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Abstract
Objective: Most of the problems of banks can be attributed to mismatching in the balance sheet,
revenue-expense gap, and unbalanced cash flow. The main aim of this research is to investigate
executive solutions allowing for solving these problems through financial restructuring in Iranian
banks.
Method: For this purpose, a general picture of the problems of the banking system is firstly drawn via
seeking previous studies and the information provided by the Central Bank of Iran (CBI). Secondly,
by an in-depth study on internal and international resources, the initial solutions are identified.
Thirdly, by a two-stage Delphi approach, the agreements about those solutions are obtained. In this
study, half of the experts hold a Ph.D. degree and the rest have an MS degree, with an average of
around 18 years of experience.
Results: Ultimately, a final list of 21 solutions is extracted and classified in 5 sections: 1) clarifying
the circumstances of unsafe banks which have considerable overdraft from the central bank of Iran; 2)
improving the regulatory and supervisory system of the Central Bank; 3) selling the excess assets of
banks and improving their branch networks; 4) lowering the long-term liabilities of banks; and 5)
enacting efficient rules and regulations.
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چکیده
 بررسی، هدف اصلی این پژوهش. هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد-  شکاف درآمد، معضالت نظام بانکی در ناترازی ترازنامه:هدف
 ابتدا با بررسی کلی مشکالت نظام بانکی.راهکارهای اجرایی برای حل معضالت نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانکها در ایران است
. تصویری کلی از مشکالت آن ارائه شد،براساس مطالعات انجامشده در بانک مرکزی ایران و اطالعات ارائهشده
 در. فهرست اولیه از راهکارهای بازسازی مالی نظام بانکی شناسایی شد، در ادامه با مطالعۀ عمیق کتابخانهای منابع داخلی و بینالمللی:روش
 مدرک، نیمی از خبرگان مدرک دکتری مرتبط و نیمی دیگر. توافق راهکارهای اجرایی حاصل شد،گام بعد با روش دلفی دو مرحلهای
. سال است30 کارشناسی ارشد مرتبط دارند و میانگین سابقۀ اجرایی ایشان در سطح مدیریت ارشد نظام بانکی
 این طبقهبندی عبارت است. مورد استخراج شد و در پنج طبقهبندی کلی قرار گرفت13  فهرست نهایی راهکارها شامل، بر این اساس:نتایج
 تعیینتکلیف اموال مازاد بانکها و، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت باال:از
. سیاستگذاری و مقرراتی، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و دستۀ حاکمیتی،بهینهسازی شبکۀ شعب
 برنامۀ گزیر، بازبینی کیفیت داراییها، بازسازی مالی، بانکها:واژههای کلیدی
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مقدمه

درنهایت ثبات و سالمت مالی بانکهاا .بار ایان اسااس

تالش ایاالت متحده برای انزوای جهانی ایران ،نظام

چالشهای عملیاتی بانک ها در سه ستون عملکردی که

بانکی ایران را که در طول دهههاای گذشاته در آساتانۀ

از دید صورتهای مالی باناکهاا توضایحپاذیر اسات،

وقوع بحران بوده ،با مشکالت وخیمتری روبهرو کارده

طبقه بندی می شوند .کارآمدساازی دارایایهاا و تجهیاز

است .مشکالت نقدینگی و توانگری مالی ،3ثبات ماالی

بهینۀ منابع ،حکمرانی کارآمد مدیریت ریسک و تطبیق

ایران را به مخااطره انداختاه ،آسایب شاایان تاوجهی باه

و تااداوم بلندماادت سااودآوری سااه سااتون عملکااردی

بخش زیادی از داراییهای بانکهاا رسایده و وضاعیت

بانکها هستند کاه در صاورتهاای ماالی باناک ریشاه

سرمایۀ آنها بهشدت ضعیف شده اسات .ایان مشاکالت

دارند (بتشکن.)3111 ،

فقط متأثر از تحاریمهاای ایااالت متحاده نباوده اسات

بر این اساس اعسار 1نظام بانکی در دو طبقاۀ اعساار

عوامل داخلی مانند نقش مخرب و تصمیمات نادرست،

ترازنامهای و اعسار نقدینگی طبقهبندی میشود .درباارۀ

بعضی ارتباطات ناسالم بانکهاا باا برخای شارکتهاا و

اعسار ترازنامه ای ،عامل اصلی شکل گیاری آن شاکاف

هلدینگهای نیمهرسمی و در برخای مواقاع بایکفاایتی

بزرگ بین ارزش دارایی و بدهی بانکی اسات و اعساار

اقاادامات بانااک مرکاازی ایااران در مقاارراتگااذاری و

نقدینگی به معنای ناتوانی باناک در پرداخات سادردههاا

نظارت بر بانک ها نیز تأثیر شاایان تاوجهی در وضاعیت

دراثر هجوم سدردهگذاران است (بتشکن.)3111 ،

موجود داشته است (عبداللهیپور.)3110 ،
پایگاه اطالعرسانی مقاام معظام رهباری ( )3111باه
نقل از ایشان ،بر تشکیل کارگروهی قوی ،پرکاار ،داناا،
خطرپااذیر و شااجاع باارای بررساای مشااکل بانااکهااا و
نقاادینگی ،انتقاااد از بنگاااهداری بانااکهااا و کارهااای
هزینهآور و حل مشکل نظام بانکی ،نقدینگی ،اشاتاال و
تورم باا تصامیمگیاریهاای جادی ،تأکیاد داشات کاه
نشاندهندۀ ضارورت اقادام بارای بازساازی ماالی نظاام
بانکی است .چالشهای اصلی فراروی مدیریت بانکها
و مؤسسااات اعتباااری بااانکی و غیربااانکی در سااالهااای
اخیاار بااه ایاان شااکل دسااتهبناادی ماایشااوند :فضااای
کسبوکار بانکی ،رقابات و توساعۀ مادلهاای فعالیات
باناااک ،مااادیریت نظاماااات ،توساااعۀ سیساااتمهاااا و
زیرساااختهااا ،توسااعۀ منااابع انسااانی ،کارآمدسااازی
دارایاایهااا و تجهیااز بهینااۀ منااابع ،حکاامراناای کارآمااد
مدیریت ریسک و تطبیق ،تداوم بلندمادت ساودآوری،
توسعۀ عملکرد (اثربخشی ،کارایی و صرفۀ اقتصاادی) و
1. Solvency

شکل ( )1چالشهای اصلی فراروی مدیریت
بانکها و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی

بنااابراین ،معضااالت نظااام بااانکی شااامل ناااترازی
ترازنامه ،شکاف درآمد  -هزینه و ناترازی نقدی اسات.
روشن است که دلیال نااترازی ترازناماه ،کااهش ارزش
داراییهای بانکی و رشد فزایندۀ بدهیها است .کااهش
2. Insolvency
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ارزش داراییهای بانکی در مطالبات معاوق و الوصاول

تقسیط سود آنها انجام شود بدین ترتیب از آنجایی کاه

نظااام بااانکی ،تقساایط و امهااال مطالبااات باایکیفیاات،

بخش عمده و اصلی هزینه را سود پرداختی به سدردههاا

واردنشاادن جریااان نقاادی ناشاای از سااود حاصاال از

تشااکیل ماایدهااد ،ایاان کسااری بایااد از محاال جااذب

تسهیالت ،بیش نمایی وثایق و آثار رکاود مساتاالت بار

سدردههای جدید برای بازپرداخت سدردهها تاأمین شاود

فرآینااد تملیااک و فااروش آن ،دارایاایهااای منجمااد و

(اختیاری و عالم تبریز.)3111 ،

دارایااایهاااای موهاااومی و ساااوختشاااده ریشاااه دارد

براساس گزارش باناک مرکازی ( )3110در اسافند

(بااتشااکن .)3111 ،مهاامتاارین عاماال کاااهش ارزش

 3111از خالصااۀ دارایاایهااا و باادهیهااای بانااکهااا و

دارایاایهااای بااانکی ،مطالبااات معااوق و الوصااول نظااام

مؤسسااات اعتباااری غیربااانکی ،در ساامت دارایاایهااا،

بانکی اسات کاه عمادهتارین دالیال ایجااد آن شارایط

مشاهده می شاود کاه بادهی بخاش دولتای باا رشاد 31

رکااود حاااکم باار کساابوکارهااا ،آثااار تحااریمهااا و

درصدی نسبت به اسافند  ،3111باه رقام  1111/1هازار

نوسااانهااای شاادید ارزی ،بازپرداخااتنشاادن مطالبااات

میلیارد ریال بالغ شده است و سایر داراییهاا کاه شاامل

پیمانکاران دولت ،رعایات نکاردن بهداشات اعتبااری و

داراییهای ثابت نیز مایشاود باا رشاد  11درصادی باه

کالهباارداران بااانکی اساات .عماادهتاارین دالیاال رشااد

 1103/1هزار میلیارد رسایده کاه نشاانۀ افازایش شاایان

فزایندۀ بدهیها نیز ممکن است کاهشنیافتن نار ساود

توجه داراییهای غیرمولد است .در سمت چپ ترازنامۀ

سدردهها متناظر با نر تاورم ،رقابات مخارب باناکهاا،

بانک هاا و مؤسساات اعتبااری غیرباانکی نیاز بادهی باه

فعالیاات مؤسسااات غیرمجاااز ،انتشااار اوراق مشااارکت

بانااک مرکاازی بااا رشااد  1/1درصاادی نساابت بااه سااال

دولتی و بانک مرکزی با نر های باال و نر باالی سود

گذشته به  3103/1هزار میلیاارد ریاال باالغ شاده اسات

اسااناد خزانااۀ دولاات باشااد (مزارعاای .)1831 ،3دربااارۀ

این در حالی اسات کاه حسااب سارمایه باا رشاد منفای

شااکاف درآمااد – هزینااه ،افاازایش هزینااهه اا بااهدلیاال

 13/1درصد باه  118/1هازار میلیاارد ریاال رسایده کاه

چسبندگی نر سود ،رقابت ناسالم نر سود و معوقاات

نشان از زیان انباشتۀ روبه افزایش این بانکها است.

اساات و کاااهش درآماادهای بااانکی بااهدلیاال توقااف

با بررسی دقیقتر خالصۀ داراییها و بدهیهای کال

شناساایی ساود در تساهیالت غیرجااری ،کااهش بااازدۀ

بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتبااری غیرباانکی در

سااارمایهگاااذاریهاااا و شااارکتهاااا باااهعلااات رکاااود

پایااان سااال  3111مشااخص ماایشااود باادهی بااه بانااک

کسبوکارها و کااهش ارزش اماالک و مساتاالت باه

مرکزی با رشد  0/1درصد به  011/0هزار میلیاارد ریاال

سبب رکود مسکن است (بتشکن.)3111 ،

رسیده و در دورۀ مشاابه حسااب سارمایۀ آنهاا باا رشاد

جریان نقدی بانکها عموماً از محل تسهیالت است

 31/1درصدی به  311هزار میلیارد ریاال افازایش یافتاه

و عماادۀ درآمااد بانااک نیااز ازطریااق اعطااای تسااهیالت

اساات اگرچااه در دورۀ مشااابه قباال بااا کاااهش شاادید

حاصال مایشاود .ناااترازی در ایان زمیناه زماانی ایجاااد

 -11/1روبهرو بوده است (جدول .)1

میشود که وصاولنکاردن اصال تساهیالت و تمدیاد و

1. Mazarei
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جدول ( )1خالصۀ داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس آخرین گزارش بانک
مرکزی در اسفند 1931
مانده در پایان
اسفند 39

اسفند 39

درصد تغییر
اسفند 31

 39به 39

 31به 39

داراییها:
داراییهای خارجی

1111/1

1113/1

1118/3

11/0

11

اسکناس و مسکوک

13/1

13/0

00/1

8/3

-1/1

سپرده نزد بانک مرکزی

3131/1

3181/1

1813

11/1

11/1

بدهی بخش دولتی

3113/1

1810/3

1111/1

11/1

31

بدهی بخش غیردولتی

1311/1

38130/1

31311/3

31

18/1

سایر داراییها

1031/1

1811/1

1103/1

13/1

11

جمع

18111/1

11108/1

13181/0

11/1

11/3

اقالم زیر خط

1111/1

1111/1

1131/0

18/1

38/1

جمع کل

11131/3

11111

11111/1

11/1

11/1

بدهیها:
31318/1

31011/3

30103/1

11/1

11

بدهی به بانک مرکزی

111/1

3118/1

3103/1

11/1

1/1

وامها و سپردههای بخش دولتی

118/1

111/1

111/1

31

-0/1

حساب سرمایه

111/1

111/1

118/1

-31/1

-13/1

وامها و سپردههای ارزی

3013/1

1111/1

1101

10/0

11/3

سایر بدهیها

1181/1

1111/1

1111/1

30

10/0

جمع

18111/1

11108/1

13181/0

11/1

11/3

اقالم زیر خط

1111/1

1111/1

1131/0

18/1

38/1

جمع کل

11131/3

11111

11111/1

11/1

11/1

سپردههای بخش غیر دولتی
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جدول ( )2خالصۀ داراییها و بدهیهای کل بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس
آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند 1931
مانده در پایان
اسفند 39

اسفند 39

درصد تغییر
اسفند 31

 39به 39

 31به 39

داراییها:
داراییهای خارجی

3111/1

3101/1

1011/1

11/3

1121

اسکناس و مسکوک

11/1

11/3

18/1

3/3

-1/1

سپرده نزد بانک مرکزی

113/1

3311/1

3111/1

30/1

11/1

بدهی بخش دولتی

111/0

111/0

3818/0

10/0

31/1

بدهی بخش غیردولتی

1181/0

1101/1

0111

30/1

13/1

سایر داراییها

1111/0

1113/3

1110/1

31/1

11/0

جمع

31013

31111/1

18131/1

13/1

18/1

اقالم زیر خط

1818/1

1018/1

1111/1

11/1

31/1

جمع کل

31113/1

30181/1

11108/1

11/1

10

بدهیها:
سپردههای بخش غیردولتی

0111/3

38111/3

31131/1

30/1

11

بدهی به بانک مرکزی

101/1

081/3

011/0

338/3

0/1

10/1

11/1

13/1

11/3

-31/1

حساب سرمایه

111/1

331/1

311

-11/1

31/1

وامها و سپردههای ارزی

3311/1

3181/1

1113/1

18/1

11/0

سایر بدهیها

1110/0

1011

1111/1

31/1

11/1

جمع

31013

31111/1

18131/1

13/1

18/1

اقالم زیر خط

1818/1

1018/1

1111/1

11/1

31/1

جمع کل

31113/1

30181/1

11108/1

11/1

10

وامها و سپردههای بخش
دولتی

با مقایسۀ میزان بدهی بانکهای غیردولتای ،تجااری

تخصصاای و تجاااری بااه بانااک مرکاازی در چهااار سااال

و تخصصی به بانک مرکزی مشخص میشود حدود دو

گذشته روندی نزولای داشاته اسات در حاالی کاه ایان

سوم بادهی نظاام باانکی باه باناک مرکازی مرباو باه

روند برای بانک های خصوصی صعودی بوده اسات .باا

بانک های غیردولتی است (شکل  )1درواقاع ایان رقام

این تفاسیر ،اقدام فوری برای آغاز بازسازی ماالی نظاام

برای بانکهاای غیردولتای  011/0هازار میلیاارد ریاال،

بانکی بیش از پیش ضروری اسات (باتشاکن.)3111 ،

بانکهای تخصصی  111/1هازار میلیاارد ریاال و بارای

هدف این پاژوهش بررسای راهکارهاای اجرایای بارای

بانکهای تجاری  11/1هزار میلیارد ریال است.

برونرفت نظام بانکی از وضعیت فعلی و بازسازی ماالی

نکتااۀ مهاام آن اساات کااه میاازان باادهی بانااکهااای

است.
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شکل ( )2بدهی بانک های تجاری ،تخصصی و غیردولتی به بانک مرکزی براساس آخرین گزارش بانک
مرکزی در اسفند 1931

مبانی نظری

جدید تحریم های اقتصادی علیه ایاران ،یکای از نکااتی

اعسااار بااهمعنااای وجااود شااکاف بااین دارایاایهااا و

که تیم طراح تحریم به آن توجاه کاردهاناد ،تمرکاز بار

بدهیهای بانکها است و بهدلیل داراییهاای موهاومی

وضعیت نامطلوب بانکها در کشاور اسات هرچناد باه

ایجاد شده است .همانطور که پیشتر اشاره شد اعساار

نظر میرسد وضعیت نظاام باانکی ایاران حتای پایش از

بانکی به دو صورت اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامهای

بازگشت تحریمها ،در سال  ،1830نیز وخیم بوده است.

بروز می کند و به ترتیاب ناشای از نااتوانی باناکهاا در

هماکنون ایران بر سار دوراهای پیاادهساازی اصاالحات

پرداخت سدردهها دراثر هجوم سدردهگاذاران و شاکاف

ساختاری عمیاق بلندمادت و بازساازی ماالی کاه بارای

بزرگ بین ارزش دارایی و بادهی باانکی اسات .عالئام

تصحیح شرایط فعلی بحران بانکی واجب است و حفا

اعسار باانکی عبارتناد از :مطالباات غیرجااری ،اماالک

ثبااات مااالی کوتاااهماادت قاارار گرفتااه اساات (مزارعاای،

باااایشارزشگااااذاریشااااده ،مطالبااااات از دولاااات و

 .)1831حااال گااروه خبرگااان بااا بررساای پااژوهشهااای

ساارمایهگااذاریهااای غیرمولااد .در پاای ایجاااد اعسااار،

بااینالمللاای و داخلاای انجااامشااده در زمینااۀ راهکارهااای

پیامدهایی به نظام بانکی تحمیال مایشاود .باناکهاا در

بازسازی مالی بانکها ،گزینههای مختلف برای بررسای

حوزۀ اعطای تسهیالت ضعیف میشوند ،میزان وامهاای

را گردآوری میکنند.

استمهالشده افازایش ماییاباد و باعاا افازایش هرچاه
بیشتر نسبت ساود پرداختای باه سادردههاا در خلاق پاول

مطالعات بینالمللی

جدید میشود بنابراین نر سود سادردههاا و تساهیالت

یکی از مهامتارین بحارانهاای ماالی ایجادشاده در

افزایش می یابد که ممکن اسات منجار باه رکاود شاود.

سالهای اخیار کاه مشاکالت اقتصاادی چشامگیری باه

خطر جهش تورمی و بیم از بروز بحارانهاای اجتمااعی

همراه داشت ،بحران ماالی ساال  1880در آمریکاا باود

ناشی از بحران نقدینگی ،تورم و رکود افزایش مییاباد

که بخش بسیاری از بانکها و مؤسسههاای ماالی بیشاتر

(بتشکن )3111 ،همینطور باه نظار مایرساد در دور

کشورها را با مشکل روبهرو کرد .با توجه باه مشاکالت

راهکارهای بازسازی مالی بانکها در ایران /محمدصادق عبداللهیپور و محمد هاشم بتشکن 1 /

فعلی ،چالشهای موجود و ریسکهاای نظاام باانکی از

باید حسابرسهای مستقل خارجی آن را برای  11بانک

بحاارانهااای بااانکی در آینااده پیشااگیری ماایشاااود

ایرانی اجرا کنناد ،در جایگااه پایشنیااز هرگوناه اقادام

(بنگساااون .)1831 ،3اصاااالحات سااااختاری عمیاااق و

اصالحی در نظام بانکی تأکید شده است (صاندوق باین

بازسااازی مااالی بلندماادت باارای نظااام بااانکی ایااران

المللی پول.)1830 ،33

اجتناب ناپذیر است .دنباال کاردن اصاالحات سااختاری

عالوهبر عوامال مارتبط باا اقتصااد کاالن ،برخای از

عمیق با توجه به پیچیدگی ها ،ابعاد و ماهیات مشاکالت

ویژگاایهااای خااا

هاار بانااک کااه ممکاان اساات بااه

نظام بانکی ،چالشبرانگیز اسات .تادوین و پیاادهساازی

مأموریاات آن بانااک مربااو باشااد ،در میاازان و نحااوۀ

راهحلی پایادار نیازمناد بهبودهاای نهاادی شاایان توجاه

اعتباااردهی ،اخااذ وثیقااه و درنهایاات شااکلگاارفتن یااا

شااامل نظااارت و اعمااال مقااررات بااانکی مناساابتاار،

شکلنگرفتن بحران بانکی مؤثر اسات (ووان.)1830 ،31

1

از بررسی بحران اعتباری سالهای  1881تا  1881و

برنامهای جامع برای بازبینی کیفیت داراییهای بانکها
و تزریق سرمایۀ کالن به آنها است (مزارعی.)1831 ،

پ

بررسی حقوق ساهامداران دربرابار مقاررات احتیااطی و

از جملااه روشهااا و ابزارهااای جدیااد و کااارا باارای

ماادیریت بحااران و بررساای رویاام گریااز مخصااو

1

تدوینشاده در قاانون باناکداری انگلساتان ،ضارورت

اتحادیااۀ اروپااا آن را مطاارح کاارده ،فااروش بیاازین ،1

حضور نهادی ناظر بر مقارراتگاذاری و تعریاف ابازار

بانک موقت ،1بانک بد 1و نجات ماالی از درون 1اسات.

برای بازسازی سااختاری عملیاات باناک شناساایی شاد

اثربخشاای هاار کاادام از ایاان روشهااا باار بحاارانهااای

(کِرن.)1881 ،31

بازسازی و تصفیۀ نهادهای اعتباری کاه الزاماات گزیار

سیستمی نظام بانکی ارزیابی شد و بر این اساس باه نظار

چندین روش که طی سالها شرکت بیمۀ سدردههای

می رسد کاراترین ابزار ،بانک بد و نامناسبترین ابازار،

فاادرال 31باارای اجاارای برنامااۀ گزیاار از آنهااا اسااتفاده

تصفیۀ بانک باشد (کوزینسکا.)1830 ، 0

میکرده است ،بررسی شد که مهمترین آنها عبارتند از:

نقشااۀ راه تجدیااد ساااختار و اسااتراتژی حاالوفصاال

بانک موقت ،معاامالت کماک باه باناک بااز ،31طارح
31

31

(گزیر) مشکالت بانکها بررسی شد .اقدامات ضروری

ادغام داوطلباناه  ،طارح ضامانت نقادینگی موقات و

در حاااوزۀ تساااهیالت کماااکاضاااطراری نقااادینگی،1

سرقفلی نظارتی .30بانک موقت هنگامی تشکیل میشود

تشااخیص داده و راهحاالهااای بااانکی ،قااانونگااذاری و

که دولت بهطور موقت امتیاز تملک بانکی ورشکسته را

مقررات ،ذخیرۀ نقدینگی ،حوزۀ نظاارت و ثباات ماالی

در اختیار میگیرد ،آن را تحات مالکیات شارکت بیماۀ

بررسی شاد .در قسامت تشاخیص و راهحال باانکی ،باه

سدردۀ فادرال بازگشاایی مایکناد و مادیریت آن را تاا

اجرای فوری برنامهای بازبینی برای کیفیت دارایی 38که

زمان برچیده شدن یا فروش به بخش خصوصی ،برعهده
میگیرد .معامالت کمک به بانک باز اجازه میدهاد تاا

1. Bengtsson
2. Asset quality review
3. Resolution
4. Sale of business
5. Bridge bank
6. Bad bank
7. Bail-in
8. Magdalena Kozinska
9. Emergency liquidity assistance
10. Asset quality review

11. International monetary fund
12. Xuan
13. Alexander Kern
14. Federal deposit insurance corporation
15. Open bank assistance transaction
16. Voluntary merger program
17. Temporary liquidity guarantee program
18. Supervisory goodwill
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باناک درحااال ورشکساتگی تااا قبال از فااروش ،تعطیاال

عهده می گیرد .این نهااد ازطریاق مالیاات بار مؤسساات

نشااود و خریاادار بخااش خصوصاای از شاارکت بیمااۀ

مالی ،تاأمین ماالی مایشاود .در چاارچوب نظاام گزیار

سدردهها کمک ماالی دریافات کناد .ایان روش اثارات

کشااور انگلسااتان ،دو دسااته از شاارایط بایااد قباال از

زیان بار کمتری در مقایسه با تعطیالکاردن باناک دارد.

قرارگرفتن مؤسسهای مالی در فرآیند گزیر احراز شاود.

بااهموجااب طاارح ادغااام داوطلبانااه ،پیشاانهاد مشااخص

نخستین شر آن اسات کاه مؤسساه در زماان بررسای،

شرکت بیمۀ سدردههاا آن اسات کاه هزیناۀ تحمیلای بار

درحال توقف یا متوقف باشد .شار دوم آن اسات کاه

بانکهای پ انداز درحال ورشکساتگی (ماباهالتفااوت

نباید بهصورت منطقی احتمال ایان رخاداد در خاارج از

بهرۀ پرداختی به سدردهها در مقایسه باا بهارۀ دریاافتی از

نظام گزیر وجود داشاته باشاد کاه اقادامات انجاامشاده

وامها و داراییهای دیگر) را پوشش دهد تاا خریاداران

منجر به حاکمشدن شرایط توقف دیگری برای مؤسساۀ

درمقابل هر نوع زیان اضافی ناشی از تورم در نار هاای

مالی شود (بانک مرکزی انگلستان.)1831 ،1

بهره در اماان بمانناد .طارح ضامانت نقادینگی موقات،
طرحی دوقسمتی برای بانکها و مؤسسات پا اناداز و

مطالعات داخلی

شرکتهای تابع آنها است .قسامت اول برناماۀ ضامانت

بحااران بااانکی سااال  1880ازنظاار کارشناسااان در

حسابهای جاری است که به بانکهاا اجاازه مایدهاد

عوامل مختلف ریشه داشته است کاه عبارتناد از عوامال

نساابت بااه خریااد پوشااش مکماال بیمااۀ ساادرده باارای

مرتبط با اقتصاد کالن ،سیاستهای پولی ،عوامل مرتبط

حساب های جاری بدون سود خود اقدام کنناد .قسامت

با اقتصاد خرد شامل وامهای بدون پشتوانه ،اوراق بهادار

دوم برنامه ،ضمانت بدهی است که باه باناکهاا اجاازه

مش تقۀ مابهم ،عوامال مارتبط باا شافافیت شاامل افشاای

می دهاد نسابت باه خریاد پوشاش بیماهای بارای اوراق

اطالعات مالی ،شفافیت ساختار هیئت مدیره و شافافیت

قرضااه و باادهیهااای اصاالی باادون وثیقااه اقاادام کننااد.

ساختار مالکیت ،ریسکپذیری بیشازحاد ،راهبردهاای

سرقفلی نظاارتی نیاز باه ایان شاکل اسات کاه شارکت

مدیریت ریسک شکستخورده و مقرراتزدایی دولتی

سهامی بیمۀ وام و پ انداز فدرال 3به مؤسسات سالمتار

شامل لاو قانون گالساستیگال و نبود قوانین و مقاررات

پ انداز و وام مسکن اعاالم مایکارد کاه در صاورت

برای مشاتقات اعتبااری (تهرانای ،میرلاوحی ،مهارآرا و

خرید یک مؤسسۀ درحال ورشکستگی بهجای دریافات

لطفای قهارود .)3110 ،باا بررساای انباشات دارایایهااای

پول نقد بارای جباران زیاانهاای وارده ،باه آنهاا اجاازه

موهوم و منجمد در سمت داراییها و طراحی مدلی کاه

خواهد داد معادل آن مقدار نقدینگی را سرقفلی نظارتی

اقتصاد خرد بانکها را به اقتصاد کاالن پیوناد مایزناد،

به عنوان سرمایه به حسااب آورناد (جاان اف.باوونزی،1

عوامل بروز ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی و پیامدهای آن

.)1831

بر متایرهای پولی و اقتصاد کالن تحلیل شد .نتایج نشان

به منظور ارائۀ بستر قاانونی و مقرراتای نظاام گزیار،1

داد که انباشت داراییهاای موهاوم و باروز نااترازی در

صندوقی با نام «برنامۀ خدمات جبرانی مالی» کاه نهاادی

ترازنامۀ نظام بانکی ،جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را

مستقل از دولت است ،امور مربو به بیمۀ سدردهها را به

شکل داده است که عامل کلیدی چسبندگی نار ساود

1. Federal savings and loan insurance corporation
2 .John F. Bovenzi
3 .Resolution

بانکی باوجودکاهش نار تاورم و اثارات منفای آن در
4. Bank of England

راهکارهای بازسازی مالی بانکها در ایران /محمدصادق عبداللهیپور و محمد هاشم بتشکن 1 /

اقتصاد کالن است .با توجه باه پیامادهای مخااطرهآمیاز

دیگری است که منجر به بحران مالی میشود (عیوضالو

ناترازی بانکها برای نظام بانکی و اقتصاد کالن کشور،

و رامشگ.)3110 ،

راهکارهای اصالح ایان نااترازی و ساالمساازی جریاان

با تبیین مفهوم توقف (گزیر) بانکی و جایگاه مفهوم

خلق نقدینگی بررسی شد که عبارتناد از :ساازوکارهای

ورشکسااتگی در ادبیااات بااانکی و چااارچوب عمااومی

اصالح ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی و سالمسازی جریان

شاایوۀ متعااارف برخااورد بااا مساائلۀ توقااف بااانکی در

خلق نقدینگی ،همگرایای سیاسات پاولی و ماالی بارای

نظام هاای مترقای کاه شاامل سرپرساتی و ادارۀ اماوال و

کاهش نر سود در راساتای اصاالح نااترازی ترازناماۀ

تصفیهگری است و همینطور با بررسی شیوۀ برخورد باا

نظام بانکی ،تعدیل خودکار و تدریجی ناترازی ترازنامۀ

پدیاادۀ توقااف بااانکی در کشااورهای ایاااالت متحاادۀ

بانااکهااا از مساایر افاازایش ساارعت گااردش نقاادینگی،

آمریکا و انگلستان ،عللی ارائه شده اسات کاه براسااس

تعدیل آنای دارایایهاای موهاوم و منجماد در ترازناماۀ

آن مسئلۀ توقف و ورشکساتگی درباارۀ باناکهاا مانناد

نظااام بااانکی ،اصااالح ساااختار نظااام نظااارت بااانکی در

سایر کسبوکارهای دیگر تلقی نمیشود .یکی از علال

راستای تعدیل دارایای هاای موهاوم و منجماد ،اصاالح

مهاام آن ناشاای از وجااود ریسااک سیسااتمی باااال در

ساختار سهامداری بانکها و استقرار مادیریت حرفاهای

نظااامهااای پااولی و بااانکی اساات .در ایاان پااژوهش

در بانااکهااا و درنهایاات اصااالح نظااام حسااابداری و

درمجموع سه گزینه در برخورد با مسائلۀ توقاف باانکی

حسابرسی کشور (بدری و زمانزاده.)3111 ،

جمع بندی شاده اسات کاه عبارتناد از :اتخااذ رویکارد

با بررسی موضاوع توقاف و ورشکساتگی نهادهاای

مبتنی بر مدارا ،اتخااذ رویکارد مبتنایبار تارمیم و اتخااذ

مالی در نظام حقوقی  -اقتصادی ایران و تجربۀ توقف و

رویکرد مبتنایبار تصافیه گاری (عزیزناژاد و همکااران،

ورشکستگی بانک هاا و نهادهاای ماالی در بحارانهاای

 3110مرکز پژوهش هاای مجلا  .)3111 ،باا بررسای

مالی به ویژه بحران سال ،ضمن معرفی نظام گزیار ،نظاام

راهکارهای مقرراتای و اجرایای توقاف و ورشکساتگی

حقوقی ایران از دیاد اساتانداردهای جهاانی ایان حاوزه

بانکی ،مسئلۀ آسیبشناسی نظام باانکی و رفاع ایارادات

ارزیااابی شااد .نتااایج نشااان ماایدهااد باااوجود آنکااه

مرتبط با اساسنامۀ صندوق ضامانت سادردههاا بررسای

قانون گذار در ایران بار اهمیات موضاوع توقاف باانکی

شد و از تدوین مقرراتی خا

پیراماون نحاوۀ ایجااد و

واقف بوده و کوشیده است تا حادی ترتیباات توقاف و

ادارۀ هلاادینگهااای بااانکی و نحااوۀ افاازایش مقیاااس

ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربو به سایر بنگاهها

بانکها بهشکل عمومی و تدوین مقررات خاا

بارای

تفکیک کند ،ایجاد نظام گزیر باهمنظاور ارتقاای ثباات

کوچکشدن مقیاس بانکهایی کاه باهصاورت ماداوم

مالی و مقاوم سازی نظام اقتصاادی ضارورت مبارم دارد

شااااخصهاااای مناساااب ماااالی ندارناااد ،در جایگااااه

(شریفزاده.)3111 ،

راهکارهای مقرراتی برای بازسازی مالی نظام بانکی ناام

براساس مطالعات انجام شده ،ریساک سیساتمی کاه

باارده شااده اساات همااینطااور راهباارد تباادیلکااردن

به معنای احتمال سقو ناگهانی در کال سیساتمی ماالی

دارایاایهااای غیرنقااد بااه اوراق بهااادار در قالااب انتشااار

است ،منجر به بیثباتی یا آشاوب در بازارهاای ماالی و

صکوک میانمدت توساط دولات از محال بادهیهاای

بانااکهااا ماایشااود .احتمااال گسااترش تاییاارات مهاام

خااود بااه سیسااتم بااانکی ،پیگیااری کارآمااد برنامااههااای

اقتصادی که خود سرایت ریسک نامیده میشود ،عامال

فروش دارایی های مازاد ،کاهش تعداد شعب بانکهای
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فاقد نسبت های مناسب مالی ،الزام باناکهاا باه کااهش

درجهبندی بانکها و به دنبال آن تنزل درجۀ بانکهایی

حجم بنگاهداری و سوقدادن بانکها به بهرهبارداری از

که ازنظر احتیاطی ریساک آفرینناد ،لازوم تعیاین رویام

شااعب مشااترک باارای کاااهش هزینااههااای عملیاااتی،

حقوقی ورشکستگی بانکها ،لزوم تهیۀ چارچوبی برای

راهکارهایی اجرایی هستند که برای اصالح نظام باانکی

انحالل و احیای بانکها ،لزوم تأسی

نهادهاای مکمال

پیشنهاد شده است (عزیزنژاد و همکااران 3110 ،مرکاز

شامل اتاقهاای پایاپاای مادرن ،شارکتهاای مادیریت

پژوهشهای مجل .)3111 ،

دارایی و شرکتهاای رتباهبنادی اعتباار و لازوم تجهیاز

با بررسی نسبت مطالباات معاوق باه کال تساهیالت

واحدهای مدیریت و ریساک باناکهاا ازحیاا داناش

از بررسی تجاارب

فنی ،نیروی انسانی و نرمافزار است (نیلی و محمودزاده،

پرداختی و روند روبهرشد آن و پ

داخلاای و خااارجی دربااارۀ دالیاال و راههااای مقابلااه بااا

.)3111

معضل مطالباات معاوق و انجاام پاژوهشهاای میادانی،

با بررسی چرایی کاهشنیافتن نر سود سادردههاای

بیش از سی عامل در باروز مطالباات معاوق شناساایی و

بانکی باوجود روند کاهندۀ تورم پ

از خردادماه ساال

نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایاران ،نقاش عوامال

 ،3111با تکیه بر منطق اقتصادی و تجاارب جهاانی و باا

درونسااازمانی در شااکلگیااری معوقااات ،از عواماال

توجه به کاستیهای نهفته در راهکارهایی که تاکنون باه

برونسازمانی بیشاتر اسات .بایش از سای راهکاار بارای

کار گرفتاه شاده اسات ،در شارایط کناونی تنهاا دو راه

مقابله با این معضل ارائه شد که برخای از آنهاا عبارتناد

باارای حاال ریشااهای بحااران نهادهااای مااالی در معاار

از :تشااکیل ساابد دارایاای بهینااه از دارایاایهااای بانااک،

اعساار و ورشکسااتگی وجاود دارد کااه عبارتنااد از :اول

رتبه بندی اعتباری مشاتریان ،باازنگری در نظاام اعطاای

استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی کاه

تسهیالت و نظارت بر طرحها ،کنترل بر وامهای کاالن،

بهدلیل نبود زیرساخت های قاانونی و ساازمانی ساودمند

اخذ وثیقههای معتبر ،توجه جادی باه مادیریت ریساک

نخواهد بود و دوم نجات نهادهاای ماالی دارای اهمیات

اعتباری ،منو کردن اعطای تسهیالت به مدارک مستند

سیستمی ازطریق تزریق مشرو سرمایۀ نقادی باه آناان

بااه

درقبااال دریافاات سااهام ممتاااز (شااریفزاده .)3111 ،بااا

شاارکتهااای ساااماندهی مطالبااات معااوق (شااعبانی و

بهرهگیری از تجربیات سالهای اخیر ضامن شناساایی و

جاللی.)3113 ،

معرفی چالشهای مهم نظام بانکی ،باا نگااه نهاادگرایی

و حسابرساایشااده و واگااذاری پروناادههااای خااا

با الهاام از درسهاای بحاران ماالی ساال  1880و باا

جدید ،ریشه های نهادی مؤثر بر هرکادام از آنهاا تبیاین

اندیشه در آسیبهای نظام بانکداری ،درسهاایی بارای

شده است .براساس نتایج پاژوهش ،چاالشهاای اصالی

بانکداری ایران ارائه شده است که از آن جملاه کااهش

نظام بانکی شامل افساارگسایختگی ساود باانکی ،شابهۀ

سهم بانکها در نظام تأمین مالی کشور ،مقرراتزدایای

غیرشرعی بودن عملیات بانکها ،بدهکاران معوق ،رشد

با تأکید بر حذف مقررات غیراحتیاطی ،مداخلهگراناه و

ماازاد برداشاتهاای بانااکهاا ،سوتتخصایص مناابع بااه

پاالیش و گسترش مقررات احتیاطی ،افزایش نقادینگی

تولیااد ،ضااعف نظااارت بانااک مرکاازی باار بانااکهااا،

دارایی بانکهاا باهمنظاور کااهش آسایبپاذیری آنهاا

مشااکالت ساااختار و تقساایم وظااایف بانااک ،نااواقص

دربرابر شوکهای نقدینگی ،سختگیری درباارۀ لازوم

نظام های اطالعاتی ،ناواقص در ابزارهاا و سیاساتهاای

پایبناادی بانااکهااا بااهنساابت کفایاات ساارمایه ،لاازوم

پولی و قوانین مداخله گر در امور بانک اسات کاه علال
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ریشهای آنها در سه سطح حکمرانی ،ساختارهای نهادی

تسهیالت دهی نظام بانکی که با هدف خروج تاورمی از

و انگارهای تشریح شدهاند (طالبی.)3111 ،

رکود طراحی شده است ،باه پایششار اساتقرار نظاام

نادیااادهگااارفتن مسااائلۀ مطالباااههاااای غیرجااااری و

حاکمیت شرکتی بانکی وابسته است (فردوسی.)3111 ،

ارائهنکردن شیوه های شرعی برای مدیریت ایان مسائله،
در قانون عملیاات باانکی بادون رباا ،یکای از خألهاای

روش پژوهش

جدی این قانون است که منجر به انباشت ایان مطالباات

هاادف اصاالی ای ان پااژوهش ،بررساای راهکارهااای

میشود .بر این اساس اضافهشدن فصل جدیدی به قانون

اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی ایاران اسات .در

عملیات باانکی بادون رباا ممکان اسات ضامن تقویات

مرحلۀ نخست پژوهش مشاکالت نظاام باانکی براسااس

مشروعیت شیوههای استفادهشده در نظام باانکی کشاور

مطالعااات صااورتگرفتااه در بانااک مرکاازی ایااران و

در رویارویی با مسئلۀ مطالباههاای غیرجااری ،منجار باه

اطالعات ارائهشده ،به طور کلی بررسی شاد .در مرحلاۀ

بهبودبخشیدن به راهکارهاای نظاارتی باناک مرکازی و

بعااد براساااس بررساای مطالعااات بااینالمللاای و داخلاای

درنهایت کاهش مطالباههاای غیرجااری باناکهاا شاود

انجامشده در قالب کتابهای دانشگاهی ،مقاالت متعدد

(موسویان .)3111 ،وجاود نظاام باانکی باثباات و ساالم

علمی و اسناد موجود در کشور ،مهمتارین راهکارهاا و
3

ممکاان اساات ازطریااق انباشاات منااابع مااالی پراکنااده و

روشهای بازسازی مالی بانکها شناسایی شاد ساد

تخصیص بهینۀ آنها باه فعالیاتهاای اقتصاادی ،کاارایی

با روش دلفی و اجراکردن دو مرحلاهای ،توافاق درباارۀ

بانکها را ارتقا دهد و درنهایات باه رشاد ،شاکوفایی و

اجراییترین راهکار حاصل شد .دلفی رویکرد یا روشی

پویایی اقتصاد منجر شود .عملکرد ضاعیف باناکهاا در

سیسااتماتیک در پااژوهش ،باارای اسااتخراج نظاارات از

انجام هار دو وظیفاه ،یعنای چاه در جماعآوری مناابع و

گروهی کارشناس دربارۀ موضوع یا ساؤالی یاا رسایدن

جاذب سادرده و چاه در تخصاایص بهیناۀ آنهاا ،موجااب

به اجماع گروهی ازطریق تعدادی راندهای پرسشنامهای

اتالف منابع و از بین رفتن اثربخشی فعالیاتهاای باناک

با حف گمنامی پاسخدهنادگان و باازخورد نظارات باه

در رساایدن بااه اهااداف خااود ماایشااود و ممکاان اساات

اعضااای گااروه اساات (احماادی ،نصاایریانی ،و اباااذری،

بحاارانآفاارین شااود (عیوضاالو ،آقامحمااد سمسااار و

 .)3101این پژوهش از نوع کیفی ،کاربردی و نتیجهگرا

رامشگ .)3111 ،ایران در زمرۀ کشورهای برخوردار از

است .روش پژوهش ،مطابق شکل  ،1ترکیاب دو روش

نظااام تااأمین مااالی بانااکمحااور اساات و کاسااتیهااا و

کتابخانهای و دلفی است.

ناکارآماادیهااای سیسااتم بااانکی بااهطااور مسااتقیم و

کیفیت نتیجۀ روش دلفای ،باه انتخااب صاحیح تایم

غیرمستقیم بر روناد متایرهاای خارد و کاالن اقتصاادی

مرجااع و گااروه خبرگااان بسااتگی دارد بنااابراین باارای

تأثیر مایگاذارد .باا بررسای اجماالی پیامادهای نااگوار

انتخاب تیم مرجع ،مدیران ارشد سابق و فعلی پنج بانک

وجودنداشتن ساختار حاکمیت شارکتی و کمباود نظاام

شاامل بانااک دولتاای ،غیردولتاای ،تخصصاای ،تجاااری و

کنترل درونی اثربخش کاه در برخای کشاورها تاا مارز

یک مؤسسۀ اعتباری غیربانکی دعوت شادند .ساد

باا

فروپاشی اقتصادی و بروز بحرانهاای ماالی پایش رفتاه

مشورت تایم مرجاع پانج نفاره ،پانج گاروه از خبرگاان

است ،این نتیجاه حاصال مایشاود کاه اثربخشای بهیناۀ

انتخاااب شاادند .در انتخاااب خبرگااان توجااه شااد کااه

سیاستهای تسهیل پولی و نیز سیاستهای ارتقای تاوان

1. Financial restructuring
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کارشناسان حاوزه هاای مختلاف حضاور داشاته باشاند

از گروههااای پاانجگانااه انتخاااب شاادند کااه بااا ریاازش

بناااابراین کارشناساااان حااااکمیتی و سیاساااتگاااذاری

ر داده در هاار مرحلااه ،ایاان تعااداد بااه  31نفاار کاااهش

اقتصادی و بانکی ،کارشناسان ساطوح عاالی اجرایای و

یافت .از این تعداد شاش نفار دارای مادرک دکتاری و

عملیاتی بانکها ،کارشناساان حاوزۀ فنااوری اطالعاات

شش نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط بودناد

بانکها ،کارشناسان حوزۀ طرح ،برنامه و منابع انسانی و

درضمن میانگین سابقۀ اجرایی این افراد در نظام باانکی

کارشناسان مالی بانکها انتخاب شدند .در انتخاب ایان

حدود  30سال برآورد شد .طی دو مرتباه اجارای روش

به این موضاوع وجاود داشات کاه

دلفای ،خبرگاان بااه فهرسات ارائاهشااده در هار مرحلااه،

در بیشااتر مطالعااات برمبنااای روش دلفاای از گروههااای

امتیازی بین یک تاا پانج اختصاا

مایدادناد و در هار

داوری دسااتکاام 38نفااره اسااتفاده ماایشااود بااا ایاان

مرحلاااه نیاااز ،پیشااانهادهای اصاااالحی خاااود را ارائاااه

کااه حاادود  18تااا  80درصااد ماادعوین در

می کردند .این پیشنهادها در مرحلۀ بعد به رأی خبرگاان

مطالعااه شاارکت خواهنااد کاارد ضاامن اینکااه توجااه بااه

گذاشته شد تا در صاورت تأییاد ،در فهرسات دور بعاد

انصراف اعضا حین انجام مطالعه با این روش ،ضاروری

اعمال شود .در جدول  ،1بخشی از شاخصهای آمااری

است .بیشترین میزان افت پاساخهاا ،باهطاور معماول در

مرتبط با مرحلههای مختلف دلفی نشان داده شده است.

گروهها توجه خا

پاایشفاار

دور اول اتفاق می افتد بنابراین ابتدا سه نفر از هار یاک
مرحلۀ اول :روش پژوهش کتابخانهای و مرور
ادبیات مربو

مرحلۀ دوم :روش پژوهش کیفی با همکاری
گروه خبرگان (دو مرحلهای)
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مااالک خاتمااۀ مرحلااههااای دلفاای ،ارائااهنکااردن

بانکهایناسالم با اضافهبرداشات بااال ،راهکاار «نجاات
3

پیشنهادهای جدید ازسوی خبرگان با تحقق بایش از 18

نهادهای مالی دارای اهمیات سیساتمی ازطریاق تزریاق

درصد توافق میان خبرگان است .با توجاه باه اینکاه ،در

مشرو سارمایۀ نقادی باه آنهاا درقباال دریافات ساهام

مرحلۀ دوم هر دو شر ذکرشده حاصل شد و خبرگاان

ممتاز» با  10درصد ،در دستۀ ارتقای نظام نظارت باناک

فهرساات نهااایی را بااا امتیاااز  01درصااد تأییااد کردنااد،

مرکزی بر بانکهاا ،راهکاار «ایجااد ،توساعه و ارتقاای

مراحل روش دلفی به اتمام رسید و فهرست  13راهکاار

زیرساختهای  1 ITباهمنظاور امکاان نظاارت بارخط و

اجرایی ،نتیجۀ نهایی پژوهش شاناخته شاد .از آنجاا کاه

روزآمد بانک مرکزی بر باناکهاا» باا  01درصاد و در

اعضای شرکت کننده در مطالعه ،نمایندۀ گروه و حاوزۀ

دستۀ تعیین تکلیف اموال ماازاد باناکهاا و بهیناهساازی

دانااش تخصصاای بانکااداری بودنااد اعتبااار محتااوی و

شبکۀ شاعب  ،راهکاار «تساهیل ساازوکار و رفاع مواناع

روایااایی آن تضاامین ماایشااود (احماادی و همکاااران،

اجرایی واگذاری اموال ماازاد باناکهاا» باا  01درصاد،

.)3101

بیشترین میزان توافق را در میان خبرگان کسب کردند و
درنهایااات در دساااتۀ حااااکمیتی ،سیاساااتگاااذاری و

یافتهها
فهرساات نهااایی مسااتخرج از روش دلفاای شااامل 13
راهکار اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی در ایران
است .این راهکارها در جدول شمارۀ  1به تفکیک پانج
دستهبندی انجامشاده شاامل :تعیاینتکلیاف باناکهاای
ناسالم با اضافه برداشت باال ،ارتقای نظام نظاارت باناک
مرکزی بر بانکها ،تعیینتکلیف اموال مازاد بانکهاا و
بهینه ساازی شابکۀ شاعب ،کااهش مطالباات غیرجااری
بانکها و دستۀ حاکمیتی ،سیاساتگاذاری و مقرراتای،
آورده شده اند .در ایان میاان راهکاار «ارزیاابی کیفیات
داراییها در بانکها و مؤسسات اعتباری ( )AQRبارای
باارآورد صااحیح مطالبااات غیرجاااری» بااا  18درصااد،
بیشترین میزان توافق را در میان خبرگاان کساب کارد و

مقرراتی ،راهکار «ایجاد نهاد متولی اجرای برنامۀ گزیار
بانک ها براسااس الگوهاای باین المللای» باا  08درصاد،
بیشترین میزان توافق خبرگان را کسب کرد.
به طور کلی راهکارهاای ذیال دساتهبنادی «کااهش
مطالبات غیرجاری بانکها» بهطور متوسط  03/1درصد
توافق خبرگان را کسب کردند که به نظر میرسد ازنظر
خبرگان مهم ترین اقادامات بارای بازساازی ماالی نظاام
بانکی ایران ،باید به کاهش مطالبات غیرجاری بانکهاا
معطوف شود.
شاخصهای جادول  1نیاز پیشانهاد شاد و خبرگاان
آنها را بررسی کردند اما بهدلیل کسابنکاردن حاداقل
میزان توافق ،تأیید نهایی نشد.

مهمترین اقدام و راهکاار اجرایای بارای بازساازی نظاام
بانکی شناخته شد .در سایر دستهها ازجمله تعیینتکلیف

1. Too big too fail
2. Information technology
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جدول ( )4فهرست نهایی راهکارهای اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی در ایران
راهکارهای اجرایی

دستهبندی راهکار

 .3در اختیار قرارگرفتن ادارۀ امور بانکها و مؤسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافهبرداشت باال
تعیینتکلیف

ازطریق تعیین هیئت سرپرستی

بانکهای ناسالم با

 .1انحالل و تصفیۀ بانکها و مؤسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافهبرداشت باال

اضافهبرداشت باال

 .1نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشرو سرمایۀ نقدی به آنها درقبال
دریافت سهام ممتاز
 .3نهاییشدن لوایح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکداری با تأکید بر افزایش
استقالل ،اختیارات و اقتدار حوزۀ نظارت بانک مرکزی

ارتقای نظام نظارت
بانک مرکزی بر
بانکها

 .1تقویت سازوکار تأیید صالحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری
 .1ایجاد ،توسعه و ارتقای زیرساختهای  ITبهمنظور امکان نظارت برخط و روزآمد بانک
مرکزی بر بانکها
 .1ارتقای توان کمی و کیفی نیروی انسانی شاغل در حوزۀ نظارت بانک مرکزی
 .1تعریف و استقرار نظام مؤثر حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات اعتباری

تعیینتکلیف اموال
مازاد بانکها و
بهینهسازی شبکۀ
شعب

 .3نظارت دقیق بر اجرای ضوابط ناظر بر سرمایهگذاریها و مشارکتهای حقوقی بانکها
 .1بازطراحی نظام اعطای مجوز ایجاد و گسترش شعب بانکها
 .1تسهیل سازوکار و رفع موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد بانکها
 .3بازبینی کیفیت داراییها در بانکها و مؤسسات اعتباری ( )AQRبهمنظور برآورد صحیح
مطالبات غیرجاری
 .1اصالح و روزآمدکردن مقررات ناظر بر طبقهبندی داراییها ،ذخیرهگیری و حذف مطالبات

کاهش مطالبات
غیرجاری بانکها

مشکوکالوصول در بانکها
 .1شناسایی دقیق اموال اشخا

دارای بدهی غیرجاری به شبکۀ بانکی کشور

 .1استقرار نظام مؤثر ارزیابی و نظارت بر طرحهای موضوع تسهیالت
 .1تبدیلکردن اوراق بهادار به داراییهای غیرنقد ،تسویۀ بدهی دولت به سیستم بانکی در قالب
عرضۀ اوراق صکوک میانمدت در بازار و پیشبینی برنامۀ بازپرداخت در لوایح بودجه
 .1درجهبندی اعتباری بانکها و به دنبال آن تنزل درجۀ بانکهای ریسکآفرین
 .3ایجاد نهاد متولی اجرای برنامۀ گزیر بانکها براساس الگوهای بینالمللی

حاکمیتی،
سیاستگذاری و
مقرراتی

 .1اصالح اساسنامه و اختیارات صندوق ضمانت سدردهها برای اجرای برنامۀ گزیر بانکها
 .1تدوین مقرراتی خا
 .1تدوین مقرراتی خا
مقررات خا

پیرامون نحوۀ ایجاد و ادارۀ هلدینگهای بانکی
پیرامون نحوۀ افزایش مقیاس بانکها بهصورت عمومی و تدوین

برای کوچکشدن مقیاس بانکهایی که بهصورت مداوم فاقد شاخصهای

مناسب مالی هستند.
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جدول ( )9شاخصهای توافقنشده
دستهبندی راهکار
تعیینتکلیف

راهکارهای اجرایی
ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری دارای زیان انباشته و اضافهبرداشت باال

بانکهای ناسالم با

اعطای سرقفلی نظارتی در ازای تحمل زیان به آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری سالمتر که

اضافهبرداشت باال

سایر بانکهای دارای زیان انباشته و اضافهبرداشت را خریداری میکنند.

ارتقای نظام نظارت
بانک مرکزی بر

-

بانکها
تعیینتکلیف اموال

بازطراحی نظام و سازوکار ناظر بر میزان داراییهای ثابت شبکۀ بانکی کشور و نظارت دقیق بر

مازاد شبکۀ بانکی و

اجرای آن

بهینهسازی شبکۀ
شعب
کاهش مطالبات
غیرجاری بانکها

-

حاکمیتی،
سیاستگذاری و

اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری برای کنترل نر بهره

مقرراتی

نتایج و پیشنهادها

بانکهای ناسالم با اضافهبرداشات بااال باا  11درصاد از

براسااااس تحلیااال آمااااری انجاااامشاااده ،فهرسااات

میزان موافقت خبرگان ،در ردیفهای بعد قرار گرفتند.

راهکارهای اجرایای بارای بازساازی ماالی نظاام باانکی

بدیهی اسات کاه میازان عاددی موافقات خبرگاان،

ایران از بین  11راهکار شناساییشده ،براساس اطالعاتی

نشان از اولویت این راهکارها بر یکدیگر نیست اما این

که بانک مرکزی منتشر کارده اسات ومطالعاات عمیاق

واقعیت را روشن می سازد کاه ازنظار ایشاان مهامتارین

کتابخانااهای منااابع داخلاای و بااینالمللاای مشااخص شااد.

اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران ،در مقطع

براساس این تحلیل ،کاهش مطالبات غیرجاری بانکهاا

کنااونی ،در وهلااۀ اول تمرکااز باار کاااهش مطالبااات

و ارتقای نظاام نظاارت باناک مرکازی بار باناکهاا باه

غیرجاری بانکها است و در ایان بااره باازبینی کیفیات

ترتیب با کسب میانگین  03/1و  08/1درصد از موافقت

دارایاایهااای بانااکهااا و مؤسسااات اعتباااری بااهمنظااور

خبرگان ،مهم ترین دسته بندی اقادامات بارای بازساازی

باارآورد صااحیح مطالبااات غیرجاااری و ارائااۀ تصااویری

ماااالی نظاااام باااانکی شاااناخته شااادند در حاااالی کاااه

روشن از وضاعیت فعلای ایان نهادهاای ماالی ضاروری

تعیینتکلیاف اماوال ماازاد شابکۀ باانکی و بهیناهساازی

است بنابراین به نظر میرساد تهیاۀ ایان گازارش ،گاام

شااابکۀ شاااعب باااا  11درصاااد ،دساااتۀ حااااکمیتی،

اول یا حتی پیشنیاز بازسازی نظام بانکی است .راهکاار

سیاستگذاری و مقرراتی با  11درصد و تعیاینتکلیاف

دیگااری کااه در ذیاال دسااتهبناادی کاااهش مطالبااات
غیرجاری بانک هاا بیشاترین درصاد موافقات را کساب
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کرده است ،موضوع اصاالح و روزآمادکردن مقاررات

هدایت منابع این نهادها به سامت کاارکرد اصالی خاود

ناظر بر طبقاهبنادی دارایای هاا ،ذخیارهگیاری و حاذف

میشود همینطور بازطراحی نظام اعطای مجاوز ایجااد

مطالبات مشکوکالوصول بانکها است .موضوعی کاه

و گسترش شعب بانکها برای راهکار دوم ممکن است

بهدلیل استمهال مکرر تسهیالت اعطایی بانکها ،با ابهام

به متوازنسازی شعب بانکهاا و افازایش کاارایی آنهاا

بساایار دربااارۀ قابلیاات اتکااای اطالعااات روبااهرو اساات.

منجااار شاااود .دساااتۀ چهاااارم ،در ساااطح حااااکمیتی،

براساس توضیحات ارائهشده ،ارتقای نظام نظارت بانک

سیاستگذاری و مقرراتای اسات .در ایان ساطح ایجااد

مرکزی بر بانکها ،دساتۀ دوم ازلحاام میازان موافقات

نهاااد متااولی اجاارای برنامااۀ گزیاار بانااکهااا براساااس

خبرگان شناخته شد .در این دستهبندی ،راهکاار ایجااد،

الگوهای بین المللای بیشاترین موافقات را کساب کارده

توسعه و ارتقای زیرساختهای  ITبرای امکان نظاارت

است .الگوهای باین المللای تبیاین مایکنناد کاه وظیفاۀ

برخط و روزآمد بانک مرکزی بر بانکها بیشتر از سایر

اجرای برنامۀ گزیر ،عموماً برعهدۀ صندوقهای ضمانت

راهکارها نظر خبرگان را به خود جلب کرده است .بعاد

(بیمه) سدردهها است .براساس شارایط مقرراتای کناونی

از آن ،ایشان نهاییشدن لوایح بانک مرکزی جمهاوری

کشور ،اساسنامۀ این صندوق در ایران ،وظیفاۀ اجارای

اسالمی ایران و بانکداری با تأکید بر افازایش اساتقالل،

باهطاور

این برناماههاا را پایشبینای نکارده اسات پا

مسئولیت این امار باه باناک مرکازی محاول

اختیارات و اقتدار حوزۀ نظارت بانک مرکازی را تأییاد

پیش فر

کرده اند که ضرورت افزایش استقالل بانک مرکازی را

شده است .این در حاالی اسات کاه تجرباۀ بحاران دهاۀ

بیش از پیش تبیین میکند .این امر ممکان اسات نقشای

 3108در ایاالت متحدۀ آمریکا نشان میدهد در شرایط

کلیدی در تصمیمگیریهای تخصصای بارای بازساازی

بحرانی حتی شرکت بیمۀ سادردۀ فادرال نتوانساته اسات

مالی در بانک های ایران ایفا کند .اساتقاللنداشاتن ایان

این برنامه را بهصورت کامل برای تمام بانکها تعریاف

نهاد ،منجر به انفعال و تصمیمگیاری صاحیح و باهموقاع

و اجرا کند پ

بهطور مشخص نهاادی باا ناام شارکت

نداشااتن آن مااایشاااود .مساائلهای کاااه ردپاااای آن در

متولی انحالل و سااماندهی مؤسساات ماالی ورشکساته

مشااکالت پاایشآمااده باارای برخاای از مؤسسااات مااالی

تأسی

میشود که مسئولیت ساماندهی این باناکهاا و

غیرمجاااز جسااتجو ماای شااود .در دسااتۀ سااوم یعناای

مؤسسات را برعهده بگیرد (بوونزی .)1831 ،درنهایات،

تعیینتکلیاف اماوال ماازاد شابکۀ باانکی و بهیناهساازی

دسااتۀ پاانجم ،تعیااینتکلیااف بانااکهااای ناسااالم بااا

شبکۀ شعب ،مهم ترین راهکار تساهیل ساازوکار و رفاع

اضافهبرداشت باال است کاه کمتارین میازان موافقات را

موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد باناکهاا اسات .در

کسب کرده است .راهکار نجات نهادهاای ماالی دارای

این باره با توجه به حساسیت نهادهای نظاارتی ،بااوجود

اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشرو سرمایۀ نقدی به

ارادۀ بانک ها بر واگذاری اموال مازاد و غیرمولد خاود،

آنها درقبال دریافت سهام ممتاز ،در این دسته ،بیشاترین

این امر با تأخیر بسیار و بهشکل فرسایشی اجرا میشاود.

موافقت را کسب کارد .ایان راهکاار ساابقۀ اجرایای در

تسهیل سازوکار و روند اجرای آن ممکن است کماک

نظام بانکی کشور را ندارد اما راهکاری جایگزین برای

شایان توجهی به مدیران باناکهاا بارای تصامیمگیاری

اعطای خط اعتباری به بانکها یا اضاافهبرداشات آنهاا

3

دربارۀ واگذاری این اموال کند که منجر به آزادشادن و
1. Resolution trust corporation
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است .مزیت این امار آن اسات کاه باعاا انباشاتهشادن

تصمیمگیری در این حوزه آشکار میسازد .تبعاات ایان

قسمت بدهیها در ترازنامۀ بانک نمایشاود و عاالوهبار

راهکار بهشکلی در تجربههای انجامشده در اوایال دهاۀ

کمک به خروج از بحران مالی ،در ازای دریافات مناابع

 18شمسی در نظام بانکی ایران مشاهده میشود.

مالی مذکور ،بخشی از سهام آن بانک به بانک مرکزی

در پایان پیشنهاد میشاود هار یاک از راهکاارهاای

یا نهادی که این منابع را باه باناک تزریاق کارده اسات،

شناساییشده ،در پژوهشهای کیفای باهصاورت عمیاق

واگذر میشود .بعد از آن ،انحالل و تصافیۀ باناکهاا و

مطالعه شود و گاامی ماؤثر در راساتای پیاادهساازی هار

مؤسسات اعتباری با زیان انباشاته و اضاافهبرداشات بااال

یک از ایان راهکارهاا در نظاام باانکی کشاور برداشاته

بیشترین موافقات را کساب کارده اسات .ایان موضاوع

شود اولویتبنادی راهکارهاای ذکرشاده نیاز باه تهیاۀ

روشان ماایساازد کااه بانااک مرکازی و سااایر نهادهااای

نقشۀ راهی کاامالً اجرایای بارای بارونرفات از شارایط

نظارتی پولی و بانکی باید با استفاده از اساتقالل خاود و

کنونی نظام بانکی کشور منجر میشود.

در نظاار گاارفتن شاارایط اقتصااادی کشااور ،نساابت بااه
تصمیم گیری برای انحالل و تصفیه بهموقع ایان نهادهاا،

منابع فارسی

پیش از تبدیل بحرانهای مالی به بحرانهاای اجتمااعی،

احماادی ،ف ،.نصاایریانی . ،و اباااذری ،پ.)3101( .

مبااادرت کننااد .راهکااار دیگاار در ایاان دسااتهبناادی ،در

تکنیااک دلفاای :اباازاری در تحقیااق .مجلااۀ ایراناای

اختیار گرفتن ادارۀ امور بانکها و مؤسسات اعتباری باا

آموزش در علوم پزشکی.301-311 ،)3(0 ،

شرایط زیان انباشته و اضافهبرداشت بااال ازطریاق تعیاین

اختیاااری ،م .و عاااالم تبریااز ،ا .)3111( .بهیناااهساااازی

هیئات سرپرساتی اسات .ایان راهکاار را باهدلیال میازان

پرتفااوی منااابع و مصااارف بانااکهااا بااا اسااتفاده از

موافقت  18/1درصدی خبرگان ،ضاعیفتارین راهکاار

برنامااهریازی خطی(مااورد مطالعااه :بانااک صااادرات

در نظر گرفته میشود اما اگر باهصاورت هدفمناد و باا

ایاران) .نشااریۀ چشاامانااداز ماادیریت مااالی،)1(31 ،

ارائۀ برنامههای صحیح ازطرف هیئات سرپرساتی انجاام

.310-311

شااود ،ممکاان اساات راهگشااا باشااد همااانطااور کااه در
شرایط کنونی نیاز براسااس تصامیم شاوراهای راهباری

باناااک مرکااازی جمهاااوری اساااالمی ایااران.)3110( .
گزارش ماهانه.1-3 ،)31(11 ،

ذیربااط ،موضااوع ادارۀ برخاای مؤسسااات اعتباااری را

بتشکن ،م .ه .)3111( .سااختاردهی مجادد باه سیساتم

هیئت سرپرستی براساس ظرفیتهای اشارهشده در ماادۀ

بانکی .پاانزدهمین کنفاران

باینالمللای مادیریت،

 11قانون پولی بانکی به تصویب و اجارا رساانده اسات.

دانشگاه تربیت مدرس.

نکتۀ مهم براسااس ایان پاژوهش آن اسات کاه راهکاار

بدری ،ا .و زمانزاده ،حمید .)3111( .تحلیل آثار

ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری دارای زیان انباشاته و

ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی بر متایرهای پولی و

اضااافهبرداشاات باااال در یکاادیگر ،در جایگاااه راهکااار

راهکارهای

فصلنامۀ

اجرایاای صااحیح بااه تأییااد خبرگااان نرساایده اساات.

پژوهشهای پولی-بانکی.111-113 ،)11(38 ،

موضوعی که برخالف برخای تصامیمهاای اتخاذشاده،

پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری .)3111( .بالیی به

ضااارورت بررسااای علمااای و دقیاااقتااار را باااههنگاااام

تعدیل

نام نقدینگی .برگرفته از:

این

ناترازی.
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تجاری در ایران .نشریۀ چشاماناداز مادیریت ماالی،

تهرانا ای ،ر ،.میرلاااوحی ،س .م ،.مهااارآرا ،م .و لطفا ای

.11-13 ،)3(31

قهرود ،م .)3110( .تاأثیر پااداشهاای قاراردادی بار

عیوضلو ،ر .و رامشگ ،م .)3110( .اندازهگیری ریسک

سدردههای بدون سررسید مشخص و تاأمین ماالی باا

سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظاار و

ثبات در بانک مطالعۀ موردی :بانک ملت .مدیریت

ارزش در معر

خطر شرطی و رتبهبندی بانکهاا.

دارایی و تأمین مالی.11-11 ،)3(1 ،

مدیریت دارایی و تأمین مالی.31-3 ،)1(1 ،

شااااریفزاده ،م .ج .)3111( .نقااااد نظااااام توقااااف و

فردوسی ،ف .)3111( .پیشگفتاری بر ضرورت اساتقرار

ورشکسااتگی بااانکی در ایااران و ضاارورتساانجی

حاکمیاات شاارکتی در نظااام بااانکی بااا تأکیااد باار

جایگزینی آن با نظام گزیر برای مقاومسازی بخاش

آسیبشناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران .مجله

مااالی در کشااور .پااژوهشنامااۀ انتقااادی متااون و

اقتصادی.10-11 ،)31-33(31 ،

برنامههای علوم انسانی.311-311 ،)1(31 ،
شااااریفزاده ،م .ج )3111( .معمااااای ناااار سااااود
بانکی:کالبدشکافی بحران اعسار در برخی نهادهاای

موسااویان ،س .ع .)3111( .خااأل قااانونی مطالبااههااای
غیرجاااری در قااانون عملیااات بااانکی باادون ربااا.
فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.11-11 ،)11(31 ،

مااالی مجاااز .دفتاار مطالعااات اقتصااادی معاوناات

نیلی ،ف .و محمودزاده ،ا .)3111( .نقش ابزارهای مالی

شااورای اسااالمی،

و نظارت در ایجاد و کنترل بحاران در نظاام باانکی،

پااژوهشهااای اقتصااادی مجل ا

از مجموعااه مقاااالت چااالشهااای پااولی و بااانکی

.31131
شاااعبانی ،ا .و جاللااای ،ع .)3118( .دالیااال گساااترش
"مطالبااات معااوق" در نظااام بااانکی ایااران و بیااان

راهکارهایی برای اصالح آن .فصلنامۀ برنامهریزی و
بودجه.303-311 ،)1(31 ،

اقتصاد ایران ،تحلیل وضعیت و توصیههاای سیاسای.
تهران :انتشارات پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
یوسفی دیندارلو ،م .)3111( .آسیبشناسی نظام باانکی،
.1توقااف و ورشکسااتگی بااانکی (تبیااین چیسااتی

طالبی ،م .)3111( .شناسایی و ارزیاابی عوامال ماؤثر بار

موضاااوع) .دفتااار مطالعاااات اقتصاااادی معاونااات

چالشهای نظام بانکی ایران .نشریۀ بهبود مادیریت،

پااژوهشهااای اقتصااادی مجل ا

شااورای اسااالمی،

.311-313 ،)11(38

.31118

11 ،3110( .آذرماه) .دوراهی نظام

یوسفی دیندارلو ،م .)3111( .آسیبشناسی نظام باانکی،

عبداللهیپور ،م.

بانکی .روزنامۀ دنیای اقتصاد.31-31 ،1111 ،

.1توقف و ورشکستگی در نظام باانکی ایاران .دفتار

https://www.donya-e-

مطالعات اقتصادی معاونت پاژوهشهاای اقتصاادی

برگرفته

از:

eqtesad.com /fa/tiny/news-3605336

عزیزنژاد،

 ،.شاهبازی غیااثی ،م ،.روحاانی ،س .ع .و

همکاران .)3110( .آسیبشناسی نظام بانکی ایاران.
تهران :مرکز پژوهشهای مجل

شورای اسالمی.

عیوضاالو ،ر .آقامحمدسمسااار ،م .ر .و رامشااگ م .ر ،
مهدی .)3111( .عوامل مؤثر بر باازدهی باناکهاای

مجل

شورای اسالمی.31011 ،
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