث از دست دادن اعتماد و افزایش نااطمینانی در خصوص عملکرد نظام مالی و اجزای آن می
 5«اسماگا»و ایجاد اثر منفی بر بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس مقایسه صورت گرفته توسط  4«اثر سرایت»نهفته در 

های عمومی این تعاریف( ادبیات و مقایسه آنها با یکدیگر )با لحاظ جنبه( پیرامون تعاریف مختلف ریسک سیستمی در 2014)
 نتایج زیر حاصل شده است:

 سات در اغلب موارد تاکید شده است که ریسک سیستمی بخش بزرگی از نظام مالی و یا شمار قابل توجهی از موس
-اسطهجمله و الی و نیز کارکردهای آن ازدهد. این ریسک  باعث اخالل در عملکرد نظام ممالی را مورد توجه قرار می

ی از شود. از طرف دیگر تنها بخش اندکی از محققین از دست رفتن اعتماد عمومی را به عنوان یکگری مالی می
 اند.های ریسک سیستمی و ماهیت در حال تحول آن عنوان نمودهویژگی

 ین عناصر مرتبط نظام مالی بوده که در نهایت مابها( فیاختالل )شوک 6یکی از عناصر مهم ریسک سیستمی انتقال
 تواند باعث آثار منفی بر اقتصاد حقیقی گردد.می

  رایه قرن بیستم بوده ولی پس از بحران مالی جهانی ا 90در ادبیات سابقه تعریف ریسک سیستمی از اواسط دهه
 تعاریف جدید شدت یافته است.

 ف ناظر بر اثر سرایت و مقیاس بزرگ این پدیده بود. با این حال پس های مختلقبل از بحران اخیر مالی تاکید تعریف
در خصوص ریسک سیستمی، توجه بیشتری معطوف به بروز اخالل « مقیاس بزرگ»از وقوع بحران عالوه بر ویژگی 

قبل از  و اثر منفی آنها بر اقتصاد حقیقی بوده که ۷«هانکول»در عملکردهای نظام مالی بوده است. این امر ناشی از 
 بحران به ندرت مورد توجه قرار گرفت.

گرفته  (.  بر اساس پیمایش صورت201۳اند )اسماگا، های مرکزی به ندرت تعاریف ریسک سیستمی را ارائه نمودهبانک
عریف تثباتی مالی بوده و چندان به ( بانک های مرکزی بیشتر متمرکز بر تعریف بی200۳« )دی هان»و « استرلو»توسط 

یری هنوز انجام شده است اما این نتیجه گ 200۳اند. اگرچه مطالعه مذکور در سال ن مالی و ریسک سیستمی نپرداختهبحرا
ستمی دارد که فارغ از تفاوت تعاریف در خصوص ریسک سی( بیان می2012« )اوسالکا(.  »2014هم معتبر است )اسماگا، 

  نماید.یمهای متعددی را برای ثبات مالی ایجاد تواند ریسکی میاین امر مسلم است که ظهور ریسک سیستمی در نظام مال
 شود.این امر باعث بروز اختالالت شدید و سرایت آن به سایر نهادها و بازارها و نیز سایر  کشورها می

بروز  ها بویژه از ناحیهاقدامات جمعی توسط موسسات مالی و یا در ارتباط با آنها، عوامل اطالعاتی، نظام انگیزش
شوند. به گری و نظارت بخش مالی به عنوان عوامل اصلی ایجاد ریسک سیستمی شناسایی میمخاطرات اخالقی و نظام تنظیم

                                                                                                                                                                                   
1 -contagion 

باشد. در رویکرد باال به « پایین به باال»و یا « باال به پایین»گیری ریسک سیستمی ممکن است مبتنی بر یکی از دو رهیافت ایجاد مبنایی برای اندازه- 2
دهد به ریسک های سری زمانی در خصوص متغیرهای اقتصادی که شهود اقتصادی نشان میپایین ریسک سیستمی می تواند از طریق تفسیر تاریخی داده

های حسابداری و مالی مبتنی بر دادههای منفرد شود. این در حالی است که در رویکرد پایین به باال تخمین ریسک بنگاهسیستمی مربوط است انجام می
بیش از حد پر »های مالی و شناسایی مواردی با عنوان پذیرد و  این موارد به عنوان ورودی در شناسایی روابط متقابل بین بنگاههای بازار صورت میقیمت

 .(Chan-Lau, 2013)شود ( تلقی میtoo-interconnected-to-fail« )ارتباط است که ورشکست شوند
3 -Eijffinger 
4 - contagion effect 
5 -Smaga 
6 -transmission 
7 - defaults 
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-های سرایت، نهادهای متاثر از ریسک و آسیبها، کانالصورت مشخص مدل مفهومی ریسک سیستمی مشتمل بر شوک

 . (4شکل) های ساختاری استپذیری

 
 . مدل مفهومی ریسک سیستمی )فرایند انباشت + تحقق ریسک(4 شکل                   

 
ظام بعد مقطعی و بعد زمانی است. بعد مقطعی گویای نحوه توزیع ریسک سیستمی در مجموعه ن  ریسک سیستمی دارای دو

ان سیستمی طی زمهای این ریسک( در هر مقطعی از زمان است. بعد زمانی نیز گویای انباشت ریسک مالی )یعنی منشاء
اشی از های یک موسسه منفرد نیست بلکه نهایی است که به صورت مستقیم ناشی از فعالیتاست. این بعد مشتمل بر ریسک

ا بتوام  رفتار جمعی  است. ریسک سیستمی از این منظر منجر به تشدید نوسانات در بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد شده و
د یص ابعاتصاعدی بار بدهی است. دو بعد ریسک مذکور بسیار به یکدیگر مرتبط هستند.  تشخاثرات بازخوردی مرتبط و رشد 

ناسب منماید  که کدام ابزار احتیاطی برای جلوگیری از بروز هر بعد خاص ریسک سیستمی مشخص می« مقطعی»و « زمانی»
ا تواند هم درونزا و هم برونزمیشود و و چندبعدی آن توصیف می« در حال تحول»است. ریسک سیستمی توسط ماهیت 

قی صاد حقیتواند از طریق سرایت  نه تنها بین موسسات مالی مختلف، بلکه در سراسر نظام مالی و اقتباشد. این ریسک می
ریسک سیستمی است. سرایت ذات ریسک سیستمی است و زمانی رخ « بعد مقطعی»گسترش یابد. سرایت به عنوان هسته 

در  وثباتی مالی آنچنان منتشرشده تمی تحقق یابد. سرایت سازوکار اصلی است که از طریق آن بیدهد که ریسک سیسمی
ه حاضر نحو مقالهدهد. در های اطالعاتی و حقیقی رخ مییابد. سرایت از طریق کانالنتیجه آن یک بحران ابعاد سیستمی می

ثار آزار به کنندگان در بایت بواسطه توجه ناکافی مشارکتهای مذکور تشریح شده است.  اثر سرابروز سرایت از طریق کانال
بنابراین  شود.یمجانبی منفی )افزایش در ریسک سیستمی( ناشی از فعالیت آنها و یا ارتباطات آن با سایر نهادهای مالی ایجاد 

سالمت  ه از نظرکموسسات مالی  تر  را تهدید نماید. به عبارتیتواند تمام نهادها  نه تنها موسسات مالی ضعیفاثر سرایت می
-برند. آسیگیشود وضعیت مطلوبی داشته باشند نیز در دور ثانویه اثرات سرایت نیز تحت تاثیر قرار میبینی میمالی پیش

بانکداری  (رشد2های اهرمی باال، وجود هم پیوندی گسترده در بخش مالی،  )( نسب1های از سرایت عمد تا بواسطه )پذیری
بروز  بانکی(ینب( بکارگیری  استراتژی مدیریت نقدینگی تهاجمی )یعنی وابستگی باال به تامین مالی از طریق بازار ۳سایه،  )

 نماید.می
شود. این مفاهیم نیز ناظر ( همبستگی می2( ارتباط و )1شود )ریسک سیستمی به غیر از سرایت  شامل دو عنصر کلیدی می

توانند ایجاد های اقتصادی( بوده که مییوندی بین موسسات مالی )و به طور کلی عاملبر بعد مقطعی ریسک سیستمی و هم پ
های در معرض ریسک مصداقی از مورد ارتباط است. همبستگی نیز به مفهوم تکثیر های سرایت باشند. داراییکننده کانال

قال و افزایش مقیاس ریسک سیستمی منجر زیان ناشی از شوک اولیه است. بنابراین دو مورد همبستگی و هم پیوندی به انت
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9 
های ، کانال بازار، کانال اطالعات و کانال نظام«مواجهه دو جانبه»های متعددی از جمله شوند. سرایت از طریق کانالمی

گذاری دور از های مرتبط با سیاستشود.  شیوه تفکر در خصوص ریسک سیستمی همچنین ناظر بر داللتپرداخت منتشر می
های مرکزی نظام مالی را به منظور ارزیابی نحوه انباشت ریسک سیستمی تحلیل س است. بسیار مهم است که بانکدستر

برداری نمایند. نموده و منشاءهای بالقوه بروز این ریسک را تشخیص داده و سپس از ابزار احتیاطی کالن برای کاهش آن بهره
ها های کافی به عنوان دو مانع اصلی در توسعه شیوهسیستمی و نبود داده مشکالت موجود در ارایه تعریفی غیرمبهم از ریسک
 شوند. و ابزار مربوط به تحلیل ریسک سیستمی قلمداد می

توان به عنوان فرایندی تعریف نمود است؛ دور مالی را می« دور مالی»منشا اصلی بعد زمانی ریسک سیستمی در حقیقت 
« دور تجاری»باعث تقویت «  هاروند قیمت دارایی»و « توسعه جریان فزاینده  خلق اعتبار»مابین که بر مبنای آن تقابل فی

ها، دور مالی خود را به صورت یک تنش مالی و شود که در نتیجه آن )و تحت شرایط خاص( به دلیل رشد سریع بدهیمی
الی این فرایند دارای اثر قوی بر نوسانات سازد. بسط مالی و متعاقب آن انقباض ماختالالت کالن اقتصادی شدید آشکار می

ترکیب بازارهای مالی آزادسازی شده و افزایش همراهی آن با های حقیقی بویژه نحوه تخصیص سرمایه خواهد داشت. فعالیت
و شوند. در دوران خوب موسسات مالی  2و کسادی 1باعث گردید که اقتصادها مواجه با ادوار رونق 1990ادوار تجاری از دهه 

ها مرتبط با تصمیمات اقتصادی خود را کمتر برآورد نموده و همچنین در محیطی توام با افزایش مشتریان آنها غالبا ریسک
ها در این خصوص دستیابی تواند پرانگیزه باشند. یکی از محرکرقابت نیز فعالین اقتصادی برای پذیرش ریسک بیشتر نیز می

باشد؛ ارزیابی مذکور نیز که دریافت آنها مبتنی بر ارزیابی ریسک جاری فعالین اقتصادی میتر به خدمات تامین مالی بوده آسان
چنانچه فعالین اقتصادی افزایش رونق موقتی اقتصادی )در چارچوب   نیز مبتنی بر فعالیت جاری اقتصادی قوی آنها است.
ها و دولت برای ، لذا افزایش انگیزه خانوارها، بنگاهوری تفسیر نمایندادوار تجاری( را به عنوان افزایش بلندمدت در بهره

چرخه »تواند در نهایت باعث توسعه های ریسکی میپذیرش سطوح باالتر از بدهی و استفاده از این منابع جهت خرید دارایی
وری  )به ندمدت بهرهگردد. این ادوار در همگرایی اقتصادها موثر بوده و غالبا در خصوص آنها تمایز بین  منافع  بل ۳«معیوب

گذاری مستقیم خارجی( و پیشرفت ادوار تجاری دشوار است. این امر ایجاد کننده عنوان مثال به سبب آثار بلندمدت سرمایه
( رشد روند 2)کاهش توانایی در تشخیص ریسک؛ ( 1) بازخورد مثبت( همراه با آشکارسازی این موارد است: 4یک ادوار )حلقه
گذاری مستقیم خارجی که تضعیف اعمال قیود مالی در ارتباط با دنیای خارج و افزایش حجم سرمایه( ۳و )هادر قیمت دارایی

های مالی در پشت پرده این ادوار عدم تعادل شود.با نرخ رشد اقتصادی باال، افزایش رشد درآمد و ارتقا سودآوری حمایت می
سازد؛ یعنی زمانی که ن امر غالبا خود را پس از آن آشکار میشود. ایرشد نموده و انباشت رسیک سیستمی مشاهده نمی

آید و چرخه مورد نظر از نماید. متعاقب آن رکود به وجود میاقتصاد به عنوان یک محرک منفی شروع به ضعیف شدن می
آنها با نرخ باال و شوند که بر خالف وضعیتی که درآمد دهد. فعالین اقتصادی مواجه با حالتی میوضعیت رونق تغییر جهت می

گردند، میزان نگهداری دارایی آنها با کاهش شدید ارزش توام با نوسان رشد می نمود به ناگاه مواجه با بدهی باالیی مواجه می
ها و مشتریان آنها بر خالف گذشته به گردند. در این وضعیت بانکمواجه شده و لذا مجبور به اصالح ساختار ترازنامه می

تواند همانند ایجاد ادوار تجاری تا حدود بروز این فرایندها می دهند.ریسک گریزی باالیی را از خود بروز می صورت تصاعدی
تواند بسیار بزرگ بوده به نحوی که در نهایت یک های مالی میزیادی طبیعی ارزیابی شود؛ هرچند گاهی اوقات عدم تعادل

های تعدیلی پیگیری شده توام با افزایش شدید در نااطمینانی سیاستشکل گیرد. چنانچه  چرخه معیوب در فاز انقباضی
عمومی باشد غالبا کاهش شدیدی در دستیابی به منابع مالی خارجی به دلیل مشکالت مرتبط با سرمایه و یا نقدینگی در 

تواند بسیار ت رو به پایین میگذاری شده ایجاد به نحوی که حرکهای بیش از حد ارزشها و هراس از خرید داراییترازنامه بانک

                                                                                                                                                                                   
1 - boom  
2 - bust 
3 - virtuous cycle 
4 -loop 
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توان ؛ دور مالی را میاست 1«دور مالی»منشا اصلی بعد زمانی ریسک سیستمی در حقیقت  ثبات کننده باشد.سریع و بسیار بی
 « هاروند قیمت دارایی»و « توسعه جریان فزاینده  خلق اعتبار»مابین به عنوان فرایندی تعریف نمود که بر مبنای آن تقابل فی

ها، دور مالی خود را به شود که در نتیجه آن )و تحت شرایط خاص( به دلیل رشد سریع بدهیمی« دور تجاری»باعث تقویت 
سازد. بسط مالی و متعاقب آن انقباض مالی این فرایند صورت یک تنش مالی و اختالالت کالن اقتصادی شدید آشکار می

های یکی از  اهداف اصلی سیاست بویژه نحوه تخصیص سرمایه خواهد داشت. های حقیقی دارای اثر قوی بر نوسانات فعالیت
 بایست ایجاد انگیزه برای موسسات مالی باشد تا به میزان کمتری موافق با ادوار تجاری حرکت نماینداحتیاطی کالن  می

است. اهرم ناظر  4«اهرم»ند، ک(. متغیر کلیدی که تکامل دور مالی را در طول زمان توصیف می2010 ۳و جاکوبیک، 2)گرشل
هایی است که برای بدست آوردن آنها ایجاد شده است. اهرم به مفهومی های یک فعال اقتصادی و بدهیبر ارتباط بین دارایی

نماید که مبین ماهیت فراتر از  مطرح شدن در خصوص یک بنگاه  نیز  قابل بسط است و تخمینی از وضعیتی را توصیف می
های اقتصاد نیز مشتمل بر مواردی نظیر تعهدات یا مالی و موقعیت آن در ارتباط با یک اقتصاد است )موقعیت عمومی یک دور

ها، فراهم بودن دسترسی به تامین مالی خارجی، مقیاس حاشیه نرخ بهره های وامهای فعالین اقتصادی، حجم و پویاییبدهی
 گذاران در بازار مالی و .... است(لی، درجه اهرم سرمایهو اسپرید اعتباری، نسبت بدهی به سرمایه موسسات ما

و  سیر دادهنحوه تکامل اهرم در طول یک دور مالی نشان داده شده است. اهرم تا زمانی که دور مالی تغییر م  5 شکلدر 
الی حران من یک بیابد. گاهی اوقات این چرخش ناگهانی است و خود را به صورت فوراروند معکوس را آغاز نماید افزایش می

ن لی، همچنارغم کاش تولید ناخالص داخنمایند )هرچند در  فاز اولیه بحران علیدهد. اهرم ها شروع به کاهش میبروز می
اهش های عمیق مالی ممکن است که کها ممکن است چند سال ادامه یابد و درصورت بروز بحرانباال است(. کاهش اهرم

 تر از روند بلندمدت آن قرار گیرد. ینها به نحوی باشد که پایاهرم
رغم اینکه سطح اهرم در دو  سوی نقطه وقوع بحران  باالست لیکن وضعیتی متفاوت در دو سوی آن حاکم است. در علی
بینی قبل از وقوع بحران، رونق مالی تداوم دارد؛ این در حالی است که در فاز پس از وقوع بحران، اقتصاد در معرض فاز خوش

های گیرد. در نتیجه تعدیل نسبت اهرمی با شرایط اقتصادی چند دوره طول خواهید کشید؛ بنابراین مقیاسمالی قرار می تنش
ارزش اطالعاتی محدودی در هدایت سیاست احتیاطی کالن پیرامون تنظیم ادوار مالی را دارا هستند. چنانچه در  5«انباره»

های عدول از  محدوده قابل تحمل ریسک سیستمی مورد برای تشخیص وضعیت 6«نگرآتی»ادامه بیان خواهد شد متغیرهای 
فاز » ۷ثباتی مالی برای تعیین مقیاس و شدتهایی برای آغاز و پایان فاز بیگیرد. به همین ترتیب شاخصاستفاده قرار می

 یک ریسک سیستمی در جریان ارایه خواهد شد. 8«تحقق
 

                                                                                                                                                                                   
1 - financial cycle 
2 - Geršl 
3 - Jakubik 
4 - leverage 

5 -stock 
6 - forward-looking variables 
7 - seriousness 
8 - materialization phase 
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 (2011فریت و کومارکو، ) الی و سیر تکاملی ریسک سیستمی. دور م5شکل

 

 چارچوب عملیاتی برای سیاست احتیاطی کالن4
به منظور عملیاتی نمودن سیاست احتیاطی کالن در ابتدا الزم است تا ریسک سیستمی  شناسایی شده و مورد دیدبانی و 

گذاری هستیم؛  لذا در این قسمت قبل از ابزار سیاست ارزیابی قرار گیرد. در راستای اجرای سیاست همچنین نیازمند به
 سازی سیاست احتیاطی کالن، موارد مذکور تبیین خواهند شد.ترسیم چارچوب عملیاتی پیاده

 شناسایی، دیدبانی و ارزیابی ریسک سیستمی 1.4
 :گذار احتیاطی کالن در دو فاز از توسعه ریسک سیستمی قابل بررسی استدو وظیفه مهم سیاست

 فاز اول )فاز بازداری(: جلوگیری از ریسک سیستمی 
 (یفاز دوم)فاز محدودسازی(: کاهش اثرات جانبی منفی در صورت تحقق آن )یعنی  در صورت شکست در این بازدار 

شرایط حاکم بر محیط »های نهایی ( وظیفه مقام احتیاطی کالن تشخیص به موقع داللتیعنی فاز بازداری) فاز اولدر 
ریسک آتی »(. این سهم از ریسک سیستمی که به عنوان 5 شکلبر انباشت  ریسک سیستمی است)سمت چپ « نونیمالی ک

-ها در پشت پرده فضایی )بسیار خوششود حاکی از انباشت ریسک سیستمی در فاز  افزایش اهرمنامیده می 1«ثباتی مالیبی

که دسترسی آسان و ارزان به اعتبار وجود دارد. با این وجود در های مالی( است  ها و درآمد داراییبینانه در خصوص قیمت
یک لحظه خاص فعالین اقتصادی به صورت اساسی و ناگهانی در انتظارت خود  بر مبنای اطالعات و یا رخدادهای خاص 

ن ریسک انباشته هایی از بحران آشکار شده و فاز محقق شدبازنگری نموده  و یک تغییر ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب جنبه
های اعتباری، انداز مثبت خود پیرامون ریسکها چشمشود. بانکآغاز می ثباتی مالیفاز دوم به صورت وقوع بیشده  در 

گیری نقدینگی و بازار بر مبنای ترازنامه خود را مورد بازنگری قرار داده و در مطالبه وثایق مورد نیاز در اعطای وام سخت

                                                                                                                                                                                   
1 -risk of future financial instability 
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نمایند. در نتیجه فرایند کاهش را افزایش و در مجموع شرایط اعطای وام را دشوار می 1«سود اعتباریهای حاشیه»نموده، 
 ها آغاز خواهد شد که در این دوره به صورت تدریجی  از انباشت ریسک سیستمی کاسته خواهد شد.اهرم

یستمی )سمت راست ( و متعاقب آن نحوه تحقق ریسک سشکلفرایند انباشت ریسک سیستمی )سمت چپ  5 شکل
نماید. اندازه و شدت تحقق ریسک سیستمی در قیاس با انباشت آن آسانتر قابل مشاهده است.  این امر ( را تشریح میشکل

ها و است. بر مبنای این پارادوکس منشاءهای ریسک سیستمی  زمانی که بانک 2«پارادوکس ثبات مالی»منعکس کننده 
نمایند گرایش به افزایش دارند؛ به عبارت دیگر یک ترین سطح ارزیابی مید را در پایینمشتریان آنها ریسک کسب و کار خو

ریسک ثبات ».  در دوران رونق که در حقیقت رسدپذیری را دارد که بسیار مستحکم به نظر میسیستم زمانی بیشترین آسیب
های جاری ؛ این امر ناظر بر آن است که شاخصرسدمعکوس به نظر می باشد، وضعیت به گونهدر حال افزایش می« مالی آتی

های غیرجاری های وامهای نکول و نسبتهای مالی معموال  در این دوران القا کننده وضعیت مثبت است )نرخپیرامون ریسک
-آ، تابهای ریسک جارینمایند(. بر مبنای مقیاسمی گزارشها به میزان کمتری زیان اعتباری را در حال کاهش بوده و بانک

 تواند بسیار باال ارزیابی گردد. وری بخش مالی در این دوران می
موفقیت در تعقیب ثبات مالی تا حدود زیادی معلول توانایی مقامات در تشخیص  و ارزیابی صحیح منشاء ریسک 

ازداری و گذاری احتیاطی کالن )یعنی باست. با توجه به دو وظیفه اصلی سیاست« دور مالی»سیستمی در طول یک 
و در دوران بحران «  ریسک ثبات مالی آتی»بایست متمرکز بر ارزیابی گذار میمحدودسازی(، در زمان رونق مقام سیاست

بایست مبتنی بر اقدام پیشگیرانه در هدف اصلی در فاز انباشت ریسک میمتمرکز بر ارزیابی مقیاس مساله تحقق ریسک شود. 
ثباتی مالی در آینده را جدی نشان ی باشد که بررسی موارد در زمان کنونی وقوع بیخصوص رشد ریسک اعتباری در شرایط

و ایجاد شده در  ۳«های نهفتهریسک»بایست به صورت ویژه متمرکز بر تشخیص . در این فاز تحلیل احتیاطی کالن میدهدمی
های نقدی در زمانی ت ناظر بر کیفیت جریانبایسهای مالی و مشتریان آنها باشد. توجه تحلیلی همچنین میترازنامه واسطه

ای ضعیف یا عدم تطابق باشد که موسسات مالی با مشکالت ساختاری در ترازنامه خود )به عنوان مثال نقدینگی ترازنامه
ه مدت( روبرو بوده و به صورت طبیعی عمد تا درگیر مشکالت مبتال بهای دریافتی بلندمدت با پرداختی کوتاهسررسید جریان

 از ناحیه جریانات نقدی هستند.
های جاری )که مقادیر زمانی که به دنبال تشخیص ریسک سیستمی هستیم توجه به این نکته ضروری است که شاخص

نمایند و در آنها بر مبنای ارزش سطح جاری متغیرها است( صرفا اطالعات مرتبط با تحقق ریسک سیستمی را ارایه می
-مقام احتیاطی کالن میدر راستای پیگیری این هدف  4الی در آینده مبین اطالعاتی نیستند.خصوص احتمال رخداد ثبات م

بوده که اطالعاتی پیرامون امکان تحقق آتی ریسک سیستمی را  5«های آتی نگرشاخص»ای از بایست متمرکز بر مجموعه
های برداری از شاخصور عمده ناظر بر بهره. این امر به طنمایندهای در حال ظهور کنونی ارایه میمبتنی بر عدم تعادل

های تعیین کننده  درجه اهرمی از مقادیر نرمال و یا تعادلی های عاملبوده  که محاسبه آن بر پایه ارزیابی انحراف 6«شکاف»
ناخالص  نسبت اعتبار اعطایی به بخش خصوصی، به تولید»رسد انحراف دو شاخص به عنوان مثال به نظر می ۷باشد.آنها می
-های قابل اتکایی باشند. چنین شاخصشان  شاخصاز روندهای بلندمدت« های دارایی به درآمدنسبت قیمت»و « داخلی

                                                                                                                                                                                   
1 -credit spreads 
2 -financial stability paradox 
3 -latent risks 

تواند شاهدی برای ریسک پایین باشد، زیرا در زمان رشد های غیرجاری نمیبدین مفهوم و به عنوان مثال در دوران قبل از بحران ارقام مربوط به بدهی - 4
دار از مجموع های مشکلشود، باعث خواهد شد نسبت وام، وام جدید  که در زمان اعطای وام به صورت طبیعی دارایی با کیفیتی محسوب می اعتبارات

 اعتبارات اعطایی کاهش یابد. 
5 -forward-looking indicators 
6 -gap 

کننده این واقعیت شود که منعکستر  آشکار میهای زمانی نامنظم و طوالنیثباتی مالی در  بازهفاکتوری پیچده مبین این واقعیت است که ریسک بی- ۷
 تر است.نرمال طوالنی« دور تجاری»است که دور مالی معموال نسبت به یک 
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1۳ 
-های مالی در ترازنامه موسسات مالی و وجود پتانسیل برای ایجاد حبابهایی را در خصوص عدم تعادلهایی سابقا سیگنال

ای در ادبیات اقتصادی  درباره امکان بحث گسترده 1هانی اخیر( ارسال نموده بودند.های خطرناک )در ارتباط با بحران مالی ج
های هشدار زودهنگام در سطح وجود دارد. نظام 2«های هشدار زودهنگامنظام»نگر برای ایجاد های آتیشاخصاستفاده از 

ل ارزش اطالعاتی آنها کاربرد عملیاتی آنها المللی پول مورد استفاده قرارگرفته است. با این حاکاربردی توسط صندوق بین
 (.2009و همکاران،  ۳هنوز محدود است )گوش

داری برتوانند برای تشخیص تجمیع ریسک سیستمی مورد بهرههای جاری میبا توجه به  پارادوکس ثبات مالی شاخص
-ر از ارزشبهت« نرخ تدارک اعتبار»، «نرخ نکول»، «های غیرجارینسبت وام»هایی نظیر قرار گیرند. زمانی که ارزش شاخص

 وند. چنینشثباتی مالی تلقی هایی از رشد بیتوانند شاخصهای معمول و نیز میانگین بلندمدت آنها باشد، این موارد می
خمین تهای آتی نگر به منظور تعیین وضعیت کنونی نظام مالی در دور مالی و یا هایی به عنوان  مکمل با شاخصشاخص
 گیرند.برداری قرار میها در روند دور مالی مورد بهرهتحرکاحتمال 

میت در خصوص اقتصادهای کوچک و بسیار باز منشاءهای ریسک سیستمی مرتبط با ارتباطات خارجی اقتصاد دارای اه
اخلی و دهای های ناشی از عدم تعادلپذیریبایست تاکید مهمی در خصوص آسیبباالیی است. لذا در تحلیل ثبات مالی می

بی المللی بخش مالی کشور صورت پذیرد. اگر وضعیت کشور در این خصوص قوی ارزیاخارجی و  اثرات منفی وضعیت بین
ین اد در ایابد. اما اگر وضعیت عکس برقرار باشد و اقتصشود، حساسیت برای سرایت شوک از خارج تا حدود زیادی کاهش می

وسانات رمایه، نثباتی مالی ناشی از تغییرات شدید در جریان سبتا آسان از طریق بیپذیر باشد، اقتصاد مذکور نسحوزه  آسیب
 مالی مرتبط با تامین مالی بدهی عمومی و یا  قطع منایع نقدینگی از خارج متاثر خواهد شد.

بایست به اتفاق نظری در خصوص هنگام ارزیابی ریسک سیستمی در فاز تجمیع ریسک مقامات احتیاطی کالن می
های مرتبط دست یابند و  سپس ارزیابی نماید که آیا انحراف مقادیر واقعی از سطوح نرمال در مقادیر نرمال و پایدار شاخص

نوسانات »حال بحرانی شدن است یا که خیر. در فاز انباشت ریسک سیستمی این عمل آسان نیست. تشخیص به موقع  
مالی خطرناک، کامال دشوار است. ابزار پیشگیرانه احتیاطی کالن معموال تا  از دور« طبیعی دور مالی و روندهای بلندمدت آنها

نگر مرتبط  )که  های آتیهای منفرد  و یا ترکیبی از شاخصهای بحرانی شاخصزمانی که این اجماع حاصل نشود که ارزش
گردد. اند، آغاز نمیی خود عبور ننمودهثباتی در آینده را در بردارند( از مقادیر بحراناطالعاتی قوی از سطح جاری ریسک بی

های مربوط به بعد زمانی ریسک سیستمی در مقطع مهم دیگری نیز کاربرد دارند و  آن زمانی است که مقام همچنین شاخص
به صورت سیستمی در حال غیرفعال شدن بوده و لذا  4«مقدم بر  تحقق ریسک»ناظر احتیاطی کالن شاهد آن است که اثرات 

با خطوط قرمز  5 شکلتواند متوقف شوند.  این دو مقطع مهم در های پشتیبانی وی میو سیاست 5«ضد بحرانی»ت اقداما
 اند.مشخص شده

اگر پیشگیری از وقوع ریسک سیستمی به میزان کافی موثر نبوده و فاز تحقق ریسک سیستمی بروز نماید، سیاست 
وف گردد. تشخیص زمان آغاز این فاز معموال کامال آسان است، زیرا بایست به کاهش اثرات بحران معطاحتیاطی کالن می

شروع بحران به وضوح نمایان بوده و توام با مشاهده وخامت در مقادیر متغیرهای بازاری است. در این فاز بسیار حیاتی است 
آوری نظام تاب«  آزمون استرس»های در حال ظهور داشت. تا ارزیابی از توانایی نظام مالی پیرامون مقاومت در برابر ریسک

توانند به تخمینی ها مقامات ناظر میبرداری از این آزمونمالی، ابزاری تحلیلی مناسب برای انجام چنین ارزیابی است. با بهره
سیستمی در سطح مشخصی از  در این خصوص دست یابند که آیا بخش مالی در برابر اثرات ناخواسته همراه با تحقق ریسک

                                                                                                                                                                                   
قیمت هایی غالبا از هایی آتی نگر قابل اتکا در خصوص بعد مقطعی ریسک سیستمی دست یافت. چنین شاخصبسیار  دشوار است تا به شاخص- 1

  یابد.های ریسک سیستمی بواسطه کارایی محدود بازارهای مالی کاهش میآید. با این حال اعتبار آنها  به عنوان شاخصبازارهای مالی بدست می
2 - early warning systems (EWSs) 
3 Ghosh 
4 - pre-materialization  
5- anti-crisis  
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و  2«انباره»های جاری برشمرده در قالب مقادیر عالوه بر آزمون استرس، شاخص 1یه و نقدینگی مقاوم است یا که خیر.سرما
 گیرند. آنها جهت تخمین استرس مالی مورد استفاده قرار می ۳«روانه»

اند تومی  با دنیای خارجدر اقتصادهای باز کوچک سرایت مالی و اطالعاتی ناشی از ارتباطات بین اقتصاد و موسسات مالی 
 منشاء مهمی برای تحقق ریسک سیستمی و  همچنین بروز انقطاع و ناپیوستگی در تکامل چنین ریسکی باشد. رهیافت

یت م مالکتحلیلی در خصوص تشخیص و ارزیابی مرتبط از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و وابسته به عواملی همانند سه
شبکه « وضعیت باز ارزی»های اعطایی ارزی و های آنها، سهم واممنه حضور شعب و نمایندگیخارجی از موسسات مالی، دا

ریسک  توان بیان داشت که وجود چارچوبی جامع برای دیدبانیبه صورت خالصه می بانکی و اقتصاد به صورت عمومی است.
ابی ات دیدبانی مذکور مشتمل بر ارزیسازی سیاست احتیاطی کالن ضروری است. در این خصوص عملیسیستمی در عملیاتی

 است: زیرموارد بر شمرده 
 انباشت ریسک سیستمی در طی زمان  .1
د ی موجونحوه توزیع ریسک در نظام مالی در هر مقطعی از زمان )بعد مقطعی و یا ساختاری ریسک که مرتبط با پیوندها .2

 های بازار مالی( است. های کلیدی  و زیرساختبین واسطه
 سک سیستمی به صورت ویژه مشتمل بر توجه به موارد زیر است:انباشت ری

 ها،پذیری  کل اقتصاد ناشی از  رشد شتابان اعتبارات و یا قیمت داراییآسیب -
 ها،پذیری بخشی ناشی از  رشد اعتبارات به بخش خانوارها و یا شرکتآسیب -
 ج و یا ارزهای خارجی در بخش مالی.بر حسب پول رای« انباشت سررسیدها»پذیری ناشی از عدم تطابق آسیب -

ر این دپذیری در زمانی مناسب قبل از ظهور استرس. برای ارزیابی آسیب «هشدار زود هنگام»برخورداری از مکانیزم  .۳
سمت برداری قرار گیرند. )قتوانند مورد بهرههای چندگانه میهای منفرد  و یا شاخصخصوص مدل های کمی، شاخص

 ها(...شاخص
الی. آوری نظام مگیری کننده ریسک سیستمی به منظور ارزیابی تابهای اندازههای زودهنگام با شاخصشاخصترکیب  .4

ایه و تداوم ار وری نظام مالیآبه منظور  ارزیابی تاب  ابزار آزمون استرس کالنهای آماری و نیز برداری از شاخصبهره
 مساعد )همانند انگلستان، ایاالت متحده و حوزه یورو(خدمات مالی در صورت بروز شرایط اقتصادی و مالی نا

 

 شناسایی و ایجاد ابزارهای احتیاطی کالن 2.4
بر اساس تجارب موجود دامنه وسیعی از ابزار برای دستیابی به اهداف احتیاطی کالن مورد نیاز است. این ابزار دو بعد 

های کمی به منظور تنظیم ص بعد زمانی اعمال محدودیتبایست شامل گردد. در خصوزمانی و مقطعی ریسک سیستمی را می
)و به عبارتی کاهش « دورهای مالی»توام با انباشت ریسک سیستمی الزم است. هدف از این امر هموار نمودن « سپرها»

های کمی در ارتباط با ارتفاع و عمق نقاط اوج و حضیض(  است. در خصوص بعد مقطعی ریسک سیستمی اعمال محدودیت
                                                                                                                                                                                   

آوری نظام مالی در فاز تحقق ریسک سیستمی هستند. این امر ناشی از دو عامل است: اول آنکه این رای تابهای استرس در درجه اول شاخصی بآزمون - 1
رسد بخشی از نظام مالی که های خوب معموال مقادیر آنها پایین  بوده و به نظر میهای ریسک جاری هستند که در زمانها اساسا مبتنی بر شاخصآزمون

شوند معموال )حتی پیرامون های خوب انجام مینیز نسبتا مستحکم است؛ در نتیجه نتایج آزمون استرس که در زمانگیرد  تحت آزمون قرار می
سناریوهای استرس قوی( حاوی اطالعات محدودی هستند. بر خالف آن در زمان بد یعنی مقطع آغازینی که بخش مالی مورد آزمون ضعیف و شکننده 

ها تواند آثار قابل مشاهده بیشتری داشته باشد. دوم آنکه در چارچوب مرسوم کنونی  این آزمونز طریق آزمون استرس( میباشد، اعمال ریسک مازاد  )امی
شود. های استرس همچنین ابزار تحلیلی مهمی در فاز انباشت ریسک سیتمی محسوب میهای برونزا هستند. آزمونغالبا بیشتر متمرکز بر ارزیابی شوک

توان انتظار داشت تا محتوای اطالعاتی و قابلیت کاربردی آزمون های درونزا  میها و اضافه شدن مکانیزمتدریجی متدولوژی این آزمون همراه با توسعه
 استرس در فاز انباشت ریسک افزایش یابد.

2-stock  
3 -flow 
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15 
تواند به منظور کاهش آثار جانبی موسسات مالی دارای اهمیت سیستمی در نظام مالی زارهای احتیاطی کالن متعددی میاب

ها  و کاهش سرایت بالقوه از طریق  ارتقا آوری نظام مالی در برابر شوکبکار گرفته شود که این امر غالبا از طریق ارتقا تاب
 دهد.ن نهادهای مالی رخ میمابیخانه و کاهش پیوندهای فیتصفیه
 

 
 احتیاطی کالن 1بندی ابزارهای. طبقه6 شکل       

 

امکان کاربرد به موقع  ابزار مرتبط  2«پیش از وقوع»ای جامع از ابزار احتیاطی کالن برخوردار از ویژگی  دسترسی به  مجموعه
ای جود در دنیا ایجاد بستر قانونی و عملیاتی برای ابزار احتیاطی کالن مقولهسازد. بر اساس تجارب مودر صورت نیاز فراهم می

زمانبر بوده که نیازمند به پیگیری مذاکرات و اجماع سیاسی است. لذا در پیگیری ایجاد ابزار احتیاطی کالن باید از همان ابتدا 
ای از یسک سیستمی  در صورت بروز فراهم گردد. مجموعهای جامع از ابزار را مورد توجه قرار داد تا امکان مواجه با رمجموعه

ها  و کاهش آوری در برابر شوکتواند برای رسیدگی به ریسک سیستمی در بعد زمانی ریسک از طریق افزایش تابابزارها  می
 ست:برداری قرار گیرد. این امر مشتمل بر موارد زیر اهای ناشی از همراهی با ریسک مورد بهرهانباشت آسیب

 ابزارهای فراگیر مبتنی بر سرمایه 1.2.4
 تعیین سقف»و یا  ۳«ایسپرهای سرمایه ضد چرخه»ای از تواند از طریق دامنههای ناشی از یک رونق اعتباری میریسک

مورد رسیدگی قرار گیرد. انجام آزمون استرس کالن نظارتی که توام با  سطح  4«های اهرمی وابسته به زمانبرای نسبت
پذیری آتی است در این ارتباط مورد توجه است که در آوری  در برابر سناریوهای آسیبگذاری شده برای تابشخص هدفم

                                                                                                                                                                                   
. این دو مورد به ترتیب  به  toolو دیگری  instrumentی گیرد یکی برداری قرار مبه صورت کلی دو واژه در ادبیات پولی به عنوان ابزار مورد بهره - 1

شوند. تفاوت این دو مورد در آن است که به عنوان هدف عملیاتی نیز یاد می  instrumentعنوان ابزار غیرمستقیم و مستقیم قابل شناسایی هستند. از 
tool  شود. به عنوان مثال در سیاست پولی غالبا نرخ بهره بی به هدف غیر مستقیم انجام میموردی است که از طریق آن اقدام عملیاتی در راستای دستیا

است. در  toolاست و عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار مستقیم یا   instrumentبازار بین بانکی به عنوان ابزار غیر مستقیم یا همان هدف عملیاتی یا 
 دامه در صورت عدم اشاره به پسوند مستقیم و یا غیر مستقیم منظور ابزار غیرمستقیم است.اینجا منظور ابزار غیرمستقیم است. در ا

2 -ex ante  
3 - countercyclical capital buffer (CCyB) 
4 - time-varying leverage ratio caps 
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آوری از توانند در گام اول باعث ارتقا تاباین ابزارها می  1شود.هایی بر موسسات مالی مینهایت منجر به اعمال محدودیت
 ر شرایط نامساعد گردند.طریق کمک به کاهش عرضه خدمات اعتباری د

 ابزارهای مبتنی بر سرمایه بخشی و ابزارهای سمت دارایی 2.2.4
ها پذیری مربوط به ارایه خدمات اعتباری به یک بخش خاص  و یا زوال استانداردهای  برای این گروه از وامزمانی که آسیب

 ۳«های وزن ریسککف»و  2«زارهای سرمایه بخشیاب»باشد، لذا در چنین شرایطی ابزارهای مبتنی بر سرمایه بخشی نظیر 
های ارزی به یک بخش خاص )همانند وام دهندگان را حفظ نماید. تعیین سقف معین برای اکسپوژهایآوری وامتواند تابمی

ها شامل تواند هدفگذاری گردد. محدودیت اعمالی در خصوص وامتری برای کاهش ریسک میها( به صورت مستقیمشرکت
شود که هدف می6«وام به درآمد»و  5«اصل و فرع پرداختی به درآمد»  4،«وام به ارزش )دارایی(»های اردی نظیر نسبتمو

آوری های دارایی بوده  که به صورت غیر مستقیم  تابهای  درآمدی  و قیمتآوری قرض گیرندگان به شوکآنها افزایش تاب
تواند در مصداق دارد لیکن می ۷«های رهنیوام»د. این موارد غالبا در خصوص تواند متاثر نمایعرضه کنندگان وام را  می

برداری مورد بهره  8«های اهرمیوام»های تجاری و یا های مربوط به داراییهای اعتباری، وامخصوص سایر موارد نظیر کارت
م اعتبارات بوده  و لذا به ایجاد بازخوردهای ها دارای اثرات قوی بر حجقرار گیرند. بر اساس شواهد موجود این گروه از وام

 نماید.های دارایی و اعتبارات کمک میای بین قیمتموافق چرخه

 ابزارهای مرتبط با نقدینگی 3.2.4
های نقدینگی و ارز خارجی در شرایط رونق ارایه خدمات اعتباری است؛ اما هدف اصلی این ابزار اثرگذاری بر انباشت ریسک

ها را نیز متاثر سازد. این گروه از ابزارها مشتمل بر ابزارهایی بوده که موجب انباشت د  برخی از این ابزار رشد وامروانتظار می
و همچنین ابزارهای  10«۳نسبت پوشش نقدینگی بازل» 9های نقد  از جمله ذخایر قانونی )غیرهمگن(،حجم باالیی از دارایی

(، ابزارهای مبتنی بر قیمت )مالیات بر ابزار مالی 11ای تامین مالی اصلیهکاهنده عدم تطابق سررسید )همانند نسبت
 گردد.وام به سپرده( می ها برای نسبتتر )نظیر سقفهای ساده( و یا طرح12پرنوسان

ای از ابزار  سیاستی مدیریت شود.  تواند از طریق مجموعههای ساختاری مربوط به پدیده سرایت در نظام مالی میریسک
آوری موسساتی که توقف آنها ریسک سیستمی به نظام مالی تحمیل نموده، الزامات احتیاطی  همانند منظور ارتقای تاببه 

                                                                                                                                                                                   
 rehensive Capital Analysis and Comp تجزیه و تحلیل و بررسی کلی جامع سرمایه»در آمریکا این امر در چارچوب برنامه  - 1

Review(CCAR) »شود  انجام می(https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/stress-tests-capital-planning.htm) 
2 -sectoral capital tools 
3 -risk weight floors 
4 - loan-to-value (LTV) 
5 - debt-service-to-income (DSTI) 
6 - loan-to-value (LTI) 
7 -mortgage 
8 -leveraged loan 

ها در مبرای این وا التری راشود که قبال مقدار قابل توجهی بدهی دارند. وام دهندگان احتمال نکول بادر این برنامه وام، وام به شرکت ها یا افرادی داده می
 است. یسک مرتبطهای معمول دارند که این امر منعکس کننده سطح باالیی از ر ها غالبا نرخ بهره باالتری نسبت به وامگیرند و لذا این وامنظر می

9 - (differentiated) reserves requirements 
10 - Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
11 - core funding ratios 

مالی با  نابع تامینمهای خرد و سپرده»ین نسبت را به صورت مجموع ها در ارتباط با مدیریت نقدینگی است؛ به عنوان مثال اتحادیه اروپا ااین نسبت
 تعریف نموده است.« تعهدات و ابزارهای سرمایه»به مجموع « سررسید بیش از یک سال بعالوه ابزارهای سرمایه

12 - levy on volatile funding 
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1۷ 
های بیمه دارای اهمیت سیستمی در ابعاد داخلی و جهانی معرفی شده است. همچنین ها و شرکتبرای بانک« سرمایه اضافی»

لزامات اضافی جذب زیان برای تسهیل فرایند گزیر موسسات مالی دارای با هدف کاهش اثر سرایت در خصوص این موسسات، ا
های افزایش وزن»اهمیت سیستمی در بعد جهانی معرفی شده است. سایر اقدامات احتیاطی برای کاهش سرایت مشتمل بر 

رفتن موسسات مالی توانند در راستای بازداری از قرار گبوده که می« اعمال حدود در خصوص اکسپوژرهای بزرگ»و « ریسک
هایی به منظور تر مجموعه نظام مالی در معرض اکسپوژرهای بزرگ موثر واقع شوند. همچنین سیاستو یا به صورت عمومی

 اند. های بازار تدوین شدههای غیربانکی و پیوندهای متقابل در زیرساختهای ثبات مالی ناشی از  فعالیتکنترل ریسک
مقام احتیاطی کالن باید از ابزار مرتبط برای جلوگیری از بروز آن و یا کاهش اثرات آن پس از تشخیص ریسک سیستمی 

گیری و تحقق( و دو بعد ریسک سیستمی، استفاده از ابزار متفاوت  یا ترکیبی از آنها را ایجاب دو فاز )شکلاستفاده نماید. 
ثباتی، کاهش احتمال لوگیری از تشدید عناصر بی. در فاز تحقق ریسک سیستمی اولویت سیاست احتیاطی کالن جنمایدمی

تعدیالت مبتنی بر هراس توسط موسسات مالی و مشتریان آنها در پاسخ به بازنگری در انتظارات و کاهش اثرات منفی شرایط 
ن مهمی تواند به عنوان ابزار احتیاطی کالباشد. سپرهای مخالف ادوار که در زمان مناسب ایجاد شده باشد میبسیار بد می

ای کلی متشکل از ابزارهای سیاست پولی، اقدامات نظارتی و برای این فاز باشد. با این وجود در یک بحران سیستمی مجموعه
توانند ماهیت احتیاطی کالن داشته باشند. در یک سطح مشخص، سیاست احتیاطی کالن در این فاز از طریق احتیاطی می

های خودکار بانک مرکزی( یا ابزار مدیریت بحران )ضمانت 1پرها و استفاده از تسهیالتهای داخلی )آزادسازی سکنندهتثبیت
های بد  و  پاکسازی ترازنامه و تزریق سرمایه برای موسسات ناسالم( های انتقال داراییهای بانک، برنامهدولتی برای دارایی

مردم مشتمل بر انتشار نتایج آزمون استرس به منظور عمل خواهد نمود. ایجاد ارتباطات فعال با بازارها و همچنین عموم 
کاهش سطح نااطمینانی درباره ثبات بخش مالی مهم خواهد بود )ایجاد ارتباطات عمومی در فاز انباشت ریسک سیستمی نیز 

 شود.(مهم ارزیابی می
نکه ه به ایوجود ندارد. با توج شوددر حال حاضر اجماع کاملی در خصوص  آنچه  به عنوان ابزار احتیاطی کالن قلمداد می

ات قدامات ثبای از اهایی از سیاست احتیاطی کالن باشند، دامنه گستردهتوانند دارای جنبهای از اقدامات میطیف گسترده
م تیار مقار در اخرسد دامنه وسیع ابزامالی معموال به عنوان ابزار در اختیار مقام نظارتی کالن است. با این حال به نظر می

 بندی نمود:توان به صورت زیر طبقهاحتیاطی کالن را می
 ابزار واقعی احتیاطی کالن  .1

 شوندبرداری میابزار احتیاطی خرد  که در راستای سیاست احتیاطی کالن بهره .2

 سایر ابزارهای ثبات مالی .3
-کنندهباشند و به شکل تثبیتکاربرد داشته  2توانند به عنوان قاعدهابزار واقعی احتیاطی کالن مواردی هستند  که می

باشند این ابزار باید به صورت خودکار همراهی نظام مالی و یا رفتار ریسکی موسسات مالی منفرد و یا خودکار می ۳های داخلی
گری و نظارتی احتیاطی خرد متعددی با ادوار تجاری را محدود نماید. عالوه بر ابزار واقعی احتیاطی کالن، ابزارهای تنظیم

برداری قرار گیرند. اگر این ابزار صرفا در خصوص موسسات مالی انفرادی مورد توانند برای مقاصد احتیاطی کالن مورد بهرهمی
توانند دارای ماهیت برداری قرار نگیرد بلکه بر گستره تمام موسسات مالی موجود در نظام مالی اعمال گردد، این ابزار میبهره

و اقدامات مالیاتی  4اقدامات از این دست در کنار ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای سیاست مالیابزار احتیاطی کالن باشند. 
توانند به صورت در بسیاری از کشورها برای کاهش سرعت رشد اعتبار مورد استفاده قرارگرفته است. بسیاری از این ابزارها می

شود( برای حفظ دسترسی بخش یسک باالیی احساس میسیستمی و معکوس در فاز تحقق ریسک سیستمی )یعنی زمانی که ر
 برداری قرار گیرند.خصوصی به خدمات اعتباری مورد بهره

                                                                                                                                                                                   
1 -facilities 
2 -Rule 
3 -built-in 
4 -fiscal 
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 عملیاتی سازی بکارگیری ابزارها 3.4
ستی در های سیستمی به اقدامات سیاگذاری احتیاطی کالن در عمل به مفهوم تبدیل ارزیابی صورت گرفته از ریسکسیاست

لب موارد سازی  سیاست احتیاطی کالن  در قابا رویکرد عملیاتی، عناصر کلیدی عملیاتیها است. کراستای کاهش این ریس
 .شوند بایست تمامی این موارد به عنوان مراحل یکپارچه و نه متوالی نگریستهبندی است که در عمل میزیر قابل جمع

های اسایی شده و خودداری از پذیرش هزینههایی که به خوبی شنسیاست در پاسخ به ریسک 1طراحی و کالیبراسیون .1
 غیرضرور.

  2«ابزارهای احتیاطی کالن نشت»ارزیابی و توجه آتی نگرانه نسبت به امکان  .2
 های احتیاطی کالن در گذشته و سنجش مجدد انتخاب و واسنجی ابزارها سنجش اثربخشی: ارزیابی آثار مداخله .۳
 ۳«ن ابزار احتیاطی کالنغیرفعال نمود»سنجش پتانسیل الزم به منظور  .4
 الذکربرای هدایت سیاست احتیاطی کالن در خصوص کلیه موارد فوق 4«پایگاه اطالعاتی»ارتقا  .5

 ها های سیاستی به ریسککالیبراسیون  پاسخ 1.3.4
ر ها باشد در این خصوص توجه به ابعاد زیبایست متناسب با مشخصات ریسکگذاری احتیاطی کالن میرویکرد سیاست

 روری است:ض
 ت های مختلف افزایش ریسک و یا سرعگذاری تدریجی در مقابل رویکرد فوری: مادامی که شاخصرویکرد سیاست

ک اهش ریسدهند، رویکرد فوری از طریق اعمال فشار با بکارگیری ابزار موجود با هدف کسریع رشد آن را هشدار می
خ ها نماینگر وضعیت میانه و معتدلی باشند پاسخصسیستمی اتخاذ خواهد شد؛ با این حال در شرایطی که شا

م بر تواند به صورت تدریجی و همراه با اعالم عمومی هدفمند بوده  به نحوی که این اقدامات مقدسیاستی می
 بکارگیری ابزار احتیاطی کالن باشند.

 ستمی ه انباشت ریسک سیگذاری شده دقیق: در صورتی کاقدامات سیاستی با پوشش گسترده در برابر اقدامات هدف
ه و سازی ابزارهایی که دامنه اثرگذاری آنها گسترده بودهای مختلفی باشد، فعالگسترده و مبتنی بر منشا

ینگی ه و نقدسازند مورد نیاز است؛ این ابزار به صورت بالقوه تقویت سپرهای سرمایاکسپوژهای متعددی را متاثر می
نق پذیری بخشی( که در غیاب روهای خاص )نظیر آسیبپذیریی به آسیبشوند. با این حال رسیدگرا شامل می

ثال مسازد. به عنوان گذاری شده محدودتر را میسر میشوند، اتخاذ رویکردهای هدفاعتباری فراگیر حادث می
و « زشنسبت وام به ار»های زمانی که ریسک سیستمی ناشی از استقراض خانوارها بر مبنای ارز خارجی باشد سقف

 ای متاثر سازدگذاری شدهتواند ریسک مذکور را به صورت هدفمی« نسبت بدهی به درآمد»
 واند در تبزار میاگذاری منفرد در برابر ابزارهای متعدد چندگانه: منفعت نهایی از بکارگیری تنها یک های سیاستابزار

هش واند کاتبرداری از ابزار  مکمل می. بهرهنهایت منجر به افزایش اختالل و انگیزه برای دور زدن مقررات گردد
 ها را از ابعاد مختلف مورد هدف قرار دهند.ریسک

 برداری از قاعده آن است که نیاز به تکرار یکی از امتیازات بهره 5«:قاعده در برابر صالحدید»گذاری مبتنی بر سیاست
تواند به صورت به نحو مطلوبی تنظیم شود می مکررات توجیهی  و یا اتخاذ تصمیمات صریح را ندارد. اگر قاعده

گر باشد و منجر به کاهش اریب انفعال از کننده خودکار  عمل نموده و ابزار تعهدی در اختیار مقام تنظیمتنظیم

                                                                                                                                                                                   
1 -calibration 

 وضع مقررات و یا حدود به صورت کمی است. به مفهوم
2 -leakage of macroprudential tools 
3 -macroprudential tools to be relaxed 
4 - information base 
5- rules versus discretion  
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ای ناحیه وی گردد.  با این حال بکارگیری قاعده با مشکالتی نیز روبرو است به عنوان مثال در قاعده محدوده

توانند به صورت ها مورد نظر میشود این در حالی است که ریسکگذاری میها هدفاخصمشخص برای ش
های مناسب برای گذاری مورد توجه نبوده است. با این حال یافتن شاخصای تغییر کند که در قاعدهناخواسته

غالبا مشکالت   شود. اتخاذ رویکرد صالحدیدیبکارگیری در قاعده نیز خود به عنوان مشکل مهمی محسوب می
ها که ای خاصی از ریسکهای موثر را نداشته و انجام اقدام احتیاطی در خصوص مجموعهنامبرده در خصوص  قاعده

صالحدیدی هدایت »نماید. در عمل بسیاری از کشورها رویکرد نماید را تسهیل میدر هر لحظه از زمان بروز می
برداری نمایند. برخی از کشورها نیز با بهرهها را با قضاوت ترکیب میاخصاند که بر مبنای آن شرا اتخاذ نموده 1«شده

نمایند)همانند پرو، اسپانیا و نگر، الزامات  تدارکی پویا را پیگیری میمقداری آتی هایاز ابزارهایی مبتنی بر قاعده
 اروگوئه(.

ااطمینانی ( ن2سترسی به اطالعات مورد نیاز  و )( فقدان د1در عمل کالیبراسیون صحیح ابزار سیاست احتیاطی از ناحیه )
ای کمی هگذاری احتیاطی غالبا مبتنی بر تحلیلبرد. بر اساس تجارب کشورها سیاستپیرامون فرایندهای انتقال رنج می

 برها تنماید. یک دلیل مهم در توجیه این واقعیت آن است که اثر سیاساست، اما قضاوت همچنان نقش مهمی را بازی می
 صوص آنهاای است که رهیافت کمی رهنمودهای محدودی را در خکنندگان در بازار و همچنین انتظارات مقولهرفتار مشارکت

ا و هه هزینهها مالحظای سیاستی به ریسکیکی از نکات مهم در ارتباط کالیبراسیون به عنوان پاسخ قادر به ارایه هستند. 
ی و در طراح تواندها و منافع گرچه مینگرانه است. مالحظات آتی نگرانه از  هزینهتیمنافع بکارگیری ابزار به رویکرد آ

ی رفاه هاسازی آنها دشوار است و همچنین تحلیلکالیبراسیون ابزارهای احتیاطی کالن موثر واقع شود اما در عمل کمی
به  ن نیازمندگذاری شده، کالیبراسیونافع هدفاند. با این وجود عالوه بر مسازی هنوز چندان توسعه نیافتهمبتنی بر مدل

 در ادامه معرفی خواهند شد: های بالقوه است که در نگر در خصوص هزینهوجود رویکرد آتی
  های حداقلی در خصوص ترازنامه نهادهای ابزارهای مرتبط با سرمایه و نقدینگی که نسبت 2.های تعدیلهزینه

های تعدیل به آنها باشد. این هزینه ها یند ممکن است همراه با تحمیل هزینهنماگذاری میگر مالی را هدفواسطه
-تواند بواسطه اتخاذ رویکرد تدریجی و گام به گام کاهش یابد؛ به عنوان مثال کمیته نظارت بانکی بازل توصیه میمی

قرار  ۳«ایسرمایه ضد چرخهسپر »ماهه را برای تحقق الزامات  12ای مثال تا افق گر دورهنماید که مقامات تنظیم
های مرتبط با اعطای وام و یا تامین مالی دهند. با این حال در شرایطی اقدامات مورد نظر مقام ناظر تنها جریان

گیرد که در این خصوص  نیاز به اتخاذ رویکرد گام به گام وجود ندارد. در حقیقت در مواردی که جدید را در بر می
ها ممکن است قبل از آنکه اقدامات مربوطه از گیرندگان و بانکالم عمومی شده باشد وامچنین اقداماتی از قبل اع

 سوی مقام احتیاطی کالن آغاز شود در انجام برخی اقدامات )مغایر( تعجیل نمایند.
 
 های رسد در مواردی قبل از  معرفی محدودیتبه منظور کاهش پتانسیل بروز اختالل به نظر می 4.های کاراییهزینه

سازد )همانند دهندگان را متاثر میگیرندگان، مفیدتر باشد ابزاری معرفی شوند که رفتار واممقداری در خصوص قرض
ابزارهای مبتنی بر سرمایه( با این در حال در شرایطی نیز الزم است که دو ابزار را همزمان عملیاتی نموده و یا آنکه 

گری در خصوص اولویت اعمال دهیم. به صورت کلی نحوه انجام تنظیمابزارهای سمت دارایی را مورد توجه قرار 
پذیرد. به صورت می« های کاراییکاهش هزینه»های مرتبط با اعطای تسهیالت با مبنا قرار دادن معیار محدودیت

 5«وام به ارزش»های گیرندگان مختلف همانند اعمال سقف برای نسبتعنوان مثال تعیین سقف برای قرض

                                                                                                                                                                                   
1 -guided discretion 
2 - adjustment costs  
3 -countercyclical capital buffers 
4 - efficiency costs 
5 -loan to value(LTV) 
← 
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)همانند انگلستان( هرچند مانع از  اعطای چنین اعتباری  1«بدهی به درآمد»نند نیوزلند( و یا ضرایب باالی )هما
های نخواهد شد لیکن تامین چنین اعتباراتی را در مجموع محدود خواهد ساخت. همچنین به منظور کاهش هزینه

خریدار نخست )همانند مورد فنالند، ایرلند و گیرانه کمتری را برای های سختبایست محدودیتکارایی کشورها می
ها بر اساس نوع دارایی ها و مناطق عملیاتی را مورد توجه قرار دهند سنگاپور( اعمال و یا انجام تنوع در محدودیت

 )همانند مالزی، کره و نیوزلند(.
 بروز هزینه از ناحیه کاهش  سازی سیاست احتیاطی کالن ممکن است منجر بهپیاده. های مربوط به رشد تولیدهزینه

رشد تولید گردد. بر اساس نتایج مطالعات تجربی به عنوان نمونه این نکته مورد تایید قرارگرفته که اعمال محدودیت 
-مدت دارای داللتتوانند در کوتاهها )به عنوان مثال ابزار نقدینگی و یا ناظر بر سرمایه( میدر خصوص ترازنامه بانک

های مثبت بلندمدت )به شد تولید باشند. با این حال این اثرات معموال ضعیف بوده و از ناحیه داللتهایی منفی بر ر
-گردند. درخصوص فشار های تهاجمی که واسطهها( جبران میصورت مشخص کاهش احتمال وقوع و هزینه بحران

توانند نامطمئن و احتماال مدت میتاهدهی خود را محدود کنند، آثار کونماید تا جریان وامگران مالی را مجبور می
ای که درست قبل از های ترازنامهتر باشند. به منظور جلوگیری از بروز اثرات قوی ناخواسته بر تولید، محدودیتقوی

رود  اثرات کاربرد ابزارهایی که شوند. از آنجا که انتظار میبروز استرس اعمال شده باشند بهترین گزینه ارزیابی می
نسبت قسط به »و یا « وام به ارزش»های دهند )همانند نسبتن اعتبار دهی جدید را تحت تاثیر قرار میجریا

بایست به صورت تدریجی بویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی نیز ضعیف ( بزرگتر باشند، لذا انقباض می2«درآمد
 اری نمود.شود  پیگیری گردد و از اعمال فشار فوری تا حدامکان خودارزیابی می

 ارزیابی و توجه به بروز پدیده نشت 2.3.4
ه هایی را پیرامون هدایت احتیاطی کالن مطرح نموده است. به صورت مشخص پدیدهای بالقوه چالشامکان بروز نشت

به  گر ویمناظر بر  گسیل فعالیت مالی به خارج از قلمرو کاربرد و اعمال ابزارهای احتیاطی کالن توسط مقام تنظ« نشت»
 ه تامینشود. پدیده نشت می تواند داخلی باشد که در خصوص آن فعالیت بصورت بالقوه کاستن از اثربخشی آنها تلقی می

-ینبتواند یابد. همچنین نشت میکنندگان خدمات مالی در خارج از  قلمرو اصلی بکارگیری ابزار احتیاطی کالن انتقال می

ن یاطی کالکنندگان خارجی یعنی خارج از حوزه نفوذ اقدامات مقام احتسوی تامین المللی باشد که در خصوص آن انتقال به
رای بی کالن گذاری پدیده نشت غالبا به دنبال گسترش کاربرد ابزارهای احتیاطملی خواهد بود. راهبردهای متخذه برای هدف

-مهناافقعنوان مثال از طریق تبادل مو پوشش موسسات مالی غیر بانکی و  ارایه کنندگان خدمات اعتباری خارجی است. به

ا خارجی ههای مالی نهادهای مالی خارجی نظیر شعب بانکهای خارجی کنترل کشور میزبان بر وابستههای دوجانبه با طرف
 :یابد. بر اساس تجارب موجود رسیدگی به پدیده نشت در خصوص ابزار مختلف احتیاطی کالن متفاوت استافزایش می

 توانند در می ۳«سرمایه محور فراگیر»رمایه محور. تجارب و شواهد موجود گویای آن است که ابزارهای ابزارهای س
توانند در صورت عدم موثر بودن معرض بروز نشت داخلی قرار گیرند. به عنوان مثال ابزارهای سرمایه محور می

های لیزینگ وابسته به خلی )نظیر شرکتیکپارچگی در نظارت منجر به تدارک اعتبار از طریق موسسات غیربانکی دا
های  مهمی باشد که چالشها( گردد. به صورت مشابه بروز پدیده نشت خارجی نیز  در این ارتباط قابل توجه میبانک

تر است که وابسته بانک خارجی بویژه در ارتباط با ابزارهای سرمایه محور ایجاد خواهد نمود. این چالش زمانی جدی

                                                                                                                                                                                   
→ 

  آیدبه دست می دارایی به قیمت بازار یا ارزش کارشناسی وام است که از تقسیم مبلغ مالی نسبتی
1 - loan-to-income (LTI) 
2 - Debt Service-To-Income (DSTI) 
3 -broad-based capital tools 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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در قالب شعب بانک خارجی چنین اقدامی را انجام دهد. همچنین در این ارتباط  1،«تابعه بانک خارجی بانک»بجای 

های فعال در اقتصاد داخلی در شرایطی که امکان استقراض زمانی که روندی تصاعدی در اعطای وام به شرکت
ن چالش موثر است. در این شرایط المللی برای آنها از بازارهای خارجی فراهم است نیز در تشدید ایمستقم بین

تواتند مورد توجه قرار گیرد که در این خصوص توصیه گیرنده  میهای وامگذاری آنها شرکتاقدامات دیگری که هدف
تواند برای اعمال ابزار مالیاتی ذر راستای کاهش اختاللت ناشی از این شیوه اعطای وام می 2«مقام مالی دولتی»به 

 یرد.مورد توجه قرار گ
 د سازمی های بخش خانوار. برای ابزارهایی  که دسترسی بخش خانوار به اعتبارات بانکی را محدودقیود برای وام

اند توتجارب موجود گویای آن است که پدیده نشت می« نسبت قسط به درآمد»و یا « نسبت وام به ارزش»همانند 
ت ل چنین محدودسازی کلیه موسسات مالی تحت نظاربه راحتی محدود گردد. این امر بدان دلیل است که در اص

 ت.ها ملزم خواهد ساخهای خارجی را در اعمال این محدودیتها و شعب بانکگر  از جمله بانکمقام تنطیم
 انتقال »گیرند، پدیده ابزارهای نقدینگی محور. زمانی که ابزارهای نقدینگی در نظام بانکداری مورد استفاده قرار می

تواند به بخش غیربانکی منتقل شود. اگر میزان این انتقال بسیار قابل توجه بوده و در بخشی از نظام می ۳«سررسید
تواند به نوعی گسترش یافته که بجای مالی رخ دهد که وابسته به بخش بانکی است، در این صورت مقررات بانکی می

تواند به صورت ابزارهای نقدینگی همچنین می بانک اصلی مجموعه کل گروه بانکی را در برگیرد )همانند چین(.
دهندگان خدمات مالی غیربانکی برخوردار از امتیاز انتقال سررسید تسری یافته، هرچند که این امر مستقیم به ارایه

-های سرمایهصندوق»های ناظر باشد.  مثالی در این خصوص مربوط به ممکن است نیازمند به مشارکت سایر مقام

 گیرانه گردید.الت متحده است که پیرامون آنها الزامات نقدینگی  پس از بحران بسیار سختایا« گذاری

 ارزیابی اثربخشی: رویکرد گذشته نگر در سیاست احتیاطی کالن 3.3.4
از به های احتیاطی کالن پیرامون مداخالت گذشته در نظام مالی  ابزاری مفید برای سنجش نیارزیابی اثرات سیاست

ر  یون موثگذاری  شرط کلیدی  برای کالیبراسیون مجدد و یا پیگیری سایر اقدامات است.  شفاف بودن هدف سیاستکالییراس
ده و و اطالع رسانی در خصوص اقدامات احتیاطی کالن است. پیاده سازی سیاست در واقعیت تکرار اقداماتی نظیر مشاه

رات ایر اثورت لزوم است. بویژه  عالوه بر سنجش موارد نشت و سارزیابی اثرات و انجام  اقدامات جانبی یا اصالحی در ص
 پردازد:نگر  به ارزیابی موارد زیر میجانبی ناخواسته، ارزیابی گذشته

 اند؟اقدامات  مربوطه به چه میزان بر تاب آوری نظام مالی موثر واقع شده 
  ست؟اها به چه صورت بوده قیمت داراییاثر اقدامات پیگیری شده  بر رفتار و روند پویای خدمات اعتباری و 

تواند برای کمک به بهبود طراحی و کالیبراسیون ابزار پیشرو  مفید باشد؛ حتی اگر سنجش منافع چنین ارزیابی می
آوری هدف سیاستی سیاست احتیاطی کالن بر اهداف نهایی )یعنی کاهش ریسک سیستمی( ذاتا دشوار باشد. اگر ارتقا تاب

اند؟ در این خصوص  با ین ارزیابی مفید خواهد بود که آیا ابزار احتیاطی بکار گرفته شده دارای آثار مورد نظر بودهاصلی باشد، ا
-پردازیم که آیا پس از بکارگیری ابزار مذکور تابآوری به ارزیابی این مساله میتعریف یک و یا چند مقیاس برای سنجش تاب

وام به »و یا « وام به ارزش»پذیر است که آیا بکارگیری قیود ارزیابی این امر امکان آوری ارتقا یافته است. به عنوان مثال
های واقعی برای این دو شاخص در خصوص قرض گیرندگان دوره جاری و یا مانده منجر به تغییرات در توزیع  نسبت« درآمد

های مشخص شده است؟ انجام مکرر آزمون کلیه قرض گیرندگان موجود و نیز کاهش احتمال  نکول و زیان مرتبط با نکول

                                                                                                                                                                                   
1 -subsidiary 
2 -fiscal authority 
3 -maturity transformation 

ر ه این امکپردازند مدت پول قرض پرفته و به صورت بلندمدت به اعطای وام میاین اصطالح ناظر بر وضعیتی است که موسسات مالی  به صورت کوتاه
 صادی برای آنها به دنبال دارد.اقت پرچه ریسک نقدینگی را برای بانک به همراه دارد، لیکن از ناحیه اختالف سررسید بازده
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های های مرکزی و سایر مقامشود که مرتبا توسط بانکآوری تلقی میاسترس به عنوان راهی دیگر برای ارزیابی افزایش در تاب
ثری بر گیرد. همچنین ارزیابی  این امر مهم است که آیا تغییر سیاست ابرداری قرار میناظر در شماری از کشورها مورد بهره

تر آیا گذاری شده است و یا به صورت گستردههای اعتباری و یا ریسک دارد که موجب مداخله از طریق سیاستشاخص
سیاست موجب کسب پاسخ مورد نظر از مشارکت گذاران هدف در بازار شده است؟ با این حال به صورت عمومی این امر 

که به چه میزان از  تغییرات مالحظه شده ناشی از سیاست بوده و به  دشوار است که تفکیکی را در این خصوص داشته باشیم
های بررسی این امر، ترسیم مسیر کانترفکچوال چه میزان به سبب اثرگذاری سایر نیروهای موثر بر آن بوده است.  یکی از راه

 برای شاخص مورد نظر و مقایسه آن با مسیر عدم مداخله است.  

 ای آزاد شدن ابزارهامالحظه پتانسیل بر 4.3.4
با  اثر بکارگیری و رهاسازی سپرها به صورت ساده ترسیم شده است که به نوعی نفش هموار شدن چرخه مالی ۷ شکلدر 

ست که نگر  در خصوص شرایطی ابکارگیری سپرها قابل مالحظه است. عملیاتی نمودن موثر سیاست مشتمل بر مالحظات آتی
که به  احی شوندای طرتوانند به گونهشوند.  هرچند برخی از ابزارها میحتیاطی کالن آزاد میبا محقق شدن آنها  ابزارهای ا

 ب بودن، های فعالی را در خصوص  مناسگذاران نیازمند آن هستند که تصمیمصورت خودکار آزاد شوند، لیکن غالبا سیاست
 به موقع بودن و سرعت رهاسازی بر حسب شرایط موجود اتخاذ نمایند.

طای ل در اعگذاری احتیاطی کالن هدایت شود. بر این اساس جلوگیری از بروز اخالتواند بر مبنای اهداف سیاستاین امر می
. بویژه بی استاعتبار که دارای آثار ناخواسته جدی بر بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود از اهداف مهم در این خصوص قابل ارزیا

اطی های وضع شده احتییابد امکان رهاسازی تدریجی برخی از محدوددیتکاهش میزمانی که ریسک سیستمی در طی زمان 
؛ اد شوندتواند آزشود میکالن مورد توجه خواهد بود. در این شرایط سپرهای احتیاطی کالن نیز زمانی که ریسک محقق می

ن را یاطی کالرین وجه اهداف سیاست احتتواند به بهتهای تنش مالی. در این شرایط آزادسازی فوری و قاطع مییعنی در دوره
ر است. به آوزامتامین نماید؛ بویژه در شرایطی که اقدامات احتیاطی کالن  برای تدارک خدمات اعتباری به اقتصاد به صورت ال

در  آوریهر حال تصمیمات مرتبط با آزادسازی قیود احتیاطی کالن نیازمند حفظ اطمینان و تضمین سطح مناسب از تاب
ن اکان کمهای آتی است. ذکر این نکته نیز ضروری است که تجارب موجود پیرامون آزادسازی ابزار احتیاطی کالرابر شوکب

 مچنان بهههای بروز تنش موثر واقع شود تواند در زمانمحدود است و عدم اطمینان در خصوص اینکه چگونه این فرایند می
های اعمال شده توسط سیاست احتیاطی کالن هایی که مبنای برای رهاسازی  محدودیتقوت خود باقی است. شاخص

ایطی ند.  در شرگیرسازی و انقباض مورد استفاده قرار میکه برای فاز فعالهایی باشند بایست متفاوت از  از شاخصهستند می
رای ر مفیدی بکه دارای حرکتی کند هستند ابزا« اعتبار به تولید ناخالص داخلی»های انباره نظیر شکاف که متغیرها و نسبت

ت در تغییرا ه )هماندد رشد اعتبار و یاشوند، با این حال متغیرهای مبتنی بر بازار و روانتشخیص انباشت ریسک محسوب می
تر بالوقوع یک ریسک سیستمی مناسبینی تحقق قریبهای مالی و پیشهای نکول(  در کشف نقاط  بازگشت در چرخهنرخ

د تواننیمهای مفید همچنین از ناحیه تفاوت در منابع بروز تنش و ابزاری مربوط برای تنظیم آنها هستند. مجموعه شاخص
ابزارهای  های مفیدی برای رهاسازیتواند سیگنالهای تنش در بازارهای بین بانکی میباشند. به عنوان مثال اخصمتفوت 

 نقدینگی احتیاطی کالن محسوب شود.
 

 



 
 

2۳ 
 

2۳ 

 
 . نحوه انتقال چرخه مالی در بکارگیری سپرها7 شکل

 ی اتحادیه اروپاماخذ: هیئت ثبات مال                                
    

  کالن سیاست احتیاطی برای اطالعاتی پایگاه بهبود 5.3.4
-گردد. شکاف اطالعاتی میهای اطالعاتی منتفع میاثربخشی سیاست احتیاطی کالن از تالشی مستمر برای پوشش شکاف

 گردد: 8 شکلتواند مانع از موارد مندرج در 
 

 
 تضعیف سیاست احتیاطی کالن از ناحیه شکاف اطالعاتی . مصادیق مهم8 شکل 

 

 

توانند متفاوت باشند؛ فازهای انقباض و آزادسازی ابزارهای مالی خود دلیلی اطالعات مورد نیاز در خصوص این سه زمینه می
وام به »های های خرد در خصوص توزیع واقعی نسبتدیگر برای تفاوت در اطالعات مورد نیاز است. به عنوان مثال داده

های وضع شده تواند برای کالیبره نمودن اثر محدودیتگیرندگان موجود میدر بین قرض« خدمت بدهی به درآمد»و « ارزش
های مورد نظر مفید واقع شود )همانند مورد ایرلند، سنگاپور، سوئد و انگلستان(؛ چنین اطالعاتی پیش از اعمال برای شاخص

های در معرض ریسک های مربوط به داراییشوند.  استدالل فوق در خصوص دادهآوری میجمع این ابزار به صورت گسترده
پذیری سیستمی های مورد استفاده در ارزیابی آسیبکه ذینفعان آن به صورت دو جانبه موسسات مالی بوده و نیز داده

راحتی در دسترس نیست. ترتیبات به موسسسات غیربانکی صادق است؛  چنین اطالعاتی غالبا در بسیاری از کشورها ب
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آوری اطالعات برای پرداختن به شکاف اطالعانی مورد نظر مفید گذاری اطالعات و وجود قدرت الزم برای جمعاشتراک
 شود. ارزیابی می

گذاری در این اما ممکن است نیاز برای سرمایه یابد، افزایش اطالعاتی موجود منابع از استفاده با تواندمی ها داده آوری جمع
 مهم بسیار ها داده آوری جمع افزایش مزایای و ها هزینه صحیح تحلیل و تجزیه خصوص وجود داشته باشد. در هر صورت،

-گزارشها به موجود از طریق الزام بانک« آماری و نظارتی»تواند از طریق توسعه منابع اطالعاتی شکاف اطالعاتی می .است

ها )به عنوان نمونه ایجاد نظام گذاری )مقام ناظر( در زیرساختنظارتی و یا سرمایه های ادهد از تریگسترده مجموعه دهی
-گذاری اطالعات مربوط را فراهم میآوری  و اشتراکو انجام پیمایش آماری جدید( که امکان جمع 1«ثبت اطالعات اعتباری»

 سازد. 
 

 ترتیبات نهادی سیاست احتیاطی کالن 5
های کشوری و  بایست با توجه به ویژگیبرای سیاست احتیاطی کالن ضروری است.  ترتیبات نهادی می ایجاد بنیان نهادی

مابین کشورها مانع از پیگیری رهیافتی برای توصیه های قابل مالحظه موید فیعقبه نهادی موجود مرتبط سازگار باشد. تفاوت
اند که بندی رسیده. با این حال بسیاری از کشورها به این جمعدر جهان شده است 2«تک اندازه برای همه»قالبی به اصطالح 

شود فراهم می  9 شکلهای مذکور در گذاری  مرتبط با ویژگیپیگیری سیاست احتیاطی کالن از طریق تدارک مقام سیاست
 (.201۳المللی پول و صندوق بین 2012، کمیته نظام مالی جهانی 2011المللی)بانک تسویه بین

 

  
 های مطلوب برای مقام احتیاطی کالن از منظر نهادی. ویژگی9 شکل

 
تر هستند در های آن بسیار فوریتواند بدان علت که منافع مربوطه غالبا نامطمئن و هزینهگذار احتیاطی کالن میسیاست

گذاری را رعایت ننموده یاستاقدامات س« کفایت به هنگام بودن»معرض چنین ارزیابی قرار گیرد که منفعل عمل نموده و یا 
ترقیب »(؛ لذا بسیاری از ساختارهای نهادی غالبا در راستای  ارتقای 2011المللی پول، و صندوق بین 2006 ۳است )نایت،

گذاری ارزیابی شده و یکی از اهداف مهم  های احتمالی از پیامدهای سیاستدر شرایط حاکم بودن چنین برداشت« برای اقدام
باشد. همچنین ترتیبات گذاری احتیاطی کالن مین ترتیبات نهادی الزم جهت مشروع ساختن اقدامات سیاستمهیا نمود

-در شرایط تشدید تهدید«  توانایی برای اقدام»گذار مذکور در خصوص مذکور به دنبال حصول اطمینان برای مقام سیاست

ن امر تدارک و دسترسی به سطحی مناسب از اختیارات های سیستمی فزاینده در نظام مالی است که در راستای تحقق ای

                                                                                                                                                                                   
1 -credit registry 
2 - one size fits all 
3 -Knight 
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25 
سازی الزامات مورد نیاز برای ارتقای همکاری موثر سایرین با این قانونی  برای وی  مورد توجه بوده است؛ همچنین فراهم

ز برای این گذاری مجزا نیمقام در ارزیابی و کاهش ریسک نیز مورد توجه بوده که در این خصوص غالبا استقالل در سیاست
 گذار مورد توجه بوده است.مقام سیاست

 و پاسخگویی 1وظایف، حاکمیت 1.5
های گیری در خصوص سیاستها برای تصمیمترتیبات موجود گویای آن است که وظایفی آشکار مبنای واگذاری مسئولیت

-یاستسرای بدنه مرکزی بانفوذ های نهادی مالحظه شده  غالبا وظایف اصلی را باحتیاطی کالن است. بسیاری از طراحی

رای یی الزم بها و برخورداری از تواناای منسجم شده از قدرتگذاری احتیاطی کالن فراهم نموده و در این راستا  مجموعه
گذار تهای سیاستواند  به مقامانداز گسترده از نظام مالی را برای وی فراهم ساخته است. چنین وظایفی میکسب چشم
 گذاری و یا کمیسیون بین سازمانی واگذار گردد.یته سیاستموجود، کم

 گذاری احتیاطی کالنهای نهادی برای سیاستمدل 1.1.5
گذاری احتیاطی کالن به شرایط ویژه کشورها از منظر قوانین و ترتیبات نهادی مورد پذیرش کشورها برای انجام سیاست

توان مدلی به اصطالح لی آنها در حوزه مالی  بستگی دارد. هر چند نمیقب گریمقررات، مسائل سیاسی و نیز معماری تنظیم
-هایی روبرو هستیم که ماموریتاما در عمل و در روندی فزانیده با معرفی مدلبرای تمامی کشورها ارایه نمود،  2«تک اندازه»

روض دانسته و پیرامون آن نقش های اصلی سیاست احتیاطی کالن را برای یک نهاد مشخص، کمیته و یا یک نهاد واسط، مف
برداری ها و بهره؛ استفاده مناسب از تخصص، اقدام در خصوص ماموریتمهمی برای بانک مرکزی مورد توجه قرارگرفته است

های مرتبط در این شناسی از مدلنماید. گونهپذیر و ضروری میاز استقالل وجود چنین جایگاهی را برای بانک مرکزی توجیه
ها طرفداران و منتقدانی دارد اما با ارایه شده است؛ هرچند هریک از این مدل ۳تا  1های ادامه به عنوان مدلخصوص در 

 ها در عمل قابل تقویت هستند.تدابیر و مکانیزم
 

 1مدل 
ئت هیار، ماموریت اصلی احتیاطی کالن در این مدل برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که در این ساخت

ر دین مدل انماید )مانند جمهوری چک، ایرلند، نیوزلند و سنگاپور(. مدیره آن بانک تصمیمات احتیاطی کالن را اتخاذ می
ضیح است دار هستند، متداول است. الزم به توگری و  نظارت را نیز عهدههای مرکزی که همزمان مقام تنظیمخصوص بانک

الن کتیاطی ر خارج از بانک مرکزی قرار دارد، غالبا تفویض اختیار انجام سیاست احدر خصوص ساختارهای مالی که نهاد ناظ
ارتند از  ها عبمهای هماهنگی )برای آن بانک( تکمیل شده است. متداولترین این مکانیزبه بانک مرکزی از طریق ایجاد مکانیزم

لحاظ  ات و یاهای تبادل اطالعل(، تنظیم موافقنامهایجاد کرسی برای بانک مرکزی در کمیته هماهنگی )نظیر استونی و پرتقا
ناظر  گر ویمهای تنظهای الزم به سایر  بدنهاختیار صریح برای بانک مرکزی )مانند نروژ و سوئیس( به منظور انجام توصیه

 است.
 

 2مدل 

ت )همانند مالزی و ماموریت اصلی احتیاطی کالن به کمیته اختصاصی در ساختار بانک مرکزی ارجاع داده شده اس
به « سیاست احتیاطی کالن»و « سیاست پولی»سازی برای انگلستان(. در این چارچوب اهداف اختصاصی  و ساختار تصمیم

تواند در کاهش ریسک مرتبط با ماموریت دوگانه گردد. این ساختار میاصطالح در زیر یک سقف برای بانک مرکزی فراهم می
گر و ناظر مجزا و کارشناسان خارج از بانک مرکزی این مدل غالبا امکان مشارکت مقامات تنظیمبانک مرکزی مفید باشد. در 
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-باشد. وجود این امکان همواره فرصت تبادل نظر در خصوص مبادله بین دو هدف سیاستسازی فراهم میدر کمیته تصمیم

-های مختلف را ایجاد میح بودن طیفی از دیدگاهگذاری پولی و احتیاطی کالن را فراهم نموده و در این ارتباط زمینه مطر

 هایی که به آن واگذار شده است وجود دارد.نماید، لذا در مجموع زمینه منضبط شدن بانک مرکزی در خصوص قدرت

 

 3مدل 

ای واسط در خارج از بانک مرکزی واگذار شده به نحوی که بانک ماموریت اصلی احتیاطی کالن در این مدل به کمیته
-مرکزی عضو این کمیته است )همانند فرانسه، آلمان، مکزیک و آمریکا(. هماهنگی در خصوص اقدامات مرتبط با سیاست

های این کمیته است. در این مدل های سیستمی از ماموریتگذاری، تسهیل تبادل اطالعات و تبادل نظر در خصوص ریسک
گردد که در دارد. مشارکت وزارت اقتصاد از این جهت مفید ارزیابی میوجود  1تر برای وزارت اقتصادامکان لحاظ جایگاه قوی

برداری از سایر ابزاری که در اختیار بانک مرکزی نیست راستای کاهش ریسک سیستمی مشروعیت سیاسی الزم برای بهره
 شود.(، فراهم می2«مقام مالی دولتی»)نظیر هماهنگی با 

 

ری در بسیا گذاری احتیاطی کالن ارایه شده است.های نهادی برای سیاستمدلهای کشوری در خصوص مثال  1در جدول 
بل زیر قا هایگذاری احتیاطی کالن بر عهده دارد. این امر غالبا به صورتاز کشورها بانک مرکزی نقش مهمی را در سیاست

 اشاره است.
 شوند )ایرلند و الن شناسایی میگذار احتیاطی کآن به عنوان سیاست 4بانک مرکزی و یا رئیس ۳هیئت مدیره

 نیوزلند(،
 (،گذاری در اختیار دارد )مالزی، آفریقای جنوبی و انگلستانبانک مرکزی کرسی ریاست را در کمیته سیاست 
 سازی تدارک نقش مشخص برای بانک مرکزی در تحلیل ریسک سیستمی و پیشنهاد  اقدامات سیاستی برای تصمیم

 طی کالن )فرانسه و آلمان(،گذاری احتیادر کمیته سیاست
 5«موسسات مالی دارای اهمیت سیستمی»گری و نظارت بر اختصاص نقش اصلی برای بانک مرکزی در تنظیم 

 )آمریکا(.
 6«موسسات مالی دارای اهمیت سیستمی»گری و نظارت بر اختصاص نقش اصلی برای بانک مرکزی در تنظیم 

 )آمریکا(.
برداری از تخصص  و اطالعات اطی کالن به نحوی است که عموما امکان بهرهگذاری احتیترتیبات موجود سیاست

گردد. گر و ناظر فراهم شده است؛ همچنین پیگیری اقدامات نظارتی غالبا با مشارکت این مقامات تسهیل میمقامات تنظیم
های منفرد مورد توجه رت بنگاهانداز متصور برای سیاست احتیاطی کالن را در نظابسیاری از مقامات نظارتی معموال چشم

های دهند )بویژه در خصوص نظارت تشدید شده پیرامون نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی(.  یکی از پتانسیلقرار می
تواند هم در اندازهای احتیاطی خرد و کالن واگرا باشد و این مساله میگری زمانی است که چشمایجاد تعارض  در حوزه تنظیم

باشد، هماهنگی با سایر ساز احتیاطی کالن نیز میحران و یا دوران عادی بروز نماید. زمانی که مقام ناظر، تصمیممقاطع ب
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تواند از طریق ایجاد ساختار هماهنگ کننده و یا مشورتی تسهیل گردد )همانند استرالیا و سوئد( و یا آنکه نقش مقامات می

 مرتبط فراهم شود )همانند فنالند(. سازیمهمی برای بانک مرکزی در هیئت تصمیم
 گذاری احتیاطی کالنهای نهادی برای سیاستهای کشوری در خصوص مدل. مثال1جدول 

جایگاه 
هیئت 

 احتیاطی کالن

 در خارج از بانک مرکزی مستقر در بانک مرکزی
 1مدل

 )هیئت مدیره بانک مرکزی(
 2مدل 

)کمیته داخلی در بانک 
 مرکزی(

 ۳مدل 
 رج از بانک مرکزی()کمیته خا

، *آرژانتین، بلژیک، برزیل کشور
، *قبرس، جمهوری چک، استونی

، مجارستان، *کنگهنگ
، لبنان، *اندونزی، ایرلند، ایتالیا

، نیوزلند، نروژ+، *لیتونی، هلند
، روسیه، سنگاپور، *پرتقال

 اسلواکی و سوئیس+.

، مراکش، *الجزایر، مالزی
د عربستان، آفریقای جنوبی، تایلن

 و انگلستان.

(، M(، شیلی)Mاتریش)
(، M(، فرانسه)Cدانمارک)

(، M(، هند)M(، ایرلند)Mآلمان)
(، C(، جزیره مالت)Mجنوبی)کره

(، C(، لهستان)Mمکزیک)
-( و ایاالتM(، ترکیه)Cرومانی)

 (.Mمتحده)
 ام ناظر)به عنوان مثال مق اند کمیسیون دیگری را نیز برای سایر ناظرین دارندکشورهایی که با عالمت "*" مشخص شده

 نماید.ای بازی میحوزه بیمه و مقامات بازار مالی( نقش هماهنگ کننده
  های در خصوص سپرهای سرمایهاند، بانک مرکزی ماموریت انتشار توصیهدر کشورهایی که با عالمت "*" مشخص شده

ون کمیسی»سط وزارت اقتصاد و در سوئیس توسط ای را برعهده دارد. تصمیم نهایی در خصوص نرخ سپر سرمایه توضدچرخه
 شود.اتخاذ می« فدرال
C  وM وزارت  )غالبا دولتی به ترتیب گویای آن است که ریاست کمیته نظارت در اختیار بانک مرکزی است و یا آنکه وزارتخانه

 دار است.اقتصاد( این ریاست را عهده
IMF-FSB-BIS (2016) 

 

ته د در کمیتواننماید. این حضور میسازی احتیاطی کالن مشارکت میاز کشورها در حوزه تصمیم وزارت اقتصاد نیز در برخی
میته یاست کراحتیاطی کالن به صورت عضو فاقد رای )همانند انگلستان(، یا عضو دارای رای )همانند فنالند( و یا در مقام 

ری گذااستتواند از منظر ایجاد مشروعیت سیاسی برای سیباشد )همانند فرانسه، آلمان و ایاالت متحده(. چنین حضوری می
ا هر حوزههای سیاستی از سایسازی برای سیاست احتیاطی کالن، گزینهاحتیاطی کالن مفید واقع گردد و در راستای تصمیم

 نیز مورد توجه قرار گیرد.  
گیری )همانند ق رای در ساختار تصمیمبه عنوان اعضای دارای ح 1«کارشناسان خارجی»برخی از ترتیبات همانند حضور 

فرانسه و انگلستان( و یا در قالب کمیته مشورتی به بدنه اصلی )همانند هیئت ریسک سیستمی اروپا( نیز قابل اشاره هستند. 
برداری از نظرات آنان دعوت شوند )همانند آلمان و هلند(. رویکرد دیگر آن است که این کارشناسان حسب نیاز برای بهره

گیری را در بین افراد رسمی عضو هیئت تصمیم 2«هم عقیدگی و عدم استقالل فکری»تواند پدیده حضور تخصص خارجی می
 انداز مستقلی را تزریق نماید.کاهش و چشم

المللی پول ( و صندوق بین2012آن ) ۳«کمیته نظام مالی جهانی»( و 2011المللی )های بانک تسویه بینبر اساس توصیه
گذاری احتیاطی تواند ضمن ایجاد انگیزه اقدام الزم برای سیاست( اهداف سیاسی به خوبی تعریف شده می2014و  201۳)
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گذاری را در راستای تعقیب ثبات مالی به نحو مناسبی برای وی فراهم سازد. این کالن، توانایی استفاده از ابزارهای سیاست
سازد، لذا ریسک قام منصوب در خصوص دستیابی به اهداف فراهم میامر همچنین مبنای مناسبی برای پاسخگویی از م

گذاری غالبا مقابله با فشارهای خارج از حوزه دهد. اهداف مشخص سیاستگر به انفعال را  کاهش میابتالی مقام تنظیم
هستند را کاهش خواهد داد. ها های مشابه در سایر حوزهگیری از برخی  سیاستگذاری ثبات مالی را که به دنبال بهرهسیاست

ها و مبادله بایست هزینهگذاران دقیقا تشخیص دهند که بر اساس چه مبنایی میهمچنین این امر بسیار مهم است که سیاست
 مابین اطالعات را مالحظه نمایند.فی

تنی بر ام سیاست مبتواند مشروعیت  الزم را برای انجهای شفافیت و پاسخگویی میعالوه بر اهداف آشکار، مکانیسم
ردم معموم  قاعده را فراهم ساخته و جایگاه اقدامات صالحدیدی را کاهش دهد. عموما وظیفه پاسخگویی به قوه مقننه و نیز

-هدور هایگزارشهای ثبات مالی، سایر گزارشبرای مقام ناظر احتیاطی متصور است. در این خصوص ابزارهای ارتباطی )نظیر 
 گزارشگذاری و ارایه استهای سیای، اعالمیه

ی اقدام ی را براگذاری انجام شده، الزامگیرند که ضمن آگاه نمودن عموم از سیاستجلسات(  غالبا مورد استفاده قرار می 
 نون صراحتاوسط قاتایجاد نموده و لذا اقدامی موثر در دستیابی به اهداف خواهد بود. در برخی از کشورها ابزار ارتباطی مذکور 

 ی سیاستعنوان ابزار پاسخگویی تلقی شده است )همانند فرانسه، آلمان و انگلستان(. هدف از راهبردهای روابط عمومبه 
 احتیاطی کالن موارد زیر است:

 رسانی آشکار ثبات مالی،اطالع 
 ،ارتباط دادن ارزیابی صورت گرفته با اقدامات سیاستی پیگیری شده 
  شود.اقدامات پیگیری شده منجر به دستیابی به چه چیز میمدیریت انتظارات عموم پیرامون آنکه 

ه ن امر بتواند مسئولیت انجام فرایندهای سیاست احتیاطی کالن را بر عهده گیرد و ایغالبا یک واحد سازمانی مشخص می
دی ر واحای مرسوم در کشورهای مختلف مورد بوده که با روندی رو به گسترش نیز مواجه است. بدین منظوعنوان رویه

ی که مقامات گذاری احتیاطی کالن و  یا سایراختصاصی در زیرمجموعه بانک مرکزی )یا به عنوان کمیته فرعی از هئیت سیاست
ه های ریسک سیستمی و ارایدار هستند( مسئولیت تحلیل ریسک سیستمی، تدوین و دیدبانی شاخصاین وظیفه را عهدع

ن ، انگلستان در خصوص سیاست احتیاطی کالن را بر عهده دارند )آلمان، هند، هلندگیرندگاها برای تصمیمپیشنهاد سیاست
سوب نیز مح گذاری احتیاطی کالنو ایاالت متحده(. در برخی از کشورها این واحدها غالبا به عنوان دبیرخانه بدنه سیاست

 شوند.می
 

 قدرت مقام احتیاطی کالن 2.5
م رای وی فراهرا در زمان مقتضی ب« اقدام»هایی است که توانایی برخورداری از قدرتگذار احتیاطی کالن نیازمند به سیاست

 بندی هستند.قابل طبقه 10 شکلهای قدرت به صورت تبیین شده در سازد. این مولفه
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 . انواع قدرت مقام احتیاطی کالن10 شکل

 

 ت:بندی زیر  در این خصوص قابل اشاره اسبقهها در کشورهای مختلف متفاوت است. طسطوح برخورداری از این قدرت
 «گذار از امکان کنترل مستقیم بر ابزارهای احتیاطی کالن برخوردار بوده و یا مستقیم: مقام سیاست 1«قدرت قوی

 گران را داراست.قدرت صدور دستور برای هدایت سایر تنظیم
 :باشد گران را دارا میهای رسمی به سایر تنظیمیهگذار احتیاطی کالن قدرت صدور توصمقام سیاست 2قدرت نیمه قوی

 است. ۳«مکانیسم پیروی یا توضیح»این قدرت توام با برخورداری از 
 :های مالیم خود را بدون الزام مقام احتیاطی کالن موضع خود را تشریح، هشدارهای الزم را اعالم و توصیه 4قدرت نرم

 نماید.را ارایه می« یا توضیحمکانیسم پیروی » گران به رعایت سایر تنظیم
ین ارکیبی از تواند از ناحیه تگذاری احتیاطی کالن میگانه فوق مفید بوده و موثر بودن چارچوب  سیاستهریک از سطوح سه

ن  ل اطمیناغالبا برای حصو«قدرت نرم»ها حاصل گردد )همانند مورد ایاالت متحده و انگلستان(. برخورداری صرفا از قدرت
 اطی کالنابعاد مختلف سطوح برخورداری از قدرت مقام احتی ادامهباشد. در رگذاری سیاست احتیاطی کالن کافی نمیاز اث

 تشرح شده است:
  ه بقدرت قوی: مادامی که مقام احتیاطی کالن از قدرت اعمال قدرت قوی و مستقیم برخوردار است غالبا مجهز

ی یسک سیستکتواند برای کنترل رتواند میی کالن است. این ابزار میای از ابزار برای اعمال سیاست احتیاطمجموعه
ه بل اشاربرداری قرار گیرد )در این خصوص نیوزلند و کشورهای حوزه یورو در این خصوص قادر طول زمان مورد بهره

می سیست هستند(. همچنین مجموعه ابزار مذکور مشتمل بر امکانات الزم برای تعیین موسسات مالی دارای اهمیت
د شوی میاست )همانند ایاالت متحده آمریکا(. وجود قدرت شدید باعث جلوگیری از تاخیر و بروز اصطحکاک در مقاطع

اعث بتواند گذاری است. چنین نوع از قدرت همچنین میکه اجرای سیاست احتیاطی وابسته به سایر مقامات سیاست
 زد که درساگر احتیاطی کالن این امکان را فراهم میرای تنظیمها گردد. قدرت قوی بارتقا اثرگذاری سایر سیاست

 زبرخورداری ا گران مایل به اقدام نبوده و یا ناتوان از پیگری موارد باشند مفید واقع شوند.مقاطعی که سایر تنظیم
طی کالن احتیا گرها را به سهولت برای مقام تنظیمآوری اطالعات مستقیم از بنگاهچنین سطح از قدرت امکان جمع

 سازد.فراهم می

                                                                                                                                                                                   
1 - hard power 
2 - semi-hard power 

۳ - «comply or explain »ارایه توضیح قانع کننده به مقام احتیاطی کالن است. گویای شرایطی است که در صورت عدم پیروی از دستور نیاز به 
4 - soft power 
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  یار گری بسبرخورداری چنین سطحی از قدرت از منظر تنظیم«: پیروی یا توضیح»قدرت توصیه توام  با  سازوکار
ایر یار  سمتداول شده است )به عنوان مثال در آلمان، انگلستان و ایاالت متحده(. این نوع از قدرت غالبا در اخت

 گرم تنظیمدر اختیاز مقا« قدرت قوی»یز قرار داشته و غالبا به عنوان مورد تکمیلی بر گر نمقامات ناظر و تنظیم
حتیاطی اتواند فرصت انجام اقدامات مقتضی توسط مقام می« پیروی یا توضیح»احتیاطی کالن قرار دارد.  مکانیزم 

-ی کالن میهای مقام احتیاطتوصیهگذاران مرتبط را ارتقا بخشد. کالن را ارتقا داده و شفافیت و پاسخگویی سیاست

لبه بر م برای غتوانند شرایط الزهای مرتبط میتواند نهاد پذیرنده توصیه را مورد حمایت قرار دهد؛ به عبارتی توصیه
ا قانون را فراهم سازند. در خصوص برخی کشوره  ها و فشارهای سیاسی وارده بر  نهادهای پذیرنده توصیهمخالفت

 ا گویایهای زمانی مشخص توسط مقام احتیاطی کالن را الزامی ساخته که چنین شرایطی الزامدوره ارایه توصیه در
مورد نروژ  گذاری احتیاطی کالن است.نیست اما به عنوان الزامی برای مقام سیاست« پیروی یا توضیح»وجود سازوکار 

 در این خصوص قابل اشاره است.
  :ز ا به فراتر اگر احتیاطی کالن و نفوذ وی رهای در اختیار مقام تنظیمع قدرتتواند مجمومی«  قدرت نرم»قدرت نرم

-نظیمارتقا ت توانند مادامی که مقام احتیاطی کالن در راستایهای نرم میمحدوده ابزار احتیاطی ارتقا بخشد. توصیه

بوده «  طهای مقرراتی مرتببتغییر در چارچو»یا « آغاز  بکارگیری ابزارهای جدید احتیاطی کالن»گری  به دنبال 
ستای گذار احتیاطی کالن در رادر مقاطعی که سیاست« قدرت نرم»مفید واقع شوند )مثال: انگلستان(.  همچنین 

عنوان  ای دارد )بهباشد کاربرد ویژهگذار میکاهش موثر  ریسک سیستمی نیازمند به همکاری سایر مقامات سیاست
یستمی مکن است باعث انباشت سریع بدهی گردد و دارای آثار تقویت کننده ریسک سمثال افزایش مالیات بر سوخت م

عدم »یم تواند به صورت مستقگری میگر در چارچوب این سطح از قدرت تنظیمباشد(.  ارتباطات عمومی مقام تنظیم
ی کالن مقام احتیاط گیری انتظارت را  در مسیر مورد توجهگذاری را کاهش داده و شکلپیرامون سیاست« اطمینان

 قرار دهد.

 همکاری داخلی 3.5
ی کالن تواند دستیابی به اهداف احتیاطبین مقامات داخلی می« گذاری اطالعاتاشتراک»وجود سازوکارهای همکاری و 

لف ات مختهای مقامها و مسئولیتسازی نقشای از این سازوکارها به منظور مشخصرا تسهیل نماید. برخورداری از مجموعه
-وری میهای مرتبط با نظام مالی با هدف کاهش آنها ضرگذار و حصول اطمینان از همکاری در ارزیابی کلیه ریسکسیاست

مات گذاری مجزای مقابایست به نحوی طراحی شوند که  استقالل عملیاتی عملکردهای سیاستباشد. این سازوکارها می
 مذکور مشتمل بر موارد زیر است: گذار را نیز حفظ نماید. سازوکارهامختلف سیاست

 «به منظور «  )همانند ایرلند و سوئیس 2«یادداشت تفاهم»مشخص )همانند آلمان و ترکیه( و یا  1«تکالیف قانونی
 گر مختلف در راستای اهداف ثبات مالی.مابین مقامات ناظر و تنظیماشتراک اطالعات فی

 

 «برای ارتقا همکاری در سطح بدنه اجرایی نهادهای ناظر و  4«ریت ویژههای کاری با ماموگروه»و  ۳«های دائمیکمیته
 گر )همانند هند(.تنظیم

 

 گری احتیاطی کالن )همانند فرانسه و لهستان(های نهادهای مرتبط با تنظیمهمپوشانی عضویت هیئت مدیره. 
  امات را ا همکاری شده و این مقتواند باعث ارتقگذاری میشمول ثبات مالی در بین اهداف نهادهای مختلف سیاست

در این  سترالیابرداری از اختیارات خود در راستای استقرار ثبات مالی همراه سازد ) دو کشور انگلستان و ابرای بهره
 خصوص قابل اشاره هستند(. 

                                                                                                                                                                                   
1- legal obligations 
2 - memoranda of understanding 
3 - standing subcommittees 
4 - ad hoc working groups 
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 های اقتصادیرابطه بین سیاست احتیاطی کالن و سایر سیاست 6
های گردد. از آنجا که هر دو گروه سیاستهای پولی و مالی متاثر میز جمله سیاستها اسیاست احتیاطی کالن از سایر سیاست

سازد لذا برهمکنش آنها انتخاب ابزار سیاست احتیاطی کالن را مذکور هم بخش واقعی و هم بخش مالی اقتصاد را متاثر می
تواند در تضاد با سیاست احتیاطی کالن می هاسازد. هرچند یکی از نکات بسیار مهم آن است که اهداف این سیاستمتاثر می

المللی برای عملیاتی نمودن سیاست احتیاطی کالن برای رفع موفقیت قرار گیرد لذا اهمیت ایجاد چارچوب نهادی ملی و بین
 رابطه سیاست احتیاطی کالن با سایر 11 شکل(. در 2011و همکاران،  1های مورد نظر مورد نیاز است. )نیزآمیز مغایرت

ها در حوزه اقتصاد کالن و حوزه مالی ترسیم شده است. در ادامه به ذکر نکاتی در خصوص هریک از گریها و تنظیمسیاست
 موارد خواهیم پرداخت.

 
 

 
 های اقتصادی. رابطه بین سیاست احتیاطی کالن و سایر سیاست11 شکل

 گری احتیاطی خردرابطه بین سیاست احتیاطی کالن و  تنظیم 1.6
گری احتیاطی خرد در اهداف، حوزه تمرکز، رویکرد و  مالحظه ریسک و نیز کالیبراسیون سیاست احتیاطی کالن و تنظیم

ها و مدیریت گری احتیاطی کالن متمرکز بر شرایط، ریسک(. تنظیم2010و همکاران،  2زیبل-ابزار  با یکدیگر تفاوت دارند )شو
گذاران است. تمرکز بر موسسات مالی منفرد غالبا  تشخیص گذارن و سپردهمایهدر موسسات مالی انفرادی و کحافظت از سر

سازد. ها در سطح نظام مالی و نیز تشخیص همبستگی بین موسسات مالی و اهمیت سیستمی بالقوه آنها را میسر نمیریسک
ز آثار ناخواسته زیانبار موسسات مالی  گری در نظام مالی،  باعث غفلت ابنابرابن غالبا پیگیری صرفا چنین رویکردی از تنظیم

 گردد. های نظام مالی میبالقوه و یا بخشی از نظام مالی بر سایر بخش
رد خحتیاطی ادهد.  بر خالف رویکرد در مقابل رویکرد احتیاطی کالن نظام مالی را به عنوام یک کل مورد تحلیل قرار می

، رویکرد گیردیمنفرد دارای اثر محدود بر نظام مالی هستند( برونزا در نظر که ریسک را )به دلیل آنکه عموما موسسات مالی م
جمعی  نماید. این فرض درونزایی بدان دلیل است که موسسات مالی به صورتاحتیاطی کالن ریسک را درونزا نیز فرض می

ل زیب-شوت مالی منفرد باشد )مبادالت اقتصادی را به سمتی سوق دهند که ریسک نظام مالی بزرگتر از مجموع ریسک موسسا
 (. 2010و همکاران، 

                                                                                                                                                                                   
1 -Nier 
2 - Schou-Zibell, Albert and Song 
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ار رخی ابزبگردد؛ به عبارتی کاربرد غالبا فهرست  ابزار احتیاطی کالن مشتمل بر برخی از ابزار احتیاطی خرد نیز می
اطی حتیآفرینی مکملی، اقدامات سیاست ارغم نقشاحتیاطی خرد کاهش ریسک سیستمی را به دنبال دارد. با این حال علی

 گیری احتیاطی خرد شوند؛ عکس این تفسیر نیز برقرار است.توانند جایگزین تنظیمکالن نمی
 

 . مقایسه بین دیدبانی احتیاطی کالن و احتیاطی خرد2جدول 
 احتیاطی خرد احتیاطی کالن 

 اهداف
کاهش احتمال توقف مالی سراسری  در نظام 
مالی و بازداری از وقوع زیان قابل مالحظه به 

 تولید حقیقی

محدود نمودن احتمال توقف در موسسات مالی 
 کنندگانمنفرد و  حفاظت از مصرف

 موسسات مالی منفرد کل نظام مالی به عنوان یک کل تمرکز

 مالحظه ریسک
 ای وابسته بهغالبا درونزا )ریسک به عنوان پدیده

 شود(اقدامات جمعی مالحظه می
از  برونزا )ریسک به عنوان پدیده مستقل

 اقدامات سایرین است(

کالیبراسیون و 
 ابزار احتیاطی

 1«باال به پایین»
)کالیبراسیون بر مبنای ابعاد زمانی و مقطی 

 ریسک(

 2«پایین به باال»
)کالیبراسیون بر مبنای ریسک متال به 

 موسسات مالی منفرد(
 2010زیبل  و همکاران، -شو

 پولی رابطه بین سیاست احتیاطی کالن و  سیاست  2.6
ها بوده که غالبا با اهداف اشتغالزایی و نرخ رشد اقتصادی هدف از سیاست پولی در بسیاری از کشورها ایجاد ثبات قیمت

های مرکزی  (.  بر اساس چنین تعرفی از اهداف بانک2001 ۳باال و ثبات نرخ بهره و نرخ ارز تکمیل شده است )بوفینگر،
باثباتی را  فراهم نماید تا زیمنه رشد مداوم اقتصادی را فراهم نماید. به صورت همزمان مسئولیت دارند تا محیط اقتصاد کال 

وظیفه سیاست احتیاطی کالن محافظت از  ثبات در نظام مالی است از طریق ارتقا تابآوری  نظام مالی و جلوگیری از بروز و 
ایجاد رشد اقتصادی را بسیار با اهمیت  همچنین کاهش ریسک سیستمی است؛ لذا چنین سیاستی  نقش نظام مالی  در

 نموده است.
-ثبات را یادآور میهای باالی کالن اقتصادی نظام مالی بیالمللی هزینهحفاظت از ثبات مالی هم در بعد ملی و هم بین

در  های مرکزیشود. این امر خود شاهدی در خصوص این واقعیت است که چرا حتی در شرایط غیاب نهادسازس رسمی بانک
های مرکزی غالبا عالوه بر انجام اقدامات مرتبط با نمایند. در حال حاضر بانکهای احتیاطی کالن را پیگیری میعمل سیاست

های پذیریهای احتیاطی کالن،  تشخیص و دیدبانی ریسک سیستمی، ارزیابی آسیبگذاری پولی، به انجام تحلیلسیاست
 (.2006 4نمایند )کوگار،ثبات مالی اقدام می هایگزارشیز انتشار های مختلف اقتصاد و نناشی از زیربخش

گردید. این فرض غالبا وجود داشت که اگر با این حال رابطه ثبات مالی و سیاست پولی در گذشته بسیار ساده تصور می
نماید و بانک مرکزی فایت مییافته و کارا وجود داشته باشد، وجود ثبات قیمتی برای ایجاد ثبات مالی کبازارهای مالی توسعه

مستقل که مسئول ثبات قیمتی است برای ایجاد ثبات در نظام پولی کافی است. بحران اخیر مالی نشان داد که چنین دیدگاهی 
نماید پیشرط می(. امروزه وجود نظام مالی سالم که خدمات مالی را به صورت مناسبی ارایه2011 5عمیق نیست )کاریونا،

                                                                                                                                                                                   
1 -top-down 
2 -bottom-up 
3 -Bofinger 
4 -Cogar 
5 -Caruana 
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شرط موفقیت در تامین و محافظت از ثبات مالی موثر است؛ این در حالی است که سیاست پولی موثر خود پیشسیاست پولی 

های مرکزی به واسطه های اخیر شمار بیشتری از بانکها در سال(. عالوه بر ایجاد ثبات در قیمت200۷ 1است ) باریو و شیم،
کالن را عملیاتی نموده و به صورت مستقیم  مسئولیت تامین ثبات مالی گذاری احتیاطی اند که سیاستقوانین ماموریت یافته

های مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم المللی پول  که بانکبر عهده آنها گاشته شده است. بر اساس تحلیل صندوق بین
ص سایر کشورهای جهان این اند؛ در خصواحتیاطی کالن شده درصد  کشورهای اروپایی درگیر عملیاتی نمودن سیاست 89در 

 (.2014 2درصد برآورد شده است )بروکمیجر، 9۳نسبت 
مکمل هستند، اما همواره چنین شرایطی  ۳هاهای پولی و احتیاطی کالن  در برخی از بخشهر چند اهداف سیاست

ثبات قیمتی از طریق (. 2012 4تواند در جهت معکوس عمل نمایند )بو، کلرک و موژان،ها میبرقرار نیست و این سیاست
-کاهش صرف ریسک  نرخ بهره، ارتفا شفافیت و کاهش مخاطرات اخالقی منجر به ثبات مالی می 5،«های بازاراعواج»حذف 

(. با این وجود حتی اگر سیاست پولی در ایجاد ثبات قیمتی و کاهش نرخ تورم موفق باشد، لیکن ممکن 62006گردد )کوگار،
تواند رشد های مرکزی میپایین بانک ۷«های بهره مرجعنرخ»بات مالی باشد؛ به عنوان مثال است دارای اثر معکوس بر ث

های قیمتی دور از انتظار نیست. اعتبارات را به دنبال داشته باشد که در نتیجه آن بروز پذیرش ریسک تصاعدی و حضور حباب
در اقتصادهای بازکوچک افزایش در  8(.201۳یون و اسکور، ساز بروز بحران مالی گردد )دل آریچا، لتواند زمینهاین امر می

تواند باعث ورود جریان سرمایه به کشور، انباشت ریسک های بهره که برای کاهش فشارهای تورمی ضروری است مینرخ
کاهش در (. به صورت معکوس 201۳المللی پول، سیستمی و ایجاد عدم توازن در ارتباط با سایر اقتصادها گردد )صندوق بین

تواند تحرک شدید تقاضای داخل و نیز تقویت خروج جریان سرمایه را به همراه داشته باشد که این امر نیز های بهره نیز مینرخ
 ثبات مالی را تهدید خواهد نمود.

ست. های پولی و احتیاطی به هماهنگی بین ادوار مالی و تجاری وابسته ابه عنوان یک قاعده ظهور مغایرت بین سیاست
ها احتیاطی کالن و ابزار آن را تقویت نماید؛ عکس تواند سیاستاگر این دو نوع از ادوار با یکدیگر تراز شوند، سیاست پولی می

این حالت نیز برقرار است. زمانی که بانک مرکزی شرایط مالی را به دلیل ارزیابی از باالتر بودن حجم فعالیت اقتصادی از سطح 
ید و در این شرایط نیز مقام احتیاطی کالن  رشد سریع اعتبارات را حدود نماید، این اقدامات یکدیگر را بهینه آن محدود نما

توانند در مقطعی که بانک مرکزی به شدت پیگر تحرک نمایند.  با این حال به عنوان مثال این دو سیاست میتقویت می
خود قرارگرفته باشد، در جهت عکس یکدیگر حرکت  9شمضاعف اقتصادی در شرایطی باشد که دور مالی در وضعیت گستر

 نمایند.
های پیچده مورد بررسی قرارگرفته رابطه بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی کالن  در ادبیات اخیر مالی توسط مدلسازی

سازان مهای آن برای تصمیدارد که ارتباطات بین سیاست پولی  و ثبات مالی و داللت( بیان می201۳) 10است. کلوس
های افزایی این دو نوع سیاست  نسبت به مغایرتهای ساده بسیار پیچیده است. با این حال اثرات هماقتصادی  حتی در مدل

 (.201۳المللی پول، تر است )صندوق بینآن قوی
 

                                                                                                                                                                                   
1 -Borio & shim 
2 -Brockmeijer 
3 -segments 
4 - Beau, Clerc and Mojon 
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 . روابط متقابل سیاست احتیاطی کالن و سیاست پولی12 شکل

 
 ولی و احتیاطی کالنهای پ.مقایسه چارچوب سیاست. 3جدول 

 سیاست احتیاطی کالن سیاست پولی 
 تر و متغیرترطوالنی - سال ۳تا  1  - افق زمانی

 
 هدف غایی

ثبات »ثبات قیمتی که به صورت  -
نرخ تورم و مراقبت از آن در سطح 

 شود.تعریف می« پایین
نوسان معقول سطح فعالیت  -

 اقتصادی

ش پیشگیری از ایجاد و انتشار ریسک سیستمی)کاه -
 احتمال رخداد بحران مالی توام با ایجاد زیان باال در

 تولید و یا ایجاد هزینه برای برای بودجه عمومی(
کاهش اثرات تحقق ریسک سیستمی در صورت بروز  -

 آن
 
 
هایی شاخص

برای  تشخیص 
ها  و ریسک

ارزیابی شدت 
 آنها

بینی تورم در ارتباط با هدف پیش -
 مقرر

یت های ظرفشکاف تولید، شاخص -
برداری، حاشیه سود  تولید مورد بهره

 و..

 های مبین رشد بدهی فزایندهشاخص -
 هاگذاری بیش از حد داراییهای مبین ارزششاخص -
 های مبین کمتر از حد برآورد شدن ریسکشاخص -
های های مبین نقدینگی مازاد و  شاخصشاخص -

 های مبادالتیمرتبط با تشکیل دارایی و فعالیت
 تراز داخلی . خارجی اقتصاد های مبینشاخص -
 های مبین وضعیت خارجی بخش مالیشاخص -
 گذارانسطح اهرم بین موسسات و سرمایه -
های نقدینگی نسبت تامین مالی بازار و سایر شاخص -

 ایترازنامه
های عدم توازن سررسید دارایی و نقدینگی و شاخص -

 جریان دریافتی و پرداختی 
 
 

 اهداف میانی

 زار پولهای بهره بانرخ -
 نرخ ارز -

 آوری و ظرفیت جذب شوک نظام مالیتاب -
 دامنه نوسان دور مالی -
 نوسان قیمت دارایی -
سطح نااطمینانی مربوط به سالمت نظام مالی در  -

 ثباتی مالیزمان بروز بی
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۳5 
 سیاست احتیاطی کالن سیاست پولی 
 
 ابزار

 نرخ بهره سیاست پولی -
 مداخله در بازار ارز -
 های ذخیرهابزار نرخ -
 روابط عمومی -

لی جهت ایجاد و رهاسازی های داخکنندهتثبیت -
 1سپرها

 گری و نظارت احتیاطی کالن کاربردیابزار  تنظیم -
 روابط عمومی -

 
های مکانیسم

انتقال )عملکرد 
 ابزارها از طریق:(

-های تامین مالی دارایی بانکهزینه -

 ها
-های اعتباری مشتریان بانکهزینه -

 ها
 های تجارت خارجیقیمت -
 های داراییقیمت -

 هاای بانکی و سرمایهالزامات نقدینگ -
های بانکی مرتبط با ریسک و اکسپوژهای هزینه -

 موجود
ها جریمه افزایش مقیاس ریسک مفروض توسط بانک -

 و سایر موسسات مالی
 

 (2011کو، فریت و کومار
ن بنیا این سیاست است. در«  کاربردی نمودن»یکی از شرایط مهم برای انجام موثر  و کارای سیاست احتیاطی کالن 

ه بایست به صورت تدریجی به سمت و سوی چارچوبی پیچیده مشابگذاری مقامات مرتبط  مینمودن چنین گزینه سیاست
-می چنین چارچوبی را مشخص ۳پذیر الزم است حرکت نمایند. جدول گذاری تورمی انعطافگذاری هدفآنچه برای سیاست

طات اد ارتبابایست  توام با  ایجگذاری احتیاطی کالن میی سیاستنماید. همانند وضعیت سیاست پولی، استفاده از ابزارها
مون ی پیراعمومی پیچیده و پویا باشد. حداقل در زمان رونق ممکن است الزم باشد  که سیاست احتیاطی کالن با سیاست پول

 ها تکمیل گردد. رفع عدم تعادل

 2رابطه بین سیاست احتیاطی کالن و سیاست مالی 3.6
یاست احتیاطی کالن و سیاست مالی دولت )از طریق تحلیل مشترک ریسک و اقدامات همتراز( باعث کاهش هماهنگی س

وده آهسته نم تواند فرایند انباشت ریسک سیستمی راگذاری مسئوالنه مالی و مالیاتی میشود. سیاستاحتمال وقوع بحران می
 یاست مالیگردد. به عنوان مثال اعمال یک سهای بالقوه سکو باعث انباشت  سپرهای سراسری در  نظام مالی در برابر ری

ین ار  طی دمالیاتی که تشویق خرید امالک مستغالت در دوره صعودی دور مالی را به دنبال داشته و توام با افزایش قیمت 
ل مت افومالی به سدوره باشد باعث اوج گرفتن بیشتر دور مالی شده  و احتمال ریسک سیستمی و وقوع  تغییر جهت در دور 

های مالی و همراهی سیاست های وفور جریان ورودی سرمایه به کشور نماید. اقدامات هماهنگ بویژه در دورهرا تقویت می
بر سایر  اعث فشارتوانند منبع دیگری برای عدم تعادل بوده  و بها میدولت با ادوار  تجاری( بسیار مهم است زیرا این سیاست

محدود  ( و فضای الزم برای مانور دو سیاست اخیر را2010سیاست پولی و احتیاطی کالن شده )واتسون،  ها بویژهسیاست
گی د هماهنتوانگذاری احتیاطی کالن و سیاست مالی دولتی میسازد. بعالوه آنکه تاخیرهای زمانی مرتبط با دو نوع سیاست

 این دو نوع سیاست را دشوار سازد.

 پذیریتیاطی کالن و  رقابترابطه بین سیاست اح 4.6
پذیری نظام مالی تواند موسسات مالی را برای پذیرش ریسک بیشتر موجب شده که این امر آسیبپذیری میسطح باالی رقابت

دهد. به عنوان مثال در تالش برای برخورداری از سهم باالتری از بازار و حفاظت از موقعیت های بالقوه را افزایش میبه شوک
های مالی ممکن است عامدانه فرایند اعطای خدمات اعتباری را فارغ از استانداردهای موجود ای از بازار، بنگاهویژه در بخش

                                                                                                                                                                                   
1 -buffers 
2 -fiscal policy 
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-تسهیل نماید. چنین الگوی رفتاری بویژه در روند صعودی ادوار تجاری مشهود است. در خصوص رقابت بازار همچنین می

شوند مورد توجه قرار گیرند. این امر استداللی )یا بسیار مهم( ارزیابی میبایست احتمال توقف موسسات مالی که بسیار بزرگ 
بایست در خصوص تصمیمات مرتبط با ادغام و یا پذیرشی که منجر به مدافع این مقوله است که چرا مقام احتیاطی کالن می

للی  تهدیدی برای نظام مالی است المایجاد موسسات مهم شده که بزرگی مقیاس و یا ارتباطات آنها در سطح ملی و یا بین
مشارکت داشته باشد؛ غالبا چنین رخدادهایی توام با مخاطرات اخالقی بوده و فرض ضمنی ساختار مدیریت چنین موسساتی 

 نماید.های دولتی است، مشکالتی را ایجاد میکه غالبا توام با حمایت

 1های گزیررابطه بین سیاست احتیاطی کالن و مدیرت بحران و سیاست 5.6
برای  های گزیر  برای حفظ ثبات مالی با اهمیت است. بدین منظور الزم است تا چارچوبی مناسبمدیرت بحران و سیاست

  ت بالقوهها و عملکردهای مشترک مورد نیاز برای کاهش اثراحلهمکاری بین موسسات مرتبط ایجاد شود تا بواسطه آن راه
ل نان حاصگردد.  این امر الزم است تا در خصوص مبادله به موقع اطالعات کلیدی اطمیناخواسته از بحران مالی عملیاتی 

 های مالی از ناحیه دولت است. طراحی مناسب  چنینگیری در خصوص حمایتنمود که به عنوان مبنایی برای تصمیم
کاهش  زه برای پذیرش ریسک وتواند سایر اهداف سیاست احتیاطی کالن، تقویت انضباط بازاری، کاهش انگیچارچوبی  می

 (. 201۳المللی پول، نیاز برای مداخله احتیاطی کالن را موجب گردد )صندوق بین
 
 های احتیاطی کالنالمللی سیاستهای بینداللت 7

د لی خواهالملاند، سیاست احتیاطی کالن در معرض آثار بالقوه بیندر خصوص اقتصادهایی که تا حدود زیادی یکپارچه شده
 ترین موارد در این خصوص به شرح زیر قابل اشاره است:بود. مهم
 الی در متواند ثبات سازد، میسیاست احتیاطی کالن موثر که امکان کاهش بروز ریسک در یک کشور را به فراهم می

 طحسایر مناطق را حمایت نماید؛ زیرا  باعث کاهش اثرات جانبی منفی ناشی از حوزه مالی کشور مذکور در س
 گردد.المللی میای و بینمنطقه

 د، انهای ملی که برای کاهش انباشت شتابان ریسک سیستمی ناشی از  نظام اعتباری داخلی  طراحی شدهسیاست
د. در هدید شوتوانند به واسطه بروز پدیده  نشت ناشی از افزایش استقراض خارجی از ناحیه عوامل اقتصاد داخلی تمی

اقع تواند موثر وفقات متقابل بین کشورها  در خصوص اعمال سیاست احتیاطی کالن میخصوص رفع این چالش توا
 شود. 

 ر  ای اعتباهای داخلی رشد شتابانی را در  اعطتواند موجب گردد که بانکاقدامات احتیاطی کالن توسط یک کشور می
 المللی داشته باشندبه صورت بین

 ز اهای مالی موسسات مالی شور ممکن است باعث جابجایی فعالیتهای احتیاطی کالن در یک کتشدید در نظارت
-عالیتفتواند باعث توسعه گذاری احتیاطی کالن میآن کشور به سایر کشورها گردد. از سوی دیگر ضعف در سیاست

 ند. اهای مالی با ریسک باال در کشورهایی شود که زمینه جذب موسسات مالی از سایر کشورها را فراهم نموده
 ی در المللای و بینهای منطقهدامنه وسیع اثرات جانبی مثبت و منفی در مجموع  مفید بودن بالقوه هماهنگی

 سازد. های احتیاطی کالن را مطرح میخصوص سیاست
  

                                                                                                                                                                                   
1 -resolution 
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 های رخدادهای بحران در مقایسه با سیاست احتیاطی کالنمقایسه هزینه 8
 بندی است:قابل طبقه 1۳ شکلای مالی به شرح ههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحرانریسک

 

 

 
 های مالیهای اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به بازیگران مختلف ناشی از بحران. ریسک13 شکل

 
اشاره است. در دوره  های باالیی است و غالبا رقمی دو رقمی به عنوان سهی از تولید ناخالص داخلی در این خصوص قابلهای مالی غالبا توام با هزینهبحران
درصد تخمین زده شده است. این در 17درصد تولید ناخالص داخلی  17متوسط افزایش در بدهی دولت در ارتباط  با بحران مالی در حدود  2011تا  1970

توجه به این امر ضروری است که   (.2015المللی پول، درصد تولید ناخالص داخلی بوده است )صندوق بین 7حالی است که هزینه مستقیم بحران برابر با 
مالی نجات از بیرون مرتبط های مالی و شبههای مالی برآورد شده و قراتر از هزینههای مالی بیش از هزینهپیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران

گی در مجموع باعث کاهش سطح ثروت جامعه خواهند شد. اندازها و تخصیص منابع که همورانه از پساست؛ بویژه مالحظه زیان تولید، استفاده غیربهره

( در بررسی خود در خصوص یکصد رخداد بحران مالی نشان دادند که  به دلیل آرام  بودن طی 2014) 1«رینهارت و روگوف»
 سال طول کشیده است که اقتصادها با سطح درآمدی قبل از بحران بازگردند.  8شدن فرایند بهبود به طور متوسط 

سازد اما آنها غالبا دارای آثار بسیار ها را متاثر میعنوان یک قاعده عمومی نتایج رخدادهای سیستمی تمامی بخش به
مهمتری برای جامعه نسبت به موسسات مالی انفرادی هستند. بازیگران بازار غالبا انگیزه الزم را برای محافظت خود دارند 

( که این خود مبین آن 2011 2افظت از نظام را به صورت عمومی ندارند )شواتز،لیکن به صورت مستقیم انگیزه الزم برای مح
های موسسات مالی سطح ریسک باالتری را نسبت به آنچه از نظر اجتماعی بهینه شود مدیریتاست که چرا غالبا فرض می

گر اقدامات به موقع توسط مقام تنظیم(. این موارد غالبا اهمیت انجام 2000 ۳من،باندت و هارتپذیرند )دیشود، میتلقی می
بایست ریسک کل گستره نظام مالی را در نظر گرفته و اقداماتی را برای کاهش احتمال وقوع بحران نماید که میرا تایید می

 دهد.انجام می
است و لذا های مشخصی گری احتیاطی کالن نیز  همراه با هزینهگری، تنظیمبا این وجود همانند سایر انوع تنظیم  

ها برای نظام اقتصادی غالبا به سازی آن مقایسه گردد.  هزینههای عملیاتیبایست با هزینهمنافع ناشی از چنین سیاستی می
گردد )صندوق های مرتبط با کند شدن و افزایش هزینه ارایه خدمات مالی ظاهر میصورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و هزینه

-های سرکوب نمودن نوآور و ارتقا رقابت میتر همچنین باعث  تحمیل هزینهگری سختگرانهظیم(. تن2011المللی پول، بین

های احتمالی بکارگیری تر آن هزینه(.  به طور کلی دسترسی بیشتر به ابزار احتیاطی کالن و تنظیم دقیق2011گردد )شواتز، 
                                                                                                                                                                                   
1 - Reinhart &Rogoff 
2 - Schwartz 
3 - De Bandt  &Hartmann 
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بایست (. لذا هدف می2012  1)کمیته نظام مالی جهانی،دهد گذاری شده بیشتر، افزایش میهای هدفآن را به دلیل دخالت
آن باشد تا در نهایت  ابزاری انتخاب گردند که ضمن حمایت از رشد مداوم اقتصادی، جلوگیری از انباشت ریسک سیستمی را 

 نیز به دنبال داشته باشد.
قدامات منطقی است که بکارگیری اهای رخداد بحران این نتیجه غالبا در نتیجه تحقق ریسک سیستمی و تحمیل هزینه

ات مالی میته ثبپذیر است.  این امر در مطالعه کو ابزار پیشگیرانه در راستای حفظ ثبات کالن اقتصادی و مالی بسیار توجیه
با  یسهنها در مقاهای باالی بکارگیری ابزارهای منفرد احتیاطی کالن، منافع آرغم هزینه( تایید شده است که علی2012جهانی )

یشتر ب ایههای مرتبط )به صورت الزامات مربوط به تامین سرمایه باالتر برای موسسات مالی(  به صورت قابل مالحظهزینه
 است.

ه و به کمی شد های بکارگیری سیاست احتیاطی کالن در مقایسه با منافع بالقوه آنها به صورت آسانتریاز آنجا که هزینه
، ازدارندهها و منافع سیاست احتیاطی کالن به منظور آگاهی از اهمیت اقدامات بیص هزینهیابند، لذا تشخسرعت تحقق می

د دارد گذاری احتیاطی کالن وجوسازی ابزار،  عملیاتی نمودن سیاست و جلوگیری از انفعال که در ذات سیاستعملیاتی
 (2014ضروری است )کمیته ریسک سیستمی اتحادیه اروپا، 

 

 
 ییهای نجات از بیرون بحران مالی برای ایاالت متحده و کشورهای اروپاو هزینه ها. زیان14شکل

         http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis 
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ز انین نوع چسازی سیاست احتیاطی کالن معرفی شوند. هرچند تالش گردید تا ابعاد ناظر بر  معرفی و  پیاده مقالهدر این 
ورت صرسد بانک مرکزی نیز به شود، لیکن به نظر نمیگذاری در نظام مالی ایران به صورت رسمی پیگیری نمیسیاست

اط با ر ارتبده سازی این سیاست را به صورت فعال در دستور کار قرار داده است. با توجه به اهمیت تبیین شدغیررسمی پیاده
ع از ترین دالیل توجیهی برای بنیان نهادن چنین نوگذاری احتیاطی کالن، مهمدیدبانی ریسک سیستمی و انجام سیاست

 بندی است:گذاری در نظام مالی کشور بدین صورت قابل جمعسیاست
 رفته قرار نگ ی کشور مورد توجهگری احتیاطی در راستای ایجاد ثبات مالی در نظام مالنگرانه در تنظیمرویکرد جامع

 است.
 انده است. بینی تحوالت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران مغفول مو تحلیل و پیش گیری، تجزیهشناسایی، اندازه 
 های نظارتی مهمی وجود دارد.در قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی شکاف 

                                                                                                                                                                                   
1 - Committee on the Global Financial System 



 
 

۳9 
 

۳9 
 بل شناسایی است که غالبا برای نیل به اهداف مقطعی، های مختلف اقتصادی به صورت تاریخی در کشور قاسیاست

مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار داده است. در صورت وجود های میانثبات نظام مالی را به شدت بویژه در دوره
 شود.جایگاه برای سیاست احتیاطی کالن غالبا امکان بازدارندگی در این خصوص تقویت می

 مخاطرات اخالقی در نظام مالی ایران رو به گسترش است که پیگیری سیاست احتیاطی  اقدامات قابل تعبیر به عنوان
 تواند موثر واقع شود.کالن در شناسایی و مقابله با آنها می

 های دارای اهمیت سیستمی در نظام مالی کشور )موسسات مالی بزرگ و سایر موسسات مالی دارای تمامی گزینه
 گیرند.احتیاطی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار نمیگری اهمیت سیستمی( در  تنظیم

 های کنترلی در این خصوص طراحی نشده پتانسیل بروز پدیده سرایت در نظام مالی ایران بسیار باال است و مکانیسم
 است.

 های های نظام مالی همانند صندوقشود. در سایر بخشهای متعددی نامناسب ارزیابی میوضعیت سالمت بانک
 گردد.شستگی وضعیت نهادهای مالی نیز مناسب ارزیابی نمیبازن

 شود )به عنوان نمونه مشتقات مالی هرچند بازار مالی ایران از نظر تنوع ابزارهای مالی توسعه یافته محسوب نمی
تمی  در های باالیی برای بروز ریسک سیسشود( اما پتانسیلحجم باالیی از مبادالت در بازار مالی ایران را شامل نمی

 نظام مالی کشور وجود دارد.
  بانکداری سایه در نظام مالی ایران رو به گسترش است که پیگیری ابعاد مرتبط باثبات مالی در ارتباط با آن در

 شود.  گری مالی چندان قوی ارزیابی نمیتنظیم
 های مختلف است. اراییثبات کننده مهمی در بازار دتحوالت در نظام ارزی ایران ایجاد کننده رخدادهای بی 
  تحوالت بدهی دولت مبتنی بر قاعده مشخص نیست و آثار  مقطعی متعددی از این ناحیه بر نظام مالی کشور تحمیل

 شود.می
 های مختلف حقیقی در کشور همواره وجود داشته که اقدامات موثر و بازی در بازار داراییهای باالی سفتهفرصت

 شود. این جریانات شناسایی نمیمداوم برای مدیریت  مطلوب 
 المللی مالی کشور بوده  باعث های بانکی که همراه با کاهش حجم مبادالت بینالمللی بویژه تحریمتهدیدهای بین

 غفلت از تطبیق عملکردهای نظام بانکی کشور با تحوالت در نظام مالی دنیا شده است.
گذاری احتیاطی کالن پیشنهادات زیر در خصوص در خصوص سیاستهای مذکور  و معرفی صورت گرفته با توجه به چالش

 گردد:ایران ارایه می
 رسد با توجه به اهمیت موضوع تا زمان ایجاد شرایط قانونی با توجه به اهمیت سیاست احتیاطی کالن به نظر می

رفیت قوانین و مقررات برداری از حداکثر ظالزم به صورت غیر رسمی پیگیری انجام سیاست احتیاطی کالن با بهره
 موجود در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

  .پیگیری ایجاد ماموریت قانونی برای انجام سیاست احتیاطی کالن در کشور 
 :نقش آفرینی بانک مرکزی به عنوان مقام احتیاطی کالن به دالیل زیر 
 ،جایگاه قالب بخش بانکی در نظام مالی 
 ظام ارزی،جایگاه ویژه بانک مرکزی در ن 
 .رابطه ویژه مالی بین دولت و بانک مرکزی 
   بر اساس تجارب جهانی عمد تا مقام احتیاطی کالن در کشورهای مختلف در حوزه  عملکردی بانک مرکزی قرار دارد

 گری احتیاطی کالن برقرار است.و ارتباطات تنگاتنگی بین سیاست پولی و تنظیم
 مقاله 5یاطی کالن مبتنی بر مشخصات تبیین شده در قسمت انجام نهادسازی مرتبط برای مقام احت 
  ایجاد سازوکار الزم برای سنجش و پایش و دیدبانی ریسک سیستمی، شناسایی ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم

 حاضر. مقاله 4قابل بهره برداری در نظام مالی کشور بر اساس معرفی صورت گرفته در قسمت 
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 ر نظامبایی نهادهای دارای اهمیت سیستمی در نظام مالی و یا دارای عملکرد موثر ایجاد برنامه شخص برای شناس 
 مالی.

 های سرایت و انتشار ریسک سیستمی در نظام مالی.شناسایی مکانیسم 
 

 موارد زیر  قابل توجه است: در راستای پیشنهادات مطرح شده 
 د باشد. گری احتیاطی خرهی منفک از حوره تنظیمبایست از نظر نهادی دارای جایگانهاد نظارت احتیاطی کالن می

لقی گری احتیاطی کالن تگری احتیاطی خرد به عنوان زیرمجموعه تنظیمدلیل این امر آن است که گرچه تنظیم
-نجام گری احتیاطی خرد ابایست توسط نهاد تنظیمهای احتیاطی کالن میگردد لیکن اجرای برخی از سیاستنمی

 گری احتیاطی کالن قابل شناسایی است.ری برای تنظیمشود. جایگاه راهب
 ضی برای مات مقتهای اطالعاتی موجود مورد توجه قرار گیرد و اقداایجاد نظام اطالعاتی مورد نیاز با توجه به پایگاه

 های اطالعاتی صورت پذیرد.شناسایی و تکمیل شکاف
 زی تقویت شود.بنیه مدلسازی کالن بخش حقیقی و مالی اقتصاد در بانک مرک 
 ا بارتباط  های آموزشی و توسعه دانش بومی درهای مرتبط با نیروی انسانی، تدوین و اجرای برنامهایجاد پتانسیل

 گذاری احتیاطی کالن مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.سیاست
 نی ی قانوهاه به ظرفیتبا توجه به جایگاه مهم استقرار ثبات مالی، پیگیری غیررسمی سیاست احتیاطی کالن با توج

 موجود تا مقطع فراهم شدن جایگاه قانونی جامع و مناسب در بانک مرکزی پیگیری گردد.
  ثبات مالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. گزارشانتشار 
 .پیگیری استقالل بانک مرکزی اثربخشی سیاست احتیاطی کالن را نیز ارتقا خواهد بخشید 
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