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 المللیاستانداردهای بین

 عیف، در معرض توقف و متوقفهای ضدر قبال بانک

 

 

 

 
 

 

 

 چكیده

 تدوین به وادار را اقتصادی سياستگذاران و اقتصاددانان اخير، هایدهه در متعدد مالی هایبحران تجربه

 از لقب ضعيف مالی مؤسسات و هابانک مشكالت درمان و هابحران وقوع از پيشگيری برای استانداردهایی

 فتوق معرض در كه هاییبانک با مواجهه جهت استانداردهایی نهمچني. است كرده مشكالت شدن فراگير

 مالی هایبحران تجربه با و تدریجبه استانداردها این. است شدهتدوین  و تهيه اندشده متوقف یا و دارند قرار

 دهاینها و هابانک وضعيت و شرایط بررسی به كه نظارتی نهادهای وجود. اندیافته ارتقا و شده روزبه مختلف،

 به طمربو اقدامات یا و اصالحی یا پيشگيرانه اقدامات لزوم مواقع در كه نهادهایی همچنين و بپردازند مالی

 .استانداردهاست و قوانين این موفقيت الزمه كنند اتخاذ را بحرانی شرایط با مواجهه

 مؤسسات و هاکبان وضعيت ارزیابی معيارهای تعيين به اول وهله در مذكور استانداردهای محتوای

 زتمرك هستند ضعيف معيارها این از مورد چند یا یک براساس نوعیبه كه هاییبانک شناخت و مالی

 اجهمو بحران با زودیبه نكنند اصالح را خود پذیرآسيب هایبخش و ساختار اگر ضعيف هایبانک. دارد

 يزن را مؤسسات و هابانک سایر( آیندبر خود تعهدات عهده از نتوانند اینكه برعالوه) است ممكن و شده

 آنها يتوضع اینكه از قبل و ضعيف مؤسسات و هابانک شناسایی از پس. سازند دچار مشابه مشكالتی به

 مقامات زودهنگام مداخالت و اصالحی اقدامات انجام یعنی دوم مرحله استانداردهای وارد ،شود بحرانی

 مطابق شوند ضعف دچار آنكه از پيش و مالی سالمت شرایط در موظفند هابانک. شویممی ناظر

 شدن ضعيف به منجر كه مشكالتی وقوع صورت در بانک یاحيا جهت را طرحی خود، هایبينیپيش

 كه یمختلف شرایط بينیپيش به ـ شودمی ناميدهاحيا  طرح كه ـ طرح این. ندنك تهيه شودمی بانک

 ینا برعالوه. كندمی پيشنهاد را مناسب اصالحی قداماتا و پرداخته شود آسيب دچار است ممكن بانک

 اصالحی اقدامات انجام جهت را خود طرح بانک شدن ضعيف صورت در موظفند ناظر و مسئول نهادهای

 در مناسب بندیزمان و عمل سرعت. است مشهور اقتضایی اقدامات طرح به مذكور طرح .كنند تهيه

 مالی نهاد یا بانک یک مشكالت است ممكن زیرا است؛ مهم ربسيا اصالحی اقدامات اجرای و طراحی

 .كند سرایت دیگر هایبخش به و یافته گسترش سرعتبه

 انکب وضعيت و باشد گذشته اصالحی اقدامات و پيشگيرانه ضوابط اجرای برای زمان كهدر صورتی

 معرض در ناظر مقامات منظر زا بانک كهصورتی در. شد خواهيم استانداردها سوم مرحله وارد شود، بحرانی

 و توقف نظام با كه بود خواهد بانكی توقف خاص نظام مشمول شود داده تشخيص ،متوقف یا توقف
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 1رگزی نظام را نظام این مربوطه استانداردهای در. دارد جدی هایتفاوت تجاری اشخاص سایر ورشكستگی

 هب مالی نظام شرایط و بانک وضعيت به توجه بایر گز مقامات. نامندمی 2گزیر مقامات را مربوطه مسئوالن و

 و مشكالت حل جهت و شده ناميده 3گزیر ابزارهای كه پردازندمی اقداماتی از مورد چند یا یک اجرای

 جهت وگزیر  ابزارهای از استفاده از پيش. اندشده طراحی بانک بحرانی وضعيت به مربوط عواقب با مقابله

 تمقاما یا و بانک توسطگزیر  طرح نام به طرحی گزیر، اقدامات اجرای سوء ثارآ كاهش و ییآكار افزایش

 مالی ظامن شرایط و بانک وضعيت با متناسبگزیر  هایاستراتژی بررسی به طرح این. شودمی تهيهگزیر 

 امنظ در آن استقرار برای تالش و مذكور استانداردهای شناخت. دارد اختصاص لزوم هنگام در اجرا برای

 .دكن یانشای كمک بانكی نظام كنونی مشكالت حل به تواندمی كه است اقداماتی ترینمبرم از ایران مالی

 

 مقدمه

 تنيدگیدرهم و پيچيدگی. دارند محوری نقش اقتصاد كنونی ساختارهای در مالی نهادهای و هابانک

 و مالی نظام هایبخش از یكی در مشكل وقوع كه است به حدی اقتصاد در نهادها دیگر با مالی ینهادها

 تواندمی هبلك كند، مواجه مشكل با را مالی ثبات سرعتبه است ممكن تنهانه آن، با مقابله و رسيدگی عدم

-2228) اخير اقتصادی بحران. شود اقتصاد كل در بحران وقوع موجب اقتصاد هایبخش دیگر به سرایت با

 هایپژوهش و تحقيقات افتادن جریان به موجب بود مالی نظام در بحران وقوع آن سرمنشأ كه( 2229

 و استانداردها توسعه به و شد مالی هایبحران با مواجهه مناسب زمان و شيوه مورد در زیادی تخصصی

 نيز و استاندارها این از گيریبهره. شد منتج هابحران نوع این با موقعبه و مناسب مواجهه جهت قوانينی

 هایبحران از پيشگيری برای مناسب هایچارچوب و استانداردها تدوین جهت رهاكشو دیگر تجربيات

 .رسدمی نظربه ضروری ایران امروز درآنها  با موقعبه مقابله و مالی

های المللی مرتبط با بانکهای بيناختصار استانداردها و رویهدر گزارش حاضر تالش شده است به

ابتدا بانک ضعيف، بانک در  اولمنظور در بخش د. بدیننفی شورض توقف و متوقف معرضعيف، در مع

های به تفصيل استانداردهای تعامل با بانک دوممعرض توقف و بانک متوقف تعریف شده است. در بخش 

به شرح و توضيح  سومضعيف )كه ذیل اختيارات مقام ناظر قرار دارد( بررسی شده است. بخش 

 شود(انجام میگزیر  توقف )كه ذیل نظامدرحال های بانک متوقف و هایاستانداردهای تعامل با بانک

 گيری گزارش ارائه شده است.بندی و نتيجهجمع آخردر  و اختصاص دارد

                                                 

1. Resolution Regime 

2. Resolution Authorities 

3. Resolution Tools 
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 متوقف بانکدر معرض توقف و  بانک، یفضع بانک تعریف. 2

 در یا شده ضعيف آنها 3نقدینگی وضعيت یا 2مالی توان كه شودمی اطالق هاییبانک به 1ضعيف بانک

اطالق  بانک ضعيف به بانكی ،بنا به تعریفی كه در این گزارش مبنا قرار گرفته است .است آسيب معرض

ای اما هنوز به مرحله ،شود كه سرمایه یا نقدینگی آن از استانداردهای مورد نظر مقام ناظر كمتر استمی

  دانست. 5یا متوقف 4نرسيده است كه بتوان آن را در معرض توقف

 این .تاس مالی سيستم به اعتماد و مالی ثبات حفظ مالی نظام بر نظارت و گریتنظيم اصلی هدف

 هایهزینه كردن حداقل و بانک هایدارایی ارزش حفظ طریق از ضعيف هایبانک با مواجهه در هدف

با انجام های ضعيف را شناسایی كند و سرعت بانکمقام ناظر وظيفه دارد به( 1).شودمی محقق اصالح

اقدامات اصالحی از بدتر شدن وضعيت آنها جلوگيری كند. در عين حال بنا به تجربه، وضعيت برخی از 

سرعت در معرض توقف قرار گرفته یا هها بكه این بانک صورتیهای ضعيف قابل بهبود نيست؛ بهنکبا

رض توقف قرار نگرفته یا های ضعيف تا زمانی كه در معدر هر حال تعامل با بانک 6شوند.متوقف می

 ها و وظایف مقام ناظر قرار دارد. متوقف نشده باشند در حوزه صالحيت

در معرض توقف قرار گرفته یا  بانک آنكه تشخيص منظوربه المللیبراساس استانداردهای بين

 : است الزامی زیر شرایط از مورد چند یا یک احراز ،شده است 7متوقف

 دهآین در تخطی بر عينی شواهدی یا كرده تخطی خود قانونی هایحيتصال از اعتباری سسهؤم .1

  .شود اعتباری سسهؤم مجوز لغو به منجر كه حدی به باشد؛ داشته وجود نزدیک

 آینده در امر این ایجاد بر عينی شواهدی یا بوده هابدهی از كمتر اعتباری سسهؤم هایدارایی .2

  ،شود احراز نزدیک

 رد توانایی عدم بر عينی شواهدی یا باشد نداشته را خود دیون پرداخت توان اعتباری سسهؤم .3

  (2).شود احراز نزدیک آینده

در  كه خواهند بود. اهدافیگزیر  مشمول نظام ،های در معرض توقف یا متوقفبيشتر بانک

 یهافعاليت دامها از اطمينان حصول شامل است شده تعریفگزیر  نظام استانداردهای اتحادیه اروپا برای

 ذارانگسپرده از حفاظت عمومی، منابع از حفاظت مالی، نظام بر منفی آثار ایجاد از اجتناب بانک، حياتی

 (2).شودمی مشتریان بانک هایییدارا و منابع از حفاظت و شده بيمه

                                                 

1. Weak Bank 

2. Ssolvency 

3. Liquidity 

4. Failing 

5. Failed 

های در معرض توقف و متوقف نیز اطالق شده است. ما در این گزارش المللی عنوان بانک ضعیف بر بانکدر برخی اسناد بین .6

 بریم که بانک در معرض توقف قرار نگرفته یا متوقف نشده باشد.کار میعنوان بانک ضعیف را تا جایی به

7. Failing or Failed 
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 یفضع یهابانکتعامل با  یاستانداردها. 2

 و یف مقام ناظر است. در این بخش ابتدا درباره طرح احياهای ضعيف در درجه اول از وظاتعامل با بانک

عيف ض هایبانک شناسایی سازوكار سپس. گفت خواهيم سخن ضعيف هایبانک با تعامل در آن جایگاه

داد و در انتها اقدامات اصالحی  خواهيم شرح را اقتضایی اقدامات برنامه در ادامه. كرد خواهيم بررسی را

 تواند در پيش گيرد توصيف خواهيم كرد.ناظر میگوناگونی را كه مقام 

 

 احیا  . طرح2-2

 به مربوط جدید استانداردهای در. بوده است درمان از بهتر پيشگيری همواره است مشهور كهچنان

 وندش ملزم هابانک است شده تالش و رعایت نكته همين نيز متوقف و توقف معرض در ضعيف، هایبانک

 دتهدی را بانک حيات تداوم كه هاییبحران و هاشوک با مقابله برای را مهيداتیت خود سالمت روزگار در

 در. ستا بانک احيای طرح تفكر در تهيه این تبلور. برسانند ناظر مقامات استحضار به و تهيه ،كندمی

 يرونیب شرایط اثر در یا و خود داخلی شرایط اثر در بانک اگر كه دهندمی توضيح بانک مدیران 1احيا طرح

 توانست خواهند چگونه ،گرفت فاصله مطلوب سطح از آن مالی سالمت هایشاخص و شد بحران دچار

 .كنند بازیابی را بانک سالمت

 هستند، مهم سيستمی لحاظ از كه هاییبانک ویژهبه هابانک از هركدام كه یابند اطمينان باید ناظران

 يتفعال ادامه و حيات كه ـ نشده بينیپيش هایریسک اب مواجهه جهت اتكا قابل و مناسب برنامه دارای

 انعنوبه كه است پيشينی هایطرح از خاصی نوع درواقع طرح احيا. هستند ـ كرد خواهد تهدید را بانک

 اماتمق. شودمی تعریف بانک هایدارایی نقد كردن و سرمایه مدیریت فرآیند و ریسک مدیریت چارچوب

 قابليت هكطوریبه بپردازند؛ احيا هایبرنامه ارزیابی به باید خود نظارتی آیندفر از بخشی عنوانبه ناظر

 سناریوهای هماهنگی و سازگاری و ارزیابی نياز مورد مواقع در اجرا جهت برنامه را آن توانایی و اتكا

 (1).كنند تأیيد را احتمالی بانک مشكالت با مواجهه

 جهت را شده بينیپيش اقدامات و كرده توصيف را کبان سازماندهی و استراتژی بایداحيا  طرح

 این. كند بيان نقدینگی، و سرمایه كمبود شرایط در ویژهبه آن احيای و بانک مالی قدرت بازگرداندن

 روزهب بانک، وكاركسب مدل و ساختار در شده حاصل تغييرات به توجه با و ساالنه صورتبه باید برنامه

 احيای هك برسند شرایطی به اینكه از قبل را هابانک كه باشند داشته را قدرت ینا باید ناظر مقامات. شود

 (1).كنند خود یاحيا طرح اجرای به ملزم شود، غيرممكن آنها

                                                 

1. Recovery Plan 
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انک بگزیر  واحيا  استاندارد تصویب و تدوین از قبل اروپا اتحادیه عضو كشورهای نظارتی مقامات

(BRRD)1 در و كرده طراحی را خود مختص یاحيا طرح تا كردندمی زممل را هابانک ،این اتحادیه در 

 انکب ضعف نقاط شناسایی بااحيا  طرح. بپردازند خود ضعف نقاط اصالح به آن كمک به بحران، شرایط

 حكمیمست مبنای اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد. كندمی عمل اصالحی و پيشگيرانه ابزار عنوانبه

 تقویت موجب و كرده فراهمگزیر  مقامات بااحيا  هایطرح گذاریاشتراک به جهت رناظ مقامات برای را

 در هك كليدی عوامل برخی مختلف كشورهای تجربيات برمبنای. شودمی مربوطه مقامات بين همكاری

 :است زیر شرحبه مؤثرند احيا هایطرح موفقيت

 و طراحی بانک خود وسيلهبها احي هایطرح :احیا طرح اجرای و طراحی در بانک ـ عاملیت

 هچ به و كندمی رصد را خود ضعف نقاط چگونه كه دهدمی توضيحاحيا  طرح در بانک. دنشومی روزبه

 یاحيا طرح ییآكار ميزان ارزیابی برای هابانک برخی. كند اجتناب هاریسک برخی از تواندمی صورت

 ردمو در را ضعيف هایبانک هيئت مدیره آگاهی هبرنام این. كنندمی سازیشبيه را بحران شرایط خود

 .دهدمی افزایش د،ندار مالی ثبات و اقتصاد برای هابانک این كه خطراتی

 انکب ،باشد مناسباحيا  طرح اینكه برای :مناسب تنظیمات انجام و اطالعات بودن موقعـ به

 .بگيرد كاربه رااحيا  حطر هایشاخص و زودهنگام هشدار هایسيگنال از مناسبی مجموعه باید

 بيينت و لحاظ خود طرح در را اتكا قابل هایگزینه از ایگستره باید بانک :احیا قابلیت بر ـ تمركز

 ،دهدمی شانن را بانک یاحيا بالقوه قابليت تنهانه امر این. بپردازد آنها از استفاده امكان و آثار ارزیابی به و دهكر

 متقابل ارآث طرح، از بخش این ارزیابی در. كندمی ارزیابی را مختلف مسائل با ههمواج برای بانک آمادگی بلكه

 .است برخوردار توجهیقابل اهميت از هاشاخص از استفاده بندیرتبه واحيا  هایگزینه بين

حيا ا طرح (:حاكمیتی ساختار تقویت عامل از بخشی عنوانبه) ناظران وسیلهبه ـ ارزیابی

 نظمم مدیریت فرآیند از بخشی عنوانبه باید و بوده ناظران و هابانک برای اطالعات زا ارزشمندی منبع

 (2).شود گرفته نظر در بانک موجود هایسياست و ریسک

 

 ضعیف هایبانک . شناسایی2-2

 برخوردار زیادی اهميت از مناسب زمان در اصالحی اقدامات انجام های ضعيف وبانک موقعبه شناسایی

 قاطن ترميم و اصالح امكان رفتن بين از و بانک اوضاع شدن وخيم احتمال ،زمان گذشت با كه چرا است؛

 هایبازرسی انجام برای را ساختاری باید نظارتی مقامات مهم، این تحقق برای. دارد وجود آن ضعف

 2226 لسا در بازل كميته كه نظارتی بازرسی كليدی اصول برمبنای. كنند طراحی ها،بانک از نظارتی

                                                 

1. Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). 
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 برای کبان سرمایه بودن كافی از تا ارتباط باشند در بانک مقامات با باید همواره ناظران ،است كرده تهيه

 (1).یابند اطمينان هاریسک پوشش

 ابعاد لحاظ با ریسک برمبتنی نظارتی هایشيوه از باید بازرسان نظارت مطلوب، فرآیند در

 ذاتاً كه یهایبخش و بانک مهم وكاركسب خطوط باید فرآیند نای در. كنند استفاده آنكننده بينیپيش

 ایدب گيردمی قرار ناظر دسترس در كه اطالعاتی منابع. شوند شناسایی هستند باالیی ریسک دارای

 برنامه انجام مورد در اطالعاتی شامل و داده پوشش را بانک ضعيف هایبخش كامل، و هدفمند صورتبه

 ای نامناسب ضعيف هایبخش از ناظر ارزیابی كهصورتی در. باشد هابخش نای برای مناسب اصالحی

 را حیاصال اقدامات موقعبه نتوان و كند حركت بحران سویبه سرعتبه بانک است ممكن ،باشد اشتباه

 (1).كند تقویت را خود داخلی حاكميت فرآیند باید ناظر مقام دليل همين به. داد انجام

. ستا مواجه آنها با بانک كه است هاییریسک مورد در وكيفیكمّی اطالعات شامل نظارتی بازرسی

 ساختارهای طریق از هاریسک این كاهش یا كنترل جهت را بانک توان ارزیابی بازرسی، این همچنين

 در كه ظارتین بازرسی فرآیند اصلی عناصر. گيردمی دربر نقدینگی بانک و سرمایه منابع و داخلی كنترل

 :است مورد چهار شامل پردازیم،می آنها به ادامه

  نگر،پيش نظارت و غيرحضوری هایبازرسی و حضوری ارزیابی. 1

  كالن، احتياطی ابزارهای و بانكداری سيستم از مراقبت. 2

  اطالعاتی، منابع با ارتباط. 3

 (1) .نظارتی ارزیابی هایسيستم. 4

 نکبا كاروكسب محوری خطوط و حياتی یهاردكارك تشخيص ضعيف، بانک شناخت لزوم برعالوه

. است برخوردار زیادی اهميت از بانک، ضعف یا توقف شرایط در آنها از ویژه مراقبت و حفظ جهت

 مشتریان به كه را بانک خدمات و هافعاليت از دسته آن، BRRD یا اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد

 دماتخ و كاركردها ذیل را باشند داشته ضرورت مالی ثبات حفظ و اقتصاد واقعی بخش برای و شده ارائه

 گفته وكاركسب خطوط از دسته آن به نيز بانک وكاركسب محوری خطوط. كندمی تعریف بانک حياتی

 خطوط شناخت. دهدمی پيشنهاد درآمد و سود كسب برای خود مشتریان به را آنها بانک كه شودمی

 به امر این بلكه بود؛ نخواهدگزیر  اقدامات هدف خود خودی به کبان وكاركسب اصلی و محوری

 (2).كندمی كمک بانک وضعيت شناخت جهتاحيا  طرح همچنين وگزیر طرح  به مربوط هایارزیابی

 از بانک حياتی كاركردهای تشخيص و ارزیابی فرآیند 1اروپا بانكداری ولئمس مقام استانداردهای مطابق

 و پذیردمی صورت مالی نهاد یا بانک خود توسط كه باال به پایين ارزیابی یكی :شودمی تشكيل مرحله دو

                                                 

1. European Banking Authority (EBA) 
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 زیابیار بخش سه به هاارزیابی این. شودمی انجام نظارتی مقامات توسط كه پایين به باال ارزیابی دیگری

 (2).شوندمی تقسيم وكاركسب اصلی خطوط و حياتی خدمات حياتی، كاركردهای تشخيص

 ایجاد آثار ارزیابی .1 :شودمی تشكيلمرحله  دو از بانک یهافعاليت بودن حياتی تشخيص ارزیابی

 ،مالی امنظ بر اثرگذاری در آن اهميت ميزان بر تمركز با مشتریان با مرتبط عمليات در ناگهانی هایوقفه

 آن با طتبمر هایعمليات تغيير قابليت بررسی و پيشگيری جهت بازار عرضه بخش تحليل ارزیابی .2

 مقياس اندازه، نوع،) هافعاليت ماهيت همچون مواردی بررسی به هاارزیابی این اول مرحله در. بخش

 تعداد ،جهانی یا المللیبين ای،منطقه سطح با مالی مؤسسه ارتباط ،(درگير بازارهای تعداد و جغرافيایی

 خدمات و مشتریان ها،زیرساخت بازار، رب هافعاليت انحراف بالقوه آثار و انسهامدار و مشتریان نوع و

 سایر توانایی فعاليت، برای بازار ساختار همچون مواردی نيز دوم مرحله در. شودمی پرداخته عمومی،

 كنندهتأمين به انتقال برای الزم هزینه و زمان و هافعاليت این انجام جهت آنها انگيزه و كنندگانتأمين

 (2).شودمی ارزیابی جدید،

 مالی نهاد چند یا یک برای كه شودمی گفته خدمات و هافعاليت از دسته آن به حياتی اتخدم

 خدمات ارزیابی فرآیند. است مالی نهاد آن حياتی یهافعاليت انجام شرطپيش و الزمه و شده انجام

 وقفت آثار تحليل یكی :شودمی بخش دو شامل اروپا بانكداری ارزیابی نهاد استانداردهای طبق حياتی

. تیحيا خدمات آن تغيير قابليت ارزیابی دیگری و حياتی فعاليت چند یا یک برای خاص خدمت یک

 و سوددهی درآمد، ميزان قبيل از هاییشاخص باید نيز وكاراصلی كسب خطوط تشخيص برای

 (2).گيرند قرار ارزیابی مورد اند،شده ایجاد تجاری خط آن توسط كه هاییدارایی

 2نگرپیش نظارت و غیرحضوری ارزیابی و حضوری ابیارزی. 2-2-2

 ظرن در با غيرحضوری هایبازرسی شامل هم و حضوری هایارزیابی شامل هم باید كارآ نظارتی سيستم

 از یافتیدر اطالعات براساس كه غيرحضوری هایبازرسی در اگر. باشد آنهاكننده بينیپيش ابعاد گرفتن

 ارزیابی از باید شد خواهد بدتر یا و است شدن بدتردرحال  نکبا وضع كه شود مشخص است بانک

 كنندهبينیپيش ابزارهای. كرد استفاده مشكل ماهيت فهم و ترگسترده و ترعميق بررسی برای حضوری

 وكاربكس هایمدل از ارزیابی نظارتی شامل شوندمی استفاده بانک وضعيت موقعبه شناخت جهت كه نيز

 (1).دنشومی 2فشار آزمون انجام و ریسک مدیریت يت،حاكم كيفيت بانک،

 حضوری ارزیابیـ 

. شودمی مشخص بانک مقطعی ریسک كل به توجه با حضوری ارزیابی هایدوره و عمق گستردگی، ميزان

 ارزیابی نای همچنين. دهد پوشش را نظارتی بازرسی فرآیند كليدی عناصر اكثر تواندمی حضوری ارزیابی

                                                 

1. On-site Examination, Off-site Reviews and Forward-looking Supervision 

2. Stress Test 
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 رصد گيری،اندازه شناخت، جهت بانک مدیریت توان تعيين آن هدف و كندمی ارائه كيفی تحليلی بيشتر

 12 هر معموالً هاارزیابی این كشورها بيشتر در. است مواجه آن با بانک كه است هاییریسک كنترل و

 اردد عدیمسا وضعيت و بوده كوچک بانک اینكه به بسته را ارزیابی هایدوره. شودمی انجام بارماه یک

 هایگزارش. گرفت نظر در كوچكتر یا بزرگتر توانمی ،است شدن بدتردرحال  بانک اوضاع اینكه یا و

 (1).شوند تحليل و آماده موقعبه باید نيز ارزیابی

 زودهنگام هشدار یهاشاخص و مقرراتی هایگزارشـ 

 به هابانک دهیگزارش هایدوره. ندهست ناظر مقامات به خود مالی اسناد ارائه به ملزم هابانک معموالً

 برای دهیگزارش فاصله كوتاهترین و ترینمناسب فصلی هایدوره. دندار بستگی هاداده نوع و ماهيت

 ها،ریسک شدگیجمع مربوطه، قيود اعمال و هاوام بندیطبقه همچون احتياطی هایداده از بسياری

 موقعهب ارائه به هابانک كردن ملزم جهت قانونی قدرت از ایدب ناظران. است سرمایه كفایت و داخلی دهیوام

 رتصوهب را زودهنگام هشدار هایسيستم مبنای ناظران برخی. باشند برخوردار الزم اطالعات تمام درست و

 هادلم این. دهندمی توسعه بانک، مقرراتی گزارش در شده ارائه اطالعات از وسيعی بخش برمبتنی و آماری

 (1).زنندمی تخمين مشخصی، زمانی محدوده در را مالی كسری یا توقف احتمال معموالً

 وكاركسب مدل ارزیابیـ 

 يفضع بانک به را بانک توانندمی كه هاییآسيب و هاریسک شناسایی در بانک وكاركسب مدل فهم

 واقعم اغلب در یبانك هایتوقف كه داده نشان مالی هایبحران تجربه. است مؤثر بسيار ،كنند تبدیل

 اتكای شامل وكاركسب هایمدل این مشترک هایویژگی. است بوده ميرا وكاركسب هایمدل نتيجه

 و درآمدها تقارن عدم حد، از بيش شدگیجمع یا تمركز مالی، تأمين نامناسب ساختار بر حد از بيش

 (1).است پيچيده مالی محصوالت در گذاریسرمایه و توليد

 ریسک كنترل و یریتمد حاكمیت،ـ 

 و تحاكمي كيفيت مالی، سسهؤم یک آميزموفقيت عملكرد در مهم بسيار عنصر تنها كه گفت توانمی

در : شوندمی انجام مهم هدف دو تحقق برای هابازرسی ریسک، برمبتنی نظارتی نظام در. است آن مدیریت

 خود سکری مدیریت و كنترل فرآیند به بانک اتكای قابليت ميزان كه كندمی كمک ناظران به مرحله اول

 و اسبنامن حاكميت كه است هاییبانک برای اصالحی اقدامات موقعبه انجام دیگر اینكه. كنند تعيين را

 برمبتنی بانک كه را معيارهایی بودن مناسب ميزان باید ناظران .اندداشته ریسک ضعيف در مدیریت عملكرد

 ردگیگست و عمق همچنين. كنند ارزیابی كند رااقدام می خود مدیریت و همدیرهيئت اعضای انتخاب به آنها

 روند یارزیاب. شوند ارزیابی ناظران توسط باید كنترل، عوامل و ریسک مدیریت و مدیرههيئت بين روابط

 (1).است آن مسئولين و بانک مدیرههيئت كارآمدی ميزان كنندهمشخص بانک ریسک كلی

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

9 

 یدهگزارش و داده تجمیع اطالعات، مدیریت هایسیستمـ 

 تجميع ی،بندطبقه گردآوری، به بتوانند تا باشند اطالعات مدیریت هایسيستم دارای باید هابانک معموالً

 تكاا قابل و اثرگذار هایداده باید هابانک اطالعاتی سيستم در همچنين. بپردازند اطالعات دهیگزارش و

 كه ریسک مدیریت جهت هاگزارش و اطالعات این. باشد موجود یبانك بين و تجاری خطوط مورد در

 طالعاتا مدیریت هایسيستم كفایت ميزان. شوندمی استفاده است، ریسک آزمون و ریسک تجميع شامل

 (1).شود ارزیابی وكيفیكمّی هایتحليل از استفاده با و ایدوره صورتهب باید

  فشار آزمونـ 

 هب ریسک بينیپيش هایارزیابی در و شده استفاده ریسک مدیریت در هك است ابزاری 1فشار آزمون

 بر ار نامطلوب اتفاقات و حوادث بالقوه آثار تا كنند ملزم را هابانک باید ناظران. كندكمک می ناظران

 آزمون .دهند انجام فشار آزمون كمک به را تحليل این توانندمی هابانک. كنند تحليل خود مالی وضعيت

. شود انجام مؤثر داخلی كنترل و قوی حاكميت باهمراه  كه داشت خواهد ییآكار صورتی در تنها شارف

 (1).گيرد قرار استفاده مورد ضعيف بانک موقعبه شناسایی جهت كليدی ابزاری عنوانبه تواندمی ابزار این

 احیا طرح ارزیابیـ 

 قابل باید اآنه. بپردازند نظارت فرآیند از بخشی وانعنبه بانک یاحيا طرح ارزیابی به باید نظارتی مقامات

 دوجو همچنين و بازار كل برای كالن ریسک وجود شرایط در را آن ییآكار ميزان و طرح این بودن اتكا

 (1).كنند ارزیابی بانک، همان در سطح صرفاً ریسک

 گزیرپذیری ارزیابیـ 

 دستبه اطالعات از استفاده با توانندمی ناظران یاگزیر  مقامات كه است این 2گزیرپذیری ارزیابی فواید از یكی

 (1).دهد تغيير را خود تجاری عمليات و ساختار سازماندهی، شود ضعيف اینكه از قبل تا كنند ملزم را بانک آورده

 9كالن احتیاطی نظارت. 2-2-2

 میسيست ثباتیبی جلوی یاقدامات انجام با تا دهدمی را امكان این ناظران به كالن احتياطی هایروش

 يستمیس لحاظ از مهم هایبانک پذیریانعطاف تقویت جهت یا و بگيرند را مالی )در سطح كليت سيستم(

 بسياری. دكنن اقدام( شودمی منتقل مالی سيستم كل به آنها مشكل شوند بحران دچار اگر كه هاییبانک)

 قالب در ساالنه صورتهب مالی ثبات سيستم دمور در را خود نظارتی هایتحليل مركزی هایبانک از

 اطیاحتي نظارتی ابزار كدام كه این مورد در گيریتصميم در مقامات این. كنندمی منتشر هاییگزارش

 (1).دارند نقش مهمی شود، گرفته كارهب باید موقع چه و كالن

                                                 

1. Stress Test 

2. Resolvability Assesment 

3. Macroprudential Surveillance 
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 كالن ملعوا ،است تهپذیرف صورت بانكی بحران وقوع علل تعيين زمينه در كه تجربی تحقيقات در

 ها،ییدارا قيمت در حباب توليد، واقعی بخش در كسادی ازجمله اند؛گرفته قرار ارزیابی مورد زیادی

 مورد این در را خود هایتحليل كالن احتياطی نمسئوال و ناظران. ارز نرخ كاهش و بهره نرخ افزایش

 مناسب احتياطی اقدامات انجام به را آنها تا دهندمی قرار بانكی مدیران اختيار در ایدوره صورتبه

 (1).دهند تذكر اصالح جهت را پرخطرشان اقدامات هایریسک و دهكر تشویق

 نظارت، فرآیند طریق از شده شناسایی هایریسک بررسی جهت زیادی كالن احتياطی ابزارهای

 شامل كه كندمی ائهار سيستمی ریسک محاسبه جهت را ابزارهایی 3 بازل استانداردهای. دارد وجود

 و اندمهم سيستمی لحاظ از كه هاییبانک برای سرمایه سپرهای سرمایه، سپرهای ایدوره محاسبه

 هابانک ریپذیریسک ميزان كنترل برای ابزارها این. است نقدینگی ملزومات و المللیبين مناسب ابزارهای

 در یمال سيستم پذیریانعطاف تقویت موجب كهصورتی به اند؛شده طراحی اقتصادی رونق شرایط در

 (1).شوندمی ركود دوران هایشوک با مواجهه

 اطالعاتی منابع دیگر. 9-2-2

 بانک مدیریت و حاكمیتـ 

 عيفض شرایط به نباید محدود ارتباط این .كنند حفظ هابانک مدیران با را خود ارتباط همواره باید ناظران

 با هك اداری جلسات در. شد خواهد ناظران عملكرد قابليت افزایش موجب كار این زیرا ،باشد بانک شدن

 رداختهپ حضوری هایارزیابی نتایج بررسی به باید ،شودمی برگزار هابانک مدیرهتئهي اعضای و مدیران

 (1).شود ارائه پيشنهادی اقدامات و شده

 مستقل حسابرسانـ 

 و هاگزارش. كنند شناسایی را بانک ضعف نقاط بتوانند ناظران از زودتر مستقل حسابرسان است ممكن

 سياریب قوانين در. باشد داشته قرار ناظران دسترس در باید بانک مقامات و مستقل حسابرس هاینگارینامه

 (1).دارد برعهده را بانک مستقل حسابرس فعاليت كيفيت رصد مسئوليت ،نظارتی نهاد كشورها از

 داخلی حسابرسی و داخلی كنترلـ 

 لقبي از مواردی در بحث جهت هابانک داخلی حسابرسان با را هایینشست ایدوره صورتبه باید ظراننا

 دهش انجام اقدامات از اطالع و اندشده شناسایی داخلی حسابرسان توسط كه بانک پرریسک هایبخش

 (1).باشند داشته شده، شناسایی هایریسک كاهش برای بانک توسط

 ظراننا دیگر با همكاریـ 

 منفعتی هابانک مالی اوضاع بودن مساعد از كه داخلی نهادهای با را خود نزدیک ارتباط باید ناظران

 كنندگانبيمه گزیر، مقامات مركزی، بانک شامل نهادها و هابخش این. نمایند حفظ كنند،می كسب

 تپرداخ هایسيستم ولئمس مقام و بورس و هابيمه ناظران مرتبط، نمسئوال و اقتصاد وزارت ها،سپرده
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. باشد اشتهد ارتباط آن مسئول با باید ناظر باشد، نداشته نظارتی وظيفه مركزی بانک اگر حتی. شوندمی

 سیدستر یكدیگر هایتحليل و هاگزارش مكاتبات، به سيستم یک طریق از ناظران كشورها برخی در

 (1).گذاردمی ناظران اختيار در را الزم اطالعات و شده مهم اطالعات انتشار مانع سيستم این. دارند

 2ینظارت یابیارز هایسیستمـ 

 كمک به مسيست این در آنان. كنندمی استفاده نظارتی بندیرتبه سيستم از كشورها از بسياری در ناظران

 هایریسک بررسی برای را جامع ساختاری سيستم این. پردازندمی هاریسک بندیرتبه و تحليل به هم

 ظراننا و شده تحليل مشتركی برمبنای مربوطه كيفیویكمّ اطالعات كه نحوی به آورد؛می فراهم دموجو

. كنندمی شدیدتر هاآن بر را خود نظارت و كرده یشناسای اندگرفته فاصله معمولی وضعيت از كه را مواردی

 (1).دشومی تشدید دكارصورت خو، بهبياید ترپایين خاصی سطح از آنها رتبه كه هاییبر بانک نظارت

 

 2اقتضایی اقدامات برنامه. 9-2

 رخوردارب كافی جامعيت و جزئيات از كه را اقتضایی ایبرنامه بایدگزیر  مقامات همكاری با بانک ناظران

 ختلفیم سناریوهای باید برنامه این. كنند تهيه بحرانی، مواقع در ضعيف هایبانک با تعامل جهت باشد،

 نداشده مواجه مشكل با كه كوچک هایبانک با تعامل برایاز آن  بتوان هم كه نحوی به ،برگيرد در را

. ندك سرایت بانكی نظام تمام به آنها مشكل است ممكن كه بزرگی هایبانک برای هم و كرد استفاده

 و تهفگر قرار آزمایش مورد همواره و شود تنظيم ریسک برمبتنی هایروش براساس باید احتمالی برنامه

 (1):شود داده پوشش اقتضایی اقدامات طرح باید در ذیل موارد. شود روزرسانیبه

 ،یابند آگاهی آنها سيستمی مشكالت و ضعيف هایبانک از ناظران آن طی كه فرآیندهایی ـ

 بانک، مشكالت مورد در بانک مدیران و مدیرهتيئه با بحث جهت هماهنگی ـ

 ،آنها دهیجهت و عميق ایهارزیابی انجام برای هماهنگی ـ

 ،شود داده گزارش كسانی چه به اینكه و ارزیابی هاییافته دهیگزارش جهت هماهنگی ـ

 ،ناظران اقدامات دقيق روند تعيين جهت پذیریمسئوليت ـ

 ،عمومی رسانیاطالع هرگونه برای هماهنگی ـ

 ،آنها حل شيوه بررسی و مربوط نهادهای سایر و دولت اهداف با ناسازگاری و تضاد شناسایی ـ

 ،لزوم صورت در آنها تعدیل و ناظران اقدامات موفقيت ميزان رصد فرآیند ـ

 .شدیدتر نظارت برای مالی و انسانی منابع ميزان بودن مناسب ـ

                                                 

1. Supervisory Evaluation Systems 

2. Contingency and Recovery Planning 
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 اطالعات به هابانک بارهدر نياز مورد مالی اطالعات به سریع دسترسی امكان برعالوه باید ناظران

 و ابیارزی جهت را الزم اقدامات سرعتبه بتوانند تا باشند داشته سریع دسترسی زني ضروری غيرمالی

 (1).كنند گردآوری مربوطه اقدامات انجام

 

 2اصالحی اقدامات. 4-2

 تاررف تغيير و ناكارآمدی رفع برای باید ناظران كه شودمی گفته اقداماتی به درواقع اصالحی اقدامات

 كه هنگامیگزیر  ابزارهای كه است این درگزیر  ابزارهای با اقدامات این تفاوت. دهند انجام ضعيف بانک

 حیاصال اقدامات كهدرحالی  د؛نگيرمی قرار استفاده مورد ،شودمی نزدیک حيات پایان و توقف به بانک

 تیهدا و راهنمایی ،ناظر نقش اینجا در. شوندمی انجامگزیر  مرحله به ورود از قبل و بوده پيشگيرانه

 و زهاندا با باید اصالحی اقدامات نوع كه شود توجه باید. است حيات تجدید یا اصالح فرآیند در بانک

 (1).باشد متناسب بانک ضعف شدت

 اصالحی اقدام انجام مراحل. 2-4-2

 ضعف بانک و شدت آن نوع نییتعـ 

 دبای ارزیابی این. ستا بانک ضعف شدت و نوع مورد در عميق ارزیابی اصالحی، اقدامات تنظيم الزمه

 شنرو نيز را نقدینگی بانک و مالی توان وضعيت و كرده مشخص را لهئمس هایویژگی و اندازه دالیل،

 آن با بانک كه است ایلهئمس نوع و گستره تعيين برای ابزار ترینآكار حضوری، ارزیابی معموالً. كند

. ندبما باقی نامعلوم لهئمس ابعاد برخی ودش باعث است ممكن دیگر ابزارهای از استفاده و است مواجه

ینگی نقد و سرمایه انتظار مورد و كنونی وضعيت تعيين ارزیابی، این ضروری بسيار هایبخش از یكی

  .است بانک یاحيا طرح و احتياطی هایبرنامه بررسی همچنين و بانک

 هدیدت كمبود نقدینگی یا اعسار مشكل با سرعتبه بانک كه دهد تشخيص ناظر مقام كهصورتی در

 هك هنگامی مقابل در. دهند انجام را اصالحی اقدامات سرعتبهگزیر  مقامات با هماهنگی با باید شود،می

 واهندخ فرصت ناظران كنند،می تهدید را بانک وضعيت بلندمدت در كه شود مواجه مشكالتی با بانک

 (1).بپردازند آن با مواجهه ابزار نتریمناسب انتخاب به لهئمس تردقيق ارزیابی با تا داشت

 یاصالح اقدامات سطوحـ 

 با متناسب باید آنان. دارند اختيار در ضعيف بانک مشكالت با مواجهه جهت را مختلفی ابزارهای ناظران

 انجام جهت ابزارها این اصلی سطوح. كنند استفاده را ابزارها این از مورد چند یا یک ،بانک وضعيت

 و سهام صاحبان حقوق نقدینگی، به دسترسی حاكميت، به مربوط اقدامات شامل اصالحی اقدامات

 (1).است آن ایتوسعه اقدامات و بانک عملكرد

                                                 

1. Corrective Actions 
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 تملکو  ادغامـ 

 یا و شود مادغا مالكيت حفظ با یا باید ،كند حل تنهایی به را ضعفش مشكل تواندنمی بانک كه هنگامی

 اهداف ،انددهش متوقف كه آنهایی حتی هابانک. شود منتقل ریدیگ بخش یا بانک به نيز آن مالكيت اینكه

 ذاتی حقوقی ارزش دليلبه امر این و هستند مالی مؤسسات ویژهبه گذارانسرمایه برای جذابی

انک ب شدن متوقف از قبل و سرعتبه باید بانک مالكيت انتقال یا ادغام جهت الزم اقدامات. هاستبانک

 اندازیراه و مالكيت جهت كافی سرمایه از باید بانک جدید مالكان. شود انجامگزیر  فرآیند به آن ورود و

 (1).را داشته باشد، برخوردار باشند مجدد سازماندهی اجرای قابليت كه مدیریتی تيم نيز و

 ،ادغام برای شرایط همه كه مواقعی در حتی كه باشند داشته توجه بایدگزیر  مقامات و ناظران

 بانک است قرار كه ایسسهؤم. بود خواهد دشواری كار ،مالكيت تغيير یا ادغام است، لوبمط و مناسب

 آن عللو  ضعيف بانک مسائل از شفاف و كامل فهم و اطالعات باید ،جدید مالكان یا شود ادغام آن در

 رایب بالقوه متقاضيان انگيزه كاهش موجب ،اطالعات این به آنها دسترسی كردن محدود. باشند داشته

 سیدستر این برعالوه. شودمی ضعيف بانک و ناظر مقامات از آنها بيشتر امتيازخواهی و جدید مالكيت

 ود؛ش ضعيف بانک مالكيت از متقاضيان شدن منصرف موجب است ممكنهم  نياز مورد اطالعات به كامل

ک به بان را ضعيف کبان مشكالت سرایت احتمال و نيافته خود در را آن اصالح و مدیریت توان كه چرا

 کی رفع جهت در اصالحی اقدام كه است این بگيرند نظر در باید ناظران كه مهمی نكته. دهندمیخود 

 (1).شود جدیدی مسائل آمدن وجودبه موجب خود نباید لهئمس

 در يفضع بانک از استفادهسوء دنبالبه است ممكن ضعيف بانک ادغام یا تملک متقاضيان برخی

 قابل باید ناظران جهت بدین. باشند هافعاليت دیگر از سود كسب جهت آن از استفاده یا وام اعطای

 هامالكيت درخواست برخی كه باشند داشته را قدرت این و كرده بررسی را جدید انسهامدار بودن اعتماد

 . كنند رد را هاادغام یا

 حفظ اب اینكه یكی: كرد بيان مورد دو درتوان می را ضعيف بانک مالكيت انتقال یا و ادغام فواید

 كاهش سپرده گربيمه و دولت هایهزینه آن هایییدارا ارزش كاهش از جلوگيری و مالی نظام در بانک

 (1).یافت خواهد كاهش مالی بازارهای بر بانک ضعف از ناشی مخرب اثر آنكه دیگر و یابدمی

 ریتأخاز  و اجتناب یاقدامات اصالح موقعبهانجام  یهازهیانگـ 

 بانكی مشكالت است داده نشان جهانی تجربه زیرا است؛ مهم بسيار اصالحی اقدامات موقعبه انجام

 بیال هایگروه یا سياسی مقامات فشار تحت ،ناظران است ممكن. شوندمی تبدیل بحران به سرعتبه

 به ار اختيار این ربوطهم قوانين دليل به همين. گيرند قرار اصالحی اقدامات انداختن تعویق به برای

 انجام صورت در ناظر مقامات عالوهبه ؛كنند اجرایی را مناسب اقدامات سرعتبه كه دهدمی ناظران

 بانک ضعف شدن روشن با باید ناظران( 1).گيرندمی قرار قانونی شدید حمایت تحت اصالحی اقدامات
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 أخيرت به را اقدامات این وضعيت شدن بحرانی آستانه تا نباید و درآورند اجرا به را پيشگيرانه اقدامات

 اخلهمد برای گيریتصميم جهت سنجیمصلحت برای محدودی نقش شرایط برخی در البته. بياندازند

 (1).شودمی گرفته نظر در سریع

 

 زودهنگام مداخله شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: "Understanding bank recovery and resolution in the EU: a guidebook to the BRRD" page 63. 

 

 از ممانعت جهت ابزاری جعبهعنوان به سریع مداخله به مربوط اقدامات از توانندمی ناظر مقامات

 رد كه دهدمی را امكان این( گزیر مقامات نه و) ناظر مقامات به اقدامات این. كنند استفاده بانک توقف

. ندكن اجتناب آمده پيشمسئله  شدن بحرانی از و پرداخته آن با مقابله به مشكل بروز اوليه مراحل

 ينتعي شاخصعنوان به كمی، عناصر همراهبه را كيفی موارد برخی اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد

 مومیع شرایط استاندارد این براساس. است كرده تعيين سریع، مداخله اقدامات كارگيریبه ميزان و زمان

 معيارهای مقابل در معيار این. است «بانک مالی اوضاع سریع شدن بدتر» سریع داخلهم اقدامات انجام

 يالتتسه سهم افزایش مالی، هایاهرم سطح بودن افزایشی وضعيت نقدینگی، شدن بدتر مانند خاصی

 (2).گيردمی قرار هابخش برخی در حد از بيش تمركز و 1غيرجاری

                                                 

1. Non-performing Loans 
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 صورتبه اقدامات این نباید ،سریع اقدامات كارگيریبه جهت الزم شرایط آمدن وجودبه صورت در

 صورت در و بپردازند شرایط بيشتر بررسی به باید ناظر مقامات شرایط این در. شوند گرفته كاربه خودكار

 ناظر مقامات ،شود دانسته الزم سریع مداخله كه هنگامی. گيرند كاربه را سریع مداخله اقدامات لزوم

 ستا ممكن ابتدا در. دهند انجام را متنوعی اقدامات ،بانک برای آمده پيشمسئله  به جهتو با توانندمی

 مكنم البته. كنند ملزماحيا  طرح در شده بينیپيش اقدامات اجرای به را بانک مدیریتی بدنه ناظران

 (2).كنند بدان ملزم را بانک و دانسته ضروری رااحيا  طرح سریع روزرسانیبه ناظر مقامات است

 اقدام دینچن باید بانک مشكالت با مقابله برای ناظران ،یابد افزایش بانک توقف خطر كهصورتی در

 كنمم و بوده الزمگزیر  مقامات با ناظران نزدیک همكاری مواقع این در. باشند داشته نظر در را اصالحی

 .ی بانک شوندهادارایی فتن دست از تا مانع كنند محدود را بانک پرداخت و فروش توان ناظران است

 توانایی یارزیاب. یابد افزایش باید نيز نظارت شدت اصالحی، اقدامات شدن شدیدتر با كه داشت توجه باید

 لدخي عامل ضعيف مدیریت معموالً كه چرا ،باشدوجود داشته  اصالحی اقدامات برنامه در باید مدیریت

  (1).است آمده وجودبه مسائل در

 2یبا اقدامات اصالح هافعالیتبانک به تطابق  رانیدم اجبار و رصدـ 

 حیاصال برنامه با انجام درحال اقدامات تطابق بر باید نيز بانک مدیران و مدیرههيئت ناظران، برعالوه

 شودیم انجام مرحله هر در كه اقداماتی ارزیابی با كه باشند داشته را قدرت این باید ناظران. كنند نظارت

 در .كنند گيریتصميم ،بعدی شده بينیپيش اقدامات انجام جهت آنها اثرگذاری و رفتپيش ميزان و

 میرس صورتبه آن زمانی چارچوب و بانک مدیرههيئت پيشنهادی اصالحی اقدامات برنامه كشورها برخی

. شودیم شدیدتر بانک بر نظارت صورتبدین و رسدمی ناظر مقام و بانک امضای به توافقنامه قالب در و

 با شیهافعاليت تطابق به بانک كردن ملزم جهت محدودكننده و تنبيهی اقدامات از است ممكن ناظران

 خود بر محدودكننده و تنبيهی اقدامات این كه است مهممسئله  این البته. كنند استفاده ،اصالحی برنامه

 مرحله هب ورود و اصالحی اقدامات توقف بر تصميم. بانک به مربوط افراد بر یا است اثرگذار و اجرایی بانک

 غول. باشد داشته قرار توقف معرض در یا و شده متوقف بانک كه شود اخذ تواندمی زمانی صرفاً ،گزیر

 بانک انسهامدار وضعيت تا شود انجام كامل مراقبت و دقت با بایدگزیر  فرآیند شروع و اصالحی اقدامات

 اجرایی رعتسبه ناظران تصميمات برخی كه اندكرده لحاظ تيبیتر كشورها برخی. نشود بدتر مالی نظام و

 (1).باشند داشته چالش و بحث ،ناظران با ییقضا حوزه در بانک مقامات هنوز چند هر ،شود اثرگذار و

 نهادها گرید با یهمكار و مشاركتـ 

 زیادی اهميت از ضعيف بانک شناخت در نهادها دیگر با نزدیک همكاری و اطالعات گذاریاشتراک به

 آن، مشكالت اصالح جهت و بانک ضعف با مواجهه هنگام در مشاركت این اهميت. است برخوردار
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 بودن عملياتی و اعتماد قابل از اطمينان جهتگزیر  مقامات با نزدیک ارتباط وجود. شودمی دوچندان

 رد اصالحی اقدامات معكوس نتيجه عدم اطمينان از همچنين و ضعيف بانک توقف هنگام درگزیر طرح 

 ست؛ا مفيد مركزی بانک با ناظر مقامات دوجانبه همكاری معموالً. است ضروری بانک، مالی توان افزایش

 (1).است اثرگذار مركزی بانک و بانک متقابل روابط در وضعيت اصالح جهت ناظران اقداماتزیرا 

 2هادر بانک های مختلفضعف با نحوه مواجهه. 2-4-2

 ادامه در. شوندمی مواجه همزمان صورتهب بانكی هایضعف مختلفی از انواع با عمل در انکب و ناظران

 پردازیم:می هاضعف این بررسی به

 كاروكسب یاستراتژدر  ضعفـ 

 و هااریناسازگ تا بپردازند بانک فعاليت و وكاركسب استراتژی ارزیابی به ایدوره صورتبه باید ناظران

 ردهك شناسایی ،شود منجر بانک برای اعسار مشكل ایجاد به تواندمی را كه آن در وجودم هایناهماهنگی

 (1).كنند اجرا را مناسب اصالحی اقدامات و

 هیسرما تیكفادر  ضعفـ 

 عسری افزایش آنها مهمترین ازجمله كه باشد داشته مختلفی دالیل تواندمی سرمایه نسبت كاهش

 ارز نرخ معكوس حركت و بانک عملكرد در زیان سرمایه، مطلق دارمق كاهش ریسک، دارای هایییدارا

 نجاما برای ناظر مقام. كندمی برطرف را آن از ناشی ضعف هاینشانه بانک سرمایه وضعيت تقویت. است

 ولا دليل مورد در. است یافته كاهش مختلف شرایط در بانک سرمایه چرا ،كه بداند باید اصالحی اقدام

 یسکر تحمل جهت كافی ساختاری و مدیریتی ظرفيت و مالی توان بانک آیا كهكند  یبررس باید ناظر

 دبای ناظر ،است بوده بانک سرمایه كاهش موجب دوم دليل اینكه ارزیابی برای ؟خير یا دارد را جدید

 هرمایس مقدار افزایش به نياز اینكه و ؟خير یا است بوده اختياری سرمایه كاهش این آیا كهكند  بررسی

 شوند خصمش زیان دالیل باید سوم دليل توضيح در. نيست كار بدین نيازی یا دارد وجود باال كيفيت با

 دامهرك برای زیرا است؛ زیان مزمن یا و است بازار توسعه و تغييرات از ناشی و بوده موقتی زیان آیا كه

 انکب مدیریت ارزیابی به باید نناظرا نيز چهارم دليل مورد در. شود اجرا باید متفاوتی اصالحی اقدامات

 (1).بپردازند خارجی ارزهای بخش در

 سطح حداقل از باالتر را خود سرمایه باید بانک ضعف، و پرریسک دوره از خارج و عادی شرایط در

 ،آن قلحدا از ترپایين به سرمایه سطح كاهش با. كند تنظيم نظارتی مقررات و قوانين در شده تعيين

 این جایهب بانک است ممكن. است تقسيمی سود توزیع كاهش بانک، ساختار تجدید هایروش از یكی

. ندك اقدام داخلی سرمایه توسط یا و بانک از خارج خصوصی بخش از طریق خود سرمایه افزایش به ،كار

 دجدیت فرآیند از بخشیعنوان به و ناظران توسط باید آنها بين توازن و هاگزینه این از استفاده ميزان
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تأمين  ابانک ر نياز مورد ضروری سرمایه نتوانند بانک كنونی انسهامدار اگر. شود تعيين سرمایه ساختار

 ها،ییدارا سازیاوراق یا فروش همچون هاییروش از توانمی سرمایهكفایت  افزایش برای آنگاهكنند 

 كردن محدود عملياتی، هایهزینه كاهش تر،ریسکكمهای دارایی با پرریسک هایییدارا جایگزینی

 انسهامدار به سهام فروش و ابزارها سایر و تبعی هایبدهی بازخرید كردن محدود سهام، سود پرداخت

 (1).كرد استفاده ،كنندمی تزریق بانک به جدیدی سرمایه كه جدید

 هایایدار تیفیكدر  ضعفـ 

. شود دیلتب جدی مشكلی به تواندمی هاییدارا كيفيت مشكل نپذیرد، صورت اصالحی اقدامات موقعبه اگر

 فراهم را سرمایه كفایت نسبت كاهش موجبات و شده بانک زیان به منجر توانندمی هابدهی و تعهدات

 لوگيریج زیان از بتواند بانک اگر حتی اما. است بانک سرمایه كاهش مرسوم عوامل از یكیمسئله  این. آورند

 از یكی. دباش آفرینمشكل بانک برای تواندمی هاییدارا پایين فيتكي كند، سودده را خود فعاليت و كرده

 لدلي. شودمی غيرجاری تسهيالت افزایش موجب بانک تسهيالت نامناسب مدیریت كه است آن دالیل

 دیریت،م ضعف بلكه ،شودمی بانک اعتبار كاهش موجب تنهانه بانک تسهيالت مشكل كه است آن دیگر

 مومع یافتن اطالع با كه است آن سوم دليل. كرد خواهد تبدیل بحران به آن اوليه لمراح در رامسئله  این

ده ش مواجه اطمينان كاهش مشكل با بانک هایش،ییدارا كيفيت در بانک ضعيف عملكرد از بازار و مردم

 كه است واقعيت این نيز چهارم دليل. شودمی مالی تأمين هزینه افزایش و هاسپرده خروج موجب كه

 (1).شودگزیر  و احيا فرآیند در ممكن هایگزینه كاهش موجبتواند می هاییدارا مشكل

 مشكل با مواجه بانک. استهدارایی كيفيت ارزیابی روش ترینمناسب حضوری ارزیابی معموالً

 شد:ر بازی شامل تواندمی برنامه این. كند تدوین را مناسب اصالحی اقدامات برنامه بایدها دارایی كيفيت

 يقهوث تصرف دارد، وجود شانبدهی پرداخت به اميد هنوز كه ضعيفی بدهكاران با جدید توافق و مذاكره

 هبآنها  انتقال یاها دارایی فروش و بلندمدت دارمشكل هایوام استرداد بدهكاران، ییدارا دیگر یا هاوام

 (1).هادارایی مدیریت نهاد

 هاییدارای كيفيت از باید بانک كه است این اول اصل. كند یترعا را معينی اصول عمل در باید بانک

 ریبندهف ساختار تجدید فرآیند وارد مالی توان بدون بدهكاران وجود با نباید و آورد عملبه واقعی ارزیابی خود

 مدیریت صرف را خود منابع باید بانک دوم اصل طبق. سازد پنهان را خود مشكالت وسيله بدین و شده

 خود ایدب بانک كه است این نيز سوم اصل. دهد انجام خوبیبه رااحيا  فرآیند بتواند تاكند  دارمشكل هایوام

 هایوام ميزان بانک معينی زمان در كه دارند انتظار اظرانن( 1).كند ناپذیراجتناب مالی تأمين فرآیند آماده را

 (1).برساند ،شودمی تعيين بانک یبرا هدفعنوان به كه مشخصی سطح از كمتر به را خود دارمشكل
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 تیریمد و تیحاكمدر  ضعفـ 

 به مربوط مشكالت ازجمله. دارد وجود ضعيف هایبانک اكثر در شركتی حاكميت مشكل رسدمی نظربه

 عدم و ریسک مدیریت فرآیند در اجرایی مدیر یا بانک رئيس ناكافی دخالت ،ضعيف هایبانک حاكميت

 خيلد انكارمند و فرآیندها از مستقل صورتهب آن كارمندان و بانک آیندهایفر مؤثر كنترل در موفقيت

 رد باید ولی ،ندارند دخالتی بانک مدیران و مدیرههيئت انتخاب فرآیند در ناظران. درآمدزایی است در

 انمدیر و رئيس ارزیابی درواقع. باشند داشته را الزم هایارزیابی مدیران، این امانتداری و تخصص مورد

 طمينانا باید ناظران هاارزیابی این در. باشد هابانک از ناظران ارزیابی برنامه از بخشی باید بانكی ارشد

 اروككسب برنامه از حمایت جهت را مناسب انگيزه هابانک شركتی حاكميت ساختار كه كنند حاصل

 (1).آوردمی فراهم بانک

 نمدیرا انگيزه خدمات هایبرنامه بر كافی نظارت دبای ناظران هاانگيزه انحراف از جلوگيری برای

 درآمدهای مدتكوتاه افزایش موجب اخير بحران از قبل هابرنامه این اجرای كه چرا ،باشند داشته هابانک

 ثباتیبی و ضعيف هایبانک تعداد افزایش آن تبع به و هابانک پذیریریسک ميزان مالحظه بدون بانک

 را فردی است ممكن ناظران دهد اجازه قانون كهصورتی در و حلراه آخرینوان عن. بهشد مالی بيشتر

 (1).كنند منصوب بانكی مشكالت با مواجهه در بانک امور موقت انجام برای

 یسودآور در ضعفـ 

 ترقاب افزایش كالن، اقتصاد نامطلوب شرایط همچون عوامل برخی از است ممكن بانک سودآوری كاهش

 ،شودمی سود كسب امكان كاهش به منجر كه قوانين و الگوها تغيير اصلی، یهاعاليتف و بازارها در

 عيفض كنترل و ناپایدار درآمدی جریانات و ناكافی تنوع جدید، یهافعاليت در غيرسودآور گذاریسرمایه

زیرا  ،دكنن جلوگيری بانک درآمدهای وضعيت شدن بدتر از باید ناظران و هابانک. گيرد تئنش ها،هزینه

 (1).شودمی بانک مالی توان شدن ترو ضعيف نقدینگی بانک كاهش موجب مستقيم طورهب امر این

 ینگینقد در ضعفـ 

 نگینقدیمسئله  شود، كمتر الزم حداقل از بازار در فروش و خرید قابل هایییدارا و نقد ییدارا كه هنگامی

 ممكن است آشفتگی و شدید نوسان دچار بازار كه اییهدوره طول در. كند ایجاد مشكل بانک برای تواندمی

 از اریبسي نيز اخير مالی بحران در. نشوند پرداخت سررسيد در یا شده نكول ،تسهيالت از بسياری است

 سرمایه داشتن همانند نيز بانک هایییدارا باالی نقدپذیری بنابراین. كردند تجربه را مشكل این هابانک

 (1).است مشكل با مواجهه هنگام در سریع مداخله نيازمند و بوده مهم بانک عفض از جلوگيری در كافی

 است نممكمسئله  این. نيست دیگر علل نتيجه یا نشانه نقدینگی كمبودمسئله  موارد اغلب در

 حاصل اطمينان باید هابانک و ناظران. شود بانكی سيستم كل یا بانک یک به اطمينان فقدان به منجر

 سطح زا باالتر و كافی اندازه به هاییدارا نقدپذیری اقتصادی، نوسانات و پرریسک هایدوره در كه كنند
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 از ترنپایي سطحی به نقدینگی كاهش. ماندمی باقی كننده،تنظيم هایمحدودیت و قوانين در شده ذكر

 وضعيت اگر. انجامدمی ناظران توسط اصالحی اقدامات از ایمجموعه اجرای به، شده تعيين سطح

 ایدب اصالحی اقدامات ،دهد نشان بانک ترازنامه در را زیادی ضعف یا و نداشتهاحيا  قابليت نقدینگی

 .شوند انجام سرعتبه

 کكم بانک پذیرآسيب نقاط و بالقوه هایضعف زودتر شناخت به سناریو تحليل و فشار آزمون

 دیارزشمن اطالعات تواندمی بانک نقدینگیدر مورد  فشار آزمون موقعبه اجرای و مناسب طراحی. كندمی

 نای توانندنمی ارزیابی ابزارهای سایر كه طوریهب دهد؛ قرار ناظر اختيار در بانک هایییدارا به راجع را

 (1).دهند دستبه را اطالعات

 ت،وضعي بودن مطلوب شرایط در. دهد انجام نقدینگی خود تقویت جهت را اقداماتی تواندمی بانک

 یگرد. دهد انتشار كالن گذارانسپرده خصوصبه و عموم اطمينان افزایش جهت را اسنادی تواندمی بانک

 و خرید به یا كرده ترمطمئن را خود همكاری خطوط تواندمی بانک هاییدارا وضعيت به توجه با آنكه

 در گفت ایدب نيز مركزی بانک حمایت مورد در (1).كند اقدام نقدینگی افزایش جهت ییدارا فروش

 مالكيت جهت مالی توان دارای بانک از بتواند مركزی بانک است ممكن دهد اجازه قانون كهصورتی

 وجهت باید البته. كند حمایت تنزیل، پنجره مانند تسهيالت اعطای طریق از ضعيف بانک هایییدارا

 مشكل حل به یخصوص بخش طریق از باید بحرانی شرایط در مركزی بانک ورود از قبل كه داشت

 (1).شود حداقل عمومی منابع رفتن دست از احتمال هم و نشود ایجاد كژمنشی مشكل هم تا پرداخت

 پیشگیرانه عمومیِ هایحمایت. 9-4-2

 تواندمی خاص شرایط تحت و چاره راه آخرینعنوان به صرفاً كلی حالت در( دولتی) عمومی مالی منابع

 نزدیک دانب یا و شده توقف دچار یا بانک كه است این نشانگر عمومی ابعمن از استفاده. شود گرفته كارهب

 تعيين .كرد استفاده عمومی منابع ازگزیر  فرآیند به ورود از قبل توانمی خاص شرایط در اما ،است گشته

 هاتحادیر گزی واحيا  استانداردهای مطابق. دارد بستگی مربوطه قوانين به مختلف كشورهای در شرایط این

 (2):انجام گيرد تواندمی شكل سه به عمومی منابع از پيشگيرانه استفاده اروپا

 ،مركزی بانک توسط شده پرداخت تسهيالت نكول عدم جهت دولت ضمانتـ 

 اند،شده منتشر تازه كه بدهی اوراق برای دولت ضمانتـ 

 .ایسرمایه ابزارهای خرید یا سرمایه تزریقـ 

 عوامل يلهوسبه و مختلف مقامات توسط عمومی منابع از پيشگيرانه تفادهاس شرایط ارزیابی و تحليل

 رمایهس كمبود. دهد قرار ارزیابی مورد را بانک سرمایه تجدید برنامه باید ناظر مقام. است ضروری متفاوت

 دمبوك باقيمانده مقدار و شود جبران سرمایه افزایش ابزارهای و بدهی مدیریت ابزارهای توسط باید بانک

 (2).كرد جبران عمومی منابع توسط توانمی را سرمایه افزایش هایبرنامه انجام از پس سرمایه
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 شده در معرض توقف و متوقف یهابانک با تعامل یاستانداردها. 9

 ،ه شوندتشخيص داد شده كه در معرض توقف یا متوقفهایی المللی اكثر بانکبراساس استانداردهای بين

معرفی شده و ابعاد گوناگون آن گزیر  خواهند شد. در ادامه این بخش به تفصيل نظام 1رگزی وارد فرآیند

 از منظر استانداردهای حاكم بر نظام بانكی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 گزیر تعریف. 2-9

 نآ مشابه قوانين و تجارت قانون در كه ورشكستگی عادی هایروش داد نشان توانمی متعدد دالیل به

 هادهاین سایر و هابانک توقف و یا ورشكستگی از ناشی هایبحران مدیریت برای است شده بينیشپي

. ندارد چندانی ییآكار ـ باشند سيستمی اهميت واجد كه مذكور نهادهای از دسته آن ویژهبه ـ مالی

 وابستگی اطالعات، تقارن عدم و گسترده هایریسک وجود مالی، یهافعاليت آینده به معطوف ماهيت

 نفعاال پيچيده شناسیروان كنار در ایغيرترازنامه و ایترازنامه جهات از مالی نهادهای شدید و متقابل

 سریت مالی نهادهای سایر به گستردگی با و سرعتبه مالی نهاد مشكالت ،شودمی باعث مالی بازارهای

 يشترب مالی سایر اركان نظام با آن تعامالت و مالی نهاد فعاليت ابعاد اندازه هر دهدمی نشان تجربه. یابد

 برخی رچهاگ. بود خواهد دشوارتر آن تبعات مدیریت و ترگسترده مذكور نهاد ورشكستگی منفیآثار  باشد

 برای ار زمينه تواندمی عادی ورشكستگی قوانين به اصالحيه و متمم چند كردن اضافه معتقدند محققان

 ورشكستگی خاص نظام ایجاد متعدد دالیل به اما آورد؛ فراهم لیما هایبحران از ناشی مشكالت حل

 .است ناپذیراجتناب مالی نهادهای

 هدخوا خسارت و مشكل دچار را نهاد آن مستقيم نفعانذی اقتصادی بنگاه هر ورشكستگی طبعاً

 نمدر و سنتی حقوقی هاینظام در ورشكستگی و افالس هاینظام طراحی مهم اهداف از یكی. كرد

 تگیورشكس یا افالس ایجاد در كه است كسانی با ارتباط در ویژهبه مذكور هایخسارت و مشكالت كاهش

 نقواني در شده طراحی سازوكارهای خدماتی و توليدی هایشركت از بسياری مورد در. اندنداشته نقشی

 بانک کی ورشكستگی به نوبت كه هنگامی اما. كند برآورده را مذكور اهداف است قادر ورشكستگی عادی

 ساراتخ و مشكالت تشدید به تواندمی ورشكستگی عادی قوانين از استفاده ،رسدمی مهم مالی نهاد یا

 عادی قوانين در كه) تصفيه نهاد ورشكسته و دادرسی فرآیند برزمان ماهيت مثال برای. شود منجر

 به و هددمی قرار نقدینگی سکری معرض در را بانک بستانكاران از بسياری( است مرسوم ورشكستگی

 . بيانجامد جهانی حتی یا ملی اقتصاد سطح در هافعاليت كاهش به تواندمی بانک اندازه فراخور

                                                 

1. Resolution  
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 را هابانک سایر وضعيت از نگرانی سرعتبه است ممكن بانک ورشكستگی از عموم آگاهی عالوهبه

 ينوییدوم اثر وقوع دليل همين به. دارند ایگسترده متقابل ارتباطات مالی نهادهای كه چرا كند؛ تشدید

 انتظار از دور وجههيچ به هایشانسپرده برداشت برای هابانک به مردم عموم هجوم و فراگير هراس اثر در

 كستگیورش عادی قوانين در شده بينیپيش هایروش به بانک فراوان هایدارایی تصفيه همچنين. نيست

 فعاالن از بسياری حتی و كند غيرعادی نوسانات دچار اقتصاد سطح رد را هادارایی قيمت تواندمی

. كند ایترازنامه مشكالت دچار ـ اندنداشته ایرابطه گونههيچ ورشكسته بانک با ظاهربه كه ـ را اقتصادی

 ترتيبات كه رسيدند نتيجه این به اخير بحران از پس ویژهبه جهان كشورهای از بسياری رو همين از

 ظامن ایجاد به نسبت و دهند تغيير هابانک ویژهبه مالی نهادهای ورشكستگی حوزه در را خود یقانون

 به توانمی كشورها این ازجمله. دارند مبذول را الزم اقدام( گزیر نظام همان یا) بانكی توقف خاص

 .كرد ایجاد را( گزیر) بانكی توقف خاص رژیم 2229 سال بانكداری قانون در كه كرد اشاره انگلستان

 یا احتمالی مالی ناتوانی از ناشی بحران مدیریت( گزیر نظام) بانكی توقف خاص نظام ایجاد از هدف

 داومت اقتصادی نظام در مذكور نهاد كليدی مالی خدمات اوالً كه ایگونهبه است، مالی نهاد یا بانک واقعی

 و مالی ظامن در شدید سيستمی اختالل به كورمذ نهاد ورشكستگی از ناشی منفی تبعات و آثار ثانياً یابد،

 و ابداع است روشن (4).نشود تحميل دولت و دهندگانماليات منابع به ایهزینه ثالثاً ونينجامد  اقتصادی

 ادامه در. نيست ساده چندان كند برآورده را فوق هدف سه هر همزمان طوربه بتواند كه هاییروش توسعه

 .دشومی مرور اجمال به آن استانداردهایو  معرفی( بانكی توقف خاص نظام وانعنبه)گزیر  مختلف ابعاد

 

 گزیر طرح . 2-9

 صورت در حتی كه كند اثبات ولئمس مقامات به بانک كه است آن 1گزیرطرح  تهيه از اساسی هدف

 بانک یگرد عبارتبه. شود متوقف نتواند كه نيست پيچيده و بزرگ آنقدر سيستمی، اهميت از مندیبهره

 ناتوانی احتمال ،است دیده تدارک كه ایگسترده تدابير براساس اوالً كه كندمی اثباتگزیر طرح  طریق از

 ثارآ ایجاد بدون توانندمی ولئمس مقامات شد ناتوانی دچار اگر حتی ثانياً. است ناچيز بسيار او مالی

 االتای در. دهند قرارگزیر  تحت را آن بانک، حياتی یهافعاليت كردن تعطيل بدون و سيستمی مخرب

 مالی نهادهای و هابانک تمامی شد مقرر( 2212 مصوب) 2فرانکـ  داد قانون براساس آمریكا متحده

 سال هر جوالی اول در ،است دالر ميليارد 52 از بيش آنان هایدارایی كه سيستمی اهميت دارای

. كنند ارائه 3(FDIC)شركت فدرال بيمه سپرده  و رزرو فدرال به و تهيهگزیر طرح  عنوان با ایبرنامه

 عموم اختيار در باید برنامه عمومی قسمت. شود تهيه محرمانه و عمومی قسمت دو در باید برنامه این

                                                 

1. Resolution Plan  

2. Dodd-Frank Act 

3. Federal Deposit Insurance Company (FDIC) 
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 اهميت دارای مالی نهادهای برای راگزیر طرح  تهيه كه آمریكا متحده ایاالت برعالوه. گيرد قرار مردم

 دارای مالی نهادهای تمامی برای راگزیر طرح  تهيه نيز 22 گروه اعضای ،ستا كرده الزامی سيستمی

 توسط بایدگزیر طرح  ،اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد در (7).اندكرده الزامی جهانی سيستمی اهميت

 اندتویم راگزیر طرح  طراحی برای نياز مورد اطالعاتگزیر  ولئمس مقام. شود تهيهگزیر  ولئمس مقام

 اتكا قابليت ارزیابی باگزیر  ریزیطرح. ندك درخواست ناظر مقامات و مربوطه نهادهای از مستقيم طورهب

 (2).شودمی آغاز مالی، ناتوانی رفع فرآیند در هاییدارا نقدپذیری امكان و

. ستا یمال نهاد یا بانکگزیر  استراتژی اول ركن: باشد شده تشكيل ركن دو از بایدگزیر طرح 

 گرفته صورت آن توسعه برای زیادی هایتالش اخير سال پنج در كه است مفهومی 1گزیر استراتژی

 یا انکب در مالی ناتوانی بروز صورت در كه دهدمی پيشنهادگزیر  ولئمس مقام بهگزیر  استراتژی. است

 چه تحت باید...  و یخارج شعب وابسته، هایشركت قبيل از آن هایزیرمجموعه ازهریک  مالی، نهاد

 یک دامك و شود منحل باید یک كدام برسد، فروش به تواندمی یک كدام مثال برای د؛نگير قرار اقداماتی

 هایسال در یافتهتوسعهگزیر  هایاستراتژیمهمترین  .دهد ادامه خود حيات به مالی كمک بدون تواندمی

 ضعف و قوت نقاطهریک  كه است 3ایچندنقطهزیر گ استراتژی و 2اینقطهتکگزیر  استراتژی ،اخير

 اینقطهتکگزیر  استراتژی جهانی سيستمی اهميت دارای مهم نهادهای از بسياری. دندار را خود خاص

 . اندداده توضيح را آن خودگزیر طرح  در و كرده انتخاب خود نظر مورد مطلوب استراتژیعنوان به را

 ساختار معرفی ضمن باید برنامه این در. است 4گزیر استراتژی ایاجر برنامهگزیر طرح  دوم ركن

 آنها تداوم كه بانک مالی و اقتصادی كاركردهای از دسته آن زیرمجموعه، هایشركت و بانک حقوقی

 درباره الزم هایداده تمامی باید بانک عالوهبه. شود معرفی دارد حياتی جنبه كشور مالی نظام برای

 و نحوه مدیریت، اطالعات نظام كليدی، كاركنان خارجی، و داخلی مهم یهافعاليت ساختار، عمليات،

 وكار،بكس اصلی خطوط تفكيک به زیان و سود صورت و ترازنامه مشتقات، بازار در بانک حضور گستره

 دهعم مشتریان فهرست شده،ن ضمانت و شده ضمانت گذارانسپرده فهرست ریسک، مدیریت وضعيت

 ارزیابی برای كه دیگری را اطالعات هر و تعامل مورد هایبانکمهمترین  یک، هر اروككسب و بانک

 .دهد گزارش دقتبه و تفصيل به است الزم بانک گزیرپذیری

 در دهعم تغيير هر از پس یا و ساالنه صورتهب حداقل باید و بوده پویا فرآیند یکگزیر  ریزیطرح

 يهفرآیند ته. است مربوطه مقامات دیگر باگزیر  مقامات نزدیک یهمكار امر این الزمه. شود روزبه بانک

 ازمندني و پيچيده بسيار است، فرامرزی یهافعاليت عملياتشان مبنای كه هاییبانک برایگزیر طرح 

 كه است این شود مالحظه بایدگزیر طرح  در كه اینكته. كشورهاست سایر درگزیر  مقامات با همكاری

                                                 

1. Resolution Strategy 

2. Single Point of Entry 

3. Multiple Point of Entry 

4. Implementation Plan 
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 كل اآنه ورشكستگی و دارند اهميت سيستمی لحاظ از كه هاییبانک مناسب بایدزیر گطرح  محتوای

 ملزومات انجام از است ممكنگزیر  مقامات .باشد نيز دهد،می قرار تأثير تحت را اقتصادی و مالی نظام

 صورتهب لیم قوانين وسيلهبه واند وابسته اقتصاد یا دولت مركزی ساختار به كه هاییبانک برایگزیر طرح 

 (2).كنند پوشیچشم هستند، امستثن احتياطی تمهيدات از جزئی یا كلی

 هداشت جهانی سطح درگزیر  هایبرنامه تدوین و تهيه وضعيت به نگاهی انتها در است شایسته

 2212 سال در 1جهانی اهميت دارای سيستمی نهادهای اكثر موجود هایگزارش براساس. باشيم

 اینیر گز ی استراتژیاجرای برنامه تفصيلی طرح تهيه همچنين. كردند انتخاب را خودگزیر  استراتژی

 گزیرپذیری جامع هایارزیابی اولين. است بوده تكميل دست در 2215 تا 2213 هایسال فاصله در نهادها

 متحده ایاالت سيستمی مالی نهادهایگزیر  هایبرنامه به ایمراجعه) است شده انجام 2215 سال در نيز

 راگزیر  هایبرنامه وكيفیكمّی رشد روند 2(است شده منتشر FDIC و رزرو فدرال رسمی سایت در كه

 همچنان شده آغاز 2212 سال از رسمی طوربه كهگزیر  ریزیبرنامه فرآیند رسدمی نظربه. دهدمی نشان

 .هستند فرآیند این ارتقایدرحال  منظم طوربه ربطذی نهادهای و ولئمس مقامات و است تكميلدرحال 

 مقامات لكهب ،پذیردنمی پایانگزیر  ولئمس مقام به آن ارسال و تهيه با، گزیر طرح با مرتبط فرآیندهای

 یارزیاب. كنند ارزیابی را مذكور نهاد یا بانک گزیرپذیری وضعيت برنامه، دریافت از پس موظفند ولئمس

 كه دده پاسخ سؤال این به باید ولئمس مقام اول درجه در. دگير انجام اصلی منظر دو از باید گزیرپذیری

 استراتژی اجرای امكان اساساً آیا دیگر عبارتبه است؟ 3پذیرامكان پيشنهادیگزیر  ژیاسترات اجرای آیا

 این هب باید ولئمس مقام بعد درجه در. دارد وجود مالی نهاد یا بانک توقف یا مالی ناتوانی هنگام به مذكور

 پرسش این به پاسخ در است؟ 4منطقی یا باورپذیر پيشنهادیگزیر  استراتژی اجرای آیا كه بپردازد لسؤا

 هاینهاد ایرس بر پيشنهادیگزیر  استراتژی اجرای سيستمی آثار ازجملهمسئله  گوناگون هایجنبه به باید

 دیرعاملم و مدیرههيئت اطالع هب را آن نتيجه ارزیابی، انجام از پس است مكلف ولئمس مقام. كرد توجه مالی

 موانع دبخواه آنان از نشود ارزیابی گزیرپذیر مالی نهاد یا بانک كهصورتی در و برساند مالی نهاد یا بانک

 .رسانند انجام به راگزیر  ولئمس مقام طرف از ابالغی اقدامات و كرده برطرف را گزیرپذیری

 

 (ماشه مكانیسم)گزیر  آغاز. 9-9

 ورتیص در توقف معرض در یا متوقف بانک اندپذیرفته راگزیر  نظام تازگیبه كه اروپایی یكشورها در

 ود؛ش شناخته توقف معرض در یا متوقف بانک، اوالً: باشد برقرار زیر شروط كه بود خواهدگزیر  مشمول

                                                 

1. Globally Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs) 

 :بنگرید منظور . بدین2

https://www.fdic.gov/regulations/reform/resplans/ 

http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/resolution-plans.htm 

3. Feasible 

4. Credible 
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 رد بانک توقف از جلوگيری بر متعارفی احتمال هيچ احوال، و اوضاع و شرایط جميع به توجه با ثانياً

 عمليات انجام ثالثاً. نشود داده (زودهنگام هایدخالت ازجمله) نظارتی اقدامات طریق از متعارف مهلت

 عمومی منافع منظر ازگزیر  انجام چنانچه. شود داده تشخيص ضروری 1عمومی منافع منظر ازگزیر 

 ضاییق دادرسی طریق از كه ـ ورشكستگی عادی فرآیند وارد متوقف بانک ،نشود داده تشخيص ضروری

 ،ستا توقف معرض در یا متوقف شده بانک آنكه تشخيص منظوربه عالوهبه. شد خواهد ـ گيردمی انجام

 : است الزامی زیر شرایط از مورد چند یا یک احراز

 دهآین در تخطی بر عينی شواهدی یا كرده تخطی خود قانونی هایصالحيت از اعتباری سسهؤم .1

 . شود منجر اعتباری سسهؤم مجوز لغو به كه حدی تا باشد؛ داشته دوجو نزدیک

 آینده در امر این ایجاد بر عينی شواهدی یا بوده هابدهی از كمتر اعتباری سسهؤم هایدارایی .2

 . شود احراز نزدیک

 رد توانایی عدم بر عينی شواهدی یا ،باشد نداشته را خود دیون پرداخت توان اعتباری سسهؤم .3

 (2).شود احراز نزدیک آینده

 

 گزیر مورد در مهم اصل چند. 4-9

 ار بانکگزیر  هایسياست بتوانند ولئمس مقامات كه است شده طراحی ایگونهبه زیر راهنمای اصول

 تالبته باید توجه داش. كنند انتخاب اجرا جهت راگزیر  هایروش بهترین و كرده تدوین مناسب صورتهب

 (1).شوند اجرایی همزمان صورتهب توانندنمی رورتاًض اصول این همه كه

 دنبالبه بایدگزیر  فرآیند 2:بانكی مؤثر خدمات در اختالل كردن حداقل و مالی ثبات حفظـ 

 جادای همچنين. كندمی تهدید را مالی ثبات بانک توقف صورت در كه باشد هاییریسک كردن حداقل

 .است ضروری نيز دارند اهميت سيستمی لحاظبه كه ییهافعاليت و عمليات ادامه از اطمينان

 بایدن البته و تواندنمی نظارت: است رقابتی فضای در پذیریریسک از بخشی بانک توقفـ 

 یمال نظام از حفاظت اهداف. كند ایجاد شد نخواهد توقف دچار بانک كه این برمبنی حد از بيش اطمينان

 .شودمنجر می 3بازار نظم ارتقای بهگزیر  نظام وجود. ندارند بانک توقف اب ناسازگاری گذاران،سپرده منافع و

 هاستحلراه از دسته آن خصوصی هایحلراه از منظور: هستند بهتر خصوصی هایحلراهـ 

زیر گ نظام. كندمی ایجاد بانكی بخش در حداقلی اختالل و نكرده بار دهندگانماليات بر ایهزینه كه

 ابعمن از كه كند ایجاد هابانک در را انتظار این و باشد متكی عمومی مالی منابع از فادهاست بر نباید

                                                 

1. Public Interests 

2. Maintaining Financial Stability and Minimizing Disruption to Critical Banking Services 

3. Market Discipline 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

25 

 زا استفاده حلراه آخرینعنوان به است ممكن استثنایی موارد در البته. شد خواهد گرفته كمک عمومی

 .شود الزم عمومی منابع

 مشكالت حل در بينیپيش قابليتِ و شفافيت سرعت، هایشاخص 2:گزیر اجرای سریع فرآیندـ 

 .كرد وفصلحل سرعتبه باید را متوقف هایبانک مشكل. برخوردارند توجهیقابل اهميت از بانكی

 اهشك مانع و كاسته آن هایهزینه از تا شده بازار وارد سرعتبه باید متوقف سسهؤم یا بانک هایییدارا

 .بود خواهد بيشتر آنها ارزش كاهش شود، رتطوالنی بانک هایییدارا حبس مدت هرچه. دشو آن ارزش

 تعهد و خرید چون هاییروش از و مالكيت تغيير طریق از كه ـگزیر  فرآیند :پذیریرقابت حفظـ 

 ایانگيزه هيچ. باشد متقاضی مؤسسات و هابانک رقابت برمبتنی باید ـ پذیردمی صورت هاییدارا انتقال و

 .شود منجر فرآیند این از رقابت حذف به بایدن انتقاالت و نقل این تسهيل جهت

های نباید زیان شود،می متوقف بانک كه هنگامیگزیر  فرآیند در :كژمنشی از اجتنابـ 

 نظارتی اقدامات مشابه طورهب. شود جبران ،اندنشده بيمه كه بانک مشتریان و آن دسته از انسهامدار

 کكم كنونی بد هایبانک به هرچه. كند حفاظت بانک به وابسته هایشركت مدیران منافع از نباید

 .بود خواهد آینده در خوب هایبانک تأسيس جهت مانعی ،شود بيشتری

 

 درگزیر ارزشگذاری. 0-9

 هایبدهی وها دارایی 2ارزشگذاری به توجه با كنندمی اتخاذگزیر  مقامات كه مهمی تصميمات تمامی

 مچنينه وگزیر  ابزارهای از استفاده جهت گيریتصميم كنندهتكميل ارزشگذاری. پذیردمی صورت بانک

 مستقل هایارزیاب وسيلهبه كه باید ارزشگذاری این. بانک است ایسرمایه ابزارهای مالكيت تغيير و انتقال

 (2):دپذیرمی انجام زیر مراحل در شود انجامگزیر  مقامات یا و ناظر مقامات درخواست به و

 .انکب بودن توقف معرض در یا بانک توقف تعيين جهت گيریتصميم برایگزیر  انجام از قبلـ 

 داده تشخيص كامل صورتهب شده ایجاد هایزیان اینكه از اطمينان جهتگزیر  انجام هنگام درـ 

 .است ترمتناسب موجود شرایط درگزیر  ابزار كدام از استفاده اینكه و اندشده

كمتر از زیان آنان در صورت ورود گزیر  ن بستانكاران بانک در فرآیندمنظور آنكه مشخص شود زیاـ به

 .جبران شود(یر گز بانک به فرآیند عادی ورشكستگی بوده است )اگر زیان مذكور بيشتر باشد باید توسط مقام

 یا فتوق وضعيت به بانک آیا كه شودمی پرداختهمسئله  این بررسی به ارزشگذاری اول مرحله در

گزیر  اقدامات انجام آثار مرحله این در ؟خير یا است رسيده 3حيات ادامه عدم نقطه و توقف هب نزدیک

 انکب بحرانی وضعيت اول، مرحله در گرفته صورت ارزشگذاری كهصورتی در. گيردنمی قرار ارزیابی مورد

                                                 

1. Expeditious Resolution Process 

2. Valuation 

3. Point of non-viability 
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 به دوم مرحله در. شد خواهيم ارزشگذاری دوم مرحله وارد ،دهد نشان راگزیر  اقدامات انجام لزوم و

 لهمرح اهداف. شودمی پرداختهها دارایی فروش ارزش ميزان و دسترس درگزیر  ابزار ترینمناسب بررسی

 (2):كرد ذكر زیر موارد در توانمی را ارزشگذاری دوم

 .آیدمی وجودبهها دارایی برایگزیر  اقدامات انجام با كه هاییزیان كامل شناخت از اطمينانـ 

 .نياز صورت در سرمایه تجدید و درون از نجات ابزار از استفاده جهت سانیراطالعـ 

 و انتقالی بانک وكار،كسب فروش مانندگزیر  ابزارهای از استفاده برایها دارایی ارزش تعيينـ 

 .هاییدارا مدیریت

 تمالیاح آثار تمام همچنين و دارند اهميت ارزشگذاری موقع در كه شرایطی تمامی مرحله این در

 تخمين بر آن كارگيریهب چگونگی وگزیر  ابزار نوع انتخاب. گيرند قرار توجه مورد بایدگزیر  آتی اقدامات

 بودن منصفانه از اطمينان حصول برای. بود خواهد اثرگذار آتی نقدی جریانات مقدار و زمانبندی

 انسازم هر از مستقل شگذاری،ارز برای شده انتخاب حقوقی یا حقيقی افراد بایدگزیر  هایارزشگذاری

 برای خودكار طورهب اندشده درگيرگزیر  فرآیند در نحو هر به كه افرادی. باشندگزیر  با مرتبط نهاد یا

زیر گ مقامات نباشد، ممكن مستقل هایارزشگذاری انجام كه صورتی در. بود نخواهند مناسب ارزشگذاری

 گذاریارزش انجام برایرا  الزم اطالعات و امكانات باید نيز انکب. كنند استفاده موقتی ارزشگذاری از باید

 (2).دهد قرار ولئمس مقامات اختيار در وجه بهترین به و ممكن زمان كمترین در

منظور حمایت از بستانكاران انداردهای اتحادیه اروپا دارد بهمرحله سوم ارزشگذاری كه اختصاص به است

گزیر  منظور آنكه مشخص شود زیان بستانكاران بانک در فرآیندبه نک وضع شده است. در این مرحلهبا

ارزشگذاری مجددی توسط  ،كمتر از زیان آنان در صورت ورود بانک به فرآیند عادی ورشكستگی است

 تربيشگزیر  اگر زیان بستانكاران در فرآیند NCWOP1اساس قاعده گيرد. برنجام میاشخاص مستقل ا

 . كندالتفاوت زیان را از منابع خود به بستانكاران پرداخت است مابه موظفگزیر  باشد مقام

 

 گزیر ابزارهای. 6-9

 عمومی ابعمن از كه كند فراهم ایگونهبه را خود قانونی اختيارات ازگزیر  مقام استفاده زمينه بایدگزیر  نظام

 تمامی زا استفاده بایدگزیر طرح  در. پيش نياید مالی نظام در اختاللی و نشود استفاده مالياتی درآمدهای و

 ـ دارد وجود آن انجام امكان بالقوه صورتهب و است بانک وضعيت با متناسب كه ـگزیر  هایاستراتژی

 از خریدارانی های بانک بهیا دارایی سهام انتقال قبيل از مواردی شامل هااستراتژی این. شود بينیپيش

انحالل  و قلمست ییدارا مدیریت نهاد یک تأسيس انتقالی، بانک به يتمالك یا سهام انتقال خصوصی، بخش

 تعویض ازجمله العادهفوق تصميمات اجرای قدرت بایدگزیر  مقام موارد برخی در عالوههب. است بانک

                                                 

1. No Creditor Worse Off Principle (NCWOP) 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

27 

 ردعملك ساختار تغيير جهت الزم اقدامات انجام شركتی، حاكميت جدید ترتيب برقراری و مدیرههيئت

 كردن ملزم طریق از ضروری خدمات انجام و بانک فعاليت ادامه از اطمينان ایجاد آن، كالتمش حل و بانک

 (1).باشد داشته را دست این از مواردی و همكاری ادامه به گروههم هایبانک و مؤسسات سایر

 شرایط در حتی را خود حياتی كاركردهای تواندمی بانک كه است اینگزیر  اقدامات اصلی فایده

 بينیپيشگزیر  اقدامات انجام برای را ابزار پنج اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استانداردهای. كند حفظ انبحر

 فكيکت انتقالی، بانک ایجاد وكار،كسب فروش) انتقالی ابزار سه ،درون از نجات شامل ابزارها این. كندمی

 مالكيت شامل كه) دولتی تثبيت ابزار ها،ابزار این ميان از. شودمی 1دولتی تثبيت ابزارهای و (هاییدارا

 عواق مؤثر نتوانند ابزارها سایر آنكه از پس و مرحله آخرین در( است مشابه سازوكارهایی و دولت موقت

 ابزارهای زا استفاده برایگزیر  مقامات اروپا، اتحادیهگزیر  واحيا  دستورالعمل طبق. شودمی استفاده شوند،

 در انکب گرفتن كنترل تحت امكان نياز، مورد اطالعات به دسترسی ازجمله اتیاختيار دارای بایدگزیر 

 زمان تغيير ها،بدهی وها دارایی حقوق، سهام، انتقال بانک، مدیریت تعویض توان گزیر، فرآیند طی

 هزمين اختيارات این. باشند مالكيت ابزار سایر یا سهام مقدار كاهش یا لغو خوب، هایبدهی سررسيد

در  (2).كندمی رفع راگزیر  ابزار از استفاده برای مانع هرگونه وجود و كرده فراهم راگزیر  اقدامات مانجا

 شود.به تفصيل معرفی میگزیر  از ابزارهایهریک  ادامه

 تعهد و خرید یا وكاركسب فروش. 2-6-9

 عاملهم ،كند خریداری را بانک وكارهایكسب تمام یا بخشی بتواند كه شود یافت مناسبی خریدار اگر

 یا یک معامله این در. باشدگزیر  مناسب ابزارهای از یكی تواندمی بانکهای دارایی و هافعاليت فروش

 ههم یااز آن  بخشی خریدار یا وگزیر  تحت بانک سهام مالک دارند مطلوبی وضعيت كهمؤسسه  چند

 فروش معامله. گيرندمی برعهده نيز را آن هایبدهی از بخشی مسئوليت و شده بانک آنهای دارایی

 ریدارخ كه باشد ایگونهبهتواند می معامله. شود انجام مختلفی طرق به است ممكن هاییدارا و هافعاليت

 (1).بگيرد برعهده را آن هایسپرده مسئوليت و خریده را بانکهای دارایی تمامی

 را متوقف بانکهای دارایی از بخشی صرفاً خریدار كه شود تنظيم نحوی به معامله است ممكن

 هایوام صرفاً خریدار كه هنگامی. بگيرد برعهده را هاسپرده از بخشی مسئوليت دیگر ازسوی و خریده

 2تميز بانک فعاليت فروش معامله را معامله اینكند،  خریداری را بانک باالی كيفيت باهای دارایی و خوب

 ود،ش گرفته نظر در فروش برای پرریسک هایگذاریسرمایه و رفعالغي هایوام كهصورتی در. نامندمی

 تاس ممكن امر این. برساند حداقل به را شودمی متحمل هاییدارا این خرید از كه ریسكی باید خریدار

 هك هاییییدارا تا شود داده اجازه خریدار به و شود بسته زیان در مشاركت صورتهب قرارداد شود باعث

                                                 

1. Government Stabilization Tools 

2. A “Clean bank” Business Sale Transaction 
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 كه ندارد لزومی معامالت گونه این در البته. برگرداند بانک به را شوندمی فاسد مشخصی انزم مدت در

بانک )كه در ایاالت متحده آمریكا معامله  1وكاركسب فروش معامله (1).شود جبران خریدار هایزیان همه

 نای از استفاده فواید. شود انجام سرعتبه باید است ممكن كه جایی تا شود(ناميده می 2خرید و تعهد

 اثركردن  حداقل متوقف، بانکهای دارایی از بخشی یا همه ارزش حفظ به كمک :عبارت است از روش

 (1).آنها هایسپرده به خدمات ارائه ضمانت با مشتریان از حفاظت و مالی نظام و بازار بر بانک ورشكستگی

 كه دارد وجود ابزار این از استفاده ایبر روش چند مریكاآ مالی ایاالت متحده نظام استاندارد مطابق

 (4):شود اجرا شرایط با متناسب )كه همان شركت فدرال بيمه سپرده است(گزیر  ولئمس مقام توسط تواندمی

 و فروش قابليت سرعتهب كهها دارایی از برخی صرفاً روش این در 9:پایه تعهد و خرید معاملهـ 

 بازار در فروش قابليت با اوراق و باال نقدشوندگی باهای دارایی نقد، وجوه ازجمله دندار را غير به انتقال

 زمان هك كندمی استفاده روش این از هنگامی فدرال سپرده بيمه شركت. شودمی منتقل متعهد بانک به

 (4).باشد نداشته اختيار در ویژه هایبازرسی انجام جهت كافی

 را سپرده بيمه شركت اینكه دليلبه روش این زا استفاده 4:بانک كامل تعهد و خرید معاملهـ 

 هب متوقف بانکهای دارایی كل و كندمی مطالبات نقدی پرداخت و هازیان جبران یندفرآ درگير كمتر

 يوهش این از استفاده منافع. دارد سپرده ضمانت نهاد برای كمتری هزینه ،شودمی منتقل متعهد بانک

 دارمق كاهش و تصفيه هزینه كاهش سپرده، ضمانت شركت نقدی ایهپرداخت كردن حداقل عبارتند از:

 (4).سپرده بيمه شركت توسط شده نگهداریهای دارایی

 بانک با سپرده بيمه شركت روش این در 0:زیان در اختیاری مشاركت با تعهد و خرید معاملهـ 

 شركت نياز كاهش موجب روش این. رسدمی توافق به مربوطه هایزیان تسهيم ميزان مورد در خریدار

 كاهش شامل روش این از استفاده منافع. شودمی خود منابع از استفاده و نقد وجوه به سپرده بيمه

 .شودمی خصوصی بخش در هاییدارا ماندن باقی و سپرده بيمه شركت هایهزینه و بانک هایریسک

 هایزیان از بخشی كهحالی در است؛هدارایی بر سپرده بيمه شركت كنترل عدم نيز روش این مشكل

 (4).است پذیرفته ،زیان در مشاركت قالب در را آنها

 6انتقالی بانک. 2-6-9

 بانک، مشكالت برای دائمی حلیراه یافتن زمان تا دهدمی اجازهگزیر  مقامات به روش این از استفاده

 تأسيس انتقالی بانکعنوان به كه جدیدی سسهؤم (5).كنند حفظ مالی نظام در را آن اثرگذاری و كاركردها

                                                 

1. Business Sale 

2. Purchase & Assumption 

3. Basic Purchase & Assumption Transaction 

4. Whole Bank Purchase & Assumption Transaction 

5. Purchase & Assumption with Optional Shared Loss 

6. Use of a Bridge Institution 
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 دامك كه كنند تعيينگزیر  مقامات. شودمی كنترل و كرده دریافت مجوزگزیر  مقامات توسط شود،می

 پركردن الیانتق بانک تأسيس از هدف. دنشو منتقل انتقالی بانک به باید بانک هایبدهی و هاییدارا از یک

ها ارایید و پرداخته بانک وضعيت ارزیابی بهگزیر  مقامات كه است زمانی مدت و بانک توقف زمان فاصله

  (1).كنند مهيا بازار، در دیگر خصوصی سسهؤم یا بانک به آن فروش و عرضه جهت را شرایط و

 و عرضه تقابلي متوقف بانک یامؤسسه  كه گيردمی قرار استفاده مورد زمانی بيشتر انتقالی بانک

 يازن بانک وضعيت و ترازنامه بررسی جهت بيشتری زمان به آن بالقوه رانخریدا و دارد را بازار در فروش

 تجه را دائمی حلراه از استفاده نباید و بوده موقت حلراه انتقالی بانک از استفاده صورت هر در. دارند

 کبان از را خود منابع گذارانسپرده مدت این در است ممكن زیرا انداخت؛ تعویق به بانک مشكالت حل

 (1).برود بين از بانک ارزش و كرده ارجخ

 آن جوزم كه است ملی )دولتی( بانک نوعی درواقع انتقالی بانک مریكا،آ مالی نظام قوانين مطابق

 هدف با 2سپرده فدرال بيمه شركت وسيلهبه و شده صادر 1ارز و پول كنترل و حسابرسی دفتر توسط

 انتقالی بانک از استفاده. شودمی سازماندهی آن، مشتریان به متوقف بانک خدمات ارائه تداوم حفظ

 انکبهای دارایی بازاریابی شرایط، سازیباثبات متوقف، بانک وكاركسب كنترل برای را الزم فرصت

 مهنگا در معموالً. آوردمی فراهم بانک مشكل حل برایگزیر  دائمی استراتژی تعيين و آكار صورتهب

 سال ود زمانی سقف با انتقالی هایبانک. شودمی استفاده ابزار این از پيچيده یا بزرگ هایبانک توقف

 نتقالیا بانک مدیریتی هدف. شودمی تمدید نيز سال سه تا سقف این نياز صورت در و شوندمی تأسيس

 یخصوص بخش یا و خود كارمندان از فردی سپرده بيمه فدرال شركت. است بانکهای دارایی ارزش حفظ

 (5).كندمی انتخاب آن مدیرههيئت ریاست جهت را

 شده يينتع اهداف به دستيابی جهت استراتژی و برنامه طراحی مسئوليت انتقالی بانک مدیرههيئت

 سایر و آن ارتقای و متوقف بانک 3وكاركسب طرح از بازرسی انجام همچنين و متوقف بانک مورد در

 ،پرداختی هایوام مورد در انتقالی بانک عمل نحوه هادام در. دارد برعهده را متوقف بانک مدیریتی وظایف

 (5):شودمی بررسی...  و هابدهی ها،ییدارا

 كوچک هایوام توانمی جدید، مالیمؤسسه  یا بانک كامل تملک زمان تا 4:پرداختی هایوام ـ

 (5).كرد پرداخت

 حل و ارزیابی شناسایی، هتج بانکهای دارایی از فهرستی تهيه به باید انتقالی بانک :هایدارای ـ

 زیان ميزان تعيين وها دارایی بازاری ارزش افزایش موجب كار این. بپردازد 5نامرغوبهای دارایی مشكل

                                                 

1. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 

2. Federal Deposit Insurance Company (FDIC) 

3. Bank’s Business Plan 

4. Lending 

5. Troubled Assets 
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 مقام هب مدیریت انتقال و مالكيت حفظ با كه را هاییییدارا از دسته آن تواندمی انتقالی بانک. شودمی

مؤسسه  یا بانک به آنها مالكيت انتقال آنكه یا و سيدهر سوددهی به 1گزیر مقامات توسط شده تعيين

 به (انتقالی بانک) خود مدیریت با انتقالی، بانک فعاليت شروع از پس روز 92 تا است، دشوار سالم مالی

 هایامو مانند دارمشكلهای دارایی شاملها دارایی این. كند منتقلگزیر  مقامات توسط شده تعيين مقام

های دارایی و 4قضایی مشكل یا دعوی دارایهای دارایی تابعه، هایشركت 3،تمليكی غالتمست 2،غيرفعال

 هایدارایی تواندمی كه جایی تا و كرده حفظ را خوبهای دارایی باید انتقالی بانک. شودمی 5،متقلبانه

 (5).كند منتقل و داده كاهش را 6غيرفعال

 تمامی آیا كه بگيرد تصميم باید انتقالی بانک ود،ش بسته متوقف بانک اینكه از قبل :هابدهی ـ

 عضو هایبانک سایر همانند. را شده ضمانت هایسپرده صرفاً یا و كند منتقل انتقالی بانک به را هاسپرده

 باید بانک این انتقالی، بانک به گذارانسپرده هایحساب انتقال صورت در سپرده، بيمه شركت

 (5).دهد انجام گذاراندهسپر به را كافی رسانیاطالع

 1هادارایی مدیریت ابزار. 9-6-9

 زا بزرگی بخش شود،می تملک و خریده دیگر مؤسسات و هابانک توسط كهها دارایی از قسمتی بجز

 ایدبگزیر  مقامات. بود خواهند مدیریت نيازمند و ماندهباقی متوقف، بانک بدهای دارایی و فاسد هایوام

 یریتمد یا و ثالث شخص بهها دارایی فروش یا بدهكارانهای دارایی تثبيت و ستقيمم تجميع طریق از

. كنند اقدام ماندهباقی دارمشكلهای دارایی ارزش احيای جهت فروش، برای آنها كردن آماده وها دارایی

 ارچه،یكپ صورتبهها دارایی همه فروش ازجمله دارد: وجودها دارایی فروش برای مختلفی هایروش

 سازیاوراق ،مجزا صورتهبها دارایی تکتک فروش مختلف، سبدهای به شده تقسيمهای دارایی فروش

 (1).كنندهبازسازی نهاد به فروش یاها دارایی

 دالیل كار این برای. شوند حذف بانک ساختار از بدهای دارایی باید كه است داده نشان تجربه

 افزایش و ترازنامه شرایط بهبود موجب آن انجام كه آن است كار این دالیل از یكی. دارد وجود متعددی

 شكلم حل صرف زیادی وقت آنكه جایهب بانک مدیریت كه است این دیگر دليل. شودمی بانک جذابيت

 ایهاستراتژی به و داده قرار بانک جاری مسائل سایر بر را خود تمركز تواندمی ،كند بانکهای دارایی

 یحداكثر احيای جهت بانک توسط متخصصانی استخدام موجب است ممكن امر این. دازدبپر ایتوسعه

 (1).شود گذارانسرمایه برایها دارایی این جذابيت افزایش و دارمشكلهای دارایی ارزش

                                                 

1. Receivership 

2. Non-performing Assets 

3. Owned Real Estate 

4. Assets in Litigation 

5. Fraud-related Assets 

6. Non-performing 

7. Management of Impaired Assets 
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های دارایی تفكيک مستلزم ،شودمی ناميده «بد بانک ـ خوب بانک» روش كهگزیر  روش این

 ابزار ینا. است متفاوت هایشركت و مؤسسات به بازار قيمت درآنها  فروش و ایينپ كيفيت با و غيرفعال

 استفاده دبای صورتی در صرفاً بد بانک - خوب بانک حلراه. شود استفادهگزیر  ابزارهای سایر كنار در باید

 (1).بينجامد خوب بانک یک ایجاد بهدر نهایت  كه شود

 درون از نجات. 4-6-9

و با ابتكار كشورهای اروپایی انجام گرفت. از  2228پس از بحران های ت از درون در سالمعرفی روش نجا

توان به این واقعيت اشاره كرد كه اگر بانک بزرگ و دارای اهميت سيستمی در ميان دالیل مذكور می

 ـيردگام میای كه در روش خرید و تعهد انجشيوه به ـمعرض توقف قرار گيرد یافتن خریدار برای آن بانک 

حل قابل قبولی تواند راهبسيار دشوار و دور از دسترس خواهد بود. روش نجات از درون در مقام نظر می

جای آنكه بانک به خریداران بيرونی فروخته شود ساختار سمت برای این مشكل فراهم كند. در این روش به

مطالبات گروهی از بستانكاران بانک به سهام ای كه بخشی از گونهشود؛ بهچپ ترازنامه بانک بازطراحی می

جای مطالبات خود سهام بانک به 1های تبعیشود. برای مثال ممكن است صاحبان اوراق بدهیمیتبدیل 

به تجربه اندک اجرای این روش در توجه ویژه با به ـرا دریافت كنند. البته انجام عمليات نجات از درون 

توان به های حقوقی، مالی و اجرایی بسياری همراه است. ازجمله میها و صعوبتبا پيچيدگی ـجهان 

های بانک در در مورد داراییگزیر  متعددی اشاره كرد كه باید قبل و بعد از انجام فرآیند 2هایارزشگذاری

 یاكنون به یكات از درون همهای مربوط به اجرای نجنامهمعرض توقف انجام گيرد. از همين رو تدوین آیين

 ساختار تجدید برای تواندمی درون از نجات های مقامات حوزه یورو تبدیل شده است. فرآینداز اولویت

 (1).شود استفاده انتقالی، بانک یا جدید بانک تأسيس برای سرمایه تأمين یا و موجود بانک سرمایه

 داشته وجود مالیه مؤسس یا بانک حيات تجدید مورد در ایگرایانهواقع دورنمای القاعده اگرعلی

 كستگیورش سمت به كه بانكی مشكل حل برایگزیر  مقامات توسط درون از نجات ابزار است ممكن باشد،

 انمشتری با. باشد درون از نجات ابزار هدف مورد نباید شده بيمه هایسپرده. شود گرفته كاربه رود،می

 و شكلم سرایت از جلوگيری برای و ییتثنااس شرایط در اما ،شود رفتار یكسان صورتهب باید سطح هر

 (2).نگيرند قرار درون از نجات ابزار مشمول مشتریان از برخی است ممكن مالی ثبات حفظ

 3گذارانسپرده انتقال یا بازپرداخت: بانک انحالل. 0-6-9

 بيمه ارانذگسپرده هایسپرده پرداخت ندارند، چندانی تأثير اقتصاد عملكرد بر كه كوچک هایبانک برای

 پردهس ضمانت هایبرنامه كه كشورهایی در. باشد مناسبیگزیر  استراتژی تواندمی بانک انحالل و شده

                                                 

1. Subordinated Debts 

2. Valuations 

3. Closure of the Bank: Depositor payoff/transfer 
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گزیر  هایروش سایر به نسبت گذارانسپرده مطالبات پرداخت و بانک بستن هزینه كهصورتی در دارند،

 (1).دارد ترجيح روش این باشد، كمتر

پذیر است. در و از طریق مراجعه به دادگاه انجامگزیر  ک خارج از فرآینددر اتحادیه اروپا انحالل بان

 بمتناس. محسوب می شودگزیر  هایانحالل نيز از روش مریكا،آ مالی نظام استانداردهای مقابل، مطابق

 (3).ردك استفاده انحالل بانک برای توانمی زیر شيوه سه از یكی از شده ایجاد هایزیان و بانک شرایط با

 جبران كه گيردمی قرار استفاده مورد زمانی روش این :مستقیم صورتهب سپرده جبرانـ 

 صورتهب سپرده بيمه شركت فدرال بنابراین. شود ارزیابیگزیر  روش ترینهزینهكم شده حاصل هایزیان

 ازسوی .كندمی پرداخت نقد صورتهب و شده مشخص سقف تا را مشتریان شده بيمه هایسپرده مستقيم

 (3).يردگمی قرار همين شركت برعهده آن فعاليت و بانکهای دارایی به مربوط هایمسئوليت تمامی دیگر

ه مؤسس یا بانک به مشتریان شده ضمانت هایسپرده روش این در :شده بیمه سپرده انتقالـ 

 توانندمی نمشتریا. پذیردمی صورت آن طریق از های مذكورسپرده پرداخت و شده منتقل ثالثی

 (3).كنند گذاریسپرده ثالث بانک در را ميزان این یا و كرده دریافت را هایشانسپرده

 پرداخت جهت ثالثیمؤسسه  یا بانک كهصورتی در :سپرده ضمانت حمایت با ملی بانکـ 

 ائهار جهت را فدرال بيمه سپرده بانكی شركت ،نكند آمادگی اعالم مشتریان شده ضمانت هایسپرده

 فعاليت دوره حداكثر. كندمی تأسيس محدود عمر با شده ضمانت هایسپرده پرداخت و ضروری خدمات

 (3).است سال دو بانک این

 دولت موقت مالكیت. 6-6-9

 حل هتج عمومی منابع از كه كند ایجاد را انتظار این یا و باشد متكی عمومی منابع بر نبایدگزیر  نظام

 میسيست لحاظ از متوقف یا توقف معرض در هایبانک كه صورتی در تنها. خواهد شد استفاده مشكالت

 عمومی منابع از استفاده دهد، قرار تأثير تحت را مالی نظام كل آنها ورشكستگی و بوده اهميت دارای

 بایدگزیر  مقامات شرایطی چنين در. باشدداشته  ضرورت است ممكن بانک از حمایت موقت جهت

 مشكل افزایش موجب صورت این غير در كه چرا باشند؛ داشته بازل كميته كليدی لاصو با كافی آشنایی

 ایدبگزیر  فرآیند در عمومی منابع از استفاده بنابراین. شد خواهند مالی هایریسک برخی و كژمنشی

 (1).شود گرفته نظر در سيستمی هایبحران مانند اناستث شرایط در و حلراه آخرینعنوان به

 رد بانک از مالی حمایت جهت توانددولت می یابد، ضرورت عمومی منابع از استفاده كه یشرایط در

 ستقيمم تزریق وسيلهبه است ممكن بانكی چنين. كند اقدام مالی سيستم در آن حفظ و توقف معرض

 در ریگد بانكی یامؤسسه  توسط بانک بدهای دارایی خرید تضمين یا دولت از وام دریافت یا مالی منابع

 بریمبتن و متناسب باید عمومی منابع مصرف. گيرد قرار حمایت مورد مدت،طوالنی هایزیان وقوع صورت
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 قابليت احيای جهت اقداماتی شامل باید برنامه این. انجام گيرد ناظران وگزیر  مقامات اقدامات برنامه

 (1).باشد بانک خوب مدیریت و سوددهی

 دبای متوقف بانک طلبكاران و انسهامدار بانک، از حمایت جهت میعمو منابع از استفاده صورت در

 يازین كارآمدگزیر  نظام یک در. شوندمی متحمل راگزیر  اقدامات انجام هزینه كه باشند كسانی اولين

 از ردبگي تصميم دولت كهصورتی در. نيستگزیر  ابزارهای از استفاده جهت انسهامدار جلب رضایت به

 یا و بود خواهد بزرگی بخش مالک دولت ،كند عمومی را آن مالكيت یا كند مالی مایتح متوقف بانک

 شده دیلتب ملی )دولتی( بانک یک به عمل در بانكی چنين .شد خواهد تبدیل بانک مالک تنها به حتی

 خود مالكيت انتقال جهت مناسب خریداران دنبال به دولت و بوده موقت حلراه باید روش این. است

 ایدب امر این و نبوده مرسوم كشورها از بسياری در عمومی منابع از استفاده كه داشت توجه باید. دباش

 (1).شود كژمنشی ریسک كردن حداقل جهت خاصی شرایط به محدود

 ایاتك كه است آورده نحوی به را عمومی منابع از استفاده نيز اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد

 قطب. است ممكن نيز اروپا اتحادیه عضو هایدولت. برساند حداقل به را منابع عمومیبه گزیر  اقدامات

 موقت ابزارهای از یكیعنوان به عمومی منابع از استفاده به اتحادیه این راهنمای مستندات چارچوب

 هتج چاره راه آخرینعنوان به است ممكن ابزار این شد اشاره نيز باال در كه همانگونه. اقدام كنندگزیر 

. گيرد قرار استفاده مورد دهندگانماليات بر وارد فشار كردن لحاظ حداقل با و مالی ثبات حفظ

 هوزارتخان یا دولت توسط الزم مستندات و دالیل ارائه با عمومی منابع از استفاده جهت گيریتصميم

 گيرد.انجام میگزیر  مقامات همكاری با و مربوطه

 (2):وارد شودگزیر  فرآیند در عمومی منابع كمک به ندتوامی شكل دو به دولت

 ،ایسرمایه ابزارهای دیگر یا سهام خرید طریق از بانک سرمایه تجدید در مشاركتـ 

 .موقت صورتبه عمومی مالكيت به بانک مالكيت تبدیلـ 

ای اخير هكه در سالگزیر  ه از ابزارهایدر استفادرا اختصار تجربه برخی كشورها  به ذیل جدول

 .كندمیمعرفی  ،حاصل شده است

 گزیر ابزارهای از استفاده در كشورها . تجربیات برخی1-6-9

خصوص روش استفاده در تجربيات برخی كشورها ذیلپس از تشریح ابزارهای مختلف گزیر، در جدول 

 های اخير به اختصار ذكر شده است.از این ابزارها در سال

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

34 

 گزیر ابزارهای از استفاده در كشورها برخی تجربه جدول

 سال توضیحات استفاده مورد ابزارهای كشور

 اتریش
 هاییدارا مدیریت 

 درون از نجات 

 تأسيس 2214 سال در 1كشور این درگزیر  مسئول نهاد

 ایشدهتهيه قبل ازگزیر  برنامه هيچ 2216 سال تا. شد

 ،انبحر با اتریشی بانک چند مواجهه با سال این در. نداشت

 تهيه جهت الزم هایارزیابی و آنهاهای دارایی مدیریت به

 در را درون از نجات ابزار آن از پس. اقدام كردگزیر  برنامه

 انكیب بحران توانست و افزود خودگزیر  برنامه به 2216 سال

 .كند كنترل را خود

2214 

 قبرس

 عمومی هایحمایت 

 درون از نجات 

 وكاركسب فروش 

 فروش و درون از نجات ابزارهای از ستفادها با 2213 سال در

 خارج بحرانی وضعيت از قبرس مهم بانک دو وكاركسب

 كشور این درگزیر  به مربوط قوانين سال این در. شدند

 در ابزارها این از استفاده جهت الزم زمينه و شد تصویب

 .آمد فراهم لزوم صورت

2213 

 دانمارک
 انتقالی بانک 

 درون از نجات 

 در اثر آن مالی نظام كه است كشورهایی از یكی دانمارک

 شورك این. شد بحران دچار المللیبين مالی نظام با ارتباط

 و كرده اجرایی را BRRD استانداردهای 2215 سال از

 متوقف هایبانک از یكی مشكل حل برای راگزیر  ابزارهای

 .كرد اجرایی خود

2216 

 یونان

 عمومی منابع 

 درون از نجات 

 وكاركسب فروش 

 بخش در یونان مالی نظام 2215 تا 2229 هایسال در

 كمک به كشور این. شد بحران دچار نقدینگی، و سرمایه

 ،اروپا اتحادیه عضو هایدولت و پول المللینبي صندوق

. كرد اجرایی خود مالی نظام مشكل حل جهت را ایبرنامه

 یاجرا به مجبور خود مالی نظام مشكل حل برای كشور این

 شعبات و داخلی هایبانک اندازه كاهش و مورد 14 درگزیر 

 .شد درصد 42 ميزان به خارجی هایبانک

2229 – 

2215 

 ایتاليا
 انتقالی بانک 

 هاییدارا مدیریت 

 اما ،ندید آسيبی 2228 سال مالی بحران در ایتاليا مالی نظام

 هایهزینه افزایش بد، هایوام افزایش با تدریجبه آن از پس

 این مالی نظام برای مشكالتی بخشی، ناكارآمدی و ساختاری

 راگزیر  اقدامات ،2215 سال تا ایتاليا. آمد وجود به كشور

 مربوط قوانين. كرد اجرایی خود بانک چهار مشكل حل برای

 .شد تصویب 2215 سال اواخر درگزیر  به

2215 

 هلند
 سازیملی 

 درون از نجات 

 یتمام گزیر، انجام با كشور ینا اقتصاد وزارت 2213 سال در

 همه و خریده را هلند هایبانک ترینبزرگ از یكی سهام

. گرفت برعهده را آن تابعه هایشركت و بانک آن تعهدات

 با و عمومی منابع ازبا استفاده  هلند اقتصاد وزارت درواقع

 زاراب از استفاده ،آن از پس. پرداخت مشكل حل به سازیملی

2213 
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 سال توضیحات استفاده مورد ابزارهای كشور

 همربوط قوانين وشد  لحاظگزیر  برنامه در يزن درون از نجات

 .آن به تصویب رسيد اجتماعی هزینه كاهش برای

 انتقالی بانک  پرتغال

 همواج مشكل با پرتغال بزرگ بانک سومين 2214 سال در

آن  فعاليت وها دارایی از عظيمی بخش آن حل برای و شده

 .شد منتقل انتقالی بانک یک به بانک

2216 

 نیاسلو
 عمومی منابع 

 درون از نجات 

 تجدید به اسلونی دولت 2214 و 2213 هایسال اواخر در

 اهميت دارای كه كشور این بزرگ هایبانک سرمایه

 از زیادی بخش اساس براین. اقدام كرد بودند سيستمی

 به مربوط اقدامات و فروخته را هابانک این بدهای دارایی

 .كرد اجرا را درون از نجات

2213 

 اسپانيا

 عمومی منابع 

 هاییدارا مدیریت 

 درون از نجات 

 بخش و اعتباركم رهنی هایوام بحران 2227 سال در

 شورك این. كرد خود درگير را اسپانيا مالی نظام ،مستغالت

 دهاستفا با و اروپا اتحادیه كشورهای كمک به 2229 سال در

 خود زدهبحران بانکهشت  مشكل حل به عمومی منابع از

 بر شده وارد هایزیان كاهش برای و آن از پس. پرداخت

 نجات ابزار از استفاده جهت الزم هایزمينه ،عمومی منابع

 .آمد فراهم درون از

2212 

 درون از نجات  انگلستان

 قتواف شرایط با درون از نجات» ابزار از انگلستانگزیر  نظام

 یریتمد شيوهعنوان به ابزار این. كندمی استفاده« شده

 در استفاده برای ابزار این. شودمی شناخته نيز 1مسئوليت

 برای را زاراب این انگلستان. دارد بيشتری انعطاف بحرانی شرایط

 .گرفت كارهب 2تعاونی هایبانک مشكل حل جهت بار اولين

2213 

Source: "Bank Resolution and ‘bail-in’ in the EU: selected case studies pre and post BRRD" [6]. 

 

 گزیر مالی تأمین. 1-9

 هب محدود را عمومی منابع از استفاده ،اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد شد ذكر نيز قبالً كه همانگونه

سسه مؤ یا انکب انسهامدار موارد تمامی در .شود گرفته كارهب چاره راه آخرینعنوان به كه است كرده شرایطی

 يزن بانک مشتریان همچنين. شوندمی زیان متحمل كه بود خواهند افرادی اولينگزیر  شرایط تحت مالی

 ،انداولویت دارای خدمات درخواست در بانک مالی توانایی وجود هنگام و معمولی شرایط در اینكه دليلبه

 سطح ره در موجود مشتریان با باید بانک. وندشمی زیان متحمل كه هستند كسانی اولين از انسهامدار مانند

 أسيست كهگزیر  هایصندوق طریق از بایدگزیر  مالی تأمين فرآیند كلی حالت در( 2).باشد داشته یكسانی رفتار

 توجه با و ضروری موارد در تنها باید هاصندوق این. پذیرد صورت ،دارند قرارگزیر  مقامات اختيار در و شده

                                                 

1. Liability Management Exercise (LME) 

2. Co-operative Banks 
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 رآیندف ،كلی قانون یکعنوان . بهگيرند قرار استفاده مورد خصوصی نفعانذی توسط زیان باولویت جذ به

 (2).شودمی انجام دارد، قرارگزیر  مقامات نظر زیر كهگزیر  صندوق طریق از مالی تأمين

 مشاركت جهت سازوكار اندازیراه به ملزم را عضو كشورهای اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد

 هایصندوق 2216 سال از یورو عضو كشورهای محدوده در. است كردهگزیر  هایصندوق در هاکبان

 2گزیر واحد عاملهيئت  به آن مالكيت كه اندشده جایگزین( SRF) 1گزیر واحد صندوق باگزیر  ملی

(SRB )(2):كرد استفاده زیر اهداف برای توانمی راگزیر  هایصندوق منابع .دارد تعلق 

 گزیر شرایط در بانک هایبدهی وها دارایی تضمين، 

 گزیر شرایط در بانک به وام پرداخت، 

 گزیر شرایط در بانکهای دارایی خرید، 

 هاییدارا مدیریت یا انتقالی بانک تأسيس در مشاركت، 

 اصل طبق مشتریان و انسهامدار زیان جبران )NCWOP(،3 

 شوندمی امستثن درون از نجات رابزا اعمال از مشتریان برخی كه وضعيتی در مشاركت. 

 هایمنابع صندوق گرفت، كمک آن ازگزیر  مالی تأمين در توانمی كه منابعی و ابزارها از یكی

 ندوقص یک حداقل كه كندمی ملزم را عضو كشورهای اروپا، اتحادیه اخير استاندارد. است سپرده ضمانت

. رآیندد آن عضویت به باید نيز پذیرسپرده ریاعتبا مؤسسات همه و باشند داشته سپرده ضمانت ملی

 توقف وقوع هنگام در) یورو 122222 سقف تا حقوقی و حقيقی هایسپرده ضمانت موجب سازوكار این

 (2).شودمی (بانک هر برای

. شودمی مالی تأمين مشكل، یا بحران وقوع از پيش و عضو هایبانک توسط سپرده ضمانت سازوكار

 فعر جهتگزیر  ابزارهای از نيزگزیر  مقامات و شودمی مواجه مشكل با بانک یک الیم توان كه هنگامی

 رایب ضمانت سپرده سازوكار مسئوالن همكاری با توانندمی مقامات این كنند،می استفاده بانک مشكل

 والنمسئ با مشاوره از پسگزیر  مقامات. كنند گيریتصميم صندوق ضمانت سپرده منابع از استفاده

 به ود،شمی انجام بانک هایبدهی وها دارایی ميزان از كه مستقلی هایارزیابی برمبتنی و سپرده ضمانت

. ردازندپمی های خاص اتحادیه اروپااساس فرمولسپرده بر صندوق ضمانت منابع از استفاده ميزان تعيين

 (2).انجام گيرد نقد صورتهب باید سپرده ضمانت صندوق مشاركت كه این توجه قابل نكته

 در مقایسه با شرایطگزیر  فرآیند در سپرده صندوق ضمانت مشاركت ميزان در تفاوت هرگونه

 ابعاز من استفاده امكان كردن محدود برای. شود بررسی مستقل هایارزیابی توسط باید انحالل بانک

 انونق این. است كرده عوض ضوابطی راگزیر  واحيا  استاندارد گزیر، شرایط در سپرده ضمانت سازوكار

                                                 

1. Single Resolution Fund (SRF) 

2. Single Resolution Board (SRB) 

3. No Creditor Worse Off Principle (NCWOP) 
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 رایب مقدار این. كندمی تعيين سپرده ضمانت سازوكار با متناسب راگزیر  اقدامات مالی تأمين سقف

 این. باشد سپرده ضمانت صندوق منابع از درصد 52 تواند تاحداكثر می اروپا اتحادیه عضو كشورهای

 دهش بينیپيش زیان مقدار كه شودمی لاعما هنگامی سپرده ضمانت سازوكار از استفاده در محدودیت

باشد.  شده تعيين مجاز سقف از بيش ،توقف و ورشكستگی معمولی فرآیند در سپرده ضمانت صندوق

 مالی أمينت منابع جایگزین تواننمی را سپرده ضمانت سازوكار به مربوط مالی منابع كه داشت توجه باید

 (2)كرد. استفاده سازوكار این از مالی تأمين منابع كنار در و كمكی منابععنوان به باید بلكه ،كردگزیر 

 

 گزیر ولئمس مقام .8-9

 متوقف هایبانک با مواجهه جهت مسئوالن بهترین همواره ناظران كه است داده نشان مالی هایبحران

زیر گ مقامات مسئوليت و نقش( BRRD) اروپا اتحادیهگزیر  واحيا  استاندارد اساس همين بر. نيستند

 آن ایابزاره از استفاده وگزیر  اقدامات انجام برای صورت تخصصیو به نظارتی مقامات سایر از مستقل را

 مرتبط هوزارتخان مركزی، بانک ذیل است ممكنگزیر  مقامات مسئوليت. است نموده تأسيس و بينیپيش

گزیر  جایگاه اروپا تحادیها عضو كشورهای برای. شود تعریف عمومی، اجرایی نهادهای سایر یا آن با

 مسئوليت كه( ECB)1 اروپا مركزی بانک از مستقل( SRB)گزیر  واحد عامل تئهي نام به واحدی

 (2).است شده تأسيس دارد، برعهده را نظارت

 فتعری وسيلهبه باید ان،ناظر وگزیر  مقامات دهیگزارش خطوط در تفكيک و عمليات در استقالل

 هبگزیر  وظایف از بخشی كه هنگامی. شود انجامگزیر  به مربوط اقدامات مورد در هركدام وظایف دقيق

 نهادهای هماهنگی و وظایف تداخل از جلوگيری برای ،شودمی محول ناظر نهاد مانند مرتبط نهادهای

 بيشترین تا دهیگزارش خطوط تفكيک. 1: شود انجام نهادها این مورد در باید ذیل اقدامات حداقل مرتبط،

 (2).مالكيت ساختارهای و هامسئوليت شفاف تقسيم. 3 ،مالی تأمين خطوط تفكيک. 2 ممكن، سطح

 آنها وظایف سایر وگزیر  مسئول در حوزه نهادهای وظایف بين است ممكن كه داشت توجه باید

 اهداف ادتض. 2 ذاتی، منافع تضاد. 1: دسته چهار در توانمی را تضادها این. باشد داشته وجود منافع تضاد

 . كرد بندیدسته ،فرامرزی منافع مدیریت. 4، حاكميتی مشكالت و پاسخگویی. 3 خارجی، یا فرعی

 منصوب گزیر اقدامات انجام برای فعلی مقامات كه آمد خواهد وجودبه هنگامی ذاتی منافع تضاد

گزیر  قاماتم دیگر ازسوی. شوندمی برطرف هامسئوليت و وظایف تفكيک وسيلهبه تضادها نوع این. شوند

 تضادهای با بانک،گزیر طرح  در شده بينیپيش اختيارات اجرای وگزیر  مختلف ابزارهای از استفاده هنگام

گزیر  مقامات مورد این در. نامندمی خارجی یا فرعی اهداف تضاد را آنها كه شد خواهند مواجه ایبالقوه

                                                 

1. European Central Bank (ECB) 
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 آورند؛ عمل به ممانعت بانکهای دارایی ارزش كاهش از و دهكر حداقل راگزیر  اقدامات انجام هزینه باید

 (2).باشد داشته ضرورتگزیر  اهداف به برای دستيابی كه حالتی در مگر

 قداماتا انجام به الزام هنگامگزیر  مقامات حاكميتی، مشكالت و پاسخگویی از حاصل تضاد رفع برای

 رایب شده تدوین چارچوب. كنند عمل عمومی نافعم گرفتن نظر در با و مستقل صورتهب باید مربوطه

 قیطر چه از و چگونهگزیر  مقامات به شده اعطا اختيارات كه كند تبيين شفاف صورتهب بایدگزیر 

 رائها همچنين و اقدامات گزارش شفاهی ارائه طریق از ملی مجلس به بایدگزیر  مقامات. شوندمی اجرایی

 . باشند پاسخگو ساالنه، گزارش

 انكیب مشتری یا سهامدار ،دولت كه شوندمی ایجاد هنگامی نيز حاكميتی مشكالت از ناشی تضادهای

 در. اشدب گرفته برعهده را بانک آن تعهدات از بخشی اینكه یا و دارد قرارگزیر  اقدامات انجام تحت كه باشد

 (2).شود تفكيک عمومی امدارسه یهافعاليت از مشخص صورتهب بایدگزیر  مقامات یهافعاليت مورد این

 

 2بانک مشكالت عمومی رسانیاطالع. 9-9

 ثرگذاراگزیر  فرآیند نهایی نتيجه همچنين بر و انسهامدار از بسياری بر بانک مشكالت عمومی افشای

 از .كنند ایجاد توازن اجتماعی منفعت دو بين بایدگزیر  مقامات عمومی، افشایمسئله  در. بود خواهد

 فادهاستءسو از ممانعت و بازار به عمومی اعتماد ان،سهامدار گيریتصميم برای اطالعات فيتشفا یكسو

 هجوم موجب است ممكن افشای اطالعات دیگر ازسوی و دارد زیادی اهميت غيرعمومی، اطالعات از

 عات،اطال افشای شيوه و محتوا زمانبندی، بنابراین. شود مالی نظام در ثبات عدم و هابانک به گسترده

به هر تقدیر در این  (1).داردگزیر  مقامات و بانک احتياطی هایبرنامه اجرای بر زیادی بسيار اثرگذاری

 طور خاص توجه كرد:عرصه باید به موارد زیر به

 رشگست مانع تواننمی لزوماً و داشته وجود همواره شایعات كه داشت توجه باید :افشا زمانبندیـ 

 شایعات، وجود صورت در. شودمیگزیر  مقامات اقدامات شدن ناكارآمد جبمو شایعات این. شد آن

 عمومی اعتماد افزایش به تواندمی بانک مشكالت حل جهت شده انجام اقدامات رسانی عمومیاطالع

 با کبان اگر. زودتر نه و پذیرد صورتگزیر  اقدامات شروع از پس بایدگزیر  اطالعات افشای. كند كمک

 و اوضاع شدن تروخيم موجب است ممكن اطالعات نابهنگام افشای ،باشد مواجه اییدهعد مشكالت

 .شود بانک به هجوم

 مشخص و مختصر باید شوندمی افشاگزیر  مقامات توسط كه ایاوليه اطالعات :افشا محتوایـ 

 دافیاه آنها، دالیل از مختصری توصيف شده، اتخاذ تصميمات محتوای شامل باید اوليه اطالعات. دنباش

 به هترب دستيابی برای. باشد انسهامدار اوضاع بر موارد این تأثير و شودمی دنبالگزیر  مقامات توسط كه
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 امانج از و كرده كيدأت اوضاع بهبود جهت شده انجام هایتالش برگزیر  مقامات است ممكن مالی ثبات

 این .آورند عملهب ممانعت ،شود منجرگزیر  فرآیند توقف به كه بانک توسط عملياتی و اقدام هرگونه

 اب تعهداتش به و دهدمی ادامه را خود عادی عمليات بانک دهد نشان كهباشد  اسنادی شامل باید هاپيام

 ک،بان بين افشا محتوای و زمانبندی مورد در نزدیک همكاری موارد اكثر در. است پایبند ثالث بخش

 .بود خواهد مفيد و مؤثر بسيار دولت و شده بيمه گذارانسپرده گزیر، مقامات مركزی، بانک ناظران،

 پيش از ارتباطی استراتژی و بوده آماده بحران موقعيت برای بایدگزیر  مقامات :افشا استراتژیـ 

 موارد در هك باشد داشته ارتباطی استراتژی یک خود برای باید نيز بانک. باشند داشته ایشده تعيين

 . كند عمل آن طبق عات،اطال افشای لزوم

 

 دولتی هایبانک خاص مسائل. 22-9

 ظارتین استانداردهای مطابق باید دولتی، چه و خصوصی چه هابانک همه با ،بازل كميته اصلی اصول طبق

 با بلكه ،اندنشده تأسيس مالی بازار در سودآوری برای دولتی هایبانک از بسياری. شود برخورد یكسانی

 هایبانک است ممكن كه مسائلی از یكی (1).اندشده اندازیراه مردم عموم به خاصی تخدما ارائه هدف

 مقاومت كلی طورهب. است سود كسب جهت آنها مدیران كافی تجربه عدم ،باشند مواجه آن با دولتی

 راینبناب. است بيشتر خصوصی هایبانک از ،نيرو تعدیل و ساختار تجدید مقابل در دولتی هایبانک

. ندهست مواجه ضعف با كه دارند وجود بزرگی دولتی هایبانک كشورها از بسياری در كه نيست يبعج

 ناكافی، دهیخدمات پایين، سوددهی غيرفعال، هایوام باالی سطح همچون مشكالتی دچار هابانک این

 هارائ دليلبه هابانک این معموالً همچنين. هستند سرمایه كمبود و زیاد عملياتی و اجرایی هایهزینه

 (1).اندمواجه نقدینگی مشكل با زیاد تسهيالت

 دازهان. پرداخت دولتی هایبانک ضعف نقاط اصالح به متفاوتی شيوه به باید موارد از بسياری در

 قاضیمت یا خریدار است ممكن. كندمی پيچيده را مشكالت حل و اصالح فرآیند ،دولتی هایبانک بزرگ

 یبرخ. نشود یافت باشد، داشته را آنهای دارایی و دولتی بزرگ بانک مالكيت و خرید مالی توان كه

 ریقط این از تا اندكرده اقدام كوچک بانک چند به دولتی بزرگ بانک تقسيم به مواقع این در كشورها

 (1).دارد جراا قابليت نيز خصوصی یهابانک برای روش این. بپردازند آن ساختار تجدید و اصالح به بتوانند

 

 گیرینتیجه و بندیجمع

ضعيف، در معرض توقف و متوقف  هایبانک با تعامل و شناخت هایشيوه بررسی به حاضر گزارش

. ردیمك بررسی را آن با تعامل كلی اصول برخی و تعریف را ضعيف بانک اول قسمت در. داشت اختصاص

 به ادامه در. برد نام سریع مداخله و عموقبه شناخت لزوم از توانمی شده مطرح اصول مهمترین ازجمله
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 و احتياطی هاینظارت ارزیابی، هایشيوه برخی طریق از ضعيف هایبانک شناخت هایروش بررسی

 و مقرراتی هایگزارش محل، در ارزیابی شامل هاارزیابی این. پرداخته شد اطالعاتی منابع دیگر

 هایسيستم ریسک، كنترل و مدیریت و حاكميت وكار،كسب مدل ارزیابی زودهنگام، هشدار هایشاخص

 . شوندمی ریسک آزمون و اطالعات مدیریت

 برای هپيشگيران اقدامات باید آنها وضعيت شدن بحرانی از پيش و ضعيف هایبانک شناسایی از پس

 و یایشناس ضعف نقاط ابتدا باید اصالحی اقدامات اجرای برای. شوند اجرایی سرعتبه بانک شرایط بهبود

 تنهایی هب را خود مشكالت تواندنمی بانک اگر. شود تعيين اقدامات شدت و سطح سپس شده، بندیاولویت

 یگرد بانک به را خود مالكيت یا و شود ادغام دیگریمؤسسه  یا بانک در مالكيت حفظ با باید كند، حل

 در تواندمی كند پذیرآسيب را بانک است ممكن كه هاییضعف. كرد حل را آن مشكل بتوان تا كند منتقل

 مدیریت بانک، و حاكميت ها،ییدارا كيفيت سرمایه، كفایت وكار،كسب استراتژی ازجمله هاییبخش

 لح راه آخرینعنوان به و مرحله این در. باشد داشته وجود ریسک مدیریت فرآیند و نقدینگی سودآوری،

 .كرد استفاده بانک مشكل حل جهت نيز عمومی یمال منابع از توانمی الزم استانداردهای مالحظه با و

. شدر گزی فرآیند وارد باید شود به وضعيت در معرض توقف یا متوقف تبدیل بانک وضعيت اگر اما

 هنگام در ات كنند تهيه شده انجام هایبينیپيش با راگزیر طرح  ،قبل از بایدگزیر  ولئمس مقامات یا هابانک

 شاملیر گز ابزارهای. شوند اجرایی مختلف شرایط در شده بينیپيش اقدامات عتسربه بحرانی شرایط وقوع

ر دار و دمشكلهای دارایی مدیریت انتقالی،مؤسسه  یا بانک از استفاده وكار،كسب فروش درون، از نجات

 كه دباش مجاز تواندمی شرایطی تحت صرفاً عمومی منابع از استفاده. شودمی نهایت مالكيت موقت دولت

 آن اجتماعی تبعات تا شود انجام باید خاصی مالحظات با هم آن و باشد نداشته وجود جایگزینی حلراه

 با توانمی دباش نداشته مالی نظام بر چندانی تبعات و آثار بانک تعطيلی كهصورتی البته در .كمتر باشد

 .كرداقدام  آن بستن انحالل وی برا دیگر مؤسسات و هابانک به آنها فروش و تعهدات و هابدهی پرداخت
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