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  پیشگفتار

ها حاصل کار مشـترك کمیتـه نظـارت بـر      سپرده اصول اساسی اثر بخشی نظام بیمه

سـپرده اسـت کـه توسـط دو تـن از       المللی مؤسسات بیمه بانکداري بال و انجمن بین

ت بانکی بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران      اکارشناسان اداره مطالعات و مقرر

به الزام قانون برنامه پنجم توسعه و نیـز   اینک که بانک مرکزي بنا. ترجمه شده است

هـا را در   ضرورت ثبات بخشی در نظام بانکی کشور، تشکیل صندوق ضمانت سـپرده 

هـا بسـیار    المللی تضمین سپرده هاي بین دستور کار قرار داده است، اتکا به استاندارد

  .باشد راهگشا می

هـا   مانت سپردهپژوهشکده پولی و بانکی، برگزاري همایش یک روزه صندوق ض

المللـی   گانه بـین 18نمی براي انتشار و توزیع اصول را فرصت مغت 1390مرداد  4در 

ها دانسته و ضمن تقدیر از مترجمین این سند، براي انتشار حاصـل   سپرده نظام بیمه

کار محققین و پژوهشگران عالقمند به تألیف و ترجمه آثار مرتبط بـا ثبـات پـولی و    

  .کند میکی اعالم آمادگی نبا

  

  فرهاد نیلی

  کل و مشاور ریاست

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

 

 الف
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   سپرده  بیمههاي  بخشی نظام اثر اصول اساسی

  

  خالصه اجرایی

  مقدمه و اهداف

در رابطـه بـا ارتقـا و    ) مـیالدي  2008آوریل سال (گزارش گردهمایی ثبات مالی ـ 1

هاي مالی  که وقوع آشفتگی کند پذیري اساسی بازار به این نکته اشاره می انعطاف

ثر جهـت جبـران خسـارت وارده بـه     للی اخیر، اهمیت وجود ترتیباتی مـؤ الم بین

رورت توافـق مقامـات پـولی در    این گزارش بر ض. گذاران را نمایان ساخت سپرده

تاکید  سپرده  بیمهثر ؤهاي م المللی براي نظام اصول بین اي از مورد ایجاد مجموعه

  .دارد

المللـی   و انجمـن بـین   1، کمیتـه نظـارت بـر بانکـداري بـال     2008در ژوئیه سال ـ 2

اي از  تصمیم گرفتند به منظور تـدوین و تـرویج مجموعـه    2سپرده  بیمهمؤسسات 

همکاري  با یکدیگر ها سپرده  بیمهالمللی در رابطه با  اصول مهم و مورد توافق بین

تهیه شده توسـط   سپرده  بیمههاي  نموده و در این راستا اصول اساسی براي نظام

، را به عنوان مبناي کـار، مـورد اسـتفاده    سپرده  بیمه مؤسساتالمللی  انجمن بین

رگروهی مشترك جهت گسـترش اصـول اساسـی    در همین ارتباط کا. قرار دهند

نظرات خود را جهت تجدیدنظر و تصویب به کمیتـه نظـارت    تشکیل شد تا نقطه

این کارگروه . ارائه کند سپرده  بیمه مؤسساتالمللی  بر بانکداري بال و انجمن بین

  
1. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 

2  . International Association of Deposit Insurers (IADI). 



  ... سپرده هاي بیمه براي اثربخشی نظاماصول اساسی   2

  

مـرزي کمیتـه نظـارت بـر      متشکل از نمایندگانی از گروه مصـوبات بـانکی بـرون   

. اشـد ب می سپرده  بیمه مؤسساتالمللی  و گروه راهنماي انجمن بین 1بانکداري بال

سـپرده، حاصـل تـالش     هـاي بیمـه   بخشـی نظـام  رو بـراي اثر  اصول اساسی پیش

 .هاي یاد شده است مشترك کارگروه

 ها شرط اصول محوري و پیش

نظـام  کمک به ثبـات   گذاران و سیاستگذاران در مورد چگونگی حمایت از سپردهـ 3

هـا در   در این میـان بیمـه مسـتقیم سـپرده    . هایی را در اختیار دارند زینهمالی، گ

از مزایـاي بیشـتري    2هـاي تلـویحی   هـا همچـون حفاظـت    مقایسه با سایر گزینه

یـا اگـر یـک نظـام     (، تعهـدات مقـام پـولی    سپرده  بیمهیک نظام . برخوردار است

ایـد، حـوزه   نم گذاران را شفاف مـی  به سپرده) خصوصی است، تعهدات اعضاي آن

تواند اعتماد عمومی را ارتقا  کند، می ها را بنا به مصلحت محدود می گیري تصمیم

ه هـاي ورشکسـت   ها به حل مشـکالت بانـک   هزینه تأمینبخشیده، با مشارکت در 

اي بـراي برخـورد بـا بانـک      یافتـه  کمک کند و براي کشورهایی که فرایند سامان

 .هزینه ورشکستگی فراهم نماید ینتأمه منظور وکاري ب، سازورشکسته دارند

آمیز باشـد کـه    تواند موفقیت زمانی می سپرده  بیمهسازي یا اصالح یک نظام  پیادهـ 4

به منظور . نظام بانکداري کشور سالم بوده و محیط سازمانی مطلوبی داشته باشد

کـه ممکـن اسـت بـه مخـاطرات       هـا  ز اعتبار و جلوگیري از انحـراف برخورداري ا

باید بخشـی از یـک شـبکه ایمنـی نظـام       سپرده  بیمهگردد، نظام  نجرم 3رفتاري

اي مناسـب طراحـی و اجـرا     گونه با طراحی مناسب و ساختارمند بوده و به 4مالی

یک شبکه ایمنـی نظـام مـالی معمـوالً در برگیرنـده مقـررات احتیـاطی و        . شود

  
1. Cross Border Bank Resolution Group (CBRG). 
2. Implicit Protection 

.3 Moral hazard موجب ، مخاطرات رفتاري، اصطالحی است در بیمه که اشاره به عادات و رفتاري دارد که

کژمنشی  عادي بودن وضع شخص راننده یک خطرگر اتومبیل، غیر الً از نظر بیمهمث. گردد بروز زیان و خسارت می

  .آید رفتاري به حساب می
4. Financial System Safety Net 



  3  پژوهشکده پولی و بانکی
 

توزیـع اختیـارات و   . باشـد  مـی  سـپرده   بیمـه دهنـده و   نظارتی، آخرین مرجع وام

کـه بـه انتخـاب     است ها بین اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی، موضوعی مسئولیت

 .شرایط خاص هر کشور بستگی دارد سیاست عمومی و

به دنبال آن نیست که خود، به تنهایی درگیر ورشکسـتگی   سپرده  بیمهیک نظام ـ 5

، تمامی عناصر نظام مالی باید در این موارد. هاي سیستمی شود ها یا بحران بانک

هـاي رسـیدگی و    عـالوه بـراین، هزینـه   . به طور مؤثر با یکدیگر همکـاري کننـد  

برطرف نمودن مشکالت ناشی از ورشکستگی ساختاري نباید منحصراً بـر عهـده   

باشد، بلکه باید از طریق ابزارهاي دیگر همچـون کمـک دولـت     سپرده  بیمهنظام 

 .شود تأمین

اي  ، برگرفته از مقررات طیف گسـترده سپرده  بیمهشده براي  تدوین ـ اصول محوري6

ــات و    ــا شــرایط، امکان ــراي اجــرا در کشــورهاي مختلــف ب ــوده و ب از کشــورها ب

ایـن اصـول چـارچوبی اختیـاري بـراي      . ساختارهاي متفاوت طراحی شده اسـت 

بـه  ، بـراي دسـتیابی   نـد مقامـات مختار . کنـد  ثر ارائه میؤم سپرده  بیمههاي  رویه

. کمیل آن منظور کننـد راي ترا ب الزم ايدر کشور خود، معیاره مؤثر سپرده  بیمه

نظام بانکی را جوابگـو   شرایط هر اي نیستند که تمامی نیازها و گونه این اصول به

از این رو، شرایط خـاص هـر کشـور بایـد بـه طـور متناسـب و در جهـت         . باشند

در قـوانین جـاري    سـپرده   یمـه بپیشبرد اهداف و الزامات سیاست عمومی نظـام  

 . همان کشور منظور شود

. هـا مبتنـی باشـد    شرط چند عامل بیرونی و یا پیش باید بر مؤثر سپرده  بیمهنظام ـ 7

 سـپرده   بیمـه خارج از حوزه اختیـارات مسـتقیم    ها، اگر چه اغلب، شرط این پیش

مـوارد زیـر را    ها شرط این پیش. گذارند قرار دارند، ولی بر نظام اثر مستقیمی می

 :گیرند در بر می

 ام بانکیارزیابی مستمر اقتصاد و نظ  

  دهنده شبکه ایمنی نظام مالی شکیلت مؤسساتاداره مناسب 

 ررات احتیاطی مستحکم و نظارت قويمق 
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  و نظام مناسب براي افشاي اطالعاتچارچوب قانونی، نظام حسابداري 

. شـوند  بخـش تقسـیم مـی    10به طور عمـده بـه    مؤثر سپرده  بیمهگانه 18اصول ـ 8

اصل (، حاکمیت )4و  3اصول (، الزامات و اختیارات، )2و  1اصول (تعیین اهداف 

مـرزي   هـاي بـرون   ، ارتباط با سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مـالی و همکـاري  )5

، )11اصـل  (وجـوه   تـأمین ، )10تـا   8اصـول  (، عضویت و پوشـش  )7و  6اصول (

، اقـدامات  )14و  13اصـول  (، مباحث حقوقی مورد نیاز )12اصل (آگاهی عمومی 

ــک در ایفــاي تعهــدات   ــاتوانی بان و بازپرداخــت ) 16و  15اصــل (الزم پــس از ن

 )18تا  17اصول (گذاران و ترمیم و دریافت غرامت  ها به سپرده سپرده

   



  5  پژوهشکده پولی و بانکی
 

  تعیین اهداف ـ1بخش 

یا اصالح نظام  سپرده  مهبیگام نخست در ایجاد یک نظام  :ـ اهداف حاکمیتی1اصل 

این اهـداف، بایـد   . توان تعیین اهداف حاکمیتی مورد انتظار آن دانست موجود را می

بـه کـار گرفتـه     سـپرده   بیمـه به طور رسمی تعیین شده و به خوبی در طراحی نظام 

، عبـارت اسـت از کمـک بـه     سـپرده   بیمـه هاي  یکی از اهداف اصلی براي نظام. شوند

  . گذاران ظام مالی و حمایت از سپردهایجاد ثبات در ن

اري باید با حصـول اطمینـان از   مخاطرات رفت :ـ کاهش مخاطرات رفتاري2اصل 

با ترکیب مناسبی طراحی شده و نیز با کمـک سـایر اعضـاي     سپرده  بیمهکه نظام این

 .کاهش یابد) رجوع شود 16هاي اصل  شرط به پیش(شبکه ایمنی نظام مالی 

 الزامات و اختیارات  ـ2بخش 

بـه صـورت شـفاف و     سـپرده   بیمـه تعیین الزامات براي مؤسسـات   :الزامات ـ3اصل 

عالوه بر این، باید بـین اهـداف حـاکمیتی،    . اي برخوردار است رسمی از اهمیت ویژه

 .دنکننده سپرده، سازگاري وجود داشته باش  هاي مؤسسه بیمه  اختیارات و مسئولیت

باید از اختیارات الزم براي اجراي تکـالیفش   سپرده  بیمهمؤسسه  :اختیارات ـ4اصل 

تمـامی  . دناین اختیارات باید بـه طـور رسـمی مشـخص شـده باشـ      . برخوردار باشد

ها، انعقـاد   منابع مالی جهت بازپرداخت سپرده تأمینکنندگان سپرده، باید براي  بیمه

اختیـار کـافی و الزم    هـاي عملیـاتی داخلـی خـود از     قرارداد، تنظیم بودجـه و رویـه  

برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعـات دقیـق، صـحیح و بهنگـام دسترسـی      

گـذاران اطمینـان    داشته باشند تا از ایفاي به موقـع تعهـدات خـود در قبـال سـپرده     

  . حاصل نمایند

  حاکمیت ـ3بخش 

شفاف کننده سپرده باید به لحاظ عملیاتی مستقل،  مؤسسه بیمه :حاکمیت ـ 5اصل 

اندرکاران صـنعت بانکـداري مصـون     پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سیاسی و دست و

  .باشد
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هـاي   روابط با سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی و همکاري ـ4بخش 

  مرزي  برون

ایجـاد   الزم است به منظـور  :ـ روابط با سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی6اصل 

ــه اشــتراك ــک، میــان  گــذار همــاهنگی کامــل و ب ــه هــر بان ــوط ب دن اطالعــات مرب

اسـاس یـک برنامـه     کنندگان سپرده و سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی، بـر  بیمه

مشـروط بـه   (روز  گونـه اطالعـات بایـد دقیـق و بـه      این. منظم، چارچوبی تعیین شود

ترتیبات مربوط به ایـن امـور بایـد بـه صـورت      . باشد) رعایت اصل محرمانه بودن آن

 . جام شودرسمی ان

هاي مربوط بـه محرمانـه    جنبه مشروط به رعایت کامل :مرزي مباحث برون ـ7اصل 

کردن اطالعات، تمامی اطالعات مرتبط باید در هر زمـان کـه الزم باشـد، بـین      تلقی

و سـایر   سـپرده   بیمـه در دیگر کشـورها و یـا حتـی مؤسسـات      سپرده  بیمهمؤسسات 

در مـواقعی کـه بـیش از یـک مؤسسـه      . اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی مبادله شود

بیمه، مسئولیت پوشش را بـر عهـده داشـته باشـد، ضـروري اسـت کـه مؤسسـه یـا          

درخصـوص  . هـا مشـخص شـوند    بازپرداخت سپرده فرایندمؤسسات مسئول در قبال 

زبـان بایـد بـه رسـمیت     کشـور می  سپرده  بیمهتعیین حق عضویت یا حق بیمه، نظام 

 .شود شناخته

  عضویت و پوشش ـ5بخش 

آمیز عضـویت بـه شـکل     براي پیشگیري از اثرات مخاطره :عضویت اجباري ـ8اصل 

ها، براي تمامی مؤسسـات مـالی، کـه بـه      سپرده  بیمهاختیاري، باید عضویت در نظام 

گذاران خـرد و   سپردهمانند (هاي اشخاص نیازمند به حمایت بیشتر  نگهداري سپرده

  .پردازند، اجباري باشد می) کسب و کارهاي کوچک

 بیمـه پوشـش   تحـت  کـه  را هـایی  سـپرده  انـواع  باید سیاستگذاران :پوشش ـ9اصل 

به طور شفاف در قـوانین مربوطـه، مقـررات احتیـاطی و یـا       ،گیرند ها قرار می سپرده  

سطح پوشش باید محدود ولی در عین حال معتبـر بـوده و   . تعریف کنند ها نامه ینیآ
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دامنـه پوشـش بایـد اکثریـت عمـده      . امکان تعیـین سـریع آن وجـود داشـته باشـد     

شـده را   اي که بتوانـد اهـداف حـاکمیتی تعیـین     گذاران را در برگیرد، به گونه سپرده

، سـازگاري  سـپرده   بیمـه هـاي نظـام    نموده و به لحاظ داخلی با دیگر مشخصه تأمین

 .داشته باشد

: محـدود  1بـا پوشـش   سـپرده   بیمهتبدیل ضمانت نامحدود به یک نظام  ـ10اصل 

 سـپرده   بیمههنگامی که کشوري تصمیم به تبدیل یک ضمانت نامحدود به یک نظام 

محدود گرفته باشد، یا بخواهد تغییراتی را در نظـام ضـمانت نامحـدود خـود ایجـاد      

. سریع انجام پذیرد ،دهد ها باید تا جایی که شرایط کشور اجازه میفرایندنماید، این 

تواند پیامدهاي نامطلوبی به ویژه  هاي نامحدود براي مدت طوالنی می اجراي ضمانت

سیاستگذاران بایـد بـه دیـدگاه و انتظـارات     . داطرات رفتاري به همراه داشته باشمخ

  .مردم، طی دوره انتقال توجه خاص داشته باشند

  مالی تأمین ـ6ش بخ

وجـوه   تـأمین باید تمامی سـازوکارهاي   سپرده  بیمهیک نظام  :وجوه تأمین ـ11اصل 

 تـأمین وجـوه پشـتیبانی مکمـل، بـه منظـور       تـأمین از جملـه ابزارهـاي   (مورد نیـاز  

گـذاران در   را در اختیار داشته باشد تا از بازپرداخت سریع مطالبات سپرده) نقدینگی

هـا،   سپرده  بیمهمسئولیت عمده پرداخت هزینه . مواقع ضروري، اطمینان حاصل کند

و مشتریانشان به طور مسـتقیم از داشـتن یـک     آنها زیرا ،ها باشد باید بر عهده بانک

کـه قبـل    آنهاچه ( سپرده  بیمههاي  در نظام. شوند ند میم مؤثر بهره سپرده  بیمهنظام 

کـه پـس از ورشکسـتگی بانـک      آنهـا و چه  2شوند از ورشکستگی بانک وارد عمل می

هاي اخذ حق عضویت  ، که از نظام)4آنهاو یا ترکیبی از هر دوي  3شوند وارد عمل می

ورد اسـتفاده  کنند، باید معیـار مـ   استفاده می) حق عضویت متغیر(بر مبناي ریسک 

  
.1 Coverage ،نامـه تعهـد    که به موجب یک بیمـه ها یا خسارات احتمالی است  پوشش، تأمین زیان

  .شود می

2  . Ex-ante 

3. Ex-post 
4. Hybrid 
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عـالوه بـر ایـن،    . شفاف باشد هاي متفاوت، براي تمامی اعضا ویتجهت اخذ حق عض

بر مبنـاي ریسـک   باید  1تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ حق عضویت

 .مشخص شوند

  آگاهی عمومی ـ7بخش 

، ضـروري اسـت   سـپرده   بیمهبه منظور اثربخشی یک نظام  :آگاهی عمومی ـ12اصل 

  .آگاهی یابند سپرده  بیمههاي  عموم مردم به طور مستمر در مورد مزایا و محدودیت

  گزیده مباحث قانونی مورد نیاز ـ8بخش 

باید پس از انفصال از  آنهاو کارکنان  سپرده  بیمهمؤسسات  :حمایت قانونی ـ13اصل 

کـه  (ت یا اقداماتشـان  اخذ تصمیما دلیلمسئولیت، در برابر پیگردهاي قانونی که به 

البته این افراد باید ملزم بـه  . گیرد، حمایت شوند صورت می) از روي حسن نیت بوده

در این خصوص گردنـد تـا در مواقـع     2رعایت قوانین و مقررات در زمینه تضاد منافع

هـاي قـانونی و اداري و    حمایت قانونی بایـد در چـارچوب رویـه   . لزوم پاسخگو باشند

هاي مربـوط بـه جبـران     ب تعریف شود و در مواقع مقتضی، هزینهتحت شرایط مناس

 .خسارت را پوشش دهد

یـک مؤسسـه    :نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگی یک بانک ـ14اصل 

ربـط بایـد اختیـار داشـته باشـند تـا از مسـببین         یـا سـایر مقامـات ذي    سپرده  بیمه

 .دنورشکستگی بانک، غرامت دریافت نمای

  مات الزم پس از ناتوانی بانک در ایفاي تعهداتاقدا ـ9بخش 

تشخیص سریع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پـس از نـاتوانی    ـ15اصل 

به عنوان بخشی از شبکه ایمنی نظام  سپرده  بیمهمؤسسات : بانک در ایفاي تعهدات

مالی، باید قادر به تشخیص سریع، دخالت بـه موقـع و اتخـاذ اقـدامات الزم هنگـام      

  .ناتوانی بانک در ایفاي تعهدات باشند
  

1. Risk-Adjusted Differential Premium System 
2. Conflict of Interest 
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بینی زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالی براي یک بانک  پیش

کالت مالی شده است، باید بـا  و یا تشخیص مقطع زمانی که بانک دچار مسائل و مش

که توسط اعضاي شبکه ایمنـی تعریـف شـده    (اساس معیارهاي مناسب  سرعت و بر

  .و نیز با استقالل عملیاتی و اختیار عمل صورت گیرد) است

  :هاي اقدامات اثربخش پس از ناتوانی بانـک در ایفـاي تعهـدات   فرایند ـ16اصل 

پـذیر،   در ایفاي تعهدات مؤسسات سپردههاي اقدامات اثربخش پس از ناتوانی فرایند

  :اي باشد که گونه باید به

از جمله بازپرداخت بـه موقـع، بـدون    (، تعهدات خود را سپرده  بیمهمؤسسات ـ 

 .ایفا نمایند) ها اشتباه و عادالنه سپرده

 .ها و آشفتگی بازار را به حداقل برسانند هزینهـ 

 .هاي خود را ترمیم نمایند داراییـ 

هـاي   ه صورت قصور و یا اهمال، اقدامات تنبیهی و انضباطی را از طریـق را در ـ 

 .قانونی، با شدت بیشتري اعمال نمایند

یا سایر اعضاي مـرتبط در شـبکه ایمنـی نظـام      سپرده  بیمهبه عالوه مؤسسات 

پـذیري را بـراي کمـک بـه ابقـاي       مالی، باید اختیار داشته باشند تا سازوکار انعطاف

هـا   اي مناسب از دارایـی  مجموعه 1بانکی، به وسیله برقراري امکان تملکوظایف مهم 

آوردن امکـان   به عنوان مثال فـراهم . (هاي بانک ورشکسته، فراهم آورند و تقبل بدهی

گذاران به وجوهشان و ادامـه فعالیـت تصـفیه و نقـل و انتقـال       دسترسی دائم سپرده

  ).بانکی

  و ترمیم گذاران سپردهها به  بازپرداخت سپرده ـ10بخش 

ها موظـف اسـت    سپرده  بیمهنظام  :گذاران ها به سپرده بازپرداخت سپرده ـ17اصل 

. را فـراهم آورد  بیمـه شـده خودشـان   گذاران به وجـوه   امکان دستیابی سریع سپرده

باید پیشاپیش از بـه وجـود آمـدن احتمـالی شـرایط       سپرده  بیمهبنابراین، مؤسسات 

 سـپرده   بیمـه طور امکان دسترسی مؤسسات  همین. گردندها مطلع  بازپرداخت سپرده
  

1. Acquisition  
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  .گذاران، از قبل باید فراهم شود به اطالعات سپرده

هـاي خـود را تـا حـدود      گذاران به طور قـانونی حـق دارنـد کـه سـپرده      سپرده

  :گذاران برسد باید به اطالع سپرده زیردر همین راستا موارد . دریافت دارند شده بیمه

 ها بازپرداخت سپرده فرایندروع شرایط و زمان شـ 

 ها جدول زمانی بازپرداخت سپردهـ 

ین در صــورتی کــه چنــ(هــاي مــوقتی  پرداخــت یــا پرداخــت شــرایط پــیشــ  

 )یی وجود داشته باشدها برنامه

 اي قابل اجرا حدود پوشش بیمهـ 

باید در اجراي اقـدامات   سپرده  بیمه مؤسسات :بازسازي و دریافت غرامت ـ18اصل 

هاي بانک ورشکسته استفاده  مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود، از اموال و دارایی

یـا هـر    سـپرده   بیمهکه توسط مؤسسات (هاي بانک ورشکسته  مدیریت دارایی. کنند

بایـد بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات بازرگـانی و صـرفه        ) شود نهاد دیگري انجام می

  .دایت گردده 1آنهااقتصادي 

  مقدمه و اهداف 

ارتقا و بهبـود اساسـی بـازار در آوریـل      با گزارش گردهمایی ثبات مالی، در رابطهـ 1

گـذاران   هاي وارد آمده به سـپرده  میالدي، به اهمیت جبران مؤثر خسارت 2008

اشـاره   ،شده استمنجر المللی  هاي مالی بین که به نابسامانی در رخدادهاي اخیر

اي از  مقامـات بایـد در مـورد مجموعـه    «کند که  ن گزارش توصیه میای. نماید می

ایـن  . »مؤثر بـه توافـق دسـت یابنـد     سپرده  بیمههاي  المللی، براي نظام اصول بین

 سـپرده   بیمـه هـاي   اصول باید این موضوع را مورد توجـه قـرار دهنـد کـه برنامـه     

که اهداف این اصول هاي گوناگون بیمه را در برگیرد  اي از طرح تواند مجموعه می

اي از شـرایط کشـورها    از این رو، این اصول باید با دامنه گسـترده . دنمای تأمینرا 

هـاي گسـترده    توسعه اصول باید همگام با مشخصـه . قابلیت انطباق داشته باشند
  
ها، اندازه، کشش و شرایط بازار، میزان خبرگی و  چون کیفیت داراییبا در نظر گرفتن عواملی هم. 1

  .اهداف حاکمیتیها و  مهارت در حد الزامات حقوقی ناظر بر ترکیب دارایی
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از جملـه چـارچوب مقرراتـی و نظـارتی و      هاي شبکه ایمنـی نظـام مـالی،    برنامه

  .هاي نحوه برخورد قاطع با مؤسسات ورشکسته باشد دستورالعمل

سط کمیته نظارت بر بانکـداري بـال   منتشره تو( مؤثراصول محوري براي نظارت ـ 2

بـا طراحـی دقیـق     سـپرده   بیمـه مؤید آن است کـه یـک نظـام    ) 2006در اکتبر 

تسري  مالی را تقویت نماید و در مواقع بحرانی ازتواند اعتماد عمومی به نظام  می

هـاي   امـا تـاکنون رهنمـودي بـراي نظـام      ،ها بـه یکـدیگر بکاهـد    مشکالت بانک

 .مؤثر ارائه نشده است سپرده  بیمه

اي از اصول محوري بـراي   کننده سپرده مجموعه المللی مؤسسات بیمه انجمن بینـ 3

اصـول اساسـی   . تدوین نموده است 2008مؤثر را در فوریه  سپرده  بیمههاي  نظام

طراحی شده است و  سپرده  بیمههاي  این مؤسسه به منظور ارتقاي اثربخشی نظام

گسـترش   در. باشـد  مـی   مبتنی بر تحقیقات مؤسسه یاد شـده و رهنمودهـاي آن  

منـد شـده    قابل توجهی از تجارب عملی اعضا بهره اصول اساسی، مؤسسه به طور

  1.است

شده توافق کردند تا و مؤسسه یاد، کمیته نظارت بر بانکداري بال 2008ه ـ در ژوئی4

، در المللـی مؤسسـات بیمـه سـپرده     انجمـن بـین  با مبنا قرار دادن اصول اساسی 

 سـپرده   بیمههاي  المللی براي نظام شده بین اي از اصول پذیرفته گسترش مجموعه

نماینـدگان گـروه    ، متشـکل از کارگروهی مشترك. مؤثر با یکدیگر همکاري کنند

المللی مؤسسات بیمه  و گروه راهنماي انجمن بین مرزي گیري بانکی برون تصمیم

سند پیش رو، کـار مشـترك ایـن دو گـروه در تـدوین اصـول       . ایجاد شد سپرده

کـه عمـدتاً عناصـر     اسـت هـایی   شـرط  اي از پیش اساسی و به همراه آن مجموعه

، مـدنظر  سـپرده   بیمـه هاي مؤثر  نظامخارجی الزم را براي پشتیبانی ) متغیرهاي(

 .دهند قرار می

  
میالدي با مأموریت مشارکت در ارتقاي  2002در سال  المللی مؤسسات بیمه سپرده انجمن بین .1

اصـول  . المللی تاسیس شد اثربخشی بیمه سپرده از طریق ارائه رهنمود و همکاري در سطح بین

IADI براي کمک به کشورها در پذیرش یا اصالح یک سیستم بیمه سپرده تدوین شد . 
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 اصول اساسی

گذاران حمایت نموده و یا  توانند از سپرده سیاستگذاران در مورد اینکه چگونه میـ 5

گزینـه  . هـایی را در اختیـار دارنـد    در ثبات نظـام مـالی سـهیم باشـند، انتخـاب     

هاي دیگـر، همچـون اتکـا بـه حفاظـت       مستقیم، در مقایسه با گزینه سپرده  بیمه

، تعهـدات  سـپرده   بیمـه یک نظـام   1.تلویحی مورد توجه بیشتري قرار گرفته است

گـذاران را   بـه سـپرده  ) و یا اگر نظام مذکور خصوصی است، اعضـاي آن (مقامات 

نـد باعـث   توا کند، مـی  نماید و دامنه تصمیمات احتیاطی را محدود می شفاف می

هـاي   هـاي حـل مشـکالت بانـک     بهبود اعتماد عمومی شـود، بـه کنتـرل هزینـه    

منظمـی بـراي حـل مشـکل      فراینـد توانـد   کنـد و نیـز مـی     ورشکسته کمک می

  ارائـه   آنهـا هزینـه ورشکسـتگی    تـأمین هـا و سـازوکاري بـراي     ورشکستگی بانک

 2.نماید

آمیزتر باشـد کـه    تواند در مواقعی موفقیت می سپرده  بیمهاجرا یا اصالح یک نظام ـ 6

نظام بانکداري یک کشور از سالمت برخوردار بوده و محـیط سـازمانی آن سـالم    

هـایی کـه ممکـن اسـت بـه       به منظور کسب اعتبـار و اجتنـاب از اخـتالل   . باشد

بخشـی از یـک شـبکه     سـپرده   بیمهگردد، الزم است نظام  منجر مخاطره رفتاري

. خوبی اجرا شـود  د باشد و به طور صحیح طراحی و بهی ساختارمنایمنی نظام مال

مقـررات احتیـاطی، آخـرین     یک شبکه ایمنی نظام مالی معموالً شامل نظـارت و 

ها بین اعضاي  توزیع قدرت و مسئولیت. است سپرده  بیمه... دهنده و  مرجع قرض

 .دارد شبکه ایمنی نظام مالی، به اهداف حاکمیتی و شرایط هر کشور بستگی

  
افتـد کـه    حفاظت تلویحی سـپرده زمـانی اتفـاق مـی     )المللی مؤسسات بیمه سپرده انجمن بین( .

و شاید سایر بستانکاران در مواقع ورشکستگی یک بانک انتظار دارند بـه طریقـی    گذاران سپرده

هاي مقامات رسـمی شـکل    این انتظارات معموالً از رفتار گذشته دولت یا بیانیه. محافظت شوند

مقرراتـی مشـخص در مـورد    . حفاظت تلویحی هرگز به طور رسمی تعریف نشده است. گیرد می

وجوه  تأمینهاي بانک، سطح حمایت ایجاد شده یا شکل  واجد شرایط حمایت قرار گرفتن بدهی

  . احتیاطی است و اغلب بستگی به توانایی دولت در دسترسی به بودجه عمومی دارد

 . باشد پذیر می سسات مالی سپردهؤدر این متن، واژه بانک به مفهوم م .2
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رود کـه خـود بـه تنهـایی نـواقص اصـولی و        انتظار نمـی  سپرده  بیمهاز یک نظام ـ 7

گونـه مـوارد،    در ایـن  .سیستمی بانک یا یک بحران سیسـتمی را برطـرف نمایـد   

تمامی اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی باید بـه طـور مـؤثر بـا یکـدیگر همکـاري       

 هـاي اشـی از نـواقص و ایراد  هـاي حـل مشـکالت ن    به عالوه، هزینه. داشته باشند

گذارده شود، بلکه باید از طرق  سپرده  بیمهسیستمی نباید منحصراً بر عهده نظام 

 .گردد تأمیندیگر نیز مانند دولت 

هـا و سـاختارهاي    دهنده طیف وسیعی از شـرایط، زمینـه   ـ این اصول اساسی نشان8

بـا مـوارد مـذکور    اند کـه قابـل انطبـاق     اي طراحی شده گونه یک کشور بوده و به

هـاي   هدف از تدوین این اصـول ایجـاد چـارچوبی اختیـاري بـراي برنامـه      . باشند

تواننـد معیارهـاي تکمیلـی را کـه در      ربط می مقامات ذي. مؤثر است سپرده  بیمه

. کار گیرند دانند، به مؤثر در کشور خود الزم می سپرده  بیمهدستیابی به یک نظام 

اند که تمـامی نیازهـا و شـرایط هـر نظـام       ی نشدهاي طراح گونه اصول محوري به

هـاي خـاص هـر کشـور در      در واقع، ویژگی. بانکداري را تحت پوشش قرار دهند

هاي قوانین موجود، قدرت و اختیارات براي دستیابی به اهداف حاکمیتی و  زمینه

 .، باید لحاظ گردندسپرده  بیمهعمل به الزامات نظام 

ول اساسی در هر کشور باید به ثبات نظام مالی کمـک  سطوح باالي تطبیق با اصـ 9

 .گذاران را بهبود و ارتقا بخشد کند و سطح حمایت از سپرده

  ها شرط پیش

  شـرط  مؤثر، مبتنی بر چند عامـل بیرونـی یـا پـیش     سپرده  بیمهالزم است نظام ـ 10

 هـا  سـپرده   بیمـه هـا خـارج از حـوزه اجـراي نظـام       شرط اگرچه اغلب این پیش. باشد

 :گیرند ها موارد زیر را در بر می شرط این پیش. هستند، اما اثر مستقیمی بر آن دارند

 ارزیابی مستمر وضعیت  اقتصادي و نظام بانکداري 

  دهنده شبکه ایمنی نظام مالی تشکیل مؤسساتحاکمیت صحیح 

 مقررات احتیاطی و نظارت قوي 

 یافته توسعهنظام افشاي اطالعات کامالً  چارچوب حقوقی، حسابداري و 
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از اهمیـت بسـزایی    آنهـا آل نیست، مشخص کردن  چنانچه شرایط موجود ایده

الزم اسـت   سـپرده   بیمـه برخوردار است و نیز اگر براي ایجـاد یـا اصـالح یـک نظـام      

توان قبل و یا هنگام ایجاد یا اصـالح نظـام    اقداماتی صورت گیرد، این اقدامات را می

 .اتخاذ نمود سپرده  بیمه

ر مواقعی که مباحث جاري مرتبط با سالمت و ثبات اقتصادي و نظـام بـانکی   دـ 11 

از . دشـوارتر اسـت   سپرده بیمهمشخص نشده باشند، ایجاد یا اصالح یک نظام 

هـا   سـپرده   بیمـه آنجا که محیط اقتصادي بـر نظـام بـانکی و اثربخشـی نظـام      

ی از محـیط  ثیرگذار خواهد بود، سیاستگذاران باید تجزیه و تحلیـل مـوقعیت  أت

ضروري است کـه سـالمت نظـام بـانکی مشـتمل بـر       . اقتصادي به عمل آورند

هـا و   ارزیابی تفصیلی وضعیت سرمایه، نقدینگی، کیفیـت اعتبـارات، سیاسـت   

. ها و گسـتره تمـامی مشـکالت ارزیـابی شـوند      الگوهاي مدیریت ریسک بانک

تعـداد، نـوع و    طور ساختار نظام بانکی نیز باید مدنظر قرار گیـرد، زیـرا   همین

، الزاماتی را به همراه خواهـد  سپرده  بیمهها براي طراحی نظام  هاي بانک ویژگی

 .داشت

هایی در نظام حقوقی موجود  اگر قوانین مناسب وجود نداشته باشند یا مغایرتـ 12 

یک چارچوب حقـوقی  . دواقع شون توانند مؤثر نمی سپرده  بیمههاي  باشد، نظام

هـا،   ه باید نظام قوانین تجاري شامل قوانین مربوط به شـرکت یافت کامالً توسعه

کننــده و مالکیــت خصوصــی را در  رشکســتگی، قــرارداد، حمایــت از مصــرفو

شده و سـازوکاري بـراي   ید به طور سازگار با یکدیگر اجرااین قوانین با. برگیرد

عوامل دیگري که باید لحاظ شوند، شـامل  . ها ارائه کنند حل منصفانه اختالف

 : باشند می زیرموارد 

توانایی نظام حقوقی در امور مربوط به مداخله به موقع یا اخذ تصمیم قـاطع  ـ 

 هاي در معرض خطر ورشکستگی د بانکدر مور

ی در  قوانین در مورد قابلیـت نقدشـوندگی شـفاف و بـه     وجود مواد مشخصـ 

 پاسخگویی به مطالبات بستانکاران و ها موقع دارایی
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تحـت حمایـت    آنهـا اینکه اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی و افـراد فعـال در   ـ 

 .قانونی قرار گیرند

دهنده شبکه ایمنی نظام مالی باعث تقویـت   ـ حاکمیت صحیح نهادهاي تشکیل13 

شود و به طور مستقیم در ثبات نظام مالی نیز نقـش   زیرساخت نظام مالی می

: نــد ازا حاکمیــت صـحیح عبـارت  دهنـده   چهـار عامـل کلیــدي تشـکیل   . دارد

. »یکپــارچگی«و  »شــفافیت و افشــا«، »پاســخگویی« ،»اســتقالل عملیــاتی«

ایـن چهـار عامـل بـر روي     . باشند تمامی این عوامل داراي اهمیت یکسان می

دهـی یـک حاکمیـت مناسـب،      یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده و در راستاي شـکل 

  .شوند موجب تقویت یکدیگر می

ت و مقررات احتیاطی، اثـرات مسـتقیمی بـر اثربخشـی یـک نظـام       تقویت نظارـ 14

نظـارت و مقـررات احتیـاطی قـوي بایـد تنهـا بـه        . خواهد داشت سپرده  بیمه

عضـو   سـپرده   بیمـه هاي کارآمد اجازه دهند که فعالیت نموده و در نظام  بانک

ها باید از سرمایه کـافی برخـوردار باشـند و از الگوهـاي مـدیریت       بانک. شوند

یسک مناسـب و محتاطانـه، حاکمیـت صـحیح و دیگـر الگوهـاي صـحیح و        ر

تـوان بـه    هـاي الزم، مـی   از دیگـر ویژگـی  . مناسب بانکـداري تبعیـت نماینـد   

هاي دقیـق،   هاي جدید، بازرسی اعطاي مجوز به بانک مؤثربرخورداري از نظام 

منظم و کامل، ارزیابی ریسک هر بانک و وجود چارچوبی بـراي شناسـایی بـه    

هـاي داراي مشـکل،    رسیدگی به مسائل بانـک  جهتقع مشکالت و مداخله مو

  .اشاره نمود

، پاسـخگویی مناسـب و نظـام افشـاي     سـپرده   بیمـه براي اثربخشی یـک نظـام   ـ 15

اطالعات صحیح، قابل اتکـا و بـه موقـع کـه توسـط ایـن       . اطالعات الزم است

اران، بـازار و  گـذ  توانند توسـط مـدیریت، سـپرده    شوند، می ها گزارش می نظام

گیري درخصوص مختصـات ریسـک یـک بانـک      ربط براي تصمیم مقامات ذي

کار گرفته شوند که نتیجه آن عبارت خواهد بـود از افـزایش انضـباط بـازار،      به

یک نظام پاسخگو و برخوردار از افشـاي مناسـب اطالعـات    . مقررات و نظارت
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کــه در ســطح شــده و جــامع حســابداري  بایــد از مقــررات و اصــول پذیرفتــه

در . باشـند، برخـوردار باشـد    اي قابل قبول مـی  المللی و در سطح گسترده بین

هـاي مـالی از جملـه     کنندگان از صورت هاي بزرگ براي اینکه استفاده رکتش

انـدازي   شـده، چشـم   هـاي ارائـه   ها، اطمینان حاصل نماینـد کـه حسـاب    بانک

نمایند و نیز اینکه این  طرفانه و واقعی از وضعیت مالی شرکت را ترسیم می بی

شده حسابداري و توسط حسابرسـانی تهیـه    صول پذیرفتهها مطابق با ا حساب

اند که نسبت به کار خود پاسخگو هستند، ضروري است که از یک نظـام   شده

 .حسابرسی مستقل برخوردار باشند

یک شبکه ایمنی نظام مالی با طراحی مناسب، نقـش بسـزایی در ثبـات نظـام     ـ 16 

هـا را   توانـد ریسـک   در همین حال طراحی ضعیف این شـبکه مـی  . دارد مالی

عـالوه بـر   . ي در پـی داشـته باشـد   افزایش داده و خصوصـاً مخـاطرات رفتـار   

، مخـاطرات  سـپرده   بیمـه نظرگرفتن مخـاطرات رفتـاري در طراحـی نظـام     در

رفتاري باید از سایر اجزاي شبکه ایمنی نظام مالی به وسـیله ایجـاد و بهبـود    

هاي مناسب از طریق حاکمیت شرکتی و مـدیریت ریسـک صـحیح هـر      روش

مقـررات   هایی براي قوانین، نظارت و ها، نظم مؤثر بازار و چارچوب یک از بانک

و از طریـق ورود بـه   ) کردن ریسک زیـان بانـک   شامل حداقل(احتیاطی قوي 

ایـن  . اي مشکل نیز کـاهش یابـد  هاي دار موقع براي رسیدگی به مسائل بانک

با یکدیگر ارتباط داشـته و زمـانی بیشـترین اثربخشـی را دارنـد کـه بـا         زااج

 .یکدیگر به صورت هماهنگ فعالیت نمایند

  توضیحات به همراه رهنمودهاي الزم: اصول اساسی

  تعیین اهداف

یا اصالح نظام  سپرده  بیمهگام نخست در ایجاد یک نظام  :ـ اهداف حاکمیتی1اصل 

این اهـداف، بایـد   . توان تعیین اهداف حاکمیتی مورد انتظار آن دانست موجود را می

. کار گرفته شـوند  هب سپرده  بیمهخوبی در طراحی نظام  شده و به به طور رسمی تعیین
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عبارت است از کمک به ثبـات نظـام    سپرده  بیمههاي  یکی از اهداف اصلی براي نظام

  .گذاران سپرده مالی و حفاظت از

  :مودهانتوضیحات و ره

در یـک   آنهـا اهداف حاکمیتی عموماً شامل انتخاب اهداف و ابزارهاي دسـتیابی بـه   

هاي حاکمیتی هستند و بـه طـور    جزئی از سیاست این اهداف. باشد زمینه خاص می

طبیعی شامل بیـان رسـمی و غیررسـمی مقاصـد بـوده و اهـداف و نقـاط تمرکـز را         

اهداف بیمه عمومی باید به طور رسـمی مشـخص شـوند، بـراي     . دنماین مشخص می

 . گذاري مثال از طریق مجلس قانون

گذارانی صورت گیرد که ارزیابی چندانی از  به طور عمده حمایت باید از سپرده

بـه عنـوان   (شده خود در بانـک ندارنـد    گذاري ریسک بانک و به تبع آن وجوه سپرده

بنابراین هدف بیمه، حمایت از ). ات تجاري کوچکگذاران خرد و مؤسس مثال سپرده

تواننـد   ه هیچ ترتیبـی نمـی  و ب(باشند  کسانی است که اغلب نیازمند این حمایت می

  ).نمایند تأمینرفته خود را مجدداً  دستوجوه از

تـرین اهـداف بـراي     تـرین و کـاربردي   اگر چه موارد اشاره شده، جـزء شـاخص  

لی اهداف دیگري نیز وجـود دارنـد کـه از اهمیـت و     هستند، و  سپرده  بیمههاي  نظام

هـا جهـت    براي مثال، ارائه سـازوکاري بـراي بانـک   . کاربرد کمتري برخوردار هستند

پذیري در بخـش مـالی از    هاي مشکالت احتمالی در آینده، بهبود رقابت هزینه تأمین

طریق کاهش موانـع رقابـت سـالم در صـنعت بانکـداري و تسـهیل تبـدیل ضـمانت         

  .ها به ضمانت محدود محدود سپردهنا

مخاطرات رفتـاري بایـد بـا حصـول اطمینـان از       :ـ کاهش مخاطرات رفتاري2اصل 

اي شده و نیز بـا کمـک سـایر اعضـ     با ترکیب مناسبی طراحی سپرده  بیمهاینکه نظام 

 .کاهش یابد) رجوع شود 16هاي اصل  شرط به پیش(شبکه ایمنی نظام مالی 

  :توضیحات و رهنمودها

پذیري بیش از حد و خطرنـاك توسـط    مخاطرات رفتاري اشاره دارد به انگیزه ریسک
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ایـن رفتـار   . شـوند  هاي حمایتی برخوردار می ها و مؤسساتی که از مزایاي برنامه بانک

گـذاران و سـایر بسـتانکاران در برابـر      دهد که به عنوان مثـال؛ سـپرده   زمانی رخ می

هـا از مصـونیت    فکـر کننـد کـه در برابـر زیـان     ها مورد حمایت قرار گیرنـد، یـا    زیان

  .برخوردارند و یا نظام حمایتی اجازه نخواهد داد که یک بانک ورشکست گردد

تعیین محدودیت درخصـوص میـزان    هاي مناسبی مانند ظر گرفتن ویژگیدر ن

گذاران از حمایت و اخذ حـق   کردن طبقات خاصی از سپرده ، مستثنیشده بیمهوجوه 

در کنـار طراحـی   . تواند مخاطرات رفتاري را کاهش دهـد  بیمه بر حسب ریسک، می

، مخاطرات رفتاري را باید از طریق سایر اجزاي شبکه ایمنی سپرده  بیمهصحیح نظام 

صـحیح و   هاي مناسب، حاکمیـت شـرکتی   نظام مالی به وسیله ایجاد و بهبود مشوق

هــا، نظــم مـؤثر بــازار و در آخــر   مـدیریت مناســب ریســک بـراي هــر یــک از بانـک   

  .هایی براي قوانین، نظارت و مقررات احتیاطی قوي کاهش داد چارچوب

  الزامات و اختیارات 

بـه صـورت شـفاف و     سـپرده   بیمـه تعیین الزامات براي مؤسسات  :الزامات  ـ3اصل 

عالوه براین، باید بـین اهـداف حـاکمیتی و    . استاي برخوردار  رسمی از اهمیت ویژه

 .، سازگاري وجود داشته باشدسپرده  بیمههاي مؤسسه  اختیارات و مسئولیت

اختیارات الزم براي اجراي تکـالیفش   باید از سپرده  بیمهمؤسسه  :اختیارات ـ4اصل 

تمـامی  . این اختیارات بایـد بـه طـور رسـمی مشـخص شـده باشـد       . برخوردار باشد

هـا، انعقـاد    منابع مالی جهـت بازپرداخـت سـپرده    تأمین، براي سپرده  بیمهات مؤسس

هاي عملیاتی داخلی خود بایـد از اختیـار الزم و کـافی     قرارداد، تنظیم بودجه و رویه

برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعـات دقیـق، صـحیح و بهنگـام دسترسـی      

گـذاران اطمینـان    د در قبـال سـپرده  داشته باشند تا از ایفاي به موقـع تعهـدات خـو   

  .حاصل کنند

  :توضیحات و رهنمودها

هـاي رسـمی اسـت کـه      ها یا بیانیـه  اي از دستورالعمل الزامات یک سازمان، مجموعه
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اي واحد از الزامـات کـه بـراي     در این مورد، مجموعه. کنند هدف سازمان را بیان می

در . وجـود نـدارد   ،مناسب باشـد ) سپرده  بیمهمؤسسات (کننده  مؤسسات بیمهتمامی 

اي از اختیـارات و   شـامل گسـتره   سـپرده   بیمـه حال حاضر دامنه الزامـات مؤسسـات   

و یـا   2تـر  هـاي گسـترده و پیچیـده    تا اختیـارات و مسـئولیت   1هاي محدود مسئولیت

  .باشد ترکیبی متنوع در فاصله این دو طیف می

نماینـد، عمومـاً    مـی عمـل   3که به روش صندوق پرداخت سپرده  بیمهمؤسسات 

در . کننـد  گذاران را پس از توقف فعالیـت یـک بانـک پرداخـت مـی      مطالبات سپرده

معموالً در حوزه مقررات احتیاطی یا وظایف نظارتی مسئولیتی نداشته و  آنهانتیجه، 

بایـد داراي   سـپرده   بیمـه با این وجود، این نـوع مؤسسـات   . اختیار مداخله نیز ندارند

ها و نیز وجـوه کـافی بـه منظـور      مناسب بوده و به اطالعات سپرده اختیارات قانونی

در صـورت ورشکسـتگی    شـده  بیمـه  گذاران سپردهبازپرداخت اثربخش و به موقع به 

  .ها دسترسی داشته باشند بانک

 4ریسک »رسانیدن به حداقل/ مدیریت«کننده سپرده که وظیفه  مؤسسات بیمه

تــري  داراي اختیــارات و الزامــات گســتردهبانـک داراي مشــکل را بــر عهــده دارنـد،   

و خـروج از آن،   سـپرده   بیمـه این اختیارات شامل کنتـرل ورود بـه نظـام    . باشند می

ها یا درخواسـت   ارزیابی و مدیریت ریسک مربوط به هر بانک و انجام بازرسی از بانک

هـاي   ها ممکن است بـه بانـک   این گونه نظام. باشد ها می جهت انجام بازرسی از بانک

  .هاي مالی نیز ارائه دهند در معرض ورشکستگی کمک

  
سپرده با اختیارات و مسـئولیت محـدود کـه صـرفاً شـامل پرداخـت مطالبـات         هاي بیمه به نظام. 1

  .گویند یا صندوق پرداخت می Pay Boxباشد،  گذاران بانک ورشکسته می سپرده

ها  هاي پیچیده که شامل طیف وسیعی از فعالیت مسئولیت سپرده با اختیارات و هاي بیمه به نظام .2

هاي داراي مشکل، کمک به بازسازي بانک داراي مشکل یا حتـی انجـام    مانند حل مسائل بانک

یـا   Risk minimization / managementباشد،  ها می مدیریت مراحل انحالل و ورشکستگی بانک

  .ندگوی دهنده ریسک می کننده و کاهش مدیریت کنترل

3. Pay Box 

4. Risk Minimization / Management  
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  حاکمیت

کننده سپرده باید به لحاظ عملیاتی مستقل، شفاف  مؤسسه بیمه :حاکمیت ـ5اصل 

اندرکاران صـنعت بانکـداري مصـون     و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سیاسی و دست

  .باشد

  :توضیحات و رهنمودها

گـردد کـه بـراي     ساختارها و اطالعـاتی اطـالق مـی   ها، فرایندبه مجموعه  1حاکمیت

موضـوع  . گیرنـد  مدیریت و نظارت بر مدیریت یک سازمان مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

اي کـه در آن   رابطـه  ،شـود  مربوط می حاکمیت به رابطه میان سازمان و یک شخص

دهـد و در مقابـل آن شـخص بـه سـازمان،       سازمان به شخص اختیار و مسئولیت می

: نـد از ا دهنـده حاکمیـت خـوب عبـارت     چهـار عامـل اصـلی تشـکیل    . تاسخگو اسپ

تمامی موارد  .»یکپارچگی«و  »شفافیت و افشا«، »گوییپاسخ«، »استقالل عملیاتی«

بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و در راستاي  و یادشده از اهمیت یکسانی برخوردار بوده

  .گردند دهی یک حاکمیت مناسب، باعث تقویت یکدیگر می شکل

  مرزي روابط با دیگر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی و مباحث برون

ایجـاد    الزم است به منظـور  :ـ روابط با سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی6اصل 

ــه اشــتراك ــک، میــان   همــاهنگی کامــل و ب ــه هــر بان ــوط ب گــذاردن اطالعــات مرب

اسـاس یـک برنامـه     کنندگان سپرده و سایر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی بـر  بیمه

مشـروط بـه   (این گونه اطالعات بایـد دقیـق و بـه روز    . منظم، چارچوبی تعیین شود

ترتیبات مربوط بـه ایـن امـور بایـد بـه صـورت       . باشد) بودن آن رعایت اصل محرمانه

 . رسمی انجام شود

هاي مربوط بـه محرمانـه    مشروط به رعایت کامل جنبه :مرزي مباحث برون ـ7اصل 

طالعات، تمامی اطالعات مرتبط باید در هر زمـان کـه الزم باشـد، بـین     کردن ا تلقی

و سـایر   سـپرده   بیمهدر دیگر کشورها و یا حتی بین مؤسسات  سپرده  بیمهمؤسسات 
  

1. Governance  



  21  پژوهشکده پولی و بانکی
 

در مـواقعی کـه بـیش از یـک مؤسسـه      . اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی مبادله شود

ي است که مؤسسـه یـا   مسئولیت پوشش را بر عهده داشته باشند، ضرور سپرده  بیمه

درخصـوص  . هـا مشـخص شـوند    بازپرداخت سپرده فرایندمؤسسات مسئول در قبال 

کشـور میزبـان بـه رسـمیت      سـپرده   بیمهتعیین حق عضویت یا حق بیمه، باید نظام 

  .شناخته شود

  :توضیحات و رهنمودها

ن، اختیـارات آ  ، بـا توجـه بـه الزامـات و    سـپرده   بیمهمدیریت روابط داخلی یک نظام 

هنگامی که یک سازمان به تنهایی تمـامی وظـایف شـبکه ایمنـی     . باشد متفاوت می

هاي بالقوه، به شفافیت الزامات و  دهد، حل بدون مناقشه تنش نظام مالی را انجام می

ولی هنگـامی کـه وظـایف مـذکور بـه       هاي مرتبط بستگی دارد، وبودن بخشپاسخگ

ط بـه تبـادل اطالعـات، تعیـین     شـود، مباحـث مربـو    هاي مختلف محول می سازمان

گردد و الزم  تر می هاي مختلف پیچیده اختیارات و هماهنگی اقدامات در میان بخش

  .اشاره شود یا مشخص شوند آنهاشفاف به است به طور واضح و 

هـا   لی اطالعات بانک، مقام نظارتی نیز معموالً یکی از منابع اصها عالوه بر بانک

تواند شامل اطالعات مفیـد و   زد مقام نظارتی است میسوابقی که ن. شود محسوب می

هـر  . گـذاران در مواقـع مقتضـی باشـد     ضروري براي پاسخگویی به مطالبات سـپرده 

کـردن ریسـک را برعهـده دارد، بایـد بـه       پرده کـه مسـئولیت حـداقل   کننده س بیمه

 هـا   اطالعات صحیح و به موقع دسترسی داشته باشد تا وضعیت مالی هر یک از بانک

، در حـوزه مباحـث نظـام مـالی     سپرده  بیمههاي  در بسیاري از نظام. را ارزیابی نماید

کننده سپرده، بانک مرکزي نیز یکی از منابع مهم اطالعـاتی   اثرگذار بر مؤسسه بیمه

هـا محـول    نمودن ریسک بـه بانـک   گري حداقل زمانی که گزارش. گردد محسوب می

توانـد   کننـده سـپرده مـی    نکه مؤسسه بیمـه شود، به منظور حصول اطمینان از ای می

اطالعات مورد نیـاز را کسـب نمایـد، وجـود همـاهنگی بـراي گـردآوري و اسـتفاده         

  .مشترك از اطالعات از اهمیت فراوانی برخوردار است

توان اطالعات را به طور غیررسمی نیـز مبادلـه نمـود، ولـی تبـادل       هرچند می
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ــق    ــه شــکل رســمی و از طری ــد ب ــات بای ــاهم،  اطالع ــررات، یادداشــت تف وضــع مق

تواند  این ترتیبات می. ها انجام شود گونه روش هاي قانونی یا ترکیبی از این نامه تفاهم

در ارائه یک چارچوب کلی براي همکاري اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی نیـز مفیـد   

  .باشد

ــه طــور مســتمر در میــان مؤسســات    ــادل اطالعــات ب همکــاري نزدیــک و تب

هـاي مـورد نظـر در کشـورهاي      اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی و بانـک  ،سپرده  بیمه

وجـود   سـپرده   بیمـه در مواقعی که بیش از یـک مؤسسـه   . مختلف حائز اهمیت است

هـا مشـخص    دارد، ضروري است که مؤسسه یا مؤسسات مسئول بازپرداخـت سـپرده  

ي دو یـا  هـا  هـا، توافـق   شود بـراي تعیـین مسـئولیت    در این رابطه توصیه می. گردند

چنین باید با دقت اطمینان حاصل شود که ارائـه  هم. چندجانبه مناسب منعقد گردد

هـاي   به عنوان مثال محدودیت(بازپرداخت  فرایندگذاران در مورد  اطالعات به سپرده

در کشوري کـه ایـن مسـائل بـه     ) هاي پاسخگویی به مطالبات اجرایی پوشش یا رویه

  .اي شفاف و قابل درك انجام پذیرد وقوع پیوسته است، به شیوه

  عضویت و پوشش

شـکل   آمیز عضویت بـه  براي پیشگیري از اثرات مخاطره :عضویت اجباري ـ 8اصل 

باید براي تمـامی مؤسسـات مـالی کـه بـه       ها سپرده  بیمهعضویت در نظام اختیاري، 

گذاران خـرد و   مانند سپرده(هاي اشخاص نیازمند به حمایت بیشتر  نگهداري سپرده

  .پردازند، اجباري باشد می) کارهاي کوچکو کسب

  :توضیحات و رهنمودها

آمیـز   رات مخـاطره داوطلبانـه باشـد، اثـ    سـپرده   بیمهدر مواقعی که عضویت در نظام 

هـاي خـود و    نمـودن سـپرده   هاي بـا ریسـک بـاال بـه بیمـه      ند از تمایل بانکا عبارت

چنانچـه  . ها سپرده  بیمهتر به عدم پذیرش عضویت در نظام  هاي با ریسک پایین بانک

تحت نظارت قوي قرار نداشته باشـند و یـا مقـررات     سپرده  بیمههاي عضو نظام  بانک

در معـرض ریسـک    سـپرده   بیمـه وجود نداشته باشد، نظـام   هاآناحتیاطی قوي براي 
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هـاي غیرسـنتی    این موضوع در مواقعی کـه بانـک  . فتغیرقابل قبولی قرار خواهد گر

اعتبـاري کـه تـابع مقـررات و چـارچوب       مؤسسـات یا 1دهی خرد وام مؤسساتمثل (

از اهمیت  ،هستند سپرده  بیمهعضو نظام   )باشند هاي عضو نمی نظارتی حاکم بر بانک

  2.اي برخوردار است ویژه

هاي واجد شرایط، به طور خودکار به  باید مشخص کنند که بانک سیاستگذاران

ها درآیند یا اینکه براي عضویت، ملزم بـه ارائـه درخواسـت     سپرده  بیمهعضویت نظام 

دهـد کـه از    کننده سپرده می دوم، این امکان را به مؤسسه بیمهاجراي گزینه . باشند

، سـپرده   بیمـه هـا در نظـام    ق تعیین معیارهایی براي به عضویت درآمـدن بانـک  طری

توانـد بـه انطبـاق هرچـه بیشـتر بـا        این امر به نوبه خود می. ها را کنترل کند ریسک

در این گونه موارد باید برنامه مناسـبی  . شود منجر الزامات و استانداردهاي احتیاطی

و چـارچوب   فراینـد ئل مربوط بـه معیارهـا،   براي انتقال تدوین شود که جزئیات مسا

  .زمانی براي عضویت را تعیین و معیارها را به صورت شفاف بیان نماید

، عضویت یکی از شـروط فعالیـت یـک بانـک     سپرده  بیمههاي  در برخی از نظام

هـاي بـانکی اعطـا     است و در صورتی که مقام ناظر، به یک بانک مجوز انجام فعالیت

توانـد از پـذیرش عضـویت آن بانـک در نظـام       کننده سپرده نمی هنماید، مؤسسه بیم

ها، مقام نظارتی به بانک مجـوز فعالیـت    گونه نظام در این. ها، امتناع ورزد سپرده  بیمه

کننده سپرده باید پیشـاپیش از درخواسـت    در چنین شرایطی مؤسسه بیمه. دهد می

بـراي عضـویت یـک بانـک      بانک براي دریافت مجوز فعالیت آگاه شود تـا شـرایط را  

  .جدید مهیا نماید

زمـان  شود، هم ز سوي مرجع نظارتی لغو میزمانی که مجوز فعالیت یک بانک ا

  
1  . Micro - Lending 

سـپرده را بـراي مؤسسـات     انی که گسترش عضویت در نظام بیمهرفتار عقالیی براي سیاستگذار. 2

 انحرافات رقابتی بین انواع: دهند این است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند مدنظر قرار می

هـدف ارتقـاي ثبـات    . به وجود نیاید ،کنند که محصوالت مشابهی را ارائه می مختلفی مؤسسات

پذیرند، انجام شود  سیستم مالی از طریق شمول تمامی مؤسساتی که سپرده و یا شبه سپرده می

  .و تمامی چنین مؤسساتی مشمول مقررات احتیاطی و نظارتی باشند
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ها نیز باید بـه حالـت تعلیـق     سپرده  بیمهبا لغو مجوز فعالیت، عضویت بانک در نظام 

 ها به تعلیق درآیـد، مجـوز فعالیـت    سپرده  بیمهچنانچه عضویت بانک در نظام . درآید

  .ربط باطل گردد آن نیز باید توسط مرجع ذي

ت پوشـش  ـه تحـ ـکـ  را هـایی  بایـد انـواع سـپرده    سیاسـتگذاران  :ـ پوشـش 9اصل 

به طور شفاف در قوانین مربوطـه، مقـررات احتیـاطی و     ،گیرند ها قرار می سپرده  بیمه

 سطح پوشش باید محدود، ولی در عین حال معتبر بـوده . تعریف کنند ها نامه آیینیا 

دامنـه پوشـش بایـد اکثریـت عمـده      . و امکان تعیین سریع آن وجـود داشـته باشـد   

شـده را   ي که بتواند اهداف حاکمیتی تعیینا گونه گذاران خود را در برگیرد، به سپرده

، سـازگاري  سـپرده   بیمـه هـاي نظـام    نموده و به لحاظ داخلی با دیگر مشخصه تأمین

 .داشته باشد

  :توضیحات و رهنمودها

هــاي تحــت پوشــش، اهمیــت نســبی  ذاران بایــد در تعیــین انــواع ســپردهگسیاســت

انـد و   شـده  هـایی کـه بـه ارز خـارجی تودیـع      از جملـه سـپرده  (هاي مختلـف   سپرده

، را در ارتبـاط بـا اهـداف نظـام     )مقیمشـده توسـط اشـخاص غیـر     هاي تودیع دهسپر

  .حاکمیتی، مدنظر قرار دهند

که با استفاده از اطالعـات مـرتبط،   سطح پوشش باید محدود بوده و بهتر است 

شـده نـزد    هـاي تودیـع   اطالعات مربوط به میزان و چگونگی توزیـع سـپرده   همچون

طبقـات مختلـف    همچـون معیارهـاي عینـی    ،ایـن اطالعـات  . ها تعیـین شـود   بانک

تحت پوشش را جهت ارزیابی کفایت سـطح پوشـش کلـی، در اختیـار      گذاران سپرده

هـا در نظـام    سـطح پوشـش بایـد بـراي تمـامی بانـک      . دهـد  قرار مـی  سیاستگذاران

  .به طور یکسان اعمال شود سپرده  بیمه

عواملی همچـون تـورم، رشـد درآمـد واقعـی، توسـعه        دلیلدر برخی مواقع به 

هـا حـدود    ابزارهاي مالی جدید و نیز تأثیر ایـن عوامـل بـر ترکیـب و انـدازه سـپرده      

  .پوششی باید مورد بازنگري و تعدیل قرار گیرد
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 :محـدود  1، بـا پوشـش  سپرده  بیمهـ تبدیل ضمانت نامحدود به یک نظام 10اصل 

 سـپرده   بیمـه هنگامی که کشوري تصمیم به تبدیل ضمانت نامحدود بـه یـک نظـام    

نمایـد،   خواهد تغییراتی را در نظام ضمانت نامحدود خود ایجـاد   محدود گرفته یا می

اجراي . سریع انجام پذیرد ،دهد اجازه میها باید تا جایی که شرایط کشور فراینداین 

توانـد پیامـدهاي نـامطلوبی بـه ویـژه       هاي نامحدود براي مدت طـوالنی مـی   ضمانت

بایـد بـه دیـدگاه و انتظـارات      سیاستگذاران. مخاطرات رفتاري به همراه داشته باشد

  .مردم، طی دوره انتقال توجه خاص داشته باشند

  :توضیحات و رهنمودها

انـد   ها طی دوره بحران مالی نوعی ضمانت کامالً فراگیر را اعمال کردهبرخی از کشور

هـاي عضـو، حمایـت     گذاران خاص و سایر بستانکاران بانک تا به طور کامل از سپرده

هاي مالی شـدید و بـه منظـور     ها ممکن است در بحران گونه ضمانت ارائه این 2.کنند

  .باشدناپذیر  المللی اجتناب حفظ اعتماد داخلی و بین

کشوري که در حال گذر از نظـام ضـمانت فراگیـر بـه نظـام پوشـش محـدود        

ست، بایـد وضـعیت و شـرایط را ماننـد کشـوري کـه در حـال گـذر از         ها سپرده  بیمه

خواهنـد   کشـورهایی کـه مـی    .تحلیـل قـرار دهـد    ضمانت کامل است، مورد تجزیه و

ضمانت فراگیر را تبدیل به ضمانت محدود نمایند، باید سه موضـوع خـاص را مـورد    

  : توجه قرار دهند

          گـذاران و سـایر    توجه بـه ایـن واقعیـت کـه بـا ایـن کـار، حمایـت از سـپرده
  
1.Coverage  )ها یـا خسـارات احتمـالی کـه بـه موجـب یـک         زیان تأمینعبارت است از  ،)پوشش

  .شود نامه تعهد می بیمه

هـا   عالوه بر تضـمین سـپرده   اي است از سوي مرجع نظارتی دال بر اینکه ضمانت فراگیر اعالمیه .2

هاي خاص و یا شاید سایر ابزارهـاي مـالی    سپرده و یا دیگر ترتیبات، سپرده توسط مؤسسه بیمه

طیف وسیعی از عواملی که باید در موقع اعمال ضمانت فراگیر لحاظ گردد . دشون نیز تضمین می

، موارد تحت پوشش مؤسساتبه عنوان مثال نوع (تصمیمات راجع به دامنه ضمانت : ند ازا عبارت

در  ها ملزم شوند تا به نحـوي از انحـا   کننده از ضمانت هاي استفاده و اینکه بانک) و مدت پوشش

 .ین نوع ضمانت مشارکت نمایندهاي ا هزینه تأمین
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تواند نگرانی در افکـار عمـومی را در    این مسأله می. یابد بستانکاران کاهش می

از این رو، سیاستگذاران باید به نگرش و انتظارات مردم توجه . شدپی داشته با

کشورهایی کـه سـطح بـاالیی از جابجـایی سـرمایه را دارا      . ویژه داشته باشند

انـد، بایـد    اي را اتخـاذ نمـوده   هاي منطقـه  هاي همکاري باشند و یا سیاست می

بـط را  ر هاي مرتبط کشورهاي ذي ثیرات سطوح حمایتی و نیز دیگر سیاستأت

 .مدنظر قرار دهند

 سـپرده   بیمـه مالی نظام  تأمینباید به ظرفیت نظام بانکی براي  سیاستگذاران 

محـدود، معمـوالً بـا     سـپرده   بیمـه تغییر سیستم بـه نظـام   . جدید توجه کنند

چنانچه ایـن  . ها همراه است ها یا وضع مالیات براي بانک بازنگري در حق بیمه

بـه ویـژه در شـرایطی    (مربوط به ضمانت فراگیر هاي  هزینه تأمینوجوه براي 

ها و دولت  ها بین بانک  کافی نباشد، هزینه )که ناشی از بحران سیستمی است

بـا وضـع   (اي  تواند به منابع بودجه براي این منظور، دولت می. شود تقسیم می

در هـر  . ها یـا انتشـار اوراق قرضـه روي آورد    ، فروش دارایی)هاي باالتر مالیات

اساس آن اطمینان حاصل شود  حال، الزم است سازوکاري به وجود آید که بر

، طی دوره انتقـال و نیـز پـس از آن، بـه منـابع مـالی کـافی        سپرده  بیمهنظام 

 . دسترسی خواهد داشت

  به طور کلی، تبدیل و تغییرات باید  .شود مربوط مینکته آخر به سرعت تغییر

بعضـی  . یشترین سرعت ممکن انجام شـود با در نظر گرفتن شرایط کشور، با ب

تبـدیل را بـا سـرعت و بالفاصـله پـس از پایـان بحـران، بـا          فراینداز کشورها 

نظـارت و مقـررات   «این کشـورها پـیش از ایـن داراي    . اند موفقیت انجام داده

هـاي حسـابداري،    نظـام «و  »ثرؤهـاي قـانونی مـ    چـارچوب «، »احتیاطی قوي

اند، لذا به سرعت سالمت مالی را بـه   بوده »شفافیت و افشاي اطالعات مناسب

  .نظام بانکی بازگرداندند

مدت اجراي ضمانت فراگیر در دیگر کشورها، به برنامه جامع استراتژیک بـراي  

نظـارت و مقـررات   «ها پس از بحران و نیز، اقـدام بـراي بهبـود     تجدید ساختار بانک
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 »فافیت و افشاي اطالعاتهاي حسابداري، ش نظام«و  »چارچوب قانونی«، »احتیاطی

موارد مذکور بر طول مدت زمان اجراي ضمانت فراگیـر و نیـز سـرعت    . بستگی دارد

هـا فرصـت    تغییر تدریجی ضمانت فراگیر، بـه بانـک  . تبدیل و تغییر آن، داللت دارند

دهد تا شرایط خود را با تغییرات اساسـی و ضـروري شـامل اصـالحات قـانونی و       می

دهد  ها فرصت می عالوه بر این، تغییر تدریجی به مدیران بانک. نظارتی تطبیق دهند

همچنـین  . تا با فرهنگ مدیریت ریسک آشنا شده و در این زمینـه آمـوزش ببیننـد   

گرفتن بـا شـرایط جدیـد را فـراهم     نیـز فرصـت آشـنایی و خـو     گـذاران  سپردهبراي 

ن بــه تــوا البتــه، از معایــب مهــم تغییــر تــدریجی ضــمانت فراگیــر، مــی. نمایــد مــی

شدن بیش از حد دوره انتقال اشاره نمود که موجب بروز تردیدهایی در بـین   طوالنی

عالوه بـر ایـن،   . شود گذاران و بستانکاران، درخصوص حذف ضمانت فراگیر می سپرده

رفتـاري   تر شود، احتمال بروز مخـاطرات  هر قدر مدت اجراي ضمانت فراگیر طوالنی

  .یابد نیز افزایش می

  مالی تأمین

وجـوه   تـأمین باید تمامی سـازوکارهاي   سپرده  بیمهیک نظام  :وجوه تأمین ـ11صل ا

 تـأمین وجـوه پشـتیبانی مکمـل، بـه منظـور       تـأمین از جملـه ابزارهـاي   (مورد نیـاز  

گـذاران در   را در اختیار داشته باشد تا از بازپرداخت سریع مطالبات سپرده) نقدینگی

هـا،   سپرده  بیمهمسئولیت عمده پرداخت هزینه . مواقع ضروري، اطمینان حاصل کند

و مشتریانشان به طور مسـتقیم از داشـتن یـک     آنها زیرا ،ها باشد باید بر عهده بانک

کـه قبـل    آنهاچه ( سپرده  بیمههاي  در نظام. شوند ند میم مؤثر بهره سپرده  بیمهنظام 

کـه پـس از ورشکسـتگی بانـک      آنهـا و چه  1شوند از ورشکستگی بانک وارد عمل می

هاي اخذ حق عضـویت   که از نظام )3آنهاو یا ترکیبی از هر دوي  2شوند وارد عمل می

رد اسـتفاده  کنند، باید معیـار مـو   استفاده می) حق عضویت متغیر(بر مبناي ریسک 

عـالوه بـر ایـن،    . هاي متفاوت، براي تمامی اعضا شفاف باشد جهت اخذ حق عضویت
  

1. Ex-ante 

2. Ex-post 

3  . Hybrid 
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بر مبنـاي ریسـک    1باید تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ حق عضویت

 .مشخص شوند

  :توضیحات و رهنمودها

حیـاتی   سـپرده   بیمـه هاي  بخشی نظاممالی مناسب براي اثر تأمینطراحی یک نظام 

، 2نگــر مــالی آینــده تــأمینتواننــد یکــی از ســازوکارهاي  مــی سیاســتگذاران. تاســ

  .را انتخاب کنند آنهااز  4و ترکیبی 3نگر گذشته

ــأمینســازوکار  ــده ت ــالی آین ــر  م ــوع بحــران (نگ ــل از وق ــذ و ) قب مســتلزم اخ

هـاي   ها و نیز هزینه سپرده  بیمهسازي وجوه، جهت پوشش براي ایفاي تعهدات  ذخیره

در این روش، اساساً توسـط   سپرده  بیمهنظام . مرتبط، قبل از وقوع ورشکستگی است

. شـود  مالی می تأمینو از طریق پرداخت حق عضویت، حق بیمه و دیگر ابزارها اعضا 

هـا پـایین اسـت، ایـن وجـوه       در زمانی که سطح زیان در شرایط مطلوب اقتصادي و

نیازهـاي آینـده و در زمـانی کـه شـرایط       تـأمین پوششـی بـراي   توانند به عنوان  می

در دوران . ها باالتر است، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     اقتصادي نامساعد و سطح زیان

هـاي   تواند اتکـاي نظـام   می نگر مالی آینده تأمینبحران مالی و فشار اقتصادي، روش 

طـور کامـل از روش   کشورهایی کـه بـه   . را به وجوه عمومی کاهش دهد سپرده  بیمه

هـا را مـورد اسـتفاده قـرار      نگر اسـتفاده نکـرده و ترکیبـی از روش    مالی آینده تأمین

 هاي قابل قبولی در دهند، باید اطمینان حاصل نمایند که روش انتخابی از حداقل می

  .خصوص توان ایفاي تعهدات برخوردار باشد

، وجـوهی کـه   )نپـس از وقـوع بحـرا   (نگـر   مالی گذشته تأمیندر سازوکارهاي 

گیرند، تنهـا از   استفاده قرار می موردها  سپرده  بیمهجهت پوشش براي ایفاي تعهدات 

هاي عضو و هنگامی که بانکی ورشکست شده و نیاز به پوشش مطالبات ایجـاد   بانک

ها اندك بـوده و یـا اصـالً     در مواقعی که ورشکستگی بانک. گردد شده است، اخذ می

  
1  . Risk-adjusted Differential Premium System 

2. Ex - ante  

3  . Ex - post  

4. Hybrid  
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هاي اداري مرتبط با وصول  حق بیمه کمتر و کاهش هزینه رخ ندهد، به دلیل وصول

، سـپرده   بیمـه هـاي   ، در این نوع نظـام ها و نیز کاهش هزینه مدیریت وجوه حق بیمه

هاي عضو وارد  فشار کمتري به بانک) کند که وجوه کمتري را از نظام بانکی اخذ می(

سـی فـوري بـه وجـوه     نگر، دستر مالی گذشته تأمینبراي اثربخشی سازوکار . شود می

، وجـوهی را بـراي ایفـاي    سپرده  بیمهگونه مؤسسات  این زیرا(پشتیبان ضروري است 

  ). تعهدات در مواقع مقتضی در اختیار ندارند

نگـر،   گذشـته  سـپرده   بیمههاي  توجه به این نکته مهم است که بسیاري از نظام

بـه عنـوان   (گیرنـد   کار می ز بهنگر را نی آینده سپرده  بیمههاي  الزامات و ابزارهاي نظام

هـاي اضـافی و دریافـت عوایـد حاصـل از       هـا، وصـول هزینـه    مثال افزایش حق بیمه

هـاي    بـه عنـوان نظـام    سـپرده   بیمـه هاي  گونه نظام توان از این از این رو، می). تصفیه

  .گانه نام بردیا دو 1ترکیبی سپرده  بیمه

 :ها سپرده  بیمهمالی  تأمینبدون در نظر گرفتن اینکه کدام یک از سازوکارهاي 

شـوند،   انتخـاب مـی   ،قبل از وقوع بحران و یا پس از وقوع بحران یا ترکیبی از آن دو

 آنهـا ها باشد، زیرا  باید بر عهده بانک سپرده  بیمههاي  مسئولیت عمده پرداخت هزینه

منـد   بهـره  مـؤثر  سـپرده   بیمـه ز داشـتن یـک نظـام    و مشتریانشان به طور مستقیم ا

هاي ویژه، مانند یک بحـران سیسـتمی کـه ثبـات      به هر حال، در موقعیت. شوند می

  نظــام مــالی در معــرض خطــر اســت، ایــن موضــوع از اهمیــت چنــدانی برخــوردار   

  .باشد نمی

  آگاهی عمومی 

ضـروري اسـت    ،سـپرده   بیمهبه منظور اثربخشی یک نظام  :آگاهی عمومی ـ12اصل 

آگـاهی   سـپرده   بیمـه هـاي   که عموم مردم به طور مستمر در مورد مزایا و محدودیت

  .یابند

   

  
  .نگر نگر و آینده هاي بیمه سپرده گذشته ترکیبی از نظام .1
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  :توضیحات و رهنمودها

از جمله سطح (ها، ماهیت و چگونگی عملکرد آن  سپرده  بیمهآگاهی عمومی در مورد 

اي در تقویـت   ، نقش قابل مالحظـه )ایفاي تعهدات فرایندو دامنه پوشش و چگونگی 

  .کند سالم ایفا می سپرده  بیمهیک نظام 

باید به منظور حفظ و تقویت اعتماد عمـومی، بـه    سپرده  بیمهتمامی مؤسسات 

گذاران را از مسائل مربـوط بـه نظـام     طور دائم و مستمر، عموم مردم باالخص سپرده

رنامه مربوط به آگاهی عمومی باید به روشنی تعیین اهداف ب. آگاه نمایند سپرده  بیمه

، سـازگاري داشـته   سـپرده   بیمـه شود و همچنین با اهداف و الزامات حاکمیتی نظام 

  .باشد

بایـد بـه طـور     سـپرده   بیمههنگام طراحی یک برنامه آگاهی عمومی، مؤسسات 

از جملــه عمــوم مــردم، (هــا  و زیرگــروه) عمــده(هــاي هــدف اصــلی  شــفاف، گــروه

کارگیري گسـتره متنـوعی    هب. را تعریف نمایند) هاي عضو و غیره گذاران، بانک پردهس

هـاي   توانـد در حصـول اطمینـان از انتقـال پیـام      هاي ارتبـاطی مـی   از ابزارها و کانال

  .به مخاطبین مورد نظر، کمک نماید سپرده  بیمهمؤسسات 

ادن بـه عمـوم   د کننده سپرده مسئولیت اصلی آگاهی به طور کلی، مؤسسه بیمه

هاي عضو و دیگر اجـزاي شـبکه    را بر عهده داشته و باید با بانک سپرده  بیمهدر مورد 

ایمنی نظام مالی ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا اطالعـات منتشرشـده از انسـجام و    

در ایـن زمینـه    آنها الذکر و کارکنان  فوق مؤسساتتمامی . افزایی برخوردار باشند هم

  .باشند احد میداراي یک نقش و

هاي آگاهی عمومی باید بر مبناي سطح مطلوب آگاهی  الزم براي برنامه  بودجه

ایـن امـر بـراي مؤسسـات     . ن شـود هـا تعیـی   سـپرده   بیمهمخاطب مورد نظر در مورد 

ارزیابی مستقل و مـنظم از سـطوح آگـاهی     جهت مؤثرکننده سپرده، یک اقدام  بیمه

تر، درخصوص ورشکستگی یـک   ده باید پیشکننده سپر مؤسسات بیمه. عمومی است

یا چند بانک و یا وقوع بحران سیستمی یک برنامه اقتضایی آگـاهی عمـومی تـدوین    

  .کند
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  گزیده مباحث قانونی

باید پس از انفصال از  آنهاو کارکنان  سپرده  بیمهمؤسسات  :حمایت قانونی ـ13اصل 

کـه  (اخذ تصمیمات یا اقداماتشـان   دلیلمسئولیت، در برابر پیگردهاي قانونی که به 

البته این افراد باید ملزم بـه  . گیرد، حمایت شوند صورت می) از روي حسن نیت بوده

رعایت قوانین و مقررات در زمینه تضاد منافع در این خصـوص گردنـد تـا در مواقـع     

هـاي قـانونی و اداري و    حمایت قانونی بایـد در چـارچوب رویـه   . لزوم پاسخگو باشند

هاي مربـوط بـه جبـران     شرایط مناسب تعریف شود و در مواقع مقتضی، هزینهتحت 

 .خسارت را پوشش دهد

یـک مؤسسـه    :نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگی یک بانک ـ14اصل 

ربط باید اختیار داشته باشـند تـا از مسـببین     کننده سپرده یا سایر مقامات ذي بیمه

  .دورشکستگی بانک، غرامت دریافت نمای

  : توضیحات و رهنمودها

تواند باعث کاهش انگیزه اشخاص در پیشبرد  هاي حقوقی و قانونی می فقدان حمایت

و سـایر   سـپرده   بیمـه فعاالنه وظایف محوله گردد، به ویژه، در مواردي که مؤسسـات  

اعضاي شبکه ایمنی نظام مـالی بـر تشـخیص بـه موقـع، مداخلـه و حـل مشـکالت         

 تـأمین چنـد رویکـرد بـراي    . کیـد دارنـد  ورشکسـتگی تأ هاي در معرض خطـر   بانک

  : ند ازا عبارت آنهاترین  هاي قانونی وجود دارد که رایج حمایت

 در حـین   آنهـا هاي قانونی مدنی و کیفري، درخصوص اقداماتی کـه   حمایت

 .اند ده یا به دالیلی انجام ندادههاي قانونی خود انجام دا انجام مسئولیت

  ها هکننده سپرد به نهاد بیمهاعطاي مصونیت قانونی 

 یا پرداخت غرامت (هاي وارده  گنجاندن مفاد مناسب درخصوص جبران زیان

 در قراردادهاي استخدام) یا تاوان

 ترکیبی از این رویکردها 

هـایی بـراي انجـام صـحیح و خـوب       نمودن مشوق به هر حال، به منظور فراهم
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طـه بایـد مفصـل و بـدون ابهـام      وظایف محوله، قوانین، مقـررات و قراردادهـاي مربو  

ربط، نباید حمایت را مشروط نمایند به اینکـه   همچنین مقررات و قوانین ذي. باشند

  .انگاري نباشند اذ شده منطقی بوده یا از روي سهلاقدامات و تصمیمات اتخ

اگرچه رویکردهاي متعددي براي حمایت قانونی وجود دارد، اما در مواقعی کـه  

و دیگر اعضاي شبکه ایمنی نظام مالی، به  آنهاسپرده، کارکنان کننده  مؤسسات بیمه

شوند، باید از حداقل حمایت در برابر اقامه دعـوا   هر دلیل از ارائه خدمات منفصل می

کـه از روي   آنهـا شـده توسـط    شـده و اقـدامات انجـام    درخصوص تصـمیمات اتخـاذ  

  . نیت بوده است، برخوردار باشند حسن

ویی شـفاف وجـود   در آن پاسخگحمایت قانونی باید در محیطی انجام شود که 

دارد، بدین مفهوم که اشخاص، در عین حال که باید به لحاظ قانونی مـورد حمایـت   

قرار گیرند، باید ملزم به رعایت قوانین، مقررات و یا ضوابطی درخصوص تضاد منـافع  

. باشند، تا اطمینان حاصل شود که همواره نسبت به عملکرد خـود پاسـخگو هسـتند   

هـاي وارد آمـده    اید با رعایت حقوق اشخاصی که خسارتدر نهایت، حمایت قانونی ب

 بـر (شـود   کننده سپرده یـا مراجـع دیگـر جبـران مـی      از سوي مؤسسات بیمه آنهابه 

  . سازگاري داشته باشد) هاي بدهی خاص کشور نظام اساس

داده  کننده سپرده، یا مرجع مرتبط دیگر باید ایـن اختیـار   به یک مؤسسه بیمه

کارکنـان،   ماننـد (انـد   اصی که در ورشکستگی بانک مقصر بودهشود که بر علیه اشخ

ت مدیره، حسابرسان و یا سـایر عوامـل مـرتبط بـا ورشکسـتگی      مدیران، اعضاي هیأ

توانـد موجـب    این کار مـی . ، اقامه دعوي نماید)بانک یا بانک در معرض ورشکستگی

و کـاهش   کننـده  بیمـه بهبود و تسریع در بازسازي و دریافت غرامت توسط مؤسسـه  

  . ها شود هایی قوي در مقابل تخطی اثرات مخاطرات رفتاري با قرار دادن مشوق

  اقدامات الزم پس از ناتوانی بانک در ایفاي تعهدات

تشخیص سریع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پـس از نـاتوانی    ـ15اصل 

که ایمنی نظام به عنوان بخشی از شب سپرده  بیمهمؤسسات : هداتعبانک در ایفاي ت

مالی، باید قادر به تشخیص سریع، دخالت بـه موقـع و اتخـاذ اقـدامات الزم هنگـام      
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  .ناتوانی بانک در ایفاي تعهدات باشند

بینی زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالی براي یک بانک  پیش

اید بـا  و یا تشخیص مقطع زمانی که بانک دچار مسائل و مشکالت مالی شده است، ب

که توسط اعضاي شبکه ایمنـی تعریـف شـده    (سرعت و بر اساس معیارهاي مناسب 

  .و نیز با استقالل عملیاتی و اختیار عمل صورت گیرد) است

 :هاي اقدامات اثربخش پس از ناتوانی بانـک در ایفـاي تعهـدات   فرایند ـ16اصل 

پـذیر،   مؤسسات سپردههدات هاي اقدامات اثربخش پس از ناتوانی در ایفاي تعفرایند

  :اي باشد که گونه باید به

از جمله بازپرداخت بـه موقـع، بـدون    (، تعهدات خود را سپرده  بیمهمؤسسات ـ 

 .ایفا نمایند) ها و عادالنه سپردهاشتباه 

 .شفتگی بازار را به حداقل برسانندها و آ هزینهـ 

 .هاي خود را ترمیم نمایند داراییـ 

هـاي   مال، اقدامات تنبیهی و انضباطی را از طریـق راه در صورت قصور و یا اهـ 

 .قانونی، با شدت بیشتري اعمال نمایند

و یا سایر اعضاي مرتبط در شبکه ایمنـی نظـام    سپرده  بیمهبه عالوه مؤسسات 

پـذیري را بـراي کمـک بـه ابقـاي       مالی، باید اختیار داشته باشند تا سازوکار انعطاف

هـا و   اي مناسب از دارایی رقراري امکان تملک مجموعهوظایف مهم بانکی، به وسیله ب

آوردن امکـان   به عنـوان مثـال فـراهم   ( هاي بانک ورشکسته، فراهم آورند تقبل بدهی

گذاران به وجوهشان و ادامـه فعالیـت تصـفیه و نقـل و انتقـال       دسترسی دائم سپرده

  ).بانکی

  :توضیحات و رهنمودها

 هـاي نظـارت، مقـررات احتیـاطی و     زمینـه در  سـپرده   بیمـه هاي مؤسسات  مسئولیت

هاي در معرض ورشکستگی، با در نظـر گـرفتن    گیري در مورد مشکالت بانک تصمیم

کننده اختیارات و الزامـات اعضـاي شـبکه     شرایط هر کشور، متفاوت بوده و منعکس

  هـاي   نظـر از مسـئولیت   به هـر حـال، صـرف   . باشد ایمنی نظام مالی در آن کشور می
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هـا و   اي نظـارت بـر بانـک   هـ  کننده سپرده در هـر کشـور، شـیوه    یمهخاص مؤسسه ب

هـاي در معـرض    گیـري در مـورد بانـک    و نیز چگونگی تصمیم آنهانمودن  مند ضابطه

در آن کشـور   سـپرده   بیمـه ها و دیگر ابعاد نظام  اي بر هزینه ورشکستگی، تأثیر عمده

  . خواهد داشت

این زمینه، بپذیرد که تعیـین و   نکته حائز اهمیت این است که نهاد مسئول در

شـود یـا اینکـه انتظـار      شناسایی زمانی که یک بانک با مشکل مالی جدي مواجه می

رود با چنین مشکالتی مواجه شود، باید به موقع و تا حـد امکـان سـریع باشـد و      می

ها بایـد بـر اسـاس معیارهـاي      رسیدگی به مشکالت این قبیل بانک فرایندمداخله و 

توانـد بـه کـاهش هزینـه اقـدامات مقتضـی پـس از         این امر می. م پذیردمناسب انجا

ناتوانی بانک در ایفاي تعهدات خـود و پیشـگیري از سـردرگمی در مواقـع بحرانـی،      

هاي داراي مشکل در بین کشـورها متفـاوت    معیارها براي تشخیص بانک. کمک کند

الزامـات   مینتـأ مواردي مانند نگرانـی در خصـوص توانـایی یـک بانـک بـراي       . است

بودن سطح نقدینگی در دسترس بانک، کاهش ارزش و یـا کیفیـت    اي، پایین سرمایه

احتیـاطی بانـک از آن   رد عملکرد و رفتار نامطمئن و غیرهایی در مو ها و یافته دارایی

  . باشند جمله می

اقدامات الزم پس از نـاتوانی بانـک در ایفـاي تعهـدات بـه سـه طریـق انجـام         

که اساساً شامل انحالل بانـک  ( گذاران سپردهو بازپرداخت مطالبات  تصفیه: پذیرد می

 اندازي مجـدد فعالیـت   هاي بانک و کمک مالی براي راه ، خرید و فروش دارایی)است

کننده سپرده یا سایر اعضـاي شـبکه ایمنـی نظـام      عالوه بر این، مؤسسه بیمه. بانک

پذیري را به منظور کمک بـه حفـظ وظـایف مهـم      مالی باید بتوانند سازوکار انعطاف

هـا و   اي مناسـب از دارایـی   مجموعـه بانکداري از طریق ایجاد تسـهیالت بـراي تملـک    

به عنوان مثال از طریق اسـتفاده از یـک   . (تعهدنمودن دیون بانک ورشکسته ایجاد نمایند

  ).کردن بانک ورشکسته به طور موقت بانک واسطه، مساعدت و یا اداره

اي تعهـدات مـالی و دیگـر    عدم توانایی براي ایف/ ین مربوط به ورشکستگیقوان

گونه قـوانین   گیري دارند، زیرا این ها براي تصمیم ثیر بسزایی بر حق انتخابقوانین، تأ
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اي در بین کشورها متفاوت بوده و در برخی موارد ممکن اسـت   به طور قابل مالحظه

ـ . اجراي یک روش خاص، با مشکل مواجـه شـود   هـا و   اهمیـت ویـژه بانـک    دلیـل ه ب

عـدم توانـایی بـراي    / ند، قـوانین ورشکسـتگی   ا مایل سیاستگذاران، آنهاورشکستگی 

ها از این قبیـل   سنجی خروج منضبط بانک ایفاي تعهدات مالی را براي بررسی امکان

در ایـن رابطـه، بایـد ایجـاد نظـامی مسـتقل       . مشکالت، مورد تجدید نظر قرار دهند

نظر قـرار  ها در ایفـاي تعهـدات خـویش، مـد     انکالزم پس از ناتوانی ب جهت اقدامات

  .گیرد

  گذاران و ترمیم ها به سپرده بازپرداخت سپرده

ها موظـف اسـت    سپرده  بیمهنظام  :گذاران ها به سپرده بازپرداخت سپردهـ 17اصل 

. دفـرآهم آور  ،انـد  که بیمه شـده  را گذاران به وجوه خود امکان دستیابی سریع سپرده

باید پیشـاپیش از بـه وجـود آمـدن احتمـالی شـرایط        سپرده  بیمهبنابراین مؤسسات 

 سـپرده   بیمههمین طور امکان دسترسی مؤسسات . ها مطلع گردند بازپرداخت سپرده

  .گذاران، از قبل باید فراهم شود به اطالعات سپرده

د هـاي خـود را تـا حـدو     گذاران به طور قـانونی حـق دارنـد کـه سـپرده      سپرده

  :گذاران برسد باید به اطالع سپرده زیردر همین راستا موارد . دریافت دارند شده بیمه

 ها بازپرداخت سپرده فرایندشرایط و زمان شروع ـ 

 ها جدول زمانی بازپرداخت سپردهـ 

ین در صــورتی کــه چنــ(هــاي مــوقتی  پرداخــت یــا پرداخــت شــرایط پــیشــ  

 )هایی وجود داشته باشد برنامه

 اي قابل اجرا مهپوشش بیحدود ـ 

باید در اجراي اقـدامات   سپرده  بیمهمؤسسات  :بازسازي و دریافت غرامت ـ18اصل 

هاي بانک ورشکسته استفاده  مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود، از اموال و دارایی

یـا هـر    سـپرده   بیمهکه توسط مؤسسات (هاي بانک ورشکسته  مدیریت دارایی. کنند

بایـد بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات بازرگـانی و صـرفه        ) شود نجام مینهاد دیگري ا

 .هدایت گردد آنهااقتصادي 
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  :توضیحات و رهنمودها

گذاران قبـل از ورشکسـتگی و تعطیلـی بانـک،      دسترسی به اطالعات ضروري سپرده

بازپرداخـت را   فراینـد سوابق شده، زمان تکمیـل   باعث کاهش احتمال دستکاري در

ها و  باید نظام سپرده  بیمهدر نظام . کند اعتماد عمومی نیز کمک میکوتاه و به حفظ 

بانـک در   گـذاران  سـپرده هاي الزم جهت بررسی مقدماتی و به موقع اطالعات فرایند

به سـرعت   زیرمعرض خطر ورشکستگی تدارك دیده شود تا موضوعاتی مانند موارد 

  :تعیین گردند

 دهاي چه اشخاصی باید بازپرداخت شون سپرده.  

 هستند سپرده  بیمهتر از حد  هایی که پایین میزان سپرده.  

  بـراي آن  (جبـران  / سـازي  گذاران پـس از خـالص   مطالبات سپردهباقیمانده

  ).کنند استفاده می سازوکاراي که از این  سپرده  بیمههاي  نظام

ها و مسئولیت مدیریت مطالبـات و تـرمیم    به هر حال در نقش مدیریت دارایی

و دیگر اعضاي شبکه ایمنـی نظـام    سپرده  بیمهکه توسط مؤسسات ) دریافت غرامت(

هـاي   در مواقعی کـه پرداخـت  . اي وجود دارد شود، تفاوت قابل مالحظه مالی اجرا می

گیـرد، مؤسسـه    یک بانک صورت میبه طور کلی بالفاصله پس از تصفیه  سپرده  بیمه

، متعهد است و مطالبـات  شده بیمهگذاران  معموالً نسبت به حقوق سپرده سپرده  بیمه

اگـر  . کند ها را به طور فعال مدیریت و براي آنها پرونده ایجاد می سپرده  بیمهناشی از 

گــذار بــه ســرعت پرداخــت نشــود یــا کیفیــت ســوابق و مــدارك   مطالبــات ســپرده

گذار  شود، مناسب نباشد، ممکن است سپرده اران که نزد بانک نگهداري میگذ سپرده

  ). تشکیل پرونده دهد(مطالبه نماید  سپرده  بیمهطلب خود را از مؤسسه 

 فراینـد هـاي حساسـی را در    ، نقـش سـپرده   بیمـه در برخی از موارد، مؤسسات 

دهنـده،   ام، بـه عنـوان یـک و   بـراي مثـال  (کننـد   ایفـا مـی  ) دریافت غرامـت (ترمیم 

هـا را نداشـته باشـد،     شحتی اگر این نق). کننده کننده یا وصول تصفیهدهنده، اعتبار

کننـده سـپرده ممکـن اسـت مـدیر تصـفیه را تعیـین یـا نقـش قابـل            مؤسسه بیمه

تصفیه از طریق سایر ابزارها همچون نظارت بر مدیر تصفیه یـا   فراینداي در  مالحظه
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 ءدر سایر موارد، این گونه وظـایف جـز  . شته باشدهاي اعتباري دا مشارکت در کمیته

تحـت هـر شـرایط،    . ی اسـت مسئولیت سایر نهادها در درون شبکه ایمنی نظام مـال 

هاي عضو را از عواید دریافـت غرامـت و تـرمیم     کننده سپرده باید بانک مؤسسه بیمه

  . هاي پس از ورشکستگی شریک سازدفرایندحاصل از 

قائـل شـده اسـت،    گـذار، اولویـت    بـراي سـپرده   اآنهـ در کشورهایی که قوانین 

) شـده  بیمهگذاران  به جانشینی سپرده(کننده سپرده  نشده و بیمه گذاران بیمه سپرده

هـاي بانـک    عموماً نسبت به دیگر بسـتانکاران، در دریافـت غرامـت از محـل دارایـی     

بـه  گـذاران   در کشورهایی که رسیدگی به مطالبات سپرده. ورشکسته ارجحیت دارند

ها باید با قـانون   پذیرد، استفاده از این روش انجام می 2یا جبرانی 1سازي روش خالص

  . مربوط به عدم توان بازپرداخت دیون سازگاري داشته باشد

دریافـت  (تـرمیم   فراینـد هاي یک بانک ورشکسـته و   پایان، مدیریت دارایی در

ایـن بـه   . انجام شـود  هاآنباید با توجه به مالحظات تجاري و صرفه اقتصادي ) غرامت

هـا، عمـق و وضـعیت بازارهـا، وجـود       کردن عواملی چون کیفیت دارایی معناي لحاظ

مهارت در مدیریت دارایـی و مـدیریت تقاضـا، الزامـات قـانونی مربـوط بـه تقاضـاي         

  .باشد ها و اهداف حاکمیتی می دارایی
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2  . Set-off 


