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  مالی هایبحران پایشنهادهای 
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 مقدمه

جا که باشد. از آنوقوع بحران می قرار دارند،ترین مسائلی که بازارهای مالی همواره در معرض آن یکی از مهم

اتخاذ تدابیر ها همواره به دنبال دولت ،دهندهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میبازارهای مالی تمامی بخش

ر بسیاری از کشورها نهادهایی به منظور پایش دباشند. بازارها می گیری از وقوع بحران در اینپیشالزم جهت 

های گذشته و ابزارهای در گونه نهادها با مطالعه بحرانریسک بازارهای مالی تاسیس شده است. اینبحران و 

با ایجاد شده  نهادهایاجمالی به بررسی  ،در این گزارشپردازند. گیری از ایجاد دوباره آن میدست به پیش

در دو کشور ایاالت متحده آمریکا و های مالی جلوگیری از بحرانهایی جهت اتخاذ سیاستو  هدف پایش

 پردازیم.میآلمان 

 

 1(FCICکمیته تحقیقات بحران مالی )

، توسط 2و وال استریتآمریکا  2007-2010 این کمیته به منظور انجام تحقیقات در مورد دالیل بحران مالی

که  3توان عملکرد این کمیته را با عملکرد کمیته پکورا. میه استایجاد گردید عضو 10با تعیین  دولت آمریکا

در آمریکا  1932جهت مطالعه دالیل سقوط شاخص سهام در وال استریت به دنبال بحران بانکی و پولی در سال 

 تشکیل شد، مقایسه کرد. 

  فعالیت کمیتهعملکرد و 

خالصه تشکیل شد.  4 2009بخش پنجم قانون اجرا و بهبود سال  در راستای اجرای کمیته تحقیقات بحران مالی،

 بخش پنجم این قانون که توسط باراک اوباما امضا شد عبارت است از:

o  بررسی علل ایجاد بحران مالی و اقتصادی جهانی و داخلیجهت  نفره 10تشکیل هیئت. 

                                                           
1    Financial Crisis Inquiry Commission 
2    Wall Street 
3    Pecora Commission 
4    Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009 
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o های مینهو مطرح در سطح جهانی در زدر کنگره باید از میان افراد شناخته شده عضای این کمیته، ا

 نتخاب شوند.اگذاری بازار، مالیات، مالی، اقتصادی، حمایت از مصرف کنندگان و مسکن بانکداری، قانون

o ئیس رتخاب شود. رئیس و نائب ب رئیس توسط اقلیت انباید توسط اکثریت مجلس و نای تهرئیس کمی

 باشند. نباید از یک حزب سیاسی

o :تعیین فعالیت کمیته به شرح ذیل 

 های ذیل:بررسی دالیل بحران مالی و اقتصادی اخیر در آمریکا و مطالعه بخش .1

 های مالی شامل تقلب و کالهبرداری از مشتریان در بخش رهن؛الف( تقلب در بخش

 ها؛های نظارتی و وسعت قوانین و شکست آنگذاری ایالتی و فدرال، شامل نیازمندیب( قانون

های المللی و عدم توازن مالی در دولتای بین، جریان سرمایه1انداز در سطح جهانیپ( عدم توازن پس

 مختلف؛

 اعتباری؛ های پولی وت( سیاست

 ث( استانداردهای حسابداری شامل ارزش منصفانه و ارزش بازار و اصالح ترازنامه؛

 گذاری؛ج( مالیات، ابزارهای مالی و سرمایه

 مالی؛ ای و مقرراتی بر روی اهرم و نقدینگی، شامل ساختار سرمایه نهادهایهای سرمایهد( نیازمندی

 های این موسسات؛ها و ضریب اطمینان رتبهبندی شرکتبندی، استفاده از رتبهذ( موسسات رتبه

جهت افزایش اعتبار و  2ها به اوراق بهادار، با استفاده از مدل ایجاد و عرضهدهی و تبدیل داراییص( قرض

 انتقال ریسک؛

بر  (Too-big-to-fail) بیش از حد بزرگ شده برای ورشکسته شدن هایض( بررسی اثرات شرکت

 انتظارات بازار؛

 ط( حاکمیت شرکتی، شامل اثر تغییر از شراکت به سهامی شدن؛

 ظ( قوانین بخش مسکن؛

 ها و ابزارهای مالی بدون قانون شامل سواپ نکول اعتباری؛ع( مشتقه

 غ( فروش استقراضی؛

 دهی اعتباری؛های ریسک و رتبهددی، شامل مدلهای عموسسات مالی متکی بر مدلف( 

                                                           
1     Global Imbalance of Savings 
2     Originate-to-Distribute Model 
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 ق( ساختار قانونی موسسات مالی، به منظور بررسی آربیتراژ مقرراتی؛

 گیری و مبنای موسسات مالی؛ک( کیفیت تصمیم

 سی علل شکست هر بخش ار موسسات مالی؛برر .2

 ؛"ذ"در مورد بخش  تهیه گزارش .3

 بررسی هر بخش، فرد، موسسه که از قوانین تخلف کرده است؛ .4

 ایجاد قوانین و استاندارد جدید برای موسسات و ابزارهای مالی. .5

دهی، مقررات ها و اسننتانداردهای گزارشی در خصننوص روششنننهاداتیپ گیری از بحران،کمیته برای پیشاین 

. به عالوه، این نمایدارائه میبینی بحران و آزمون اسنننتره به منظور مدیریت ریسنننک های پیشمدلنظارتی و 

، 2011پردازد. در آوریل کمیته به بررسی وضعیت موسسات مالی بزرگ با هدف نجات از بحران مالی ممکن می

گزارشننی در خصننوص بحران مالی آمریکا و وال اسننتریت با عنوان ، 1کمیته فرعی تحقیقات اوراق بهادار آمریکا

سقوط مالی شناخته می 3کابرن -که با عنوان گزارش لوین- 2تجزیه و تحلیل  شر کرد -شودنیز  که در ادامه منت

 .نکات مهم آن ارائه خواهد شد

  بحران بررسیاقدامات اصلی جهت 

 گیرد:جهت بررسی بحران اقدامات زیر صورت می

 ت در برابر بحران،مریزی جهت جلوگیری و مقاوبرنامه 

 پذیری و ریسک،ارزیابی آسیب 

 ،طراحی ابزارهای شناسایی و کنترل ریسک 

 بحران، مقابله با سازی برنامهتوسعه و پیاده 

 سازی ریسک،شبیه 

 ح کالن،دهی به منظور پایش در سطتحلیل و گزارش 

 

 

                                                           
1     United States Senate Homeland Security Permanent Subcommittee on Investigations 
2     Anatomy of a Financial Collapse 
3     Levin-Coburn Report 
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 نتایج مطالعات کمیته 

بود که بحران قابل پیشگیری  پس از انجام مطالعات فراوان، در نهایت نتایج به دست آمده حاکی از این موضوع

وام بدون  اعطای علت عواملی چونها به این بحران بوده و توجه الزم به هشدارهای قبل از آن، صورت نگرفته است.

ایجاد ها باالتر از قیمت واقعی، گذاری نمودن داراییها و ارزشگذاری ضعیف، حبابی شدن قیمتقانون  پشتوانه،

اطالعات زیادی نظیر قابل  ،آمریکا بوره . با مطالعه افت شاخص بوره چین )شانگهای( و تاثیر آن برشده است

تواند های مورد بررسی در مطالعات این کمیته میگیری بودن این بحران به دست آمد. شاخصینی و پیشبپیش

های بینی شرایط نامطلوب در بازار سرمایه باشد. این بحران در نتیجه فعالیتنمایانگر مسیرمناسبی جهت پیش

هشدارهای موجود در مورد ریسک سیستمی مورد توجه قرار  وحوادث طبیعی بوده و نه کامپیوتری و  ،انسانی

ه ثبات بازار گردید های زیادی دیده شده که موجب از بین رفتنستیکا ،گذاری و نظارتنگرفته است. در قانون

توان به این صورت بیان کرد: را می 2008سه دلیل اصلی برای بحران سال مطابق تحقیقات این کمیته، . است

ها ارزان بودن پول براساه نرخ بهره، اعطای بیش از اندازه تسهیالت به سه بخش اقتصاد )مشتریان حقیقی، شرکت

دهی موسسات مالی از روش قوانین گزارش 2001نگری و استانداردهای قوی. از سال و دولت( و فقدان آینده

توان به به صورت اجمال، نکات اصلی گزارش مفصل کمیته را میهزینه پایه به ارزش پایاپای بازار تغییر کرد. 

 ضورت ذیل بیان نمود: 

برخالف عقیده بسیاری در وال استریت و واشینگتن که بحران را غیر قابل  بحران قابل پیشگیری بود: -

کافی ها توجه دانستند، کمیته نشان داد که هشدارهایی وجود داشت که به آنگیری میبینی و پیشپیش

 نشده است.

توانست کمیسیون بوره و اوراق بهادار، می بازارهای مالی شد: یثباتبیهای ضعیف، موجب قوانین و نظارت -

 های تامین سرمایه درخواست کند. سرمایه احتیاطی بیشتری از شرکت

های بزرگ در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در نهادهای مالی مهم سیستمی، یکی از دالیل شکست -

 کلیدی ایجاد بحران بود.

 های ریسکی و عدم شفافیت، سیستم مالی را در بحران قرار داد.گذاری، سرمایهزیاداستقراض  -

 های نادرست دولت برای مقابله با شرایط، به بحران دامن زد.العملعکس -

 دهای حسابداری نادرست و عدم رعایت اخالق مالی.راستاندا -

 های رهنی، منجر به دامن زدن به بحران گردید.رهن و تبدیل به اوراق بهادار کردن وام -سقوط استقراض -
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 ورس، به شدت بحران افزود.های فرابمشتقه -

 بندی اعتباری، یکی از مهمترین عوامل شکست مالی بود.شکست موسسات رتبه -

 بینی کننده وضعیت بازار آتی، به کار گرفته نشده بود.های پیشها و شاخصمدل -

 

 ایجادکننده ثبات در بازار مالی آلمان ،(BaFin) 1مرجع نظارتی اتحادیه مالی آلمان

سازمان  800بانک،  2700نظارت بر  که یک نهاد نظارتی مستقل است ،مرجع نظارتی اتحادیه مالی آلمان

های بیمه، معامالت ها، شرکتنظارت بر بانک ،بیمه را بر عهده دارد. وظیفه اصلی این نهاد 700مالی و بیش از 

اوراق بهادار و ایجاد شرایط اطمینان و یکپارچگی و تثبیت در سیستم مالی آلمان است. این نهاد باید اطمینان 

شود. این های آلمان مطابق با قانون معامالت اوراق بهادار عمل میحاصل کند که در بازار اوراق بهادار و مشتقه

باشد. به این منظور و دستکاری قیمت می دارندگان اطالعات نهانیعیت معامالت فعالیت شامل نظارت بر ممنو

BaFin این اطالعات برای کشف معامالت  و از یآوراطالعات مربوط به معامالت تمامی اوراق بهادار را جمع

ها سازی شرکتنظارت بر شفاف ،این . عالوه برکندتکاری قیمت و یا بازار استفاده می، دسدارندگان اطالعات نهانی

، این نهاد با مسائلی نظیر ادغام و ترکیب و به عالوهبا قوانین مورد نیاز نیز از جمله کارهای این نهاد است. 

المللی ح داخلی و بینها نیز درگیر است. به منظور اجرای مدیریت ریسک، آزمون استره در سطتصاحب شرکت

 پردازد.بینی بحران و آزمون استره میهای پیشگیرد. بافین به کنترل ریسک سیستمی از طریق مدلصورت می

پیش  از یشمالی را بهای نظارت بر بازارهای مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل هایبروز بحران

 .گذاران قرار داده استمورد توجه سیاست

 ایجاد ثبات مالی 

تواند به تاسیس شد. در مواقع ضروری این کمیته می 2کمیته ثبات مالی آلمان، تحت قانون ثبات مالی آلمان

اگر بافین تهدیدی را در ثبات منظور جلوگیری از تهدیدات بالقوه، هشدارهای محرمانه یا عمومی منتشر کند. 

گیری از بحران پیشنهاد هایی را برای پیشمالی احساه کند آن را با این کمیته در میان گذاشته و راه حل

عمل کرده  2013ها از ژانویه سال کند. کمیته ریسک بافین، به عنوان مرجع نظارتی احتیاط در برابر ریسکمی

نگری و نظارت بر ریسک نهادهای مالی تشکیل شده است. مبحث کمیته جهت افزایش قدرت آینده ایناست. 

                                                           
1    Federal Financial Supervisory Authority 
2    Gesetz zur Überwachung der Finanzstabilität – FinStabG 
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احتمال آنکه اتفاقی  باشند.با اهمیت می وسسات مالی است که از نظر سیستمیبعدی در ایجاد ثبات توجه به م

دهد به برهم زدن ثبات و یا سقوط در کل صنعت یا اقتصاد منجر شود، ریسک سیستمی که در یک شرکت رخ می

نامیده  ’’Too big to fail’‘ها مطرح است، در اصطالح هایی که ریسک سیستمی برای آننام دارد. شرکت

وجوه  انیجر هیلمنجر به تس هیای وابسته به بازار سرماها و برخی نهادهگری در بانکعملکرد واسطه شوند.می

نهادهای ورشکستگی  همین علت،به . گرددیاستفاده از ابزارهای مالی م قیو حفظ بازارها از طر انیمشتر نیب

 یستمیس سکیر ی وجوداصل دیتهد اقتصاد خواهد داشت. نهادها بر روی ریتری نسبت به سااثرات مخرب مالی،

های برای بنگاه هیسرما نهیو هز افتهی شیتقاضا برای اوراق دولتی به شدت افزا سک،یر نیهنگام بروز ا است.

از دو منبع  یستمیس سکیر اقتصاد خواهد شد. فیو در مجموع منجر به تضع ابدیمی شیاقتصادی به شدت افزا

 Too) یستمیس تیبا اهم یموسسات مال گذار و وقفه در سیستم پرداخت.شود: رفتار هیجانی سرمایهیحاصل م

big to fail firms) زیرا مطمئن  ،ممکن است تمایل داشته باشند بیش از حد مطلوب پذیرش ریسک نمایند

هستند درصورت ورشکستگی مورد حمایت دولت واقع خواهند شد. در خصوص ثبات بازار سرمایه، قوانینی به 

 منظور استقراض اوراق بهادار و شفافیت ایجاد گردیده است. 

گذاران سه در اختیار سرمایهکند و اطالعاتی را جهت مقایبیمه می ها راگذاری در برخی صندوقرمایهبافین س

های مربوط به ابزارهای مالی، کارمزدها و سایر نماید که ریسکدهد. برای مثال مستنداتی را منتشر میقرار می

گیری ار بر نتیجهگری یکی از عوامل تاثیرگذگیرد. استانداردهای گزارشاطالعات جهت مقایسه را دربر می

گذاران است. به این منظور قوانین و مقررات زیادی توسط بافین پیشنهاد و منتشر شده است. یکی دیگر سرمایه

ها و اثرگذاری بر قیمت سهام و ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از از اقدامات مهم، جلوگیری از دستکاری قیمت

ها موجب ای با دستکاری قیمتدهد که عدهسرمایه گذاران است. این اتفاق زمانی رخ می زیان بیش از حد

 ناآرامی بازار شوند. ممنوعیت فروش یکجا در برخی شرایط خاص از جمله این اقدامات است.
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 جمع بندی

گیری ها قابل پیشای پیشین، بسیاری از بحرانهطبق مطالعات صورت گرفته مبنی بر تجربیات حاصل از بحران

توجه الزم صورت نگرفته و منجر به ایجاد شرایط نامطلوب در بازارهای مالی  وجودمهای هشداراند که به بوده

ها و ایجاد گردیده و شاخص ، نهادهاییگردیده است. در بسیاری از کشورها به منظور مطالعات و ارائه راهکار

گیری از آن و یا مقابله در حین وقوع معرفی شده است. استفاده ابزارهای بسیاری در شناخت شرایط بحران، پیش

 تواند تاثیر فراوانی در آینده بازارهای مالی داشته باشد.ها، تجربیات و ابزارها میاز این شاخص

 

 


