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پس از بحران مالی جهانی)بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانکها  
ی در مورد عوامل بنیادین بحران مالی جهانیعموماجماع یوع ه ی ن ر ن ل و ور ر ی

جهان و بریتانیا ت:اقدامات نظا حهای ط و ن شنهادیقوان پ پیشنهادیقوانین و طرحهای نظارتی :اقدامات بریتانیا و جهان

ت نظا های نهاد ات اقدا گ:طه نق ت ا سرمایه، مدیریت نقدینگی،             :حیطه اقدامات نهاد های نظارتی
ایمن سازی بانکها، پاداش و مالیات بانکها

نهادها، اهداف، ابزارها :اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
کمیته ها، نهاد نظارت بر بنگاهها، نهادنظارت بر بازارها وحمایت از (وسازماندهی   

)  بحرانٔراه برای گذر از آرامش و ثبات به دورهٔمصرف کنندگان، نقشه

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها  ٢



اع هانعا ال ا اد ن ل ا ع د د ی در مورد عوامل بنیادین بحران مالی جهانیعموماجماع 
یعدم تعادل در اقتصاد جهانی جه ر ل م

یکج فهمی خطر مالی و قیمت گذاری غلط محصوالت مالی و ری ی و ی ر ی ه ج

هناپایداری تامین نقدینگی و الگو های تجاری ناپایدار بانکها ب ر ی پ ری ج ی و و ی ی ین ری ی پ

)نسبت های اهرمی ناپایدار(انباشت بدهی در کل بخش مالی جهان ن جه ی ش ب ل ر ی ب ر(ب ی پ ی ر ی )ب

نشده نظارت بانکداری یا(رشد ترازنامه از سایه“خارج )”بانکداری )بانکداری سایهخارج از ترازنامه یا(رشد بانکداری نظارت نشده

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها  ٣



قوانین و طرح های نظارتی پیشنهادی–اقدامات بریتانیا و جهان ن جه و ی یبری ه پی ی ر ی رح و ین و
بریتانیا

ال خش ت نظا ه اتغ تغ تغییر راهبرد:تغییر رویه در نظارت بر بخش مالی

ا ا ه اتحادیه اروپااتحاد
تاسیس نهاد نظارتی اتحادیه اروپا  

مال بخش در منظم خط ب نظارت اروپائ هیئت تاسیس هیئت اروپائی نظارت بر خطر منظم در بخش مالیتاسیس

آمریکا متحده ایاالت متحده آمریکاایاالت
2010مصوب سال قانون اصالح وال استریت و حمایت از مصرف کننده

جهانی
گروه عضویت با جهان مال ثبات هیئت 20+تاسیس

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
٤

2+تاسیس هیئت ثبات مالی جهانی با عضویت گروه



حیطه اقدامات نهاد های نظارتی 

نقدینگی
مدت بلند و مدت کوتاه مدت و بلند مدتکوتاه

سرمایهسرمایه
”شرایط احراز“و ” میزان“ 

یمن سازی بانکهاا
با خطر پذیری مستقیم بنگاهها )سفته بازانه(محدود کردن معامالت،سرمایه حائل ل ی نر ر هزو ب یم یری پ ر ب

 ،)جدائی عملیات تجاری از عملیات سرمایه گذاری(تغییر اجباری ساختار بانک ها،
     وصیت نامه بنگاه

پاداش و مالیات بانکها
مالیات  بر ترازنامه بانک ها،  پاداش و مالیات پاداش

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
٥

ش پ ی و ش پ ب ز ر بر ی



مدیریت نقدینگی   : حیطه اقدامات نهادهای نظارتی
شامل مقررات نقدینگی، (تصویب پیشنهادهای کمیته بال و هیئت ثبات مالی برنامه     

یالزامات کفایت سرمایه، نظارت بر بنگاه های مالی مهم، بهبود سیستم های رتبه بندی  ب ب ر ی م ی بهبو هم ی ی ب بر ر ی ر ی ز
توسط رهبران کشورهای گروه  ) و شفافیت و همگون سازی  مشتقات محصوالت مالی

2010در نوامبر20

نقدینگی
کوتاه مدت

شش ت گ نق اال ت ف ک ا ف3ا ا خال روز خالص مصارف در30منابع با کیفیت باالی نقدینگی جهت پوشش
(Severe Stress Scenario)موقعیت های فشار نقدینگی 

بلند مدتل
الزامات کفایت نقدینگی در افق یکساله

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
٦

ی ق ر ی ی ی ز



سرمایه:حیطه اقدامات نهادهای نظارتی ی ر ی ه یی ر
سرمایه

”شرایط احراز“و”میزان“

تاکید بر سهام عادی به علت دارا بودن قابلیت حداکثری  
زیان جذب زیانجذب

سرمایه حائل جهت حفظ اصل سرمایه

 Countercyclical)سرمایه حائل ضد دوره ای 
Capital Buffer )

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
٧

Capital Buffer )



  :3چارچوب سرمایه تحت معاهده بال(Calibration)واسنجی  
حائلها و سرمایه الزمات الزمات سرمایه و حائلها                                         

)ارقام در داخل پرانتزها نمایانگر الزمات فعلی است(

سرمایه درجه  حقوق صاحبان
جمع سرمایه

%

رج ی ر
یک
%

ن ب وق
)پس از کسورات(سهام

 %

0/8)8( 0/6)4( 5/4)2( حد اقل
5/2)0( 5/2)0( 5/2)0( حائل حافظ سرمایه

5/10)8( 5/8)4( 0/7)2( حداقل سرمایه و حائل
ائل ا

0- 5/2)0(

سرمایه حائل
*ضد دوره ای

سهام عادی  و سایر حقوق صاحبان سهام یا هر نوع دیگر سرمایه با قابلیت کامل جذب زیان*



)رنگ سبز نماینگر دوره های  انتقالی است( 3زمانبندی ترتیبات بال 
2019اول ژانویه  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

به ت هاج یه ژان ل ا از ازی ای یه2013اج ژان ل ا تا نهادهای ت مهاجرت بهنظا
پایه یکم  

(Pillar 1)

تا اول ژانویه    2013اجرای موازی از  اول ژانویه
2015درج اطالعات از 2017

نظارت نهادهای
نظارتی

نسبت اهرمی

5 /4% 5 /4% 5 /4% 5 /4% 5 /4% 4% 5 /3% سهام سرمایه نسبت %50/4حداقل 50/4% 50/4% 50/4% 50/4% 4% 50/3% حداقل نسبت سرمایه  سهام
عادی

50/2% 875/1% 25/1% 625/0% حائل حافظ سرمایه
00/7% 375/6% 75/5% 125/5 50/4% 4% 50/3% دو مورد   (سرمایه و حائل

)فوق
100% 100% 80% 60% 40% 20% دوره انتقالی کسورات از  

سرمایه درجه یک
6% 6٪ 6% 6% 6% 50/5% 50/4% ک ا %6اقل 6٪ 6% 6% 6% 50/5% 50/4% حداقل سرمایه درجه یک
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% حداقل کل سرمایه

50/10% 875/9% 25/9% 625/8% 8% 8% 8% حداقل کل سرمایه و حائل
شد10بمدت2013از خواهد انجام بتدریج سال فاق ا ا سال بتدریج انجام خواهد شد10بمدت2013ازذف حذف سرمایه های فاقد

شرایط ااحراز سرمایه درجه 
2و  1

شروع دوره تحت نسبت پوششی نقدینگی
اعمال

استاندارد
نظر داشتن

ی ی ی پو ب
Liquidity coverage 

ratio 

شروع اعمال دوره نسبت نقدینگی با ثبات
Stable fundingاستاندارد تحت نظر  

داشتن
Stable funding 

ratio    



نظارتی نهادهای اقدامات بانکها:حیطه سازی ایمن ایمن سازی بانک ها:حیطه اقدامات نهادهای نظارتی
:ایمن سازی بانکها

حائل مایه سرمایه حائلس
برای بانک های بزرگ (capital surcharge)الزامات سرمایه بیشتر

) / Tradingٰسفته بازانه(محدود کردن معامالت با خطر پذیری مستقیم بنگاه ها 
افزایش وزن ضریب ریسک اینگونه معامالت در محاسبات کفایت سرمایه

از عملیات سرمایه   Tradingجدائی عملیات تجاری یا(تغییر اجباری ساختار بانک ها 
)ری)گذاری

قانون اصالح مالی ایاالت متحده بانکهای بزرگ را مجبور به جدائی عملیات با خطر 
در انگلیس نیز اقداماتی جهت بررسی شروع شده است. پذیری مستقیم خواهد کرد

)Living Will(وصیت نامه بنگاه 
د گ م ا ق استفاده د مو بانکها تگ شک و ت صو د تنامه وص

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٠

وصیت نامه درصورت ورشکستگی بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد 



Regulators’ action areas
نظارتی نهادهای اقدامات بانکها:حیطه مالیات و پاداش پاداش و مالیات بانکها: حیطه اقدامات نهادهای نظارتی

پاداش و مالیات بانکها

بانکها ترازنامه بر مالیات  بر ترازنامه بانک هامالیات
مالیات بر اساس حجم ترازنامه

تعیین پاداش و مالیات پاداش
مرتبط نمودن حقوق با خطر معامالت

به تعویق انداختن پاداش های بزرگ تا معلوم شدن نتیجه خطر 
معامالت مربوطه

پس گرفتن پاداش در صورت زیاندهی آتی

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١١



اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا

متشکل از خزانه داری، بانک مرکزی و نهاد (نظام نظارتی سه جانبه بریتانیا ر ی ر م
در نیل به اهداف خود دچار شکست های   )FSAنظارت بر بخش مالی 

شد مهمی شدمهم

هیچ نهاد واحدی مسئولیت، اختیارات و  در این نظام سه جانبه ، 
اش ن ا ال خش کلّ نظا قدرت نظارت برکل بخش مالی را نداشتق

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٢



یاصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا بری ر ی ش ب بر ر ح
  نظارتی سه جانبهاصالح نظام 

بانک مرکزی عهده دارنظارت احتیاطی کالن
حفظ ثبات مالی کالن-         
نظارت احتیاطی درسطح خرد  و -             
مسئول هماهنگی سطوح کالن و خرد -             

 
ایجاد نهاد مستقل حمایت از مصرف کنندگان ونظارت بر بازارها

قانون گذاری جهت اعطای قدرت قانون گذاری ثانوی به وزارت
خزانه داری

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٣



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا  ی بری ر ی ش ب بر ر ح

ورتمرکز مستمر در تحلیل احتیاطی کالن و اقدامات مورد  و ن ی ر ر ز ر
نیاز

بنگاهها بر نظارت با کالن احتیاط نظارت هماهنگی نظارت احتیاطی کالن با نظارت بر بنگاه هاهماهنگ

نظارت بر رفتار حرفه ای در بخش مالی

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٤



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا ی بری ر ی شم ب بر رت الح :ا
اهداف نظارت احتیاطی کالن                

عمومی بخش مالیResilience)(بهبود بازجهندگی

مالی بخش ثبات ارتقای ثبات بخش مالیارتقای

اعطای قدرت قانون گذاری به خزانه داری
جهت انتخاب ابزار سیاست های احتیاطی کالن و کاربرد آنها      

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٥



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
کال اط ت ا ت نظا ّ الق زا ا ابزار بالقوه نظارتی احتیاطی کالن      

یالزامات افزایش سرمایه ضد دوره ای ور ی ر یش ز ز
تغییر وزن ضرایب خطر

)سقف استقراض(تعیین حد اهرمی
گ آ گ )با در نظر گرفتن زیانهای محتمل(ذخیره گیری آینده نگرذخ

نیاز مورد وثایق مورد نیازوثایق
کنترل های اعتباری کمّی و ذخایر مورد نیاز

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٦



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
تعامل سیاست پولی با سیاست مالی    

عضویت متقابل اعضای کمیته های سیاست گذاری 
پول سیاستگذاری و مالی و سیاست گذاری پولیمال

مدیرعامل نهاد نظارت احتیاطی بر بنگاه ها عضو کمیته  
سیاست پولی نخواهد بود

ترتیب و توالی جلسات
هر دو کمیته قادر به لحاظ نمودن تصمیمات کمیته دیگر باشند

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٧



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
ا گا اط ا ظا ا نهاد نظارت احتیاطی بر بنگاهها        
ها نگا ت ا ت نظا ش تCompliance)(تغ ت نظا ا از نظارت مبتنی بر ،Compliance)(تغییرروش نظارت بر رعایت بنگاه ها

   تحلیل عمقی و راهبردی خطرتکمیل پرسشنامه های سطحی به 

یکپارچه کردن نظارت احتیاطی کالن با نظارت احتیاطی خطر در  
زتمرکز این وظایف در بانک مرکزی-بنگاه ها ر ر و ن ز ر

به نهاد نظارت احتیاطی بنگاه ها در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل ل ی و ر ی ر ه
صورت  سازمان تابعه بانک مرکزی

تسهیل نظارت احتیاطی مبتنی بر قضاوت
ازطریق ساختار حقوقی جدید نهاد نظارت احتیاطی بنگاه ها   

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٨



:اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
گا ک ف ا ا ا ا ا نظا ا ن نهاد نظارت بر بازارها و حمایت از مصرف کنندگان      

زنیاز به تمرکز بر سالمت احتیاطی بنگاهها از یک طرف، ونیاز به   و ر ز ه ی ر ز ر ز
دقت کافی نسبت به رفتار حرفه ای بنگاه ها در بازارهای خرده

یفروشی وعمده فروشی رو و ی رو

د ا دف ک گ د ک ف ا قتد ا ق یک قهرمان مقتدرحامی مصرف کننده، پیگیر یک هدف واحدک
 

تمرکز خاص در مورد اهمیت  –فقدان تنش در اهداف مختلف
برفتار حرفه ای مناسب ی ر ر ر

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها 
١٩



اصالح نظارت بر بخش مالی در بریتانیا
ا ا آ ا گذ گذر از دوره آرامش به دوره بحران     

مدیریت بحران بروز خطر دوره آرامش نهاد مربوطه
مسئولیت کلی تصمیم گیری 

در مورد اموال عمومی و 
تعهدات بین المللی

برنامه ریزی اقتضائی سیاست اقتصادی و 
مالی خزانه داری

ی بین ه

نقدینگی اضطراری تامین نقدینگی سیاست پولی، بانکداری 
مرکزی و زیر ساخت 

کلیدی
بانک

کلیدی
امکان استفاده از ابزار 
احتیاطی کالن در 
دا د د تهد ا له قا

نظارت بر خطرها، 
آسیب پذیریها و 

از تفاد ا ها؛ ن نا کمیته سیاست مالی
بانک مرکزی 

انگلیس

مقابله با تهدید پدیدار
شونده

نامصونیها؛ استفاده از
ابزار احتیاطی کالن

ی

حکم به راه اندازی نظام   
ل لّ مخصوص حل و فصل و نظارت احتیاطی عادی
مداخالت در بحران

نظارت شدید و مداخله ی ی ی ر
بر بنگاه ها نهاد نظارت احتیاطی

بحرانحلّ و فصل اقتضائ زی ه نا واحد حل و فصل

پس از بحران مالی جهانی ) بخش مالی(مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها  ٢٠

)Resolution( برنامه ریزی اقتضائی
(Resolution)


