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  چکیده
ساختار کنونی  ولیساله را طی کرده است صد کنون یک فرایند تکاملی چند ابانکداری مرکزی تهر چند 

. اقتصاد کالن است پویای ک طراحی هوشمندانه متناسب با اقتضائات مدیریتهای مرکزی نتیجه ی بانک
های پرداخت ـ  یعنی سیاستگذاری پولی و راهبری نظام های کانونی ـ حاصل آن که بانکداری مرکزی در حوزه

ـ ها  های غیر کانونی ـ مانند نظارت بر بانک المللی دست یافته است هر چند در حوزه به یک همگرایی بین
  . اند ها متفاوت رویه

های  در هر اقتصاد را از بارزترین شاخص 2و بخصوص حکمرانی 1های جدید توسعه، کیفیت نهادها نظریه
 های نمایه ترین های مرکزی از مشخص از این منظر، ساختار و کیفیت اداره بانک. دانند توسعه یافتگی می
ست که قدرتی را که بنا به ماهیت در حوزه خلق بانک مرکزی نهادی ا. هر کشور است در کیفیت حکمرانی

کند و به  پول محدودیتی ندارد، به اقتضای عقالنیت و میزان بلوغ سیاسی و اقتصادی، داوطلبانه محدود می
از این منظر اغراق نیست اگر ساختار و کارکرد . گذارد واقع تقوای مالی حکومت را در یک کشور به نمایش می

  . یافتگی هر کشور بدانیم کیفیت حکمرانی و میزان توسعه های سنجهز یکی ابانک مرکزی را 
شد و لذا به رغم  طالی در اختیار کنترل می میزان تا زمان حاکمیت استاندارد طال، حجم پول بر اساس

اوالً حجم  3با حاکمیت پول اسمی. بود ثبات نسبی برخوردار ازها  های نسبی، سطح عمومی قیمت تغییر قیمت
ثانیاً در . تا چندین برابر هسته اولیه قابل تکثیر شد 4گیری جزئی ر سیستم بانکداری مبتنی بر ذخیرهپول د

. پذیر شدند ها آسیب گذاران برای برداشت سپرده ها در قبال هجوم سپرده ازای رشد ضریب فزاینده پولی، بانک
ه در قبال کنترل حجم پول و به های فراوان پول اسمی، وجود نهادی موضوعیت یافت ک لذا در کنار مزیت

  
مسئولیت . وند و دکتر اصغر شاهمرادی سپاسگزارم از اصالحات سازندۀ آقایان دکتر احمد عزیزی، دکتر حسین قضاوی، دکتر مهرداد سپه ∗

  .ی باقیمانده با نویسنده استها و خطاها نقص
1 . Institutions 
2 . Governance 
3 . Fiat Money 
4 . Fractional Reserve 
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 2گریزی ها را در قبال بانک ، بانک1دهنده نهایی وام آخرینبه عالوه به عنوان . دنبال آن تورم مسئولیت بپذیرد
  . سپرده گذاران، ایمن کند

های مرکزی در شماری از کشورهای توسعه یافته، نظیر انگلستان و  ای طوالنی از تاریخچه بانک دوره
 با این حال. گذشته استسال نیز به طول انجامیده است، صرفاً به بانکداری دولت  200گاه بیش از سوئد، که 

ایفای  و دانند که نهادهای فوق، نشر انحصاری اسکناس های مرکزی را از مقطعی می اقتصاددانان تولد بانک
دوره اول «توان  را می 1980 از آن زمان تا اواخر دهه. اند وام دهنده نهایی را به عهده گرفته آخریننقش 

تعهد در برابر اهداف متعدد و بعضاً ناسازگار، ضعف در اقتدار، دستورکارهای مبهم و . نامید» بانکداری مرکزی
  . اند های اصلی این دوره چندگانه و عدم تعریف مرز مشخص بین بانک مرکزی و خزانه دولت، از مشخصه

شمگیر فدرال رزرو تحت ریاست پل والکر در کنترل تورم، با موفقیت چ» دوره دوم بانکداری مرکزی«
به بانک مرکزی انگلستان، اعالم رسمی هدفگذاری تورم عملیاتی اعطای استقالل اقتدار بانک مرکزی آلمان، 

ای از کشورها و تشکیل بانک مرکزی اروپا مشخص  در بانک مرکزی زالندنو و پس از آن شمار قابل مالحظه
در اهداف، بازنگری قوانین پولی در جهت اعطای اقتدار قانونی، استقالل عملیاتی و شفافیت همگرایی . شود می

به لحاظ کارکرد نیز کنترل تورم در سرتاسر . های این دوره است های مرکزی از مشخصه در دستورکار بانک
ها تا  موفقیت. دنیای توسعه یافته و شماری از کشورهای درحال توسعه از دستاوردهای مهم این دوره است

بار  های پایانی این دوره را عصر کسالت آنجا پیش رفت که مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلستان، سال
  .بودن سیاستگذاری پولی نامیده است

. اند توسعه مالی زادهم 3های مالی های متعدد مالی اواخر هزاره دوم میالدی نشان داد بحران بحران
دهند و نظارت بر نهادها و  را نیز افزایش می 5کالن مالی دستاوردها، مخاطرات همالی در کنار هم 4ابداعات

تا نظارت  7به معنی سنتی خود که در کشورهای مختلف طیفی از نظارت بر کسب و کار 6بازارهای مالی
  .مالی ایمن کند ایه تواند اقتصادها را در برابر مخاطرات بحران را در بردارد، نمی 8مبتنی بر ریسک

غلبه  10بر دیدگاه کالن اقتصادـ محور 9محوری - ها، دیدگاه خرد بانک در رویکرد سنتی نظارت بر بانک
که  است بندی آن جمع. استابداعات مالی عقب  ییدههمواره چند قدم از مخاطرات زا 11به عالوه ناظر. دارد

به عالوه در معماری نظام  .الشعاع قرار داد ا تحتر 12دستاوردهای ثبات پولی و کنترل تورم، اهمیت ثبات مالی
  .پیدا نکرده استجایگاه روشنی هنوز  13های احتیاطی کالن مالی کشورها، سیاست

  
1 . The Lender of Last Resort 
2 . Bank Run 
3 . Financial Crises 
4 . Innovations 
5 . Macro Financial Risks 
6 . Financial Regulation 
7 . Business Regulation 
8 . Prudential Regulation 
9 . Micro Prudential 
10 . Macro Prudential 
11 . Regulator 
12 . Financial Stability 
13 . Macro Prudential Policy 
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ا متوجه ه اکنون نگاه. تر کرد برجستهمدیریت اقتصاد کالن را  غفولبحران مالی اخیر اهمیت این حوزه م
های مرکزی به طور  های مرکزی بال منازع است؛ بانک بانکاز سویی اقتدار اطالعاتی . های مرکزی است بانک

به . دننگر و توان تحلیلی، هماوردی ندار سنتی در وقوف به تحوالت اقتصاد کالن و تجهیز به دیدگاه جامع
مرکزی قرار دارد، پیشگیری از   ها در خارج از بانک عالوه حتی در آن دسته از کشورها که نظارت بر بانک

  .پذیر است نکی در خارج از بانک مرکزی به سختی انجاماب 1یرفراگمخاطرات 
از . شود می به دوران سوم حیات واردتاریخ خود،  رسد بانکداری مرکزی در یکی از نقاط عطف به نظر می

های  ثبات مالی در کنار ثبات پولی به هدفی با اهمیت برای بانک) 1: های بارز این دوره آن است که ویژگی
ها در داخل یا خارج از بانک مرکزی  نظر از آن که نظارت احتیاطی بر بانک صرف) 2شود؛  ل میمرکزی تبدی

های مرکزی،  بانک )3گیرد؛  قرار داشته باشد، مرکزیت سیاستگذاری کالن احتیاطی در بانک مرکزی قرار می
های  ری حبابگی و شکل) های مالی و دارائی بخصوص مسکن(ها  مراقبت نسبت به تحوالت قیمت دارایی

در بانکداری مرکزی  2اهمیت راهبردهای احتیاطی ضد سیکلی) 4 دهند؛ قیمتی را در دستور کار خود قرار می
مندی در روش و اتفاق نظر نسبت  به رغم شفافیت در هدف، قاعده) 5و باالخره شود؛  تر می مرکزی برجسته

عدم اتفاق نظر در نوع اقدام همراه  ارزیابی ثبات پولی، ثبات مالی با عدم قطعیت در تشخیص و  به شاخص
  . در این حوزه بر قاعده مقدم بماند 3صالحدیدلذا ممکن است تا مدتی، . است

تشریح شده و اهمیت دنبال کردن » دوره سوم بانکداری مرکزی«های  شود ویژگی در این مقاله سعی می
  .نشان شود ان خاطراین تحوالت در حوزه نظر و تجربه، در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر

  
  های مالی کالن احتیاطی، بحران گذاری سیاستکزی، ثبات مالی، بانکداری مر: ها واژه کلید

  JEL  :E58بندی  دسته

  
1. Systemic Risks 
2 . Countercyclical 
3. Discretion 


