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گسترده   شیوع  درگیر  کشورها  و  جوامع  کلیه  که  بحرانی  بسیار  روزهای  این  کرونا    روس یودر 

(Covid-19)   ها و افراد در صدد کمک به حل این معضل بزرگ و  ها، پژوهشکدههستند، بسیاری از دانشگاه

بحران نه تنها از نظر پزشکی و بهداشتی بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی  کاهش تبعات ناشی از آن هستند. این  

هم جهان را متأثر ساخته است به طوری که پس از عبور از آن قطعاً شاهد تغییرات زیادی در رفتار جوامع و  

توان ادعا  ها خواهیم بود. اگر بتوان تجربیات این دوران را به خوبی به دوران پس از کرونا انتقال داد، می دولت 

است که به امور  "  19اقتصاد در زمان کووید  "نمود که تجربه را تجربه نکردیم. مقاله پیش رو برگرفته از کتاب  

های درست و کنترل هوشمندانه  گیری بانکی و مالی در این دوران پرداخته و بر این نکته تأکید دارد که با تصمیم 

بور کرد. الزم به ذکر است بر اساس اظهارات نویسندگان، کتاب  توان از این دوران به سالمت عو به موقع می 

فوق با شتاب زیادی به نگارش در آمده است، لیکن تالش شده است تا ضمن امانت داری در ترجمه، عجله  

 ها جبران گردد. نویسنده با ترجمه آزادتر و ارائه توضیحات در زیر نویس 
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بینی تأثیر ویروس کرونا بر سیستم  ، بنابراین در این مقاله سعی در پیش1اقتصاددانان پیشگو نیستند 

اتفاقاتی که امکان  گذاری جهانی و یا اقتصاد جهانی وجود ندارد. در عوض تالش شده که تفسیری از  سرمایه

های آینده رخ دهند، ارائه گردد. بدیهی است که میزان تأثیر ویروس کرونا بر سیستم مالی جهان  دارد در ماه 

 به سه نکته بستگی دارد: 

 میزان گسترش آن در سطح جهان و تأثیر آن بر فعالیت اقتصادی  -1

 و بیماریشوک  این  در برابر ی و پول ی مال استیس  یهاواکنش   -2

 هابه شکنندگی احتمالی بانک  ینظارت  نهادهای  واکنش  -3

  2009و    2008های  رکود اقتصادی که در حال حاضر جهان با آن مواجه است همانند رکود اقتصادی سال

های پولی کمتری  در حالی که امروزه سیاست میالدی است که گریبان بسیاری از کشورهای دنیا را گرفت.

های بیشتری را  ها، گزینه نامهاما مقررات بانکی و آئین   ،وجود دارد   2008سال  نسبت به آن رکود بزرگ در  

ها برای  ، سوال اینجاست که آیا واقعاً این گزینه 2دهند های اقتصادی ارائه می سال گذشته به بنگاه  12نسبت به  

این نکات پاسخ داده شود.  مقابله با بحران مناسب هستند یا خیر. در این مقاله تالش شده است که به تمامی  

تری نیز در رابطه با شیوع ویروس کرونا و آثار و  های حائز اهمیت و حیاتیرود که سوالهر چند انتظار می 

 های مخرب آن بر اقتصاد وجود داشته باشد.آسیب

ست  های مربوط به ویروس موقت و کوتاه مدت اشود این است که آیا آسیبل مهمی که مطرح می ئیکی از مسا

تواند  س است که این خود می تر خسارات اقتصادی ناشی از شوک ویروله مهم ئ ؟ و مس3یا بلند مدت و پایدار

 
ثرات  یکی از مهمترین کارهای اقتصاددانان به وسیله نرم افزارهای مختلف و اقتصاد سنجی که ترکیبی است از آمار، ریاضی و اقتصاد، پیش بینی ا  -  1

ر گردد. پر واضح  تتر و واقعیکنند تا شرایط پیش بینی راحتها اقتصاددانان ابتدا فروضی را تعریف میاقتصادی در آینده است. البته در این پیش بینی

دهد و آنچه پیش بینی شده است  باشند، لذا امکان مقداری انحراف از آنچه رخ میاست از آنجایی که متغیرهای بیشماری در یک پیش بینی دخیل می

 وجود دارد.  

ها و صنایع داشتند، ولی  وی عملکرد بانکها مانور زیادی رهای مرکزی و دولتها شروع شد، بانکمشکل از بانک 2008از آنجایی که در بحران سال  - 2

های پولی و مالی  در این بحران بدلیل اینکه کل اقتصاد ناشی از بحران کرونا هم از طرف تقاضا و هم عرضه دچار مشکل شده است، لذا اتخاذ سیاست

 بخوبی تاثیر گذار نیستند.

ز کشورها بدلیل تصمیم درست و به موقع تعدیل و جبران خسارت ها می تواند خیلی  تاثیر این شوک برای کشورها می تواند متفاوت باشد، در بعضی ا  - 3

تواند طوالنی مدت  باشد، که به معنی شیب تند آن و کوتاه مدت بودن آن است. در بعضی دیگر از کشورها این دوران می  Vسریع اتفاق بیفتد و به شکل 

تر خواهد بود و به نظر  وجود دارد. برای بخش خدمات این بحران سخت ن شروع و خاتمه بحرانباشد که به معنی این است که یک فاصله بی Uو به شکل  

 : کرونا روسیدر زمان و یو مال یامور بانک -2                       
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عواقب ناگواری برای سیستم مالی داشته باشد. در صورت بروز یک اختالل موقت در زنجیره تأمین تقاضای  

بانک مصرف  بنگاهها میکنندگان،  از  شو توانند  با  اقتصادی درگیر  توسط  های  ایجاد شده  رکود  از  ک حاصل 

از جانب سیستم ایجاد روابط نزدیک و  بیماری حمایت کنند. به خصوص حمایت  از طریق  اروپا  بانکی  های 

بانک  بین  مدت  اقتصادی.  طوالنی  مؤسسات  و  وام   ریاخ  قاتی تحقها  که  است  داده  و    دهندگاننشان 

  در زمان رکودها  و بنگاهها  دانش گسترده خود، به شرکت توانند بر اساس  ی م   در این مواقع  کنندگان مالیتامین

. از سوی دیگر یک بحران یا رکود اقتصادی  1)بولتون و همکاران، بک و همکاران(  کمک کنند   ی و بحران اقتصاد 

در بورس اوراق بهادار در    حیتصح  ی به جاها فشار بیاورد.  ها و بدهیتواند در پرداخت ها می تر بر بانک طوالنی

اصلی    عاملتواند  ی که م   هستند اعتبار(    نیتأم   یانجماد بازارها  ن ی)و همچن  معوق  یهاوام   نیسرتاسر جهان، ا

در   احتماالً بلکه شوند باز پرداخت نمی بالفاصله معوق  یهاحال، وام  نیبا ا د.نها باش بانک  شکنندگی  تضعیف و 

نامطلوب    ریتأث  یابیارز  یبرا راه    ک)آن هم با یک شرایط نامطلوب( پرداخت خواهند شد. ی  2020دوم سال    مهین

  .شود  یدر سراسر جهان انجام م  مکانیسم نظارت واحد است که توسط    2استرس ، تست  شرایطی   نیچنو منفی  

  ی ( و اداره بانکسیستم نظارت بانکی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا  :SSMنظارت )  سمیاز جمله توسط مکان

سال    در   تست استرس   . گرددانجام می   اروپا  ه یو اتحاد  اروپا  یهابانک  ن یبزرگتر  در خصوص  که  3(EBA)اروپا  

برای پول(ی )کاهش  از سقوط تجمع  حاکی  2018 با چنین    به سه سال قبل  نسبت   ٪3/8  تقاضا  بود.  خود 

ها تغییرات زیادی در  هایی اگرچه که بانکشوک   نیپس از چن   ی که حت  دند یرس   جهینت   نیبه ا  ی نامطلوب  شرایط 

  . ، خواهد بود%1/10  )سهام عادی مشترک(  ،  41CETمتوسط نسبت    اما باز هم  ،رویکرد خود انجام خواهند داد

، و  گرددها  کشورها و بانکدر   یادیز  راتییتغی منجر به ایجاد  نامطلوب  شرایط   نیچن امکان دارد،  استی  هیبد 

 باشد.پذیرتر هزینه خواهد شد، بیشتر نیز می ها در مناطق آسیبهایی که وام آن این مشکالت در بانکمطمئناً  

های مناسب برای  تواند در نهایت منجر به رونق و جایگزین کردن راه حلمدارا کردن با گیرندگان وام هم می 

 
ند برابر  رسد که به شدت کاهش و سپس در پایان بحران در همان سطح قبلی باقی بماند. در واقع مردم تقاضا را برای مسافرت، تعطیالت و ... دو یا چمی

 کنند.نمی

1 - Bolton, et al. Beck, et al 
دارد به عنوان    یگسترده و نظارت  یآزمون استرس که مبنا  است.  هابانک  هی سرما  ت ی بر کفا  دیبا تاک  سک یر  ت ی ریمد   یبرا  ن ی نو  یکردیآزمون استرس رو   - 2

  ی بانک  ستمیناظر بر س ینهادهاکند و به یم  یبررس  ی بحران مال کی ها را در صورت رخداد  بانک  تی . آزمون استرس، وضعه استشد یمعرف  دیابزار جد  کی

  ی ها ییآسان دارا   ضیتعو ،  هاییدارا  ینیگز یجا   در حالها در  بانکمبهم    ترازنامه  )مثال در   ند رسا یم  یاری  و تحمل مشکالت آتی  هاها در عبور از بحرانو بانک

 (. هستند نیی پا سکیبا ر  یهاییباال با دارا  سکیبا ر

 

3 European Banking Authority 
4 -Common Equity Tier 1 (CET1) 
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ها گردد. از طرفی این امکان وجود دارد که واگذار کردن این سازوکارهای مالی به بازارها برای  گیرندگان وام 

در مورد    علمی بحث    کی که    ی در حال.  1گردد رسیدن به یک شرایط مطلوب، حتی منجر به بدتر شدن وضعیت  

  ی اداره بانک  هی استرس اول  های تستش ی، وجود دارد، تجربه آزمایا خیر  بهتر است  شهیهم  تیشفاف  ا یآ  نکهیا

هایی یی که در این آزمون ها شکست خورده اند همانهاکه بانک نشان می دهد  اروپا    هی در اتحاد  (EBA)اروپا  

اند و اینگونه برای خود اعتماد به نفس  کرده بحرانی تظاهر به خوب بودن وضعیت می هستند که در شرایط  

ها از طریق وضع مقررات دشوار  وارد کردن فشار به بانک   ی جا  های بانک مرکزی بهساختند. سیاستکاذب می 

نده به شرایط  با سازوکارهای محافظت کنخود در گردش  هیحفظ سرما با هاند بانکاجازه دهها، باید برای آن 

آن  از    یناش   ی دهد و ضررهای نشان نم  خود را   به سرعت  هاییان یضرر و ز  نیچنخود سامان دهند. به هرحال 

های ها و بخشنامه آیین نامه ، چارچوب  زمان  برهه از   نی. در همباشد ی نم  ی نیب  شی پقابل    2020سال    اواخر   تا

در    تصویب آزما  زین  هابانک شده  که  گیرند می قرار    شیمورد  سیاست،  بر  ترجیح  هم  به  گذاران  دادن  اجازه 

  ی از کیتنها    هاوام   ناشی از   ضرر است که خود عهده دار امورشان باشند.    حل و فصل  برای   سرپرستان و مراجع 

با بانک  ی در اکتبر گذشته، مؤسسه پول  است.  شکنندگی در بحران بع  امن کشور،    نیا  یاصل  یهاهنگ کنگ 

های  ویروس کرونا هم از چالش   بیماری  مانند هایی  مقابله با بحرانبحران انجام داد، که    یسازه یشب  ی برای نیتمر

گسترده  های  آسیب  تواند می   که  شرایط بحراندر    این امکان وجود دارد که   با این تجربه ها این تمرین بود.

تر باشند،  آماده   ی و فعاالن بازار مال  مرکزی های بانک  سیاستچه    هر   د. بر  ن یاز ببتوان    بوجود بیاورد را   ی اقتصاد

 و اقتصاد محدودتر خواهد شد. ی مال ستمیبه س  بیآس 

، خواه توسط  ستها( از دست دادن اعتماد به نفس بانکشودمی   مربوطی هم  )گرچه به دو مورد قبل  مورد دیگر 

  ی مال   ن یتأم  یبه بازارها  ی سترس از دست رفتن د  بازارها.  و خواه از سوی (  هاطبق آمار خود بانک گذاران )سپرده 

یک  به    شود   می بانک ها ظاهر    یهادر ترازنامه   شفاف ریغ  یهایی دارادر    چه زودتر از آن  ی لیتواند خی م  ی به راحت

کنندگان  تامین دهندگان و  به عنوان وام   یمرکز  یها بانک   عی . مداخله سر2مبدل گردد   کیستماتیس   اختالل

سیاست های مالی و پولی را    کدامگذارها  اما سیاست  بسیار حیاتی باشد.  تواند مالی در چنین شرایطی می  

  برخالف فدرال رزروبا وجود انجام اقداماتی پیشگیرانه  اروپا    ی، بانک مرکز وروی  حوزه در    دنبال خواهند کرد؟ 

 
تواند نقش مهمی ایفا نماید. البته این موضوع برای  ها میبنظر می رسد برای رسیدن به یک راه حل مطمئن، دخالت فعال ولی غیر مستقیم دولت  - 1

اند ایجاد مشکالت و اختالس های بیشماری را به دنبال  های و کیفیت نهادهای خوبی برخوردار نیستند، می توکشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت

 داشته باشد. 

ها  وار شاهد مشکالت را در دیگر بخشاختالل سیتماتیک نشان از آن دارد که با تغییر یک متغیر می تواند دیگر متغیر را به خطر انداخته و زنجیر  - 2

 خواهیم بود. 
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انگل  آمریکا بانک  است.    سیو  نموده  مصرف  را  حالمنابع خود  گز  ی در  هنوز  است  ممکن    ی برا  ییهانه یکه 

در   د بر تقاضای کل تاثیر بگذارد.توانی نم یاقدامات نی چن وجود داشته باشد. اما نرخ بهره ی در تغییررگذار یتأث

های بانکی، اثرات تقاضای کل را به  حال حاضر کاهش نرخ بهره منفی ممکن است با فشار بیشتر بر ترازنامه 

 سمت تعادل هدایت نماید.

آنچنان بازی ندارد.    یمانند آلمان، فضا میانه رو    یاز کشورها   یدر بعض   ژه یه وب  یمال  استی، س گریاز طرف د

های بیمه سالمت تاثیرات منفی  افزایش هزینه و    اتیاعالم کرده است که کاهش موقت مال  ی به تازگ  ایتالیا

، اگرچه مطمئناً  باشد در حال حاضر    کردیرو  نیترمعقول  نیرسد ای به نظر مها گذاشته است.  بسیار بر اقتصاد آن 

  ونیسیکم  از  ایتالیدولت ازیادی رو به رو خواهد کرد.    مشکالترا با    ایتالیا  هایبدهدر ادامه این وضعیت، این  

شیوع ویروس کرونا در این کشور و کسری بودجه، درخواست مساعدت کرده است.    رشد آمار  اروپا با توجه به

های کمیسیون اروپا تاثیر زیادی در وضعیت ایتالیا نخواهد داشت و این  یاسترسد س با این حال به نظر می 

ها فرو رفته و  کند که ایتالیا در حال حاضر تا چه میزان در مشکالت ناشی از بدهیبازار است که مشخص می 

و   ایتالیاوراق قرضه دولت ا  سود  شی، افزاطوفان اقتصادی  ک یدر  ها پایدار نخواهد شد.  وضعیتش به این زودی 

  ن یکه ممکن است در ابا این  را تحت فشار قرار دهد.   ا یتالیا  یهاتواند بانک ی م  هاوام   های ناشی از ان یز  شیافزا

های  سیاست  .نمودامر صرف نظر    نیاز ا  د یمطمئناً نبااما    ،ی وجود نداشته باشد خطراحتمال چنین  مرحله  

های جدید . این سیاستاست  شرایط معمول  هایسیاست  از  متفاوتمطمئناً    یداد یرودر چنین    اتخاذ شده

تا جایی پیش بروند که دیگر تمام مالحظات را کنار بگذارند و یا نیاز به یک بازنگری جدید در    ممکن است

توسط ماریو دراگی اقتصاددان ایتالیایی  ( )اعالم شده   OMT1انتقال پول آنالین:آشکار )   ی برنامه معامالت پول

در    یهماهنگ   وجود داشته باشد و همچنین ایجاد یک هرگز مورد استفاده قرار نگرفت(  که  2011تابستان    در

نمونه  ویروس کرونا    نماید این است کهگیری نهایی نزدیک می الزم باشد. چیزی که ما را به نتیجه   ورو ی  حوزه

است که به    یچالش  ن یا.  2ی آن بر آیند از عهده   د تواننکشورها به تنهایی نمی که    اقتصادی است  شوک   یک   بارز

فراتر   ( است.یجهان نیاز ضروری به مساعدت رغم ی)عل  مقابله با آن  یبرا یسطح مناسب در  روپاارسد  ی نظر م

  حوزه اروپا و    هی اتحاد  ی برای مال  یها  استیس   یهماهنگ   و   ی سالمت، اقتصاد  ستمیس   ی مربوط به هااز چالش

تواند به یک آزمایش تاریخی  خود می   ن یا  .تواند بسیار مشکل ساز شودنیز می   شرایط نامطلوب، وجود یک  وروی

 
1 -Outright Monetary Transactions (OMT) 

توان مشکالت جهان را به تنهایی حل کرد و از این پس کشورها باید در کنار  رسد این بحران شاید کشورها و جوامع را متقاعد نماید، که نمیبنظر می  - 2

گزینشی    هم برای حل مشکالت عمل کنند، زیرا این بحران نشان داد کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه جدا از هم نیستند و ویروس کرونا 

 عمل نمی کند.
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بلکه از نظر    ی اقتصادهای  استیاز نظر واکنش به س مبدل گردد، آن هم نه    ورو ی   حوزهاروپا و    ه ی اتحادمهم برای  

  .1ه های اتخاذی برای بهبود جامع به حفظ ارتباط موثر با شهروندان و سیاست تیاهم

داشته    ی مال  ستمیس   یبرا   یمهم  اریتواند عواقب بسیم   حالت در زمان شیوع، ویروس کرونا  نیتری ، در منف نهایتاً

ی برای مقابله با این ویروس و در صورت امکان تمرکز برای جلوگیری از  فور  اقداماتاست که    یهیبد   باشد.

به احتمال    یمال   هایستمیدر س   های بدهو برگشت  پرداخت    همه گیری این بیماری در سطح دنیا ضروری است.

ها اقدام کرد.  در فرصت مناسب نسبت به رفع آن توان  ی م  نی، بنابرادر مدت زمان کوتاه روی نخواهد داد  ادیز

اتفاقات اخیر مثل    در مورد اثرات کوتاه مدت  تیشکاوحشت و هراس آنی از وضعیت در بازار،  ،  گریاز طرف د

تواند در این دوران  های گذشته می تجارب حاصل از رویدادهای دهه   .باشد ممکن است اشتباه    زین  بازار نفت

در حال حاضر با آن    ی رویارویی با رویداد خطرناکی که رسد براکمک کننده باشد اما با این حال بنظر می 

توان ارائه  می   ی ات نظارتمقاممواجه شده ایم آمادگی الزم وجود نداشته است. مواردی که به عنوان توصیه به  

 نمود این است که: 

 ، شوند تمرکز  یمال  ستمیدر س   یاختالالت احتمال ی رو -1

بازارها  -2 را در  به نفس خود  نموده ومال   یاعتماد  تقویت  برا  حیصر  هایتدابیر و سیاستبا    ی    ی و روشن 

 رسیدگی آماده باشند، 

 آماده باشند.ناسازگار  یهابانک  ی احتمال تخلفات ی رسیدگی بهبرابا قاطعیت  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  ملت برای حل مشکل بخوبی آشکار گردید و نشان داد بدون همکاری هر دو طرف امکان مهار این بحران وجود ندارد  و  در این بحران مفهوم دولت   - 1

ان قدرت نمایی در حکمرانی خوب  عبور بهتر از این بحر ایت خود شهروندان دو چندان نمود. ها در امور شخصی شهروندان را با رضاز طرفی دخالت دولت

گیری و مدیریتی  ها پس از عبور از این بحران از طرف مردم نقد خواهند شد و خواهان تغییر در نهادهای تصمیم برای دولت ها خواهد بود و خیلی از دولت

 . شوندمی
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Thorsten Beck  در دانشکده    ییو دارا  یاستاد بانکدارCass Business  ریمد   نیهمچن  یدر لندن است. و  

استاد    2013تا    2008از سال    Beck  است.  یدر امور مال  یو هماهنگ کننده بازنگر  یاقتصاد  استیعامل س 

  یبانک جهان  قی در بخش تحق  نیاز ا  شیپ  بود.  لبورگیاروپا در دانشگاه ت  یموسس مرکز بانکدار  سیاقتصاد و رئ

  ADBاروپا،    ون یسیپول، کم  ی الملل  ن یاروپا، صندوق ب  ی بانک مرکزدر  به عنوان مشاور    ن یکار کرده و همچن

  ی و مال  یامور بانک  در حوزه   ی و   یاس یس   هایفعالیتو    قاتی تحقفعالیت کرده است.    و شرکت توسعه آلمان 

ی  و مجله رشد اقتصاد  ی، مجله اقتصاد پول ی، ژورنال اقتصاد مالیدر مجله مال  که تا کنونها متمرکز بوده  شرکت

اروپا  یو  یاس یو س   یقات یتحق  هایتمرکز فعالیت  است.  گردیدهمنتشر   جنوب  ،  یو غرب  ی، مرکزی شرق  یبر 

  ( CEPR)  یاقتصاد   یهااستیس   قاتی عضو پژوهش در مرکز تحق  نیاو همچن  .باشد می   نیالت  یکایو آمر   آفریقا

، کانزاس  کاستاریکا،  توبینگن  هایدر دانشگاه   Beckاست.    CESifoیرکز مطالعات اقتصادمدر لندن و همکار  

 به تحصیل پرداخته است.  اینیرجیو و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سندهیدرباره نو -3                      
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:SSM مسئول نظارت بانکی در کشورهای عضو می باشد. 

 

 

 

 

 نظارت بر سیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NCAs:   گروه های کاری متشکل از نمایندگان بانک مرکزی اروپا که نظارت مستقیم بر موسسات کم اهمیت را منوط به نظارت

 در نظارت بر موسسات مشارکت دارد. SSMدهد و همچنین به عنوان میزبان در  بر بانک مرکزی اروپا انجام می

JSTs:  با    ییهامجموعه  ریو از ز  کنند یم   تیکشور بصورت عضو فعال  کیاز    شیدر ب  یکه با مشارکت قابل توجه  یی هابانک

 شده است. لیتشک  یشعبه محل ایشعبه  تیذیربط بسته به اهم یسرپرستان مل  یتمام

تصمیمات مربوط به عملکرد وظایف نظارتی بانک مرکزی اروپا توسط شورای به عنوان یک قاعده،    :  SSMتصمیم گیری در  

شود شود بر اساس این رویه پیش نویس تصمیمات کامل توسط هیت نظارت تصویب میمدیریت به روش غیر اعتراضی اتخاذ می

ورتی تصویب می شود که  گردد. پیش نویس تصمیمات کامل در صو در نهایت برای تصمیم نهایی به شورای مدیریت ارائه می

گردد  روز کاری اعتراض کنند. رویه عدم اعتراض نه تنها برای تصمیمات نظارتی فردی اعمال می  10شورای مدیریت در حد اکثر  

 رود. بلکه در اعمال حقوقی بانک مرکزی اروپا نیز به کار می

 

 بانک مرکزی اروپا 

JSTs NCAs 

 تصمیمات افقی و تخصصی 

 موسسات مهم  موسسات با اهمیت کمتر  

 نظارت مستقیم  نظارت غیر مستقیم

 پشتیبانی

 :حاتیتوض  -4                       
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