
TAZEHAYE  EGHTESADشماره 129ــ سال هشتم

1. مقدمه

مرکزی  های  بانک   برای  طاقت فرسایی  فضای  اخیر،  سال  چند  در 
در  جدی  تنش  های  با   ،2007 اوت  در  مشکالت  است.  آمده  به وجود 
با ورشکستگی مؤسسه  اقتصادهای پیشرفته آغاز شد.  بازارهای پولی 
لمن برادرز در سپتامبر 2008، این آشفتگی مالی به سرعت وسعت یافت 
و به عمیق  ترین رکود در اقتصادهای توسعه یافته )پس از رکود بزرگ( 

تحوالت اخير در بانكداري مركزي * 

* گزارش سخنراني دکتر فرهاد نیلي در سمینار تحوالت اخیر در بانکداري مرکزي و نظارت بر بانک ها، پژوهشکده پولي و بانکي، آبان 1389.
** کارشناس ارشد پژوهشي، گروه حساب هاي کالن اقتصادي، پژوهشکده پولي و بانکي.

ليال عليزاده* * 

با  جهان  سراسر  کشورهای  اقتصاد  نسبی  ادغام  به دلیل  شد.  منجر 
یکدیگر از طریق تجارت بین  المللی کاالها و خدمات، رکود به سرعت به 
اقتصادهای نوظهوري گسترش یافت که از اثر مستقیم آشفتگی مالی 
رهایی یافته  بودند. در حالی که اقتصاد جهانی در حال بهبود وضعیت 
خود در اواخر سال 2009 بود، در بهار 2010 بحران وارد مرحله جدیدی 
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شد که دست کم تاکنون، بر روی منطقه اروپا متمرکز بوده است. از آنجا 
که رکود اقتصادی درآمد مالیاتی را کاهش و مخارج امنیت اجتماعی 
را افزایش می دهد، یک رکود عمیق و مداوم می  تواند به کسری  های 
مالی قابل توجه و انباشت بسیار بزرگی از بدهی عمومی منجر شود.  

دوره  مقابل  در  مالی  آشفتگی  دوره  مرکزی،  بانک های  درباره 
قرار  مرکزی  بانک های  پیش روی  بحران  از  قبل  که  دارد  قرار  آرامی 
داشت. در آن دوران، به دلیل تورم کم و رشد اقتصادی باال و پایدار، 
وقوع  با  اما  می  رسید.  نظر  به  ساده ای  وظیفه  پولی  سیاست  مدیریت 
بحران جهانی اخیر، این سؤال مطرح می  شود که آیا سیاست پولی و 
به طور کلی بانکداری مرکزی، پس از بحران مالی اخیر دچار تغییر شده 

است؟ و اگر این گونه است این تغییر به چه میزان بوده است؟ 
جهت یافتن پاسخی برای این سؤال، پژوهشکده پولی و بانکی 
اقدام به برگزاری سمینار »تحوالت اخیر در بانکداری مرکزی و نظارت 
بر بانک ها« در آبان ماه 1389 نمود که با سخنرانی آقایان دکتر احمد 
سید  دکتر  آقایان  نظر  و  نقد  و  بحث  و  نیلی  فرهاد  دکتر  و  عزیزی 
محمد  و  تهرانفر  حمید  سیف،  ولی اهلل  دکتر  نائینی،  جاللی  احمدرضا 
هادی مهدویان برگزار شد. متن حاضر گزارشی از سخنرانی دکتر فرهاد 

نیلی است.

2. تحليل تاريخي نظام هاي پولي

هنگامی که نظام پولی استاندارد طال ایجاد شد، ریکاردو سه شرط برای 
برقراری نظام استاندارد طال تعیین نمود: 

مقدار  اساس  بر  را  کشور  پول  ارزش  مرکزي  بانک   .1
به  و در هر لحظه، حاضر  تثبیت کند  از طال  خاصي 

مبادله دو جانبه پول و طال در نرخ اعالم  شده باشد.
ورود طال به کشور و خروج آن آزاد باشد.  .2

به  توجه  با  داخلي،  پول  حجم  دهد  اجازه  کشور  هر   .3
افزایش و یا کاهش ذخیره هاي طالي بانک مرکزي 

افزایش یا کاهش یابد.
این شروط ساز و کار خودکاری را برای تنظیم سطح پول داخلی فراهم 

نمودند.

2ـ1. سياستگذاري پولي در دوره استاندارد طال

با حاکمیت نظام استاندارد طال، حجم پول به طورکامل بر اساس حجم 
طالي در گردش تعیین مي شد و سیاست پولي تابع تراز پرداخت ها بود؛ 
زیرا طال می  توانست از طریق مرزها جابه جا شود و زمانی حجم پول 

در گردش افزایش می  یافت که معدن جدیدی از طال کشف مي شد. 
به عنوان مثال هنگامی که در  آفریقای جنوبی معادن جدید طال کشف 
تقاضای کل و سطح  به  تبع آن، سطح  شد، حجم پول در گردش و 
عمومی قیمت ها افزایش یافت. بنابراین در دوره استاندارد طال پدیده ای 
حضور  و  وجود  به  نیاز  دلیل  همین  به  و  نداشت  وجود  تورم  نام  به 
بانکداری مرکزی به معنای سیاستگذار پولی احساس نمی  شد. همچنین 

در این دوره، تولید دارای نوسانات زیادی بود.

2ـ2. سياستگذاري پولي در دوره برتن  وودز

با آغاز جنگ جهاني اول در سال 1914، نظام استاندارد طال از میان 
برداشته شد. در فاصله سال هاي 1929 تا 1933، مجموعًا 35 کشور 
نظام استاندارد طال را حذف کردند. در سال 1944 صندوق بین المللی 
با یکدیگر در برتن  وودز  پول، به منظور مبادله کامل ارز هاي مختلف 

تأسیس شد.
ترازپرداخت  ها  و  شدند  ثابت  برابری  نرخ  های  نظام،  این  در 
نقش  مرکزی  بانک  های  و  بود  پولی  سیاستگذاری  تعیین کننده عمده 

روشنی در زمینه سیاستگذاری پولی نداشتند. 
با  زیر  مؤلفه  سه  اقتصادی،  متون  در  ناممکن1  سه گانه  طبق 
یکدیگر ناسازگارند و با حضور دو مؤلفه، مؤلفه سوم از دست مي رود: 
حساب سرمایه باز، نرخ هاي برابري ثابت و سیاست پولي مستقل. در 

كاركردهای  چالش برانگيز ترين  از  بانك ها  بر  نظارت 
بين المللي  همگرايي  به رغم  است.  مركزي  بانك هاي 
مركزي  بانك هاي  مركزي،  بانك هاي  اكثر وظايف  در 
يكساني  نظر  وظيفه  اين  انجام  نحوه  ساماندهي  در 

ندارند
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این دوره به دلیل برقراری نظام برتن وودز، نرخ  های برابری ثابت بود و 
به جهت ابداعات مالی، به تدریج جریان برون  مرزی سرمایه ایجاد شد. 
وارده  سرمایه   های  پذیرش  به  ناگزیر  مرکزی  بانک  های  ترتیب  بدین 
بودند و این سرمایه  ها در ترازپرداخت  ها وارد شده و به ترازنامه بانک 
مرکزی منتقل می  شد. در این دوره پول ذاتی به پول اسمی2 تبدیل شد 

و ارزش پول اسمی، عدد نوشته شده بر روی اسکناس بود.

2 ـ3. سياستگذاري پولي بعد از دوره برتن  وودز

از میان  اروپا، نظام برتن  وودز  با تعمیق بحران پولي  در سال 1973 
برداشته شد. با فروپاشی نظام برتن وودز، نقش بانک هاي مرکزي در 
سکانداري سیاست هاي پولي احیا شد و نرخ  هاي ارز شناور، ضربه گیر 
از  شدند.  مرکزي  بانک  تراز نامه  به  تراز پرداخت ها  شوك هاي  انتقال 
دهه 1980 ثبات قیمت ها، هدف غالب )و بعضًا تنها هدف( بانک هاي 
جابه جایي  تسهیل  در  مالي  ابداعات  نقش  افزایش  با  شد.  مرکزي 
سرمایه، حساب سرمایه در اکثر کشور ها باز شد. در این دوره، سیاست 
پولي به عنوان »تنها بازي موجود در شهر« رسمیت یافت و لنگر پول 
اسمی در دوره بعد از نظام برتن وودز، اعتبار بانک هاي مرکزي3 بود. 

در سال  های 1975 به بعد دو اتفاق مهم به وقوع پیوست. اتفاق 
بودجه  آن، شوك کسری  به موجب  بود که  ویتنام  وقوع جنگ  اول، 
شوك  های  دوم،  اتفاق  و  پیوست  به وقوع  آمریکا  اقتصاد  در  بزرگ 
بودند  بزرگ  به قدری  اتفاق  دو  این  بود.  نفت  قیمت  شوك  و  انرژی 
که پل والکر، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، دهه 1980 را »دهه 

فاجعه آمیز بانکداری مرکزی« می  نامد.
این  بانک  های مرکزی موفق شدند  از یک دوره چندساله،  پس 
عصر را به »عصر طالیی بانکداری مرکزی« تبدیل کنند و با اعتبار 
خود ثبات پولی را فراهم نمایند. در حقیقت، افزایش عمومي نرخ هاي 
اوایل دهه 1980 به دلیل کسري بودجه  اواخر دهه 1970 و  تورم در 
شدید آمریکا ناشی از جنگ ویتنام و شوك اول نفتي، نقش بي بدیل 

بانک هاي مرکزي را در کاهش تورم مشخص ساخت. 
جوانه  های تجدید نظر در بانکداری مرکزی از سال 2004 آغاز شد 
و به نظر می  رسید مـدل بانک  های مرکزی نیاز به تجدید نظر اساسی 
مفقوده  )که حلقه  مالی4  ثبات  باب  در  باید  بانک  های مرکزی  و  دارد 
پدیده  این  علت  باشند.  پاسخ گو  نیز  بود،  جهانی(  مالی  نظام  معماری 
بحران  های آسیای شرقی در سال 1997 )بحران مالی روسیه و بحران 
مالی کشورهای اسکاندیناوی( بود که نشان  داد امکان برقراری ثبات 
این  با  دارد.  به طور هم زمان وجود  مالی  بحران های  وقوع  و  قیمت  ها 

حال، در این زمان مسأله ثبات مالی چندان جدی گرفته نشد.

3. جايگاه بانك هاي مركزي

درباره جایگاه بانک  های مرکزی عبارات جالبي وجود دارد که در ادامه 
به چند مورد اشاره می  شود:

و  چرخ  آتش،  تاریخ،  آغاز  از  بشر  بزرگ  اختراع  سه   	-
بانکداری مرکزی بوده است. )ویل راجرز( 

بانکداری مرکزی تنها در یک چهارچوب فکری مناسب  	-
)دیوید  بپردازد.  ایفای نقش  به  می  تواند به صورت مؤثر 

لیدلر(
بانکداران مرکزی سالطین امپراطوری پنهان بانک  های  	-

مرکزی هستند. )نیویورك تایمز(
و  هنر  از  تلفیقی  مرکزی  بانکداری  در  است  ضروری  	-

دانش وجود داشته باشد. )آلن بلیندر(
را داشته  انجام کارهایی  آزادی  باید  بانک  های مرکزی  	-

باشند که از نظر سیاسی مقبولیت ندارند. )آلن بلیندر(
از  برخی  با  هماوردی  مرکزی  بانکداران  است  الزم  	-
اصلی ترین و غیرقابل پیش  بینی  ترین نیروها )بحران  های 

مالی( را بیاموزند. )لیاقت احمد(

4. تولد: قضاوت تاريخ يا اقتصاد؟

درباره نقطه تولد بانک مرکزی میان مورخین و اقتصاددانان اختالف 
اقتصاد هاي  در  مرکزي  بانک هاي  تأسیس  تاریخ،  دارد.  وجود  نظر 
پیشرفته را از حدود 350 سال پیش ثبت کرده است. بنابر استناد هاي 
تاریخی، بانک مرکزی سوئد در سال 1668، انگلستان در سال 1694، 
فرانسه در سال 1800، آلمان در سال 1875 و آمریکا در سال 1914 
جزء  را  فوق  تاریخ  از  سال   250 حدود  اقتصاد دانان  اما  شد.  تأسیس 
تاریخ بانکداري مرکزي درنظر نمی  گیرند و بانک مرکزي را، صرف نظر 

كار كرد هاي  با  تاريخ  طول  در  مركزي  بانك هاي 
مختلفی مانند بانكداري دولت، مديريت ذخاير ارزي، 
و  مديريت  پولي،  ثبات  تأمين  و  پول  حجم  كنترل 
تأمين  و  بانك ها  بر  نظارت  پرداخت،  نظام  راهبري 

ثبات مالي شناسايي شده اند
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نشر  الف(  مي کنند:  شناسایي  نقش  دو  اساس  بر  تأسیس،  تاریخ  از 
انحصاري اسکناس، ب( آخرین وام دهنده نهایي. 

5. كاركرد هاي بانك مركزي

بانک هاي مرکزي در طول تاریخ با کار کرد هاي مختلفی مانند بانکداري 
پولي،  ثبات  تأمین  و  پول  کنترل حجم  ارزي،  ذخایر  مدیریت  دولت، 
مدیریت و راهبري نظام پرداخت، نظارت بر بانک ها و تأمین ثبات مالي 
شناسایي شده اند. برخی از این کارکردها )مانند بانکداری دولت( بسیار 

قدیمی  است و برخی )مانند تأمین ثبات مالی( بسیار متأخر ند. 
بانکداري دولت و به طور صریح تر تأمین هزینه هاي دولت، علت 
بانک  مثال  به عنوان  بود.  مرکزي  بانک هاي  از  زیادي  شمار  تأسیس 
انگلستان به منظور تأمین هزینه  های  بانک مرکزی  مرکزی فرانسه و 
جنگ در این کشورها تأسیس شدند. اما این وظیفه به تدریج از متن 
مدرن،  مرکزي  بانکداري  در  شد.  رانده  حاشیه  به  مرکزي  بانکداري 
بانکداري دولت تنها به این دلیل به عهده بانک هاي مرکزي گذاشته 
می  شود که با توجه به حجم زیاد و تواتر باالي عملیات مالي خزانه، 
تراز نامه بانک ها و به تبع آن کل هاي پولي، کمترین تأثیر را از مراودات 

دولت با بانک ها بپذیرند. 
به عنوان وظیفه کانوني  ارزي هیچ گاه   همچنین مدیریت ذخایر 
بانک هاي مرکزي درنظر گرفته نشده است. بدیهي است هرچه بانک 
باشد،  قائل  برابري  نرخ هاي  انعطاف  براي  کمتري  محدوده  مرکزي 
فشار ترازپرداخت ها بر سیاستگذاري پولي بیشتر شده و مدیریت ذخایر 

ارزي از حاشیه به متن بانکداري مرکزي رانده مي شود.
  در مقابل دو کارکرد اول، ثبات پولي و راهبري نظام پرداخت 
است.  شده   قلمداد  مرکزي  بانک هاي  اصلی  هدف  به عنوان  همواره 
به دلیل اهمیت گردش روان نظام پرداخت در بهبود فضاي کسب و کار، 
امکان تسویه  بین روز5،  ارائه تسهیالت  با  بانک هاي مرکزي همواره 
بنابراین  کرده اند.  فراهم  مرکزي  بانک  پول  با  را  بین بانکي  مطالبات 
همگرایی سمت بدهی6 ترازنامه بانک  های مرکزی در تمام کشورهای 
دنیا نشان  دهنده نقش مهم بانک  های مرکزی و نظام  های پرداخت بوده 
ابزار هاي پرداخت و تعمیق سیستم هاي مالي  اساسًا تحوالت  است و 
براي تسهیل مبادالت تجاري با تکیه بر یک نظام پولي مطمئن، روان، 

باثبات و تبدیل پذیر از مهم  ترین اهداف بانک هاي مرکزي بوده است.
در کنار تمام این موارد، نظارت بر بانک ها از چالش برانگیز ترین 
کارکردهای بانک هاي مرکزي بوده است. به رغم همگرایي بین المللي 

ساماندهي  در  مرکزي  بانک هاي  مرکزي،  بانک هاي  وظایف  اکثر  در 
بانک  در  مثال،  به عنوان  ندارند.  نظر یکساني  این وظیفه  انجام  نحوه 
مرکزی ترکیه و بانک مرکزی انگلستان، نظارت بر بانک  ها کاماًل از 
بانک مرکزی بیرون گذاشته شد. در حالی که در بسیاری از بانک  های 
از  بخشي  اما  دارد،  قرار  بانک  سازمان  داخل  در  وظیفه  این  مرکزی، 
مشکل نیز ریشه در ابهام نسبي در تفسیر واژه نظارت7 دارد و ضروری 
دقیقًا  نظارت  از  منظور  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نظارت  واژه  است 
مشخص شود. طیف وسیعي از واژه ها از قبیل وضع و اعمال مقررات،8 

حسابرسي،9  کنترل،10 مراقبت،11 همزاد نظارت اند.
عالوه بر این، موضوع نظارت نیز داراي اهمیت است و مي تواند 
نظارت بر رعایت،12 نظارت بر کسب و کار13 )حفظ حقوق مصرف  کننده( 
بانک محور15  نظارت مي تواند  همچنین  باشد.  احتیاطی14  نظارت  یا  و 

)خرد( و یا فراگیر16 )کالن( باشد. 

6. نظارت بر بانك ها

بعضی از کارکردهای بانک مرکزی از فرهنگ بانک مرکزی کنار رفته 
به عنوان مثال کنترل  به تازگی در مرکز توجه قرار گرفته  اند.  و برخی 
بانک ها و مداخله در امور داخلي آنها با حاکمیت شرکتي منافات داشته 
شده  گذاشته  کنار  مرکزي  بانکداري  حوزه  از  که  است  زماني  دیر  و 
است. از سوی دیگر، نظارت احتیاطی بر بانک  ها، حوزه نسبتًا جدیدي 
است که قدمتي بیش از چند سال ندارد و کارکرد اصلي آن، اطمینان 
از سالمت مالي آنها ست. در رویکرد جدید، نظارت احتیاطي وجه غالب 
تأمین  سطح  دو  در  مالی  سالمت  این  و  مي دهد  تشکیل  را  نظارت 
اقتصاد. به  همین دلیل  می  شود: 1. در سطح بانک، 2. در سطح کل 
سرمایه بانک  ها مهم است و حفاظی است براي اینکه ریسک بانک به 
سایر بانک  ها سرایت نکند و اثر سرایت آن به حداقل برسد. در واقع 
اکنون سرمایه بانک  ها ضددوره  ای17 شده است و بانک  ها باید در دوره 
رونق به ذخیره سرمایه بپردازند تا در دوره رکود و یا هنگام مواجهه با 

بحران، بتوانند از این سرمایه استفاده کنند. 

دسترسي سريع به داده هاي كالن، رويكرد فراگير و 
اقتضائات  به  نسبت  اشراف  مسائل،  تحليل  در  جامع 
كالن و نيز دارابودن نيروي كار آزموده و فني، داليلي 
نظارت  سازماندهي  نفع  به  را  ترازو  كفه  كه  هستند 
احتياطي كالن در درون بانك مركزي سنگين مي كنند
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خرد  در سطح  احتیاطي  نظارت  براي  واحدي  الگوي  به طورکلی 
وجود ندارد. برخي کشور ها این وظیفه را در داخل و برخي در بیرون 
نحوه  در باره  اختالف نظر  مقابل  در  کرده اند.  مرکزي ساماندهي  بانک 
سازماندهي نظارت احتیاطي خرد، اجماع  آرا بر این است که بانک هاي 
مرکزي در پایش سالمت مالي کل بازار و ثبات مالي، نسبت به سایر 

نهاد ها مزیت نسبي دارند.
در  جامع  و  فراگیر  رویکرد  کالن،  داده هاي  به  سریع  دسترسي 
تحلیل مسائل، اشراف نسبت به اقتضائات کالن و نیز دارا بودن نیروي 
کار آزموده و فني، دالیلي هستند که کفه ترازو را به نفع سازماندهي 
مي کنند.  سنگین  مرکزي  بانک  درون  در  کالن  احتیاطي  نظارت 
ثبات  پایش  مسئولیت  چنانچه  که  معتقدند  نیز  صاحب نظران  برخي 
و  چند  باشد  قادر  باید  بانک  این  شود،  واگذار  مرکزي  بانک  به  مالي 
چون داده هاي تک تک  بانک ها را نیز بررسي و راستي آزمایي کند. بر 
این اساس حرکت جدیدي مبني  بر باز گرداندن نظارت احتیاطي خرد 
براي  روشني  عملیاتي  چهارچوب  تعریف  یا  و  مرکزي  بانک هاي  به 
به داده هاي  بانک هاي مرکزي  نامحدود  امکان پذیر ساختن دسترسي 
مرکزی  بانک  های  در  همچنین  است.  شده  آغاز  بانک ها  تک تک 
می بایست واحد مسئول نظارت احتیاطی کالن با واحد مسئول نظارت 

خرد با یکدیگر در ارتباط بوده و وظیفه نظارت را ساماندهی نمایند.

7. ويژگي هاي دوره جديد

بانکداري مرکزي، اکنون در یکي از نقاط عطف تاریخ خود، وارد دوران 
جدیدي مي شود. ویژگي هاي بارز این دوره عبارت اند از:

ثبات مالي در کنار ثبات پولي به هدفي مهم براي بانک هاي  	-
در  تنها  مرکزی  بانک های  گذشته  تبدیل مي شود:     در  مرکزي 
خصوص ثبات پولی و یا ثبات قیمت  ها مسئول بودند، اما اکنون 

ثبات مالی نیز جزء وظایف بانک  های مرکزی قرار گرفته است.
یا  و  داخل  در  بانک ها  بر  احتیاطي  نظارت  آن که  از  صرف نظر  	-

خارج از بانک مرکزي قرار داشته باشد، مرکزیت سیاستگذاري 
کالن احتیاطي در بانک مرکزي قرار مي گیرد.

دارایي ها  به تحوالت قیمت  بانک هاي مرکزي مراقبت نسبت  	-
)به خصوص مسکن و دارایي هاي مالي( و شکل گیري حباب هاي 
مرکزی  بانک  های  مي دهند:  قرار  خود  دستور کار  در  را  قیمتي 
نباید توجه خود را تنها به شاخص قیمت مصرف  کننده معطوف 
قرار  توجه  مورد  را  دارایی  ها  قیمت  تورم  باید  و همواره  نمایند 
و  گرفته  شکل  قیمتی  حباب  های  صورت  این  غیر  در  دهند. 

اقتصاد دچار مشکل می  شود.
مرکزي  بانکداري  در  احتیاطي ضدسیکلي  راهبرد هاي  اهمیت  	-
قبل  زمان  در  که  از سیاست هایی  بسیاری  برجسته تر مي شود: 
از سیکل موجه بودند، ممکن است پس از تغییر عالمت سیکل 
تمام  سیکل،  عالمت  تغییر  محض  به  بنابراین  نباشند.  موجه 
سیاست  های بانک مرکزی )به خصوص سیاست های اعتباری و 

سیاست  های پولی( باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. 
اتفاق نظر  و  روش  در  قاعده مندي  هدف،  در  شفافیت  به  رغم  	-
نسبت به شاخص ارزیابي ثبات پولي؛ ثبات مالي با عدم قطعیت 
لذا  است.  همراه  اقدام  نوع  در  نظر  اتفاق  عدم  و  تشخیص  در 
ممکن است تا مدتي، صالحدید18 در این حوزه بر قاعده مندي 

مقدم بماند. 

متناقض در مورد  بعضاً  و  متعدد  تفاسير  زماني كه  تا 
يكسان  سياستگذاران  بين  در  بانك ها  بر  نظارت 
نظارت  فايده  ساماندهي  نحوه  باب  در  بحث  نشود، 

چنداني ندارد 
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8. درس هايي براي اقتصاد ايران

به طور کلی درس  هایی که بحث فوق می  تواند برای اقتصاد ایران به 
همراه داشته باشد به شرح ذیل هستند:

تا زماني که تفاسیر متعدد و بعضًا متناقض در مورد نظارت بر  	-
بانک ها در بین سیاستگذاران یکسان نشود، بحث در باب نحوه 

ساماندهي نظارت  فایده چنداني ندارد. 
بدون  آن،  سازماني  اقتدار  افزایش  و  نظارت  تقویت  از  سخن  	-
سال  هاي  نیست.  سنجیده  و  مفید  نظارت،  مفهوم  تصریح 
و  ساز و کار  در  مداخله  معني  به  نظارت  که  است  طوالني 
تصمیم گیري بانک ها و کنترل آنها، از ادبیات بانکداري مرکزي 
کنار گذاشته شده است. توصیه نمي شود بانک مرکزي بر تقویت 
این نوع نظارت تأکید کند. در مقابل، تقویت نظارت احتیاطي از 

ضروریات است.
توصیه مي شود پیشگیري از وقوع مخاطرات پیش روي بانک ها  	-
مانند ریسک نقدینگي، ریسک اعتباري، ریسک بازار و ریسک 
از یک  این ریسک ها  یا سرایت  تشدید  از  ممانعت  و  عملیاتي 
بانک  مراودات  در  کلیدي  موضوعات  از  دیگر  بانک  به  بانک 
مرکزي با بانک ها باشد. در ادبیات مالی بیان می  شود که ریسک 
از بین نمی  رود؛ بلکه تنها از محلی به محل دیگر و از شکلی 
به شکل دیگر منتقل می  شود. بنابراین همواره باید ریسک  ها را 

به صورت ادواری رصد نماییم.
تجهیز بانک ها به دانش، سامانه هاي نرم افزاري و ابزار پایش و  	-

مدیریت ریسک از ضروریات است.
به  بانک  یک  از  خطر  سرایت  عدم  حفاظ  بانک ها  سرمایه  	-
از  بانک ها  سرمایه  تقویت  بنابراین  است.  دیگر  بانک هاي 

اولویت هاي نظام مالي کشور است.
ریسک هاي  پایش  نحوه  مورد  در  اتفاق  نظر  و  هماهنگي  عدم  	-
اقتصاد  در سطح  هنگفتي  هزینه هاي  به  مالي مي تواند  فراگیر 

منجر شود.
پایش  به  باال  سطح  در  را  واحدي  مرکزي  بانک  است  الزم 
مطالبات  مانند  موضوعاتي  دهد.  اختصاص  فراگیر  ریسک هاي 
نحوه  مهم تر  همه  از  و  بانک ها  سرمایه  تقویت  بانک ها،  غیر جاري19 
اقتضائات ضدسیکلي، همگی  با  اعتباري  و  پولي  تنظیم سیاست هاي 
واحد  این  دستور کار هاي  از  مي  توانند  که  هستند  کالنی  موضوعات 

باشند.

پي نوشت ها:

1- Impossible Trilogy
2- Fiat Money
3- Credibility
4- Financial Stability
5- Intraday Liquidity Facility 
6- Liability Side
7- Supervision
8- Regulation
9- Auditing
10- Control
11- Surveillance
12- Compliance
13- Business Regulation
14- Prudential
15- Micro-Regulation
16- System-wide
17- Countercyclical
18- Discretion
19- Non-Performing Loans

ضروري است پيشگيري از وقوع مخاطرات پيش روي 
اعتباري،  ريسك  نقدينگي،  ريسك  مانند  بانك ها 
از تشديد  بازار و ريسك عملياتي و ممانعت  ريسك 
يا سرايت اين ريسك ها از يك بانك به بانك ديگر از 
موضوعات كليدي در مراودات بانك مركزي با بانك ها 

باشد
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