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 مقدمه مترجم

، با انتقادات بيشماري 0عنوان سند مشورتيبهنامه سـرمايه بال دو به دليل رفتار همسوي چرخه خود، حتي در دوره ارزيابي  توافق

نامه جهت كاهش شـدت رفتار همسـوي چرخه شد كه از   مواجه شـد. اين انتقادات در نهايت منجر به اعمال اصـالحاتي در اين توافق  

د د، مبني بر تشديتوان به در نظرگرفتن تابع وزن ريسکي هموارتر اشاره نمود. با اين وجود برخي شواهد موجوجمله اين اصالحات مي

ــادي در كشــورهايي كه قبل از بحران مالي اخير به پياده  نامه پرداخته بودند، خط بطالني بر كفايت اين ســازي اين توافقركود اقتص

ــالحات مجدد در اين توافق   ــيد و زمينه را براي اعمال اص ــه عمل كش ــالحات در عرص نامه و تدوين رهنمودهاي تکميلي در قالب اص

باشد كه با هدف كاهش بال سه مي 2نامه بال سه فراهم آورد. از جمله اين اسناد، سند سپر سرمايه مخالف چرخهاد توافقمجموعه اسن

 تنظيم شده است. 3نامه سرمايه بال دو توسط كميته ناظران بانکي بالشدت رفتار همسوي چرخه توافق

دليل تي تنظيم شده بود كه با نامناسب شدن شرايط اقتصادي، بهصوراسـبه سـرمايه قانوني در بال دو ب  تر، نحوه محبه بيان دقيق

جاري، نياز به ســـرمايه قانوني در هاي غيرهاي اعتباري و افزايش زيان ناشـــي از وامافزايش ريســـک اعتباري و از اين رو كاهش رتبه

هزينه زياد و امکان اندك تحقق مواجه است. از يافت؛ دقيقاً در شـرايط نامناسب اقتصادي كه اين امر با مشکالت و  ها افزايش ميبانک

باشند، براي حفظ نسبت سرمايه قانوني خود ها در عمل از امکان افزايش سـرمايه در چنين شـرايطي برخوردار نمي  اين رو چون بانک

سوي چرخه بال دو منجر شـدند. از اين رو رفتار هم سـازي خود مي دهي و اهرمدر حداقل مقدار مورد نياز، ملزم به كاهش فعاليت وام

شــود، زيرا با كاهش ســطح اعتبارات در اقتصــاد، توليد كاهش يافته و شــرايط اقتصــادي به تشــديد شــرايط نامناســب اقتصــادي مي

 تر خواهد شد.نامناسب

ي كه شود. در شرايط مناسب اقتصادشـود كه اين امر حتي منجر به تشـديد چرخه اعتباري در اقتصاد مي  از اين رو مشـاهده مي 

يابد. كنند و عرضه اعتبار افزايش ميرا دنبال مي 9دهي آسانها وامريسـک اندك اسـت و سرمايه قانوني كمتري مورد نياز است، بانک  

هاي بانک و افزايش ســطح ســرمايه قانوني مورد نياز، اندازه ترازنامه بانک كاهش يافته و در شــرايط ركودي، با افزايش ريســک دارايي

 شود.  عرضه اعتبار مي منجر به كاهش

                                                           
1- Consultative Document.  

2- Countercyclical Capital Buffer.  
3- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 

4- Ease of Lending.  
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عنوان يکي از پنج اصـل محوري اعمال اصالحات در بازار  به مسـلله پس از بحران مالي اخير، اين  21بنابراين در اولين جلسـه گروه  

 و كميته نظارت 0ثبات مالي هيلتالمللي پول، ، مطرح شد. اين گروه حتي از صندوق بين«اصل ارتقاء مقررات مناسب»مالي، در قالب 

ــيه ــپري در  بانکي بال درخواســت نمود به طراحي توص هايي براي كاهش شــدت رفتار همســوي چرخه بپردازند. از اين رو، تنظيم س

هاي اقتصادي توسط سازي و اطمينان از كاهش شدت چرخه عنوان ابزاري جهت كاهش اهرمها در شـرايط مناسـب اقتصادي به  بانک

در نهايت توســط سند  مسـلله مورد توجه قرار گرفت. اين  -ر شـرايط نامناسـب اقتصـادي   واسـطه آزادسـازي سـپر د   به -مقررات مالي

 پيشنهادي كميته ناظران بانکي بال در طراحي سپر سرمايه مخالف چرخه تحقق يافت.

لي ار قبها در شـرايط مناسـب اقتصـادي ملزم به نگهداري سپري از سرمايه قانوني فراتر از مقد   براسـا  رويکرد اين سـند، بانک      

در  شود.ها در شـرايط رونق توسط اين سپر تا حدودي محدود مي شـوند و به اين ترتيب جريان اعتباردهي فزاينده بانک مورد نياز مي

ــکل ــرايط ركودي، اين الزام مقرراتي به حالي تعليق درآمده و بانکطرف مقابل با شـ ها از توانايي افزايش فعاليت اعتباردهي گيري شـ

ود هاي موزون به ريســک ختر افزايش نســبي ســرمايه قانوني در مقايســه با داراييبيان دقيقو به -ش قيد ســرمايه قانونيدليل كاهبه

 شود.واسطه عدم وقوع بحران اعتباري فراهم ميبرخوردار خواهند شد. از اين رو امکان كاهش شدت شرايط ركودي به

به تنظيم سـپر سـرمايه مخالف چرخه بپردازند و صفر تا    2106شـوند از سـال   يها ملزم متر براسـا  اين سـند بانک  به بيان دقيق

شود صـورت سپر سرمايه نگهداري نمايند. اين مسلله منجر مي ماه را به 02هاي موزون به ريسـک خود در طول  از دارايي درصـد 2.1

سازي خواهد شد. از صورت كامل پيادهبه 2104صورت تدريجي تا سال برسد. اين سپر به درصـد 03ها به حداقل سـرمايه قانوني بانک 

 درصد1.621هاي موزون به ريسـک بوده . هر سال معادل  از دارايي درصـد 1.621معادل  2106اين رو مقدار اين سـپر در اول ژانويه  

 هاي موزون به ريسک برسد.از دارايي درصد2.1به مقدار  2104افزايش خواهد يافت تا در سال 

اي بر نسبت سرمايه قانوني قبلي مورد توجه بال عنوان نسبت سرمايه افزودهنيز به به 2اين سپر، سپر سرمايه حفاظتيالبته در كنار 

سازي خواهد شد. هدف سپر سرمايه حفاظتي، المللي پيادههاي بزرگ و فعال در عرصه بيندر بانک 2104تا سال  2106دو، از سـال  

هاي هاي رونق اســت، زماني كه ريسکهاي مربوط به سـرمايه در دوره م و ديگر پرداختشـده سـها  ممانعت از پرداخت سـود تقسـيم  

در  9شود قبل از كاهش شديد سرمايه قانوني، اقدام اصالحي سريعمنجر مي مسللهباشند. اين در حال انباشـته شدن مي  3سـيسـتمي  

 بانک انجام شود. 

                                                           
1- Financial Stability Board. 
2- Capital Conservation Buffer. 

3- Systemic Risk.  

4- Prompt Corrective Action.  
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هاي منفرد و مهم از نظر سـيستمي متمركز نبوده و رويکردي  بر بانکدر مقايسـه با سـپر فوق، سـپر سـرمايه مخالف چرخه صـرفاً      

ــکرا دنبال مي 0احتياطي كالن ــت كه مي كند و متمركز بر ريس ــتمي اس ــيس تواند در كل نظام مالي، حتي در گروه بزرگي از هاي س

 3كه يک سياست احتياطي خرد 2هانکگذاري سنتي در زمينه سرمايه باوقوع بپيوندد. درحقيقت برخالف مقرراتهاي كوچک، بهبانک

 گذارياسـت و صـرفاً بر سالمت مالي موسسات مالي منفرد متمركز است، سپر سرمايه مخالف چرخه، ريسک سيستمي را در مقررات  

 گذاري احتياطي كالن است.ها مورد توجه قرار داده و يک نوع سياستسرمايه بانک

يري گرود تا از شکلشمار ميگذاري سرمايه بهعنوان حركت نويني در مقرراتخه بهتر، سـند سـپر سرمايه مخالف چر  به بيان دقيق

ســتا، بدون توجه به شــرايط اقتصــادي، جلوگيري نمايد. الزام پويايي مقررات ســرمايه، ايســرمايهواســطه تنظيم مقررات بهينه دوم به

مطلوب بودن تغيير الزامات سرمايه در طول زمان شکل گرفته هاي سيستمي در طول زمان و از اين رو دليل پويايي و تغيير ريسکبه

 است.

 ها و اقتصادجلوگيري از وارد شدن زيان بر بانکاز اين رو در مجموع تنظيم سـپر سرمايه مخالف چرخه در نظام بانکي، منجر به  

از اين  و بانکي نظاممناسب اقتصادي در بخشي از در دستر  بودن اعتبار در شرايط نااطمينان ؛ به دليل رفتار همسوي چرخه بال دو

و سرمايه  قانوني برداشـتن گامي متفاوت از الزامات حداقل سـرمايه  هاي اقتصـادي؛  تر اعتبار در طول چرخهرو عرضـه هموار و معتدل 

ر نه سـازي اين سپ هرود با پيادشـود. به اين ترتيب انتظار مي ميطراحي يک ابزار احتياطي كالن در بخش بانکي از اين رو  حفاظتي و

ي پذيرهاي اقتصادي از طريق ريسکهاي اقتصادي تقويت شوند، بلکه از شدت چرخهها از نظر سالمت مالي در طول چرخهتنها بانک

 در طول شرايط رونق و كاهش اهرمسازي در شرايط ركودي كاسته شود. 
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1- Macroprudential Approach.  

 توان به نسبت سرمايه قانوني و يا حتي نسبت سرمايه حفاظتي اشاره نمود.از جمله اين مقررات مي - 2

3- Microprudential Policy.  
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 نامه سرمایه بال سهسندی از جمله اسناد توافق: سپر سرمایه مخالف چرخه

 1ترجمه زهرا خوشنود 
 

 مقدمه

، مشتمل بر تعهد 21142سـپتامبر   4نامه گروه روسـاي كل بانک مركزي و مديران نظارت، منتشـره در اطالعيه رسـمي مور     توافق 

ــرمايه مخالف چرخه، فراتر از حداقل مقدار مورد نياز بود. متعاقباً، كميته بال توافق نمود كه يک    ــپرهـاي سـ معرفي چـارچوبي براي سـ

به منظور ســازمان دهي كار در حوزه همســوي چرخگي، به كار گرفته شــود. هدف از اين رويکرد، ، بايد 3رويکرد جزء به جزء )عنصــري 

تنظيم طراحي ابزارهايي در پرداختن به همسوي چرخگي در تطابق با يک مجموعه مشخصي از اهداف است. چهار هدف اصلي شناسايي 

 :9صوص تقويت انعطاف پذيري بخش بانکي انتشار يافتدر خ 2114شده توسط كميته بال، به شرح زير، در سند مشورتي دسامبر 

 فرونشاندن هر نوع رفتار افراطي چرخه اي حداقل سرمايه قانوني. .0

 افزايش ذخاير آينده نگر. .2

 درتوانند ميو ]از اين رو در[ بخش بانکي؛ ســـپرهايي كه  هابانکنگهداري ســـرمايه به منظور تنظيم ســـپرهايي در هر يک از  .3

 استفاده قرار گيرند. شرايط استر  مورد

 .1كسب هدف احتياطي كالن وسيع تر در جهت حمايت بخش بانکي در قبال دوره هاي رشد اضافي اعتبار .9

سومين هدف فوق بود و برخي از  تلمينشامل طراحي پيشنهادي براي سپر سرمايه حفاظتي در جهت  2114سـند مشـورتي دسامبر   

تنظيم نمود. گروه كاري متغيرهاي كالن نيز شکل گرفت تا يک طرح پيشنهادي را براي  اركان بالقوه نظامي براي پوشـش هدف چهار را 

اين كميته،  2101وط براي بررسي توسط كميته بال در جلسه ژوئيه بسپرداختن به هدف چهارم، به منظور ارائه يک طرح پيشنهادي م

                                                           
 عضو هيلت علمي پژوهشکده پولي و بانکي - 0

است و مشتمل بر روساي بانک مركزي و مديران نظارتي )غير از مديران نظارتي بانک مركزي  كشورهاي گروه روسـاي كل بانک مركزي و مديران نظارت، هيلت رئيسه كميته بال   - 2

 در آدر  زير در دستر  است 2114سپتامبر  4عضو مي باشد. اطالعيه رسمي مور  

- www.bis.org/press/p100111.htm 

در اين سند، تنظيم سپر سرمايه مخالف چرخه )چهارمين جزء  به عنوان بسط سپر سرمايه حفاظتي ) سومين جزء   (Building Block Approach)منظور از رويکرد جزء به جزء  -2

  مي باشد )مترجم . 2114از سند مشورتي كميته بال در دسامبر 

 سند مشورتي در آدر  زير در دستر  است: - 9
- www.bis.org/publ/bcbs164.htm. 

1 - Excess Credit Growth. 

http://www.bis.org/press/p100111
http://www.bis.org/publ/bcbs164.htm
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سـپر سـرمايه مخالف چرخه، مندرد در ســند مشورتي ماه    ارائه نمايد. طرح پيشـنهادي، بازخورد رسـمي در زمينه تلخيص مفهوم كلي  

 .دهدميدسامبر را، مورد توجه قرار 

 ساختار اين سند مشورتي به صورت زير است: 

 كند.بخش يک، به توصيف هدف اصلي سپر معرفي شده پرداخته و بررسي مختصري از نحوه كاركرد علمي آن را ارائه مي 

 برخي اجزاء اصلي طرح پيشنهادي است. بخش دو مشتمل بر توصيف مبسوطي از 

  در سـپر سـرمايه حفاظتي تلفيق شود، و چگونه    تواندميكه چگونه سـپر پيشـنهادي    پردازندمي مسـلله ها نيز به اين پيوسـت

شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي بايد محاسبه شود. همچنين اين پيوست ها مشتمل بر شواهد تجربي پشتيبان 

 .باشندميمورد استفاده در طراحي طرح پيشنهادي 
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 مقدمه .1ـ 1

ه بزرگ باشند؛ به خصوص زماني كتوانند ميتجربه بحران اخير مويد اين نکته روشن است كه زيان هاي تحميل شده بر بخش بانکي 

بخش بانکي را متزلزل توانند  ميها از رشــد اضــافي اعتبار را شــاهد هســتيم، اين زيان  ايدورهقبل از وقوع چرخش نزولي در اقتصــاد، 

عي ر بخش واقمنجر به ركود دتوانند مينمايند و منجر به چرخه شـديدي شـوند؛ البته نظر به آن كه مشکالت پديد آمده در نظام مالي   

ي در اي در بخش بانکاقتصاد شده و مجدد به بخش بانکي بازخورد داده شوند. اين اثرات متقابل، بر اهميت ويژه تنظيم سپرهاي سرمايه

ه . از آنجا كه سرمايه در مقايسباشندميهاي استر  سيستم گستر به نحو محسوسي در حال افزايش دارند كه ريسک تلكيدزمان هايي 

در حفظ اعتدال رشــد فزاينده اعتبار در زمان رونق اوضــاع توانند ميوجوه، پرهزينه اســت؛ تنظيم چنين ســپرهايي  تلمينر انواع با ديگ

 اقتصادي و مالي مفيد واقع شوند.

اسـت كه الزامات سرمايه بخش بانکي،   مسـلله هدف از طرح پيشـنهادي سـپر سـرمايه مخالف چرخه، اطمينان حاصـل نمودن از اين     

ــرا ــپر بايد به عنوان يک ابزار يکپارچه و مهم در گيردميرا در نظر  كندميمالي كه بانک در آن فعاليت  -يط پيراموني كالن شـ . اين سـ

ي، و در قالب گونه اي از ابزارهاي احتياطي كالن در اختيار مقامات ملي، در نظر گرفته شــود. اين ابزار بايد زماني به كار المللبينعرصــه 

 گستر همراه شده است؛ تا به اين ترتيب اطمينانريسک سيستم گيريشکلرشد اضافي اعتبار كل با  شـود ميكه قضـاوت   گرفته شـود 

عتبار بر مازاد رشد ا تلكيدجهت پشتيباني در مقابل زيان هاي بالقوه آتي برخوردار است.  ايسرمايهحاصـل شـود كه نظام بانکي از سپر   

 01كل مبين آن اسـت كه كشورها احتماًً صرفاً به صورت غيرمتناوب ملزم خواهند شد اين سپر را به كار گيرند. شايد يک بار در طول  

ــال. با اين حال  21الي  ــه هابانکس ــتر به كار خواهند گرفت زيرا  المللبيني فعال در عرص ــپر كمتري اما با تناوب بيش  يهاچرخهي، س

ول . البته در طباشندمياعتباري، همواره در كشورهايي كه با خطرپذيري اعتباري در آنها مواجه هستند، از همبستگي باًيي برخوردار ن

تر به صورت هماهنگتوانند ميهايي را در اختيار قرار دهد مبني بر اين كه چه ابزارهاي احتياطي كالن ديگري زمان، اين سپر بايد آموزه

 ي به كار گرفته شوند.المللبينعرصه در 

ي المللبينسازي هاي كليدي اين طرح پيشـنهادي كه آن را از ديگر ابزارهاي احتياطي كالن متمايز سـاخته و بر سرعت پياده  ويژگي 

 افزايد، عبارتند از:آن مي

 يک هدف واحد؛ 

 تصميمات سپر در حوزه ملي به همراه تقابل در حوزه كشورهاي ديگر؛ 
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  اختيار قرار دادن يک شــاخص راهنماي مرجع مشــترك جهت شــروع، به همراه اصــول و الزامات افشــاء جهت راهنمايي در در

 ويي.گگيري مناسب و ارتقاء پاسخاستفاده از قضاوت در ارتقاء تصميم

ارائه  2جزاء اصلي، در بخشهريک از اين اهداف، به صـورت خالصه، در ادامه توضيح داده مي شوند. جزئيات بيشتر در مورد برخي از ا 

 شده است.

 هدف . 2ـ1

تري در حمايت و پشتيباني بخش هدف اوليه اين طرح پيشـنهادي، اسـتفاده از سـپر سرمايه جهت كسب هدف احتياطي كالن وسيع   

 ريسک سيستم گستر همراه شده است. گيريشکلهايي است كه رشد اضافي اعتبار كل، اغلب با بانکي از دوره

از استر   ايدورهدر طول  هابانکهدف از حمايت بخش بانکي در اين متن، صـرفاً اطمينان از حفظ توانايي پرداخت ديون هر يک از  

 مسللههمين امر است. بلکه هدف، اطمينان از اين  تلميننيسـت، زيرا هدف از طراحي الزامات حداقل سـرمايه و سـپر سرمايه حفاظتي،    

، از سـرمايه ًزم جهت كمک به حفظ جريان اعتباري در اقتصاد برخوردار خواهد بود، بدون آن كه توانايي  اسـت كه بخش بانکي در كل 

پرداخت ديون آن با مشـکلي مواجه شـود؛ آن هم در شـرايطي كه پس از يک دوره رشد اضافي اعتبار، كل نظام مالي با شرايط استر     

عتبار توسط الزامات سرمايه قانوني را كه بر عملکرد اقتصاد واقعي اثرگذار ، ريسـک منقب  شدن عرضه ا مسـلله مواجه شـده اسـت. اين   

 .دهدميهاي اعتباري ديگري در نظام بانکي خواهد شد، كاهش است و منجر به زيان

ــنهـادي در حمـايت از بخش بانکي در قبال چرخه اعتباري، خود      در همان ابتدا در جلوگيري از  تواندميالبتـه هـدف اين طرح پيشـ

ن رو و از اي دهدمي، سپري كه هزينه اعتبار را افزايش شودميتوسط سپر سرمايه حاصل  مسللهبحران مفيد واقع شود. اين  گيريشـکل 

ــته، به مقدار زيادي  دهدميتقاضــاي آن را كاهش  ــده در گذش ــه با معيارهاي تجربه ش ــرايطي كه مقدار اعتبار در مقايس ؛ به ويژه در ش

 .0افزايش يافته است

  

                                                           
رمايه مختلف ستجربه از سپرهاي  سـازوكار انتقال بين سـپرهاي سـرمايه قانوني بانک و اثر آن بر قيمت و تقاضـاي اعتبار، هنوز به خوبي درك نشـده است. در گذر زمان، با كسب      - 0

وكار انتقال بين بخش بانکي و اقتصاد )در  قانوني، طرح پيشـنهادي مندرد در اين سـند منجر به كسـب برخي شـواهد تجربي خواهد شد، شواهدي كه به تجزيه و تحليل مداوم ساز    

 مفهومي وسيع تر از بخش بانکي  خواهند انجاميد.
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 تصمیمات سپر در سطح ملی و تقابل در سطح کشورهای خارجی  .1ـ1

ــپر ســرمايه مخالف چرخه به اين نحو عمل  كه از نظر و عقيده خود جهت بســط  دهدميكه به هر كشــوري اين توانايي را  كندميس

در طول  2ط اعمال يک سپر اضافيتوس مسلله. اين 0اندازه دامنه حداقل سـپر تنظيم شـده توسـط سـپر سرمايه حفاظتي استفاده نمايد    

؛ دوره هايي كه قضـاوت شـده اين افزايش اعتبار با افزايش ريسک سيستم گستر همراه   يابدميهاي رشـد اضـافي اعتبار كل تحقق   دوره

 است.  مثالي از چگونگي ادغام سپر سرمايه مخالف چرخه و سپر سرمايه حفاظتي در عرصه عمل، ارائه شده 0خواهد بود. در پيوست )

زمان ًزم  هابانکتا به  3شودميماه زودتر )قبل از ضرورت اعمال  اعالم  02در اين طرح پيشـنهادي، تصـميمات سپر سرمايه اضافي،   

الزامات سرمايه اضافي، قبل از اعمال سپر، داده شود. با اين حال تصميمات كاهش در سپر، به سرعت اعمال خواهند شد تا  تلمينجهت 

سپر  تلميندر كاهش ريسـک عرضـه اعتباري محدود شـده توسـط الزامات سـرمايه قانوني كمک شـود. عواقب منتج از عدم        هابانکبه 

سپر سرمايه حفاظتي است )به اين مفهوم كه بر توزيع سود سرمايه بانک، محدوديت اعمال  تلمينمخالف چرخه، مشابه عدم  ايسـرمايه 

  .كندمي

هاي مقابل هاي اعتباري معطوف به طرفبر خطرپذيري تواندميكه  باشــندميين ســپر اضــافي مقامات هر كشــوري مســلول تنظيم ا

ر و صرفاً د شودميگيرندگان در آن كشـور وضـع شـود. اين سـپر اضـافي، از حد باًيي برخوردار اسـت كه توسط واسنجي تعيين       قرض

ريسک سيستمي منجر شوند.  گيريشکلشد، شواهدي كه به كه شواهدي دال بر رشد اضافي اعتبار موجود با شـود ميشـرايطي اعمال  

 در غير اينصورت، در ديگر شرايط، سرمايه اضافي برابر با صفر خواهد بود.

يي كه صـرفاً خطرپذيري اعتباري داخلي دارند، تحت مقدار كامل سـپر اضافي حاكم اعالم شده در كشور خود فعاليت خواهند   هابانک

 كرد.

ــه ي فعال در عرهـا بـانـک   ي اعتباري خود توجه خواهند كرد و براي هر خطرپذيري، هاخطرپذيريي، به محل جغرافيايي المللبينصـ

آن  به مفهوم مسللهبراسا  كشوري كه خطرپذيري در آن واقع شده، به محاسبه سپر اضافي خواهند پرداخت. در سطح كلي بانک، اين 

                                                           
به صورت مجزا نيز به كار گرفته شود، اين سند، رويکرد جزء به جزء )عنصري  مورد توافق كميته بال كه در سند مشورتي دسامبر  در حالي كه سپر سرمايه مخالف چرخه مي تواند - 0

 ح شده است.تشريح شده را دنبال نموده است، به نحوي كه سپر سرمايه مخالف چرخه )چهارمين جزء ، به عنوان بسط سپر سرمايه حفاظتي )سومين جزء ، مطر 2114
2 - Buffer Add-On. 

پر سرمايه ماهه اطالع قبلي، براي در اختيار قرار دادن زمان كافي به بانک ها در تعديل برنامه هاي سـرمايه خود و اجتناب از ريسک در نظر گرفتن س  02فرض شـده كه يک دوره   - 3

مولفه عالمت دهي تصميمات سپر و تفسير اثر آن بر شرايط مالي كالن، دست كم گرفته شوند؛  مخالف چرخه به عنوان يک حداقل الزام جديد، مناسـب باشـد. عالوه براين، نبايد اثر  

 زيرا احتمال دارد زماني كه تصميمات سپر اعالم مي شوند، نه زماني كه اين تصميمات عملي مي شوند، بر رفتار بانک اثر بگذارند.
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في اعمال شده در كشورهايي است كه بانک از خطرپذيري در آنها برخوردار اسـت كه سـپر بانک معادل با ميانگين وزني سـپرهاي اضـا    

 است.

هايي تا قبل از اعمال محدوديت شودميماه به بانک مهلت داده  02اگر سرمايه بانکي به دامنه گسترش داده شده سپر سرمايه برسد، 

 ين دامنه برساند.بر توزيع سود سهام، سطح سرمايه خود را به سطحي فراتر از سطح باًيي ا

اين طرح پيشـنهادي متضـمن آن است كه رفتار متقابل كشوري درنظر گرفته خواهد شد. مقامات كشور مقصد موظف به تنظيم سپر   

كه در حوزه قلمرو آنها فعاليت مي كنند. همچنين  باشندميهاي اعتباري خود در آن گروه از موسـسـات محلي   قانوني براي خطرپذيري

ي مقابل خارجي خود را از تصميمات اتخاذ شده در مورد سپر مطلع نمايند تا مقامات كشورهاي ديگر بتوانند هاطرفسرعت آنها بايد به 

ي خود را ملزم به پيروي از اين تصــميمات نمايند. در اين بين، مقامات كشــور مبداء مســلول اطمينان حاصــل كردن از اين امر هابانک

پردازند. ي خود، ميهاخطرپذيريها به نحو درستي به محاسبه سپر قانوني، بر پايه مکان جغرافيايي ي تحت نظارت آنهابانکهستند كه 

ًزم اسـت كه اعمال و به كارگيري سـپر سرمايه مخالف چرخه در يک كشور، امکان رقابت برابر    مسـلله اين تقابل، براي اطمينان از اين 

را مختل نمي سازد. اين  پردازندميي مقابل در آن كشور هاطرفبه وام دهي به  ي داخلي و خارجي فعال در يک كشـور كه هابانکبين 

. قدرت تنظيم و اعمال نظم، سرانجام در دست مقام كشور مبداء )موسسه حقيقي باشدنميتقابل، مشـتمل بر انتقال قدرت بين كشورها  

 تقبل كننده خطرپذيري اعتبار  باقي خواهد ماند.

باًتري را نگهداري نمايند؛  ايسرمايهي تحت نظارت خود را ملزم نمايند كه سـپرهاي  هاتوانند بانکميمقامات كشـور مبداء همواره  

ود، مقامات . با اين وجباشدنميالبته در صورتي كه اگر چنين قضاوت كنند كه سپر درنظر گرفته شده توسط مقامات كشور مقصد كافي 

 للهمسي خود معطوف به كشـور مقصـد، اعمال نمايند. اين   هابانکپر اضـافي كمتري را براي خطرپذيري اعتباري  كشـور مبداء نبايد سـ  

ي داخلي )در رقابت با بانک خارجي  هابانکتا اطمينان حاصـل شـود كه نگراني هاي معطوف به عدم مزيت رقابتي سهام    كندميكمک 

 .شودميمنجر به عدم تشويق اجراي سپر اضافي سرمايه ن

ي خارجي )كه تحت الزام هابانکهمچنين در صورت عدم وجود چنين فضاي رقابتي مشابهي در مورد حداقل سپر اضافي سرمايه، اثر 

ــتند  در افزايش وام دهي در عکس العمل به قدرت رقابتي كمتر   ــپر نيس ــپر  هابانکس ي منفعت جانب تواندميي داخلي )تحت الزام س

 ي در كاهش اعتبار اضافي در يک كشور را تضعيف نمايد.بالقوه اين طرح پيشنهاد

ــرمايه را به كار نمي گيرند و اعمال     هابانکدر مواردي كه   ــافي س ــپر اض ــورهايي برخوردارند كه س ، كنندنمياز خطرپذيري در كش

 ن كشورها وضع كنند. اين هاي معطوف به آمقامات كشور مبداء از اين اختيار برخوردارند كه سپر اضافي خود را براي خطرپذيري
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با اسـتفاده از اطالعات اعتبار و توليد ناخالص داخلي و ديگر اطالعات مربوط به شـرايط اقتصادي و مالي اين كشورها    تواندمي مسـلله 

 و ديگر منابع، در دستر  مي باشد. BIS  ،IMFانجام شود كه از طريق 

 .باشندميز جمله ابعاد ويژه اي هستند كه مورد توجه كميته بال مقصد طرح پيشنهادي، ا -ابعاد معطوف به حوزه مبداء 

 .  شاخص راهنمای مرجع مشترک و اصولی برای کمک به تصمیم گیری مناسب1ـ1ـ1

جهت كمک به مقام ذي ربط در هر كشـور براي تصـميم گيري در تنظيم مناسب سپر، يک روش شناسي براي محاسبه يک شاخص   

به عنوان نقطه مرجع شروع مشتركي براي اتخاذ تصميمات  تواندميي طراحي شده است كه المللبينراهنماي سـپر سـازگار در عرصـه    

 سپر به كار گرفته شود. 

. بر كنديمکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي كل در بخش خصوصي را به يک سپر اضافي پيشنهادي تبديل اين روش شـناسـي، شـ   

اين اســا  در مواقعي كه اعتبار به توليد ناخالص داخلي، نزديک يا كمتر از روند بلندمدت خود اســت، ســپر اضــافي راهنما برابر صــفر  

ــله  خواهد بود؛ و زماني كه اعتبار به توليد ناخالص ــته اين  گيردميداخلي از روند بلندمدت خود مقداري فاص ــا  تجربه گذش ، كه براس

ريسـک سيستم گستر همراه باشد، سپر اضافي   گيريشـکل با  تواندميمقدار انحراف مبين امکان وقوع رشـد اضـافي اعتباري اسـت كه    

  آورده شده است. 2اين شاخص راهنماي مرجع در پيوست )راهنما برابر با مقداري مثبت خواهد بود. توصيف گام به گام نحوه محاسبه 

 اين پيوست همچنين حاوي اطالعاتي در مورد عملکرد تاريخي شاخص راهنما، بر پايه اطالعات هر كشور مي باشد.

خلي در   به اين مطلب اذعان دارد كه با وجود عملکرد مناســب شــکاف اعتبار به توليد ناخالص دا2شــواهد ارائه شــده در پيوســت ) 

ــورها و در تمامي زمان ها به خوبي عمل     ــاخص در همه كش ــپر، اما اين ش ــميم هاي س ــته به عنوان راهنمايي مفيد در اتخاذ تص گذش

. به جاي اعتماد نمودن باشندمي. از اين رو قضـاوت و نظر به همراه ارتباطات مناسب، اجزاء انفکاك ناپذير اين طرح پيشنهادي  كندمين

ــاخص  ــور خود  خودكار به ش ــرمايه، در كش ــپر س راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي، انتظار مي رود مقامات ذي ربط در تنظيم س

 تر.ريسک سيستم گس گيريشکلقضاوت و نظر را به كار بگيرند؛ البته پس از استفاده از بهترين اطالعات در دستر  در تخمين 

به طور جدي به مجموعه شفافي از اصول پيوند يابد تا تصميم گيري مناسب را در با اين حال ضـروري است استفاده از قضاوت و نظر،  

ر ذي و ديگ هابانکبه  تواندميمخالف چرخه ارتقاء بخشــد. به مفهوم دقيق تر، گفتگو در مورد تصــميمات ســپر  ايســرمايهتنظيم ســپر 

ناسب توسط مقامات مسلول در به كارگيري سپر را ارتقاء نفعان كمک كند تا منطق زيربنايي تصميمات را درك نموده و تصميم گيري م

 كه در  دهدميبخشد. از اين رو، شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي، يک نقطه مرجع مشترك مناسبي را در اختيار قرار 
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اند تا مقامات را در به كارگيري  به نحوي تنظيم شده 2درك شود. اصول ارائه شده در بخش  تواندميمقابل آن، اعمال نظر و قضـاوت  

 قضاوت در اين چارچوب، راهنمايي نمايند.

 .   اطالع رسانی تصمیمات سپر4ـ1

در حالي كه اطالع رسـاني تصـميمات سـپر عاملي كليدي در ارتقاء پاسـی گويي و تصميم گيري مناسب است، برخي از مقامات ممکن     

در مورد شــرايط مالي كالن، و از اين رو، تجربه خيلي كمتري در زمينه توضــيح  اســت در حال حاضــر تجربه اندكي در اظهارنظر علني

تصـميمات آتي سـپر داشـته باشـند. در نتيجه، منطقي است به آنها فرصتي داده شود تا از تجربه ًزم در زمينه عملکرد سپر و طراحي     

پر، بهره مند شوند. براي اين انعطاف پذيري، پيشنهاد راهبرد اطالع رسـاني، قبل از برعهده گرفتن مسلوليت توصيف علني تصميمات س 

 شده چارچوب سپر توسط تركيبي از استانداردهاي حداقل و راهنماي بهترين عملکرد پياده سازي شود.

  باشندمياستانداردهاي حداقل، مبين موارد زير: 

 جهت تمکين به قواعد نياز دارند. هابانکالف  سازوكار رويکرد سپر، يعني اطالعاتي كه 

ب  اطالعاتي كه انتظار مي رود تمام مقامات افشـاء نمايند: يعني هر نوع تغييرات در سپر سرمايه مخالف چرخه موثر در كشورشان؛ و  

مرجع به صـورت منظم و به موقع، اطالعات اعتبار به توليد ناخالص داخلي مورد استفاده در محاسبه و تخمين شاخص راهنماي  

 مشترك. 

  راهنماي بهترين عملکرد، به تنظيم توصيه هايي در مورد بهترين شيوه ارتقاء پاسخگويي و شفافيت در ارتباط با تصميمات سپر

ــيه اين امر مي پردازد كه مقامات ذي ربط بايد در طول زمان به طراحي يک راهبرد اطالع  خواهد پرداخت. اين راهنما به توصـ

ــاني بپردازند. اين بر نقش زير گروه جديد كميته بال نيز معطوف مي باشــد كه به تســهيل يادگيري منطق مورد   مســلله رس

 پردازد.استفاده در تعيين تصميمات سپر و تنظيم توصيه هايي به كميته بال در مورد به روزرساني راهنماي بهترين عملکرد مي

كه نظام ســپر ســرمايه مخالف چرخه، در يک مهلت زماني مشــخص،  آورندمياســتانداردهاي حداقل، اين اطمينان خاطر را به وجود 

را شـفاف خواهد سـاخت كه توصـيف علني )عمومي  تصــميمات سپر،     مسـلله آماده اسـتفاده خواهد بود. راهنماي بهترين عملکرد اين  

مناسب را در اختيار مقامات  آخرين هدف توصـيه شـده است؛ اما به نحوي كه انعطاف پذيري در راهبردهاي ارتباطي در يک بازه زماني  

 قرار دهد.
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 زیابیر.  مشاوره و ا2ـ1

اهداف فوق، در مقايسه با اطمينان صرف حاصل نمودن از توانايي پرداخت  تلمينتشـويق بخش بانکي در انباشـت سـرمايه به منظور    

در بسياري از كشورها است. اين امر  ديون در طول دوره هاي اسـتر ، بيانگر انفکاك محسـوسي از نحوه پياده سازي مقررات احتياطي  

تا از درك كامل هدف و سازوكارهاي طرح پيشنهادي اطمينان  دهدميضـرورت بح  و گفتگو بين صنعت و ديگر ذي نفعان را افزايش  

ه نوين جه بحاصـل شود. بر اين اسا ، كميته اين طرح پيشنهادي را براي رايزني و همفکري رسمي منتشر مي نمايد. عالوه براين، با تو 

بودن اين طرح، كميته معتقد اسـت كه از روي احتياط بايد به ارزيابي سـپر در زمان مناسبي بپردازد. در شرايط ايده آل، پس از آن كه   

اكثر كشـورهاي عضـو كميته براي يک چرخه كامل اعتباري در شـرايط به كارگيري اين طرح پيشـنهادي تجربه كسب نمودند، ارزيابي     

 رمايه مخالف چرخه، انجام خواهد شد.عملکرد سپر س
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 فصل دوم 

 

      

 جزئیات بیشتر در مورد اجزاء کلیدی طرح
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 جزئیات بیشتر در مورد اجزاء کلیدی طرح

 قضاوت؛ اصول زيربنايي نقش نظر و -

 محاسبه سپرهاي خاص بانک؛  -

 انتشار سپرهاي كشوري و سپرهاي خاص بانک؛  -

 نحوه تصميم گيري در مورد مازاد، زماني كه سپر به صفر مي رسد؛  -

 تصميم گيري در مورد مقامي كه به اداره سپر مي پردازد؛  -

 ي و مبادله ديدگاه ها.المللبينمقايسه هاي   -

 قضاوت. اصول زیربنایی نقش 1ـ2

ســخت قاعده محور شــد. به بيان در طراحي اين طرح پيشــنهادي، كميته بال متوجه مشــکالت موجود در رويکرد ســفت و 

تر چنين رويکردي نيازمند درجه خيلي باًيي از اعتماد اسـت، اعتماد به اين كه متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه سپر  دقيق

  2. شواهد مندرد در پيوست )كنندنميهاي نامناسبي را ارسال ر عمل كرده و سيگنالقانوني همواره به نحو مناسب مورد انتظا

ــاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي اغلب راهنماي مفيدي در اتخاذ   ــاره دارد كه در حالي كه شـ بـه اين مطلب اشـ

. از اين رو، قضاوت و نظر به همراه كنديمتصـميمات سپر بوده است، اما اين شاخص در همه موارد در همه كشورها خوب كار ن 

ــاخص     ــت. به جاي اعتماد خودكار و غيرارادي به ش ــنهادي اس ــب، جزء انفکاك ناپذيري از اين طرح پيش ــاني مناس اطالع رس

راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي، انتظار مي رود مقامات ذي ربط، قضـاوت را در تنظيم سـپر در كشور خود به كار برند؛   

 ريسک سيستمي. گيريشکلالبته بعد از استفاده از بهترين اطالعات در دستر  جهت تخمين 

با اين وجود ضـروري اسـت اسـتفاده از نظر و قضـاوت به طور جدي به مجموعه شـفافي از اصول پيوند يابد تا تصميم گيري      

 توانديممناسـب در تنظيم سپر سرمايه مخالف چرخه را به دنبال داشته باشد. به مفهوم دقيق تر، اطالع رساني تصميمات سپر  

و ديگر ذي نفعان كمک كند تا منطق زيربنايي تصميمات را درك نمايند. از اين رو، شاخص راهنماي اعتبار به توليد  هابانکبه 

ــتر  قرار  ــترك مفيدي را در دسـ به  تواندميكه بر پايه آن اعمال نظر و عقيده  دهدميناخالص داخلي، يک نقطه مرجع مشـ

 بال جهت راهنمايي مقامات در استفاده از قضاوت در اين چارچوب تنظيم شده اند. خوبي درك شود. اصول زير توسط كميته

 

 

 

 1اصل 

تصمیمات سپر باید توسط اهدافی راهبری شوند که قرار است توسط سپر به آنها رسیده شود؛ یعنی حمایت از نظام بانکی در مقابل 

 افزایش در ریسک سیستم گستر همراه شود.زیان های آتی بالقوه، زمانی که رشد اضافی اعتبار با 

 



 
 

17 

 

 

مخالف چرخه، در اختيار قرار دادن سپر اضافي سرمايه براي نظام بانکي جهت محافظت آن در مقابل  ايسـرمايه هدف از سـپر  

. شوديما افزايش ريسک سيستمي بازارگستر همراه زيان هاي بالقوه آتي است، زماني كه رشد اضافي اعتبار در نظام هاي مالي ب

آزاد شود؛ به نحوي كه سرمايه آزاد شده  تواندمي، اين سـپر  گيردمياز اين رو زماني كه چرخه اعتباري جهت معکو  به خود 

ود. ر گرفته شها و كاهش ريسک عرضه اعتبار محدود شده توسط الزامات سرمايه قانوني به كابراي كمک به جذب زيان تواندمي

ي به اعتبار اضافي جلوگير گيريشـکل ي سـپر در اين نکته نهفته اسـت كه اوًً اين سـرمايه از    منفعت جانبي كاركرد اين گونه

 عمل خواهد آورد. 

. باشدنميي اقتصادي يا قيمت هاي دارايي هاچرخهشـايان ذكر اسـت هدف از سپر، استفاده به عنوان ابزاري جهت مديريت   

توسط اقدامات سياستي مالي، پولي، يا بخش عمومي مورد توجه قرار گيرند. مهم آن است توانند ميلزوم، اين موارد  در صـورت 

ــاد كالن، و اطالعات مالي و نظارتي ممکن انجام    ــپر در حد امکان پس از ارزيابي حداكثر اطالعات رايج اقتص ــميمات س كه تص

 پيامدهايي را در اجراي سياست هاي پولي و مالي به همراه داشته باشد. تواندمير شود؛ البته با توجه به اين امر كه عملکرد سپ

 

 

 

 

 

 

 

هاي نزديک موجود بين شـاخص راهنماي فوق و اهداف سپر، و همچنين فوايد توصيف شده آن در بسياري  با توجه به ارتباط

ريسک سيستم گستر در نظام مالي در گذشته، منطقي است كه اين متغير بايد  گيريشکلاز كشورها به عنوان شاخص نشانگر 

نابراين، شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي به عنوان بخشـي از اطالعات مورد اسـتفاده توسط مقامات تلقي شود. ب  

ي برخوردار است بايد به عنوان يک نقطه مرجع مشترك شروع مفيدي تلقي شود كه مقامات المللبينكه از سازگاري در عرصه 

نما در فواصل بايد آن را در تنظيم و توصـيف تصـميمات سپر مورد توجه قرار دهند. از اين رو ضروري است كه اين شاخص راه  

 زماني مشخص افشاء شود.

 

 

 

 2اصل 

شـاخص راهنمای اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نقطه مرجع مشـترک مفیدی در اتخات تصمیمات سپر است. هر چند مزم نیست   

تصمیمات سپر ایفاء نماید. مقامات باید اطالعات استفاده نقش مسلطی در اطالعات استفاده شده توسط ناظران در اتخات و توصیف 

 شده را توصیف نموده و چگونگی مورد توجه قرار گرفتن این اطالعات در شکل دهی تصمیمات سپر را تشریح نمایند.
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ــتفاده از  تلكيدمقامات هر كشــوري از اين آزادي برخوردارند كه بر هر متغير و اطالعات كيفي ديگري  نمايند كه به نظر آنها اس

معقول  هاي سپراين متغيرها در ارزيابي پايداري رشـد اعتبار و سطح ريسک سيستم گستر، و همچنين اتخاذ و توصيف تصميم 

ي راهنماي هاشاخصباشـد. اين امر شامل ساخت و طراحي شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي ديگري يا حتي  مي

هاي مالي تنظيم شده اند. هر چند الزامي نيست كه شاخص ديگري خارد از اين حيطه است كه در ارتباط نزديک با رفتار نظام

ي، نقش مسلطي را در اين زمينه المللبيناخلي، به عنوان شـاخص راهنماي سازگار در عرصه  راهنماي اعتبار به توليد ناخالص د

 به مفهوم آن نيست كه اين شاخص راهنما بايد به صورت كامل ناديده انگاشته شود. مسللهايفاء نمايد، اما اين 

 

 

 

 

در ارزيابي مجموعه اي از اطالعات در اتخاذ تصـميمات معطوف به سپر، چه در مرحله تنظيم سپر و چه در مرحله آزادسازي  

ات بايد به دنبال شـواهدي باشـند مبني بر سـازگاري نتايج منتج از شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي با    آن، مقام

ــاخصبه عنوان توانند مينتايج ديگر متغيرها. برخي از متغيرهاي ديگر كه  ي مفيدي در هر دو مرحله به كار روند عبارتند هاشـ

 از:

 انواع قيمت دارايي؛ 

 وجوه و دامنک سواپ نکول اعتباري؛ تلمين 0دامنک 

  مطالعه شرايط اعتباري؛ 

 رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي؛ 

  به موقع تعهدات بدهي خود. تلميناطالعات مربوط به توانايي موسسات غيرمالي در 

 

 

                                                           
1 - Spread. 

 

 

3اصل   

داخلی و هر شاخص راهنمای دیگر باید با توجه به ارزیابی اطالعات مندرج در شاخص راهنمای اعتبار به تولید ناخالص 

 های گمراه کننده سوق دهد.رفتار عواملی شکل گرفته باشد که می تواند آنها را به ارائه سیگنال
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ه و قابليت اعتماد بدر ايجاد آگاهي  تواندميتوصــيف اطالعات مورد اســتفاده و چگونگي تركيب آنها در اتخاذ تصــميمات ســپر 

يي كه ملزم به نگهداري سپر هستند، و همچنين در بين مقامات ديگر هابانکتصـميمات سپر اتخاذ شده توسط مقامات در بين  

 نفعان مفيد واقع شود.كشورها و ديگر ذي

ص ه آيا رفتار توليد ناخالتوجه شود ك مسللهدر استفاده از شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي، ضروري است به اين 

هاي سيستم گستر است. به عنوان مثال در صورتي كه شاخص صرفاً به دليل ريسک گيريشکلداخلي مندرد در مخرد، مبين 

 اي يا كاهش آني در توليد ناخالص داخلي افزايش يافته باشد، مناسب نيست از آن پيروي شود.كاهش چرخه

ه شـده از نسـبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي، صـرفاً يک سـنجه آماري است كه نقاط     عالوه براين، روند بلندمدت محاسـب 

سـازد. از اين رو مقامات بايد خود، قضـاوتشـان را در مورد سـطح پايدار اعتبار در اقتصــاد شکل دهند. آنها     عطف را نمايان نمي

 هاي خود به كار گيرند.در تحليل همچنين بايد روند بلندمدت محاسبه شده را صرفاً به عنوان يک نقطه شروع

نيز ممکن است در بر گيرنده اطالعات گمراه كننده باشند. براي مثال در بسياري از موارد، افزايش شديد در  هاشـاخص ديگر 

ي سيستم گستر باشد و آزادسازي سپر را پيشنهاد نمايد. با هاريسکدامنک هاي اعتباري ممکن اسـت مبين به وقوع پيوستن  

توســط توانند مي هاشــاخصجود، نبايد صــرفاً به افزايش دامنک هاي اعتباري براي آزادســازي ســپر اعتماد كرد زيرا اين اين و

 عوامل ديگري كه ربطي به عوامل زيربنايي موردنظر ندارند تحت تاثير قرار گرفته باشند.

 

 

 

 

ي سيستم گستر به نحو ماليمي كاهش مي يابند، سپر را هاريسکدر شرايطي كه رشد اعتبار اندك است و توانند ميمقامات 

باشد،  نشانگر با وقفه از استر  يک شاخص تواندميبه تدريج آزاد كنند. در شـرايط ديگر، با توجه به اين نکته كه رشـد اعتبار   

آزادسـازي سريع سپر ممکن است الزامي باشد تا ريسک عرضه اعتبار محدود شده توسط الزامات سرمايه قانوني را كاهش دهد.  

 مبا زمان بندي و سرعت دادن به آزادسازي سپر همراه با انتشار نتايج مالي نظام بانکي انجا تواندمي مسـلله در برخي موارد اين 

در جذب و پوشش افزايش در  هابانکشـود به نحوي كه به دنبال اسـتفاده بخش بانکي از سرمايه جهت پوشش زيان ها يا نياز   

 ي بازاري استر ، ممکن است هاشاخصهاي موزون به ريسک، سپر كاهش يابد. در موارد ديگر، براسا  دارايي

 

 9اصل 

محدود شدن عرضه اعتبار توسط الزامات سرمایه آزادسازی سریع سپر در زمان های استرس می تواند به کاهش ریسک 

 قانونی کمک کند.
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خاطر به وجود آيد كه جريان اعتماد در اقتصاد با عدم اطمينان در مورد زمان عکس العمل سـريع تر ًزم باشد تا اين اطمينان  

 آزادسازي سپر، به خطر نمي افتد.

اشاره كنند كه انتظار دارند آزادسازي سرمايه تا  مسللههنگام آزادسازي سريع سپر، مقامات ذي ربط به اين  شـود ميتوصـيه  

طمينان در خصـوص الزام آتي سرمايه بانک كمک نموده و اين آسودگي خاطر  به كاهش عدم ا مسـلله چه مدتي ادامه يابد. اين 

ــده  هابانکرا براي  ــرمايه آزاد شـ ــد دارايي مورد براي جذب زيان تواندميبه ارمغان مي آورد كه سـ ها و اجتناب از كاهش رشـ

 ود؛ به نحوي كه هرگونه تغيير در چشماي در اين خصوص بايد به صورت مرتب بازبيني و به روز شستفاده واقع شود. هر بيانيها

 انداز مقامات، بتواند به موقع به صورت عمومي منتشر شود.

 

 

 

 

ر را، است، مقامات بايد سپي سيستم گستر همراه شده هاريسک گيريشکلزماني كه قضـاوت شود رشد اضافي اعتبار كل با  

ــپري     احتمـاًً در كنـار ديگر ابزارهـاي احتياطي كالن، به كار بگيرند تا اين اطمينان خاطر را به وجود آورند كه نظام بانکي سـ

 –به  –مانند حدود وام -هاي بالقوه آتي در اختيار دارد. ابزارهاي جايگزين اضــافه از ســرمايه را جهت پشــتيباني در مقابل زيان

در شرايطي به كار گرفته شوند كه رشد اضافي اعتبار توانند ميارزش، آزمون هاي تعديل نر  بهره يا سـپرهاي سـرمايه بخشي   

كه رشد اعتبار كل اضافه نبوده يا با افزايش در ريسک سيستم  شـود ميي خاصـي متمركز شـده اما چنين قضـاوت    هابخشدر 

 گستر همراه نشده است. 

 ای خاص بانک.  محاسبه سپره2ـ2

 روش شناسي محاسبه . 0ـ2ـ2

 

 1اصل 

 سپر یک ابزار مهم در مجموعه ابزارهای احتیاطی کالن در اختیار مقامات است.
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هاي ، منعکس كننده تركيب جغرافيايي پرتفوي خطرپذيريشودميي اعمال المللبينسپري كه براي يک بانک فعال در عرصه 

 هاي اعتباري بخش خصوصيي، با توجه به مکان جغرافيايي خطرپذيريالمللبيني فعال در عرصـه  هابانکاعتباري بانک اسـت.  

 پردازند؛ البته به محاسبه سپر سرمايه مخالف چرخه اضافي خود مي0هاي بخش مالي غيربانکي خود )مشتمل بر خطرپذيري

 

و . از اين رشودميسـپري كه به عنوان ميانگين وزني سـپرهاي مورد نظر در كشورهايي كه در آنها خطرپذيري دارند، تعريف   

صـي واقع در يک كشور خاص، از سپر قانوني مشابهي برخوردار خواهد بود،  وام بانکي ارائه شـده به يک موسـسـه بخش خصـو    

 صرفنظر از آن كه چه بانکي اين وام را ارائه مي نمايد.

و  درصد0، درصد2به عنوان مثال فرض كنيد سـرمايه مخالف چرخه اضـافي منتشـره در انگلسـتان، آلمان و ژاپن به ترتيب      

اشـند. اين به مفهوم آن اسـت كه صرفنظر از مکان بانک وام دهنده، هر وامي كه به   دارايي هاي موزون به ريسـک ب  درصـد 0.1

ي هاطرفبرخوردار اســت. به همين ترتيب وام هاي اعطايي به  درصــد2، از ســپر قانوني شــودميي مقابل آلماني اعطاء هاطرف

 درصد21، درصد61بود. در نتيجه، بانکي كه برخوردار خواهند  درصد2و  درصد0مقابل آلماني و ژاپني، از سـپري قانوني معادل  

ي آن به ترتيب معطوف به كشورهاي انگلستان، آلمان و ژاپن باشد، در مجموع ملزم به نگهداري سپر هاخطرپذيري درصد01و 

 دارايي هاي موزون به ريسک خود خواهد بود. درصد0.68سرمايه اضافي مخالف چرخه اي معادل 

   = سپر1.6* درصد2+  1.21*  درصد0+  1.01*  درصد0.1= ) درصد0.68

براسـا  روش فوق، نمودار زير بيانگر متوسـط وزني سـپر دو بانک در هلند است؛ البته با فرض آن كه تمامي كشورهايي كه    

ه رماياين دو بانک در آنها خطرپذيري دارند، صـرفاً از شـاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي در پياده سـازي ســپر س   

، Bي و بانک المللبين، بانک بزرگ فعال در عرصه Aاضـافي اسـتفاده نموده و نقشـي را براي قضاوت در نظر نمي گيرند. بانک    

ــت، البته با مجموعه اي از  ــط اسـ ــه با بانکالمللبيني هاخطرپذيريبانکي با اندازه متوسـ از تنوع كمتري   Aي كه در مقايسـ

 برخوردار است. 

  

                                                           
اسـبه شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي به عنوان راهنماي آغازين، به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف اعتبار  در تعريف اعتبار كل مورد اسـتفاده در مح  - 0

يايي مورد استفاده اعطايي به بخش خصـوصي، اعتبار اعطايي به موسسات اعتباري حذف مي شود. با اين وجود، صرفنظر كردن از اين خطرپذيري ها در وزن دهي جغراف 

. از اين رو مجدداً اين وام محاسـبه سپر در هر يک از بانک ها مي تواند راه گريزي براي بانک ها فراهم آورد تا از طريق آن بانک ها چارچوب طراحي شده را دور بزنند  در

 ها در محاسبه وارد شدند.
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 Bو  Aسپرهای خاص بانکی برای دو بانک  -1نمودار 

 

كه تحت رويکرد طرح پيشـنهادي در محاسـبه سپر سرمايه اضافي خاص بانک،    شـود ميبراسـا  نمودارهاي فوق مشـاهده   

ي احتماًً اغلب با سپر كمتري مواجه شده و احتمال الزام حفظ حداكثر سپر تنظيم شده در المللبيني فعال در عرصـه  هابانک

ي هاچرخه. اين امر به خاطر اثر تنوع بخشــي منتج از فعاليت در چندين كشــور اســت، زيرا    يابدميكشــور براي آنها كاهش  

يي كه از خطرپذيري متمركز در يک كشــور هابانکاعتباري همواره در بين كشــورها همبســتگي باًيي ندارند. در طرف مقابل، 

ــور با  ــتگي برخوردارند، با احتمال هاچرخهبرخوردارند يا از خطرپذيري در تعداد محدودي كش ي اعتباري با درجه باًي همبس

 بيشتري در هر نقطه از زمان در معرض سپر اضافي صفر يا حداكثر الزام سپر اضافي قرار مي گيرند.

ــه هاخطرپذيرييي با هانکبادر حالي كه  ــپر مخالف چرخه المللبيني متنوع در عرص ي، كمتر احتمال دارد كه در معرض س

د يي كه صرفاً در عرصه داخلي فعاليت مي كننهابانکبه آنها مزيت رقابتي در مقايسه با  مسللهصـفر يا حداكثر قرار گيرند، اين  

ور ي موجود در آن كشــهاخطرپذيريكه براي  گيردميبار تحت تاثير قرار . رفتار بانک بيشــتر توســط هزينه نهايي اعتدهدمين

 .هابانکتا متوسط وزني سپر  شودمياعمال 

توسـط اين مثال به نحو بهتري درك شود: بانکي را در نظر بگيريد كه از وام هاي رهني با وزن ريسکي   تواندمي مسـلله اين  

كه وزن ريســکي باًتري براي آنها منظور خواهد شــد.  گيردميهاي شــركتي  اندكي برخوردار اســت و تصــميم به افزايش وام

هاي شركتي خود را با توجه به وزن ريسکي در نظر گرفته شده وام هابانکاند كه در اين شرايط هاي قبلي مبين اين نکتهتجربه

 وام بانکي.     كنند، بدون توجه به وزن ريسکي متوسط پرتفويگذاري ميهاي شركتي قيمتبراي وام
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 ها. در دسترس بودن داده2ـ2ـ2

ــوري، هاريســکبه عنوان بخشــي از مديريت احتياطي  بايد از قبل اطالعات ًزم مربوط به جزئيات جغرافيايي  هابانکي كش

ي داخلي عموماً به صورت مرتب توسط هاخطرپذيريهاي اعتباري را داشـته باشند. عالوه براين، اطالعات مربوط به  خطرپذيري

ي خارجي، براسا  هاخطرپذيريگزارش هاي مقرراتي جمع آوري شـده توسط مقامات داخلي تهيه شده و اطالعات مربوط به  

بررسي اوليه  0.باشندميي در دستر  المللبيني بانک تسـويه  المللبينريسـک نهايي و در سـطح كل، از طريق آمارهاي بانکي   

ــور محل اقامت هر بدهکار خارجي در اختيار قرار  اين آمار ــبي را از كش ــت كه آنها بايد تفکيک جغرافيايي مناس ها مبين آن اس

ــيص   هابانکدهي دهند. جامعه گزارش ــد كه بتواند به تخصـ ــامانه هايي برخوردار باشـ ــور نيز انتظار مي رود از سـ در هر كشـ

پردازد. با اين وجود، اگر قرار اسـت اين اطالعات در محاسبه سپر  ي كشـورهاي مختلف براسـا  ريسـک نهايي ب   هاخطرپذيري

مورد اسـتفاده قرار بگيرد؛ ضـروري است در آينده با دقت بيشتري بررسي شوند تا از دقت و به موقع بودن آنها اطمينان حاصل   

شود كه سعي در دور  يي اعمالهابانکدهي، جهت كمک به مديريت ريسک ضروري است هر نوع خرق عادت در گزارش 2شود.

ه ي فعال در حوزهابانکاطمينان حاصل نمايند كه  مسللهزدن سـيسـتم دارند. عالوه براين، مقامات بايد هوشيار باشند و از اين   

نظارت آنها، براسـا  محل اقامت دارايي يا بدهکار مبنا، از ابزارهاي ساخت مند يا موسسات واسط انتقال ريسک استفاده نموده  

 اند.

براي نمايش متوسـط سـپر سرمايه اضافي مخالف چرخه اي مورد    تواندميي المللبيني بانک تسـويه  المللبينرهاي بانکي آما

اسـتفاده قرار گيرد كه بخش بانکي در هر كشـور در معرض آن قرار خواهد داشـت؛ البته در صورتي كه صرفاً شاخص راهنماي    

 قشي الحديدي كه نسپر سرمايه اضافي، به صورت خودكار مورد استفاده قرار گيرد )به بيان دقيق تر، در صورتي كه اقدامات ص

 

                                                           
دارايي هاي خارجي بانک هاي فعال در عرصه بين المللي مي باشند. اين اطالعات آمارهاي بانکي تلفيقي بانک تسـويه بين المللي، منبع جامعي از اطالعات كالن سـبد    - 0

 ت خارجي از هر بخششـامل تفکيک بخشي مطالبات خارجي كل، يا مجموع مطالبات كشورها از يکديگر، و مطالبات محلي دفاتر خارجي مي باشند. عالوه براين، مطالبا 

ور و بخشي كه بدهکار نهايي در آن ساكن است مجدداً تخصيص يافته است. براي تشريح جزئيات به سند زير مراجعه برپايه ريسـک نهايي گزارش شـده اسـت، يا به كشـ    

 شود:

 - P. Mc Guire & N. Tarashev. “The BIS Consolidated Banking Statistics: Structuture, Uses and Recent Enhancements” BIS Quarterly Review, 

September 2005 (www.bis.org /publ/qtrpdf/r-qt0509f.pdf). 
ورهاي متحمل در حقيقت اين ريســک وجود دارد كه در برخي از موارد، امکان تخصــيص مجدد خطرپذيري هاي ثبت شــده در دفاتر از طريق مراكز مالي فرامرزي كشــ - 2

مرتبط به قرض گيرندگان چند مليتي نيز مي باشـند، مي توان سنجه شکاف اعتباري كل را  نهايي ريسـک وجود ندارد. با توجه به آنکه در اغلب موارد اين خطرپذيري ها  

 براي اين خطرپذيري ها به كار گرفت.
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ــت )   ــده در پيوس ــند . نمودارهاي درد ش ــده باش ــبه ايفا مي كنند، اعمال نش  ، موارد زير را براي 2بنيادين در چارچوب محاس

 كشورهاي عضو كميته بال به تصوير مي كشند:

ر شاخص راهنماي سـپر سـرمايه اضـافي در هر كشـور، به عنوان درصدي از سطح حداكثر آن ) براسا  رويکرد مندرد د     -الف

 سپر اضافي ؛

 در هر كشور ملزم به حفظ آن خواهند بود. هابانکمتوسط سپر سرمايه اضافي كه  -ب

 مکان سپر . 1ـ2ـ2

همانند الزامات حداقل سـرمايه و طرح پيشـنهادي سـپر سرمايه حفاظتي، مقامات كشور مقصد از اين حق برخوردار خواهند    

چرخه در سـطح موسسه حقوقي منفرد يا در سطح تلفيقي، در كشور ذي ربط نگهداري  بود كه بخواهند سـپر سـرمايه مخالف   

شـود. اگر آنها اين حق را اعمال نکنند، مقامات كشور مبداء موسسه مادر هلدينگ بايد اين اطمينان خاطر را به وجود آورند كه  

 اين سپر در اين موسسه نگهداري شده است.

ي واقع در كشورهاي ديگر، مقررات رفتار هابانکهاي خارجي يا وام دهي فرامرزي توسط در صـورت وام دهي از طريق شعبه 

مقامات بانک كشور مبداء مورد نظر، سپري معادل يا بيشتر از سپر قانوني  شودميي اين طرح پيشنهادي، منجر المللبينمتقابل 

 خواهد شد. در كشور مبداء تنظيم نمايد. اين سپر مسلماً در كشور مبداء نگهداري

 .تناوب محاسبه 4ـ2ـ2

بايد اطمينان حاصل نمايند كه سپر سرمايه اضافي آنها براسا   هابانکجهت اطمينان از سازگاري با الزامات حداقل سرمايه، 

 . سپر بايد بر پايه آخرين سپر اضافي كشور ذي ربط كه در زمانشودميتناوبي مشـابه با الزام حداقل سـرمايه قانوني محاسـبه    

 محاسبه الزامات حداقل سرمايه در دستر  است محاسبه شود.

 2و  1. روابط متقابل با رکن 2ـ2ـ2

 هابانکاز توافق نامه سرمايه بال دو نيست زيرا به بازبيني نظارتي  2طرح پيشنهادي سپر سرمايه مخالف چرخه، رويکرد ركن 

اين توافق نامه متمايز مي  0سطح هر كشور نيز آن را از ركن  . با اين وجود، اسـتفاده آن از قضاوت و نظر در شـود ميمعطوف ن

 سازد.  

يا نه، اين سپر يک الزام افشاء شده است كه در سطحي فراتر از  شودميدر ركن يک گنجانده  مسـلله صـرفنظر از آن كه اين  

ب از پيش تعيين شده در انتظار آن، عواق تلمينسـپر سرمايه حفاظتي و سپر حداقل سرمايه قانوني قرار دارد؛ و در صورت عدم  

 سپر سرمايه قانوني مخالف  تلمينالزامات ركن دو نبايد جهت  تلميني خاطي خواهد بود. سرمايه مورد استفاده در هابانک
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توافق نامه سرمايه تعديل پيدا كند تا اين سپر را به همراه سپر سرمايه  2چرخه مورد اسـتفاده قرار گيرد. ضـروري اسـت ركن    

 ظتي و ديگر تغييرات پيشنهادي در چارچوب كفايت سرمايه بال در بر بگيرد.حفا

 

 . انتشار سپرهای کشوری و سپرهای خاص بانک1ـ2

ــد كه    ــوند، به نظر معقول مي رس ــلي به روز مي ش ــورت فص از آنجا كه اطالعات كالن، مالي و احتياطي عموماً حداقل به ص

 ايرمايهسه بررسي اين اطالعات در دستر  و اتخاذ تصميمات مربوط به سپرهاي مقامات به صـورت فصلي يا با تناوب بيشتر ب 

ماه آتي جهت ارائه زمان  02مخالف چرخه بپردازند. عالوه براين، با توجه به ضرورت اعالم قبلي سپرهاي اضافي مورد انتظار در 

اين تناوب منجر به كاهش ريسـک در دستر  قرار  معقول و كافي به آنها براي تعديل برنامه هاي سـرمايه، اتخاذ تصـميم ها با   

. به روز رساني منظم ارزيابي هاي مقامات در ارتباط با موقعيت مالي كالن و شـود مينگرفتن سـپر قبل از تغيير چرخه اعتباري  

 ست.و ذي نفعان آنها در اتخاذ تصميمات سپر ا هابانکدورنماي اقدامات بالقوه سپر، روش مفيدي براي آماده سازي 

از اين رو، به روزرسـاني هاي فوق، در هموارسازي تعديل بازارهاي مالي نسبت به اين اقدامات و همچنين در ارائه زمان ًزم   

 مبين آن باشد كه مقامات تواندمين مسللهجهت تعديل برنامه سرمايه شان، مفيد واقع خواهند شد. با اين وجود، اين  هابانکبه 

بايد فصلي و به صورت مداوم بيانيه هايي را در مورد موقعيت فعلي سپر خود ارائه نمايند. با توجه به آن كه سپر در هر كشوري 

، كميته بال بر اين عقيده اســت كه به مح  آنکه مقامات راهبردهاي ارتباطي خود را پياده شــودمياحتماًً به ندرت اســتفاده 

ي نمودند، مناسب است آنها حداقل به صورت ساًنه با استفاده از هر نوع ابزار ارتباطي مناسب در كشور خود به اظهار نظر ساز

ر و ديگ هابانکدر اين زمينه بپردازند. البته در صـورت اعمال هر نوع اقدامي در حوزه سـپر و به منظور توضـيح سريع آن براي    

 شگرفي در رويکرد مقامات به افق تغييرات در تنظيم سپر  ارتباط بيشتري بايد انجام شود.ذينفع ها )هنگام اعمال تغييرات 

ــور به     ــافي فعلي در جريان را در هر كش ــپرهاي اض ــت كه س ــايتي را طراحي كرده اس ــهولت كار، كميته بال وب س براي س

 .ندكميجديدترين اسناد پشتيبان توصيف كننده منطق تنظيم سپر در آن كشور بازنمايي 

ي اعتباري آن بستگي خواهد داشت، ضروري است هاخطرپذيرياز آنجا كه سپر وضع شده بر هر بانکي به تركيب جغرافيايي 

 وب  نيز بايد با تنا مسللهي خود و كل سپر ويژه بانک بپردازند. اين هاخطرپذيريبه افشاء توزيع جغرافيايي  هابانکتمامي 
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)الزامات  3به عنوان بخشي از ركن  تواندميوب فعلي افشـاء موقعيت هاي سـرمايه  و اين امر   مشـابهي انجام شـود )مشـابه تنا   

 افشاء  توافق نامه سرمايه بال دو منظور شود.

 

 . نحوه تصمیم گیری در مورد مازاد، زمانی که سپر به صفر می رسد4ـ2

جاد شـده، زماني كه سپر مخالف چرخه به صفر مي رسد، قيد و  ايسـرمايه فرض كاري كميته بال اين اسـت كه نبايد بر مازاد  

محدوديتي وضـع شود؛ به اين مفهوم كه محدوديتي بر توزيع سود سهام هنگام آزادسازي سپر سرمايه وضع نشود. به اين دليل  

ان ها يا حمايت خود در از اين سرمايه براي جذب زي هابانکدر نظر گرفته شده كه زمان قطع سپر سرمايه، احتماًً  مسـلله اين 

ه به دنبال توزيع اين سرماي هابانکمقابل اثر مشـکالتي اسـتفاده مي كنند كه در جاي ديگري از نظام مالي ايجاد شـده اند. اگر    

آزاد شـده هنگام قطع سـپر باشـند و اين عمل از نظر مقامات نظارتي با توجه به شرايط فعلي غيرمحتاطانه در نظر گرفته شود،    

 اين امر را منع نمايند. هابانکدر طول مذاكرات برنامه ريزي سرمايه خود با توانند مي مقامات

 . انتخاب مقام اداره کننده سپر2ـ2

با توجه به آن كه ترتيبات نهادي بين كشورهاي جهان خيلي متفاوت است، معرفي مقام ذي ربط در اداره سپر به صالحديد  

از اهميت برخوردار است كه هر مقامي كه انتخاب شود، انتخاب سپر اضافي  مسللههر كشور واگذار شده است. با اين وجود اين 

ار صـورت پذيرد كه به ك  مسـلله ايج و ذي ربط نظارتي و اقتصـاد كالن و با توجه به اين  بعد از ارزيابي حداكثر اطالعات ممکن ر

گرفتن سـپر نياز به اطالعاتي از اين دو حوزه دارد و از پيامدهايي در اجراي سياست هاي پولي و مالي و نظارت بانکي برخوردار  

ت تا اين اطمينان خاطر را به وجود آورد كه اقدام هاي اسـت. از اين رو اشـتراك به موقع اطالعات بين اين مقام ها ضروري اس  

 انجام شده توسط همه اعضاء، به سرعت اطالع رساني شده و با يکديگر سازگار است.

 ی و تبادل نظرهاالمللبین.  مقایسه های 1ـ2

و مقايسه  د بح ضروري است كميته بال يک زير كميته در سطح ارشد تاسيس نمايد كه در آن تصميمات سپر كشوري بتوان

شـود. هدف از اين زير كميته، تسـهيل يادگيري در مورد منطق مورد اسـتفاده در تعيين تصميمات سپر و ارائه توصيه ها يا به    

روزرسـاني راهنماي طراحي شده در مورد بهترين عملکرد است. اساساً زيركميته از قدرت اعمال عقيده يا رد سطح سپر تعيين  

 .باشدنميدر كشور مربوطه برخوردار  شده توسط مقام ذي ربط
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در ارزيابي فرآيند دنبال شــده توســط كشــورها در  تواندميعالوه بر زير كميته، گروه پياده ســازي اســتانداردهاي كميته بال 

اين امر  هارزيابي شود ك تواندميدسـتيابي به تصميم سپر دخيل شود. به اين مفهوم كه، به جاي تصميم سپر واقعي، فرآيند آن  

 از نظر قانوني بين دو كشور كه اطالعات مشابهي دارند ولي برداشت متفاوتي از اطالعات دارند، متفاوت باشد. تواندمي
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 ـ ادغام سپر سرمایه مخالف چرخه و سپر سرمایه حفاظتی1پیوست 

مي پردازد كه چگونه سپر سرمايه مخالف چرخه براي هر كشور تنظيم شود و چگونه  مسللهجزء اصـلي سند مشورتي به اين  

يک بانک به محاسبه سپر بپردازد. اين پيوست، مثالي از چگونگي ارتباط و پيوند بين سپر سرمايه مخالف چرخه و سپر سرمايه 

انک سپر كل در يک ب تلمينو عواقب عدم  كندميحفاظتي، در ارائه يک سـپر سرمايه قانوني كلي براي سرمايه رديف يک ارائه  

 .دهدميرا مورد بررسي قرار 

 . جمع بندی سپر سرمایه حفاظتی1

دامنه اي از سـپر، فراتر از حداقل الزام سرمايه قانوني رديف يک، تنظيم شده است و در صورتي كه سرمايه بانک كاهش يابد  

 سرمايه بانک و نه بر عمليات كليدي )بنياني  بانک، وضع خواهد شد.و در اين دامنه قرار گيرد، محدوديتي بر توزيع سود 

دن ، با نزديک تر شگيردمياعمال اين محدوديت بر توزيع سود سرمايه بانک هنگامي كه سطح سرمايه آنها در اين دامنه قرار 

ا يي كه سطوح سرمايه آنههابانک. همچنين قيدهاي وضع شده بر يابدميسـرمايه بانک به حداقل مقدار سـرمايه قانوني افزايش   

اين انتظار را در ذهن متبلور مي سازد كه گه گاه سطح سرمايه بانک در اين  مسللهدر باًي دامنه است، حداقل خواهد بود. اين 

ــع نمايد زيرا اين امر خيلي محد  ود دامنـه قرار خواهد گرفت. كميته بال عالقه اي ندارد كه محدوديتي براي ورود به دامنه وضـ

 كننده بوده و مانند وضع حداقل سرمايه قانوني جديدي مي باشد.

رد در . اعداد مندكندميجدول زير مبين اين نکته است كه چگونه سپر سرمايه حفاظتي، با استفاده از باندهاي منفصل عمل 

ا درنظرگرفتن جدول به عنوان جدول، صـرفاً براي توضيح بهتر ارائه شده اند زيرا طرح پيشنهادي همچنان بايد واسنجي شود. ب 

بخش تقسيم شده است. اگر بانکي با زيان هايي مواجه شود مانند كاهش سطح  9كه دامنه سپر به  شودمييک مثال، مشـاهده  

 0از عايدي سـال بعد خود خواهد شد  درصـد 81سـرمايه به چارك دوم در سـطوح باًتر از سـرمايه قانوني، بانک ملزم به حفظ    

 درصد21ود سهام برحسب سود تقسيم شده، بازخريد سهام و پرداخت هاي مربوط به پاداش و جايزه بيش از )يعني پرداخت س

 نبايد باشد . حال اگر بانک بخواهد پرداخت هايي را فراتر از قيدهاي وضع شده توسط اين نظام انجام دهد، از امکان افزايش  

 

 

                                                           
 ماه پس از لغو سطح سپر وضع خواهد شد. 02اين به مفهوم آن است كه محدوديت هايي بر توزيع سود سرمايه براي  - 0
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محدوديت وضع شده توسط اين قيد برخوردار خواهد بود. اين امر به عنوان سـرمايه در بخش خصوصي معادل مقداري فراتر از  

 بخشي از فرآيند برنامه ريزي سرمايه، با ناظر بانکي مورد بح  و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

براسـا  مثال ارائه شــده براي توضـيح بهتر در جدول زير، بانکي كه با زيان مواجه شــده به نحوي كه سـطح ســرمايه آن به    

از عايدي خود در سال بعد خواهد شد. صرفاً در صورتي كه سپر  درصد011چارك اول طبقه بندي فوق مي رسد، ملزم به حفظ 

سـرمايه بانک از دامنه حفاظتي خارد شود، در معرض هي  نوع محدوديتي در توزيع سود سرمايه نخواهد بود )آخرين چارك از  

  .0جدول 

 1سرمایه حفاظتی بانکاستانداردهای حداقل  -1جدول 

 . باشدنمياعداد مندرد در جدول، صرفاً براي توضيح بهتر ارائه شده اند و بيانگر يک مقدار واسنجي پيشنهادي *

 . پیاده سازی سپر سرمایه اضافی مخالف چرخه2

طرح پيشنهادي تصريح نشده است؛ اما در فرآيند واسنجي، به عنوان سطح ثابتي  اندازه دامنه سـپر سـرمايه حفاظتي، در اين  

 معرفي خواهد شد.

 ي تجاري در نظر گرفته شده بود:هاچرخهدو گزينه براي پروفايل سپر سرمايه مخالف چرخه در طول 

 ؛ابديميو در دوران حضي  كاهش  يابدميسپر مثبتي در شرايط عادي كلي، كه در دوران رشد اضافي اعتبار كل افزايش  -0

 سپر صفر در تمامي شرايط چرخه، غير از دوره هاي رشد اضافي اعتبار كل. -2

 

 

 دامنه سرمايه حفاظتي فراتر از حداقل مقدار قانوني تنظيم شده است

 گيردميمقداري كه سرمايه بانک از حداقل سرمايه قانوني پيشي 

 ) برحسب درصد اندازه دامنه حفاظتي  

 نسبت هاي حداقل سرمايه  حفاظتي

 ) برحسب عايدي  

 011درصد <21درصد

 81درصد 21درصد - 11درصد

 61درصد 11درصد - 41درصد

 91درصد 41درصد - 011درصد

 1درصد >011درصد
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براسـا  رويکرد جزء به جزء )عنصـري  تنظيم شـده توسط كميته بال، اين سپر به نحوي طراحي شده كه بتواند بر روي سپر    

سـرمايه حفاظتي قرار گيرد و از اين رو مورد دوم انتخاب شـده اسـت. اين به مفهوم آن است كه سپر سرمايه مخالف چرخه به    

 .دهدميفي شده است و به نحو موثري اندازه دامنه آن را گسترش عنوان سپري اضافه بر سپر سرمايه حفاظتي معر

دارايي هاي موزون به ريسک  درصد9در سطح  هابانکبراي مثال فرض كنيد كه حداقل سـرمايه قانوني رديف يک براي تمامي  

باشد. تحت دارايي هاي موزون به ريسک  درصد2تنظيم شـده اسـت. همچنين فرض كنيد كه سـپر سرمايه حفاظتي در سطح    

 باشدنمياست، تحت هي  نوع محدوديتي در توزيع سود سرمايه  درصد61سـناريو بانکي كه نسـبت سرمايه رديف يک آن    اين

 .شودميمحدوديت وضع  درصد6 - درصد9زيرا صرفاً در دامنه 

اي كه براســا  آن قرار گيرد. به اين ترتيب دامنه  درصــد2حال فرض كنيد بانکي تحت ســپر ســرمايه اضــافي مخالف چرخه 

خواهد شد. حال بانکي با نسبت سرمايه رديف  درصد8 - درصد9برابر با  شودميمحدوديت هايي بر توزيع سـود سـرمايه وضـع    

 عايدي خود خواهد بود. درصد61و ملزم به حفظ  گيردمي، در چارك سوم جدول فوق قرار درصد6.1يک معادل با 

زم جهت تطابق با سطح سپري كه از دامنه ثابت سرمايه حفاظتي فراتر مي رود، به آنها به منظور در اختيار قرار دادن زمان ً

تا سـطوح سـرمايه خود را، قبل از اعمال محدوديت بر توزيع سـود سـرمايه، به سطحي فراتر از اين      شـود ميماه زمان داده  02

يک در مثال فوق . اين دوره زماني به اين دليل  سطح سرمايه رديف درصد8دامنه بسط داده شده برسانند )براي مثال به باًي 

 اعطاء شده است تا احتماًت زير را كاهش دهد:

 در نظر گرفته شدن سپر سرمايه اضافي مخالف چرخه به عنوان يک قيد حداقل جديد توسط بازار. -

در محدود كردن توزيع  هاکباناجتناب از اثر بالقوه افزايش در سپر سرمايه اضافي در يک كشور، در ملزم نمودن خودكار  -

سـود سـرمايه )در شـرايطي كه بانک در اطمينان از انباشت به موقع سپر در مقابله با تغييرات در چرخه اعتباري در مضيقه    

 است .

ــد وام دهي   تلميناز امکان  هابانکماه،  02در طول اين  ــرمايه يا كاهش رشـ ــت عوايد، افزايش سـ الزام فوق از طريق انباشـ

هدف حمايت از بخش بانکي در مقابل دوره هاي رشــد اضــافي اعتبار، برخوردار  تلمينند. هر ســه اقدام فوق از توانايي برخوردار

 خواهند بود.

. دهدميدر نتيجه در هر لحظه از زمان، مجموع سـپرهاي سرمايه قانوني حفاظتي و مخالف چرخه، يک نسبت هدف را شکل  

ماه پس از تنظيم نسـبت هدف، در معرض محدوديت توزيع سود سرمايه براسا  موقعيت   02 هابانکجهت اجتناب از اين كه 

ماهه، نسـبت هاي ســرمايه رديف يک   02نسـبت هاي سـرمايه رديف يک قرار گيرند، ضـروري اسـت در طول يک دوره زماني     

 اطمينان حاصل شود كه ًزم  للهمسگزارش شده آنها، به سطحي فراتر از اين نسبت برسد. با اين وجود ضروري است از اين 
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ماه صبر كنند. در  02قبل از آن كه مشـمول امتياز تصـميم آزادسازي سپر سرمايه قانوني در كشور خود شوند،    هابانکنيسـت  

نتيجه نسبت سرمايه رديف يک كه كمتر از آن، محدوديت هايي در هر لحظه زماني وضع شود، توسط يک نسبت هدف محدود 

 ماهه قابل اعمال است. 02در يک بازه زماني شده است كه 

 . واسنجی1

هاي عالوه بر تنظيم اندازه مشـخصـي از سـپر سرمايه حفاظتي و حداكثر اندازه سپر سرمايه مخالف چرخه، سطح محدوديت   

وقتي كه سطح سرمايه آنها به سطحي معادل دامنه تركيبي سپر مي رسد، براسا   هابانکوضـع شـده بر توزيع سـود سـرمايه     

 ها مستلزم برقراري تعادلي محتاطانه بين موارد زير است:. واسنجي اين محدوديتشودميفرآيند واسنجي تعيين 

 از انگيزه اي قوي براي گذر به باًي دامنه برخوردارند؛ هابانکاطمينان از اين كه  -0

 ح باًي دامنه را به عنوان قيد جديدي در نظر نمي گيرند.اما سط -2

جهت بازســازي  هابانکپس از اتخاذ تصــميم در مورد اندازه ســپر، واســنجي به بازنگري در دوره زماني اي مي پردازد كه   

 سپرهاي خود قبل از اعمال محدوديت ها بر توزيع مجدد سود سرمايه در اختيار دارند.

 

 مای اعتبار به تولید ناخالص داخلیـ شاخص راهن2پیوست 

گيري در مورد چگونگي تنظيم صــحيح ســپر، يک روش شــناســي ربط هر كشــور در تصــميمبه منظور كمک به مقامات ذي

ي در نظر گرفته شود، سپري كه بتواند به عنوان يک نقطه المللبينطراحي شـده تا شـاخص راهنماي سـپر سازگاري در سطح    

اتخاذ تصميمات سپر به كار رود. اين پيوست كه بخش اعظمي را به خود اختصاص داده، مشتمل بر مرجع شروع مشترك براي 

 اطالعات جزئي در خصوص اين شاخص است و به زير بخشهاي زير تقسيم شده است:

 استفاده شده است؛ هاشاخصچرا شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي در بين ديگر  -0

 اعتبار به توليد ناخالص داخلي؛ محاسبه شاخص راهنماي -2

 تعريف اعتبار؛ –الف 

 رهنمود مرحله به مرحله تنظيم شاخص راهنماي خاص هر كشور؛ –ب 

 مبين مناسب بودن سپر سرمايه قانوني باشد. تواندميهايي كه در آن سطوح، شاخص راهنما واسنجي آستانه –د 

 عملکرد تاريخي شاخص راهنما؛ -3

 عالمت دهي آزادسازي سپر؛عملکرد متغيرها در  -9
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همانطور كه در متن اصلي گزارش درد شده، طرح پيشنهادي سپر سرمايه مخالف چرخه از يک شاخص راهنماي مرجع آغازين 

. شواهد مندرد در اين پيوست، مبين اين نکته اند كه هر چند بر اسا  شواهد كندميمشـتركي براي تصـميمات سپر استفاده   

به توليد ناخالص داخلي اغلب به عنوان يک شـاخص مفيد در اتخاذ تصـميمات سپر شناخته شده است،    تاريخي، شـکاف اعتبار 

 . از اين رو قضاوت و نظر، به همراه ارتباطات مناسب، به عنوان كندمياما همواره و در تمامي زمان ها به خوبي عمل ن

ر به شاخص راهنماي اعتبار به توليد ناخالص داخلي، انتظار . عالوه بر اتکاي خودكاباشـند ميبخشـي انفکاك ناپذير از اين طرح  

مي رود مقامات پس از اسـتفاده از بهترين اطالعات در دسـتر  در تخمين تنظيم ريسک سيستم گستر، قضاوت را در تنظيم   

 سپر در كشور خود به كار گيرند.

  هاشاخصعلت انتخاب شاخص راهنمای اعتبار به تولید ناخالص داخلی در بین دیگر  ـ 1بخش 

اي از خصوصيات دامنه وسيعي از متغيرهاي شاخص ارائه ، تحليل گسترده0يالمللبينهاي كاري بانک تسـويه  يکي از گزارش

ــده كندمي ــوند. اولين گ توانند مي. متغيرهاي ارزيابي ش ــه گروه طبقه بندي ش ــاد كالن  در س ــامل متغيرهاي كل اقتص روه، ش

: رشــد توليد ناخالص داخلي، رشــد اعتبار )حقيقي  و انحرافات نســبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي از يک روند   باشــندمي

بلندمدت، انحرافات قيمت هاي حقيقي سـهام و امالك و مستغالت از روند بلندمدت آنها. گروه دوم، شامل سنجه هاي عملکرد  

ــودها )عوايد  و متغيرهاي نماينده بخش  ــت: س ــامل متغيرهاي نماينده براي  2بانکي اس براي زيان هاي )ناخالص . گروه آخر ش

وجوه، در قالب دامنک هاي اعتباري اســت. در اين ســند، دامنک اوراق قرضــه تركيبي شــركتي )با رتبه ســرمايه   تلمينهزينه 

بيش از  ايدورهي گروه آخر )نمونه در دستر   خيلي اندك بوده و صرفاً گذاري  اسـتفاده شده است. اطالعات در دستر  برا 

 .دهدمييک چرخه را فقط براي يک كشور )آمريکا  و يک شاخص تحت پوشش قرار 

 . نتایج اصلی1

ي هاهچرخي تجاري و مالي با يکديگر در ارتباط هسـتند اما نوسـانات در توليد، از تناوب بيشتري در مقايسه با   هاچرخهاول، 

يي كه حتي با شرايط اضطرار مالي جدي همراه بوده اند. حوادث اضطرار مالي به ندرت اتفاق مي هاچرخهمالي برخوردار اسـت؛  

 .باشندميي طوًني تر و بزرگتري در اعتبار و قيمت هاي دارايي هاچرخهافتند و منعکس كننده 

ــبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي، قبل از وقوع حوادث     دوم، متغيرهـاي اعتبـاري خيلي خوب عمـل مي كنند. به ويژه نسـ

جدي، حركت آرام افزايشـي به سـمت باًي روند خود دارد. تصـريح شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي از مزايايي نسبت به    

 ، متغير شاخص توسط اندازه اقتصاد نرمال  شودميتوليد ناخالص داخلي بيان  رشد اعتبار برخوردار است. چون به صورت نسبت

                                                           
1- Drehmann, M. and Borio, C. and Gambacorta, L. and Jimenez, G. and Trucharte, C. 2010. “Countercyclical Capital Buffers: Exploring 

Options”, BIS Working Paper, 317.   
2 - Proxy Variables. 
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شـده، از اين رو توسـط الگوي چرخه اي عادي تقاضـاي اعتبار تاثير نمي پذيرد. همچنين به علت اندازه گيري شدن به صورت    

خته شده سکوًر تعميق مالي را نيز در انحراف از روند بلندمدت، اين نسـبت )شـکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي  روند شنا  

، نسـبت به متغيري كه به صـورت تفاضل سطح اندازه   شـود مي. عالوه براين، چون به صـورت نسـبت اندازه گيري   گيردمينظر 

)از اين رو، نوسانات بزرگ فصلي ديگر وجود  كندمي، از روند هموارتري برخوردار است و رشد ساختگي را حداقل شودميگيري 

 واهد داشت .نخ

كمک كنند. با اين  گيريشکلدر شـناسايي مرحله   تواندميسـوم، انحرافات قيمت هاي امالك و مسـتغالت و سـهام از روند    

ــرايط تنش مالي را محدود مي كنند و  ــير پيش روي وقوع شـ ــروع توانند ميوجود، اين انحراف ها مسـ خيلي زود منجر به شـ

در كمک به مقامات در سـنجش و تشريح نياز به آزادسازي سپر   تواندميرد قبلي آنها آزادسـازي سـپر شـوند. با اين حال عملک   

 پس از آن كه نظام مالي تحت شرايط استر  قرار گرفت، مفيد واقع شود.

چهارم، عملکرد سـودهاي )قبل از ماليات  بانک به عنوان ســيگنالي براي تشـکيل ســپر در زمان هايي كه شـرايط اقتصــادي    

ا حدودي به نظر نامناسـب مي رسد. اين متغير براي آمريکا و انگلستان در طول بحران اخير و براي اسپانيا در  مناسـب اسـت، ت  

خيلي خوب عمل كرده اسـت. با اين وجود، در موارد ديگر ضـعيف عمل كرده اسـت. در تجربه اخير اسپانيا، اين     41اوايل دهه 

هاي حسابداري، مشتمل بر معرفي ذخيره گيري پويا، حاصل شده باشد؛  تا حدودي به دليل تغييرات در شـيوه  تواندمي مسـلله 

مبين اين حقيقت است  مسلله، اين 41حداقل ضـروري اسـت اين اثر در اين تحليل فيلتر شود. در اياًت متحده در اوايل دهه   

ات ســوخت شــده نوســان كه ســودهاي كل قبل از ماليات در طول دوره اســتر  افزايش يافته اند، حتي در صــورتي كه مطالب

 شديدي داشتند.

پنجم، متغيرهاي نماينده در نظر گرفته شـده براي زيان هاي بانک در شـکل دهي سـپر در زمان هايي كه شــرايط اقتصادي    

. به اين دليل كه صرف عدم وجود زيان ها در شرايط مناسب، هي  تمايزي بين كنندنميمناسـب اسـت، به نحو مناسـبي عمل    

. شـکل دهي سپر در شرايط عدم وجود زيان ها، مبين تمايل به درخواست سپرهاي خيلي  كندمياعمال نشـدت شـرايط خوب   

 باًيي قبل از وقوع شرايط نامناسب و در شرايط رونق اقتصادي مي باشد.

ــطحي پايين تر از    مقدار در پـايـان، دامنک هاي اعتباري در بحران جاري خوب عمل كردند، آنها )قبل از وقوع بحران  به سـ

متوسـط بلندمت خود رسيدند و به سرعت پس از وقوع شرايط اضطرار، افزايش يافتند. با اين وجود عملکرد آنها )براسا  آنچه  

  ، در طول چندين چرخه از رضايت كمتري برخوردار است. براسا  اندازه تغييرپذيري، شودميمطابق اطالعات آمريکا مشاهده 
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در نظر گرفتند  41و اوايل دهه  81را بدتر از ركود اواخر دهه  2110كه آنها حوادثي مانند ركود  شودمياين متغيرها مشـاهده  

 بحران اخير، طلب مي نمودند. گيريشکلسپري مستمرتر و بزرگتر را قبل از  گيريشکلو حتي 

 رها شناخته شد. عالوه براين، چوندر مجموع شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي بهترين شاخص عملگر در بين ديگر متغي

صـرفاً براسـا  اعتبار پايه ريزي شـده است، از مزيت چشمگيري در مقايسه با تعداد زيادي از متغيرهاي ديگر برخوردار است،    

مخالف چرخه، بي درنگ جذاب به نظر مي رسند؛ هدفي كه بر مبناي  ايسـرمايه هدف سـپر   تلمينمتغيرهايي كه در راسـتاي  

 ه هدف احتياط كالن وسيع تر حمايت از بخش بانکي از دوره هاي رشد اضافي اعتبار پايه گذاري شده است.دسترسي ب

 . در نظر گرفتن نظام های مالی در مراحل مختلف توسعه2

مهم اين است كه آيا پارامتره نمودن تابعي كه به توليد شاخص راهنماي سپر مي پردازد، بايد ميان كشورهاي مختلف  مسلله

معطوف شــده اســت كه چگونه كشــورهايي با نظام هاي مالي برخوردار از ســطوح  مســللهمتفاوت باشــد. توجه ويژه اي به اين 

 متفاوتي از توسعه مورد توجه قرار گيرند.

بر اين اسـت كه در حالي كه روش شـناسـي اسـتانداردي براي محاسبه پارامترهاي شاخص راهنماي سپر بايد تدوين     اعتقاد 

شـود، محاسبه بايد اين اطمينان را به وجود آورد كه شاخص راهنماي حاصله، شرايط بازار محلي را نيز مورد توجه قرار خواهد  

گرفتن متغير كالن ذي ربط )اعتبار به توليد ناخالص داخلي  نسبت به سطح را با در نظر  مسللهداد. طرح پيشـنهادي فوق، اين  

. نتايج اين محاسبه، البته در هر كشور متفاوت از شودميروند آن منظور نموده كه اين متغير براي هر كشـور جداگانه محاسبه  

تر از سـطح سـپر سرمايه اضافي شاخص    ديگري خواهد بود. عالوه براين، هر كشـوري از اختيار وضـع سـپرهايي فراتر يا پايين   

راهنما برخوردار اسـت، البته تحت الزامات شـفافيت و افشاء مناسب. اين اختيار در حقيقت به تغييرات ساختاري ناگهاني اشاره   

 .شودميدارد كه منجر به سيگنال دهي گمراه كننده شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي 

اوت اسـت، آسـتانه اعتبار به توليد ناخالص داخلي اسـت نسبت به روند كه در آن آستانه،    عامل ديگري كه بين كشـورها متف 

)غير صفر است  و به باًترين سطح خود مي رسد. با اين وجود تحليل تجربي اوليه مبين  شودميشـاخص راهنماي سـپر فعال   

تعادل مناسب بين شناسايي بحران  آن اسـت كه عملکرد روش شـناسـي براسا  هر آستانه مفروضي )برحسب رسيدن به يک   

اعتباري و عدم ارسـال تعداد زيادي سـيگنال اشـتباه  به نظر نمي رسـد كه بين كشورها به مقدار زيادي تغيير كند. در نتيجه،     

 طرح پيشنهادي براسا  آستانه هاي مشتركي بنا شده است.

  



 
 

12 

 

 

 

 محاسبه شاخص راهنمای اعتبار به تولید ناخالص داخلی   ـ 2بخش 

 تعريف اعتبار –الف 

كه دربرگيرنده تمامي منابع بدهي بخش خصوصي )شامل  شودميدر اين طرح پيشـنهادي، تعريف گسـترده اعتبار استفاده    

نبايد به صورت جريمه اي براي  مسللهشـده از خارد  در محاسـبه شـاخص راهنماي سـپر ابتدايي مي باشـد. اين       تلمينوجوه 

بخش بانکي در اعتبارات عرضه شده توسط بخش غيربانکي در نظر گرفته شود. بلکه اين تعريف صرفاً اين حقيقت را مورد توجه 

 از عواقب يک دوره اضـافه اعتبار رنج برند، حتي اگر آنها به صورت مستقيم منجر به اين رشد توانند مي هابانکكه  دهدميقرار 

ک يي كه خطرپذيري اعتباري نسبت به يهابانکنشـده باشند. به همين دليل است كه سپر اضافي به نحو مشابهي براي تمامي  

 صرفنظر از آن كه آنها مسبب اصلي رونق اعتباري بوده اند يا نه. شودميكشور دارند، اعمال 

ه اعتبار جهت انتقال عرض هابانکته مانند ارائه انگيزه به گستره عواقب ناخواس تواندمياسـتفاده از تعريف گسـترده اعتبار نيز   

ــبت به تغييرات در نوع  هابخشبه ديگر  ــپر منتج از آنها نسـ ــادي و سـ ي نظام مالي را محدود نمايد، زيرا متغيرهاي كل اقتصـ

 موسسات عرضه كننده وجوه به بخش خصوصي، در طول زمان ايمن خواهند بود.

هاي تجربي، پيشـنهاد كننده اين نکته اند كه تعريف گسترده اعتبار در مقايسه با تعريف محدود   عالوه بر دًيل فوق، تحليل

 آن، به نحو قابل مالحظه اي به عنوان پيش بيني كننده استر  بخش بانکي شناخته مي شوند.

توسط تمامي تصـريح يک سـري منفرد را كه بايد    مسـلله اطالعات در دسـتر  در كشـورهاي مختلف متفاوت اسـت و اين    

كشـورها مورد اسـتفاده قرار گيرد، مشکل مي سازد. در حالت ايده آل، تعريف اعتبار بايد مشتمل بر تمامي اعتبار اعطاء شده به   

 سللهمخانوارها و ديگر موسـسات خصوصي غيرمالي در يک اقتصاد باشد؛ البته مستقل از نوع و ماهيت عرضه كننده وجوه. اين  

سات ي و همچنين موسالمللبيني داخلي و هابانکعريف اعتبار بايد مشتمل بر اعتبار اعطاءشده توسط به اين معني اسـت كه ت 

ــده داخلي و خارجي در   ــرش ــامل تمامي اوراق بدهي منتش ــد، و همچنين بايد ش مالي غيربانکي )چه داخلي و چه خارجي  باش

هادارسازي  باشد، صرفنظر از آن كه چه كسي اين اوراق مالي خانوارها و ديگر موسسات خصوصي غيرمالي )شامل اوراق ب تلمين

 را نگهداري مي نمايد.  

و ديگر موسسات مالي در پرتفوي تجاري و حساب هاي  هابانکاين امر در برگيرنده اوراق بهاداري نيز خواهد بود كه توسـط  

اد مقيم و غيرمقيم. كشـــورهايي كه از ، و همچنين اوراق بهادار نگهداري شـــده توســـط ديگر افرشـــودميبانکي آنها نگهداري 

 متغيرهاي اعتباري چنين گسترده اي برخوردار نيستند، بايد در مرحله اول بر گسترده ترين اطالعات كالن در دستر  خود 
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 با تحول نظام هاي مالي خود، بر تنظيم سـنجه هاي گسترده تر اعتباري توانند ميتکيه نمايند. در طول زمان، كشـورهاي فوق  

   0تمركز نمايند.

. يردگميمالي بدهي براي بخش خصوصي را در نظر  تلمينچنين تعريف گسـترده اي از اعتبار، تمامي منابع در دسـتر  در   

ــللهاين  ــه اعتبار خارد از بخش بانکي  را محدود مي نمايد، زيرا  مس ــته )از جمله، ارائه انگيزه براي عرض ــتره نتايج ناخواس ، گس

متغيرهاي كالن و از اين رو سپر، نسبت به تغييرات در طول زمان در نوع موسسات عرضه كننده وجوه به بخش خصوصي ايمن 

از عواقب يک دوره مازاد اعتبار رنج برند توانند مي هابانکه نموده اســت كه توج مســلله. همچنين اين تعريف به اين باشــندمي

   2حتي اگر خود به صورت مستقيم منجر به آن نشده باشند.

در كل، امکان در نظر گرفتن تعريفي گســـترده تر از اعتبار نيز موجود مي باشـــد، تعريفي مشـــتمل بر جريان هاي اعتباري 

ه عنوان ب تواندميو موسـسـات مالي غيربانکي . رشد سريع در سيستم مالي دروني،    هابانکن ناخالص بين موسـسـات مالي )بي  

منبعي از ريسک سيستمي شناخته شود؛ زيرا به اين ترتيب، امکان سرايت مالي از طريق زيان هاي اعتباري طرف مقابل موجود 

ي مندرد در اين ســند مشــورتي، اين بعد از ريســک توجه شــود كه  طرح پيشــنهاد مســللهمي باشــد. با اين وجود بايد به اين 

 تا از تداخل آن با ديگر جريان هاي كاري اجتناب نمايد. دهدميسيستمي را مورد توجه قرار ن

 بيانگر سري هاي زماني اعتباري استفاده شده در تحليل تجربي مندرد در اين پيوست است. 2اطالعات مندرد در جدول 

  

                                                           
در ترازنامه بانک ها در خصوص وام هاي نگهداري شده ضروري است در تنظيم اين سنجه ها، از محاسبه مجدد اعتبار اجتناب شود. براي مثال اوراق بهادار منعکس شده  -0 

خود در تعريف اعتبار  در موسـسـات با هدف خاص، نبايد در تعريف اعتبار گنجانده شـوند اگر وام هاي اعطايي اين موسسات به خانوارها و ديگر بنگاه هاي غيرخصوصي،   

 گنجانده شده باشند.

بت به بازنگري هاي دوره اي توسـط مقامات آماري حسـا  مي باشـند. از اين رو ضـروري اسـت به صورت منظم و براسا       آمارهاي اعتبار و توليد ناخالص داخلي، نسـ  -2 

تخاذ تصميم در مورد آخرين اطالعات در دسـتر ، محاسـبات شـاخص راهنماي سپر به روز شود. با اين وجود از آنجا كه اين شاخص راهنما به عنوان نقطه شروع براي ا   

واند ت نيز مي تناسب مورد استفاده قرار مي گيرد، اين مساله نبايد به عنوان مانع جدي در راه اندازي سپر مطرح شود، زيرا ريسک بازنگري آتي در اطالعاسـپر اضـافي م  

 در نظر گرفته شود.
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 ی اعتباری مورد استفاده در تحلیل تجربیسری های زمان -2جدول 

 سری زمانی –منبع  کشور

 آرژانتين

قرضه خصوصي در نشده ، موجودي اوراقهاي اعطايي به بخش خصوصي )شامل بهره متعلقه اما پرداختمركزي: وامبانک

 موسسات مالي

IMF-IFS 32: خطd 

 استراليا
 saدهي و اعتبار، اعتبارها، مركزي: مقادير كل وامبانک

IMF-IFS 32: خطd ،nsa 

 بلژيک

 nsa- discها و افراد حقيقي مركزي: مطالبات تمام موسسات اعتباري از شركتبانک

 ها و افراد حقيقيمركزي: بدهي موسسات پولي از شركتبانک

IMF-IFS 32: خطd ،nsa 

 مطالبات نظام پولي از بخش خصوصيمركزي: بانک برزيل

 وكار+ كل اعتبار اعطايي به خانوارمركزي: كل اعتبار اعطايي به كسببانک كانادا

 مركزي: كل اعتبار اعطايي به بخش خصوصي غيرماليبانک چين

 32d: خط IMF-IFS فرانسه

 آلمان
 bk.sys.nsaبهادارسازي ، ها و افراد حقيقي داخلي )شامل اوراقمركزي: اعتبار اعطايي به بنگاهبانک

IMF-IFS 32: خطd 

 32d: خط IMF-IFS هند

 32d: خط CEIC & IMF-IFS اندونزي

 ايتاليا
 بانک مركزي: اعتبار اعطايي به بنگاه ها و افراد حقيقي

IMF-IFS 32: خطd 

 ژاپن
 جاري -2113، ماه چهارم سال هابخشبانک مركزي: بررسي پولي، جدول خالصه، دارايي ها، مطالبات از ديگر 

 2113بانک مركزي، بررسي پولي، دارايي ها، اعتبار داخلي، مطالبات از بخش خصوصي، قبل از ماه چهارم سال 

 بانک مركزي: كل مطالبات داخلي از بخش خصوصي كره

 مکزيک
 : كل مطالبات داخلي از بخش خصوصي در نظام بانکي تلفيقي، شامل اعتبار ارزي اعطاييSDDSپايگاه 

IMF-IFS 32: خطd 

 هلند
 بانک مركزي: مطالبات بخش خصوصي از موسسات پولي

IMF-IFS 32: خطd 

 روسيه
 بانک مركزي: دارايي هاي موسسه اعتباري، وام دهي، مجموع

IMF-IFS 32: خطd 

عربستان 

 صعودي
IMF-IFS 32: خطd 

 بانک مركزي: اعتبار اعطايي توسط تمامي موسسات پولي، اعتبار اعطايي به بخش خصوصي داخلي، مجموع آفريقاي جنوبي

 اسپانيا
 بانک مركزي: اعتبار اعطايي به بخش خصوصي، مجموع

IMF-IFS 32: خطd 

 32d: خط IMF-IFS سوئيس

 32d: خط IMF-IFS تركيه

 انگلستان
و انجمن هاي  هابانکتوسط  4m، وام دهيبرحسب استرلينگ به بخش خصوصي در  4mبانک مركزي: تغييرات متقابل در 

 ساختمان، مقادير معوقه

 بانک مركزي: بدهي معوقه بازار اعتباري در خصوص كسب و كارهاي شركتي غير مالي+ خانوارها و بخش سازماني غير انتفاعي آمريکا
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 قدم به قدم در محاسبه شاخص راهنمای خاص کشوریراهنمای  -ب

به عنوان نقطه شـروع در تعيين سپر اضافي براي يک كشور، ابتدا مقام ذي ربط به محاسبه شاخص راهنماي سپر اضافي مي  

 . در اين فرآيند، سه گام بايد برداشته شود:شودميپردازد كه برحسب درصدي از دارايي هاي موزون به ريسک تعريف 

 م اول: محاسبه نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي كل بخش خصوصي؛گا

 گام دوم: محاسبه شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي )شکاف بين نسبت و روند آن ؛

 گام سوم : تبديل شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي به شاخص راهنماي سپر اضافي.

و مثالي در خصوص نحوه محاسبه شاخص راهنما در انگلستان نيز ارائه شده  هرگام، به جزئيات، در ادامه توصـيف شده است 

از اين پيوست نيز نمودارهايي از نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي و شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي  3است. در بخش 

 براي كشورهاي عضو كميته نظارت بانکي بال ارائه شده است.

 اعتبار به توليد ناخالص داخليگام يک: محاسبه نسبت 

 :شودميبراي هر كشور به صورت زير محاسبه  tنسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي در زمان 

RATIOt = CREDITt / GDPt * 011درصد 

tGDP بيانگر توليد ناخالص داخلي و tCREDIT بيانگر مقياسي كلي از اعتبار اعطايي به بخش غيرمالي خصوصي در

 .باشندمياست. هر دو متغير فوق به صورت اسمي و با تناوب فصلي  t زمان

 گام دوم: محاسبه شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي

ــه   ــبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي با روند بلندمدت آن مقايسـ ــودمينسـ . اگر اعتبار به توليد ناخالص داخلي به نحو شـ

د )به مفهوم وجود شـکاف مثبت بزرگ ، بيانگر امکان رشـد اعتبار به سطوحي فراتر در   معناداري )زيادي  باًتر از روندش باشـ 

 مقايسه با توليد ناخالص داخلي مي باشد.

براي هر كشـور به صورت نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي واقعي منهاي روند بلندمدت آن   t  در زمان GAPشـکاف ) 

(TREND شودمي  حاصل: 

tRENDT - t= RATIO tGAP 

TREND   ــت كه ــاده اي براي تخمين موردي اس ــط پايدار از اعتبار به توليد   تواندميروش س ــبت متوس به عنوان يک نس

ناخالص داخلي براسا  تجربه تاريخي اقتصاد شناخته شود. در حالي كه محاسبه يک ميانگين متحرك ساده يا يک روند زماني 

 فيلتر هدريک پرسکات در اين طرح پيشنهادي استفاده شده است زيرا اين فيلتر از براي تنظيم روند به كار رود،  تواندميخطي 
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. استفاده از اين فيلتر مفيد است. زيرا اين ويژگي دهدمياين مزيت برخوردار اسـت كه وزن هاي بيشتري را به مشاهدات اخير  

به نحو موثرتري به شـکسـت هاي سـاختاري بپردازد. فيلتر هدريک پرسـکات يک ابزار رياضي است كه در      تواندميآن احتماًً 

موجود  Eviews. اين ابزار در هر برنامه آماري مانند شودمياقتصاد كالن جهت تنظيم روند يک متغير در طول زمان استفاده 

ت. جهت پوشـش مقاصد اين طرح، يک فيلتر هدريک پرسکات  نيز موجود اسـ  Excelاسـت، اما به عنوان يک ابزار الحاقي در  

  اسـتفاده شده است. صرفاً اطالعات در دستر  در  tTRENDيک طرفه با يک پارامتر همواركننده بزرگ در محاسـبه روند ) 

ــتفاده قرار گرفته اند. پارامتر هموار كننده كه عموماً در ادبيات تکنيکي ) ــبه مورد اسـ    ًندا ناميدهλهر نقطه زماني در محاسـ

در نظر گرفته شده است تا روند بلندمدت رفتار نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي را در هر  911111، برابر با مقدار شودمي

 0كشور به تصوير بکشد.

 گام سه: تبديل شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي به شاخص راهنماي سپر اضافي

  )برحسب درصدي از دارايي هاي موزون tVB  است، اندازه سپر اضافي )Lنه مشـخصي ) پايين تر از آسـتا  tGAPزماني كه 

تا جايي كه هنگام فراتر رفتن شکاف از آستانه باًيي  يابدمي، اندازه سپر افزايش tGAPبه ريسـک  صفر است. با افزايش اندازه  

(Hسپر به حداكثر سطح خود ، )max(VB   .مي رسد 

، در زمان تعيين زمان بندي و ســرعت تعديل ســپر ســرمايه اضــافي نســبت به شــرايط  Lو  Hآســتانه هاي باًيي و پاييني 

و  L=2، عامل تعديل محاسـبه شده براسا   BISزيربنايي، از نقشـي كليدي برخوردارند. براسـا  مطالعه انجام شـده توسـط     

01=H تا  للهمسهد تاريخي بحران هاي بانکي ارائه نمايد. با اين وجود، اين تصـريح معقول و مستحکمي را براسا  شوا  تواندمي

 Hو  Lحـدودي بـه تعيين پـارامتر همواركننـده )ًنـدا  بـازه زماني داده هاي اعتباري و توليد ناخالص داخلي، و تنظيم دقيق       

 در ادامه، زيربخش )د  به ارائه بح   2بستگي دارد. ضروري است پس از واسنجي نهايي اندازه سپر، اين پارامترها بازبيني شوند.

                                                           
اوب مشاهده تنظيم مي شود. براي كسب اطالعات بيشتر به اين ادبيات تکنيکي به اين مسـاله اشـاره دارند كه ًندا در انطباق با مدت بقاء انتظاري چرخه متوسـط و تن    - 0

 مقاله رجوع شود:
- Ravn, M. O. and H. Uhling. 2002. “On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations”, Review of Economics and 

Statistics. 

براي اين متغير پيشنهاد شده است. براي چرخه هايي با طول زماني بيشتر، مانند چرخه اعتباري، ارزش بيشتري به  0611 براي چرخه تجاري و مشـاهدات فصلي، ارزش 

، در پيدا كردن روند بلندمدت در بدهي 911111عنوان ارزش مناسـب در نظر گرفته مي شـود. تحليل تجربي گروه مبين آن اسـت كه روندهاي محاسـبه شده با ًنداي     

 صي، به نحو مناسبي عمل مي كند.بخش خصو

در سطوح مطلق خاص، به مفهوم آن است كه در سطوحي كه شاخص راهنماي سپر فعال مي شود و به حداكثر  Hو  Lتوجه به اين نکته ضـروري است كه ثابت كردن   - 2

با نسبت  نتيجه كشورهاييمقدار خود مي رسد، شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي به صورت درصدي از نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي فعلي تغيير مي كند. در 

پر و ساخالص داخلي پايين تر مي توانند افزايش هاي بيشـتري در اعتبار را به صـورت درصـدي از اعتبار معوق فعلي قبل از فعال شدن شاخص راهنماي    اعتبار به توليد ن

 قبل از رسيدن آن به حداكثر مقدارش، تجربه كنند.
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در پيوســت به ارائه تصــويري مبتني بر اطالعات ســاًنه مي  9ي مي پردازد. جدول المللبينمفصــلي از نتايج كار بانک تســويه 

 پردازد.

2=L :به معني آن است كه 

((
𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝒕

𝑮𝑫𝑷𝒕
∗ (درصد𝟏𝟎𝟎 −  𝑻𝑹𝑬𝑵𝑫𝒕) < 𝟐درصد ⇒ سپر اضافی = 𝟎 

01=H معني آن است كه: به 

((
𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝒕

𝑮𝑫𝑷𝒕
∗ (درصد𝟏𝟎𝟎 −  𝑻𝑹𝑬𝑵𝑫𝒕) > 𝟏𝟎درصد ⇒  سپر اضافی در حداکثر مقدار خود است

درصد از دارايي هاي موزون به ريسک است  2به عنوان مثال براي توضـيح بهتر، فرض شـده كه حداكثر سـپر اضافي سرمايه    

يا بيشتر از روند بلندمدت است، سپر اضافي  درصد2ناخالص داخلي معادل   . وقتي كه نسبت اعتبار به توليدmaxVB=درصـد 2)

(tVB   درصد يا بيشتر، از روند بلندمدت خود پيشي  01  برابر صـفر اسـت. وقتي نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي به مقدار

 2تبار به توليد ناخالص داخلي بين دارايي هاي موزون به ريسک خواهد شد. وقتي نسبت اع درصد2، سپر اضافي معادل گيردمي

 درصد2و  درصد1صـدم يک درصـد روند بلندمدت خود اسـت، مقدار سپر اضافي به صورت خطي بين     01صـدم يک درصـد و   

اســت  6تغيير خواهد كرد. اين مطلب بيانگر آن اســت كه، براي مثال، هنگامي كه شــکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي معادل 

 .  شودميدر نظر گرفته  درصد0است ، مقدار سپر برابر با  01و  2ن )يعني دقيقاً بي

سپر ، خانه هاي قرمز بيانگر حداكثر مقدار سـپر، و خانه هاي نارنجي )آبي  نشـانگر مقدار متوسط )حداقل    Lو  Hبا انتخاب 

 باشندميمورد نياز براسا  قاعده تنظيمي 
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 اعتبار به تولید ناخالص داخلی خاص کشورتوصیف نحوه محاسبه شاخص راهنمای  -1جدول 

 )انگلستان 

 𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝟏 𝐆𝐃𝐏𝟐 𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝟑 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃𝟒 𝐆𝐀𝐏𝟓 (t)دوره زماني   
0-0444 401.0 841.6 012.8 001.0 4.3- 

2-0444 433.1 413.2 013.9 001.9 4- 

3-0444 494.1 406.1 013.9 001.4 4.3- 

9-0444 440.9 428.4 019.6 000.0 6.1- 

0-2111 0118.6 492.9 014.1 000.1 9.1- 

2-2111 0139.0 411.9 018.2 000.4 3.4- 

3-2111 0160.9 466.6 014.8 002.1 2.4- 

9-2111 0182.1 446.1 001.4 003.0 2.2- 

0-2110 0002.1 484.0 002.9 003.4 0.3- 

2-2110 0032.4 0111.1 003.3 009.3 0- 

3-2110 0094.9 0101.0 003.6 009.4 0.3- 

9-2110 0061.2 0120.8 003.1 001.9 0.4- 

0-2112 0081.4 0132.4 009.3 006.1 0.4- 

2-2112 0219.2 0191.4 001.0 006.6 0.1- 

3-2112 0234.1 0161.4 006.4 004.3 1.6- 

9-2112 0261.3 0141.6 004.2 004.4 1.4- 

0-2113 0246.2 0184.8 004.0 008.1 0.9- 

2-2113 0316.4 0011.6 008.2 004.0 1.4- 

3-2113 0333.4 0022.0 008.4 004.8 1.4- 

9-2113 0364.4 0034.4 021.2 021.9 1.2- 

0-2119 0913.1 0011.4 020.9 020.0 1.3 

2-2119 0934.3 0040.1 022.4 020.8 1.4 

3-2119 0988.3 0086.1 021.9 022.6 2.8 

9-2119 0104.2 0213.1 026.3 023.1 2.8 

0-2111 0111.1 0204.6 024.3 029.3 3 

2-2111 0141.3 0230.4 024.4 021.2 2.4 

3-2111 0622.3 0293.2 031.1 026.0 9.9 

9-2111 0619.6 0219.0 030.4 024.1 9.4 

0-2116 0418.0 0240.9 039.3 028.0 6.2 

2-2116 0488.6 0281.8 034.0 024.9 4.4 

3-2116 0834.1 0311.4 091.4 031.4 01 
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9-2116 0868.0 0321.8 091.4 030.4 4 

0-2114 0424.1 0393.4 093.6 033.3 01.3 

2-2114 0481.1 0369.0 091.1 039.6 01.4 

3-2114 2148.1 0382.2 011.3 036.3 09 

9-2114 2016.4 0348.4 011.6 034.8 02.8 

0-2118 2063.1 0908.1 012.1 034.9 03.0 

2-2118 2298.3 0933.6 016.8 090.2 01.6 

3-2118 2322.4 0999.9 061.8 093.0 04.4 

9-2118 2389.3 0994.6 069.1 091.2 04.3 

0-2114 2918.4 0931.8 040.3 094.1 23.8 

2-2114 2923.9 0904.4 041.4 094.4 20 

 

 اعتبار كلي اسمي اعطايي به بخش غيرمالي -0

 ناخالص داخلي اسميتوليد  -2

 برحسب درصد -3

كه از  RATIOو اطالعات  911111يک طرفه با استفاده از پارامتر هموار كننده )ًندا  معادل  HPروند براسا  فيلتر  -9

 شروع شده اند. 0463فصل اول سال 

1-  GAP=RATIO-TREND. 

 ي.المللبينمنبع : داده هاي حساب هاي ملي، محاسبات بانک تسويه 

 نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي، روند آن، شکاف و سپر در انگلستان -2نمودار 

 

 ي.المللبينمنبع: داده هاي حساب هاي ملي، محاسبات بانک تسويه 
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 سرمایه قانونی توسط شاخص راهنماواسنجی آستانه هایی در تبیین امکان مناسب بودن سپر  -ج

براي  پيش بيني كننده قدرتمندي تواندميمطالعه آكادميک قبلي نشـان داده است كه شکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي  

با در نظر گرفتن اين متغير به عنوان يک نقطه شروع، معيارهايي تنظيم شده تا براسا  آنها دو شکاف 0بحران هاي بانکي باشد.

)كه  H)زماني كه براسا  قاعده بايد تشکيل سپر سرمايه شروع شود  و سطح شکاف  Lر تعيين شوند: سطح شکاف آستانه زي

در آن سـطح حداكثر مقدار سـپر بايد تنظيم شـود . اين معيارها، اصلي كلي را شکل مي دهند مبني بر اين كه هدف از تنظيم    

از دوره هاي رشـد اضـافي اعتبار اسـت. براسا  اطالعات در دستر ، قاعده تنظيم شده     هابانکسـپر مخالف چرخه، حفاظت  

. اين مقامات همچنان از حق دهدميصـرفاً يک نقطه شـروعي را در اختيار مقامات مسـلول در تصـميم گيري سپر اضافي قرار     

رت ارائه توصيف عمومي )علني  و شفاف اعمال سـپر اضافي متفاوتي نسبت به مقدار تنظيم شده در اين شاخص راهنما، در صو 

 اين تصميم، برخوردارند.

 تلكيدســرمايه  گيريشــکل  زماني كه شــاخص راهنما بر الزام ســاخت و Lمعيارهاي طراحي شــده براي آســتانه حداقل ) 

 ، به صورت زير است:كندمي

(0  L  ريجي ن بالقوه اي شکل بگيرد، به صورت تدبتوانند قبل از آن كه يک بحرا هابانکبايد به اندازه كافي پايين باشد تا

ين به نمايند، ا تلمينيک سال فرصت داده شده تا سرمايه اضافه را  هابانکبه تشـکيل سـرمايه بپردازند. از آنجا كه به   

 بحران، شاخص بايد مقدار حداقل را رد كرده باشد. گيريشکلسال قبل از  3الي  2مفهوم آن است كه 

(2  L في باً باشـد، به نحوي كه سـرمايه اضـافي ديگري در طول شرايط عادي مورد نياز نباشد. معيار به    بايد به اندازه كا

  كه در آن ســطح به ســرمايه اضــافه اي نياز نخواهد بود، حتي اگر شــکاف همچنان Hكار رفته براي ســطح حداكثر )

 افزايش يابد، عبارت است از:

(3  H   ــپر در حداكثر ســطح باشــد   بايد به اندازه كافي كم باشــد، به نحوي كه قبل از وقوع بحران هاي مالي بزرگ، س

  .41)همانند حادثه اخير در آمريکا و يا بحران هاي ژاپن در دهه 

 

                                                           
 اين مساله اولين بار در مقاله زير عنوان شد: - 0

- Borio, C. and P. Lowe. 2002. “Assessing the Risk of Banking Crises”, BIS Quarterly Review, 43-54. 
 مطالعات جديدتر در اين زمينه عبارتند از:

- Borio, C. and M. Drehmann. 2009. “Assessung the Risk of Banking Crises- Revised”, BIS Quarterly Review, March, 29-46. 

- Alessi, L. and C. Detken. 2009. “Real Time Early Warning Indicators for Costly Asset Price Boom/Bust Cycles: A Role for Global 
Liquidity”, ECB Working Paper 1039. 
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ســال قبل از شــروع يک نمونه بزرگي از بحران هاي بانکي  1، تغييرات شــکاف اعتبار به توليد ناخالص داخلي براي 9در جدول 

، خانه هاي قرمز بيانگر حداكثر مقدار سپر، و خانه هاي نارنجي )آبي  Lو  Hسـيسـتميک نمايش داده شـده اسـت. با انتخاب     

 .باشندمياز براسا  قاعده تنظيمي نشانگر مقدار متوسط )حداقل  سپر مورد ني

نمايد. براي اين كه سه  تلمينتنظيم شـده باشـد تا معيار سوم را    01بايد معادل  Hبراسـا  اين اطالعات، واضـح اسـت كه    

ان تمامي بحر گيريشکلبايد برابر با عدد دو تنظيم شـده باشـد به نحوي كه دو تا سه سال قبل از    Lشـوند،   تلمينمعيار فوق 

به صورت ضمني مبين اين است  H=  01و  L=  2هاي بانکي مهم، تشـکيل سرمايه توسط قاعده، الزامي شده باشد. همچنين  

 ي، به نحو مناسبي عمل كرده است.المللبينكه قاعده براي بحران هاي داخلي و حتي در مورد برخي بحران هاي 

ط سـاليانه  براي تمامي كشورهاي عضو كميته ناظران بانکي بال نمايش  ، سـري زماني شـکاف را )به صـورت متوسـ    1جدول 

. همانند قبل، خانه هاي قرمز بيانگر حداكثر مقدار سـپر، و خانه هاي نارنجي )آبي  نيز نشـانگر مقدار متوسـط )حداقل     دهدمي

ر تمامي كشــورها، قاعده منجر به كه تقريباً د شــودمي. به وضــوح مشــاهده باشــندميســپر مورد نياز بر اســا  قاعده تنظيمي 

سـپر سـرمايه در سال هايي قبل از بحران ها، و حتي در برخي موارد، چندين سال قبل از بحران شده است. عالوه    گيريشـکل 

براين، در شرايط عادي، شکاف تقريباً از بين رفته است. با اين وجود حوادثي نيز وجود دارند كه جزء حوادث عادي طبقه بندي 

. با اين وجود در اين مورد، سيستم 41وند اما براي آنها سپر زيادي طلب شده است. براي مثال، مورد آلمان در اواخر دهه مي ش

 مواجه شد، هر چند بحران بانکي كامالً متورمي تجربه نشد. 2111بانکي با تنش هاي جدي در اوايل سال 

يک مبادله قوي بين خطا  H=01و  L=2د كه در مقادير همچنين در يک بررسـي آماري رسـمي انجام شـده نيز مشاهده ش   

هاي نوع اول )وقوع بحران، اما عدم تعرض شکاف از آستانه  و خطا هاي نوع دوم )تعرض از آستانه، اما عدم وقوع بحران  اعمال 

ا تفاوت است يمي پردازد كه آيا سطح شکاف براي سطوح مختلف توسعه م مسلله. اين آزمون همچنين به بررسـي اين  شـود مي

ــاهده    ــرانه. با اين وجود، ارتباطي مش ــتگي هاي موجود بين ديگر متغيرها، مانند درآمد س نه. به عنوان مثال، با توجه به همبس

 نشد.

 : عملکرد تاریخی شاخص راهنما1بخش 

سبت اعتبار ي از نبراي توضيح بهتر كيفيت پيش بيني متغير شاخص اعتبار به توليد ناخالص داخلي، در اين بخش نمودارهاي

به توليد ناخالص داخلي، متغير شـاخص حاصله )شکاف  و تاريی بحران هاي بانکي در كشورهاي عضو كميته ناظران بانکي بال  

ي داخلي و مقدار متوســط آن براي بخش بانکي به عنوان هاخطرپذيرييي با صــرف هابانک. متغير شــاخص براي شــودميارائه 

 ي، نمايش داده شده است.المللبيني هاخطرپذيريكل، با در نظر گرفتن كل 
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شکاف اعتبار به تولید ناخالص داخلی قبل از بحران بانکی -4جدول 

 
بیانگر  -1اند؛ برای مثال، سال ها براساس سال آغاز بحران مالی اخیر عنوان شدهباشند. سالمی 1و  2های آبی نمایانگر شکاف بین ، و خانه11و  1های نارنجی مبین شکاف بین ، خانه11های قرمز بیانگر شکاف بزرگتر از توجه: خانه

وه اند؛ و گرهایی که توسط عوامل داخلی تحریک نشدهها، بحرانهای خیلی شدید؛ گروه دوم، دیگر بحراناند: گروه اول، بحرانهای بانکی سیستماتیک به سه گروه تقسیم شده. بحرانباشدچهار ماه قبل از شروع بحران مالی اخیر می

 شده است. کارگیری اندکی قضاوت انجامهای زیر و بهالعهشده براساس مطبندی انجاماند. طبقهالمللی تحریک شدههای بینهایی که توسط خطرپذیریسوم، بحران
- Laeven and Valencia (2008), Reinhart and Rogoff (2008). 

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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شکاف متوسط سامنه اعتبار به تولید ناخالص داخلی -2جدول   

 
های زمانی خالی برای سال های زمانی یا سریدر سری های بانکی توسط شکافباشند. بحرانمی 1و  2های آبی نمایانگر شکاف بین ، و خانه11و  1های نارنجی مبین شکاف بین ، خانه11های قرمز بیانگر شکاف بزرگتر از توجه: خانه

 . ندباشمیصورت متوسط سامنه شکاف فصلی اعتبار به تولید ناخالص داخلی وقوع پیوست، مورد توجه قرار نگرفتند. اطالعات بهل پس از وقوع بحران و فصلی که در آن بحران بهفصل او 8نحوی که اند بهنمایش داده شده 2118-2119

 یک طرفه با استفاده از عامل هموار کننده  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPباشند. فصل می 4ای کمتر از مقادیر متوسط مورد استفاده در حول و حوش زمان بحران براساس اطالعات دوره

411111=λ  .محاسبه شده است 

 اند.شدهیابی برطرف باشد که برای توضیح بهتر به روش درونموجود می 1991هایی در اطالعات اعتبار برای کشور لوکزامبورگ در دهه ( شکاف1)

 محاسبه شده است. λ=1111یک طرفه و با استفاده از عامل هموار کننده  HP. شکاف توسط فیلتر باشندمی( اطالعات عربستان صعودی صرفاً به صورت سامنه در دسترس 2)

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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 ن

 عملکرد تاریخی شاخص راهنما در کشورهای عضو کمیته بال -1نمودار 

 
محاسبه شده است. سپر  λ=411111یک طرفه با استفاده از عامل هموار کننده  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPبیانگر نسبت اعتبار کل به تولید ناخالص داخلی است.  RATIOتوجه: متغیر

ی کلی در اهخطرپذیریی بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای بانکی فرضی است که سهم وام دهی داخلی و خارجی آن بر پایه المللبینبا صرف خطرپذیری داخلی است. سپر  هابانک، بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای داخلی

ی در دوره های المللبینتثبیت شده تا از امکان محاسبه شاخص راهنمای سپر اضافی  2111تنظیم شده و بر پایه وزن های فصل چهارم سال  BISی المللبینقبال کشور خاصی تنظیم شده است. وزن کشورها براساس آمارهای بانکی 

 قبلی نیز برخوردار باشد.

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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عملکرد تاریخی شاخص راهنما در کشورهای عضو کمیته بال -1ادامه نمودار   

 
یک  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPبیانگر نسبت اعتبار کل به تولید ناخالص داخلی است.  RATIOتوجه: متغیر

با صرف خطرپذیری داخلی  هابانکمحاسبه شده است. سپر داخلی، بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای  λ=411111طرفه با استفاده از عامل هموار کننده 

ی کلی در قبال هاخطرپذیریوام دهی داخلی و خارجی آن بر پایه ی بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای بانکی فرضی است که سهم المللبیناست. سپر 

تثبیت شده تا از  2111تنظیم شده و بر پایه وزن های فصل چهارم سال  BISی المللبینکشور خاصی تنظیم شده است. وزن کشورها براساس آمارهای بانکی 

 نیز برخوردار باشد. ی در دوره های قبلیالمللبینامکان محاسبه شاخص راهنمای سپر اضافی 

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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 عملکرد تاریخی شاخص راهنما در کشورهای عضو کمیته بال -1ادامه نمودار 

 
یک  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPبیانگر نسبت اعتبار کل به تولید ناخالص داخلی است.  RATIOتوجه: متغیر

با صرف خطرپذیری داخلی  هابانکمحاسبه شده است. سپر داخلی، بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای  λ=411111طرفه با استفاده از عامل هموار کننده 

ی کلی در قبال هاخطرپذیریی بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای بانکی فرضی است که سهم وام دهی داخلی و خارجی آن بر پایه المللبیناست. سپر 

تثبیت شده تا از  2111تنظیم شده و بر پایه وزن های فصل چهارم سال  BISی المللبینکشور خاصی تنظیم شده است. وزن کشورها براساس آمارهای بانکی 

 ی در دوره های قبلی نیز برخوردار باشد.المللبینن محاسبه شاخص راهنمای سپر اضافی امکا

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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 عملکرد تاریخی شاخص راهنما در کشورهای عضو کمیته بال -1ادامه نمودار 

 

یک  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPاعتبار کل به تولید ناخالص داخلی است.  بیانگر نسبت RATIOتوجه: متغیر

با صرف خطرپذیری داخلی  هابانکمحاسبه شده است. سپر داخلی، بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای  λ=411111طرفه با استفاده از عامل هموار کننده 

ی کلی در قبال هاخطرپذیریی بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای بانکی فرضی است که سهم وام دهی داخلی و خارجی آن بر پایه المللبیناست. سپر 

ا از تثبیت شده ت 2111تنظیم شده و بر پایه وزن های فصل چهارم سال  BISی المللبینکشور خاصی تنظیم شده است. وزن کشورها براساس آمارهای بانکی 

، شکاف هایی 91ی در دوره های قبلی نیز برخوردار باشد. در مورد اطالعات اعتباری برای لوکزامبورگ در دهه المللبینامکان محاسبه شاخص راهنمای سپر اضافی 

 وجود دارد که به منظور ارائه توضیح بهتر، با درون یابی هموار شده اند.

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینق ی، محاسبات صندوالمللبینمنبع: داده های 
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عملکرد تاریخی شاخص راهنما در کشورهای عضو کمیته بال -1ادامه نمودار 

 

یک  HPاز روند بلندمدتش است که توسط فیلتر  RATIOبیانگر انحرافات  GAPبیانگر نسبت اعتبار کل به تولید ناخالص داخلی است.  RATIOتوجه: متغیر

با صرف خطرپذیری داخلی  هابانکمحاسبه شده است. سپر داخلی، بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای  λ=411111طرفه با استفاده از عامل هموار کننده 

ی کلی در قبال هایریخطرپذی بیانگر شاخص راهنمای سپر اضافی برای بانکی فرضی است که سهم وام دهی داخلی و خارجی آن بر پایه المللبیناست. سپر 

تثبیت شده تا از  2111تنظیم شده و بر پایه وزن های فصل چهارم سال  BISی المللبینکشور خاصی تنظیم شده است. وزن کشورها براساس آمارهای بانکی 

ودی صرفاً به صورت سامنه در دسترس ی در دوره های قبلی نیز برخوردار باشد. اطالعات عربستان صعالمللبینامکان محاسبه شاخص راهنمای سپر اضافی 

 محاسبه شده است. λ=1111یک طرفه و با استفاده از عامل هموار کننده  HP. شکاف توسط فیلتر باشندمی

 ی.المللبینی پول، بانک تسویه المللبینی، محاسبات صندوق المللبینمنبع: داده های 
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 : عملکرد متغیرهای عالمت دهنده آزادسازی سپر4بخش 

در ارزيابي عملکرد متغيرهاي شـاخص متفاوت براي مرحله آزادسـازي، ضـروري است منطق آزادسازي سپر مجدداً بررسي    

مي  تلكيد مسللهشـود. همانطور كه در اصـول زيربنايي نقش قضـاوت تنظيم شـده اسـت، شاخص راهنماي آزادسازي بر اين      

اريو اول، زيان هايي در سيستم بانکي وجود دارند كه ريسکي را بر نمايد كه آزادسـازي بايد تحت دو سناريو تحقق يابد. در سن 

ثبات مالي وارد مي كنند. در اين صـورت، آزادسـازي سپر بر اسا  آن زيان ها منطقي است؛ به نحوي كه اين سپر قبل از آن   

کالتي در جاي ديگري . در سـناريو دوم، مش يابدميسـپرهاي سـرمايه حفاظتي عادي خود را كاهش دهند، كاهش    هابانکكه 

عملکرد اقتصـــاد واقعي را توانند ميو  باشـــندميدر نظام مالي وجود دارد كه از امکان ايجاد اخالل در جريان اعتبار برخوردار 

ــپر   مهم تلقي  تواندميتحليل داده و زيان هاي ديگري را در نظام بانکي به وجود آورند. در آن صــورت، آزادســازي به موقع س

ن رو ضـروري اسـت متغيرهايي كه مرحله آزادسـازي را راهنمايي مي كنند، به مقدار كافي به سرعت عکس العمل    شـود. از اي 

 نشان دهند.

ــده، متغيرهـاي كالن ن     ــا  مطـالعـه انجـام شـ متغيرهاي عالمت دهنده ايده آلي براي عالمت دهي مرحله توانند ميبراسـ

 مسللهص داخلي اغلب حول و حوش زمان بحران كاهش مي يابند، اما اين آزادسـازي باشند. با وجودي كه اعتبار و توليد ناخال 

همواره صــادق نيســت. براي مثال در طول بحران اخير، رشــد اعتبار حقيقي حتي در ابتدا در برخي از كشــورها افزايش يافت 

دين ن بحران اخير در چن)انگلســتان، اســپانيا . به همين نحو، توليد ناخالص داخلي حقيقي براي يک ســال پس از تحقق يافت

ي شرايط اعتباري، هاشاخصكشـور مانند آلمان، سـوئيس، انگلسـتان و اياًت متحده به رشـد خود ادامه داد. از طرف ديگر،     

اطالعات مفيدي براي شـناسـايي شـرايط نامناسب ارائه مي كنند. اما اين متغيرها مطالعه محورند و از اين رو به صورت بالقوه    

 اري اطالعاتي آسيب پذيرند.در قبال دست ك

ي بيانگر وضـعيت بخش بانکي، عالئم مختلطي را براي مرحله آزادسازي اعالم مي كنند. سود كل، بحران اخير را  هاشـاخص 

ــايي  ــناس . حتي در برخي موارد آنها افزايش مي يابند. از طرف 0پانل هاي باًيي  9؛ اما بحران ها را الزاماً نه )نمودار كندميش

                                                           
، صـرفاً گزيده اي از كشـورها و سري هاي زماني با هدف ارائه   9 ود در نمودارگروه، از تمامي اطالعات در دسـتر  در اتخاذ نتايج اسـتفاده نموده اسـت. با اين وج    -0 

 توضيح بهتر نمايش داده شده اند.
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به نظر مي رسـد وام هاي غيرجاري، به نحو معقولي عمل مي كنند. با اين وجود در برخي موارد خيلي آهســته رشد مي  ديگر 

 كنند و براي مدت زماني در سطح باًيي باقي مي مانند.

ــتر    توانند ميقيمت هاي دارايي  ــوند. مزيت كليدي اين متغيرها در دس ــناخته ش به عنوان يک منبع اطالعاتي مهمي ش

ودن با تناوب زماني باًتري نسـبت به اطالعات كالن )فصلي  يا اطالعات ترازنامه )در برخي موارد ساًنه  است. تحليل هاي  ب

 توانديمي، بيانگر اين است كه انحرافات قيمت هاي امالك و مستغالت و سهام از روند المللبينانجام شده توسط بانک تسويه 

منجر به آزادسازي سريع توانند ميكمک كند. با اين وجود، اين سري هاي زماني حتي  به شـناسـايي مرحله تشـکيل سرمايه   

در كمک به مقامات در ارزيابي و توصيف ضرورت آزادسازي سپر پس از آن كه  تواندميسـپر شـوند. عملکرد گذشـته آنها نيز    

 نظام مالي تحت شرايط استر  قرار گرفت، مفيد واقع شود.

ــواپ نکول نند تواميدامنک ها نيز  ــاخص بازار محور جايگزيني به كار روند. براي بحران اخير، دامنک هاي سـ به عنوان شـ

ي ســواپ يک شــبه سه هاشـاخص وجوه )براي مثال، نر  هاي بهره بين بانکي سـه ماهه منهاي   تلميناعتباري و هزينه هاي 

ي  عالمت دهي اشتباهي انجام ندادند. با اين وجود، ماهه  شـروع بحران اخير را به خوبي شـناسـايي كردند و قبل از آن نيز ه   

بحران هاي ديگر را تحت پوشـش قرار نمي دهند و از اين رو مدرك در دسـت آنقدر مستحکم نيست كه بتوان استفاده از اين   

ردارند. اين متغيرها را پيشـنهاد نمود. عالوه براين صـرفاً تعداد محدودي از كشـورها از سري زماني سواپ نکول اعتباري برخو   

در مورد دامنک هاي اعتبار شركتي نيز صادق است. براي كشورهايي كه اطالعات اين متغير در دستر  است، شواهد  مسـلله 

، پانل هاي مياني . 9بيانگر آن اسـت كه دامنک هاي اعتبار شـركتي به سرعت در طول بحران اخير افزايش يافته اند )نمودار   

شركت هاي اينترنتي، به سطوح خيلي باًيي رسيدند؛ اگر چه هي  نوع بحران بانکي سيستميکي اما اين متغيرها پس از رونق 

به تصوير نکشيدند.  0488به وقوع نپيوسـت. مهم تر از آن، اين متغيرها هي  نوع آسـيب پذيري جدي را در آمريکا در بحران   

از طريق دامنک هاي اوراق قرضــه شــركتي بلندمدت واضــح تر اســت. اين دامنک ها در طول اين بحران كاهش   مســللهاين 

، پانل هاي 9يافتند. شــواهد تاريخي براي دامنک هاي نر  بهره اســناد خزانه و دًر اروپايي نيز بلند پروازانه اســت )نمودار   

در امريکا و  41و  81؛ اما در بحران هاي دهه هاي كندميبي شـناسايي  پاييني . در حالي كه اين متغير، بحران اخير را به خو

 انگلستان كاهش يافت.
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 عملکرد سه متغیر شاخص جایگزین برای مرحله آزادسازی -4نمودار 

 
. تمامی باشندمیهای اسپانیا، سامنه  . داده های انگلستان و آمریکا، فصلی و دادهباشندمیتوجه: سودهای قبل از مالیات، به صورت درصدی از کل دارایی ها 

)از موسسه  BBBساله با رتبه  11الی  7دامنک ها به صورت یک صدم یک درصد بیان شده اند. دامنک های اعتباری، دامنک های اوراق قرضه شرکتی میان مدت 

 .باشندمیمریل لینچ( 

در امریکا )از موسسه مودیز( و دامنک اوراق قرضه شرکتی   Baaساله( با رتبه 11الی  21)دامنک های اعتباری بلندمدت بیانگر دامنک های اوراق قرضه شرکتی 

. دامنک های نرخ بهره اسناد خزانه و دمر اروپایی نیز میانگین های فصلی بوده و باشندمیسال( برای انگلستان )شرکت اسکوتیا کَپیتال(  11بلندمدت )بیش از 

 .باشندمیسررسید سه ماهه، و برای انگلستان مبتنی بر سررسید شش ماهه برای آمریکا و کانادا مبتنی بر 

 ی.المللبین: داده های حساب های ملی، محاسبات مودیز، مریل لینچ، شرکت اسکوتیا کَپیتال و بانک تسویه نبعم
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1191های پژوهشی در سال گزارش

ابعاد فقهيبانکي ريالي در ايران با تلكيد بر شناسي بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساري 

 سامان قادري MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشيني پول در ايران

 1192های پژوهشی در سال گزارش

 مريم همتي MBRI-9228 ضرورت بازسازي چارچوب ارتباطي بانک مركزي

 مريم همتي MBRI-9227 گذاري پولينخست در پيشبرد اهداف سياست استقالل بانک مركزي؛ گام

 حامد عادلي نيک MBRI-9226 تلثير نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي بر مطالبات غيرجاري بخش بانکي؛ رهيافت اقتصادسنجي

  و ارزيابي آن به عنوان سازوكار 0341-0361ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ) اثرات پوياي حجم كل بدهي

 هشداردهنده وقوع بحران مالي
MBRI-9225 احمدعلي رضايي 

 اعظم احمديان MBRI-9224 0342-0340هاي ها در سبد دارايي، بدهي، سود و زيان در سالارزيابي عملکرد بانک

 اعظم احمديان MBRI-9223  0340-0341ها )ليل سهم از بازار بانکتح

 اعظم احمديان MBRI-9222  0340-0341هاي ايران )هاي سالمت بانکي، در بانکارزيابي شاخص

 ليال محرابي MBRI-9221 گذاري در اقتصاد جهاني انداز و سرمايه اي در بحران اقتصادي جهان و تحوًت پهاي توسعهتجربه بانک

 وهاب قلي ، ليال محرابي MBRI-9220 هاي ايراني وضعيت آماري موسسات مالي اسالمي برتر در جهان )با تلكيد بر نقش بانک

 لوحجت تقي MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ايرانپايداري تورم و عوامل م

 دكتر محمداسماعيل توسلي و وهاب قلي  MBRI-9217 ماليات تورمي در ترازوي عدالت

 رسول خوانساري، رضا يارمحمدي MBRI-9216 مديريت ثروت اسالمي

 فرشته مالكريمي MBRI-9215 مون مسلله جبران كاهش ارزش پولهاي فقهي پيرابررسي ديدگاه

 يليماندانا طاهري، فرهاد ن MBRI-9214 شده در بور  اوراق بهادار تهرانهاي صنعتي پذيرفتههاي مالي بنگاهتحليل عاملي نسبت

 رسول خوانساري، حسين ميسمي، ليال محرابي MBRI-9213 مدت و كاربردهاي آن در بانکداري و مالي اسالميصکوك كوتاه

 سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-9212 بيني تورم در اقتصاد ايرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمي MBRI-9211 گذاران در بانکداري بدون ربامحاسبه سود قطعي سپرده

 اعظم احمديان MBRI-9210  0341و  0384هاي ارزيابي عملکرد صنعت بانکداري در ايران )مقايسه سال

 حميد قنبري MBRI-9209 نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک

 اعظم احمديان MBRI-9208 هاي عملکرد شبکه بانکي در تلمين مالي توليدشاخصتحليل 

 يمصعب عبدالهي آران MBRI-9207 بسترهاي تشکيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همکاري اقتصادي )اكو 

 حسين ميسمي MBRI-9206 حاكميت شركتي، نظارت و مقررات احتياطي در موسسات مالي اسالمي: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 وهاب قلي  MBRI-9205 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در موسسات مالي اسالمي: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 ليال محرابي MBRI-9204 هاي اسالمي: گزارش سومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت دارايي و بدهي در بانک

 رسول خوانساري MBRI-9203 هاي اسالمي: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت ريسک در بانک

 فرشته مالكريمي MBRI-9202 لي: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمياصول و مقررات شرعي در معامالت و تلمين ما

 حسين ميسمي MBRI-9201 اسالميهاي بانکداري و مالي تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسالمي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش

 1191های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمي MBRI-9111 هاي بانکداري و مالي اسالميپولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسالمي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالكريمي MBRI-9110 مجموعه روايات ربا)بخش اول 

 فرشته مالكريمي MBRI-9109 حقوقي وثايق بانکيبررسي فقهي و 

 فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسک نقدينگي با توجه به تحوًت سيستم مالي در ايران

 ليال محرابي MBRI-9106 ساختار بانکداري اسالمي در كشورهاي اسالمي: نمونه موردي كشور مالزي

 حسين ميسمي MBRI-9105 شناسي ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلي  MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال محرابي MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمي بر بحران مالي جهانيچشم

 ليال محرابي MENA MBRI-9102وضعيت بانکداري اسالمي در كشورهاي منطقه 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ايلناز ابراهيمي MBRI-9101 هاي پيدايش و سناريوهاي آيندهبحران يورو؛ ريشه 

 1191های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوي، حسين بازمحمدي MBRI-9008  0341) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون ربا 

 فرهاد نيلي MBRI-9007  0341)پاييز  شناسي اقتصاد رياضيكتاب

 سيد صفدر حسيني MBRI-9006  0341) بهار هاي دولتي ايرانبازاري در شبکه بانکبرآورد قدرت 

 ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني MBRI-9005  0341) تابستان هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمحمد روشنحسين معصومي،  MBRI-9004  0341) تابستان هاي بيمه سپردهاصول اساسي اثربخشي نظام

 زهرا سلطاني ، زهرا خوشنود ، طاهره اكبري آًشتي MBRI-9003  0341) بهار هاي كوچک و متوسطساز و كارهاي تلمين مالي شركت

 وهاب قلي  MBRI-9002  0341) بهار بانکداري اخالقي در جهان

 حسين قضاوي MBRI-9001  0341) بهار ماليات تورمي دًر

 1189در سال های پژوهشی گزارش

 زاده ، اعظم احمديانعلي حسن MBRI-8911 بور  اوراق بهادار در ايران و برخي كشورهاي منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومي MBRI-8910 قانون بانک مركزي فدراسيون روسيه

 مهدي منجمي MBRI-8909 هاي پولي و قيمت نفتسياست

 هادي حيدري، زهرا زواريان، ايمان نوربخش MBRI-8908  مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال محرابي MBRI-8907  گذاري استانيمصوبه تشکيل مراكز خدمات سرمايه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسي برنامه پنجم توسعه كشور

 طاهره اكبري آًشتي MBRI-8905  كنندگان خدمات فني و مهندسينامه اجرايي حمايت از صادرآيين

 ترانگ بوي، تاميم بايومي، مترجم: سوفي بيگلري MBRI-8904  اثر خارجي بحران هاي مالي آمريکا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان

 پرستو شجري MBRI-8903  نقش يوآن درموفقيت تجاري چين

 كريم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتي، سعيد دائي MBRI-8902  ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمي، محسن عبدالهي، مهدي قائمي MBRI-8901 اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسالمي-سنجي فقهيامکان
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