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چکيده



2

پس از بحران مالی سالهای  2997تا  ،2991بانکهای مرکزی در بحبوحه استقالل از دولت و برخورداری از مزایای چارچوب تحليلی
قوی هدفگذاری تورم ،موفقيت خود در دستيابی به ثبات سطح عمومی قيمتها را جشن گرفتند .اما بحرانهای ماالی جهاانی در
عمل زمينه برای تفکر در مورد رسيدن به ثبات مالی را فراهم آورد .تاریخ به ما میآموزد بانکهای مرکزی همواره نقش دوگاناهای
را در حوزه سياستگذاری ایفا نمودهاند؛ تأمين و حفظ ثبات سطح عمومی قيمتها و ثبات مالی.
در این راستا ،ادارات ثبات مالی در بانکهای مرکزی دنيا در حال گسترش هستند .شایان ذکر است بيشتر بانکهای مرکزی کاه
در شرایط وقوع بحرانها تأسيس شدند ،به تأمين مالی دولت پرداختند و نقش واقعی خود را در مدیریت بحرانهای مالی در ابتدای شاروع
فعاليت اجرا نمودند .ولی در حال حاضر ،در شرایطی که ساختار ثبات مالی از استحکام خوبی برخوردار است ،در عمل مدلهاای تحليلای و
ابزارهای کالن احتياطی مناسب برای اصالح نظام مالی در شرایط وقوع بحران ،توسعه الزم را نيافتهاند و در واقع به مثابه چالشهاایی بارای
بانکهای مرکزی دنيا برای اجرای سياستها محسوب میشوند .بنابراین در حالی که بسياری از اقتصاددانان دانشگاهی به منظاور تمامين
کارایی ابزارهای کالن احتياطی از سياستهای پولی مبتنی بر قاعده طرفداری میکنند ،بيشتر مقامات بانکهای مرکزی باه سياساتهاای
پولی بر اساس صالحدید عالقهمند هستند زیرا از نظر آنان هر وضعيت اقتصادی به نوبه خود ویژه و بینظير است.

واژگان کليدی:

ثبات مالی ،ثبات سطح عمومی قيمتها ،سيستم مالی ،نظارت خرد و کالن احتياطی.

طبقهبندی G21 ,E51 ,C23 ,C16 : JEL
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 .5مقدمه
در دوره مالی منتهی به بحران مالی سالهای  7002تا  ،7002بانکهاای مرزا ی دساتاوردهاقی لابا
مالحظه بهمنظور دستيابی به ثبات سطح عمومی ليمتها زسب نمودهاند و در زنار استقالل از دولات
به همراه ساختار تحليلی مستحکم در جهت هدفگذاری تورم از عنوان خود به عنوان اربابان دنياا قااد
میزردند .بحران مالی جهانی زنگ خطری برای بانکهای مرز ی دنيا بود زه در عاي فللات از ثباات
مالی ،فقط و فقط ثبات ليمتها را هدف لرار داده بودند .بنابراق  ،نقش دوگانه باناکهاای مرزا ی باه
لحاظ تارقخی همواره عبارت بودهاست از :حلظ ثبات سطح عمومی ليمتها و ثبات مالی .در اق مقاله
ضم تبيي تقوقت بنيانهای دپارتمان ثبات مالی بانکهای مرز ی در سالهای اخير ،ضارورت نقاش
بانک مرز ی در اقجاد ثبات مالی در التصاد را مورد بررسی لرار خواهيم داد و نوآوریهای ساختاری به
منظور ارتقای تعامالت ميان وزارت التصاد ،بانکهای مرز ی و هيأت نظار مالی مورد توجه لرار خواهد
گرفت .هيأت ثبات مالی در لالب بانک تسوقه بي المللی 7زه از آن به عنوان بانک مرزا ی باناکهاای
مرز ی قاد میشود ،همکاری متقاب ميان مقامات پولی زشورهای تأثيرگذار و فعال در عرصاه التصااد
بي المل را تدارک میبينند و شورای نظارت بر ثبات مالی تحت نظاارت خ اناهداری اقااتت متحاده
آمرقکا فعاليت نموده و بهتازگی ني در اروپا انجمنی با عنوان رقسک نظاممند با نظاارت باناک مرزا ی
اروپا تأسيس شده است .در حالی زه مأمورقت راهبری ثبات مالی در اروپا به عهده بانک مرز ی اسات،
اق وظيله در اقاتت متحده آمرقکا به عهده خ انهداری است زاه رقشاه پياداقش آن را باقاد در لا وم
اقجاد بستر مناسب در دوران پس از بحران مالی به واسطه مقادقر معتنابه ضمانتها و منابع ماورد نيااز
در تجهي نهادهای مالی در دوران بحران جستجو نمود .البته اگرچه تازنون چارچوبها و سااختارهاقی
تدوق شدهاند ،اما ساختار منسجم تحليلگرانه به منظور اقجاد ثبات مالی باقد قک مسير طوتنی را طی
نماقد ،ضم آنکه اق ساختار در شراقطی اقجاد میشود زه هنوز هم مدل مالی مناسبی برای الادامات
و انجام مأمورقتهای بانک مرز ی بهطور جامع در دنيا تعرقف نشده است ،و مقامات پاولی زشاورهای
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فعال به جمع بندی واحدی برای دستيابی به اب ارهای زالن احتياطی به منظور تسهي نظاام ماالی در
دوران بحران دست نيافتهاند.
چارچوب تکامل یافته پولی و مالی
بانکهای مرز ی بهطور سنتی دو هدف ثبات مالی و پولی را دنبال میزردند .باه بياان دقگار ،اقا دو
هدف دو روی قک سکه هستند .اخالل و قا ورشکستگی سيستم مالی بار روی بخاش حقيقای التصااد
تأثير می گذارد و آثار آن در شکاف توليد و نرخ تورم نمود پيدا میزند .به طرقق مشابه بیثباتی بخاش
مالی ممک است در اثر عدم تعادلهای پولی در التصاد اقجاد شده باشد .بحران مالی سالهاای 7002
تا  7002از سياستهای پولی بيش از حد انبساطی در قک بازه زمانی بلندمدت ناشی میشاود .پاساز
دوران هدفگذاری پولی و سپس هدفگذاری تورمی ،ازنون تزم است چارچوب جدقدی برای سياست
پولی اندقشيده شود تا به ثبات مالی بيشتر توجه زند.
هدف مشترک ثبات مالی و پولی مقابله با هرگونه انبساط اعتباری ناامتوازن اسات زاه ممکا
است به انواع فشارهای التصادی از جمله تورم بات و قا حباب ليمت داراقیها منجر شود.
با نگاهی به تارقخچه بانکداری مرز ی ،مشاهده میزنيم زه بانکهای مرز ی لارن  2نقشای
اساسی در جلوگيری از تکانههای مالی( 7گودهارد  ) 211داشتهاند .در آن زمان ،دفدفه بانک مرز ی
برای اقجاد ثبات مالی بهطور معناداری مهمتر از اقجاد ثبات پولی بوده اسات ،باه گوناهای زاه پاس از
جنگ جهانی دوم توافقنامه برت وودز به تشکي بازارهای مالی با ثبات در بلندمدت منجر شده اسات.
هرچند زه سطح عمومی ليمتها با ظهور دورههای تاورمی باات (مانناد شاوک ليمتای نلات در دهاه
 ) 220ثبات زمتری داشتند.
در نتيجه ،در دوران معاصر نقش پولی بانک مرز ی در زاانون توجهاات و اولوقاتهاای باناک
مرز ی لرارگرفته تا حدی زه نقش ثبات مالی در دوره منتهی باه بحاران ماالی ساالهاای  7002تاا
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 7002مورد فللت دوچندان والع شده است .در دوران پس از بحران ماالی باناکهاای مرزا ی نقاش
فعالی در توسعه ثبات مالی اقلا نمودند.
در ادامه و پيش از بررسی نقش ثبات مالی چارچوب زلی ثبات پولی ،ثبات مالی و نظاارت ماالی ،ماورد
تج قه و تحلي لرار خواهد گرفت و چهار هدف متماق برای تبيي چارچوب تکام قافتاه ماالی و پاولی معرفای
میشوند :اق چهار هدف ثبات پولی ،ثبات مالی (زالن احتياطی) ،ساالمت مؤسساات ماالی (خارد احتيااطی)،
بازارهای زارا به همراه رفتار منصلانه با مصرفزنندگان (انجام زسب و زار) هستند.
زرمرز و همکاران (  )700و هرقنگ و زرمس )7001( 7دقدگاه زلای در خصاو

اهاداف نظاارتی و

ني ساختارهای نظارتی متلاوت را ارائه و با قکدقگر مقاقسه زردند زاه در اقا راساتا مادلهاای نظاارتی اصالی
عبارتند از . :مدل بخشی با ناظران مستق در حوزه بانکداری بيمه و اوراق بهادار .7 ،مدل ناظر واحد زاه در آن
تنها قک ناظر بانکی به منظور هداقت زسب و زار و ني الدامات خارد نظاارت احتيااطی فعاليات مایزناد و .
مدل دو للهای برای سياست خرد احتياطی و انجام زسب و زار با در اختيار داشت نااظران مساتق باه منظاور
هداقت زسب و زار و الدامات خرد احتياطی.
در اق مقاله ،به منظور زشف ارتباط ميان نظارت خرد و زاالن احتيااطی بار مادل دو للاهای
تمرز میزنيم .استدتل تي برگ به عناوان نخساتي برناده جااق ه نوبا در التصااد آن اسات زاه
سياستگذار پولی به منظور دستيابی به هر قک از اهداف سياستی ،حدال به قاک ابا ار سياساتی نيااز
دارد .در عم  ،اب ارها و اهداف سياستی مختلف روابطی تنگاتنگ دارند .سااختار نهاادی مناساب باقاد
هماف اقی بي اهداف را بهوجود آورده و مجوز ح و فص شالاف و متنااوب تعاار هاای اصالی را در
اختيار داشته باشد .بنابراق  ،چالش اصلی آن است زه اهداف موجود در نظارت حازميتی تلليق شاوند
زه در آن هماف اقی ها فلبه داشته و هنگام بروز تضاد امکاان تخصايا اهاداف باه هار قاک از اجا ای
حازميت وجود داشته باشد.

______________________________________________________
1. Kremers, et al
2. Herring and Carmass
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چارچوب سياستی برای قک نظام پولی و مالی را نشان میدهاد .بارای ساادهساازی ،هار

شک

سياست قک اثر اوليه بر هدف مستقيم و قک اثر ثانوقه بر اهداف ن دقک به آن دارد .در شک

 ،خطوط

پيوسته اثر مستقيم و خطوط نقطهچي اثر ثانوقه را نشان میدهند.
شکل .5چارچوب سياستی نظام پولی و مالی
اهداف نهایی

اهداف ميانی

سياست

(سطح تأثير)

رشد التصادی باثبات

ثبات ليمتی

سياست پولی

(نظام التصادی)

حماقت از مصرفزنندگان

ثبات مالی

سياست زالن احتياطی

(تک تک مؤسسات)
سالمت مؤسسات مالی

بازارهای ساختارقافته به همراه رفتار

سياست خرد احتياطی

هداقت زسب و زار

منصلانه با مصرفزنندگان

فرو

بحثها درخصو

ساختار نظارتی در بيشتر موارد بر اقا موضاوع دتلات دارد زاه در

مجموع ،چهار حوزه سياستی لابليت تلکيک داشته و اب ارهاقی زه برای پيشبرد قک هدف زاربرد دارند
نافی اهداف دقگر نيستند .روقکرد متداول در مورد ثبات مالی بهطور ضامنی فار

مایزناد سيساتم

میتواند با اقم زردن تکتک مؤسسات مالی اقم شود ،اما اق امار صاحيح نيسات و بياانگر خطاای
ترزيب است ،همانطور زه در پاراگراف بعدی نشان داده شده است .در اق راستا ،بهتر است زه هرمی
از اهداف ميانی را تصورزنيم .دو هدف ميانی اوليه قعنی ليمت و ثبات مالی به قک اندازه مهام باوده و
اثر لاب توجهی روی التصاد دارناد .دو هادف مياانی ثانوقاه قعنای مؤسساات ماالی ساالم و بازارهاای
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ساختارقافته و خوشرفتار ني به قک اندازه مهم هستند .اقنها در هر مؤسسه مالی به تنهاقی مورد توجه
لرارگرفته و هدفشان حماقت از هر قک از مصرفزننادگان اسات .دو هادف مياانی اولياه زاه دقادگاه
سيستمی دارند ،به مراتب از دو هدف ميانی ثانوقه مهمترند زه نگاه فاردی دارناد؛ چارا زاه ولتای هار
سيستم دچار مشک میشود ،ز اج ای آن ني با مشک مواجه میشود .اف ون باراق  ،ثباات سيساتم
مالی به مراتب مهمتر از اج ای تشکي دهنده آن است .در قک التصاد مبتنی بر بازار ،بنگااههاای ماالی
باقد امکان ورشکستگی داشته باشند تا دچارمخاطرات اخاللی نشوند ،مگر اق زه تهدقد رقسک نظاام-
مند وجود داشته باشد .برن مير و همکاران ( )7002به اق اقده میپردازند زه نظارت بانکی باازل زاه
بهمنظور محافظت از سيستم است ،برای محافظت از اج ا ني زلاقت مینماقد.
اما در تالش برای محافظت بيشتر مؤسسات مالی خودشان میتوانند طوری رفتار زنند زاه در
مجموع سيستم را دچار اخالل نماقند .فروش قک داراقی زماانی زاه ه قناه رقساک آن افا اقش پيادا
میزند ،ممک است وازنش احتياطی از دقدگاه بانک تلقی شود؛ اما اگر خيلای از باناکهاا اقا طاور
رفتار زنند ،ليمت داراقیها رق ش نموده و مؤسسات مالی را مجبور خواهد زرد تا گاامهاای ماؤثرتری
برای بهبود مولعيت خود بردارند .وازنش بانکها به چني فشاری خود باه خاود باه زااهش ليمات و
نوسانات در بازار داراقیها منجر میشود .بنابراق  ،سياستهای خرد در سطح زالن مایتوانناد مخارب
باشند.
دو استنباط از اق موضوع در زالم تي بارگ لابا برداشات اسات؛ نخسات آن زاه در زناار
بررسی تأثير قک اب ار در قک حوزه بر روی اهداف ميانی آن ،اهداف حوزههای دقگر نيا ماورد ارزقاابی
لرارگيرد .آگاهی از اق اثرات متقاب به انتخاب و زاربرد اب اری منجر میشود زه به حاوزههاای دقگار
زمتر آسيب رسانده ،بنابراق  ،نتاقج زلی بهتری به همراه دارد .دوم اق زه اجتناب از تضاد بي اهاداف
همواره ميسر نيست .در اق موارد ،تعرقف قک سيستم هرمی از اهداف اجتنابناپذقر باوده و درچناي
وضعيتی مالحظات زالن احتياطی باقد بر مالحظات خرد ارجحيت داشته باشد .در شاک  ،7هرمای از
اهداف پيشنهادی نشان داده شده است .اگر انجام قک زسب و زار و سياست خارد احتيااطی در عما

______________________________________________________
1.Brunnermeier, et al
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لاب تلکيک باشند ،سلسله مراتب هرمی بي اق دو تزم نبوده و هر قک مایتواناد توساط قاک نااظر
جداگانه به بهترق نحو اراقه شود (برای اطمينان سياست خرد احتياطی نباقد بر هاداقت زساب و زاار
مسلط باشد -هر بانک با مدل زسب و زار زه با مشاترقان برخاورد و همااهنگی مناسابی نادارد ،باقاد
امکان حذف از سيستم داشته باشد).
در مقاب  ،سياست زالن احتياطی نمایتواناد از سياسات خارد احتيااطی تلکياک شاده و در
حقيقت سياست زالن باقد ارجحيت داشته باشد زه اق به تنظيمات نهادی نياز دارد ،باه گوناهای زاه
سياست زالن احتياطی سياست خرد احتياطی را جهتدهی نماقد .بنابراق  ،انجام زسب و زار میتواند
به عنوان هدف جداگانهای با ناظر و اب ار خود درنظر گرفته شود؛ اما از قک سوی ،رابطه باي سياسات
پولی و ثبات ليمت به عنوان هدف و نرخ بهره به عنوان اب ار سنتی آن و از سوی دقگار ،نظاارت زاالن
احتياطی با هدف ثبات مالی و اب ارهاقی را زه تکمي زننده اب ارهای خرد احتياطی (سرماقه و ال اماات
نقدقنگی) هستند ،چطور باقد در نظر گرفت؟ اعتقاد دارقم زه بحران نشان داده است اق موضاوع از دو
هدف مج ا با اب ارهای مربوطه نيست ،بلکه بهطورنسبی رابطهای متقاب شام دو هدف و دو اب ار است.
شکل  .2سلسله مراتب اهداف
اهداف
ثبات مالی سياست
کالن احتياطی

هدایت کسب و کار

سالمت مالی سياست

سطح

ثبات مالی

اقتصاد

مؤسسات

خرد احتياطی

اق موضوع ما را وارد حوزه جدقدی مینماقد زه سياست پولی باقد بهطور نظاممند نتااقجش را
نه تنها برای ثبات ليمت ،بلکه برای ثبات مالی ني به حساب آورده و سياست زالن احتياطی ناه فقاط
اراقهزننده ثبات مالی ،بلکه در خدمت ممانعت از حبابهای تورمی باشد.
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بحرانهای مالی مشابه آنچه زه در آسيا اتلاق افتاد و بحران مالی اخير بهروشنی نشان دادهاناد
زه سياست پولی محدود زه فقط به نرخ بهره میپرداخت باقد با سياست پولی نظارتی زالن احتيااطی
وابسته به اب ارهای خرد و زالن احتياطی ادفام شود.
از نظر سازمان نظارتی اق امر به رابطهای تنگاتنگ بي مقامات پولی و نااظران سياساتهاای
خرد و زالن احتياطی نياز دارد .بانک مرز ی تکام قافته هر سه وظيله سياسات پاولی ،ثباات ماالی و
نظارت مالی را همزمان اجرا مینماقد (به عنوان مثال ،نظارت احتياطی).
ثبات مالی در سطح ملی یا بينالمللی؟
آقا بانک مرز ی زشورها میتوانند خودشان به ثبات مالی دست قابند قا نياز باه تعاما باا زشاورهای
دقگر دارند؟ ثبات مالی قک زاتی عمومی است ،به نحوی زه توليدزننده نمیتواند زسای را از مصارف
آن زات منع نماقد و مصرف قک نلر از مصرف دقگران را تحت تأثير لرار نمیدهاد .پرساش مهام اقا
است زه آقا دولتها میتوانند اق زاتی عمومی را در سطح ملی و در بازارهای ماالی جهاانی اماروزی
عرضه نماقند؟
در سطح جهانی انجم ثبات مالی تأسيس شده تا در سطح بي المللای زاار مقاماات ماالی هار زشاور
(وزارت امور التصادی ،بانک مرز ی و آژانسهای نظاارتی) و اساتانداردهای باي المللای (مانناد زميتاه نظاارت
بانکی بال و انجم استانداردهای حسابداری) را به منظور توسعه و ارتقای اجرای نظارت و لاانونگاذاری ماؤثر و
سياستهای دقگر مالی ،هماهنگ نماقد .با همکاری مؤسسات مالی (مانناد باناک جهاانی ،صاندوق باي المللای
پول ،سازمان توسعه و همکاریهای التصادی و بانک تسوقه بي المللی) انجما ثباات ماالی نقااط آسايبپاذقر
سيستمهای مالی را در راستای دستيابی به ثبات مالی جهانی مورد توجه لرار میدهد.
مهمترق زارهای انجم ثبات مالی عبارتند از:
 .ارزقابی نقاط آسيبپذقر سيستم مالی جهانی و شناساقی و بازبينی بر مبنای بههنگام بودن و
استمرار امور نظارتی و مقرارتی مؤثر زه الدامات مرتبط نيازمند توجه و بررسی نتاقج آنهاست.

______________________________________________________
(1.National Central Banks )NCB
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 .7ارتقای همکاری و مبادله اطالعاتی بي مقامات ثبات مالی،
 .پاقش و مشاوره در جهت توسعه بازار و ملاهيم آن به منظور اجرای سياستهای مقرراتی،
 .4مشاوره و پاقش نمونههای موفق در دستيابی به استانداردهای مقرراتی،
 .5به زار بست استراتژی مناسب جهت توسعه الدامات سياستی استانداردهای بي المللی برای
حصول اطمينان از بههنگام بودن و هماهنگی و تمرز بر اولوقتها به همراه شناساقی خألهاای
موجود.
 .6تنظيم دستورالعم های تزم به منظور حماقت از تأسيس مراز علمی نظارت،
 .2پشتيبانی از برنامهرق ی آتی احتمالی به منظور زنترل و مدقرقت بحران برون مرزی بهوقژه با
توجه به بنگاههای مهم نظاممند،
 .1همکاری با صندوق بي المللی پول برای هداقت سيستم هشدار سرقع.
انجم ثبات مالی در بيشتر موارد نقش مشاوره و تحليلی دارد .ازنون مسأله اق است زاه آقاا
ادفام بيشتر نياز به همکاری بيشتر ني دارد؟ چالش اصلی بهوقژه در اروپاا باهمنظاور صايانت از ثباات
مالی ،از بانکداری بي المللی نشأت میگيرد .بانکهای اروپاقی بي المللی در موارد شکست باازار اثارات
خارجی دارند .حدال  46گروه بانکی با فعاليتهای مهم بي المللی در اتحادقه اروپا وجود دارد زه 61
درصد ز داراقیهای تلليقی بانکهای اتحادقه اروپا را در اختيار دارند 7.اق نشان میدهد زاه باناک-
های اتحادقه اروپا با فعاليتهای بي المللی سهم لاب توجهی از ز داراقیهای بانکهای اتحادقه اروپاا
را دارند .بانکداری بي المللی فقط محدود به اتحادقه اروپا نيست ،بهوقژه واساطهگاران ماالی انگلساتان
بازقگران زليدی هستند .به عالوه بانکهای زشورهای دقگر اروپاقی ( 5زشور) بيشتر داراقیهاای 7
زشور جدقد اروپاقی را در اختيار دارند.
جدول  ،اندازه بانکهای بي المللی را در زشورهای مختلف نشان میدهاد .چنادق شااخا
برای اندازهگيری طيف وسيعی از فعاليتهای بانکی در زشورهای مختلف وجود دارد.

______________________________________________________
1. Shoenmaker and Oosterloo.( 2005).
2. Trichet .(2007).
3. Sullivan .(1994).
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جدول .5طيف جغرافيایی فعاليتهای  06بانک برتر
کشور مادر/مبدأ

کشورهای دیگر

بانکهای آمریکا

21

77

بانکهای آسيا و اقيانوسيه

16

4

5

42

بانکهای اروپایی

شاخصی زه در بيشتر موارد استلاده میشود ،شاخا بي زشوری بوده زه به صورت متوسط
فيروزنی داراقیهای خارجی به ز داراقیها ،درآمد خارجی به ز درآماد و اشاتلال خاارجی باه زا
اشتلال محاسبه میشود .شونميکر و ون وتئيک ،)7002( 7اق شاخا را برای  60زشور ب رگ با آمار
سال  7005محاسبه نمودند.
جدول  ،نشان میدهد زه بانکهای آمرقکاقی و آسايا-اليانوسايهای ابتادا باه صاورت داخلای
آراقش قافته و درجه ادفام مالی آنها محدود شده است .بنابراق  ،ثبات ماالی ،اساتراتژی منطقای بارای
زشورهای آمرقکا و آسيا -اليانوسيهای دستيابی به ثبات مالی است .در مقاب  ،نلوذ باي المللای باناک-
های اروپاقی ن دقک  50درصد است .جدول نشان میدهد زاه ساطح ادفاام در اروپاا ممکا اسات
نيازمند روقکرد هماهنگ در سطح اروپا باشد.
تعام نظامهای بانکی زه به شدت در عرصه بي المل صاحب نلوذ هستند ،در زناار مادقرقت
ثبات مالی داخلی ،ممک است به عنوان قک وقژگی نهادی بسيار ضعيف در اروپا تلقی شود ،زقارا اقا
مسأله زه مقامات هر زشور ال امی برای حلظ ثبات مالی در سيستم خود دارند ،باه زااهش تماقا باه
مشارزت در ح معضالت زشورهای دقگر عضو اتحادقه اروپا منجر میشود .برای تدوق اقا موضاوع،
دو مدل بانکهاقی زه به تليير ساختار سرماقه خود میپردازند ،مورد بررسی لارار گرفتاه اسات؛ مادل
تک زشوری و مدل چند زشوری.

______________________________________________________
1. Transnationality Index
2. Schoenmaker and Van Laecke .
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مدل حمایت مالی 5تک کشوری
فرقکساز )700 ( 7مدلی از ه قنه و فاقده حماقت مالی اراقه میدهد .مدل با روقکردی گذشاتهنگار باه
بررسی اق موضوع میپردازد زه آقا بانک پس از ولوع بحران مالی باقد ساختار سارماقه خاود را تلييار
داده و قا تعطي شود؟
گ قنه ادامه فعاليت و قا تعطي شدن بانک را با متلير  xبا مقادقر صلر و قک نشان میدهيم .باه عاالوه،
 θم اقای اجتماعی تليير ساختار سرماقه و  Cه قنههای آن است .م اقای تليير ساختار سرماقه شام آن دساته
از م اقاقی است زه از مح اجتناب از سراقت بحران به بانکها و مؤسسات مالی و اعتبااری دقگار اقجااد شاده و
در جهت حلظ ثبات مالی است .ه قنه تاداوم عملياات باناک باا  Ccو ه قناه تعطيا زاردن فعاليات باا  Csو
اختالف آنها را با  Cنشان میدهيم .حالت  C<0امکانپذقر است ،اما وضعيتی را نشان میدهد زه تاداوم عملياات
بانک ارزانتر از متولفشدن آن است ،پس ادامه فعاليت بانک منطقای باوده و تصاميمگياری راجاع باه تلييار
ساختار سرماقه آسان به نظر میرسد .در چني فضاقی ،راهح های بخش خصوصای امکاانپاذقر باوده و باناک
مرز ی میتواند نقش قک زارگ ار صادق را اقلا نماقد .تصميم بهينه برای مقامات مالی مایتواناد بيشاينهزاردن
)(θ -C

باشد ،بهطوری زه:
if   C  0

( )

if   C  0

x  1

x *  0

اق مدل ساده نشان میدهد هر زمان منافع ز دخالت مقامات دولتی بيش از ه قناههاای آن
باشد ،بانک ساختار سرماقه خود را تليير میدهد .اگر لرار شد حماقت مالی انجام گيرد مقامات دولتای
به مي ان  Cمشارزت میزنند.

______________________________________________________
1. Bail Out
2. Freixas.
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مدل حمایت مالی چند کشوری
فرقکساز (  )700سازوزار مدل چند زشوری را به اق صورت در نظر میگيرد زه ساختار سرماقه بانک
زمانی تليير میقابد زه مشارزت مالی زافی از سوی زشورهای مختلف انجاام پاذقرد .اقا نموناهای از
همکاری مترلی است ،به اق معنا زه زشورهای مربوطه با هم دقدار میزنند تا درقابند به چه مي ان
آمادگی مشارزت در تليير ساختار سرماقه را دارند زه با حرف  tنشان میدهيم .اگر زا وجاوهی زاه
حاضرند مشارزت نماقند از ه قنههای آن بيشتر باشد ،ساختار سرماقه در بانک تليير میقاباد .تصاميم
به صورت زقر است:


() 7

) i  (t j  c j
t

x* = 1

) i  (t j  c j
t

x*=0

و هدف زشور  jام بيشينهزردن:
* 

) x  ( j  t j

( )
اق بازی ممک است چند تعادل داشته و باه وقاژه تعاادل گوشاهای در

و

رخ

خواهد داد ،مشروط بر آن زه برای هر  jرابطه زقر برلرار نباشد.
 j  jCj  0

() 4

اق بدان معناست زه هيچ زشوری به تنهاقی حاضر نيست تليير ساختار سرماقه را تأمي مالی
زند .بهطور مشخا اگر اق تعادل انتخاب شود ،سياست تليير ساختار سرماقه زلاقت نخواهد زرد ،به
نحوی زه بانکها هيچگاه ساختار سرماقهشان تليير نخواهد زرد.
اق زه در بيشتر موارد تعادل گوشهای رخ میدهد با اق والعيات توضايح داده مایشاود زاه
بخشی از آثار خارجی (مثبت قا منلی) از حيطه مسئوليتهای زشور مادر /مبدأ خارج میشاود (البتاه
بهتر است فر

زنيم زشوری زه بيشترق م اقای اجتماعی را از تلييار سااختار سارماقه مایبارد باه

عنوان زشور مادر /مبدأ باشد).
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زشورها به صورت زقر ،گروهبندی میشوند :زشور مادر /مبدأ با

 ،Hزشورهای اروپاقی دقگر با E

و زشورهای بالیمانده دنيا با  Wنشان داده میشود .م اقای اجتماعی ني میتواند به م اقاای اجتمااعی
در زشور مادر /مبدأ )

 ،م اقای اجتماعی در زشورهای اروپاقی دقگر )

اجتماعی در زشورهای دقگر دنيا )

θ

 ( θو م اقاای

( تلکيک شود.
w
E
w
  j   h    e , j    w, j
j 1
jH
jE

()5

در اق رابطه  h , eو  wشاخاهای م اقای اجتماعی در زشور مادر /مبدأ ،زشورهای اروپااقی
و زشورهای دقگر دنيا هستند (منظور از م اقای اجتماعی ،آن دسته از آثار خارجی هستند زاه توساط
شکست احتمالی مؤسسات مالی اقجاد میشوند).
مجموع h ,eوwبرابر قک است .زمانی زه م اقای اجتماعی ز برابار م اقاای اجتمااعی زشاور
مادر /مبدأ است θ ،ن دقک  θبوده ،بنابراق  hبه سمت قک مي مینماقد ،در نتيجه ،زشور مادر /مبدأ
تماق به حماقت مالی مؤسسه قادشده دارد .در موارد دقگر قعنی زمانی زه

( زشور مادر /مبادأ

تنها با م اقای اجتماعی حيطه خودش تعام خواهد نمود .اق در حالی است زه زشورهای مادر /مبادأ
انتظار دارند زه زشور مي بان/مقصد لسمتی از ه قنههای زشور مادر /مبدأ را پرداخت نماقاد .ترتيباات
زنونی زه بر اساس مقررات هر زشور است آثار خارجی مرتبط با تجاارت باي الملا زشاورها را فالاد
ارزش مینماقد .در نتيجه ،سرماقه زافی اختصا

پيدا نکرده و مؤسسه مالی حماقت نخواهد شد.

اق مدل به بُعد زاتی عمومی حماقت مالی جمعی اشاره زرده و نشان میدهد چارا همکااری
خودزار به عرضه محدود زاتی عمومی منجر میشود ،زه به معنی سطح نازافی تليير ساختار سارماقه
است .زشورها تماق دارند سهمشان از مساق را پنهان زنند تا متحم سهم زمتری از ه قنهها شوند.
اق باعث میشود زه ب رگترق زشور ،هميشه زشور مي بان/مقصد ،با اق تصميم مواجه شود زه خاود
به تنهاقی ه قنهها را بر عهده بگيرد و قا نظارهگر تعطيلی بانک باشد.
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قافتههای اق مدل با نتاقج شيناسی ( )7002سازگار است .شيناسای باا باهزاارگيری نظرقاه
التصاد متحدالشک  ،تصميمگيری در گروهی از زشورها را بررسی مینماقد .وی نتيجه میگيرد عرضاه
زاتی عمومی تسهيمشده به تعادلی منجر میشود زه از دقدگاه اروپاقی ،بهينه دوم است .اگر چاه هار
زشور تصميم خود را بهينه در نظر گرفته و انگي های برای تليير تصميم تخصيا منابعشان در صورت
تليير نيافت تصميم زشورهای دقگر را ندارد .مورد مشابه عملياات نجاات مؤسساه فاورتيس ()7001
است .مناسبات نهادی باا مقاماات زشاوری نتوانسات باه روقکاردی جاامع در ماورد فاورتيس (باناک
بي المللی زه عمليات اصلیاش در لوز امبورگ ،بلژقک و هلند اسات) دسات قاباد 7.مقاماات زشاوری
مسئول مدقرقت بحران بودند .زمانی زه برای نخستي بار ساختار سرماقه فورتيس تليير نماود دولات-
های لوز امبورگ ،بلژقک و هلند به لسمتهای مختلف بانکی زشورشان سرماقه ت رقق زرده و اق زار
را برای مجموعه فورتيس به صورت زلی انجام ندادند .ولتی زه مشخا شد نخساتي تلييار سااختار
سرماقه

ميليارد دتری نازافی است ،فورتيس بي زشورها تلکيک شد .لسامت آلماانیاش توساط

مقامات دولتی و لسمت بلژقکی و لوز امبورگی به گروه بانکی پارقباس فرانسه واگذار شد.

4

در مجموع ،مدقرقت ثبات مالی در سطح ملی به تليير ساختار سرماقه بر اساس لاواني منجار
میشود ،بنابراق  ،سازوزارهای اروپاقی بيشتر برای مدقرقت و شلافتر شدن بحرانهای مالی بي المللی
باقد توسعه قابند ،اق بدان دلي است زه مقامات مالی (بانک مرز ی و وزارت التصاد) تنها برای ثباات
مالی زشور خودشان وظيله دارند و ممک است نسبت به فراهم نمودن نقادقنگی و توانااقی نقدشادن
بدهیها در زشورهای دقگر عضو اتحادقه اروپا بیتلاوت باشند .اق زشورها اثرات خاارجی را زاه قاک
مؤسسه مالی در حيطه خودشان موجب میشود ،به حساب نمیآورند .زمانی زه باه سامت قاک الا ام
اروپاقی برای ثبات مالی حرزت میزنيم (با توجه به ثبات پولی) اق اثرات خاارجی درونا ا شاده و باه
قک خروجی زارا منجر میشود.

______________________________________________________
1. Schinasi
2. Schoenmaker
3. Banking Group BNP Paribas
4. De Haan, et al
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چارچوب ثبات مالی
به منظور حلظ ثبات مالی ،بانکهای مرز ی باقد ساختاری داشته باشاند زاه آنهاا را لاادر ساازد باه:
 .شناساقی آسيبهای احتمالی در مراح اوليه .7 ،انجام الدامات احتياطی زه سبب شاود اخاتالتت
مالی پره قنه زمتری داشته باشيم و  .اتخاذ تدابيری به منظور زاهش ه قنه اختالتت مالی و احيای
ثبات مالی پس از طی دوران بحران .شک

چني چارچوبی را نشان میدهد.

ارزیابی
بانکهای مرز ی نيازمند تحلي و زنترل تمام منابع بالقوه رقسک و نقاط آسيبپذقر احتمالی هساتند
زه خود به پاقش نظاممند اج ای منحصر به فرد سيستم مالی ،تعام بي بانک و شراقط التصادی نيااز
دارد (بازارهای مالی ،واسطههای مالی و زقرساختها).
شکل  .7چارچوب ثبات مالی
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پس از بهدست آمدن دقدگاه جامعی از ثبات مالی ،گامهای مختللی برداشته میشاود .نخسات
اق زه بانکهای مرز ی لدرت فردی و جمعی واسطههای مالی ،بازارها و زقرساختهاا را بارای اقجااد
نظام مالی بررسی مینماقند .هيچ چارچوب استانداردی برای تحلي ثبات مالی وجاود نادارد ،صاندوق
بي المللی پول در تالش برای بهبود زيليت و مقاقسه پذقری دادههای اوليه مجموعهای از شاخاهای
سالمت مالی را به عنوان اب ار اصلی نظارت بر سياستهای زالن احتياطی منتشر نموده است.
بانکهای مرز ی باقد منابع اصلی رقسک و آسيبهاقی را زه میتواند چالشهاقی بارای ثباات
سيستم مالی در آقنده اقجاد نموده ،مشخا زرده و لدرت نظام مالی را برای مقابله با بحاران و زماانی
زه رقسکها تحقق میقابند ،ارزقابی نماقند.
برای اطالع رسانی عمومی درباره سياستهای ثباات ماالی راههاای مختللای وجاود دارد .قاک
روش ،انتشار گ ارشی از ثبات مالی 7است .هدف از انتشار گ ارش ثبات مالی آن است زه صنعت ماالی
و عموم مردم از مسائ مرتبط با حلاظت از ثبات نظام مالی آگاه شوند .باا ارائاه دقادگاه زلای از نقااط
آسيبپذقر سيستم مالی اق گ ارش میتواند نقش مهمی را در ممانعت از بروز بحران مالی اقلا نماقاد.
در اق رابطه ،سونسون (  )700استدتل مینماقد انتشار اق گ ارش زمک نموده تا اطمينان حاصا
شود زه آحاد التصادی اوضاع بخش مالی را آن گونه زه هست ،مرتب و منظم ارزقاابی مایزناد .اقا
گ ارش همچني میتواند برای آحاد التصادی و مقامات لانونگذاری زمانی زاه مشاکالت پدقادار مای-
شوند ،به عنوان قک سيستم هشدار سرقع باشد .الادامات هشادار سارقع مایتواناد از تحقاق هرگوناه
ناپاقداری مالی زه احتمال ثبات مالی آتی را پاقي میآورد ،جلوگيری زند.
اف اقش عالله بانکهای مرز ی در پاقش و تحلي نظام و تهدقد ثبات نظام مالی انگي ه انتشاار
اق گ ارش شده است .در طول دهه اخير تعداد بانکهاقی زه الدام به انتشار اق گ ارش نماودهاناد از
قک بانک در  226به 40بانک در سال  7005رسيده است.

______________________________________________________
1. IMF .(2004).
)2. Financial Stability Review (FSR
3. Svensson. PP. 26–27
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شکل  .4تعداد بانکهایی که گزارش ثبات مالی منتشر نمودهاند

بانک انگلستان نخستي بانکی بود زه در سال  226گ ارش ثبات ماالی منتشار نماود .باناک
مرز ی اروپا و بانک ژاپ به ترتيب نخستي گ ارش ثباات ماالی را در ساال  7004و  7005منتشار
زردند .تازنون فدرال رزرو از انتشار چني گ ارشی سر بااز زده اسات .اب ارهاای انادازهگياری رقساک
نظاممند و سياستهای همسانسازی 7اب ارهااقی هساتند زاه هناوز تکميا نشادهاناد و تحليا هاا و
توصيههاقی زه در گ ارش ثبات مالی ذزر میشوند ،نياز به بهبود دارند.
دقدگاه زيهاک )7006( 4اق است زه در صورتی زه اهداف گ ارش ثبات ماالی شالاف شاوند،
تعرقلی عملياتی از سالمت بخش مالی به دست میآقد زه تحليا اصالی اراقاهشاده در گا ارش را در
طول زمان روش مینماقد .همچني  ،لابليت دسترسی به دادههای مربوطه را فاراهم زارده و در عاي
حال رقسکها در سيستم مالی را بيشتر مورد بحث لرار میدهد .در اقا راساتا ،دادههاای فيارهمگ
زاربرد بيشتری پيدا خواهاد نماود و معيارهاای آقنادهنگار تمرزا بيشاتری را نسابت باه معيارهاای
گذشته نگر به خاود معطاوف داشاته و لابليات مقاقساه آزماون اساترس را در طاول زماان باه هماراه
سنارقوهای رقسک نقدقنگی و رقسک سراقت ميسر خواهد بود.

______________________________________________________
(1. European Central Bank )ECB
2. Calibrating Policy Tools
3. Borio and Drehmann .(2009).
4. Ciha´k .(2006).
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اقدامات پيشگيرانه و درمانی
گام بعدی در چارچوب ثبات مالی ،اجرای الداماتی بر اساس ارزقابی است (موردی زه در زماان بحاران
مالی سال  7002وجود نداشت) .در صورت وجود نشانههاقی از بحران مالی احتمالی اق وظيله مقامات
ذیصالح (مانند بانک مرز ی و نهادهای ناظر) است زه وازنش مناسبی باه آن نشاان دهناد .مقاماات
دولتی میتوانند برای ح اق مشکالت الداماتی از طرقق ارتباطات با مؤسسات مربوطه اتخااذ نماقناد.
همچني  ،آنها میتوانند فشار فيررسمی بر رفتار بازقگران مالی داشته باشند .در حالات زلای ،مقاماات
دولتی میتوانند از دو طرقق انگي ه اخاللی دوچندان اقجاد زنند :نخست ،زمانی زه میخواهند بر روی
انتظارات از طرقق بيانيهها قا سخنرانیهای خارجی اثر بگذارند و دوم زماانی زاه واساطههاای ماالی را
تشوقق میزنند تا رفتارهاقشان را در جهت توسعه سالم بازارها هداقت زنند .اگار اقا اقجااد انگيا ش
اخاللی شکست بخورد ،اب ارهای دقگر سياستی نظير بازرسی و نظارت باقاد تشادقد شاده تاا وضاعيت
موجود اصالح شود.
با اق وجود ،اگر شراقط مالی بدتر شده و بحران مالی رخ دهد ،هيچکس نمیتواند به مجموعاه
منحصر به فردی از اب ارهای لاب استلاده دست قابد .عموماً بحرانها شبيه هم نيستند و گ قنهها برای
اق زه زدام روقکرد خا

به منظور ح و فص آنهاا بهتارق اسات ،متلااوت هساتند .اگرچاه ابا ار

مشخصی برای ح بحران وجود ندارد ،چهار اب ار وازنشی میتواند در نظر گرفته شود:
 .راهکارهای بخش خصوصی،
 .7معيارهای حماقتی به صورت نقدقنگی،
 .اب ارهای مداخله دولتی،
 .4تعطي زردن.
مدقرقت بحران به صورت مهار فشار نقدقنگی از طرقق حماقت از نقادقنگی ،ضامانت بادهیهاای
بانکی انجماد سپردهها و قا تعطيالت بانکی است .اق مرحله از مهار با قک فاز آرامشدن همراه است تاا
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طيف وسيعی از معيارها باردقگر ساختار بانکها را بچينند و دومرتبه باعث رشد التصادی شوند (مانناد
ت رقق سرماقه ،خرقد و تضمي داراقی) .
 .5راهکارهای بخش خصوصی
اگر بحران مالی رخ دهد ،مسئوتن تالش میزنند بخش خصوصی را در راهکار خود در نظر بگيرند .دو
نوع راهکار برای بخش خصوصی وجود دارد؛ نخست ،سازوزارهای پيشرفته مانند تأمي نقدقنگی ،ادفام
قا ازتساب (ت رقق سرماقه) و قا الدامات دقگر پشتيبانی زه در موارد اضطراری در نظر گرفته مایشاود.
اق راهح ها میتوانند توسط مقاماتی زه مانند قک زارگ ار صادق عم میزنند ،ارتقا داده شوند.
دومي راهکار ،سازوزارهای از پيش تعيي شاده باا هادف جلاوگيری از اثارات ثانوقاه ساررق

7

بحرانهای مالی است .قک مثال ،زنسرسيوم بانکی نقدقنگی آلمانی است .بانک تقکاو مؤسساه نيماه
خصوصی زه در سال  224پس از شکست بانک هرستات به منظور پوشش نقادقنگی اقجااد شاد .باه
عنوام وامدهنده قکی مانده به آخر بانک تقکو حاضر نبود به مؤسسات مالی زه توان بازپرداخت بادهی
خود را نداشتند ،لر

دهد .اگر فوراً راهح بخش خصوصی در دسترس نباشد ،مقاماات دولتای مای-

توانند از طرقق شخا ثالث (بانکداری اتصالی) پلی برای پُرزاردن شاکاف باي شکسات و پيادازردن
راهح  ،اقجاد نماقند.
 .2معيارهای حمایت از نقدینگی
طبق نظرفرقدل و زوقنتي ( 4)7000خيلی پيش از اق زه طبيعت نظاممند بحران مالی شناخته شود،
حماقت مالی به صورت نقدقنگی ،توسط مقامات دولتی به مؤسسات مالی دچار مشک شروع مایشاود.
زمانی زه قک بانک قا چندق بانک خروج سپردهها را تجربه نموده و لادر به لر زردن در باازار باي

______________________________________________________
1. Laeven and Valencia .(2010).
2. Spillover Effects
3. LIKO
4. Frydl and Quintyn
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بانکی با نرخهای بات نيستند ،مقامات دولتی (معموتً بانک مرز ی) مایتوانناد آخارق لار دهناده
باشند.
در اص  ،بانک مرزا ی باقاد از باناک هااقی زاه لاادر باه پرداخات بادهی خاود هساتند ،اماا
داراقیهاقشان نقدشونده نيست ،حماقت مالی نماقد .بنابراق  ،در طول مراح اوليه ظهور بحران بسايار
دشوار است زه اعسار بانکها را از نبود لابليت نقدشدن داراقیها متماق زنيم .در بيشتر موارد مشخا
میشود بانکهاقی زه برای تأمي نقدقنگی به بانک مرز ی مراجعه ماینماقناد بارای مادتی لاادر باه
پرداخت بدهیهای خود نبودهاند ،بدون اق زه خودشان از اق موضوع آگاهی داشته باشند .در هنگاام
بروز بحران بسيار دشوار است تا نبود لابليت نقدشدن داراقایهاا را تشاخيا دهايم .بناابراق  ،نتيجاه
مداخله مقامات دولتی افلب تخصيا وامهای با رقسک باتست زه در نهاقت به ه قنههاای باات بارای
مالياتدهندگان منجر میشود .سوای اق والعيت زه حماقت مالی میتواند توساط هار مؤسساه ماالی
ارائه شود ،اق حماقت میتواند برای بازار ني به صورت زلای فاراهم شاود .زماک اضاطراری باه باازار
میتواند به دنبال شوک برون ای نامساعد ،بهصورت مولت برای زمزردن فشار بازار به زار بسته شود.

7

ابزارهای مداخله دولت
ولتی زه ماهيت بحران مالی و ناتواناقی مالی بانک تشاخيا داده شاد ،تساهيالتی مانناد طارح بيماه
سپردهها ممک است به عنوان ثباتدهنده سيستم مالی عم نماقد .دو منطق بارای بيماه ساپردههاا
وجود دارد.
اول :حمایت از مصرفکننده
بيمه سپردهها سپردهگذاران را در مقاب عوالب شکست قک بانک حماقت میزند .برای سپردهگاذاران
بالقوه بسيار دشوار است زه سالمت بانکها را ارزقابی نماقند و تنها لسمتی از اطالعات ضاروری بارای

______________________________________________________
1. Lender of Last Resort

 .7برای مثال ،شوکهای حمالت ترورقستی

 70و بحران وامهای رهنی  7002و .7001
3. MacDonald .(1996).
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ارزقابی مؤثر قک بانک برای عموم در دسترس بوده و عموم مردم ممک اسات در تلساير اقا دادههاا
دچار مشک شوند.
دوم :کاهش ریسک بحران سيستمی
بدون بيمه سپرده ،سپردهگذاران فيرمطلع ممک است سپردههایشان را از بانکی سالم در وازانش باه
مشکالت قک بانک دقگر خارج نماقند (هجوم بانکی) .به منظور ممانعت از خروج ساپردههاا ،باناکهاا
ممک است داراقیهایشان را با زقان بلروشند و در نهاقت شکست بخورند .اگر ساپردهگاذاران بدانناد
بهدلي وجود بيمه جای پولشان ام است ،دليلی برای خروج آن ندارناد .بيماه ساپرده مایتواناد باه
عنوان اب ار پيشگيرانه محسوب شود .بنابراق  ،اقا باه ساطح پوشاش بااتقی (ضامانت ساپرده 00
درصدی و بازپرداخت سرقع) نياز دارد .اگرچه صندوقهای بيمه سپرده در ابتدای امر برای جلوگيری از
فرار سپردهها از بانک طراحی شده ،اما در برخی از زشورها ممک است به منظور اقجاد ساختار جدقاد
برای بانکهای ورشکسته مورد استلاده لرار گيرد.
در هر صورت ،اق پرسش مطرح میشود زه آقا بيمه سپردهها با اق هدف باوده اسات؟ افلاب
زشورها صندوقهای بيمه سپرده محدود تأسيس زردهاند .تجربه نشاان داده زاه اقا ناوع بيماههاای
محدود برای جلوگيری از رقسک نظاممند هنگام ولوع بحران زلاقت نمیزنند .به منظاور جلاوگيری از
خروج سپردهها ،زشورها میتوانند به سياست اعالم حماقت زام از سپردهگذاران و طلبکاران متوسا
شوند .البته چني تضمينی میتواند ه قنههای زقادی به همراه داشته باشد (از آنجا زاه بادهی نسابت
به داراقی مقدارش نامشخا است.).
زمانی زه شکست قک مؤسسه مالی میتواند مشکالت سيساتمی اقجااد نماقاد ،دولات ممکا
است تصميم به تليير ساختار سرماقه و قا ملیزردن (بومیسازی) قک مؤسسه بگيرد .اگار ه قناههاای
تليير ساختار سرماقه زمتر از منافع اجتماعی حلظ ثبات مالی باشد ،اقا گ قناه بهيناه اسات .تلييار
ساختار سرماقه ممک است به صورت ت رقق مستقيم سرماقه و قا خرقد داراقیهای دچار مشک باشاد.
از آنجا زاه فاراهمنماودن امکاان حماقات باهمنظاور از عهاده برآمادن بادهیهاا ممکا اسات پاول

______________________________________________________
1. Bank Run
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مالياتدهندگان را در معر

رقسک لرار دهد ،تصميم برای تليير ساختار سرماقه توساط دولات و ناه

بانک مرز ی اتخاذ میشود.
ابتدا ،ه قنههای ملیزردن (بومیسازی) بات خواهد بود ،اما دولت میتواناد مؤسساه ملایشاده
(بومیشده) را در تارقخ دقگری بلروشد .افلب مؤسسات تليير ساختار سرماقه باانکی باهمنظاور حلاظ
سالمت بانکی اقجاد میشوند .به منظور حماقت از اق مؤسسات ،انوچ (  )700میگوقد اقا مؤسساه
باقد اساساً از دولت مستق بوده و نسبت به عموم پاسخگو باشد.
در حالی زه در بحرانهای لبلی پيش از اق زه معيارهای جامع تليير ساختار سرماقه به زاار
بسته شوند ،توزقع حماقت به صورت نقد حدود قکسال طول میزشيد ،در بحران ماالی ساال -7002
 7002معيارهای تليير ساختار سرماقه در همان زمانی به زار برده شدند زه حماقات نقادقنگی توزقاع
شد.
حل بحران بانکی با استفاده از تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی 2و ژاپن
در دهه  ،20زشورهای حوزه اسکاندقناوی و ژاپ بحران بانکی شدقدی را تجربه نمودند .در حاالی زاه
بحران بانکی زشور ژاپ و زشورهای حوزه اسکاندقناوی مقاقسه میشدند و با توجه باه روقکاردی زاه
برای ح اق بحرانها اتخاذ شد ،نتاقج اق روقکردها به نحو چشمگيری متلاوت بودند .وازنش مقامات
زشورهای حوزه اسکاندقناوی سرقع بود ،اما مقامات ژاپنی وازنش زنادی داشاتند ،در نتيجاه ،بحاران
مالی زشورهای حوزه اسکاندقناوی به سرعت ح شد ،اما بحران بانکی ژاپنیها بارای قاک دهاه اداماه
داشت .هرچند زه ه قنه زشورهای حوزه اسکاندقناوی حادود  1درصاد تولياد ناخاالا داخلای باود،
ژاپنیها حدود  70درصد توليد ناخالا داخلی روی تليير ساختار سرماقه در سيستم بانکی خود ه قنه
نمودند.
تلاوتهای اساسی بي روقکرد زشورهای حوزه اسکاندقناوی و ژاپ وجاود دارد؛ نخسات ،اقا
زه مؤسسات تليير ساختار سرماقه در زشورهای حوزه اسکاندقناوی در مقابا وامهاای دچاار مشاک ،
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1. Enoch, et al .(2001).
2. Nordic Countries

531

نقش بانکهای مرکزی در ثبات مالی

وازنش بسيار فعالتری نشان دادند .زلينگبي ( )7000گ ارش داد زه درصد داراقیهای انتقاالقافتاه
توسط شرزتهای انتقال داراقی (قا مؤسسه تليير ساختار بانکی) در فنالند و سوئد به ترتياب  64و 16
درصد بودند .در هر مورد مقدار اوليه داراقی منتق شده حادود  1درصاد تولياد ناخاالا داخلای باوده
است .هر دو بنگاه تليير ساختار وامهای خود را  5سال پس از تأسيس بازقابی زردند.
دوم ،اق زه تضاد مهمی در تماق به زوچکشدن بخاش باانکی اقجااد شاد .زاشايا و هوشای
( 7)7004نشان دادند زه در فنالند جمع ز داراقیهای داخلی بي ساالهاای  22و  225حادود
درصد زاهش داشته ،در حالی زه در سوئد اق عدد

درصد است .در مقاب  ،در ژاپ بي ساال-

های  22و  700اق عدد به زمتر از قک درصد زاهش قافته است .سوم ،در هنگام زاهش انادازه و
تعوقق وامها در زشورهای حوزه اسکاندقناوی مؤسسات مالی بهشدت دچاار تلييار سااختار سارماقه و
مدقرقت شدند .در ژاپ اق اتلاق نيلتاد و حماقت دولت از بانکهاا ضاعيف باود .اقا امار توانمنادی
وزارت التصاد ژاپ را برای تليير ساختار سرماقه بانکها محدود نمود.
تعطيلکردن
هنگامی زه رقسکهای نظاممند ،لاب چشمپوشی بوده قا زمانی زه ه قنههای دخالت بيشاتر از مناافع
بالقوه اجتماعی است ،مقامات ،تعطي نمودن مؤسسات مالی دچار مشک را بهترق گ قنه میدانند؛ اماا
بست قک مؤسسه مالی پتانسيلی برای اخالل بهوقاژه در زاارزرد باازار و نقادقنگی اقجااد ماینماقاد.
بنابراق  ،مقامات باقد اطمينان دهند زه تعطي نمودن باقد در شيوههای منظم مدقرقت شاود .قاک راه
برای دربرگرفت اثرات منلی ،زمک به صورت نقدقنگی به واسطههای دقگر مالی است؛ اماا زماانی زاه
بنگاهها از عهده تعهدات خود بر نمیآقند و قا مؤسساتی هستند زه ضارقب اهميات سيساتمی بااتقی
دارند ،نقدزردن آنها گ قنه خوبی محسوب نمیشود .اق انتظار زه مؤسسات مالی ب رگ خيلی ب رگند
زه بخواهند شکست بخورند ،مخاطرات اخاللی( 4زژ منشی) را افا اقش مایدهاد .مخااطرات اخاللای
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اشاره به رقسکی دارد زه زمانی زه مردم بدانند بيمه قا شبکه اقمنی وجود دارد ،رقسک بيشتری نسبت
به حالت بدون حماقت متقب میشوند.
در بحران سالهای  7002تا  7002مشخا شد زاه فيارممک اسات مؤسساات ماالی مهام
بهلحاظ سيستمی را تعطي نماقيم .به منظور توجه بيشتر به مخاطرات اخاللی پيشنهاد شد مؤسساات
مالی دارای اهميت سيستمی ،برنامههاقی را برای موارد رسيدن به نقطه اعسار تدوق زنند .اقا نقطاه
اعسار مقرراتی بسيار باتتر از نقطه صلر ارزش التصادی ،ارزش دفتری و عادم نقدشاوندگی لارار دارد.
برنامه راهح باقد به تأقيد ناظران و مدقران مؤسسات دارای اهميت سيستمی برسد زه هيأت مادقره و
انجم ناظران بي المللی را ني در بر دارد .اق برنامه راهح باقد اطمينان دهد زه مؤسسات مالی مهم
از نظر سيستمی میتوانند بدون اخالل لاب توجه در ذخيره احتياطی با اقجاد اثر ثانوقه برچيده شاوند.
اق برنامه باقد ساتنه بازبينی شده و با هدف شبيهسازی باا آزماون اساترس توساط انجما نااظران
تنظيم شود .اق فراقند برای بازار مشخا میزند زه هيچ بنگاهی فيرلاب انحالل نبوده و زارزردهاای
اصلی بنگاه میتواند از راههای دقگر تأمي شود .اق امر زمک میزند تا با اف اقش مخااطرات اخاللای
در نتيجه حماقت مالی زشورها ،در زمان بحران مالی مقابله نماقيم.
کارکرد ثبات مالی بانکهای مرکزی
ما عاللهمندقم تا عملکرد ثبات مالی دو باناک مرزا ی اصالی را مقاقساه نمااقيم .فادرال رزرو و باناک
مرز ی اروپا بنا بر لانون سال

 2فدرال رزرو 7 ،بانک فدرال رزرو را تحت پوشش انجما فادرال

رزرو تأسيس زرده و سيستم فدرال رزرو را تشکي میدادند (با عنوان فاد) .زارزردهاای فادرال رزرو
شام موضوعهای مربوط به بازار ارز ،ارائه خدمات بانکی به دولت ،ارائه تسهيالت ،تن ق اوراق و تسوقه
در بازار بي بانکی و مقرراتگذاری و نظارت برای بانکهای عضو است 7.به عالوه ،اق بانک باه عناوان
آخرق لر دهنده ني محسوب میشود.

______________________________________________________
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از عملکرد اخير به عنوان پنجره تن ق

ني قاد میشود .فد از ابتدا ،نهاد خارجی در مقام باناک

مرز ی بوده است .اق بانک مجموعه زاملی از زارزردهای ثبات ماالی شاام آخارق لار دهناده و
زارزرد نظارت بانکی را در بر میگيرد .در هر اصالح اساسی نقش نظارتی فد به شدت مورد بحث والاع
میشود .زماانی زاه لاانون گارام لايچ بليلای ،) 222( 7اصاالحيه داد فارانکلي

و لاانون حماقات از

مصرفزنندگان در سال  70 0معرفی شد ،نقش فد تقوقت شد .لانون گارام لايچ بليلای شارزتهاای
مالی را لادر میسازد تا بانکداری اوراق بهادار و بيمه را ترزيب نموده تا شرزتهای جداگانهای در قاک
هلدقنگ (بانک) راهاندازی نماقد .بنابراق  ،نقش فد به عنوان ناظر هلدقنگ تقوقت شده است .در لاانون
داد فرانکلي  ،نقش نظارتی فد به عنوان مقام نااظر در حاوزه پرداخاتهاای عماده و نظااممناد و نيا
سيستمهای تسوقه پرداختها تقوقت شد.
هنگامی زه اتحادقه پولی و مالی 4در دهه  20تأسيس شد ،فولکرست -تندور و گاربر) 227( 5
مقالهای با عنوان "بانک مرز ی اروپا ،بانک قا لاعده سياست پولی؟" منتشر زرده زاه در آن دو ملهاوم
مرتبط با بانکداری مرز ی را معرفی نمودند .ملهوم محدودتر تنها شام ثباات پاولی (لاعاده سياسات
پولی) و ملهوم گستردهتر ثبات پولی به همراه ثبات مالی بود (مانند زارزرد آخرق لر دهنده و نااظر
بر مؤسسات مالی).
بانک مرز ی اروپا پس از اق زه بانک مرز ی آلمان و به دنبال آن ،ملهاوم محادود بانکاداری
مرز ی تمرز شان روی ثبات مالی بود ،شک گرفت .معاهده ماسترقخ حلظ ثبات ليمات را باه عناوان
هدف اوليه (ماده  72پاراگراف ) سيستم اروپاقی بانکهای مرزا ی تعرقاف و تعياي نماود زاه اقا
سيستم تنها باقد در سياستهای ثبات مالی و نظارتی مسئوتن هر زشور مشاارزت نماقاد (مااده 72
پاراگراف  .)5فولکرست-تندور و گاربر میگوقند ال ام محدود برای بانک مرز ی اروپا ممک است ماانع
توسعه سيستم مالی اتحادقه اروپا شود.
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با اق حال ،بانک مرز ی اروپا با توسعه زارزردهای بانکیاش بهتدرقج باه قاک باناک مرزا ی
تمام عيار تبدق میشود .از سال  7004اق بانک ،گ ارش تحليلی ثبات مالی را منتشار نماوده اسات.
اف ون بر اق  ،بانک مرز ی اروپا در خالل بحران مالی اخيار ،هنگاامی زاه مشاکالت لابا تاوجهی در
شبکه زالن بي بانکی وجود داشت ،نقش آخرق لر دهنده را اقلا نمود .باناکهاای باا ماازاد مناابع
حاضر به تأمي اعتبار بانکهای دچار زمبود منابع نبودند؛ زقرا از ناتواناقی پرداخت بادهیهاا ناشای از
رقسک وامهای رهنی ،واهمه داشتند .بانک مرز ی اروپا فعال بود و منابع زوتاهمدتی بارای باناکهاای
دارای زمبود منابع فراهم و نقدقنگی را از بانکهاقی زه با مازاد منابع بودناد ،جماعآوری نماود .باناک
مرز ی اروپا از طرقق عمليات بازار باز مؤسسات مالی (تسهيالت سپردهای و تأمي اعتبار زرانهای) 7و
اعطای تسهيالت ،نقدقنگی تزم را فراهم نمود .اق زارزرد ،آخرق لر دهنده عمومی ناميده میشاد.
نقدقنگی برای تمام بانکها در مقاب وثيقه در قک شيوه استاندارد فراهم باود .سياسات باناک مرزا ی
اروپا در تثبيت بازار بي بانکی حوزه اروپا موفق بود .با اق سياست سخاوتمندانه تأمي نقدقنگی بارای
تمام بانکها ،بانک مرز ی اروپا در مقام آخرق لر دهنده به بانکهاای بيماار ن دقاک مایشاد؛ اماا
نقدقنگی ضروری برای زمک به بانکها به بانکهاای مرزا ی ملای در زشاور

تصميم برای اختصا

مربوطه در ازای زسب مجوز فعاليت اعطا شد 4.اق مسئوليت ملی ممک است به مشکالت همااهنگی
چندجانبه منجر شود .در بحران مالی  7002تا  7002بانک مرز ی اروپا خود را به عناوان مادقر ماؤثر
بحران اروپاقی معرفی نمود؛ اما اق بانک لدرتی برای جلوگيری و مدقرقت بحرانهاا در سيساتم ماالی
دچار مشکالت بانکهای بي المللی نداشت.
5

هيأتهای ثبات مالی

بحران مالی  7002تا  ، 7002ما را از نياز به مدقرقت ثبات مالی آگاه نمود .مدقرقت لاوی ثباات ماالی
توسط بانک مرز ی بستگی به شراقط بازقگران دقگر مانند وزارت التصاد به منظور صيانت از مؤسساات
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مالی و ناظران مالی بهمنظور زسب اطالعات مورد نياز دارد .اقاتت متحده آمرقکا و اروپا جهاتگياری-
های متلاوتی در برلراری ثبات مالی در پيش گرفتند .خ انهداری نقش مهمی را در شورای نظاارت بار
ثبات مالی با اقجاد لانون داد فرانک ،اقلا نمود .بانک مرز ی اروپا بازقگر اصلی هيأت رقساک نظااممناد
اروپاقی بود زه توسط دی ترسی )7002( 7پيشنهاد شد.
شورای نظارت بر ثبات مالی
لانون داد فرانک دو نهاد جدقد برای پاقش رقسک نظاممند و پژوهش در مورد وضاعيت التصااد اقجااد
نموده است .اداره نظارت ثبات مالی و اداره پژوهشهای مالی .اق دو اداره جدقد به دپارتمان خ انهدار
پيوست شده و به اتلاق دبيرخانه خ انهداری ،رقاست شورا را به عهده گرفته است .شورای نظارت ثباات
مالی تهدقدات برای ثبات مالی اقاتت متحده آمرقکا را مشخا نموده و نظم بازار را تشوقق مینماقد و
به رقسکهای نوظهور زه حدال به صورت فصلی است ،در مقاب ثبات سيستم ماالی آمرقکاا وازانش
نشان میدهد و حدال اق زه سه هدف به شورا واگذار شده است:
 .تشخيا تهدقدهای ثبات مالی آمرقکا از هر دو جناح سازمانهای مالی و فيرمالی،
 .7ارتقای نظم بازار با حذف قا پوشش انتظارات در برابر زقانهای مالی احتمالی توسط دولت در
موالع بروز بحران،
 .وازنش به تهدقدهای نوظهور برای ثبات سيستم مالی آمرقکا.
شورا باقد دادهها را مطابقت داده تا رقسکهای سيستم مالی را ارزقابی نماقد .در عي حال ،خدمات
بازار مالی را پااقش نماوده و توصايههاای مقارراتگاذاری عماومی را بارای راهانادازی نهادهااقی زاه
منعکسزننده اجماع تمام ارزان است ،ارائه داده و به منظور اقجااد قاک فضاای نظاارتی در چاارچوب
مؤسسات مالی مشخا برای مقابله با رقسک نظاممند ،فدرال رزرو را تحت فشار لرار دهد .شاورا باقاد
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پيشنهادهای مقرراتی را در سطح بازارهای مالی داخلی و بي المللی در نظر گرفته و زنگاره را باه اقا
حوزهها سوق دهد.
دفتر مقرراتگذاری مالی فلورقادا و شاورا بار مبناای مسائوليت واگذارشاده باهمنظاور ارائاه
تسهيالت بابت به اشتراکگذاشت اطالعات و همکاری بي اعضای آژاناس و نهادهاای دقگار دولتای و
مرز ی مرتبط با سياست توسعهای ،خدمات مالی ارائه میزند .اعضای دارای حق رأی شاورای نظاارت
ثبات مالی ،شام خ انهداری به عنوان رئيس شورا ،فد ،حسابرسای ارز ،اداره حماقات ماالی از مصارف
زنندگان ،زميسيون بورس و اوراق بهادار ،7شرزت فدرال بيمه سپردههاا ،زميسايون معاامالت آتای
زاتهای تجاری 4،آژانس مالی مسک فدرال و هيأت اداری و اتحادقه اعتبارات ملی هساتند .افا ون بار
اق  ،اعضای ناظری هستند زه حق رأی ندارند؛ دفتر مطالعات مالی (لسمتی از خ انهداری) ،اداره بيماه
فدرال (از ارزان جدقد بخش خ انهداری) مشاور بيمه دولتی ،ناظر بانکی دولتای و مشااور اوراق بهاادار
دولتی .اق نوع عضوقتها بيانگر نقش مسلط خ انهداری اسات .همچناي  ،نااظران فادرال باا درقافات
نظرات ناظران دولتی ،دست برتر را در اختيار دارند.
شورا بخشی از منابع دولت مرز ی را استلاده مینماقد و لدرت زقادی بارای پااقش ،بررسای و
ارزقابی رقسکهای متوجه سيستم مالی آمرقکا داشته و ني التدار تزم به منظور گردآوری اطالعاات از
هر قک از نهادهای مقرراتگذاری مرز ی و اقالتی را در دست دارد .همچني  ،شورا ممک اسات دفتار
مطالعات مالی را برای گردآوری اطالعات از شرزتهای هلدقنگ بانکی و شارزتهاای ماالی فيرباانکی
بهزارگيرد و پيشنهادهای مقرراتگذاری داخلی و بي المللی مشتم بر موضوعهای حسابداری و بيماه
را پاقش نموده و به فدرال رزرو و زنگره برای قافت راهکارهاقی بهمنظاور ارتقاای پيوساتگی ،زااراقی،
رلابتپذقری و ثبات بازارهاای ماالی آمرقکاا مشااوره مایدهاد .باهطاور مانظم تزم اسات زاه شاورا
گ ارشهاقی به زنگره ارائه دهد زه بيانگر وضعيت مالی سيستم آمرقکا باشاد .در شاراقط وقاژه رئايس
شورا (زه وزقر خ انهداری ني هست) با موافقات دو ساوم آرای اعضاا ،شارزتهاای ماالی فيرباانکی و

______________________________________________________
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شرزتهای تابعه بانکهای بي المللی را در صورت احتماال باروز تهدقاد علياه ثباات ماالی در اقااتت
متحده آمرقکا تحت نظارات فدرال رزرو لرار میدهد.
در شراقط وقژهای ،شورا ممک است برای لانونمنادتر شادن فعاليات ماالی ،پيشانهادهاقی باه
آژانس لانونگذاری مالی ارائه دهد .اق آژانس متعهد است اق پيشنهادها را اجراقی نموده و باه زنگاره
اجراقیشدن قا شکست در اجراقیشدن را گ ارش دهد .در نهاقت دفتر مطالعاات ماالی ،زاه قاک اداره
درونخ انهداری است ،حماقت فنی و اداری از شورا به عم میآورد.
هيأت ریسک نظاممند اروپایی
در ازتبر سال  ،7001زميسيون اروپاقی ،گروهی حرفاهای را بارای ارائاه مشااوره در خصاو

آقناده

مقرراتگذاری و نظارت مالی اروپا به سرپرستی مدقر پيشي صاندوق باي المللای پاول ،دی ترسای،
تشکي داد .اق گروه ،گ ارش نهاقیاش را در  75فورقه سال  7002ارائه نمود و توصيههای آن مبناقی
برای طرح لانونی سال بعد فراهم میزرد.
طبااق گ ا ارش دی ترساای ( ،)7002درس مهماای زااه از بحااران ماایتااوان گرفاات ،ضاارورت
بهروزرسانی نظارت زالن احتياطی در اتحادقه اروپا برای تمام فعاليتهای مالی اسات .در گا ارش اقا
گروه ،در اق زه بانک مرز ی نقش زليدی در سياست زالن احتيااطی زاارا اقلاا نماقاد ،تأزياد شاده
است؛ اما به منظور اقلای نقش خود در حلظ ثبات مالی ،در صورت نيااز ،الا ام رسامی و آشاکار بارای
ارزقابی رقسکهای زالن احتياطی وارده به سيستم و هشدار در موالع ل وم تعيي شود.
اق گروه توصيه میزند زه قک بدنه مستق از هيأت رقسک نظاممند اروپاقی اقجاد شود زاه
مسئوليت آن محافظت از ثبات مالی با نظارت زالن احتياطی در اروپاست .اق سيستم شاام اعضاای
شورای عمومی بانک مرز ی اروپا و رؤسای مقام ناظر بازارها و اوراق بهادار اروپااقی 7،مقاام بانکاداری
اروپاقی ،سيستم ناظر مالی اروپاقی و قک عضو از زميسيون اروپاست .به منظور حصاول اطميناان از

______________________________________________________
 .نظام بانکهای مرز ی اروپاقی ،از بانک مرز ی اروپاقی و بانکهای مرز ی هر قک از  71زشور عضو اتحادقه اروپاا تشاکي شاده
است.
2. European Securities and Markets Authority
3. European Banking Authority
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پوشش جلرافياقی و ترزيبی متعادل ،گ ارش دی ترسی پيشنهاد مینماقد زه باناک مرزا ی اروپاا باا
شورای عمومی بانک مرز ی اروپا همکاری نماقند (اق شورا شام رئيس و ناقب رئيس باناک مرزا ی
اروپا و رئيس بانک مرز ی در هر قک از  72زشورهای اروپاقی است).
وظاقف اصلی مقام ناظر بازارها و اوراق بهادار اروپاقی ،ارزقابی ثبات سيستم مالی اروپا در زمينه
توسعه زالن و روندهای عمومی در بازارهای مالی است .مقاام نااظر بازارهاا و اوراق بهاادار اروپااقی در
زمان ولوع رقسک ،سيستم هشدار سرقع را فعال نموده و الدامات درمانی تزم را توصيه میزند .انتظار
میرود هشدارها و توصيههای بانک مرز ی اروپا ،مؤثر والع شود.
اما ابزارهای ثبات مالی مورد نيازند
لانون داد فرانک و گ ارش دی ترسی درباره اب ارهاای سياسات زاالن احتيااطی حرفای بارای گلات
ندارند؛ اما فدرال رزرو و بانک مرز ی اروپا به اب ارهاقی برای مدقرقت ثبات مالی نياز دارند .تاي بارگ
نخستي برنده جاق ه نوب در التصاد ،اظهار میدارد ،حدال به قک اب ار سياستی برای دستيابی به قک
هدف سياستی نياز است.
بانکهای مرز ی دو هدف دارند؛ ثبات پولی و ثبات مالی .آنها اب ار مشخصی به منظور تنظيم
نرخ بهره سياستی زوتاهمدت در خدمت سياست پولی در اختيار دارند و ني نيازمناد ابا اری مشاخا
بهمنظور دستيابی به ثبات مالی هستند .سپس ،فدرال رزرو و باناک مرزا ی اروپاا باه صاورت فعاتناه
میتوانند در مورد بهزار بردن آن اب ار تصميم بگيرند .دو اب ار مختلاف پيشانهاد شاده اسات :نخسات،
بازبينی ال امات سرماقه سيستم بال و دوم ،خنثیساخت آن در چرخه.

7

سيستم بال ثبات مؤسسات مالی انلرادی را پوشش داده ،اما تعام شان با محيط و ثباتشان را
به حساب نياورده است .ال امات سرماقه زه با دورهها هماهنگ است ،ممک است بانکها را مجاب زناد
هنگامی زه در دوران رونق ،سرماقه زاافی وجاود دارد باا توساعه اعتباارات از زقاان اجتنااب ورزناد و

1. European System of Financial Supervision
2.Brunnermeier .(2009) Keremers and Schonmaker .(2009).
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برعکس از اق زه اعتباراتشان را پس از رونق محدود نماقند ،امتناع زنند .روشی ساده بارای معرفای
سپر سرماقه ضد دورهای ،اندازهگيری حدال مورد نياز سرماقه است.
هنگامی زه اعتبار قا رشد توليد ناخالا داخلی در سطح خنثی است ،ضرقب ف اقناده باا عادد
قک تنظيم میشود .اگر رشد اعتبار به توليد ناخالا داخلی باتی روند باشد ،ضارقب ف اقناده باهطاور
نسبی باتی قک است و برعکس ،اگر نسبت اعتبار به توليد ناخالا داخلی زقر روند باشد ،ضرقب زمتر
از قک است .اق چالش بهمنظور دستيابی به شاخا مناسبی برای اعتبار و رشد توليد ناخالا داخلای
و اقجاد تعدقلی مناسب برای حدال سرماقه مورد نياز بوده و پيشانهاد دوم ،تاأمي ال اماات نقادقنگی
است.پروتی و سوارز ( )70 0اظهار میدارند در تمام بحرانهاقی زه فراتر از شوک اوليه گسترده شده،
هجوم نقدقنگی زه باعث فروش اجباری میشد ،دلي اصلی سراقت مالی است .اگار بحاران سيساتمی
دربرگيرنده هجوم نقدقنگی باشد زه تنها بيمه نقدقنگی بانک مرز ی میتواند آن را جذب نماقد ،بهتار
است فر

زنيم تنها بانک مرز ی مسئوليت زنترل رقسک و مدقرقت نقادقنگی باا اب ارهاای ماؤثر را

دارد .آنها برلراری ه قنه اجباری نقدقنگی را پيشنهاد نمودند زاه باهطاور مساتمر باه باناک مرزا ی
پرداخت شود زه در زمان بحران نظاممند ،نقدقنگی ضروری را فراهم نماقد .اقا ه قناه باقاد بار اقا
اساس باشد زه لانونگذاری آتی همانند ماليات پيگو روی آلودگی باشد زه مانع اساتراتژیهاای باانکی
میشود زه رقسک نظاممند برای هر فرد اقجاد میزنند .بنابراق  ،اق ه قنه باا عادم تطاابق سررسايد
بي داراقیها و بدهیها اف اقش قافته و باقد بر تمام مؤسسات مالی زه به آخرق لر دهنده دسترسای
دارند ،وضع شود .بدق روی ،اگر بانک مرز ی اف اقشی در تأمي مالی زوتاهمدت بانکی مشااهده نماقاد
(درحالی زه سررسيد داراقیها ثابت مانده است) ،ه قنه نقدقنگی برای بانک را اف اقش خواهد داد.
چالش اطالعاتی
بههنگام سازی اطالعات درخصو

مؤسسات و بازارهای مالی برای ارزقابی بهروز از ثبات سيستم ماالی

و سرعت عم در موالع ل وم ،ضروری است .چالش اساسی برای اق هيأت ثبات مالی جرقان اطالعاتی
بي بخشهای مختلف است؛ بهوقژه اق زه آقا آژانسهای نظارتی زه به مؤسسات ماالی ن دقاکترناد،

______________________________________________________
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آماده شدهاند تا اعضای دقگر هيأت ثبات مالی را به طرقق جامع و باه مولاع آگااه نماقاد؟ رلابات باي
آژانسهای نظارتی اقاتت متحده آمرقکا شناخته شده است .چالش اضافی برای سيستم اروپاقی باناک-
های مرز ی اق است زه مجبورند با جرقان زام اطالعاتی از بانکهای مرزا ی هار زشاور و نااظران
ملی بانک مرز ی اروپا رلابت نماقد .نظرقه بازیها نشان میدهد ترتيبات پيشبينی شده باا انگيا ههاا
سازگار نيستند .بانک مرز ی اروپا ال امی برای ثباات سيساتم ماالی اروپااقی دارد؛ در حاالی زاه زاار
سيستمهای ملی(بومی) ،مربوطه محدود شده است .اگر عالقق بانک مرز ی اروپا و باناکهاای مرزا ی
هر زشور به هم ن دقک شود ،بانکهای مرز ی هر زشور ممک است اطالعات تزم برای بانک مرزا ی
اروپا را فراهم نماقد .اگر تضادی بي منافع اق دو باشد ،انگي های برای باناکهاای مرزا ی هار زشاور
بهمنظور فراهمنمودن اطالعات بههنگام برای بانک مرزا ی اروپاا وجاود نادارد .مثاالی در اقا ماورد،
مشکالت پدقدارشده بانکی در قکی از زشورهای اروپاقی است .در حالی زاه باناک مرزا ی هار زشاور
ممک است عاللهمند باشد به بازقگر اصلی سيستم بانکداری داخلی زمک نماقاد و منتظار بهترشادن
اوضاع باشد ،بانک مرز ی اروپا ممک است بخواهاد بارای جلاوگيری از باهوجاود آمادن مشاکالت از
گستردهشدن سيستم مالی اروپاقی بهسرعت عم زند؛ اما بدون هر اطالعاتی از بانک مرز ی هر زشور
زه به بانک مصيبتزده ن دقک است ،بانک مرز ی نمیتواند شيوه بههنگامی را در پيش گيرد.
نتيجهگيری
بهتازگی بانک های مرز ی با اصالحات اساسی برای شتاب دادن به نقشی زه در ثبات مالی داشاتهاناد،
روبهرو بوده و دپارتمانهای ثبات مالی بانکهای مرز ی بهطور مستمر تقوقت میشوند .در اق راساتا،
بانکهای مرز ی به اقلای نقش اصلی خود باز میگردند و اق در حالی است زه بيشاتر آنهاا در زماان
بحران (بيشتر در زمان تقاب برای تأمي مالی دولتها) تأسيس شدند و نقش مدقرقت بحاران ماالی را
در روزهای اوليه بر عهده داشتند .پس از جنگ جهانی دوم تمرز به سمت سياسات پاولی رفات ،اماا
همازنون برعکس شده است .ثبات مالی و پولی دو روی قک سکه را تشکي میدهند.
حتی اگر ساختارهای ثبات مالی در جای خود اقجادشده و مدلهای تحليلی و اب ارهاای زاالن
احتياطی در حال پيشرفت باشند ،چالشهای اساسی برای توسعه اب ارهای مناسب و باهزاارگيری آنهاا
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همچنان بر لوت خود بالی هستند .وجود قک سيستم هشدار ،ضم باهزاارگيری اب ارهاای زارآماد و
دارای چارچوب لانونی صحيح ،ضروری بوده و استلاده هم مان اق اب ارها قک مسأله زليدی به شامار
میرود و الدام بهمولع بانک مرز ی میتواند از اف اقش ليمت داراقیها جلوگيری نماقد.
بيشتر التصاددانان دانشگاهی ،به قک سيستم لانونمناد بارای اطميناان از عملکارد اب ارهاای
زالن احتياطی عاللهمند هستند و بيشتر بانکهای مرز ی به الدامهای صالحدقدی تماق دارند؛ زقارا
هر مولعيت در نوع خود ،منحصر به فرد بوده و بحث دقرقنه منالشه بانکداری مرز ی بر مبناای لاعاده
در برابر صالحدقد را گوش د مینماقد.
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