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وظبرت احتیبطی ثز ثبسارَبی مبلی ثٍ مىظًر کبَش ریسکَبی مًجًد در ثبسارَبی مبلی طوًرت مویگیوزد
کٍ شبمل وظبرت احتیبطی خزد ي وظبرت احتیبطی کالن میشًد .ثٍطًرکلی وظبرت احتیبطی خزد مجمًػوٍ
اطًل ي مقزراتی است کٍ ثزای سالمت ي ایمىی ػملکزد اوفزادی ثىگبٌَبی مبلی ثکبر گزفتوٍ مویشوًد ي در
مقبثل ،وظبرت احتیبطی کالن مؼطًف ثٍ خطزاتی است کٍ کلیت یک ثبسار مبلی را تُذیذ میکىىوذ ي ممکوه
است ایه خطزات اس ثبسارَبی مبلی دیگز سزایت کزدٌ ثبشىذ ي یب ریشٍ در وبثسبمبویَبیی داشتٍ ثبشىذ کوٍ در
کل اقتظبد ثًجًد میآیىذ .پیش اس يقًع ثحزان مبلی اقتظبد جُبوی سبل  7662میالدی وظبرت ثز ثبسارَوبی
مبلی ػمذتبً شبمل وظبرت احتیبطی خزد ثًد يلی پس اس ثحزان وظبرت احتیبطی کالن ویش مًرد تًجٍ جوذی
قزار گزفت ي کشًرَبی مختلف سبختبرَبی وظبرتی خًد را طًری ثبسطزاحی کزدوذ کٍ وظوبرت احتیوبطی
کالن را ویش شبمل شًد .ثب ایه حبل ،الگًی ياحذی ثزای سبختبر وظبرتی يجًد وذارد ي میتوًان گفوت َوز
کشًر سبختبر وظبرتی مخظًص ثٍ خًد را دارد .خالء مقزراتگذاری ي وظبرت احتیوبطی کوالن در سوبختبر
مقزرات گذاری ي وظبرت ثز ثبسارَبی مبلی ایزان مشًُد است ي ثب تًجٍ ثٍ اَمیوت مًووًع مسا اسوت کوٍ
ثزای آن چبرٌاوذیشی شًد .

ياصگبن کلیذی :وظبرت احتیبطی خزد ،وظبرت احتیبطی کالن ،ثبسارَبی مبلی
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 .0مقذمٍ
٘ؾبضت ثط فقبِیت ثبظاضٞبی ٔبِی ثه ٝعهٛض ٔطؾه ْٛثه ٝؾه ٝعجمه ٝوّهی قهبُٔ "٘ؾهبضت احتیهبعی
والٖ"٘" ،1ؾبضت احتیبعی ذطز"ٞ" ٚ 2سایت وؿت  ٚوبض" 3تمؿیٓ ٔیقٛز.

4

ثب تٛخ ٝث ٝاضتجبط ٘عزیه ثیٗ ٘ؾبضت احتیبعی ذطز ٘ ٚؾبضت احتیبعی والٌٖ ،عاضـ حبضط زٚ
ٔٛضز ٔصوٛض ضا زض لبِت "٘ؾبضت احتیبعی"ٛٔ 5ضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .زض ایهٗ ذههٛل ذهبعط
٘كبٖ ٔیقٛز ؤ ٝبٞیت فقبِیت ٞبی ثبظاضٞبی ٔبِی ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٕٝٞ ٝیب فٕس ٜایهٗ فقبِیهتٞهب
ٔجتٙی ثط ضیؿه ٞؿتٙس٘" .ؾبضت احتیهبعی" ثهط ثبظاضٞهبی ٔهبِی ثهٙٔ ٝؾهٛض وهبٞف ظٔیٙه ٝثهطٚظ ایهٗ
ضیؿهٞب نٛضت ٔیٌیطز.
پیف اظ ٚلٛؿ ثحطاٖ ٔبِی التهبز خٟب٘ی زض ؾبَ ٔ 2007هیالزی٘ ،ؾهبضت احتیهبعی زض ثبظاضٞهبی
ٔبِی فٕستبً ٔقغٛف ث٘" ٝؾبضت احتیبعی ذطز" ثٛز و ٝثط ؾالٔت فّٕىطز ثٍٙبٜٞبی زضٞ ٖٚهط یهه
اظ ثبظاضٞبی ٔبِی ث ٝعٛض خساٌب٘ ٝتٕطوع زاقتٚ .لٛؿ ثحطاٖ ٔبِی التهبز خٟب٘ی  ٚؾطایت ثحهطاٖ اظ
یه ثبظاض (ثبظاض پ )َٛث ٝؾبیط ثبظاضٞبی ٔبِی ٘كبٖ زاز و ٝتساثیط ٔطثٛط ث٘ ٝؾبضت احتیبعی ذطز لهبزض
ث ٝخٌّٛیطی اظ ثطٚظ ضیؿهٞبی ؾیؿتٕی 6و٘ ٝبقی اظ تحٛالت التهبزی  ٚیب فقبِیت ؾبیط ثبظاضٞبی
ثبظاضٞبی ٔبِی ٞؿتٙسٕ٘ ،ی ثبقسِ .صا ٔٛضٛؿ "٘ؾبضت احتیبعی والٖ" ٔغهط قهس  ٚزض ؾهبذتبضٞبی
٘ؾبضتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت .ثب ایٗ حبَ٘ ،ؾبضت احتیبعی ذطز ٘ ٚؾهبضت احتیهبعی وهالٖ تهب حهس
ظیبزی ٔىُٕ یىسیٍط ٞؿتٙس ث ٝعٛضی وٚ ٝخهٛز ٟ٘بزٞهبی ٔهبِی لهٛی الظٔه ٝثطذهٛضزاضی اظ یهه
ؾیؿتٓ ٔبِی ثب ثجبت تّمی ٔیقٛز  ٚثطفىؽ ثطذهٛضزاضی اظ ؾیؿهتٓ ٔهبِی ثهب ثجهبت ٔٛخهت تمٛیهت
ٟ٘بزٞبی ٔبِی ذٛاٞس قس.
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1. Macroprudential
2. Microprudential
3. Conduct of business
4. Herring, Richard J. and Jacopo Carmassi, (2008), the Structure of Cross-Sector Financial
Financial Supervision, Finance Markets Institutions & Instruments 17(1), page 52.
5. Prudential supervision
6. Systemic risk
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 .7تؼبریف ي مفبَیم
 .0-7وظبرت احتیبطی خزد

٘ؾبضت احتیبعی ذهطز ٔدٕٛفه ٝانهٔ ٚ َٛمطضاتهی اؾهت وه ٝثهطای ؾهالٔت  ٚایٕٙهی فّٕىهطز
ا٘فطازی ٞط یه اظ ثٍٙبٜٞبی ٔبِی زض ٖٚیه ثبظاض ث ٝعٛض ٔدعا اظ ؾبیط ثٍٙبٜٞبی ٔبِی ث ٝوبض ٌطفتٝ
ٔیقٛزِ .صا اظ ایٗ ٔٙؾط ٞط یه اظ ثبظاضٞبی پ ،َٛؾطٔبی ٚ ٝثیٕ ٝانٔ ٚ َٛمطضات زاذّی خساٌب٘ٝای
زاض٘س وٞ ٝسف آٖ تضٕیٗ نحت  ٚایٕٙی فّٕىطز ا٘فطازی ٞط یه اظ ٔإؾؿهبت زض ٖٚثهبظاض ٔهبِی
ٔی ثبقس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٔمطضات ٘ؾبضت احتیبعی ذطز زض ثبظاض پ َٛثط ذغط ٚضقىؿتٍی یهه ثب٘هه
تٕطوع زاضز .زض حبِی و٘ ٝؾبضت  ٚپبیف ذغطات فطٚپبقی ٘ؾهبْ ثهب٘ىی ٔٛضهٛؿ ٘ؾهبضت احتیهبعی
والٖ زض ثبظاض پٔ َٛیثبقس .ث ٝعٛض ٔقٕ َٛزض ؾغح ثیٗإِّّی ٟ٘بز ٔمطضاتٌصاض ٔطتجظ ثب ٞط یه اظ
ثبظاضٞبی ٔبِی ان ٚ َٛاؾتب٘ساضزٞبیی ضا ثطای ٘ؾبضت ٔ ٚمطضاتٌهصاضی ٔقطفهی ٔهیوٙهس .زض ؾهغح
ّٔی ٟ٘بزٞبی ٘بؽط ٔ ٚمطضاتٌصاض تالـ ٔیوٙٙس و ٝثب تٛخ ٝث ٝقطایظ زاذّی ذٛز ایهٗ اؾهتب٘ساضزٞب
ضا پیبز ٜوٙٙس.
 .7-7وظبرت احتیبطی کالن

٘ؾههبضت احتیهبعی تههب لجههُ اظ ثههطٚظ ثحههطاٖ ٔههبِی التهههبز خٟههب٘ی زض ؾههبَ ٔ 2007هیالزی فٕههستبً
ثط ؾالٔت ٔإؾؿبت ٔبِی ث ٝعٛض ٔدعا یب ٕٞبٖ ٘ؾبضت احتیبعی ذطز ٔقغٛف ثٛز  ٚوٕتط ث ٝذغطاتی
و ٝوّیت یه ثبظاض ٔبِی ضا تٟسیس ٔیوٙٙس ،تٛخ ٝزاقهت .ثحهطاٖ ٔهبِی التههبز خٟهب٘ی ؾهبَ 2007
ٔیالزی ٘كبٖ زاز و ٝنطف ٘ؾبضت احتیبعی ثط ثٍٙبٜٞبی زض ٖٚیه ثبظاض  ٕٝٞضیؿههٞهبی ٔٛخهٛز
زض آٖ ثبظاض ضا پٛقف ٕ٘یزٞس  ٚایٗ ذغط ٚخٛز زاضز و ٝیه ثبظاض ٔبِی ثب ٔكىالت  ٚچبِفٞهبیی
ضٚثط ٚقٛز و ٝاظ ثبظاض ٔبِی زیٍط ٘كأت ٌطفت ٚ ٝیب ایٗ ؤٕ ٝىٗ اؾت ٘بثؿبٔب٘یٞبیی زض وُ التهبز
ثٚ ٝخٛز ثیبیس  ٚیه یب  ٕٝٞثبظاضٞبی ٔبِی ضا ٔتأثط وٙسِ .صا ٔٛضٛؿ ٘ؾبضت احتیبعی وهالٖ زض وٙهبض
٘ؾبضت احتیبعی ذطز إٞیت پیسا وطزٞ .سف اظ ٘ؾبضت احتیبعی زض ؾغح والٖ ،وٙتهطَ تهٙفٞهبیی
ٔرسٚـ ؾبظز.
یىی اظ ٚیػٌیٞبی ٘ؾبضت احتیبعی والٖ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ضیؿهٞبی ٌ٘ٛهبٌ ٖٛزض ثبظاضٞهبی
ٔبِی اؾت .زض ٘ؾبضت احتیبعی والٖ ثطذالف ٘ؾبضت احتیبعی ذطز فمظ ث ٝضیؿهٞبی ذبل یه
ثبظاض تٛخٕ٘ ٝیقٛز  ٚضیؿهٞبی حمیمی التهبز  ٚضیؿهٞبی ؾبیط ثبظاضٞبی ٔبِی ٘یع ٔٛضز تٛخهٝ
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لطاض ٔیٌیط٘س .زض ایٗ ٘ٛؿ ٘ؾبضت ،ث ٝایٗ ٚالقیت تٛخٔ ٝیقٛز و ٝزض ع َٛظٔبٖ ثبظاضٞبی ذسٔبت
ٔبِی (ثٛضؼ ،ثب٘ه  ٚثیٕ )ٝثب یىسیٍط  ٚثب التهبز حمیمی اضتجبط زاض٘س  ٚثط یىسیٍط اثط ٔیٌصاض٘س
 ٚزض فیٗ حبَ اظ یىسیٍط اثط ٔیپصیط٘س  ٚفال ٜٚثط ایٗ ،اظ التهبز حمیمی ٘یع اثط ٔیپصیط٘س  ٚثط آٖ
اثط ٔیٌصاض٘سِ .صا ضیؿهٞبی التهبز حمیمی ثط التهبز ٔبِی  ٚثبِقىؽ زض ایٗ ٘هٛؿ ٘ؾهبضت ٔهٛضز
تٛخ ٝلطاضٔیٌیطز.
٘ٛؿ ز ْٚضیؿه و ٝزض ٘ؾبضت احتیبعی والٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔهیٌیهطز ضیؿهه ٔیهبٖثركهی
ٔیثبقس .ایٗ ضیؿه ثطذالف ٘ٛؿ ا َٚضیؿه ،زاذُ ٘ؾبْ ٔبِی اؾت ٘ه ٝثهیٗ ٘ؾهبْ ٔهبِی  ٚالتههبز
حمیمی .ایٗ ضیؿه ذٛز ث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿیٓ ٔیقٛز :زؾت ٝا َٚفجبضت اؾت اظ ضیؿهٞبی تدٕیقی
وٙٔ ٝؾٛض اظ آٖ ضیؿهٞبیی اؾت و ٝاظ فّٕىطز زؾتٝخٕقی ثرفٞبی ٔرتّف ٘ؾبْ ٔهبِی ایدهبز
ٔیقٛزٔ .ثالً زض ثحطاٖ ٔبِی ؾبَ ٔ 2007یالزی ثب٘هٞب الساْ ث ٝافغبی ٚاْٞبی ٔؿهىٗ ثه ٝوؿهب٘ی
ٔیوطز٘س و ٝتٛا٘بیی ثبظپطزاذت آٖ ضا ٘ساقتٙس .ؾپؽ ایٗ ٚاْٞب تجسیُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض ٔیقهس٘س ٚ
ٔإؾؿبت ضتجٝثٙسی ٘یع آٖ اٚضاق ضا ضتجٝثٙسی ٔیوطز٘س  ٚث ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ اعٕیٙهبٖ ٔهیزاز٘هس آٖ
اٚضاق ،اٚضاق ثٟبزاض ٔغٕئٙی ٞؿتٙس  ٚؾٛززٞی ذٛثی ذٛاٙٞس زاقهت .زض حهبِی وهٔ ٝكهرم قهس
اٚضاق ثٟبزاض ٔعثٛض اظ ؾٛززٞی ٔٛضز ا٘تؾبض ثطذٛضزاض ٘یؿهتٙس  ٚزض ٟ٘بیهت وهُ ٘ؾهبْ ٔهبِی اظ ایهٗ
ٚالقیت نسٔ ٝزیس .ثحطا٘ی و ٝثسیٗ تطتیت ثٚ ٝخٛز آٔس٘ ،تیده ٝفّٕىهطز ٘بزضؾهت یهه یهب چٙهس
ثب٘ه ٘جٛز ،ثّى ٝث ٝعٛض ٔقٕ َٛفّٕىطز ٘بزضؾت ثب٘هٞبٔ ،إؾؿبت فقبَ زض ظٔیٙه ٝاٚضاق ثٟهبزاض ٚ
ٔإؾؿبت ضتجٝثٙسی اٚضاق ثٟبزاض ثٛز .ث ٝفجبضت زیٍط ضیؿىی و ٝاظ فّٕىهطز ٔدٕٛفه ٝایهٗ ٟ٘بزٞهب
پسیس آٔس ٜثٛزٛٔ ،خت قىٌُیطی ثحطاٖ قس .ایٗ ٘ٛؿ ضیؿهٞب ٔٛضهٛؿ ٘ؾهبضت احتیهبعی ذهطز
٘جٛز ٚ ٜزض ٘ؾبضت احتیبعی والٖ ٔٛضز تٛخٚ ٝالـ ٔیق٘ٛس.
ضیؿه زیٍط ،ضیؿه قىؿت ٔكتطن 1اؾتٔ .مهٛز اظ قىؿت ٔكتطن ایهٗ اؾهت وه ٝثهٝ
زِیُ اضتجبط ٔتمبثّی و ٝثب٘هٞب  ٚثٛضؼ  ٚثیٕ ٝثب یىسیٍط زاض٘هسٚ ،ضقىؿهتٍی  ٚثحهطاٖ ٔهبِی زض
یىی اظ آٖٞب ٕٔىٗ اؾت ث ٝزیٍطاٖ ٘یع ؾطایت وٙس  ٚآٖٞب ضا زچبض ٔكىُ ؾبظز .ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه
تٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز .آذطیٗ ضیؿه فجبضت اؾت اظ ضیؿه وبضوطز ؾیؿتٕی؛ ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه ٘یهع
ث ٝیه ثب٘ه یب ٔإؾؿ ٝافتجبضی ذبل ٔحسٚز ٕ٘یقٛز  ٚزض ثقس وهالٖ ٚخهٛز زاضز .ایهٗ ضیؿهه
1. Collective cognition
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ٍٙٞبٔی ثٚ ٝخٛز ٔیآیس و ٝیه ثب٘ه یب ٔإؾؿه ٝافتجهبضی ٚضقىؿهت ٔهیقهٛز أهب ٘مهف آٖ زض
ؾیؿتٓ ٔبِی آٖ لسض ٔٙحهط ث ٝفطز اؾت و ٝثب٘ه یب ٔإؾؿ ٝافتجبضی زیٍطی ٕ٘یتٛا٘س خهبی آٖ ضا
زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٍیطز .زض چٙیٗ حبِتی ثب ٚضقىؿتٍی آٖ ثب٘ه وُ ؾیؿهتٓ ثهب٘ىی زچهبض ٔكهىُ
ذٛاٞس قس .ثسیٟی اؾت زض ایٙدب ٘یع ٚضقىؿتٍی آٖ ثب٘ه یب ٔإؾؿٔ ٝبِی یه ٔؿأِ ٝاؾهت  ٚاثهط
آٖ ثط ؾیؿتٓ یب ٘ؾبْ ٔبِی ٔؿأِٝای زیٍط.
َذف وُبیی7
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شکل  .0چبرچًة کلی ارتجبط سیبستاحتیبطی کالن ثب سیبست احتیبطی خزد ي سیبست پًلی

 .1تفبيت وظبرت احتیبطی خزد ي وظبرت احتیبطی کالن
٘ؾبضت احتیبعی ذطز  ٚوالٖ تب حس ظیبزی یىسیٍط ضا تىٕیُ ٔیوٙٙس  ٚچٙب٘ى ٝشوط قس ،یهه
ؾیؿتٓ ٔبِی ثبثجبت ٘یبظٔٙس ٔإؾؿبت ٔبِی ؾبِٓ اؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔإؾؿبت ٔهبِی ٚلتهی ایٕهٗ ٚ
ؾبِٓ ٞؿتٙس و ٝؾیؿتٓ ٔبِی ثبثجبت ثبقس .زض فیٗ حبَ ،ایٗ زٛ٘ ٚؿ ٘ؾبضت ثب یىسیٍط تفهبٚت زاض٘هس.
تٕبیع ثیٗ ٘ؾبضت احتیبعی ذطز  ٚوالٖ ث ٝزِیُ ٚیػٌی چٙس ثقسی آٖٞب پیچیس ٜاؾهت ظیهطا اٞهساف،
تٕطوع ،آثبض خب٘جی  ٚزازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٞط وساْ ٔتفبٚت اؾتٟٓٔ .تطیٗ تفهبٚت ٞهبی ثهیٗ ٘ؾهبضت
احتیبعی ذطز  ٚوالٖ قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیثبقس:
ٔیزٙٞس ؤ ٝإؾؿبت ٔبِی ضا ث ٝعٛض ا٘فطازی تٟسیس ٔیوٙٙس ،زض حبِی و٘ ٝؾبضت احتیبعی والٖ
ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ث ٝآٖ ث ٝضیؿهٞبی وُ ؾیؿتٓ تٛخ ٝزاض٘س.
1. Objective
2. Ultimate goal
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 تفبٚت زض تٕطوع٘ :ؾبضت احتیبعی ذطز ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ث ٝآٖ تقبزَ خعئی ضا ٔهٛضز تٛخه ٝلهطاضٔیزٙٞس  ٚزض نٛضت ٚلٛؿ ٔكىُ زض یه ٔإؾؿٔ ٝبِی ،ثس ٖٚتٛخ ٝثه ٝآثهبض آٖ ثهط لیٕهت ٞهب ٚ
ثبظاضٞب ،پیبٔسٞب ٞ ٚعیٞٝٙبی آٖ ضا ثط ٔكتطیبٖ ذٛز آٖ ٔإؾؿٔ ٝهٛضز ثطضؾهی لهطاض ٔهیزٙٞهس .زض
ٔمبثُ٘ ،ؾبضت ٔ ٚمطضاتٌصاضی والٖ ثط تقهبزَ فٕهٔٛی ٔتٕطوهع اؾهت وه٘ ٝؾهبضت احتیهبعی ٚ
ٔمطضاتٌصاضی ذطز ضا تىٕیُ ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ اظ تقٕیٓ ٘بزضؾت ٚ 1فهطو ایهٗ وه ٝزض نهٛضت
وبضآ فُٕوطزٖ ٞط ثٍٙب ،ٜوبضآیی وُ ؾیؿتٓ ثطلطاض ذٛاٞس ثٛز ،پطٞیع ٔیوٙس.
 تفبٚت زض اذتالالت ٞسفٌصاضیقس2ٜ؛ ٘ؾبضت ٔ ٚمطضاتٌصاضی احتیبعی ذطز ٞعیٞٝٙهبی اختٕهبفیقىؿت یه ٔإؾؿٔ ٝبِی ضا ثس ٖٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ آثبض غیطٔؿتمیٓ آٖ ٔهٛضز تٛخه ٝلهطاض ٔهیزٞهس .زض
ٔمبثُ٘ ،ؾبضت ٔ ٚمهطضاتٌهصاضی احتیهبعی وهالٖ آثهبض قىؿهت یهه ثٍٙهب ٜالتههبزی ضا ثهط اضظـ
زاضاییٞب  ٚفقبِیت ٞبی التهبزی ٔس ٘ؾط لطاض ٔیزٞسِ .صا ث ٝچطذٞٝبی تدبضیٔ ،ىب٘یؿٓ قىٌُیهطی
چطذٞٝبی تدبضی ٘بقی اظ ٘ممٞبی ثبظاض ٔبِی  ٚتأثیط ثط تغییط اضظـ زاضاییٞب تٛخٔ ٝیوٙس.
 تفبٚت زض زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ؛ ٔمطضات احتیبعی ذطز ثطاؾبؼ تٛظیـ احتٕهبالت ٕٞ ٚجؿهتٍیٞهبیٔتٙبؽط زاز ٜقس ٚ ٜثطٖٚظا پبیٌٝصاضی قس ٜاؾت .ضٚـ ٔمهطضاتٌهصاضی احتیهبعی وهالٖ اؾهبؼ
وبٔالً ٔتفبٚتی زاضز ث ٝعٛضی و ٝضیؿه زض آٖ زٚضٖظا زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز .زض ٘تید ،ٝزضحبِی
ؤ ٝمطضاتٌصاضی احتیبعی ذطز ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ تٛظیـ لیٕت أهالن ضا ثبثهت زض ٘ؾهط ٔهیٌیهطز،
ضٚـ احتیبعی والٖ لیٕت ٞبی تقبزِی ضا و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٌهطزآٚضی ضفتهبض  ٚؾهبذتبض حجهبةٞهب
تقییٗ ٔیق٘ٛسٛٔ ،ضز تٛخ ٝلطاض ذٛاٞس زاز.
اظ آ٘چ ٝو ٝثیبٖ قس ٔیتٛاٖ اؾتٙجبط وطز و٘ ٝؾبضت ٔ ٚمطضاتٌهصاضی احتیهبعی ذهطز  ٚوهالٖ
فّیضغٓ ٔتٕبیع ٔ ٚتفبٚت ثٛزٖ اظ یىسیٍط ،زض ٔٛاضزی ٓٞپٛقب٘ی ٘یع زاض٘س  ٚثطذی اظ قبذمٞبی
٘ؾبضتی ثیٗ ٘ؾبضت احتیبعی ذطز  ٚوالٖ ٔكتطن ٞؿتٙس .خهس )1( َٚثطذهی قهبذمٞهبی ٘ؾهبضت
احتیبعی ذطز  ٚوالٖ ٓٞ ٚپٛقب٘ی ثیٗ آٖٞب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس:
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جذيل  .0اثشارَبی وظبرت احتیبطی خزد ي وظبرت احتیبطی کالن
شبخضَب

کالن

خزد


حسالُ ؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ ٞط ٔإؾؿٝ
ٚظٖٞبی ضیؿه ؾطٔبیٝ





ضوٗ  2اِعأبت ؾطٔبیٝای





شذیط ٜخجطا٘ی (شذیط ٜؾطٔبی ٝضس ازٚاضی)




شذیطٔ ٜحبفؼ ؾطٔبیٝ
اضبف ٝؾطٔبی ٝؾیؿتٕی



تأٔیٗ شذیط ٜپٛیب





٘ؿجت اٞطٔی





ٔحسٚزیتٞبی افكب





ٔحسٚزیتٞبی ٚاْ ث ٝاضظـ





ٔحسٚزیتٞبی ثسٞی ث ٝزضآٔس





ٔحسٚزیتٞبی اضظ ذبضخی





قطٚط ٘مسیٍٙی





اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیت ضیؿه



اؾتب٘ساضزٞبی نسٚض ٔدٛظ



ٔأذصOsiński and Hoogduin, (2013). :

 .1سبختبرَبی وظبرتی ي وُبدَبی مسئًل وظبرت احتیبطی در کشًرَبی مىتخت
ٚؽیفٕٞ ٝبًٙٞوطزٖ ؾیبؾتٞبی احتیبعی ذطز  ٚوالٖ زض چبضچٛة ٘ؾهبْٞهبی ٘ؾهبضت ٔهبِی
ٔطؾ ْٛو ٝلجُ اظ ثحطاٖ ؾبَ ٔ 2007یالزی ٚخٛز زاقتٙس  ٚضیؿهه ؾیؿهتٕی زض آٖٞهب زیهس٘ ٜكهسٜ
ثٛز ،ثب تٛخ ٝث ٝاٞساف ٔتفبٚت  ٚثقضبً ٔتضبز ؾیبؾتٞهبی احتیهبعی ذهطز  ٚوهالٖ ،ثؿهیبض ؾهرت ٚ
پیچیس ٜاؾتِ .صا ٌطایفٞب ث ٝایٗ ؾٕت اؾت و ٝثطای ٘ؾبضت ثط ضیؿه ؾیؿتٕی زض فهٛو تهالـ
ضیؿه ؾیؿتٕی ضا ٘یع پٛقف زٙٞس .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض انّیتطیٗ ٌعیٞٝٙب فجبضتٙس اظ:
 یه ٟ٘بز ٔمطضاتٌصاض یىپبضچ ٝو ٝفال ٜٚثط ٚؽبیف لجّی ٔؿئِٛیت ٔمطضاتٌصاضی زض ذههٛلضیؿه ؾیؿتٕی ضا ٘یع زاقت ٝثبقس.
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 تقییٗ ثب٘ه ٔطوعی ث ٝفٛٙاٖ ٔمطضاتٌصاض ضیؿه ؾیؿتٕی. ایدبز یه ٟ٘بز ٔمطضاتٌصاض ٔؿتمُ ثطای ضیؿه ؾیؿتٕی. تكىیُ یه ٔدٕٛفٔ ٝطوت اظ ٔمطضاتٌصاضاٖ ٔٛخٛز.فههبضك اظ ای هٗ وهه ٝوههساْ ی هه اظ ٌعیٙههٞٝههبی فههٛق ا٘ترههبة قهه٘ٛس ،زض ذهههٛل ِههع ْٚتغجی هك
چبضچٛةٞبی ٟ٘بزی ثطای ٔمطضاتٌصاضی ثط ضیؿه ؾیؿتٕی اتفبق ٘ؾط ٚخٛز زاضز.
ٔالحؾبتی و ٝزض اضتجبط ثب ٔمطضاتٌصاضی  ٚضیؿه ؾیؿتٕی ٌ ٚعیٞٝٙهبی فهٛق ٚخهٛز زاض٘هس
فجبضتٙس اظ ایٗ:
 الظْ اؾت ثب٘ه ٔطوعی ٘مف ٕٟٔی زض عطاحی ٔ ٚسیطیت ؾیبؾتٞبی احتیبعی والٖ زاقت ٝثبقس. خٌّٛیطی اظ ثطٚظ ضیؿه ؾیؿتٕی ٔ ٚسیطیت ثحطاٖ ثبیس ث ٝعٛض خساٌب٘ٔ ٝسیطیت ق٘ٛس. ثطای تمٛیت پبؾرٍٛیی  ٚوبٞف ضیؿه فكبض ؾیبؾی ثبیس ٚؽبیف ث ٝعٛض ضٚقٗ  ٚقفبف ثیبٖ ق٘ٛس.خسا 3 ٚ 2 َٚث ٝتطتیهت چهبضچٛةٞهبی ٘ؾهبضت ٔ ٚمهطضاتٌهصاضی احتیهبعی ذهطز  ٚوهالٖ ضا زض
وكٛضٞبی ٔٙترت ٘كبٖ ٔیزٙٞس .زض اٍّ٘ؿتبٖ و ٝاظ ؾبَ ٔ 2013یالزی ٘ؾبْ ٘ؾبضت زٚلّٝای حبوٓ قسٜ
اؾت٘ ٓٞ ،ؾبضت احتیبعی ذطز ٘ ٓٞ ٚؾبضت احتیبعی والٖ ثط فٟس ٜثب٘هه اٍّ٘ؿهتبٖ (ثه ٝفٙهٛاٖ ثب٘هه
ٔطوعی) لطاض زاضز .زض ایٗ وكٛض ٟ٘بز زیٍطی ث ٝعٛض خساٌب٘ ٝثطای ٞسایت وؿت  ٚوبض ٚخٛز زاضز.
زض آٔطیىب ٘ؾبضت احتیبعی ذطز تٛؾظ ٟ٘بزٞبی ٔتقسزی ا٘دبْ ٔیقٛز وهٞ ٝهط وهساْ ثطذهی اظ
خٙجٞٝبی ٘ؾبضتی ضا ثطفٟس ٜزاض٘سٚ .ؽیف٘ ٝؾبضت احتیبعی والٖ زض آٔطیىب ثط فٟس ٜقهٛضای ٘ؾهبضت
ثط ثجبت ٔبِی (ٔ 1)FSOCیثبقس و ٝظیط ٔدٕٛف ٝذعا٘ٝزاضی ٔحؿٛة ٔیقٛز.
غاپٗ زاضای ؾیؿتٓ ٘ؾبضت یىپبضچ ٝاؾت  ٚایٗ ٟ٘بز ٘ؾبضتی 2ظیط ٘ؾط وبثی ٝٙفقبِیت ٔیوٙهس .زض
ایٗ وكٛض ٘ؾبضت احتیبعی ذطز تٛؾظ ٟ٘بز یىپبضچ ٝا٘دبْ ٔیقٛز ِٚی ٛٙٞظ ثطای ٘ؾهبضت احتیهبعی
والٖ ؾبذتبض  ٚچبضچٛثی ٔكرم ٘كس ٚ ٜثب٘ه غاپٗ ٚ ٚظاضت زاضایی زض ایٗ ذهٛل ثب یىهسیٍط
ٕٞىبضی زاض٘س.
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إِٓبٖ ٘یع ؾبذتبض ٘ؾهبضت یىپبضچه ٝزاضز وهٟ٘ ٝهبز ٘ؾهبضتی ٔطثٛعه( ٝثهبفیٗ)ٔ 1ؿهئِٛیت ٘ؾهبضت
احتیبعی ذطز ضا ثطفٟس ٜزاضز .ثطای ٘ؾبضت احتیبعی وهالٖ زض ؾهبَ ٔ 2013هیالزی وٕیؿهی ٖٛثجهبت
ٔبِی إِٓبٖ 2تكىیُ قس وٚ ٝظیط زاضایی ضیبؾت آٖ ضا ثطفٟس ٜزاضز.
زض فطا٘ؿ٘ ٝیع ٔب٘ٙس آٔطیىب چٙس ٟ٘بز ٔؿئ٘ َٛؾبضت احتیبعی ذطز ٞؿتٙس٘ .ؾبضت احتیبعی وهالٖ
تٛؾظ قٛضای ثجبت ٔبِی 3ا٘دبْ ٔیقٛز وٚ ٝظیط زاضایی ضئیؽ آٖ اؾت.
وكٛض ؾهٛئیؽ زاضای ؾهبذتبض ٘ؾهبضتی یىپبضچه ٝاؾهت  ٚایهٗ ٟ٘هبز ٘ؾهبضت احتیهبعی ذهطز زض
ثبظاضٞبی ٔبِی ضا ا٘دبْ ٔیزٞس٘ .ؾبضت احتیبعی والٖ زض ؾٛئیؽ ث ٝایٗ تطتیت اؾت و ٝثب٘ه ّٔهی
ؾٛئیؽ (ث ٝفٛٙاٖ ثب٘ه ٔطوعی) ثب ٔكٛضت ٟ٘بز ٘ؾبضت یىپبضچ ٝث ٝقٛضای فسضاَ پیكٟٙبز ٔیزٙٞهس
 ٚقٛضای فسضاَ تهٕیٌٓیطی ٔیوٙس.
چٙب٘ىٔ ٝالحؾٔ ٝیقٛز ،وكٛضٞبی ٔرتّف ؾبذتبض ٘ؾبضتی ٔتفبٚت  ٚثقضبً ٔرهٛل ثه ٝذهٛز
ضا زاض٘س ٔ ٚؿئ٘ َٛؾبضت احتیبعی ذطز  ٚوالٖ ٘یع زض ایٗ وكٛضٞب یىؿبٖ ٘یؿت ِٚی ،تمطیجبً زض ٕٝٞ
ایٗ وكٛضٞب ٚظاضت زاضایی  ٚثب٘ه ٔطوعی ٘مف ٕٟٔی ضا زض أط ٘ؾبضت زاض٘س.
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جذيل  .7چبرچًةَبی وظبرت ي مقزراتگذاری احتیبطی خزد در کشًرَبی مىتخت
سبختبر مذیزیتی

اختیبرات

يظبیف

ؾبذتبض ٘ؾبضت ٔبِی اٍّ٘ؿتبٖ اظ

اوگلستبن
ٟ٘بز ٔمطضات
احتیبعی ()PRA

1

آٚضیُ ؾبَ ٔ 2013یالزی اظ

ٔؿئٔ َٛمطضاتٌصاضی ٚ

یىپبضچ ٝث ٝزٚلّٝای تغییط وطز ٚ

٘ؾبضت ثط ثب٘هٞب،

٘ؾبضت احتیبعی ذطز  ٚوالٖ ٞط

قطوتٞبی ؾبذتٕب٘ی،

ز ٚث ٝثب٘ه اٍّ٘ؿتبٖ ؾپطز ٜقس.

ٔإؾؿبت افتجبضی ،ثیٕٞٝب ٚ

ضئیؽ ثب٘ه اٍّ٘ؿتبٖ،

قطوتٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی

ضئیؽ  PRAاؾت.

ثب ٞسف تمٛیت ایٕٙی ٚ

ٞیأت ٔسیط PRA ٜزاضای 11

ؾالٔت ٟ٘بزٞبی ٔبِی

تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞب یب ؾیبؾتٞب ثطای
ٔإؾؿبت تحت ٘ؾبضت
وٕه ثٟ٘ ٝبزٞبی تحت ٘ؾبضت ثطای
تكریم ،تحّیُ ٔ ٚسیطیت ضیؿه
اضظیبثی ضیؿه زض ٔإؾؿبت
تٟیٌ ٝعاضـ تٛؾظ ٘بؽطاٖ

فضٔ ٛیثبقس.
زض آٔطیىب ٘ؾبضت ٚ

آمزیکب
فسضاَ ضظٚض

ٔمطضاتٌصاضی ثب٘ىی ثط فٟسٜ

زفتط حؿبثطؾی
پِٛی ()occ

فسضاَ ضظض ٚاؾت.

2

زفتط حؿبثطؾی پِٛی ( )occثط

ازاض ٜاتحبزیٝ
افتجبضی ّٔی

تٕبٔی ثب٘هٞبی ّٔی ٚ

3

ٔإؾؿبت ثب٘ىی تقب٘ٚی  ٚققت

قطوت ثیٕ ٝؾپطزٜ
فسضاَ

4

آٔطیىب ٔمطضاتٌصاضی ٚ

وٕیؿی ٖٛثٛضؼ ٚ
اٚضاق ثٟبزاض

5

٘ؾبضت ٔیوٙس ٔ ٚجبضظ ٜثب
پَٛقٛیی ضا ٘یع ثط فٟس ٜزاضز.

وٕیؿیٔ ٖٛقبٔالت
آتی وبال

ٔطوعی ثب٘هٞبی ذبضخی زض

6

ٔمطضاتٌصاضی ،نسٚض حىٓ ٚ
٘ؾبضت ثط اتحبزیٞٝبی افتجبضی

ؾبظٔبٖ

فسضاِی تٛؾظ ازاض ٜاتحبزیٝ

ٔمطضاتٌصاضی

افتجبضی ّٔی ا٘دبْ ٔیقٛز.

نٙقت ٔبِی

7

زفتط تحمیمبت ٔبِی
ٔبِی

8

قطوت ثیٕ ٝؾپطز ٜفسضاَ خٟت
8

أٙیت  ٚؾالٔت ثطذی ٔإؾؿبت
ٔبِی الساْ ث ٝثطضؾی ٘ ٚؾبضت
ٔیٕ٘بیس.
نسٚض لٛا٘یٗ ٔطثٛط ث ٝاٚضاق

ضؾیسٌی ثٔ ٝكىالت ثب٘ىی٘ ،ؾبضت ٔ ٚمطضاتٌصاضی ثط ٔإؾؿبت
ثب٘ىی  ٚحٕبیت اظ حمٛق افتجبضی ٔكتطیبٖ اظ خّٕٚ ٝؽبیف فسضاَ
ضظض ٚزض حٛظ٘ ٜؾبضت احتیبعی ذطز اؾت.
ٚؽبیف انّی  OCCقبُٔ تضٕیٗ  ٚتأٔیٗ ایٕٙی  ٚؾالٔت ؾیؿتٓ
ثب٘ىی ّٔی  ٚاتحبزیٞٝبی پؽا٘ساظ فسضاِی ،تكٛیك ث ٝضلبثت ثب اخبظٜ
ث ٝثب٘هٞب ثطای اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت خسیس ،ثٟجٛز ثٟطٜٚضی ٚ
اثطثركی ٘ؾبضت ایٗ زفتط ث ٝذهٛل زض خٟت وبٞف ثبض ٘ؾبضتی،
اخطای لٛا٘یٗ ضس پِٛكٛیی  ٚضس تأٔیٗ ٔبِی تطٚضیؿٓ ٔیثبقس.
حٕبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ،حفؼ ثبظاضٞب ث ٝنٛضت فبزال٘ٙٔ ،ٝؾٓ ٚ
وبضآٔس  ٚتؿٟیُ تكىیُ ؾطٔبی ٝؾٚ ٝؽیف ٝانّی وٕیؿی ٖٛثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض ٞؿتٙس.
ٚؽبیف وٕیؿیٔ ٖٛقبٔالت آتی قبُٔ حه َٛاعٕیٙبٖ اظ ٔغّٛثیت
ثبظاضٞبی آتی ثٚ ٝؾیّ ٝتكٛیك آٖٞب ث ٝضلبثت  ٚوبضایی ،حهَٛ
اعٕیٙبٖ اظ یىپبضچىی ثبظاضٞبی آتیٔ ،حبفؾت قطوتوٙٙسٌبٖ زض
ثبظاض زض ثطاثط زؾتىبضی  ٚتمّت ،ؾٛءاؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی تدبضتی ٚ
والٞجطزاضی  ٚحه َٛاعٕیٙبٖ اظ ثجبت ٚیىپبضچٍی ٔبِی زض ض٘ٚس
تؿٛی٘ ٚ ٝمُ  ٚا٘تمبالت ثب٘ىی ٔیثبقس.
ٚؽیف ٝزفتط تحمیمبت ٔبِی ٔسیطیت زازٜٞب  ٚاعالفبت زض نٙقت ٔبِی
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يظبیف
ٔیثبقس.

ٔجبزالت ؾٟبْ  ٚؾبیط فقبِیتٞب
 ٚؾبظٔبٖٞبی ٔطتجظ ثب وٕیؿیٖٛ
ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض اؾت.
وٕیؿیٔ ٖٛقبٔالت آتی وبال
ٔمطضاتٌصاضی ثط ثبظاضٞبی آتی
ضا ثط فٟس ٜزاضز.
ؾبظٔبٖ ٔمطضاتٌصاضی نٙقت
ٔبِی ٔمطضاتٌصاضی ثط
قطوتٞبی وبضٌعاضی فضٚ ٛ
ثبظاضٞبی ٔجبزالت ضا ثط فٟس ٜزاضز.
زفتط تحمیمبت ٔبِی تحت
٘ؾبضت ذعا٘ٝزاضی اؾت ٚ ٚضـ
اؾتب٘ساضزٞبی ٌعاضقٍطی ٔبِی
 ٚاضتمبی ویفیت زازٜٞبیی وٝ
ٔمبٔبت ٘بؽط  ٚزیٍط فقبالٖ ثبظاض
ثطای ٔسیطیت ضیؿه اؾتفبزٜ
ٔیوٙٙس ضا ثطفٟس ٜزاضز.
ثط٘بٔٝضیعی ؾیبؾتی زض ؾیؿتٓ ٔبِی
 ٚاخطای آٖ
٘ؾبضت ثط ثب٘هٞب ،ثیٕٞٝب ٚ
ثٛضؼ (ثب٘ه غاپٗ ٘یع اظ
ٟ٘بز ٔؿتمُ ظیط ٔدٕٛف ٝوبثیٝٙ

عطیك لطاضزازٞبی ذهٛنی

ٚظاضت زاضایی (اظ عطیك قٛضای

ذٛز ثب ؾپطزٌٜصاضاٖ ٘مف

صاپه

ٔسیطیت ثحطاٖ)  ٚثب٘ه ٔطوعی

٘ؾبضتی ذٛز ضا ایفبء ٔیوٙس).

آغا٘ؽ ٘ؾبضت ٔبِی

(اظ عطیك لطاضزازٞبی ذهٛنی

ٔؿئِٛیت ٔجبضظ ٜثب پَٛقٛیی

()FSA

ثب ؾپطزٌٜصاضاٖ) زض وٙبض FSA

ثب ٔطوع اعالفبت ٔبِی غاپٗ

زاضای ٘مف ٘ؾبضتی ٞؿتٙس.

( 2)JAFICاؾت و ٝاظ

1

ظیطٔدٕٛفٞٝبی FSA

ؾپطزٌٜصاضاٖ ،ثیٌٕٝصاضاٖ  ٚؾطٔبیٝ
ٌصضاٖ اٚضاق ثٟبزاض  ٚتؿٟیُ تأٔیٗ
ؾطٔبیٝ
زضذٛاؾت ٌعاضـ ٚزؾتٛضات
اخطایی ثطای ٔإؾؿبت ٔبِی زضٌیط
ضیؿه افتجبض ،ضیؿه ثبظاض ٚ
ضیؿه ٘مسیٍٙی
ٔ FSAیتٛا٘س زض ذهٛل
ٔإؾؿبت زاضای ٔكىُ زؾتٛضاتی
اخطایی نبزض وٙس  ٚذٛاؾتبض
السأبتی ٘ؾیط تغییط ثط٘بٔ ٝوؿت ٚ
وبض ،وبٞف زاضاییٞب ،خٌّٛیطی اظ
ٚضٚز ث ٝیه وؿت  ٚوبض خسیس،

)1. Financial Supervisory Agency (FSA
2 . Japan Financial Intelligence Center
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تضٕیٗ ثجبت ؾیؿتٓ ٔبِی؛ حٕبیت اظ
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ٔتٛلف وطزٖ ؾپطزٜٞب ،افعایف
ؾطٔبی ٚ ٝازغبْ یب تقغیّی یه
ٔإؾؿٌ ٝطزز.
ٔمبثّ ٝثب تٛؾق٘ ٝبٔغّٛة ثرف
ثب٘ىساضی  ٚذسٔبت ٔبِی ؤٕ ٝىٗ

ٟ٘بز ٔؿتمُ ظیط ٔدٕٛفٚ ٝظاضت
زاضایی
آلمبن

زِٚت ٔیتٛا٘س ث ٝثبفیٗ زض

ٟ٘بز ٘ؾبضت ٔبِی

ذهٛل ٔمطضاتٌصاضی

فسضاَ (ثبفیٗ)

1

تٛنیٞٝبیی زاقت ٝثبقس.
 5فضٞ ٛیأت ٔسیطٔ( ٜتكىُ اظ
ضئیؽ ثبفیٗ ٔ 4 ٚسیط اخطایی اضقس)
ّٔعْ ث ٝاضائٌ ٝعاضـ ث ٝزِٚت اؾت.

٘ؾبضت ثط ثب٘هٞب ،ثیٕٞٝب ٚ

اؾت أٙیت زاضاییٞبی ؾپطز ٜقسٜ

ثٛضؼ (زض ذهٛل ثب٘هٞب

ثٔ ٝإؾؿبت ضا ث ٝذغط ا٘ساذت ٚ ٝیب

نطفبً ٘ؾبضت زض أٛض حبوٕیتی

ث ٝاخطای زضؾت فقبِیتٞبی

اؾت  ٚؾبیط ٚخ٘ ٜٛؾبضت ثب

ثب٘ىساضی ،اضائ ٝذسٔبت ٔبِی آؾیت

ثب٘ه ٔطوعی ٔیثبقس).

ثطؾب٘س  ٚیب نسٔبت خسی ثطای

ٚؽیف ٝانّی ایٗ ٟ٘بز تضٕیٗ

التهبز ّٔی ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس

فّٕىطز زضؾت ،ثجبت ٚ

ٔیثبقس.

تٕبٔیت ؾیؿتٓ ٔبِی إِٓبٖ

اخطای اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیت

اؾت.

حطفٝای اظ عطیك ٘ؾبضت ثط اٚضاق

ٞسایت وؿت  ٚوبض

ثٟبزاض ثب ٞسف حفؼ افتٕبز

ٔجبضظ ٜثب پَٛقٛیی

ؾطٔبیٌٝصاضاٖ
حه َٛاعٕیٙبٖ اظ حفبؽت وبفی اظ
ٔٙبفـ ثیٌٕٝصاضاٖ

ٚظاضت التهبز ،أٛض ٔبِی  ٚنٙقت ٔؿئ َٛتٟی ٝپیف٘ٛیؽ لٛا٘یٗ
خسیس  ٚنسٚض ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝفّٕیبت ثب٘ىی ،ذسٔبت

فزاوسٍ
ٚظاضت التهبز ،أٛض
ٔبِی  ٚنٙقت
ثب٘ه فطا٘ؿٝ
وٕیؿی ٖٛثب٘ىساضی
ؾبظٔبٖ ثبظاضٞبی
ٔبِی
ؾبظٔبٖ ٘ؾبضت ثط
ثیٕ ٚ ٝخٛأـ ٔتمبثُ
(ذیطی)ٝ
ثیٕٝ

2

ؾبذتبض ٘ؾبضتی فطا٘ؿ ٝضا ٔیتٛاٖ
ث ٝفٛٙاٖ یه ٘ؾبْ ٔبِی
فّٕىطزی ثب ثطذی اظ خٙجٞٝبی
ؾبذتبض ز ٚلّٝای زا٘ؿت وٝ
ٚظاضت التهبز ،أٛض ٔبِی ٚ
نٙقت  ٚثب٘ه ٔطوعی ٘مف
ٕٟٔی زض ٘ؾبضت ثط ثبظاضٞبی
ٔبِی زاض٘س.

لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔبِی اؾتٚ .ظاضت التهبز ،أٛض ٔبِی  ٚنٙقت
ٕٞچٙیٗ ٔؿئِٛیت تهٛیت ٔمطضات فٕٔٛی ؾبظٔبٖ ثبظاضٞبی ٔبِی ضا
ثطفٟس ٜزاضز.
ثب٘ه فطا٘ؿ٘ ٝؾبضت احتیبعی ثط ٔإؾؿبت افتجبضی  ٚقطوتٞبی
ؾطٔبیٌٝصاضی ضا ثط فٟس ٜزاضز .ایٗ ثب٘ه ٕٞچٙیٗ زض حسٚز
پبضأتطٞبی ٔٙغم ٝیٛض ٚ ٚث ٝفٛٙاٖ فضٛی اظ ؾیؿتٓ ثب٘هٞبی
ٔطوعی اضٚپب ث ٝا٘تكبض پ ٚ َٛتقییٗ ؾیبؾتٞبی پِٛی ٔجبزضت
ٔیٚضظز .ضئیؽ وُ ثب٘ه فطا٘ؿ ،ٝضئیؽ وٕیؿی ٖٛثب٘ىساضی  ٚوٕیتٝ
ٔإؾؿبت افتجبضی  ٚقطوتٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ٘یع ٔیثبقس
ٔأٔٛضیت وٕیؿی ٖٛثب٘ىساضی ٘ؾبضت ثط ؾیؿتٓ ثب٘ىی ٔ ٚبِی ثطای
اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ ؾالٔت  ٚأٙیت  ٚثجبت ٔبِی ؾیؿتٓ اؾت .ایٗ
وٕیؿیٔ ٖٛؿئ٘ َٛؾبضت احتیبعی ثط ٔإؾؿبت افتجبضی ،اضائٝزٙٞسٌبٖ

)1. Federal Financial Supervisory Authority (BaFin
2. Advisory Committee on Legislation and Financial Regulation
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وٕیت ٝقطوتٞبی
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010
اختیبرات

يظبیف

ذسٔبت ؾطٔبیٌٝصاضی ،اقربل ٔدبظ ث ٝتٛلیف  ٚیب اخطای اثعاضٞبی
ٔبِی اؾت.
ؾبظٔبٖ ثبظاضٞبی ٔبِی ٘ؾبضت ثط حفبؽت اظ پؽا٘ساظٞبی فٕٔٛی
ؾطٔبیٌٝصاضی قس ٜزض اثعاضٞبی ٔبِی  ٚزیٍط ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی اضائٝ
قس ٜث ٝفٕ ،ْٛافكبی اعالفبت ٔبِی ث ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚفّٕىطز
ٔٙبؾت ثبظاضٞبی ٔبِی ضا ثط فٟس ٜزاضز.
ؾبظٔبٖ ٘ؾبضت ثط ثیٕ ٚ ٝخٛأـ ٔتمبثُ (ذیطی )ٝیه آغا٘ف ٔؿتمُ
ٔطزٔی (فٕٔٛی) اؾت ٘ ٚؾبضت احتیبعی ثط ثرف ثیٕ ٝضا ثط فٟسٜ
زاضز.
وٕیت ٝقطوتٞبی ثیٕٔ ٝدٛظ قطوتٞبی ثیٕ ،ٝقطوتٞبی ثیٕٝ
تقب٘ٚی (ٔكتطن)ٔ ،إؾؿبت آیٙسٍٜ٘طٔ( 1بَ ا٘سیف)  ٚقطوتٞبی
ٔتقٟس ثیٕ ٝاتىبیی ضا نبزض ٔیٕ٘بیس.
 FINMAیه ٟ٘بز ٘ؾبضتی
سًئیس

یىپبضچ ٝاؾت و ٝتٛؾظ ضئیؽ

ٟ٘بز ٘ؾبضتی

ٔ ٚسیطفبُٔ ازاضٔ ٜیقٛز .ایٗ

ثبظاضٞبی ٔبِی

افطاز تٛؾظ ضئیؽ ثرف ٔبِی

فسضاَ
()FINMA

ٔقطفی  ٚتٛؾظ قٛضای فسضاَ
2

ٔٙهٛة ٔیق٘ٛس.

٘ؾبضت ثط ثب٘هٞب ،ثیٕٞٝب ٚ
ثٛضؼ
ٔجبضظ ٜثب پَٛقٛیی

تٛا٘بیی ٕٔب٘قت اظ اؾترساْ افطاز زض
ثرف ٔبِی تب پٙح ؾبَ
لسضت ٔهبزضٙٔ ٜبفـ حبنُ اظ ضفتبض
غیطلب٘٘ٛی ضا زاضز.

زاضای  9فضٛ
ٌعاضـ ترّفبت ث ٝثرف ٔبِی
ٔأذصGroup of Thirty, (2008) and www.bankofengland.co.uk :
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1. Provident institutions
)2. Federal Financial Markets Supervisory Authority (FINMA
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اوگلستبن
وٕیت ٝؾیبؾت ٔبِی
()FPC

1

آمزیکب
قٛضای ٘ؾبضت ثط
ثجبت ٔبِی
()FSOC

2

اتحبدیٍ اريپب
ٞیأت ضیؿه
ؾیؿتٕی اضٚپب
()ESRB

3

اختیبرات

يظبیف

ضئیؽ :ضئیؽ ثب٘ه اٍّ٘ؿتبٖ

حٕبیت  ٚتمٛیت

 10فض ٛزاضای حك ضأی (٘ 5فط

ا٘قغبفپصیطی ٘ؾبْ ٔبِی

اظ ثب٘ه اٍّ٘ؿتبٖ قبُٔ ضئیؽ

اٍّ٘ؿتبٖ

ٔمطضاتاحتیبعی ،ضئیؽ ٔمطضات

حٕبیت اظ اٞساف التهبزی

ٞسایت ثبظاض 4 ،فض ٛزیٍط

زِٚت قبُٔ ضقس  ٚاقتغبَ

ذبضج اظ ثب٘ه)ٕ٘ ،بیٙس ٜثسٖٚ

ٔٙـ اتربش السأبت

ضأی اظ ذعا٘ٝزاضی

ٔرتُوٙٙس ٜضقس ٔیبٖٔست ٚ

خّؿبت فهّی

ثّٙسٔست

ضئیؽ :ضئیؽ ذعا٘ٝزاضی

تكریم ٚ ٚاوٙف ث ٝفٛأُ

 10فض ٛزاضای حك ضأی 5 ٚ

تٟسیسوٙٙس ٜثجبت ٔبِی

فض ٛفبلس حك ضأی اظ فسضاَ

ٌؿتطـ ٘ؾٓ  ٚا٘ضجبط ثبظاض،

ضظضٟ٘ ٚ ٚبزٞبی ٘ؾبضتی

حصف فٛأُ تكسیسوٙٙسٜ

حسالُ یه خّؿ ٝزض ٞط فهُ

ا٘تؾبضات

ضئیؽ :ضئیؽ ثب٘ه ٔطوعی

پیكٍیطی یب ٔحسٚزوطزٖ

اضٚپب

ضیؿهٞبی ؾیؿتٕی زض ٘ؾبْ

 37فض ٛزاضای حك ضأی ،قبُٔ

ٔبِی اضٚپب

ضؤؾبی ثب٘هٞبی ٔطوعی 28 ٚ

ٔكبضوت زض ضٚاٖؾبظی

فض ٛفبلس حك ضأی اظ ٟ٘بزٞبی

فّٕىطز ثبظاض زاذّی  ٚضقس

٘ؾبضتی

پبیساض ثرف ٔبِی

اذتیبضات ضاٞجطزی زض ذهٛل
اٞطْٞبی ؾطٔبی ٝذالف ؾیىُ
تدبضی  ٚاِعأبت ؾطٔبیٝثركی
لج َٛیب تفؿیط پیكٟٙبزات
ٔمطضاتٌصاضاٖ احتیبعی ٞ ٚسایت
ثبظاض
تٛنی ٝث ٝؾبیط ٟ٘بزٞبی ٔطتجظ
اثعاضٞبیی ؤ ٝإؾؿبت ٔبِی
ٕ٘یتٛا٘ٙس ث ٝعٛض ٔٙفطز ثىبض ٌیط٘س
تٛنی ٝثٔ ٝمبٔبت ٘ؾبضتی ثطای ثؿظ
اؾتب٘ساضزٞبی احتیبعی
تقییٗ فقبِیتٞبی زاضای إٞیت
ؾیؿتٕی ٟ٘بزٞبی ٔبِی غیطثب٘ىی ٚ
ثبظاض ٔبِی
ٌعاضـ ذالءٞبی ٔمطضاتی ث ٝوٍٙطٜ

ٞكساضٞبی ٔطثٛط ث ٝضیؿه
ؾیؿتٕی  ٚتٛنیٞٝبی غیطاِعاْآٚض ثٝ
وكٛضٞبی فض ٛاتحبزی ٝاضٚپب

خّؿبت فهّی
ؾبذتبض ٔكرم ٙٔ ٚؿدٕی
ثطای ٘ؾبضت احتیبعی والٖ
صاپه

٘ساضز ٚ ٚظاضت زاضایی  ٚثب٘ه
ٔطوعی ثطای پیكٍیطی اظ

تقطیف ٘كسٜ

تقطیف ٘كسٜ

ضیؿه ؾیؿتٕی ثب یىسیٍط
ٕٞىبضی زاض٘س.
وٕیؿی ٖٛثجبت ٔبِی
إِٓبٖ

1

ٕ٘ 3بیٙس ٜاظ ٚظاضت زاضایی3 ،

ثجبت ٔبِی

إِٓبٖ ،ثبفیٗ  ٚیب ٞط ٟ٘بز فٕٔٛی

)1. Financial policy Committee (FPC
)2. Financial Stability Oversight Council (FSOC
)3. European Systemic Risk Board (ESRB
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ضئیؽٚ :ظیط زاضایی (یب ٔقب)ٖٚ

تٛخ ٝث ٝچبِفٞبی اؾبؾی

آٌبٞیثركی  ٚتٛنی ٝث ٝزِٚت
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يظبیف

ٕ٘بیٙس ٜاظ ثب٘ه ٔطوعی  ٚؾٝ

تمٛیت ٕٞىبضی ثیٗ ٟ٘بزٞبی

زاذُ إِٓبٖ .زضیبفتوٙٙسٌبٖ

ٕ٘بیٙس ٜاظ ثبفیٗ .ضئیؽ آغا٘ؽ

زاضای ٕ٘بیٙس ٜزض وٕیؿیٖٛ

تٛنیٞٝب یب ٞكساضٞب ّٔعْ ٞؿتٙس وٝ

فسضاَ ثجبت ثبظاض ٔبِی

ٍٙٞبْ ثحطاٖ

عی یه زٚض ٜظٔب٘ی ٔٙبؾت ث ٝآٖ

( )FMSAثس ٖٚحك ضأی

پبؾد زٙٞس.

خّؿبت فهّی

زاضای حك لب٘٘ٛی ثطای زضذٛاؾت
اعالفبت  ٓٞاظ ٔإؾؿبت ٌعاضـ
زٞی  ٓٞ ٚؾبیط ٟ٘بزٞبی زِٚتی
تٛنی ٝثٟ٘ ٝبزٞبی زاضای ٕ٘بیٙس ٜزض
 CSFثطای پیكٍیطی اظ فٛأُ
تٟسیسوٙٙس ٜثجبت ٔبِی.
زضیبفتوٙٙسٌبٖ ایٗ تٛنیٞٝب ثبیس

ضئیؽٚ :ظیط زاضایی

فزاوسٍ
قٛضای ثجبت ٔبِی

2

 9فض( ٛضئیؽ ثب٘ه ٔطوعی،

حفؼ ثجبت ؾیؿتٓ ٔبِی ٚ

السأبتی ضا و ٝزض لجبَ آٖ ا٘دبْ

زثیطوُ ٔ ٚقب٘ ٖٚبؽط احتیبعی،

تضٕیٗ ٔكبضوت ٔٙبؾت

زازٜا٘س ،اعالؿ زٙٞس.

ضئیؽ ٔمطضاتٌصاضی ثط

ثرف ٔبِی زض ضقس التهبزی

ثطاؾبؼ پیكٟٙبز ضئیؽ ثب٘ه

ثبظاضٞب ،ضئیؽ ٟ٘بز

تضٕیٗ ٕٞىبضی ٔ ٚجبزِٝ

ٔطوعی ،اِعأبت ؾطٔبیٝای ضا زض

اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی  ٚؾٝ

اعالفبت ثیٗ افضبء

فطا٘ؿ ٚ ٝذبضج اظ حٛظ ٜالتهبزی
اضٚپب ( )EEAتقییٗ ٔیوٙس

فضٔ ٛؿتمُ)

ثطاؾبؼ پیكٟٙبز ضئیؽ ثب٘ه
ٔطوعیٔ ،قیبضٞب  ٚیب قطایظ ٚاْٞبی
ثب٘ىی ضا ٚضـ ٔیوٙس.

سًئیس

ثب٘ه ّٔی ؾٛئیؽ پؽ اظ ٔكٛضت

افعایف ا٘قغبفپصیطی ثرف

ثب ٟ٘بز ٘بؽط ثبظاض ٔبِی ؾٛئیؽ

ثب٘ىی  ٚوُ التهبز زض ٔمبثُ

( )FINMAحك اضائ ٝپیكٟٙبزات

ذغطات ٘بقی اظ ضقس ثیف اظ

ث ٝقٛضای فسضاَ ضا زاضز.

حس افتجبضات

لسضت تهٕیٌٓیطی زض اذتیبض

ٔمبثّ ٝثب ضقس ثیف اظ حس

قٛضای فسضاَ اؾت.

افتجبضات  ٚضقس لیٕتٞب

ٞسفٌیطی اٞطْ ؾطٔبیٝای ذالف
چطذ ٝتدبضی 3ثركی ثب ٚاْ ضٙٞی
ٔؿىٗ

ٔأذصAikman and Kapadia, (2013) :
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 .1وظبرت احتیبطی ي سیبستَبی اقتظبدی
الظٔ ٝحفؼ ثجبت ٔبِی ایٗ اؾت وٟ٘ ٝبز احتیبعی والٖ  ٚاثعاضٞبی ٔٛضز اؾتفبزٚ ٜالـثیٙب٘ ٝفُٕ
وٙٙس .یه چبضچٛة ٔٙبؾت ثبیس فقُ  ٚا٘فقبالت ثیٗ ٘ؾبْ ٔهبِی  ٚالتههبز حمیمهی ضا زض ٘ؾهط زاقهتٝ
ثبقس .ثسیٗ عطیك ٔیتٛاٖ اعٕیٙبٖ زاقت و ٝاثعاضٞبی ذالف چطذ ٝتدبضی عهی زٚض ٜثحهطاٖ ٔهإثط
فُٕ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜب٘ـ قىٌُیطی فسْ تقبزَٞبی ٔبِی ٔیق٘ٛس .زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘یبظٔٙس آٖ اؾت
و ٝؾیبؾت احتیبعی والٖ زض وٙبض ؾیبؾت احتیبعی ذطز ،ؾیبؾهت پهِٛی ،ؾیبؾهت اضظی  ٚؾیبؾهت
ٔبِی یىسیٍط ضا تىٕیُ ٕ٘بیٙس.
تأثیطٌصاضی ؾیبؾت احتیبعی والٖ ٍٙٞبٔی لٛیتط ذٛاٞس ثٛز و ٝؾیبؾت ٞهبی احتیهبعی ذهطز
ثطای ٔحسٚزوطزٖ ٘بثؿبٔب٘ی زض ٔإؾؿبت ٔبِی ٔدعا افٕبَ ق٘ٛس .ؾیبؾت پهِٛی ثهب وهبٞف احتٕهبَ
قىٌُیطی زٚضٜٞبی ض٘ٚك ضوٛز زض ثبظاضٞبی افتجبض  ٚؾطٔبی ٚ ٝزض ٘تید ٝوٕه ث ٝتثجیت لیٕت ٞهب،
فضبی ٔٙبؾجی ضا ثطای ثجبت ٔبِی ایدبز ٔیوٙس .ثب٘ه ٔطوعی عهی زٚض ٜضوهٛز ٔهیتٛا٘هس ثهب اترهبش
تساثیطی اظ لجیُ وبٞف ٘طخٞبی ؾیبؾتی  ٚاِعأبت شذیطٜای ث ٝفطآٞوطزٖ ٘مسیٍٙی  ٚتؿٟیُ پهِٛی
فّٕىطز ثبظاضٞب  ٚاضائ ٝافتجبض ضا تٙؾیٓ وٙس.
ٕٞچٙیٗ ثب٘ه ٔطوعی ثبیس ایٗ آٔبزٌی ضا زاقت ٝثبقس وٍٙٞ ٝبْ ثبظیبثی التهبز  ٚثجهبت ؾیؿهتٓ
ٔبِی ٘مف وٕتطی ایفبء وٙس .فسْ ذطٚج ثب٘ه ٔطوعی زض ظٔبٖ ض٘ٚك ٔیتٛا٘س ٔٛخت قهىٌُیهطی
تٛضْ ٛ٘ ٚؾبٖ قسیس زض ٘طخٞبی ثٟط ٜقٛز .ؾیبؾت ٞبی اضظی ٔهیتٛا٘هس ثهب ٞهسف ثجهبت ٘هطخ اضظ ٚ
وبٞف فسْ تقبزَٞبی پِٛیٛ٘ 1ؾب٘بت خطیبٖ ؾطٔبی ٝضا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙجـ ٔ ٟٓضیؿه ثجهبت ٔهبِی،
ثٚ ٝیػ ٜزض وكٛضٞبی ٘ٛؽٟٛض ،وبٞف زٞس .ؾیبؾت ٔبِی ٘مف ٕٟٔی ضا زض وٙتطَ تمبضبی وُ ایفبء
ٔیوٙس٘ .ؿجت ثبالی ثسٞی ث ٚ GDP ٝوؿطی ثٛزخ ٝلبثُ تٛخٔ ٝهیتٛا٘ٙهس زأٙه ٝالهسأبت زِٚهت ضا
ثٚٝیػ ٜزض ٍٙٞبْ ضوٛز ٔحسٚز ٕ٘ٛز ٚ ٜفسْ ثجبت ٔبِی ضا تكسیس وٙٙس.
ؾطا٘دبْ ایٗ و ٝزِٚت ثطای فطآٞوهطزٖ ظٔیٙه ٝثجهبت ٔهبِی ثبیهس زض فهٛو ؾهغح فقّهی ضقهس
پیٍیطی ٔیق٘ٛس و ٝثٔ ٝإؾؿبت ٔبِی اخبظ ٜزازٔ ٜیقٛز ٚاضز فقبِیهتٞهبی زاضای ضیؿهه ثهبالتط ٚ
ضلبثت قسیستط ق٘ٛس .ایٗ أط ٔٛخت ٌؿتطـ افتجبضات  ٚوبٞف ضیؿه ٔیقٛز .زض فیٗ حبَ ،اٌط

1. Currency mismatches
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زِٚت ؾیبؾتٞبی زضؾتی اتربش ٘ىٙس چٙیٗ قطایغی ٔیتٛا٘س ٔٛخت قىٌُیهطی فهسْ تقهبزَٞهب ٚ
تضقیف اؾتب٘ساضزٞبی لطوزٞی ق٘ٛسِ .صا ٘حٚ ٜٛضٚز زِٚت زض ثبظاض ثب تٛخ ٝثه ٝقهطایظ التههبزی
ٔٛخٛز اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت.
ثبیس ایٗ ٘ىت ٝضا زض ٘ؾط زاقت و٘ ٝؾبضت  ٚضلبثت ٕٔىٗ اؾت شاتبً زض تقبضو ثب یىهسیٍط لهطاض
زاقت ٝثبقٙس٘ .ؾبضت ثٔ ٝساذّ ٝزض ؾیؿتٓ ثبظاض ٔٙتٟی ٔیٌطزز  ٚضلبثهت ثه ٝثؿهتطی ثهبظ ثهطای آظازی
فُٕ ٘یبظٔٙس اؾتٕٔ .ىٗ اؾهت تههٛض ٌهطزز وه ٝثه٘ ٝحهٛی ایهٗ زٔ ٚهیتٛا٘ٙهس زض وٙهبض یىهسیٍط
لطاضٌیط٘س  ٚتقبضضی ثیٗ آٖٞب ٚخٛز ٘ساضز .أبٛٔ ،ضٛؿ زض یه ٔف ْٟٛوّی ثٔ ٝیعاٖ زذبِت زِٚت
یب ٟ٘بزٞبی ٕ٘بیٙسٚ ٜی زض ثبظاض ٔطثٛط ٔیٌطزز .زِٚهت یهب زض ثهبظاض خٟهت افٕهبَ ٘ؾهبضت ٔساذّهٝ
ٔیوٙس یب ٔساذّ٘ ٝىطز ٚ ٜثبظاض ضا ث ٝضلبثت ٔیؾپبضز .اظ ایٗ ض ،ٚزضخٝای اظ زذبِت زِٚت زض ثهبظاض
ٚخٛز زاضز .زض ایٙدب زذبِت زض ٔمبثُ ضلبثت زض یه ٔف ْٟٛوّی لطاض زاز ٜقهس ٜاؾهت  ٚضلبثهت زض
لیبؼ ثب ا٘حهبض لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت.
ؾإاَ انّی ٕٟٔ ٚی و ٝزض ایٗ ضاثغ ٝپؽ اظ عط ٔیعاٖ ثٟی ٝٙزذبِت زِٚت زض ثبظاض ٔغط ٔیقهٛز
ایٗ اؾت و ٝزض زٚضاٖٞبی ٔرتّف التهبزی (ض٘ٚك  ٚضوٛز) چٍ ٝ٘ٛثبیس ٘ؾهبضت نهٛضت ٌیهطز؟ ٔهطظ
زذبِت ٘ ٚؾبضت ودبؾت؟ اظ اثعاضٞب ٔ ٚتغیطٞبی ٘ؾبضت ث ٝچ٘ ٝحٛی ٚچٍ ٝ٘ٛاؾتفبز ٜقٛز؟
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جذيل  .1چزخٍَبی تجبری ي ياکىشَبی سیبستی
اقذامبت احتیبطی خزد

چزخٍ تجبری

اقذامبت احتیبطی کالن

ض٘ٚك

فسْ ٘یبظ ثٔ ٝساذّ( ٝثب٘هٞب ؾٛزآٚضی

ضقس لیٕت زاضاییٞب ،افتجبضات ظیبز،

ثبال زاض٘س ٔ ٚیتٛا٘ٙس ؾطٔبی٘ ٚ ٝمسیٍٙی

اضائ ٝفُّ ضیؿه ؾیؿتٕی ،تٙؾیٓ فسْ

ضیؿه ثبالتط ( أب ٔحسٚز قس ،)ٜثبظزٞی

ضا تٙؾیٓ وٙٙس).

تقبزَٞبی قسیس  ٚیب تمٛیت

ثبال ،ذٛـثیٙی ثیف اظ حس،

ٔساذّ ٝزض اؾتب٘ساضزٞبی پصیطٜٛ٘یؿی

ا٘قغبفپصیطی ؾیؿتٓ ٔبِی

اؾتب٘ساضزٞبی ضٕب٘تی پبییٗ  ٚاٞطْ ثٙسی

خٟت ثطضؾی خعئیبت ثیكتط ٔیتٛا٘س

افعایف شذبیط خجطا٘ی ٘مسیٍٙی

ثؿیبض ظیبز

ٔٙبؾت ثبقس.

ضوٛز ٘ٛؿ  ( 1ثس ٖٚثحطاٖ)

حفؼ ثجبت ٔإؾؿبت ٔبِی

وبٞف زض ضقس افتجبضات ،وبٞف یب

تثجیت (یب افعایف ا٘تربثی) ٘ؿجتٞبی

ثجبت زض لیٕت زاضاییٞب ،ثبظزٞی پبییٗتط

٘مسیٍٙی  ٚؾطٔبیٔ ،ٝحسٚزیت ثط تمؿیٓ

 ٚفسْ وبٞف افتٕبز

ؾٛز  ٚثطضؾی زلیكتط

ضوٛز ٘ٛؿ  ( 2ظٔبٖ ثحطاٖ)
وبٞف زض اٞطْثٙسی ،افت لبثُتٛخ ٝزض
لیٕت زاضاییٞب ث ٝفّت حطاج آٟ٘ب،
ظیبٖٞبی ثعضي ٔبِی  ٚوبٞف افتٕبز

ٕٔب٘قت خسی اظ وبٞف اٞطْثٙسی
ٔدٛظ ایدبز شذبیط خجطا٘ی ٘مسیٍٙی ٚ
ؾطٔبیٝ
ایدبز ٔدسز افتٕبز زض ؾیؿتٓ ٔبِی ٚ

ایدبز ٔدسز افتٕبز زض ٔإؾؿبت

خٌّٛیطی اظ وبٞف اٞطْثٙسی

افعایف ٘ؿجتٞبی ٘مسیٍٙی  ٚؾطٔبیٚ ٝ

وبٞف شذبیط ٘مسیٍٙی  ٚؾطٔبی ٝه زض

ثطضؾی زلیكتط  ٚتحُٕ ثیكتط

نٛضتی و ٝوبفی ثٙؾط ثیبیٙسه یب افعایف
آٖٞب زض نٛضت فسْ افتٕبز

ثبظٌكت

حٕبیت اظ ٘ؿجتٞبی ٘مسیٍٙی  ٚؾطٔبیٝ

اٞطْثٙسی ٔدسز آٌبٞب٘ ،ٝضقس ٔتٛؾغی

و ٝزض ع َٛثحطاٖ ثبظؾبظی قسٜا٘س  ٚزض

زض لیٕت زاضاییٞب  ٚافتجبضات

نٛضت ٘یبظ افعایف آٖٞب

فسْ ٘یبظ ثٔ ٝساذّٝ

ٔأذصOsiński and Hoogduin, (2013) :

 .0وتیجٍگیزی
٘ؾبضت احتیبعی ثط ثبظاضٞبی ٔبِی تهب لجهُ اظ ٚلهٛؿ ثحهطاٖ ٔهبِی التههبز خٟهب٘ی زض ؾهبَ 2007
ٔیالزی فٕستبً ث٘ ٝؾبضت احتیبعی ذطز ٔحسٚز ثٛز .ثحطاٖ ٔبِی التهبز خٟب٘ی ٘كهبٖ زاز وه٘ ٝؾهبضت
احتیبعی ذطز  ٕٝٞضیؿهٞبی ثبظاضٞبی ٔبِی ،ثٚ ٝیػ ٜضیؿهه ؾیؿهتٕی ،ضا پٛقهف ٕ٘هیزٞهسِ .هصا
ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ٘ؾبضت احتیبعی والٖ ٔغط قس  ٚؾبذتبضٞبی ٘ؾبضتی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ثهطای
 ٚوالٖ زض فیٗ ٔتفبٚت ثٛزٖ ،زض ٔٛاضزی ثب یىسیٍط ٓٞپٛقب٘ی زاض٘س  ٚثه ٝعهٛض وّهی یىهسیٍط ضا
تىٕیُ ٔیوٙٙس.
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ٕٞبٖ عٛض و ٝزض ذهٛل وّیت ٘ؾبْ ٘ؾبضت ٔبِی اتفبق ٘ؾط ٚخٛز ٘ساضز ٘ ٚؾهبْ ٘ؾهبضت ٔهبِی اظ
یه وكٛض ث ٝوكٛض زیٍط تفبٚت زاضز ،زض ذهٛل ٟ٘بز ٔطتجظ ثب ٘ؾبضت احتیبعی والٖ ٘یع ٔسَٞهبی
ٔرتّفی ٚخٛز زاض٘س ٟ٘ ٚبز ٘بؽط ٔ ٚمطضاتٌصاض احتیبعی والٖ زض  ٕٝٞوكٛضٞب ٔكبث٘ ٓٞ ٝیؿت.
زض پبیبٖ ذبعط ٘كبٖ ٔیقٛز و ٝثبیس تٛخ ٝزاقهت وه ٝالظْ اؾهت زِٚهت ٞهب ٟ٘ ٚبزٞهبی ٘هبؽط ٚ
ٔمطضاتٌصاض ثبظاضٞبی ٔبِیٚ ،اوٙفٞبی ؾیبؾتی ٘ ٚح ٜٛافٕبَ ٘ؾبضت ضا ثب ِحبػ قطایظ التههبزی
 ٚایٗ و ٝالتهبز اظ ٘ؾط ضوٛز  ٚض٘ٚك زض چٔ ٝطحّٝای لطاض زاضز ،افٕبَ ٕ٘بیٙس.
ؾبذتبض ٔمطضاتٌصاضی ٘ ٚؾبضتی ٔٛخٛز ٘ؾبْ ٔبِی ایهطاٖ ٔمهطضاتٌهصاضی ٘ ٚؾهبضت احتیهبعی
والٖ ضا پٛقف ٕ٘یزٞس  ٚثبِغجـ ٟ٘بز یب ٟ٘بزٞبیی ٘یع ثطای ایٗ ٔٙؾهٛض زیهس٘ ٜكهس ٜا٘هسِ .هصا ٘ؾهبضت
احتیبعی والٖ یىی اظ ٔٛاضز ٕٟٔی اؾت و ٝثبیس زض ٔٛضز آٖ تهٕیٌٓیطی قٛز.
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