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The general policies of the resistance economy aim to support development, dynamicity, and improve-
ment of resistance economy indexes in order to achieve the 20-year development plan. This is issued 
through a flexible, opportunistic, and generative approach. The instability of economy can have irrepara-
ble consequences, resulting in instable periods in the macro-economy and banking system of the coun-
try. This manifests itself through increasing inflation, high bank interest rate, increased inter-banking loan 
interest, among others. It is evident that the developed and developing economies consider prudential 
macro-policies. Financial regulations in banks could be studied at three levels: 1. Regulatory rules con-
cerning the establishment and activities in a country, 2. Regulations enacted by the administrative cabi-
net, 3. Prudential level which investigates the legality of development banks. Considering the different 
roles, aims, and performances of the development banks from commercial ones, one can suggest that 
one of the main necessities of these types of banks is to analyze the regulatory rules controlling them. 
Therefore, this study employs a descriptive-practical method to answer the following two questions: 1. 
From a theoretical perspective, should development banks be controlled through prudential regulations? 
Does Bazel agreement provide a proper framework for the development banks? If so, what are their 
challenges? The findings indicated that rather than enforcing prudential regulations, the development 
banks need to be controlled by the supervisor of the sector in order to achieve their aims. So far as the 
second question is concerned, after analyzing three Bazel agreements, it was found that the second agree-
ment was more flexible, welcomed by most of the development banks around the world. The results 
concerning the third Bazel agreement showed that some of the requirements are not problematic for the 
development banks, such as cash risk treatment; however, some others are concerning.
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801صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

سياســت هاي كلــي اقتصــاد مقاومتــي بــا هــدف تأميــن رشــد پويــا، بهبــود شــاخص هاي مقاومــت 
اقتصــادي، دســتيابي بــه اهــداف ســند چشــم انداز بيست ســاله و بــا رويكــرد جهــادي، انعطاف پذيــر، 
فرصت ســاز، مولــد، درون زا، پيشــرو و برون گــرا ابــاغ شــده اســت. بی ثباتــی در اقتصــاد می توانــد بــه 
پيامدهــای نامطلــوب و دوره هــای ناپايــداری در اقتصــاد كان و شــبكۀ بانكــی كشــور منجر شــود. اين 
نوســانات اقتصــادی بــه شــكل  های مختلــف ازجملــه افزايــش نــرخ تــورم، افزايــش نــرخ بهــرۀ بانكــی، 
افزايــش نــرخ بهــرۀ وام هــای بين بانكــی و مطالبــات معــوق بانک هــا نمايــان می گــردد. توجــه ويــژه بــه 
سياســت احتياطــی كان در اقتصادهــای توســعه يافته و درحال توســعه كامــاً مشــهود اســت. مقررات 
مالــی در بانک هــا در ســه ســطح بررســی می شــود: 1. قوانيــن ناظــر بــر تأســيس و فعاليــت مربــوط به 
هــر كشــور؛ 2. مقــررات و مصوبــات مربــوط بــه هيئــت وزيــران؛ 3. اليــۀ نظارتــی كــه بررســی می كنــد 
بســتر ايجــاد بانک هــای توســعه ای قانــون اســت يــا براســاس اساســنامۀ آن هاســت كــه بــه تصويــب 
هيئــت وزيــران رســيده اســت. بــا توجــه بــه تفــاوت نقــش، اهــداف و عملكــرد بانک هــای توســعه ای با 
بانک هــای تجــاری و تخصصــی می تــوان گفــت يكــی از ضرورت هــای اساســی بــرای ايــن دســته از 
بانک هــا بررســی مقــررات نظارتــی حاكــم بــر آن هاســت. بنابرايــن در ايــن مقالــه ســعی شــده اســت با 
ـ كاربــردی، بــه دو پرســش اساســی در ايــن خصــوص پاســخ داده  اســتفاده از روش تحقيــق توصيفــی 
شــود: از ديــدگاه نظــری، آيــا بانک هــای توســعه ای بايــد بــا مقــررات احتياطی كنترل شــود؟ آيــا توافق 
بــازل چارچوبــی مناســب بــرای بانک هــای توســعه ای اســت و چالش هــای هريــک از پيمان هــای بــازل 
چيســت؟ طبــق يافته هــای ايــن مقالــه، بانک های توســعه ای بيــش از اينكه بــه مقــررات احتياطی نياز 
داشــته باشــند، بايــد از ســوی مقــام ناظــر جهــت حصــول اهــداف مــورد نظــر ايــن نــوع بانــک تحــت 
نظــارت قــرار بگيرنــد. درخصــوص پرســش دوم، ســه پيمــان بــازل بررســی و ايــن نتيجــه حاصل شــد 
كــه پيمــان دوم بــازل به دليــل انعطاف پذيــری بيشــتر، از ســوی اغلــب بانک  هــای توســعه ای در ســطح 
جهــان اســتقبال شــد. نتايــج ايــن پژوهــش درخصــوص بــازل ســه نشــان می دهد برخــی الزامــات اين 
پيمــان بــرای بانک هــای توســعه ای مشكل ســاز به نظــر نمی رســد؛ ماننــد درمــان ريســک نقدينگــی و 

مشتقات؛ اما برخی الزامات جديد در بازل سه نگران كننده می نُمايد. 
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1. مقدمه
در فضــای اقتصــادی ايــران امــروز، شــاهد رويدادهايــی منحصربه فــرد و بی ســابقه در جهــان 
هســتيم. در شــرايطی كــه رخدادهايــی ويــژه و بــدون الگــو و پيشــينه به وقــوع می پيونــدد، نــوآوری 
و ايده پــردازی از ســوی صاحب نظــران بــرای برطــرف كــردن چالش  هــای اقتصــادی ضــرورت 
ــو و  ــرب، الگ ــداول اقتصــادی غ ــای مت ــع و نظريه  ه ــک از مناب ــه در هيچ ي ــی اســت ك ــد. گفتن می ياب
پيشــينۀ نظــری و عملــی مشــخصی دربــارۀ اقتصــاد مقاومتــی نمی  تــوان يافــت كــه بــرای مشــكات 
ــل  ــا و راه ح ــخۀ راهگش ــت نس ــت نف ــم صنع ــزی و تحري ــک مرك ــم بان ــون تحري ــادی همچ اقتص
برون رفــت عرضــه شــده باشــد. شــايد تحقيقــات محرمانــه  ای در ايــن زمينــه انجــام شــده باشــد؛ امــا 
ــاد  ــورد. اقتص ــم می  خ ــی به چش ــاد مقاومت ــۀ اقتص ــی نظري ــادی، قحط ــای اقتص ــک نظريه  ه در ترافي
مقاومتــی ابتــدا در غــزه و ســپس در ايــران از اجــرا شــد. در شــرايطی كــه انبــوه الگوهــای اقتصــادی 
از حــل مســائل اقتصــادی امــروز ايــران درمانــده و تحريم  هــای گســتردۀ غــرب عليــه كشــورمان رو 
ــی عظيــم در عرصــۀ  ــد انقاب ــه و تبييــن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی می  توان ــه گســترش اســت، ارائ ب

اقتصــاد ايــران ايجــاد كنــد. 

مهم تريــن هــدف اقتصــاد مقاومتــی نظــارت بــر ثبــات پولــی و مالــی و حفــظ و ارتقــای آن، تــوأم 
ــا جلــب اعتمــاد عمومــی در جهــت افزايــش ثبــات اقتصــادی اســت. نظــارت دربرگيرنــدۀ فراينــدی  ب
ســه مرحله ای مشــتمل بــر چگونگــی تأســيس، نحــوۀ فعاليــت و انجــام اقدامــات اصاحــی بــرای بهبــود 
وضعيــت مؤسســه ها و بازارهــا به منظــور حمايــت از نهادهــای مالــی ســالم يــا مجــازات نهــاد متخلــف 
اســت. بانک هــای توســعه ای مؤسســه های مالــی هســتند كــه بــرای اهــداف توســعۀ اقتصــادی ايجــاد 
شــده اند و وظيفه شــان تأميــن مالــی بلندمــدت و تســهيل تأميــن مالــی پروژه هــا در راســتای اهــداف 
و سياســت های دولــت اســت. گــزارش دفتــر تأميــن مالــی توســعه، شــورای امــور اقتصــادی و اجتماعــی 
ســازمان ملــل متحــد1 بــا عنــوان »بازنگــری در نقــش بانک هــای توســعه ای ملــی«، تأكيــد می كنــد كــه 
شــرايط اقتصــاد ُخــرد و كان بــرای رشــد و توســعه در كشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و بانک هــای 
ــد.  ــاظ كنن ــود لح ــعه ای خ ــتراتژی توس ــرايط را در اس ــن ش ــد اي ــور باي ــر كش ــی در ه ــعه ای مل توس
ــد بانک هــای توســعه ای خــود را  ــاز و ضــرورت توســعه، هــر كشــور می توان ــه ني ــا توجــه ب ــن ب بنابراي

به صــورت جامــع2 يــا بخشــی 3فعــال كنــد.

بانک هــای توســعه ای معمــوالً اعتبــارات و ســاير خدمــات مالــی را كــه بانک هــای تجــاری تمايــل 
ــتراتژيک  ــای اس ــركت ها و بخش ه ــخاص، ش ــار اش ــد، در اختي ــا را ندارن ــۀ آن ه ــی عرض ــا تواناي ي
ــر  ــه ديگ ــد ك ــی را می پذيرن ــای توســعه ای خطرهاي ــن راســتا، بانک  ه ــد. در اي ــرار می دهن اقتصــاد ق

1. United Nations Economic and Social Council 
2. universal
3. sectoral
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ــان،  ــه، آلم ــه تركي ــورها ازجمل ــياری از كش ــتند. در بس ــا نيس ــرش آن ه ــه پذي ــر ب ــا حاض بانک ه
ــا بانک هــای  ــر بانک هــای توســعه ای متفــاوت ب ــزی، روســيه و برزيــل قوانيــن و مقــررات ناظــر ب مال
ــی،  ــا فاورجان ــرد )رهنم ــئت می گي ــا نش ــرد آن ه ــش و كارك ــاوت از نق ــن تف ــه اي ــت ك ــاری اس تج
1394(. در ايــن قوانيــن و مقــررات، مــواردی همچــون كفايــت ســرمايه، محدوديــت نگهــداری امــوال 
ــد و  ــع واح ــه ذی نف ــوط ب ــدات مرب ــهيات و تعه ــهيات، تس ــای تس ــت اعط ــول، محدودي غيرمنق
ــای  ــا بانک ه ــاوت ب ــک و ... متف ــت ريس ــتانداردهای مديري ــت اس ــدات كان، رعاي ــهيات و تعه تس
ــردم،  ــپرده های م ــل س ــا از مح ــعه ای در دني ــای توس ــع بانک ه ــت. مناب ــده اس ــن ش ــاری تدوي تج
ــرف  ــا از ط ــن بانک ه ــی اي ــهيات پرداخت ــود. تس ــن می ش ــی تأمي ــۀ دولت ــده و بودج ــوه اداره  ش وج
ــه مابه التفــاوت نــرخ ســود تســهيات پرداختــی آن هــا  ــۀ مربــوط ب دولــت تضميــن می گــردد و ياران
ــی4،  ــازار بده ــه ب ــا ب ــن بانک ه ــی اي ــی دائم ــود. دسترس ــی می ش ــنواتی پيش بين ــای س در بودجه ه
ــع  ــا مشــكات نقدينگــی به ســرعت مناب ــه رو شــدن ب ــا در صــورت روب ــد ت ــا كمــک می كن ــه آن ه ب
الزم را تأميــن كننــد. قوانيــن و مقــررات نظارتــی مالــی و مديريــت ريســک در كشــورهای مختلــف 
متفــاوت اســت؛ زيــرا انــواع مختلــف مؤسســه های مالــی مشــتريان هــدف، توانايی هــا، منابــع مالــی، 
ــازار بخــش  ــا ريســک و محدوديت هــای نظارتــی متفــاوت دارنــد. به طــور كلــی ســاختار ب مواجهــه ب
مالــی، ويژگی هــای مؤسســه های مالــی و ســاير عوامــل به شــكل چشــمگيری در هــر كشــور 
متفــاوت اســت و ايــن موضــوع از نظــر اقتصــادی اهميــت دارد. به عــاوه در كشــورهايی بــا ســاختار 
بــازار مالــی مختلــف و مؤسســه های مالــی، مقــررات مشــابه ممكــن اســت عواقــب اقتصــادی بســيار 

ناهمســانی داشــته باشــد.

ــی و  ــر ترازياب ــه ب ــا تكي ــرآوردي اســت كــه ب ــردی و ب ــوع كارب ــه توصيفــی از ن روش تحقيــق مقال
مطالعــۀ تطبيقــی، بــه ســؤاالت پاســخ داده اســت. داده هــاي پژوهــش بــا مراجعــه بــه اســناد و مــدارك 
ــه  ــورد مطالع ــۀ م ــاي نمون ــی بانک ه ــگاه اينترنت ــر، وب ــی معتب ــاي دادۀ اينترنت ــه اي، پايگاه ه كتابخان

جمــع آوري شــده اســت.

2. پیشینۀ تحقیق
در قــرن بيســتم ميــادی، كمبــود نقدينگی هــای ايجادشــده بعــد از بحــران بــزرگ 1929 و 
ــای  ــه بانک ه ــاز ب ــاره ني ــا دوب ــد ت ــث ش ــی دوم باع ــگ جهان ــس از جن ــازی های پ ــن بازس همچني
توســعه ای احســاس شــود. بــرای حــل ايــن مشــكات چنديــن بانــک توســعه ای بــا پشــتوانۀ دولتــی 
ــی شــدند؛  ــگ جهان ــس از جن ــی پ ــن مال ــه تأمي ــا موظــف ب ــن نهاده تأســيس شــد. بخشــی از اي
ماننــد بانــک توســعۀ ژاپــن. اوليــن بانک هــای توســعه ای تجربــۀ موفقــی داشــتند. موفقيــت آن هــا 

4. بازار بدهی بازاری است كه ابزار بدهی در آن معامله می شود و بستری برای معامات اوراق قرضه است. اشخاص حقيقی و حقوقی با خريد 
اوراق صادرشده از سوی نهادهای مختلف خصوصی و دولتی، در اين بازار سرمايه گذاری می كنند. ابزار بدهی دارايی هايی است كه به پرداخت 

ثابت به دارنده، معموالً با بهره نياز دارد. 
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ــن  ــه، تأمي ــديد بودج ــای ش ــی، محدوديت ه ــتقال اجراي ــی، اس ــدی خصوص ــا ح ــت ت ــه مالكي ب
ــود.  ــوط می ش ــه ای مرب ــی حرف ــروه مديريت ــتن گ ــی و داش ــش خصوص ــا بخ ــترك ب ــی مش مال
ــعه ای  ــای توس ــوند بانک ه ــويق ش ــز تش ــر ني ــورهای فقي ــد كش ــث ش ــا باع ــن بانک ه ــروزی اي پي
خــود را راه انــدازی كننــد؛ امــا بســياری از ايــن بانک هــای توســعه ای در كشــورهای فقيــر شكســت 
خوردنــد. ايــن بانک هــا بــا ناكارآمــدی، خســارت، فشــارهای بودجــه ای، كاالهــا و خدمــات ضعيــف 
و توفيقــات ناچيــز از اهــداف غيــر بازرگانــی مواجــه شــدند. از علــل ناكامــی بانک هــای توســعه ای 

ــارت اســت از:  ــر عب در كشــورهای فقي

1. مداخلۀ سران فاسد يا دولتی  در وظايف و فعاليت  اين بانک ها؛ 

2. فقدان كفايت در مهارت های اساسی مديريتی، مالی و اجرايی؛  

3. ضعف قانون گذاری و مديريت ادارۀ اين بانک ها؛ 

4. نبود يكپارچگی و عملكرد مجزا از سيستم مالی؛ 

5. مجوزهای سخت گيرانه و نامناسب اين بانک ها. 

ــای  ــياری از بانک ه ــی، بس ــای مال ــازی نهاده ــدام خصوصی س ــا اق ــای 1980 و1990م، ب در دهه ه
توســعه ای تعطيــل شــد؛ امــا بــه ســه دليــل دولت هــا كمــاكان از آن به عنــوان ابــزار سياســتی اســتفاده 
می كننــد: 1. بحــران مالــی و نيــاز بــه تأميــن مالــی ضدچرخــه ای؛ 2. نيــاز بــه تأميــن مالــی بلندمــدت 
ــای  ــت بازاره ــاش جهــت تقوي ــار ت ــی در كن ــی و تحقيق ــای فن ــد كمک ه ــات توســعه ای مانن و خدم
ــک  ــک توســعۀ اســامی5، بان ــه بان ســرمايه؛ 3. وجــود نمونه هــای موفــق بانک هــای توســعه ای، ازجمل

توســعۀ تركيــه6، بانــک توســعۀ كــره7 و بانــک KFW آلمــان. 

ايــن بانک هــا بــا فراهــم كــردن تأميــن مالــی ضدچرخــه ای توانســتند دسترســی بــه اعتبــار، ايجــاد 
شــغل، تقويــت بــازار ســرمايه، ايجــاد ظرفيــت ارزش گــذاری پــروژه و اثرگــذاری بــر سياســت های دولــت 
ــا  ــد ب ــای توســعه ای نشــان می ده ــۀ كشــورها درخصــوص اســتفاده از بانک ه ــد. تجرب را تســهيل كنن
ــه  ــه ايــن بانک هــا، بيــش از ســه دهــه از عمرشــان می گــذرد و همچنــان ب ــاد ب وجــود انتقادهــای زي

ــد.    ــه می دهن فعاليتشــان ادام

براســاس شــكل 1، 3 درصــد از بانک هــای توســعه ای قبــل از ســال 1945م، 7.7 درصــد از آن هــا 
ــال های  ــن س ــد بي ــا 1979م، 31 درص ــی دوم( ت ــگ جهان ــان جن ــد از پاي ــال های 1945 )بع ــن س بي

5. Islamic Development Bank (IDB)
6. Development Bank of Turkey (DBT) or Kalkınma
7. Korea Development Bank (KDB)
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1980 تــا 1999م و 32.7 درصــد از بانک هــای توســعه ای بيــن ســال های 2000 تــا 2020م دايــر شــده 
اســت. شــمار زيــاد بانک هــای توســعه ای كــه عمــر برخــی از آن هــا بــه بيــش از ســه دهــه می رســد، 
ــای  ــرای ارتق ــد ب ــزاری مفي ــعه ای را اب ــای توس ــاكان بانک ه ــا كم ــه دولت ه ــت ك ــن اس ــی از اي حاك
ــرای خصوصی ســازی نهادهــای مالــی  ــا وجــود تــاش دولت هــا ب رشــد اقتصــادی می داننــد. امــروزه ب
ــد، آنگــوال،  ــک، عمــان، هن ــد، مكزي ــد بلغارســتان، تايلن ــادی مانن ــی، كشــورهای زي ــت دولت ــا مالكي ب
ــدی  ــعه ای جدي ــای توس ــتان بانک ه ــک و انگلس ــاالوی، موزامبي ــن، م ــنی و هرزگويي ــتان، بوس صربس

 .)Luna-Martinez & Vicente, 2012( ــد ــان نهادن بني

شکل 1. تأسیس بانک های توسعه ای

2ـ1. اهداف و نقش بانک های توسعه ای 
ــا توجــه بــه فعاليت هــای متعــدد و متنــوع بانک هــای توســعه ای، ســه دســته نقش هــای واســطه ای،  ب
ــای  ــف بانک ه ــاوت وظاي ــوص تف ــد. درخص ــل ش ــا قائ ــرای آن ه ــوان ب ــی را می ت ــتادی و اجراي س
توســعه ای و ديگــر بانک هــای دولتــی بايــد گفــت بانک هــای دولتــی )ســپه و ملــی( از نــوع بانک هــای 
ــع خــود بانــک اســتفاده می شــود؛ امــا در بانک هــای  ــرای عرضــۀ تســهيات از مناب تجــاری اســت و ب
ــن  ــط بي ــوان واس ــا به عن ــت، بانک ه ــادی دول ــعۀ  اقتص ــت های توس ــق سياس ــرای تحق ــعه ای، ب توس
دولــت و بخــش خصوصــی عمــل می كننــد و عمدتــاً از بودجــۀ دولتــی بــرای تأميــن مالــی طرح هــای 

ــود.   ــتفاده می ش ــدت اس ــازده بلنده م ــا ب ــی كان ب ــعه ای و عمران توس
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الف. نقش های واسطه ای  

نقش هــای  كشــورها،  اقتصــاد  در  توســعه ای  بانک هــای  جايــگاه  مهم تريــن  بی ترديــد 
بين المللــی  و  ملــی  دو ســطح  در  می تــوان  را  واســطه ای  نقش هــای  آن هاســت.  واســطه ای 
بازشــناخت. مهم تريــن نقش هــای واســطه ای بانک هــای توســعه ای در ســطح ملــی تجهيــز 
وجــوه از منابــع داخلــی و خارجــی و تخصيــص آن هــا بــه كارآفرينــان بخــش خصوصــی و 
ــور  ــی به منظ ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــعه ای دول ــت های توس ــا و سياس ــال برنامه ه ــن انتق همچني
ــطح  ــرمايه گذاری )س ــای س ــه طرح ه ــادی( ب ــطح كان اقتص ــا )س ــت ها و برنامه ه ــل سياس تبدي
ــوان  ــز می ت ــی ني ــطح بين ا لملل ــطه ای در س ــای واس ــوص نقش ه ــت. درخص ــادی( اس ــرد اقتص ُخ
بيــن  خاصــی  اعتبــار  از  عملكردشــان،  و  موقعيــت  به ســبب  توســعه ای  بانک هــای  گفــت 
ــای  ــگام اعط ــور به هن ــه های مذك ــن رو مؤسس ــد. ازاي ــی برخوردارن ــی بين الملل ــه های مال مؤسس
ــل  ــعه ای عم ــای توس ــق بانک ه ــد از طري ــح می دهن ــورها ترجي ــی كش ــش خصوص ــه بخ ــار ب اعتب
ــن   ــد يكــی از اي ــز می توان ــی ني ــات ارزشــمند اقتصــادی در ســطح بين الملل ــۀ اطاع ــد. مبادل كنن

نقش هــای واســطه ای به شــمار آيــد. 

ب. نقش های ستادی

بانک هــای توســعه ای به علــت داشــتن ارتباطــات گســترده و بســيار نزديــک بــا بخــش 
خصوصــی و بنگاه هــای اقتصــادی و وضعيــت بــازار، اطاعــات تجربــی ارزشــمندی در ســطح ُخــرد 
سياســت گذاری های  و  برنامه ريزی هــا  كــردن  عقايــی  در  می تــوان  كــه  می آورنــد  به دســت 
ــورها،  ــی كش ــن رو در برخ ــت. ازاي ــره گرف ــدی به ــكلی مفي ــا به ش ــا از آن ه كان و قانون گذاری ه
منطقــه ای  و  ملــی  سياســت گذاری های  و  برنامه ريــزی  در  توســعه ای  بانک هــای  نماينــدگان 

ــد.  ــال دارن ــاركت فع مش

ج. نقش های اجرایی

ــش  ــب بخ ــرای ترغي ــا ب ــه آن ه ــت ك ــی اس ــعه ای زمان ــای توس ــی بانک ه ــش اجراي ــن نق بارزتري
خصوصــی، بــا مشــاركت بنگاه هــا بــه اجــرای طرح هــا می پردازنــد و يــا بــرای جبــران خــأ 
وارد عرصــۀ ســرمايه گذاری مســتقيم  ســرمايه گذاری مناســب بخــش خصوصــی، خــود رأســاً 
ــای بخــش  ــه در تســهيل و توســعۀ فعاليت ه ــا و مؤسســه هايی ك ــت نهاده ــا تقوي ــوند. ايجــاد ي می ش
خصوصــی مؤثرنــد، ماننــد نهادهــا و مؤسســه های بــازار ســرمايه، شــركت های مشــاورۀ مديريــت، مالــی 
ــابه،  ــه های مش ــاير مؤسس ــی و س ــه های آموزش ــی و مؤسس ــه، حسابرس ــركت های بيم ــی، ش و بازارياب
از مهم تريــن نقش هــای اجرايــی بانک هــای توســعه ای به شــمار می آيــد؛ زيــرا ايــن فعاليت هــا 
ــود  ــازار شــمرده می ش ــت در ب ــای رقاب ــه و ارتق ــای مبادل ــرای كاهــش هزينه ه ــازی ب ــع بسترس درواق

ــش، 1378(.  )ايرانمن
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شکل 2. نقش واسطه ای، اجرایی و ستادی بانک های توسعه  ای

)منبع: صادقی لفمجانی، 1395( 

ــای  ــا بانک ه ــعه ای ب ــای توس ــرد بانک ه ــداف و عملك ــش، اه ــاوت نق ــه تف ــه ب ــا توج ــايد ب ش
ــا  ــته از بانک ه ــن دس ــرای اي ــی ب ــای اساس ــی از ضرورت ه ــت يك ــوان گف ــی بت ــاری و تخصص تج
ــه  ــت ب ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال ــن در اي ــت. بنابراي ــر آن هاس ــم ب ــی حاك ــن نظارت ــی قواني بررس
ــای  ــا بانک ه ــری، آي ــدگاه نظ ــود: 1. از دي ــخ داده ش ــوص پاس ــن خص ــی در اي ــش اساس دو پرس
ــب  ــی مناس ــازل چارچوب ــق ب ــا تواف ــوند؟ 2. آي ــرل ش ــی كنت ــررات احتياط ــا مق ــد ب ــعه ای باي توس
ــگاه  ــت؟ در ن ــازل چيس ــای ب ــک از پيمان ه ــای هري ــت و چالش ه ــعه ای اس ــای توس ــرای بانک ه ب
ــعه ای  ــای توس ــد: 1. بانک ه ــواالت داد؛ مانن ــن س ــه اي ــی ب ــخ های معمول ــوان پاس ــت، می ت نخس
نبايــد بــا مقــررات احتياطــی كنتــرل شــوند، زيــرا ســپرده های نقــدی دريافــت نمی كننــد؛ 
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ــی  ــرای كنتــرل نظارت ــی ب ــی ناكاف ــازل چارچوب ــن منبــع خطــر سيســتماتيک نيســتند؛ 2. ب بنابراي
ــی بودجــه مغايــرت دارد. در ايــن  ــا اهــداف تأميــن مال ــرا اجــرای آن ب بانــک توســعه ای اســت، زي
مقالــه، ايــن پاســخ ها بــا عمــق بيشــتری بررســی شــده و بعضــاً رد شــده يــا واجــد شــرايط دانســته 

شــده اســت.

ــادی  ــوع نه ــل تن ــعه ای به دلي ــای توس ــی بانک ه ــی و احتياط ــررات نظارت ــارۀ مق ــث درب بح
آن هــا پيچيدگی هايــی دارد. در هريــک از بخش هــای مقالــه ســعی شــده اســت بــه يكــی از 

ــود.  ــخ داده ش ــاال پاس ــؤاالت ب س

3. چارچوب نظری
از ديــدگاه نظــری، آيــا بانک هــای توســعه ای بايــد بــا مقــررات احتياطــی  كنتــرل شــوند؟ دســت كم 
دو گــروه كامــًا متمايــز از اســتدالل ها در حمايــت از مقــررات مالــی وجــود دارد: 1. چارچــوب نظــری 
ــدگاه  ــت دي ــررات تح ــاع از مق ــر دف ــت ب ــتۀ نخس ــزی. دس ــدگاه كين ــازار؛ 2. دي ــت ب ــارۀ شكس درب
اقتصــاد ُخــرد تأكيــد می كنــد دارد و دســتۀ دوم ايــن كار را از منظــر اقتصــاد كان انجــام می دهــد. 
ــه،  ــر از بهين ــد كمت ــازار در ح ــه در آن، ب ــود ك ــف می ش ــی تعري ــۀ موقعيت ــازار به منزل ــت ب شكس
ــارن،  ــات نامتق ــا اطاع ــب ب ــازار اغل ــت  های ب ــد. شكس ــم می كن ــات را فراه ــا و خدم ــی كااله برخ
ــی و كاالهــای عمومــی همــگام شــده اســت. مقــررات  ــرات بيرون بازارهــای غيررقابتــی )انحصــار(، اث
مالــی ســه هــدف اصلــی را دنبــال می كنــد: 1. جلوگيــری از بحــران سيســتمی )مقــررات احتياطــی(؛ 
2. افزايــش كارايــی تخصيــص ســرمايه بــا اجــازه دادن بــه بخش هــا يــا مناطــق مــازاد بــرای تأميــن 
كســری بودجــه )مقــررات تخصيصــی(؛ 3. حمايــت از مصرف كننــده و تضميــن ســرمايه گذاری. 
ــارۀ  ــم داد. درب ــی تعمي ــای عموم ــی كااله ــن مال ــه تأمي ــانی ب ــوان به آس ــی را نمی ت ــررات مال مق
ــده،  ــار ارائه ش ــی اعتب ــی اثربخش ــور بررس ــه به منظ ــرد ك ــتدالل ك ــوان اس ــی می ت ــای عموم كااله
ــر شــد،  ــاال ذك ــه در ب ــوارد خارجــی ك ــای توســعه ای نظــارت شــود. درخصــوص م ــر بانک ه ــد ب باي
ــا  ــوان ب ــای توســعه ای را می ت ــررات، بانک ه ــم مق ــوال اســت. به جــای تنظي ــن من ــه همي ــت ب وضعي
ــه(.  ــای جامع ــی x مزاي ــای مال ــر هزينه ه ــارت ب ــرد )نظ ــی ك ــه ارزياب ــع ـ هزين ــل مناف تجزيه وتحلي
ــه  ــر اســت ك ــان مؤسســه هايی امكان پذي ــط در مي ــا فق ــی بانک ه ــررات نظارت ــرای مق ــاز، اج از ديرب
ــعه ايی  ــای توس ــرای بانک ه ــط ب ــی فق ــررات احتياط ــن مق ــد؛ بنابراي ــدی را بپذيرن ــپرده های نق س
كــه ســپرده پذيرند، توجيه شــدنی اســت. مقــررات حمايــت از حقــوق مصرف كننــده نيــز بايــد فقــط 

ــد.  ــت می كنن ــدی درياف ــپردۀ نق ــه س ــود ك ــال ش ــعه ايی اعم ــای توس ــارۀ بانک ه درب

نامتقــارن بــودن اطاعــات ممكــن اســت موجــب افزايــش انتخــاب نامناســب در بازارهــا شــود. 
در توضيــح بايــد گفــت بانک هــا بــا وام گيرندگانــی بــا درجــات متفــاوت ريســک مواجه انــد. هزينــۀ 
ــا  ــرای مشــتريان ب ــۀ آن ب ــاد بســيار بيشــتر از هزين ــا ريســک زي ــه مشــتريان ب ــات ب عرضــۀ خدم
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ــش از  ــاد بي ــک زي ــا ريس ــراد ب ــار، اف ــات وام و اعتب ــۀ خدم ــان عرض ــت و در زم ــم اس ــک ك ريس
ــی  ــن ويژگ ــد و اي ــل دارن ــت وام تماي ــه درياف ــت، ب حــد تناســب ســهم خــود نســبت به كل جمعي
ــۀ  ــتريان از درج ــه مش ــور ك ــا آن ط ــرا بانک ه ــود؛ زي ــب می ش ــاب نامناس ــب انتخ ــهود موج نامش
ريســک خــود آگاه انــد، نمی تواننــد مشــتريان بــا ريســک متفــاوت را از هــم تشــخيص دهنــد. لــذا 
ــا ريســک كــم  ــراد ب ــه آن موجــب می شــود اف ــوط ب ــی اطاعــات و انتخــاب نامناســب مرب نامتقارن
از بــازار خــارج شــوند و فقــط افــراد بــا ريســک زيــاد در بــازار بماننــد و ايــن ممكــن اســت باعــث 
ــش  ــک افزاي ــراد پرريس ــهم اف ــد، س ــی ياب ــره فزون ــرخ به ــه ن ــود و هرچ ــازار ش ــيدن ب ــم پاش از ه
ــه  ــد از مشــتريان كــم شــود كــه ممكــن اســت ب ــدار و مول ــا فعاليــت پاي ــراد ب ــد و ســهم اف می ياب

ــد.  ــز بينجام ــا ني ــتگی بانک ه ورشكس

در مطالعــات بيــان شــده اســت كــه بررســی نقــش اطاعــات نامتقــارن در بازارهــای مختلــف 
اقتصــادی، ابــزاری قــوی اســت جهــت تشــخيص و ايجــاد محرك هــای خــاص جهــت اخــذ 
ــی، 1396(.  ــه و نهتان ــت )زنگن ــادی اس ــعۀ اقتص ــتای توس ــب در راس ــادی مناس ــات اقتص تصميم
ــل  ــاً دلي ــازار دقيق ــه رويكــرد شكســت ب ــا توجــه ب ــارن ب ــات نامتق ــوان گفــت اطاع ــن می ت بنابراي
ــت  ــورد نظــر تخصيصــی اســت )حماي ــررات م ــای توســعه ای اســت. در اينجــا مق وجــودی بانک ه
ــن  ــعه ای در اي ــای توس ــهری و...(. بانک ه ــعۀ ش ــعه نيافته، توس ــق توس ــک، مناط ــاغل كوچ از مش
ــود  ــد و خ ــمار می آين ــل به ش ــن راه ح ــد؛ بنابراي ــت های بازارن ــر شكس ــمی در براب ــت، مكانيس حال
منشــأ شكســت نيســتند. آن هــا بــه مقــررات )در مفهــوم محدوديــت الزامــات ســرمايه، محدوديــت 
ــد، بلكــه نيازمنــد نظــارت )پيوســته( هســتند جهــت  ــرخ بهــره و ســاير مــوارد( احتيــاج ندارن در ن

ــد.   ــام می دهن ــان را انج ــاً اهدافش ــا واقع ــا آن ه ــه آي ــی اينك بررس

ــت  ــد به دق ــه باي ــت ك ــارات( اس ــازار )انحص ــدرت ب ــا ق ــط ب ــازار مرتب ــت ب ــت شكس درنهاي
تجزيه وتحليــل شــود. امــروزه توليــد انبــوه، فنــاوری پيشــرفته و شــبكۀ توزيــع و بازاريابــی 
ــای  ــه از رقب ــی در هزين ــا صرفه جوي ــه ب ــد ك ــكان را می ده ــن ام ــزرگ اي ــدگان ب ــه توليدكنن ب
ــی  ــمار اندك ــتی، ش ــا و كش ــودرو، هواپيم ــون خ ــی همچ ــد. در صنايع ــی بگيرن ــر پيش كوچک ت
ــن  ــيس چني ــرای تأس ــرمايه گذاری كان ب ــبب س ــد و به س ــار دارن ــد را در اختي ــركت كل تولي ش
ــه  هميــن جهــت  ــع نيســتند. ب ــه ايــن صناي ــه ورود ب ــادر ب ــر ق شــركت هايی، شــركت های كوچک ت
ــا تبانــی بــرای ســود بيشــتر، باعــث ايجــاد نوعــی انحصــار شــوند.  شــركت های بــزرگ می تواننــد ب
ــد  ــد، خواهن ــری كنن ــان جلوگي ــی از ورود رقيب ــا تبان ــد ب ــندگان بتوانن ــی از فروش ــرگاه جمع ه
توانســت قيمت هــا را بــاال ببرنــد؛ درنتيجــه بــازار ديگــر كارآ نخواهــد بــود و به اصطــاح بــا 

ــود. ــه می ش ــت مواج شكس

 از ديــدگاه برخــی نويســندگان، انحصــار بانک هــای توســعه ای در بعضــی بازارهــای اعتبــاری بــه 
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ــای  ــوی بانک ه ــده از س ــدك عرضه ش ــرۀ ان ــد. به ــی« می انجام ــای خصوص ــدن »بانک ه ــع ش جم
ــه  ــود؛ درنتيج ــت می ش ــع رقاب ــد و مان ــل می كن ــرای ورود« عم ــی ب ــوان »مانع ــعه ای به عن توس
ــۀ قديمــی  ــه نظري ــی، شــبيه ب ــن اســتدالل از جهت ــازار عرضــه می شــود؛ اي ــری در ب ــر كمت مقادي
ســركوب مالــی اســت )McKinnon, 1973; Gurley & Shaw, 1960(. حتــی اگــر چنيــن باشــد، ايــن 
ــا تحليــل انحصــارات متفــاوت اســت. اوالً، احتمــال انحصــار بانک هــای توســعه ای در يــک  مــورد ب
ــن فــرض همــراه اســت كــه بانک هــای  ــا اي بخــش اعتبــاری خــاص )برخــاف مــورد كاســيک( ب
ــه  ــور ك ــری؛ همان ط ــت باالت ــه قيم ــد، ن ــه می كنن ــازار عرض ــری از ب ــرۀ كمت ــرخ به ــعه ای ن توس
ــی وجــود  ــای مختلف ــه بازاره ــرض اينك ــا ف ــاً، ب ــن اســت؛ ثاني معمــوالً در شــيوه های انحصــار چني
دارد كــه بانک هــای توســعه ای و مؤسســه های خصوصــی در آن رقابــت می كننــد، تنظيــم مقــررات 
ــت از حقــوق مصرف كننــده كــه در كاهــش متوســط قيمت هــا نقــش دارد، منطقــی نيســت؛  حماي
ــر  ــرانجام و مهم ت ــد؛ س ــود عرضــه می كن ــای خ ــری از رقب ــرۀ كمت ــرخ به ــعه ای ن ــک توس ــرا بان زي
ــوی  ــاری از س ــع اعتب ــش مناب ــه كاه ــدارد ك ــود ن ــی وج ــچ تضمين ــه هي ــت ك ــن اس ــه اي از هم
بانک هــای توســعه ای بــه افزايــش عرضــه توســط بخــش خصوصــی در همــان بخش هــای اعتبــاری 
منجــر شــود )پروژه هــای بلندمــدت، مشــاغل كوچــک، نــوآوری، پروژه هــای زيســت محيطی، 
ــت  ــعه ای در آن فعالي ــای توس ــه بانک ه ــی ك ــياری از بخش هاي ــرا بس ــر و...(؛ زي ــای فراگي تاش ه

ــدارد.  ــت ن ــودن جذابي ــازده ب ــاال و ديرب ــت ريســک ب ــرای بخــش خصوصــی به عل ــد، ب می كنن

ــه  ــی ب ــازار، ضرورت ــر در شكســت ب ــل عوامــل مؤث ــازار و تحلي ــا رويكــرد شكســت ب ــن ب بنابراي
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــاری و تخصص ــای تج ــد بانک ه ــعه ای مانن ــک توس ــت بان ــررات جه ــع مق وض
ــت  ــده در جه ــداف تعيين ش ــه اه ــا ب ــود ت ــارت ش ــا  نظ ــن بانک ه ــات اي ــر عملي ــد ب ــاً باي صرف
توســعه و بهبــود اقتصــادی و افزايــش رفــاه اقتصــادی دســت يابــد؛ زيــرا وضــع مقــررات احتياطــی، 
ــد.   ــا دور می كن ــوع بانک ه ــن ن ــرای اي ــده ب ــش تعريف ش ــداف ازپي ــه اه ــتيابی ب ــا را از دس آن ه

ــم  ــی تنظي ــر ناتوان ــازار( ب ــت ب ــرد شكس ــی )رويك ــوب قبل ــاف چارچ ــزی برخ ــرد كين رويك
ــرای  ــی ب ــای نظارت ــوان فعاليت ه ــارۀ ت ــزی، درب ــد. در رويكــرد كين ــد می كن ــا تأكي خــودكار بازاره
جلوگيــری كامــل از وقــوع بحران هــا ترديــد وجــود دارد؛ امــا می توانــد تنــاوب آن هــا را كــم كنــد 
ــاد  ــق ايج ــد از طري ــعه ای می توانن ــای توس ــرد، بانک ه ــن رويك ــد. در اي ــش ده ــان را كاه و آثارش
ــدت  ــۀ بلندم ــدار بودج ــع پاي ــه منب ــا ارائ ــد و ب ــش دهن ــی را كاه ــكنندگی مال ــر، ش ــای مؤث تقاض
ــرخ بهــره( و كاهــش عــدم اطمينــان، ســرمايه گذاری  ــرخ ارز و ن ــا پــول ملــی )كاهــش ريســک ن ب
را ميســر كننــد و موجــب كاهــش آســيب پذيری خارجــی در كشــورهای صادركننــده شــوند 
ــد؛  ــوآوری دارن ــی ن ــن مال ــای توســعه ای نقــش مهمــی در تأمي ــن بانک ه )Castro, 2009(. همچني
ــده می شــود  ــازار« دي ــع شكســت های اســتاتيک ب ــوان نقشــی بيــش از »رف ــن نقــش به عن ــرا اي زي
ــه  ــه نقــل از Mazzucato & Wray, 2015(. بانک هــای توســعه ای از آنجــا ك )اســتيگليتز، 1989، ب
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ــر  ــاوه ب ــتند؛ ع ــوآوری هس ــی ن ــن مال ــی در تأمي ــند، دارای مزاياي ــور باش ــد مأموريت مح می توانن
ــد.  ــز دارن ــه را ني ــای نوآوران ــل پروژه ه ــرای تجزيه وتحلي ــی ب ــی فن ــور تواناي ــای مذك ــن، بانک ه اي
ــه ميــزان محــدود تأميــن كننــد و نيــز  ــل اســترداد را ب بانک هــای توســعه ای می تواننــد وجــوه قاب
ــد  ــت نماين ــه ای مديري ــند( را به گون ــته باش ــازده داش ــدت ب ــت در كوتاه م ــرار نيس ــه ق ــع )ك مناب
ــن  ــا همچني ــند. آن ه ــه باش ــادی مقرون به صرف ــر اقتص ــروژه، از نظ ــت پ ــورت موفقي ــه در ص ك
ــی را  ــع خصوص ــع مناب ــی، تجمي ــرمايه گذاری خصوص ــای س ــت در صندوق ه ــا عضوي ــد ب می توانن

 .)Castro, 2009( ــد ــش دهن افزاي

ــا تشــخيص ماهيــت دوره ای ســرمايه داری ضــروری  در رويكــرد كينــزی، مقــررات احتياطــی ب
می شــود. در اينجــا، در دو ســطح بــر پديــدۀ »ســرايت« تأكيــد شــده اســت: نخســت، درك 
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثي ــز تح ــا را ني ــر بانک ه ــد ديگ ــک می توان ــک بان ــی در ي ــكنندگی مال از ش
ــن مؤسســه های  ــل در بي ــدات متقاب ــل تعه ــاق به دلي ــن اتف ــل ســالم باشــند(. اي ــر از قب ــی اگ )حت
ــطح  ــد؛ س ــی رخ می ده ــتم مال ــه ای« در سيس ــار گل ــت« و »رفت ــل »وحش ــاً به دلي ــا صرف ــی ي بانك
ــتقيم  ــر مس ــت تأثي ــت را تح ــتم پرداخ ــا سيس ــه بانک ه ــت ك ــت اس ــن واقعي ــه اي ــوط ب دوم مرب
ــاد  ــه اقتص ــه بقي ــی ب ــش مال ــران از بخ ــود بح ــث می ش ــه باع ــد، ك ــرار می دهن ــود ق ــی خ نقدينگ

 .)Carvalho, 2009( ــت ــی اس ــتم مال ــذاری سيس ــل قانونگ ــت دلي ــن در نهاي ــود - اي ــيده ش كش

اگــر بانــک توســعه ای فقــط از طريــق عمليــات مســتقيم كار كنــد، شكســت آن ممكــن اســت 
ــق بانک هــای توســعه ای  ــاری شــود. شــركت هايی كــه مســتقيماً از طري باعــث ايجــاد بحــران اعتب
ــد،  ــوه بگيرن ــم وج ــاری ه ــی تج ــتم بانك ــد از سيس ــن می توانن ــد و همچني ــی می كنن ــن مال تأمي
ــه رو شــوند كــه موجــب  ــا مشــكل روب ممكــن اســت در بازپرداخــت مطالبــات بانک هــای تجــاری ب
ايجــاد مشــكاتی بــرای بانک هــای ديگــر )بانک هــای توســعه ای( می شــود؛ از ايــن طريــق 
ايجــاد می كنــد.  به طــور غيرمســتقيم ريســک سيســتماتيک  بانک هــای توســعه ای  شكســت 
ــن اينكــه بانک هــای توســعه ای  ــه آســان نيســت. بنابراي ــه ســؤال اول مقال درنتيجــه پاســخ دادن ب
نمی تواننــد منبــع ايجــاد ريســک سيســتماتيک باشــند، فقــط در صورتــی صحيــح اســت كــه ايــن 

ــد.  ــی كنن ــن مال ــتقيم تأمي ــق غيرمس ــا از طري ــوع بانک ه ن

ــور  ــه  به منظ ــت ك ــار داش ــوان انتظ ــند، می ت ــزرگ باش ــعه ای ب ــای توس ــر بانک ه ــع اگ درواق
ــارت  ــه عب ــد. ب ــه دريافــت كنن ــاری، بودجــۀ عمومــی اضاف ــزرگ اعتب ــروز بحــران ب جلوگيــری از ب
ديگــر، نيــاز بــه تأميــن منابــع اضافــی از دولــت )تزريــق ســرمايه يــا وام، هــر دو، بدهــی عمومــی 
ــن  ــود دارد. بنابراي ــتماتيک وج ــک سيس ــری از ريس ــرای جلوگي ــد( ب ــش می ده ــص را افزاي ناخال
ــت ســپرده و  ــات مســتقيم )درياف ــق عملي ــک  توســعه ای از طري ــر بان ــز، اگ ــزی ني ــدگاه كين در دي

ــود.   ــتماتيک ش ــک سيس ــاد ريس ــع ايج ــد منب ــد، می توان ــت كن ــهيات( فعالي ــای تس اعط
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جدول 1. خالصه مباحث نظری

ديدگاه شكست بازارديدگاه كينزی

ــق  ــعه ای از طري ــک توس ــر بان ــزی، اگ ــدگاه كين در دي
اعطــای  و  ســپرده  )دريافــت  مســتقيم  عمليــات 
تســهيات( فعاليــت كنــد، می توانــد منبــع ايجــاد 

شــود.  سيســتماتيک  ريســک 
ــخيص  ــا تش ــی ب ــررات احتياط ــزی، مق ــرد كين در رويك
ماهيــت دوره ای ســرمايه داری ضــروری می شــود. در 
اينجــا، در دو ســطح بــر پديــدۀ »ســرايت« تأكيــد شــده 
اســت: در ســطح نخســت، درك از شــكنندگی مالــی در 
يــک بانــک می توانــد ديگــر بانک هــا را نيــز تحــت 
تأثيــر قــرار دهــد. ايــن اتفــاق به دليــل تعهــدات متقابــل 
به ســبب  صرفــاً  يــا  بانكــی  مؤسســه های  بيــن  در 
ــی رخ  ــتم مال ــه ای« در سيس ــار گل ــت« و »رفت »وحش
ــت  ــت اس ــن واقعي ــه اي ــوط ب ــطح دوم مرب ــد؛ س می ده
كــه بانک هــا سيســتم پرداخــت را تحــت تأثيــر مســتقيم 
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ك ــرار می دهن ــود ق ــی خ نقدينگ
بحــران از بخــش مالــی بــه بقيــۀ اقتصــاد كشــيده شــود.

چارچــوب شكســت بــازار از ايــن فــرض كلــی خــارج 
می شــود كــه تحــت شــرايط خــاص، بــازار آزاد هميشــه بــه 
ــازار اغلــب  ــو می رســد. شكســت  های ب نتيجــۀ مطلــوب پارت
ــار(،  ــی )انحص ــای غيررقابت ــارن، بازاره ــات نامتق ــا اطاع ب
ــت. ــده اس ــگام ش ــی هم ــای عموم ــی و كااله ــرات بيرون اث

ــی  ــن مال ــه تأمي ــانی ب ــوان به آس ــی را نمی ت ــررات مال مق
ــم داد. ــی تعمي ــای عموم كااله

ــش  ــات ممكــن اســت موجــب افزاي ــودن اطاع ــارن ب نامتق
ــا شــود. انتخــاب نامناســب در بازاره

بانک هــای  انحصــار  نويســندگان،  برخــی  ديــدگاه  از 
ــۀ »مانعــی  ــاری به منزل توســعه ای در بعضــی بازارهــای اعتب
بــرای ورود« عمــل می كنــد و مانــع رقابــت می شــود؛ 
ــود. اوالً،  ــه می ش ــازار عرض ــری در ب ــر كمت ــه مقادي درنتيج
احتمــال انحصــار بانک هــای توســعه ای در يــک بخــش 
اعتبــاری خــاص )برخــاف مــورد كاســيک( بــا ايــن فــرض 
همــراه اســت كــه بانک هــای توســعه ای نــرخ بهــرۀ كمتــری 
از بــازار عرضــه می كننــد، نــه قيمــت بيشــتر. ثانيــاً، تنظيــم 
ــه در كاهــش  ــده ك ــوق مصرف كنن ــت از حق ــررات حماي مق
متوســط قيمت هــا نقــش دارد، منطقــی نيســت؛ زيــرا 
بانــک توســعه ای نــرخ بهــره كمتــری از رقبــای خــود عرضــه 

می كنــد. 
ــازار و تحليــل عوامــل مؤثــر  بنابرايــن از ديــدگاه شكســت ب
ــازار، وضــع مقــررات جهــت بانــک توســعه ای  در شكســت ب
ــدارد و  ــرورت ن ــی ض ــاری و تخصص ــای تج ــد بانک ه مانن
صرفــاً بايــد بــر عمليــات ايــن بانک هــا  نظــارت شــود تــا بــه 
اهــداف تعيين شــده در جهــت توســعه و بهبــود اقتصــادی و 
افزايــش رفــاه اقتصــادی دســت يابــد؛ زيــرا وضــع مقــررات 
ازپيــش  بــه اهــداف  از دســتيابی  احتياطــی، آن هــا را 

ــد.   ــا دور می كن ــوع بانک ه ــن ن ــرای اي ــده ب تعريف ش

3ـ1. انواع پیمان های بازل

3ـ1ـ1. پیمان اول بازل )توافق سرمایه ای(
 ايــن پيمــان در ســال 1988م منتشــر شــد و  اوليــن بــار در محافــل اقتصــادی دنيــا موضــوع كفايــت 
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ســرمايه8 را مطــرح كــرد. در هميــن زمــان، اوج گيــری بحــران بدهــی امريــكای التيــن كميتــه را نگــران 
ــک های  ــش ريس ــا افزاي ــان ب ــی هم زم ــی بين الملل ــای اصل ــرمايه ای بانک ه ــبت های س ــه نس ــرد ك ك
ــی در  ــه های مال ــه مؤسس ــرمايه )ريســكی ك ــت س ــک كفاي ــت. ريس ــش اس ــال كاه ــی در ح بين الملل
ــه  ــی را ب ــه های مال ــای مؤسس ــد( دارايی ه ــيب می بينن ــره از آن آس ــای غيرمنتظ ــا زيان ه ــه ب مواجه
پنــج گــروه ريســكی )صفــر درصــد، 10 درصــد، 20 درصــد، 50 درصــد و 100 درصــد( طبقه بنــدی 
می كنــد. در ايــن مــدل، اگــر يــک بانــک دارايی هــای خــود را به ســمت دارايی هــای پرخطــر هدايــت 
ــت  ــبت كفاي ــه نس ــد و درنتيج ــش می ياب ــده، افزاي ــای موزون ش ــی دارايی ه ــر، يعن ــرج كس ــد، مخ كن
ســرمايه كــم می شــود. اگــر نســبت كفايــت ســرمايه كمتــر از 8 درصــد شــود، يــا بايــد ســرمايۀ بانــک 

ــژاد، 1385(. ــا ريســک دارايی هــا را كــم كــرد )ارجمندن را افزايــش داد ي

3ـ1ـ2. پیمان دوم بازل )چارچوب سرمایه ای نوین(
در پــی بحــران مالــی آســيا در اواخــر دهــۀ 1990م، كمبودهــا و ســهل انگاری های بــازل يــک آشــكار 
ــدد  ــک های متع ــری ريس ــود اندازه گي ــدف بهب ــا ه ــازل دو ب ــوان ب ــا عن ــدی ب ــررات جدي ــد و مق ش
بانک هــا، بهبــود حاكميــت شــركتی و نظــارت داخلــی و شــفافيت عملكــرد آن هــا تدويــن گرديــد. در 
ايــن بحــران، كشــورهای متعــدد آســيايی بــا مشــكل خــروج ســريع منابــع و افــت شــديد ارزش پــول 
داخلــی روبــه رو شــدند و بعضــاً يــا دولت هايشــان ســقوط كــرد يــا اصاحــات اساســی در نظــام بانكــی 
ــرای كنتــرل ريســک بانک هــا آغــاز  ــد. طــی ايــن پيمــان، برنامه ريــزی جديــدی ب خــود صــورت دادن
ــت ســرمايۀ  ــه پيشــنهادی را درخصــوص چارچــوب كفاي ــن 1999 كميت ــن راســتا، در ژوئ شــد. در اي
ــاله در  ــزی شش س ــا برنامه ري ــرانجام ب ــه س ــن مصوب ــرد. اي ــب ك ــان 1988 تصوي ــای پيم ــد به ج جدي
ــازل دو در ســه ركــن منتشــر شــد.  ــا ب ــا عنــوان چارچــوب ســرمايه ای بازنگری شــده ي ژوئــن 2004 ب
ركــن اول الزامــات حداقلــی ســرمايه اســت كــه قوانيــن پيمــان 1988 را در ايــن مــورد ارتقــا داده اســت. 
ركــن دوم بررســی های نظارتــی بــر كفايــت ســرمايۀ مؤسســه ها و فرايندهــای كنتــرل داخلــی اســت. 
ــان  ــن پيم ــردازد. اي ــح می پ ــداری صحي ــای بانك ــه شــفافيت، افشــا و تشــويق فعاليت ه ــن ســوم ب رك
از ســال 2015 به طــور كامــل در حــال اجراســت. تمركــز ايــن پيمــان بــر تقويــت الزامــات بانكــداری 
ــت ســرمايه، درخصــوص  ــر كفاي ــزون ب ــازل دو اف ــی به منظــور نظــارت و اجــرای آن اســت. ب بين الملل
اركان مربــوط بــه شــفافيت و حاكميــت شــركتی دســتورالعمل های مفصلــی دارد )رمضــان زاده، 1386(. 

3ـ1ـ3. پیمان سوم بازل
بــا لغــو ممنوعيــت ورود بانک هــای تجــاری بــه حــوزۀ فعاليت هــای ســرمايه گذاری، ســرمايه گذاری های 
بی محابــا در انــواع اوراق قرضــۀ پرخطــر به خصــوص اوراق بــا پشــتوانۀ وام هــای مســكن )MBS( شــدت 
گرفــت. در فاصلــۀ ســال های 2007 تــا 2008م، بــا توقــف رشــد قيمــت مســكن و افزايــش نكــول در 

8. capital adequacy
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ــود نقدينگــی شــدند و  ــار كمب ــی گرفت ــا ســابقۀ طوالن ــد شــركت ســرمايه گذاری ب اوراق مســكن، چن
عمــًا بــرای حفــظ خــود در مقابــل طلبــكاران ناگيــر اعــام ورشكســتگی كردنــد. اعــام ورشكســتگی 
ــرد و عمــًا  ــود كــه اعتمــاد بين بانكــی را از بيــن ب ــاالت متحــده شــوك بزرگــی ب ــرادرز در اي لمــان  ب
ــا  ــركت ها ب ــی، ش ــود نقدينگ ــی رك ــد. در پ ــی ش ــف نقدينگ ــی و توق ــازار بين بانك ــتايی ب ــث ايس باع
ــد  ــش دادن ــان را كاه ــدودۀ فعاليت هايش ــی مح ــدند و پی درپ ــه ش ــردش مواج ــرمايه در گ ــود س كمب

كــه بــه مــوج بيــكاری دامــن زد.

ــرای حفــظ سيســتم بانكــی وارد  ــور شــدند ب ــا مجب ــی ســال 2008م، دولت ه ــی بحــران مال در پ
عمــل شــوند و از توقــف كامــل فعاليت هــای بانكــی جلوگيــری كننــد. در ســپتامبر 2010م، رؤســای 
بانک هــای مركــزی و ناظــران اســتانداردهای حداقلــی ســرمايه ای باالتــری را بــه نــام بــازل ســه بــرای 
ــن ســال، اســتانداردهای ســرمايه ای و نقدينگــی از  ــر همي ــد. در نوامب ــای تجــاری وضــع كردن بانک ه
ســوی رؤســای گــروه 20 در اجــاس ســئول به تأييــد رســيد و در دســامبر، در اجــاس كميتــۀ بــازل 

بــا آن موافقت شــد. 

4. روش تحقیق
ايــن پژوهــش از نــوع تحقيقــات كيفــی مبتنــی بــر رويكــرد كتابخانــه ای بــا مــرور جامــع و نظام منــد و 
ــوارد  ــا م ــا ي ــا، موقعيت ه ــط، فعاليت ه ــت رواب ــه كيفي ــی ك ــل اســت. آن دســته از پژوهش هاي فراتحلي
ــورد  ــای م ــا روش ه ــا ب ــوع پژوهش ه ــن ن ــد. اي ــام دارن ــی ن ــق كيف ــب تحقي ــد، اغل را بررســی می كنن
بحــث پژوهشــگران كمــی متفــاوت اســت و در آن، بيشــتر بــر توصيــف جامــع تأكيــد می شــود. منظــور 
از توصيــف جامــع توصيــف مفصــل تمــام آن چيزهايــی اســت كــه در خــال يــک فعاليــت يــا موقعيــت 

معّيــن جريــان دارد. 

5. یافته های تحقیق 
ــی  ــی برخ ــی جهان ــران مال ــت؟ بح ــعه ای اس ــای توس ــرای بانک ه ــب ب ــی مناس ــازل چارچوب ــا ب آي
ــادی از  ــه درجــۀ زي ــرد؛ ازجمل ــان ك ــی را نماي ــی جهان ــی و چارچــوب نظارت ــای سيســتم مال ضعف ه
ــا شــوك های مشــابه، حــدود  ريســک سيســتماتيک، ارتبــاط متقابــل مؤسســه های مالــی و مواجهــه ب
ناكافــی ســرمايه بــرای بانک هــا بــرای كاهــش تقــارن ذاتــی بازارهــای مالــی و حفــظ قــدرت وام دهــی 
بــه بخــش واقعــی اقتصــاد در زمــان اســترس، حــد ناكافــی  نقدينگــی و قــرار گرفتــن بيش ازحــد در 
ــه بقيــۀ سيســتم های مالــی و اقتصــاد واقعــی  معــرض ريســک نقدينگــی. ضعف هــای بخــش بانكــی ب

 .)BIS, 2016( ــای گذاشــت ــای چشــمگيری برج ــه هزينه ه ــد و درنتيج ــل ش منتق

ــه ای كــه نه فقــط نظــارت،  ــده شــده اســت؛ به گون ــی بيــش از حــد پيچي ــی كنون چارچــوب نظارت
ــزون  ــد. اف ــز دشــوارتر می كن ــره( را ني ــت ارشــد )هيئت مدي ــی ريســک توســط مديري ــه درك كاف بلك
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بــر ايــن، كميتــۀ بــازل تشــخيص داده اســت كــه اختــاف زيــادی بيــن ارزيابــی دارايــی و محاســبات 
ريســک توســط بانک هــای مختلــف وجــود دارد كــه باعــث كاهــش قابليــت مقايســه )و احتمــاالً دقــت 
كــم( در ميــان شــاخص ها می شــود. در ايــن راســتا، كميتــۀ بــازل در نظــر دارد حساســيت و مقاومــت 
رويكردهــا را افزايــش دهــد و آن هــا را اســتاندارد كنــد. به طــور خــاص در مدل هــای ريســک عملياتــی 
ــرخ بهــرۀ صورت هــای بانكــی و همچنيــن در »طراحــی و كاليبراســيون نســبت اهرمــی و  و ريســک ن
ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــی رخ داده اس ــتاندارد« تغييرات ــای اس ــاس رويكرده ــوه براس ــرمايه بالق ــف س ك
ــای  ــتفاده از مدل ه ــری اس ــش انعطاف پذي ــان كاه ــده هم ــير دنبال ش ــا، مس ــن بازنگری ه ــام اي در تم
داخلــی باشــد كــه ممكــن اســت بــرای بانک هــای توســعه ای پيامدهايــی داشــته باشــد كــه در ادامــه 

بحــث خواهــد شــد.   

بانک هــای توســعه ای ملــی به طــور كلــی تابــع قوانيــن و مقــررات ملــی خــاص خــود هســتند و ممكــن 
اســت تحــت نظــارت بانــک مركــزی فعاليــت كننــد يــا خيــر. بنابرايــن در زمــان بــازل يــک، چنديــن بانــک  
توســعه ای تحــت پوشــش چارچــوب بين المللــی قــرار نگرفــت؛ ازجملــه بانــک توســعۀ چيــن، بانــک توســعۀ 
كــره، بانــک توســعۀ ژاپــن و بانــک KFW آلمــان. از طــرف ديگــر، BNDES كــه بانک توســعۀ برزيلی اســت، 
ــازل قــرار گرفــت. وابســتگی  به محــض وضــع قوانيــن در ايــن كشــور، در ســال 1994م تحــت مقــررات ب
بانک هــای توســعه ای بــه بــازل دو، چــه تحميل شــده و چــه داوطلبانــه، بســيار بيشــتر بــود. بــرای مثــال 
بانــک توســعۀ چيــن، بانــک KFW آلمــان و بانــک توســعۀ كــره همانند نهادهــای امريــكای التيــن داوطلبانه 

بــه چارچــوب بــازل پيوســتند )Sobreira & Zendron, 2011(. امــا چــرا ايــن اتفــاق افتــاد؟

يكــی از علــل پايبنــدی بــه بــازل دو ايــن اســت كــه مقــررات احتياطــی در بــازل دو پرداختــن بــه 
ــی  ــردی مؤسســه های مال ــر ريســک های ف ــف كــرد و بيشــتر ب مســئلۀ ريســک سيســتماتيک را متوق
متمركــز شــد. ايــن طــرح از ايــن اســتدالل مشــتق شــده اســت كــه می گويــد اجتنــاب از ريســک های 
ــه ای  ــوان مجموع ــن به عن ــا وضــع قواني ــرد. ب ــن می ب ــردی ريشــه های ريســک سيســتماتيک را از بي ف
از بهتريــن روش هــای مديريــت ريســک )اگرچــه آن هــا هميشــه بــا انتقادهايــی روبــه رو بودنــد(، ايــن 

ــل اجــرا اســت.  ــه بانک هــای توســعه ای، قاب قوانيــن به طــور بالقــوه در هــر ســازمانی، ازجمل

ــای توســعه ای  ــش ريســک های تعهدشــده از ســوی بانک ه ــازل دو، افزاي ــه ب ــدی ب ــل دوم پايبن دلي
بــود كــه بــرای اطمينــان از پايــداری مالــی بايــد مديريــت می شــد. درخصــوص كاهــش منابــع عمومــی 
ــاز را  ــع عمومــی مــورد ني ــا مناب ــود ت ــرای برخــی بانک هــای توســعه ای الزم ب ــرای توســعه، ب موجــود ب
تأميــن كننــد. ايــن موضــوع منجــر بــه تغييــر ســاختاری در شــرايط بدهــی شــد و ريســک هايی را تعريــف 
كــرد كــه قبــًا وجــود نداشــتند و در عيــن حــال، بــه مديريــت صحيــح نيــاز داشــتند. در همــان زمــان، 
شــرايط بازپرداخــت وام هــای بانک هــای توســعه ای نيــز افزايــش يافــت )تغييــر در شــرايط دارايــی(؛ زيــرا 
ــا  ــال ي ــش س ــا ش ــج ت ــدت )پن ــای ميان م ــورها، پروژه ه ــی كش ــعه ای در برخ ــک توس ــال بان ــرای مث ب
حتــی بيشــتر، در شــماری از كشــورهای پيشــرفته( را تأميــن می كنــد. درنتيجــۀ ايــن فراينــد مضاعــف 
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)تغييــر در شــرايط دارايــی و بدهــی(، خطرهــای احتمالــی افزايــش يافــت؛ ازجملــه ريســک های اعتبــاری، 
ــدات  ــرض تعه ــدت. ســرانجام ف ــای بلندم ــی پروژه ه ــا ارزياب ــط ب ــی مرتب ــی ريســک عمليات ــازار و حت ب
كوتاه مــدت، به منظــور تكميــل ســاختار بودجــه، باعــث افزايــش ريســک جريــان وجــه نقــد بانک هــای 
توســعه ای شــد. همچنيــن وام هــای اعطاشــده بــه پروژه هــای بــزرگ گاهــی مســتلزم مهلــت پرداختــی 
اســت كــه می توانــد شــامل »دره« جريان هــای نقــدی باشــد كــه بايــد مديريــت شــود. افــزون بــر ايــن، 
رونــد مقررات زدايــی مالــی كــه در دهــۀ 1990م شــتاب بيشــتری گرفــت، عاملــی را بــرای رقابــت )ملــی 
و بين المللــی( ايجــاد كــرد. از يــک ســو، ايــن موضــوع بــه افزايــش فرصت هــا بــرای جــذب ســرمايه در 
ــن مؤسســه  ها  ــان اي ــره را در مي ــرخ به ــق ارز و ن ــدم تطاب ــد و از ســوی ديگــر خطــر ع خــارج می انجام
ــان  ــهام مشــترك، ريســک نوس ــاوه پشــتيبانی از  س ــد. به ع ــش می ده ــی را كاه ــازده مال ــش و ب افزاي
ــک  ــه بان ــی ك ــه، وقت ــور خاص ــد. به ط ــش می ده ــعه ای را افزاي ــای توس ــۀ بانک ه ــت در ترازنام قيم
توســعه ای )به منظــور توســعۀ بــازار ســرمايه( از شــركتی كــه قبــًا بــه او وام اعطــا كــرده اســت، حمايــت 
ــری  ــرض دوبراب ــن شــركت در مع ــن مؤسســه، از طــرف اي ــهام اي ــا كســب مشــاركت در س ــد، ب می كن
ريســک قــرار می گيــرد. افــزون بــر ايــن، برخــاف مــورد تســهيات و وام، ديگــر ضمانتــی بــرای محافظــت 

از آن در برابــر ضــرر در صــورت پرداخــت نكــردن بدهــی وجــود نــدارد.

ــازل دو ايــن اســت كــه در زمينــۀ  ــه ب ــه نفــع وابســتگی بانک هــای توســعه ای ب اســتدالل ســوم ب
ــی نه فقــط مديريــت ريســک بهتــر الزم اســت، بلكــه اهميــت تأييــد ايــن مديريــت  جهانی ســازی مال
نيــز افزايــش يافتــه اســت. از بســياری جهــات )اســتدالل ســوم(، بــازل دو بــه يــک »نشــان كيفيــت« 
ــاس  ــد براس ــر می رس ــود. به نظ ــتفاده می ش ــازار اس ــع ب ــذب مناب ــرای ج ــی ب ــه حت ــد ك ــل ش تبدي
هميــن اســتدالل، برخــی بانک هــای توســعه ای حتــی در كشــورهايی كــه مقــررات بــرای آن هــا اجبــاری 

ــد.  ــازل دو را انتخــاب كرده ان ــه ب ــدی ب نيســت، پايبن

ــعه ای،  ــای توس ــک در بانک ه ــت ريس ــمی( )Castro, 2017(، مديري ــای )غيررس ــق گزارش ه طب
ــازل دو، به خودی خــود موجــب برخــی بهبودهــا در مديريــت ريســک شــده  ــه چارچــوب ب پايبنــدی ب
اســت. مهم تريــن منفعــت آن ايجــاد سيســتم های مديريــت ريســک يكپارچــه بــود كــه امــكان بهبــود 
مديريــت و مهم تــر از همــه بهبــود كيفيــت پايگاه هــای داده را فراهــم كــرد. ســاير دســتاوردها عبــارت 
اســت از: بهبــود در حاكميــت شــركتی مديريــت ريســک، تعييــن محدوديت هــا )بــا توجــه بــه اجــرای 

ــا، پاســخ گويی بيشــتر و... .   ــت ريســک(، تفكيــک عملكرده ــن مديري سياســت های تدوي

ــازی  ــازۀ پياده س ــود و اج ــر ب ــبتاً انعطاف پذي ــوب نس ــک چارچ ــازل دو ي ــه ب ــا ك ــرانجام از آنج س
ــن  ــه اي ــعه ای ب ــای  توس ــتن بانک ه ــوص نپيوس ــازار درخص ــه ب ــی داد، توجي ــی را م ــای داخل مدل ه

.)Castro, 2017( ــرد ــوار ك ــوب را دش چارچ

بانک هــای توســعه ای بــا توجــه بــه نــرخ نكــول پاييــن تاريخــی و نــرخ بازيابــی بــاال كــه به دليــل 
ــوه ای را  ــا بانكــی اســت، فرصت هــای بالق ــی ي ــاً حاكميت ــا كيفيــت خــوب، غالب وجــود تضمين هــای ب
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ــژه  ــد؛ به وي ــاهده كردن ــی مش ــای داخل ــعۀ مدل ه ــق توس ــی از طري ــرمايۀ نظارت ــی در س در صرفه جوي
ــاری.  ــک اعتب ــای ريس مدل ه

 پذيــرش داوطلبانــۀ بــازِل دو، نكتــۀ مهم تــری را نشــان می دهــد: الزامــات بــازل از ســوی 
ــرا  ــود. چ ــا درك نمی ش ــت آن ه ــرای مأموري ــرای اج ــی ب ــوان مانع ــعه ای به عن ــای توس ــن بانک ه اي
ــود  ــا حــدودی چنديــن اقــدام آن هــا جــزو اقدامــات خوبــی ب ــود؟ در پاســخ بايــد گفــت ت ــه ب اين گون
ــود،  ــور می ش ــوالً تص ــه معم ــاف آنچ ــن برخ ــت. همچني ــراه داش ــی را به هم ــرفت های مهم ــه پيش ك
ــای  ــه ابزاره ــعه ای ب ــای توس ــر، بانک ه ــک زيادت ــا ريس ــاری ب ــای اعتب ــت در بخش ه ــود فعالي ــا وج ب
ــو  ــک س ــد از ي ــدارد. هرچن ــی ن ــا دسترس ــه آن ه ــازار ب ــه ب ــد ك ــاد می كنن ــكی اعتم ــت ريس مديري
ــت  ــار هســت. مديري ــز در اختي ــا ني ــت آن ه ــرای مديري ــی ب خطرهــای بيشــتری وجــود دارد، ابزارهاي

ــاب از ريســک نيســت.  ريســک اجتن

ــدی بيان شــده در  ــای كلي ــازل، خاصــه ای از معياره ــوم ب ــان س ــرات پيم به منظــور بررســی تغيي
بــازل ســه آمــده اســت. 

جدول 2. معیارهای کلیدی بازل سه

1. ريسک نقدينگی كوتاه مدت: نسبت پوشش نقدينگی )LCR(؛
2. درمان ريسک نقدينگی بلندمدت: نسبت خالص تامين مالی با ثبات )NSFR(؛

3. نسبت اهرمی )موزون شده به ريسک نيست(
4 اندازه گيری جامع ريسک: ريسک قيمت و همچنين ريسک های نكول و مهاجرت را در يک اندازه گيری واحد با هم 

مرتبط می كند؛
6. الزامات باالتر برای دوباره سازی )احيای مجدد(؛

7. تعديل ارزيابی اعتباری )برای احتمال نكول طرف مقابل تنظيم می شود(؛
8. كنترل بيشتر مشتقات اعتباری:  CDO ،ABS و اقام خارج از ترازنامه؛

OTC 9. بازدارندۀ مشتقات
10. جست وجو برای يكپارچگی بيشتر بين ريسک بازار و ريسک اعتباری )Wrong-Way Risk(؛

11. آزمون مجدد مدل های داخلی؛
12. مقاومت بيشتر در آزمون های استرس؛

13. تغييرات در قوانين اجرايی جبران خسارت؛ 
14. افزودن كنترل ريسک شهرت؛

15. سرمايۀ سطح 2: الزامات جديد برای اطمينان از هدايت دقيق و نظارت بر بانک ها؛
16. سرمايه سطح 3: مجموعۀ وسيع تری از نيازهای اطاعاتی؛
18. الزامات سرمايۀ بيشتر برای بانک های فعال در سطح ملی؛

19. افزايش نيازهای سرمايۀ اصلی و رديف اول؛
20. دو زيرساز اضافی سرمايه: جذب و ضدسيكل؛

21. كنترل بيشتر ريسک تمركز؛
22. منع استفاده از بيمه های تک خط.
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ــا بانک هــا  در ابتــدا، شــاخص ريســک نقدينگــی كوتاه مــدت9 به دنبــال ارزيابــی ايــن اســت كــه آي
ــر.  ــا خي ــد ي ــظ می كنن ــدی را حف ــای نق ــی از دارايی ه ــطح كاف ــديد، س ــترس ش ــناريوی اس در س
ــای  ــه بانک ه ــد، ازجمل ــی ندارن ــدت چندان ــای كوتاه م ــه بدهی ه ــرای مؤسســه هايی ك ــن شــاخص ب اي
ــا  ــه بانک ه ــن اســت ك ــی اي ــات10 در پ ــی باثب ــن مال ــص تامي ــط اســت. نســبت خال توســعه ای، بی رب
از عــدم تطابــق شــديد بلندمــدت جلوگيــری  كننــد )در شــرايط عــادی بــا توجــه بــه افــق يک ســاله(. 
تجــارت اصلــی در مديريــت ريســک بانک هــای توســعه ای دقيقــاً مديريــت عــدم تطابــق بيــن دارايی هــا 
و بدهی هاســت. بنابرايــن انتظــار مــی رود بانک هــای توســعه ای در تأميــن ايــن نيازهــای جديــد مشــكل 
نداشــته باشــند. درنتيجــه به طــور بالقــوه ممكــن اســت به دليــل كاهــش عرضــۀ آن هــا در بــازار، نيــاز 
بــه دارايی هــای ميان مــدت/ بلندمــدت از بانــک  توســعه ای افزايــش يابــد )Barros, 2016(. بــه هميــن 

دليــل ايــن مــورد در جــدول 1 به صــورت پررنــگ )تيــره( آورده شــده اســت. 

ــدازه مشكل ســاز  ــه يــک ان ــرای بيشــتر  بانک هــای توســعه ای ب به نظــر نمی رســد نســبت اهرمــی ب
باشــد؛ هرچنــد برخــی مؤسســه ها ممكــن اســت مشــكاتی داشــته باشــند. دربــارۀ اســتفاده از مشــتقات 
ــرای بانک هــای  ــا 9( به دليــل اســتفادۀ كمتــر از مشــتقات، عواقــب نســبتاً كمتــری هــم ب )مــوارد 4 ت
ــه نشــان  ــت شــده اســت ك ــر )Wyman, 2016( تقوي ــق اخي ــا تحقي ــن برداشــت ب توســعه ای دارد. اي
ــه  ــور ك ــا همان ط ــد؛ ام ــتفاده می كنن ــتقات اس ــاً از مش ــی واقع ــعه ای مختلف ــای توس ــد بانک ه می ده

انتظــار مــی رود، از ايــن مشــتقات اغلــب بــرای اهــداف پوشــش ريســک اســتفاده می شــود.

متداول تريــن محصــوالت مــورد اســتفاده در بانک هــای توســعه ای نــرخ بهــره، مشــتقات اعتبــاری 
ــت  ــن اس ــز ممك ــتقات OTC ني ــتفاده از مش ــزۀ اس ــن، انگي ــر اي ــزون ب ــت. اف ــی اس ــای خارج و ارزه
اثربخــش باشــد؛ زيــرا بانک هــای توســعه ای بــرای ايجــاد قــرارداد اختيــار و ســاير مشــتقات فرابــورس 
ــی  ــا پروژه هاي ــه ب ــرای مؤسســه هايی ك ــی ب ــای سفارش ــه فعاليت ه ــل ك ــن دلي ــه اي ــد؛ ب ــزه دارن انگي
ــون  ــون11 و آزم ــتفاده از پس آزم ــت. اس ــوم تر اس ــد، مرس ــروكار دارن ــتاندارد س ــای غيراس ــا ويژگی ه ب
ــار،  ــازار و اعتب ــک ب ــات ريس ــتر ارتباط ــام بيش ــن ادغ ــوارد 11 و 12( و همچني ــر )م ــران12 قوی ت بح
دراصــل بــرای مديريــت ريســک مفيــد اســت. اضافــه شــدن الزامــات Stress-VaR نيازهــای ســرمايه ای 
را بــرای همــۀ مؤسســه ها، ازجملــه بانک هــای توســعه ای، افزايــش می دهــد. همچنيــن به نظــر 
ــادی  ــر زي ــعه ای تأثي ــای توس ــد بانک ه ــر رش ــه ب ــازل س ــويقی در ب ــتورالعمل های تش ــد دس نمی رس
ــاری،  ــارۀ ريســک اعتب ــد. درب ــر ســود ندارن ــن مؤسســه ها ديگــر هــدف حداكث ــرا اي داشــته باشــد؛ زي

ــه ادامــه خواهــد يافــت.  هنــوز مشــخص نيســت كــه كنتــرل و بهبــود آن چگون

9. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
10. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Back-testing .11: اين آزمون با فرض نتيجۀ نامطلوب از يک بحران مالی مثل نسبت پايين كفايت سرمايه و حركت به سمت عقب، به 
بررسی و تجزيه وتحليل علت های ايجاد وضعيت نامطلوب می پردازد. 

12. Stress test
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دربــارۀ نيازهــای جديــد ســرمايه در بــازل ســه، به ويــژه درخصــوص ســرمايۀ اصلــی13، ممكــن اســت 
واقعــاً باعــث نگرانــی شــود. بعضــی بانک هــای توســعه ای بســته بــه هــر مــورد خــاص ممكــن اســت بــا 
مشــكل روبــه رو شــوند. رعايــت الزامــات جديــد بــه وجــود مجوزهــای قبلــی ســرمايه و محدوديت هــای 

مالــی ويــژه هــر كشــور بســتگی دارد. 

ســرانجام عمــدۀ الزامــات مــورد نيــاز بانک هــای جهانــی سيســتمی14 به دليــل پيامدهــای سيســتمی 
ــه  ــد. البت ــوان بانک هــای تجــاری فعاليــت می كنن ــد كــه به عن ــی متمركزن ــر بانک هاي ــی، بيشــتر ب جهان
ايــن بــدان معنــا نيســت كــه بانک هــای توســعه ای كــه قصــد انجــام عمليــات بين المللــی دارنــد، در آينــده 
ــای  ــه بانک ه ــوط ب ــتر مرب ــد بيش ــررات جدي ــد مق ــر می رس ــد. به نظ ــرار نمی گيرن ــوب ق ــن چارچ در اي
ــم  ــن كني ــرای اينكــه تعيي ــد )BIS, 2012(. ب ــی سيســتمی دارن ــه بانک هــای داخل توســعه ايی اســت ك
آيــا يــک مؤسســه در داخــل كشــور سيســتمی اســت، معيارهــای متفاوتــی وجــود دارد كــه عبــارت اســت 
از: انــدازه، به هم پيوســتگی، وجــود مــوارد جايگزيــن و پيچيدگــی. بنابرايــن سيســتمی بــودن در مفهــوم 
وســيع خــود بــا توجــه بــه انــدازۀ آن هــا نســبت به توليــد ناخالــص داخلــی اســتفاده شــده اســت. درنتيجه 
ــی ممكــن اســت الزامــات بيشــتری  ــی مل ــام پول ــه قضــاوت مق ــر بســته ب بانک هــای توســعه ای بزرگ ت

تحــت بــازل ســه داشــته باشــند كــه ممكــن اســت در آينــده نيــز مشكل ســاز شــود. 

6. نتیجه 
ــازل دو خواهنــد شــد،  ــا اينكــه بانک هــای توســعه ای در سراســر جهــان احتمــاالً مشــمول قوانيــن ب ب
ــاال  ــه در ب ــده بحــث شــود. همان طــور ك ــن معاه ــه اي ــوع مؤسســه ب ــن ن ــۀ اي الزم اســت منطــق ارائ
ــازل دو تقويــت مقــررات احتياطــی سيســتم مالــی اســت؛ زيــرا در جايــی  ذكــر شــد، هــدف اصلــی ب
ــت،  ــی اس ــرد عــادی مؤسســه ها )بانک هــا( واقع ــه عملك ــی از بی اعتمــادی ب ــه خطرهــای ناش ك
ــه  ــن اســت ب ــزرگ ممك ــه ای ب ــت در مؤسس ــه شكس ــه ای اســت ك ــه ها به گون ــل مؤسس ــط متقاب رواب
ــرای  ورشكســتگی بانک هــا و فروپاشــی سيســتم پرداخــت منجــر شــود كــه جنبــۀ خارجــی منفــی ب

ــاد دارد. اقتص

ــد  ــن مؤسســه ها، مؤسســه های مركــزی در عملكــرد سيســتم پرداخــت نيســتند و نباي ــع اي درواق
ــک و  ــازل ي ــوی ب ــده از س ــررات احتياطــی پيشنهادش ــا دســت كم مق ــی ي ــررات احتياط مشــمول مق
ــدان معنــا نيســت كــه ايــن مؤسســه ها نبايــد ريســک های خــود را  ــد. امــا ايــن ب ــازل دو قــرار گيرن ب
به شــيوه ای مناســب مديريــت كننــد. بــه عبــارت ديگــر، مقــررات احتياطــی فقــط بــرای مؤسســه هايی 

13. Core capital
از  قسمتی  به عنوان  سه  بازل  بيانيۀ   :)Systemically important financial institutions( سيستمی  خطر  دارای  بانک های   .14
چارچوب فوق احتياطی خود، برای بانک های بزرگی كه به طور سيستمی بااهميت و دارای خطر گسترش سيستماتيک بحران هستند، 1 درصد 
تا 2.5 درصد سرمايه بيشتر از ساير بانک ها جهت جذب زيان در نظر گرفته است. هدف از اين تصميم گيری ممانعت بانک ها از بزرگ شدن 

بيش از حد بوده است تا دولت ها مجبور نشوند برای نجات آن ها وارد عمل شوند.
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ــن  ــد. بنابراي ــدا می كن ــا پي ــای تجــاری، معن ــد بانک ه ــز سيســتم پرداخــت هســتند، مانن ــه در مرك ك
ــامل  ــی ش ــررات احتياط ــرد. مق ــايی ك ــک شناس ــت ريس ــا مديري ــوان ب ــی را نمی ت ــررات احتياط مق
مجموعــه ای از اقدامــات بــرای جلوگيــری از بحران هــای سيســتمی اســت. بنابرايــن مؤسســه هايی كــه 
ــای  ــل بحران ه ــون عوام ــه در كان ــی مؤسســه هايی ك ــا به عبارت ــز نظــام پرداخــت نيســتند ـ ي در مرك
ــد ريســک خــود را به درســتی  ــررات احتياطــی شــوند و باي ــد مشــمول مق سيســتمی نيســتند ـ نباي
ــوع  ــن موض ــل  اي ــور مفص ــش، به ط ــؤال های پژوه ــخ س ــن پاس ــا تبيي ــه ب ــد. در ادام ــت كنن مديري

ــود.     ــی می ش بررس

ــد، در  ــان ش ــر بي ــه پيش ت ــد؟ چنان ك ــرار گيرن ــارت ق ــت نظ ــد تح ــعه ای باي ــای توس ــا بانک ه آي
ــه هايی  ــرای مؤسس ــنتی ب ــور س ــی به ط ــررات مال ــم مق ــی تنظي ــل اصل ــازار، دلي ــت ب ــرد شكس رويك
ــع  ــردم جم ــدی را از م ــپرده های نق ــی، س ــراز منف ــری از ت ــور جلوگي ــه به منظ ــت ك ــر اس توجيه پذي
می كننــد. همان طــور كــه بحــث شــد، در بقيــه مــوارد، بانک هــای توســعه ای بــرای چنيــن 
ــع  ــه وض ــه، ب ــن مقال ــه در اي ــای به كاررفت ــن به معن ــد و بنابراي ــمار می آين ــل به ش ــت هايی راه ح شكس

ــد. ــاز دارن ــه نظــارت ني ــاً ب ــد، بلكــه صرف ــاج ندارن ــررات احتي مق

ــا وجــود  ــا ريســک سيســتماتيک توجيــه می شــود. حتــی ب ــی ب  در رويكــرد كينــزی، تنظيــم مال
ــای  ــتگی بانک ه ــت ورشكس ــا درنهاي ــی ي ــه نقدينگ ــوص ك ــن خص ــری در اي ــاالت نظ ــی احتم برخ
توســعه ای )كــه ســپرده های نقــدی جمــع نمی كننــد( می توانــد به طــور غيرمســتقيم خطــر 
سيســتمی ايجــاد كنــد، از نظــر عملــی ايــن امــكان دور از دســترس می نُمايــد؛ زيــرا مكانيســم فعاليــت 
ــن  ــرای تأمي ــاً ب ــا عمدت ــن بانک ه ــاوت اســت و اي ــای تجــاری متف ــاير بانک ه ــا س ــک توســعه ای ب بان

ــد.  ــه می گيرن ــت بودج ــای كان، از دول ــی پروژه ه ــی برخ مال

ــا  ــد ي ــش از ح ــرم بي ــق اه ــعه ای )از طري ــک  توس ــک بان ــهل انگارانۀ ي ــار س ــال، رفت ــن ح ــا اي ب
ــی(  ــر تورم ــک خط ــت ي ــوه )درنهاي ــی بالق ــارت مال ــث خس ــد باع ــک( می توان ــف ريس ــت ضعي مديري
ــت دادن  ــب از دس ــر موج ــن ام ــت دوم، اي ــود. در حال ــاری ش ــای اعتب ــر تنگن ــر از آن، خط ــا مهم ت ي
ــش  ــد بخ ــران در چن ــا بح ــردد؛ ام ــكاری می گ ــش بي ــاالً افزاي ــرمايه گذاری و احتم ــای س فرصت ه
اقتصــادی تمركــز می يابــد؛ بــه ايــن معنــا كــه »سيســتماتيک« نخواهــد بــود؛ زيــرا دســت كم در ابتــدا 
ــد،  ــزار پرداخــت تأثيــر نمی گــذارد. از آنجــا كــه بانک هــای توســعه ای دارای تأثيــرات اقتصادی ان ــر اب ب

ــوند. ــارت می ش ــم و نظ ــی تنظي ــات پول ــوی مقام از س

ــعه ايی  ــای توس ــه بانک ه ــت ك ــت اس ــک واقعي ــن ي ــادی، اي ــای كان اقتص ــر هزينه ه ــزون ب اف
كــه پيوســته به دليــل ضــرر و زيــان بــه تزريــق ســرمايۀ اضافــی نيــاز دارنــد، اغلــب از ســوی جامعــه 
ــا  ــند. در اينج ــدار باش ــعه ای خودپاي ــای توس ــت بانک ه ــرار اس ــرا ق ــود؛ زي ــيده می ش ــش كش به چال
مســئله ای مهــم نهفتــه اســت كــه بايــد بــه آن توجــه شــود: طبــق تجربــۀ ســال 1980م، بانک هــای 
توســعه ايی كــه از نظــر مالــی ناپايــدار بودنــد، به ســختی توانســتند بــه فعاليــت و حيــات خــود ادامــه 
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ــرض شــدند(.  ــک  توســعه ای منق ــن بان ــد )در آن دوره چندي دهن

ــر ايــن، حتــی بــرای بانک هــای توســعه ای كــه جريــان  بودجــۀ مالــی دريافــت می كننــد  افــزون ب
ــز  ــات ني ــازده عملي ــر وام هــا(، ب ــزون ب ــد )اف ــل بازپرداخــت كار می كنن ــا برخــی پروژه هــای غيرقاب و ب
از اقــام مهــم منابــع اســت. بــا ايــن حــال، مقــررات نبايــد مانــع انجــام وظايــف بانک هــای توســعه ای 
ــررات  ــه مق ــی ك ــررات به روش ــم مق ــا تنظي ــه آي ــود ك ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــن، اي ــود. بنابراي ش

ــی اســت.     ــروزه تصــور می شــود، منطق احتياطــی ام

ــر  ــه پيش ت ــت؟ چنان ك ــعه ای اس ــای توس ــرای بانک ه ــب ب ــی مناس ــازل چارچوب ــررات ب ــا مق آي
ــياری از  ــود. بس ــک ب ــازل ي ــده در ب ــئلۀ مطرح ش ــن مس ــاح چندي ــازل دو اص ــدف ب ــد، ه ــان ش بي
آن هــا مربــوط بــه مســائل بودجــه در حــوزۀ توســعه بــود. بــا وجــود ايــن، ايــن تعديــات كافــی نبــود؛ 
ــن  ــا اي ــد. ب ــری كنن ــخ جلوگي ــی تاري ــای مال ــی نتوانســتند از يكــی از شــديدترين بحران ه ــا حت آن ه
ــن چارچــوب پيوســتند،  ــه اي ــه ب ــای توســعه ای داوطلبان ــه بســياری از بانک ه ــن واقعيــت ك حــال، اي
نشــان می دهــد برخــاف تصــور كلــی، بــازل دو از ســوی خــود بانک هــای توســعه ای ناســازگار نبــوده 
اســت؛ زيــرا بســياری از آن هــا داوطلبانــه بــه ايــن چارچــوب پايبنــد بوده انــد. ايــن بــدان دليــل اســت 
ــده  ــل ش ــک تبدي ــت ريس ــوب مديري ــای خ ــه ای از روش ه ــه مجموع ــازل دو ب ــۀ اول، ب ــه در وهل ك
ــی  ــۀ دوم، خطرهاي ــت. در وهل ــتفاده اس ــل اس ــز قاب ــعه ای ني ــای توس ــرای بانک ه ــن ب ــت؛ بنابراي اس
ــه  ــه ب ــد ك ــش می ياب ــان افزاي ــر زم ــوند، در ه ــه رو ش ــا روب ــا آن ه ــد ب ــعه ای باي ــای توس ــه بانک ه ك
ــۀ  ــاز دارد. در وهل ــی مؤسســه ني ــداری مال ــرای پاي ــری ب ــه ابزارهــای مديريتــی پيچيده ت ــۀ خــود ب نوب
ــود كــه به دنبــال جمــع آوری  ــی ب ــه بانک هاي ــوط ب ــازل نشــان دهندۀ »تضميــن كيفيــت« مرب ســوم، ب
ــد. در  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــبتاً انعطاف پذي ــی نس ــز چارچوب ــازل دو ني ــد و ب ــازار بودن ــرمايه در ب س
ــرای  ــا بخش هــای پرخطــر، بانک هــای اطاعاتــی ابزارهــای مختلفــی ب ــا وجــود كار ب وهلــۀ چهــارم، ب
ــور  ــت كم تص ــا دس ــی )ي ــای داخل ــعۀ مدل ه ــق توس ــد از طري ــه می توان ــد ك ــک دارن ــت ريس مديري
می شــد( بــه پس انــداز ســرمايه منجــر شــود. آيــا ايــن بــدان معناســت كــه بــازل دو چارچوبــی ايدئــال 
ــا بانک هــای توســعه ای  ــًا ب ــوده اســت؟ به نظــر نمی رســد كام ــت بانک هــای توســعه ای ب ــرای مديري ب
ــام  ــع انج ــم مان ــه دارد، بازه ــی ك ــام انعطاف هاي ــا تم ــازل دو ب ــه ب ــا ك ــن معن ــه اي ــد؛ ب ــازگار باش س

ــود. ــا می ش ــت آن ه مأموري

همچنيــن اســتدالل شــد كــه برخــی الزامــات جديد در بــازل ســه دراصل بــرای بانک های توســعه ای 
ــات  ــی الزام ــا بعض ــتقات. ام ــی و مش ــک نقدينگ ــش ريس ــد پوش ــد؛ مانن ــر نمی رس ــاز به نظ مشكل س
ــۀ زيرســاختی  ــه برنام ــا توجــه ب ــن موضــوع ب ــده به نظــر می رســد. اي ــازل ســه نگران كنن ــد در ب جدي
ــد درخصــوص ريســک  ــات جدي ــارۀ الزام ــد، درب ــال می كنن ــای توســعه ای دنب ــه بســياری از بانک ه ك
ــمت  ــت به س ــی و حرك ــای داخل ــتن مدل ه ــار گذاش ــه كن ــل ب ــۀ دوم تماي ــود دارد. نكت ــز وج تمرك
ــوص  ــر درخص ــن ام ــد )اي ــاختار می كاه ــری در س ــه از انعطاف پذي ــت ك ــتانداردتر اس ــای اس رويكرده
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ريســک اعتبــاری بســيار مهــم اســت(. در هميــن راســتا، بــا توجــه بــه ريســک عملياتــی، ممكــن اســت 
ــژه  ــرای بانک هــای توســعه ای كامــًا مشكل ســاز باشــد؛ به وي ــون اســتاندارد واحــد ب تصويــب يــک قان
دربــارۀ ريســک قانونــی مرتبــط بــا تغييــر در ســاختار نظارتــی كــه ممكــن اســت بــا افزايــش اهميــت 

ــد. ــد كن ــاختی رش ــت محيطی و زيرس ــای زيس برنامه ه

مالحظات اخالقی

حامی مالی
اين مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نويسندگان در آماده سازی اين مقاله مشاركت كرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نويسندگان، در اين مقاله هيچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نويسندگان، حق كپی رايت )CC( رعايت شده است.
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