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ضرورت بررسیضرورت بررسی

های پولیهای پولیتحلیل تاریخی نظامتحلیل تاریخی نظام
انک گا انکا گا کزا کزها های مرکزیهای مرکزیجایگاه بانکجایگاه بانکها

نقطه عطف بانکداری نقطه عطف بانکداری ::حساسیت زمان حالحساسیت زمان حال ل ن ز لی ن ز ریی ریب ب
مرکزیمرکزی

اا..اا..تحوالت اخیر در بانک مرکزی جتحوالت اخیر در بانک مرکزی ج
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های پولیهای پولی  تحلیل تاریخی نظامتحلیل تاریخی نظام
19141914ـ ـ   1919نیمه دوم قرن نیمه دوم قرن : : استاندارد طالاستاندارد طال
19731973ــ19441944::وودزوودز  نظام برتوننظام برتون

وودزچالشچالش تون ب وپاش ف از بعد وودزهای تون ب وپاش ف از بعد اواسطاواسط19731973::های ـ اواسط ـ اواسط 19731973::های بعد از فروپاشی برتون وودزهای بعد از فروپاشی برتون وودزچالشچالش
19801980دهه دهه 

20052005ـ ـ   19801980اواسطه دههاواسطه دهه::دوران موفقیت و پیروزیدوران موفقیت و پیروزی
بحرانجوانهجوانه بحرانهای مرکزیهای بانکداری تعریف مرکزیباز بانکداری تعریف باز باز تعریف بانکداری مرکزیباز تعریف بانکداری مرکزی... ... های بحرانهای بحرانجوانهجوانه
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طال د طالاستاندا د استاندارد طالاستاندارد طالاستاندا
کا کاظ طالللظ ا ک ا طالذ ا ک ا ذ پذیری اسکناس و طالپذیری اسکناس و طال  تبدیلتبدیل::نظریه ریکاردونظریه ریکاردو
::گانه در مبادالت پولیگانه در مبادالت پولیشرایط سهشرایط سه ی یر یر پو ب یر پو ب ر

ـ بانک مرکزی ارزش پول کشور را بر اساس مقدار خاصی از طال تثبیت ـ بانک مرکزی ارزش پول کشور را بر اساس مقدار خاصی از طال تثبیت         
ال ا خ ن طال ل ان ل ا اض ظ ل الک ا خ ن طال ل ان ل ا اض ظ ل کند و در هر لحظه، حاضر به مبادله دو جانبه پول و طال در نرخ اعالمکند و در هر لحظه، حاضر به مبادله دو جانبه پول و طال در نرخ اعالمک

شده باشد؛شده باشد؛
اش ا آ آ خ کش اشطال ا آ آ خ کش طال ـ ورود طال به کشور و خروج آن آزاد باشد؛ـ ورود طال به کشور و خروج آن آزاد باشد؛        

های های   ذخیرهذخیرهـ حجم پول داخلی هر کشور، با توجه به افزایش و یا کاهشـ حجم پول داخلی هر کشور، با توجه به افزایش و یا کاهش          
ا ا ا ا اف ک ا اطال ا ا ا اف ک ا طال ..طالی بانک مرکزی افزایش یا کاهش یابدطالی بانک مرکزی افزایش یا کاهش یابد              

    کار ایجاد تعادلکار ایجاد تعادل  مکانیزم خودمکانیزم خود
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سیاستگذاری پولی در دوره استاندارد طالسیاستگذاری پولی در دوره استاندارد طال
ا ا ا ل طال ا ان ا ژ اک اا ا ا ل طال ا ان ا ژ اک با حاکمیت رژیم استاندارد طال، حجم پول بر اساس میزانبا حاکمیت رژیم استاندارد طال، حجم پول بر اساس میزانا

شد و سیاست پولی تابع شد و سیاست پولی تابع   طالی در گردش تعیین میطالی در گردش تعیین می
اااخاخاا ..ها بودها بودپرداختپرداختترازتراز

به عنوان مثال درکالیفرنیا،  به عنوان مثال درکالیفرنیا،  ((با کشف معادن جدید طالبا کشف معادن جدید طال
ها افزایشها افزایش، سطح عمومی قیمت، سطح عمومی قیمت))استرالیا و آفریقای جنوبیاسترالیا و آفریقای جنوبی

..یافتیافت  میمی
در دوران حاکمیت استاندارد طال،  تورم عموماً پایین ولیدر دوران حاکمیت استاندارد طال،  تورم عموماً پایین ولی

..نوسانات تولید زیاد بودنوسانات تولید زیاد بود و و وو و و
ارزش پول به دلیل استفاده از استاندارد طال حفظ می شد و  ارزش پول به دلیل استفاده از استاندارد طال حفظ می شد و  
..تورم و ثبات قیمت ها اساساً دغدغه بانک های مرکزی نبودتورم و ثبات قیمت ها اساساً دغدغه بانک های مرکزی نبود
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ا ل ال ل ظاظال نظام برتون وودزنظام برتون وودز::تحلیل تاریخیتحلیل تاریخی
، نظام استاندارد طال خود به، نظام استاندارد طال خود به19141914با آغاز جنگ جهانی اول در سالبا آغاز جنگ جهانی اول در سالآآ

    3535مجموعاً مجموعاً   19291929--3333های های   در فاصله سالدر فاصله سال. . خود از میان برداشته شدخود از میان برداشته شد
ن ک ک ت ا طال ا ان ا نکش ک ک ت ا طال ا ان ا ..کشور استاندارد طال را ترک کردندکشور استاندارد طال را ترک کردندکش

وودز تأسیس شد تا  وودز تأسیس شد تا      المللی پول در برتونالمللی پول در برتون  صندوق بینصندوق بین  19441944در سال در سال 
ا ل ا ل ا ا اا ل ا ل ا ا اا ف ا گ ا ل اا ف ا گ ا ل ا ..های مختلف با یکدیگر را فراهم کندهای مختلف با یکدیگر را فراهم کندامکان مبادله کامل ارزامکان مبادله کامل ارز

وودز از هموودز از هم  با تعمیق بحران پولی اروپا، نظام برتونبا تعمیق بحران پولی اروپا، نظام برتون19731973در سالدر سال
آآ ها به صورت شناور و یا شناور تحتها به صورت شناور و یا شناور تحتاز آن پس نرخ اکثر ارزاز آن پس نرخ اکثر ارز..پاشیدپاشید

..های مرکزی تعیین شدندهای مرکزی تعیین شدند  مدیریت بانکمدیریت بانک
FiFi  Fiat Fiat((با کنار گذاشتن استاندارد طال، دیگر لنگر ذاتی پولی اسمی با کنار گذاشتن استاندارد طال، دیگر لنگر ذاتی پولی اسمی 

MoneyMoney ( ( به تدریج اعتبار بانک مرکزی به لنگر  به تدریج اعتبار بانک مرکزی به لنگر  . . بین رفته بودبین رفته بوداز از
ش ل ت ا ل ش شا ل ت ا ل ش ا
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وودزوودز    سیاستگذاری پولی در دوره برتونسیاستگذاری پولی در دوره برتون
های های   ها بر سیاستها بر سیاست  پرداختپرداخت  های ارز، تسلط ترازهای ارز، تسلط تراز  با تثبیت نرخبا تثبیت نرخ

شد بیشت شدپول بیشت ..پولی بیشتر شدپولی بیشتر شدپول
های برابری، های برابری،   های فرامرزی سرمایه همراه با ثبات نرخهای فرامرزی سرمایه همراه با ثبات نرخ  جابجاییجابجایی

راند حاشیه به را پول سیاستگذاری راندعمالً حاشیه به را پول سیاستگذاری ..عمال سیاستگذاری پولی را به حاشیه راندعمال سیاستگذاری پولی را به حاشیه راندعمالً
، سه مولفه زیر ، سه مولفه زیر ((impossible trilogyimpossible trilogy))گانه ناممکن گانه ناممکن   طبق سهطبق سه

دست از سوم آنها تای دو حضور در و ناسازگارند یکدیگر دستبا از سوم آنها تای دو حضور در و ناسازگارند یکدیگر با یکدیگر ناسازگارند و در حضور دو تای آنها، سومی از دست با یکدیگر ناسازگارند و در حضور دو تای آنها، سومی از دست با
::رودرود  میمی
بازــ سرمایه بازحساب سرمایه حساب حساب سرمایه بازحساب سرمایه بازــ        

های برابری ثابتهای برابری ثابت  نرخنرخ  ــ          
سیاست پولی مستقلسیاست پولی مستقلــ        

٨٨

ل ی پو لی ی پو ی



وودزوودز    سیاستگذاری پولی بعد از برتونسیاستگذاری پولی بعد از برتون
های مرکزی در سکانداری های مرکزی در سکانداری   وودز، نقش بانکوودز، نقش بانک  با فروپاشی نظام برتونبا فروپاشی نظام برتون

..های پولی احیا شدهای پولی احیا شد  سیاستسیاست
دهه دههد انک196196د از انکا از ادا اقت شد ک تح ه أ کز ادها اقت شد ک تح ه أ کز ها های مرکزی مأمور به تحریک رشد اقتصادی و های مرکزی مأمور به تحریک رشد اقتصادی و   بسیاری از بانکبسیاری از بانک19601960در دههدر دهه

و و   19701970های تورم در اواخر دهه های تورم در اواخر دهه   افزایش عمومی نرخافزایش عمومی نرخ. . کاهش بیکاری بودندکاهش بیکاری بودند
به دلیل کسری بودجه آمریکا ناشی از جنگ ویتنام و شوک به دلیل کسری بودجه آمریکا ناشی از جنگ ویتنام و شوک   19801980اوایل دهه اوایل دهه 

نقش نفت ل نقشا نفت ل انکا ل انکد ل دد ک شخ کاهشت د ا کز دها ک شخ کاهشت د ا کز ها ..های مرکزی را در کاهش تورم مشخص کردهای مرکزی را در کاهش تورم مشخص کرد  بدیل بانکبدیل بانکاول نفتی، نقش بیاول نفتی، نقش بی
های مرکزی های مرکزی   ها، هدف غالب ـ و بعضاً یکتای ـ بانکها، هدف غالب ـ و بعضاً یکتای ـ بانک  ثبات قیمتثبات قیمت  19801980از دهه از دهه 

..شدشد
جایی سرمایه، حساب سرمایه جایی سرمایه، حساب سرمایه   با افزایش نقش ابداعات مالی در تسهیل جابهبا افزایش نقش ابداعات مالی در تسهیل جابه

های ارز شناور های ارز شناور   وودز، نرخوودز، نرخ    با فروپاشی برتونبا فروپاشی برتون. . ها عمالً باز شدها عمالً باز شد  در اکثر کشوردر اکثر کشور
شوکضربهضربه انتقال شوکگیر انتقال ترازگیر ترازهای ترازپرداختپرداختهای به ترازها به شدندها مرکزی بانک شدندنامه مرکزی بانک ..نامه ..نامه بانک مرکزی شدندنامه بانک مرکزی شدندها به ترازها به ترازپرداختپرداخت  های ترازهای ترازگیر انتقال شوکگیر انتقال شوکضربهضربه

..رسمیت یافترسمیت یافت» » تنها بازی موجود در شهرتنها بازی موجود در شهر««سیاست پولی به عنوان سیاست پولی به عنوان 

٩٩



بانک بانکجایگاه مرکزیجایگاه مرکزیهای های مرکزیهای مرکزیجایگاه بانکجایگاه بانکهای
There have been three great inventions since the There have been three great inventions since the 
b i i f ti fi th h l d t l b kib i i f ti fi th h l d t l b kibeginnings of time: fire, the wheel, and central banking.beginnings of time: fire, the wheel, and central banking.

Will RogersWill Rogers
Central banking can only be conducted effectively within Central banking can only be conducted effectively within g y yg y y
a proper intellectual framework.a proper intellectual framework.

David David LaidlerLaidler
Central bankers are the monarch of an invisible empire.Central bankers are the monarch of an invisible empire.pp

New York TimesNew York Times
There must be both art and science in central banking.There must be both art and science in central banking.

Alan BlinderAlan BlinderAlan BlinderAlan Blinder
Central banks are the most exclusive club in the world.Central banks are the most exclusive club in the world.

US NewspapersUS Newspapers
The central bank must have the freedom to do theThe central bank must have the freedom to do theThe central bank must have the freedom to do the The central bank must have the freedom to do the 
politically unpopular things.politically unpopular things.

Alan BlinderAlan Blinder
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کز بانک کزایگا بانک جایگاه بانک مرکزیجایگاه بانک مرکزیایگا
C t l b k t i i tit ti th f ll d t il fC t l b k t i i tit ti th f ll d t il fCentral banks are mysterious institutions, the full details of Central banks are mysterious institutions, the full details of 
their inner workings so arcane that very few outsiders, even their inner workings so arcane that very few outsiders, even 
economists, fully understand them.economists, fully understand them.

LiaquatLiaquat AhamedAhamedLiaquatLiaquat AhamedAhamed
Central bankers are called upon to wrestle with some of the Central bankers are called upon to wrestle with some of the 
most elemental and unpredictable forces of mass most elemental and unpredictable forces of mass 
psychology.psychology.p y gyp y gy

LiaquatLiaquat AhamedAhamed
A central bank that consistently does what it says will acquire A central bank that consistently does what it says will acquire 
credibility almost regardless of the institutional structure.credibility almost regardless of the institutional structure.y gy g

Alan BlinderAlan Blinder
Credibility can be a great asset during a financial crisis.Credibility can be a great asset during a financial crisis.

Alan BlinderAlan Blinder
An influential central bank, a prestigious central bank, can be An influential central bank, a prestigious central bank, can be 
a great asset internationally.a great asset internationally.

Paul VolckerPaul Volcker
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لد لدت اقتصاد؟::ت یا یخ تا ت اقتصاد؟قضا یا یخ تا ت قضا قضاوت تاریخ یا اقتصاد؟قضاوت تاریخ یا اقتصاد؟::تولدتولد
های پیشرفته را از حدودهای پیشرفته را از حدودهای مرکزی در اقتصادهای مرکزی در اقتصادتاریخ، تأسیس بانکتاریخ، تأسیس بانک ب یس بریخ یس رریخ زی ر ری زی ر وی ز ر ر پی وی ز ر ر پی ی

::سال پیش ثبت کرده استسال پیش ثبت کرده است350350
18751875آلمان            آلمان              --                                      16681668سوئدسوئد  ــ              

ا اانگل 19ئئ16941694انگل 519 5         19051905سوئیس                        سوئیس                        --                      16941694انگلستانانگلستانــ            
      19141914آمریکا                         آمریکا                           --                        18001800فرانسهفرانسه  ــ              
          
              

سال از تاریخ فوق را جزو بانکداری مرکزی سال از تاریخ فوق را جزو بانکداری مرکزی   250250دانان حدود دانان حدود   اقتصاداقتصاد
ننن نشنا فشنا شا فا شا اا ک انک تأ خ تا از انظ ک انک تأ خ تا از نظ نظر از تاریخ تأسیس، بانک مرکزی را برنظر از تاریخ تأسیس، بانک مرکزی را بر  ایشان، صرفایشان، صرف..شناسندشناسندنمینمی

نشر انحصاری اسکناس و آخرین نشر انحصاری اسکناس و آخرین : : کنندکنند  اساس دو نقش شناسایی میاساس دو نقش شناسایی می
..دهنده نهاییدهنده نهاییواموام م مو ییو ییه ه

..پالگریو، واژه بانکداری مرکزی وجود نداردپالگریو، واژه بانکداری مرکزی وجود ندارد  18961896در دائره المعارف سال در دائره المعارف سال 
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د ک دکا ک کزکا انک کزها انک های بانک مرکزیهای بانک مرکزی  کارکردکارکردها
کاانک ا کز دها شدک ا شنا خ تا د ز :اندها

دولت دولتبانکداری بانکداری
:اند های زیر در تاریخ شناسایی شدهکردهای مرکزی با کاربانک

بانکداری دولتبانکداری دولت
مدیریت ذخایر ارزیمدیریت ذخایر ارزی

کنترل حجم پول و تأمین ثبات پولیکنترل حجم پول و تأمین ثبات پولی
داخت پ نظام ی اه و یت داختمدی پ نظام ی اه و یت مدیریت و راهبری نظام پرداختمدیریت و راهبری نظام پرداختمدی

هاها  نظارت بر بانکنظارت بر بانک
تأمین ثبات مالیتأمین ثبات مالی
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های بانک مرکزیهای بانک مرکزی  کردکرد  کارکار
های دولت، علت تأسیس های دولت، علت تأسیس   تر تأمین هزینهتر تأمین هزینه  بانکداری دولت و به طور صریحبانکداری دولت و به طور صریح

..های مرکزی بودهای مرکزی بودشمار زیادی از بانکشمار زیادی از بانک ب ز ی زی بر ز ی زی بور زی ر بوی زی ر ی
..این وظیفه به تدریج از متن بانکداری مرکزی به حاشیه رانده شداین وظیفه به تدریج از متن بانکداری مرکزی به حاشیه رانده شد

در بانکداری مرکزی مدرن، بانکداری دولت تنها به این دلیل به عهدهدر بانکداری مرکزی مدرن، بانکداری دولت تنها به این دلیل به عهده
های مرکزی گذاشته می شود که با توجه به حجم زیاد و تواتر باالیهای مرکزی گذاشته می شود که با توجه به حجم زیاد و تواتر باالیبانکبانک

های پولی کمترین های پولی کمترین   ها و به تبع آن کلها و به تبع آن کل  نامه بانکنامه بانک  عملیات مالی خزانه، ترازعملیات مالی خزانه، تراز
بانک با دولت مراودات از را بانکتأثیر با دولت مراودات از را بپذیرندتأثیر بپذیرندها ..ها ..ها بپذیرندها بپذیرندتأثیر را از مراودات دولت با بانکتأثیر را از مراودات دولت با بانک

The proximity between an inherently cashThe proximity between an inherently cash--hungry hungry 
institution and the exclusive producer of cash creates institution and the exclusive producer of cash creates 
temptations beyond imaginationtemptations beyond imaginationtemptations beyond imagination.temptations beyond imagination.

BurdaBurda & & WyploszWyplosz
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دکاکا دک کزیک بانک کزیهای بانک های های بانک مرکزیهای بانک مرکزی  کردکردکارکار
هیچ نیز ارزی ذخایر هیچمدیریت نیز ارزی ذخایر بانکمدیریت کانون وظیفه یک بانکگاه کانون وظیفه یک تلقگاه مرکزی تلقهای مرکزی های های مرکزی تلقی  های مرکزی تلقی  گاه یک وظیفه کانونی بانکگاه یک وظیفه کانونی بانک  مدیریت ذخایر ارزی نیز هیچمدیریت ذخایر ارزی نیز هیچ

بدیهی است هر چه بانک مرکزی در عمل محدوده کمتری برای بدیهی است هر چه بانک مرکزی در عمل محدوده کمتری برای . . نشده استنشده است
ها بر سیاستگذاری پولی ها بر سیاستگذاری پولی   پرداختپرداخت  های برابری قائل باشد، فشار ترازهای برابری قائل باشد، فشار تراز  انعطاف نرخانعطاف نرخ

ان ک ا انک اش ا ا ذخا ش انش ک ا انک اش ا ا ذخا ش بیشتر شده و مدیریت ذخایر ارزی از حاشیه به متن بانکداری مرکزی رانده بیشتر شده و مدیریت ذخایر ارزی از حاشیه به متن بانکداری مرکزی رانده ش
..شودشود  میمی

هدف همواره پرداخت نظام راهبری و پولی ثبات اول، کارکرد دو خالف هدفبر همواره پرداخت نظام راهبری و پولی ثبات اول، کارکرد دو خالف بر خالف دو کارکرد اول، ثبات پولی و راهبری نظام پرداخت همواره هدفبر خالف دو کارکرد اول، ثبات پولی و راهبری نظام پرداخت همواره هدفبر
..انداند  های مرکزی بودههای مرکزی بوده  اصلی بانکاصلی بانک

وکار،وکار،  به دلیل اهمیت گردش روان نظام پرداخت در بهبود فضای کسببه دلیل اهمیت گردش روان نظام پرداخت در بهبود فضای کسب پ م ن پش م ن ش
، امکان تسویه مطالبات بین ، امکان تسویه مطالبات بین (ILF)(ILF)های مرکزی با ارائه تسهیالت بین روزهای مرکزی با ارائه تسهیالت بین روزبانکبانک

..انداند  بانکی را با پول بانک مرکزی فراهم کردهبانکی را با پول بانک مرکزی فراهم کرده
تقا ا اً ا تقاا ا اً ا زاا زاا تا ق ت داخت تها ق ت داخت لها ت ا ال لها ت ا ال ها های مالی برای تسهیلهای مالی برای تسهیلهای پرداخت و تعمیق سیستمهای پرداخت و تعمیق سیستمابزارابزاراساسا ارتقایاساسا ارتقای

پذیر پذیر   مبادالت تجاری با تکیه بر یک نظام پولی مطمئن، روان، با ثبات و تبدیلمبادالت تجاری با تکیه بر یک نظام پولی مطمئن، روان، با ثبات و تبدیل
..های مرکزی بوده استهای مرکزی بوده است  ترین اهداف بانکترین اهداف بانک    از مهماز مهم
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های بانک مرکزی کارکرد
انک ت زنظا انگ الش از تها أ انکت کزها ها های مرکزی های بانکترین مأموریتها از چالش برانگیزنظارت بر بانک

.بوده است
های مرکزی، آنها در المللی در اکثر وظایف بانکبه رغم همگرایی بین بین یی ر م ر بب ی و ر ر ری ه زی ر ی

.ساماندهی نحوه انجام این وظیفه نظر یکسانی ندارند
.  دارد(supervision)بخشی از مشکل، ریشه در ابهام ذاتی واژه نظارت

ها از قبیل وضع و اعمال مقررات  در واقع طیف وسیعی از واژه
(regulation) حسابرسی ،(auditing) کنترل ،(control) مراقبت ،

(surveillance)نظارت اندهمزاد (surveillance)اند، همزاد نظارت.
، نظارت بر (compliance)تواند نظارت بر رعایت  موضوع نظارت نیز می

)روب (prudential)یا نظارت احتیاطی (business regulation)کاروکسب g ی( ی ر p)ی )
.باشد

یا فراگیر  (micro-regulation)ـ محور   تواند بانک همچنین نظارت می
(system wide)اش
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بانک بر بندیجمع:هانظارت بندیجمع:هانظارت بر بانک
ها و مداخله در امور داخلی آنها با حاکمیت شرکتی منافات  کنترل بانک

مدت و گذاشتهداشته کنار مرکزی بانکداری حوزه از که است طوالنی های طوالنی است که از حوزه بانکداری مرکزی کنار گذاشتهداشته و مدتهای
.شده است

. ها، اطمینان از سالمت مالی آنها است کارکرد اصلی نظارت بر بانک
اط ت ا ت نظا ا ل(prudential)نا تشک ا ت نظا غال ه وجه غالب نظارت را تشکیل(prudential)بنابراین نظارت احتیاطی

.دهد می
برخی. الگوی واحدی برای نظارت احتیاطی در سطح خرد وجود ندارد

دهی ها این وظیفه را در داخل و برخی در بیرون بانک مرکزی سامانکشور
.اند کرده

کالن احتیاطی macro)نظارت prudential)است جدیدی نسبتاً حوزه ، ، حوزه نسبتا جدیدی است  (macro prudential)نظارت احتیاطی کالن
.که قدمتی بیش از چند سال ندارد

در مقابل اختالف نظر در خصوص نحوه سازماندهی نظارت احتیاطی خرد، 
انک که ت ا ن ا اع ازااج کل ال ت ال ش ا د کز های مرکزی در پایش سالمت مالی کل بازار واجماع بر این است که بانکها

ها مزیت نسبی  ، نسبت به سایر نهاد(financial stability)ثبات مالی
.دارند
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انک ت ه:هانظا ندادا بندیادامه جمع:هانظارت بر بانک
های کالن، رویکرد فراگیر و جامع در تحلیل  دسترسی سریع به داده

مسائل، اشراف نسبت به اقتضائات کالن و نیز دارا بودن نیروی کار
آزموده و فنی، دالیلی هستند که کفه ترازو را به نفع سازماندهی نظارت 

.کنند احتیاطی کالن در درون بانک مرکزی سنگین می
ا انکخ ه ال ات ث ش ا ت ل ئ ه نان تقدند ا نظران معتقدند چنانچه مسئولیت پایش ثبات مالی به بانک برخی صاحبنظ

های  مرکزی واگذار شود، باید این بانک قادر باشد چند و چون داده
.آزمایی کند ها را نیز بررسی و راستی بانک تک تک ی ی ر یز

گرداندن نظارت احتیاطی خرد  بر این اساس حرکت جدیدی مبنی بر باز
های مرکزی و یا تعریف چارچوب عملیاتی روشنی برای  به بانک

کا انکا د د نا ت د د ک دادذ ه کز هاها های های مرکزی به دادهپذیر کردن دسترسی نامحدود بانکامکان
  .ها شروع شده است تک بانک تک
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جدیدویژگی دوره های دوره جدید ویژگیهای
بانکداری مرکزی اکنون در یکی از نقاط عطف تاریخ خود، وارد دوران جدیدی      

:های بارز این دوره عبارتند ازویژگی.شودمی یوی زویژ ر ب ور ین رز ب ی

های مرکزی تبدیل   ثبات مالی در کنار ثبات پولی به هدفی با اهمیت برای بانک
د؛ شود؛میش
ها در داخل یا خارج از بانک مرکزی   نظر از آن که نظارت احتیاطی بر بانک صرف

قرار داشته باشد، مرکزیت سیاستگذاری کالن احتیاطی در بانک مرکزی قرار
گیرد؛میگ
بخصوص مسکن و  (ها  های مرکزی مراقبت نسبت به تحوالت قیمت دارایی بانک

های قیمتی را در دستور کار خود قرار گیری حباب و شکل)های مالی دارایی ییی
دهند؛می

شود؛ تر می های احتیاطی ضدسیکلی در بانکداری مرکزی برجسته اهمیت راهبرد
قاعده هدف، در شفافیت رغم اتفاقبه و روش در شاخصمندی به نسبت نظر نظر نسبت به شاخصمندی در روش و اتفاق به رغم شفافیت در هدف، قاعده

ارزیابی ثبات پولی، ثبات مالی با عدم قطعیت در تشخیص و عدم اتفاق نظر در  
لذا ممکن است تا مدتی، صالحدید در این حوزه بر  . نوع اقدام همراه است

بماندقاعده مقدم .مندی
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س اند ای ای ب هایی برای ایراندرسهای
بانک١) بر نظارت مورد در متناقض بعضاً و متعدد تفاسیر که زمان درتا ها ها در تا زمانی که تفاسیر متعدد و بعضا متناقض در مورد نظارت بر بانک١)

بین سیاستگذاران یکسان نشود، بحث در خصوص نحوه ساماندهی  
.فایده چندانی ندارد نظارت

سخن از تقویت نظارت و افزایش اقتدار سازمانی آن، بدون تصریح٢)
نظارت به معنی مداخله در . شود مفهوم نظارت، مفید ارزیابی نمی

تصمیم و بانکسازوکار سالگیری آنها، کنترل و کهها است طوالن های های طوالنی است که ها و کنترل آنها، سالگیری بانکسازوکار و تصمیم
شود  توصیه نمی. از ادبیات بانکداری مرکزی کنار گذاشته شده است
در مقابل، تقویت . بانک مرکزی بر تقویت این نوع نظارت تأکید کند

ا ا ض ا اط ا .نظارت احتیاطی از ضروریات استنظا
ها مانند  روی بانک شود پیشگیری از وقوع مخاطرات پیش توصیه می٣)

و عملیاتی ریسک و بازار ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی وریسک
ها از موضوعات کلیدی در  ممانعت از تشدید یا سرایت این ریسک

.ها باشد مراودات بانک مرکزی با بانک
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ایراندرس برای هایی برای ایراندرسهای
افزاری و ابزار پایش و مدیریت  های نرم ها به دانش، سامانه تجهیز بانک۴)

.ریسک از ضروریات است
های دیگر  ها حفاظ عدم سرایت خطر از یک بانک به بانکسرمایه بانک۵)۵)

های نظام مالی کشور  ها از اولویت بنابراین تقویت سرمایه بانک. است
.است

های فراگیر  عدم هماهنگی و اتفاق نظر در مورد نحوه پایش ریسک۶)
.های هنگفتی در سطح اقتصاد منجر شود تواند به هزینه مالی می

های الزم است بانک مرکزی واحدی را در سطح باال به پایش ریسک٧)
 (NPLs)جاری  موضوعاتی مانند مطالبات غیر. فراگیر اختصاص دهد

بانکبانک مایه س تقویت تنظها نحوه مهمت همه از و ها ها و از همه مهمتر نحوه تنظیم ها، تقویت سرمایه بانکبانک
تواند از  های پولی و اعتباری با اقتضائات ضدسیکلی می سیاست
 .های این واحد باشد کار دستور
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ربا تشکربا تشکر رب ب


