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دیدگاه و نظرات ارائهشده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی میباشد ،لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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چکیده
بانکها نقشی حیاتی در سالمت اقتصاد ایفا میکنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
این پیوند حساااساایت بادی پدیده توقو و ورگاابساات ی بانای در نظا های پولی دنیا را آگاابار میسااا.د .در واق پس ا.
بحرانهای مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سااا  ۲۰۰۸میالدی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و سااالمت اقتصاااد به اثبات
رسااید و ایداد ثبات مالی و مقاو سااا.ی اقتصاااد در مقابت تبعات ناگاای ا .توقو بانکها و سااایر نهادهای مالی ا .اهمیت
ب سزایی برخوردار گد .این امر .مینه افزایش توجه سیا ستگذاران در ک شورهای مختلو ن سبت به ایداد و یا تو سعه نظا
خاص توقو بانای (گزیر) را فراهم سااااخته اسااات .در حا حاضااار در حقوی ایرانر در مواجه با پدیده توقو بانایر ا.
گیوهها و مبانیسمهای رایج در نظا خاص گزیر (که تالگی مقد بر پیگیری اعال ورگبست ی است) استفاده نمی گود.
این در حالی ا ست که در گرایط کنونی عد جامعیت قوانین مرتبط با حو.ه توقو و ور گب ست ی بانای در ک شور و نیا .به
وض ا قواعد بهتر و متناس اب با ماهیت توقو و ورگاابساات یهای بانای (در راسااتای جلوگیری ا .پدیدههای ناخوگااایندی
مانند بیثباتی مالی) بیش ا .پیش آگبار گده است .ا .اینرو در این مقاله تالش می گود که با بهرهگیری ا .روش تحلیلی-
توصاایفیر پس ا .مروری بر قوانین جاری و مرتبط کشااور در حو.ه توقو و ورگاابساات ی بانای به خالءها و کاسااتیهای
قوانین موجود اگاااره گااود و با واکاوی لزو اتخاذ تدابیر ویژه برای بانکها در مبحث توقو و ورگاابساات ی بانای به این
سوا که آیا در نظا حقوقی ایران جایگزینی نظا ورگبست ی متعارف با نظا گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی نیا .است؟
پاسخ داده گود.
کلمات کلیدی :ثبات مالیر توقور ورگبست ی بانکر گزیر.
طبقهبندی G33 ،G21 :JEL

 1پژوهشگر پژوهشبده پولی و بانای؛ z.biyabani@yahoo.com

 .۱مقدمه
در دههای اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف ساایسااتم اقتصااادیر بیش ا .پیش در ساایاسااتگذاریها مورد توجه قرار
گرفته است .ثبات مالی (مانند پدیده سالمت) معمودً با مفهو مخالو آن توضیح داده می گود .همانگونه که گفته می گود
انسان سالمر انسانی است که هیچ بیماری در حا حاضر سالمت وی را تهدید نارده و به طور بالقوه نیز در معرض ابتال به
یک بیماری جدی قرار ندارد؛ ثبات مالی نیز به وضعی گفته می گود که بحرانهای مالی سیستماتیکر ثبات اقتصاد کالن را
تهدید ننماید (نیلیر  .)1۳۸۴ا .نظر مفهو گناسی ثبات مالی به گرایطی اطالی میگردد که سیستم با گرایط بحرانی مواجه
ن شده با گد یعنی اجزای ت شبیتدهنده یک سی ستم مالی (بانکها و مو س سات سپردهپذیر و سرمایهگذاریر با.ار سرمایه
وگرکتهای بیمه) ا .استحبا و عملبرد مناسب برخوردار باگند. .یرا تمامی اجزای سیستمهای مالی در اقتصاد به یبدیگر
مرتبط بوده و در صورت برو .عد تعاد در یبی ا .اجزار ثبات مالی کت سیستم دچار بیثباتی میگردد (.ارعی و کمیدانیر
 .)1۳۹1گواهد تاریخی و تدربه بحرانهای مالی به ویژه بحران سا های  ۲۰۰۹ -۲۰۰۸میالدی ن شان میدهد که من شأ
اصاالی وقوب بحرانهای مالی بانکها بودهاند و پدیده توقو و ورگاابساات ی بانکها و سااایر نهادهای مالی مهمر بیثباتی
مالی و اقتصادی را به دنبا داگته است .به عبارت دیگر عواملی که در نهایت به توقو یا ور گبست ی بانکها و موسسات
اعتباری مندر میگااوندر هر کدا به تنهایی میتوانند باعث برو .اختال در نظا پولی و بانای گااوند .باید توجه داگاات که
وقوب بحران برای بانکها و مو س سات اعتباری اگرچه به نظر میر سد امری غیرمنتظره و گگفتآور با گد اما ا .دهه هفتاد
میالدی این موضوب امری متداو و گای بودهاست .گزارگات حاکی ا .آن است که ا .سا  1۹7۰تا  ۲۰11میالدی بالغ بر
 1۹۰بانک تدربه بحران را داگتهاند و کشورهایی همچون آرژانتین و جمهوری کن ور بیش ا .دو بار با بحران سیستماتیک
مواجه گدهاند (لوون و ولنسیار .)۲۰1۳
گواهد برو .بحرانهای بانای در چند دهه اخیر ن شاندهنده وجود ضعو در مقررات ور گب ست ی عمومی در برخورد
با پدیده توقو بانای اساات .به عبارت دیگر فقدان یک سااا .و کار مناسااب برای رساایدگی به وضااعیت بانکهای متوقو و
ورگبسته یبی ا .عوامت تشدید بحرانهای مالی اخیر بودهاست .این امر قانون ذاران در سراسر جهان را بر آن داگت که در
پی وض قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب ناگی ا .این پدیده باگندر .یرا مواردی همچون وجود خطر سیستمی
بر اثر ساااالب اعتماد عمومی به نظا بانایر نقش ویژه بانک در نظا مالیر اولویت حفظ تمامیت نظا مالی بر حقوی
ب ستاناارانر لزو نظارت ویژه بر فعالیتهای بانای و وجود مرحله پیشور گب ست ی برای بانکها و مواردی ا .این د ست
موجب تمایز مقررات ورگبست ی بانک ا .سایر تدار است.
بحث پیرامون لزو و ض قواعد خاص برای بانکها مو ضوب جدیدی نی ست و به اوایت قرن بی ستم یعنی .مانی که موج
ورگاابساات ی بانکهار سااراساار ایادت متحده آمریبا و اروپا را فرا گرفت برمیگردد .بحران بانای دههی سااو قرن بیسااتم
میالدی نیز موجب گد که برای حمایت ا .اقت صاد ملی در برابر بیثباتی مالی و نیز حمایت ا .ا گخاص سپردهگذار در برابر
ضاارر و .یانر روشهای خاصاای برای نظارت وکنتر ایداد گااود .در واق در سااا های اخیر با تبدیت گاادن موضااوب ثبات
مالی به یبی ا .اهداف اصلی سیاست ذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حو.هر توجهات
ب سیاری ا .سوی ک شورهای مختلو ن سبت به ایداد و یا تو سعه نظا خاص توقو بانای (گزیر )1به عنوان رکن مهمی در
ثبات مالی مبذو گااادهاسااات .به عبارت دیگر ایداد ثبات مالی و مقاو ساااا.ی اقتصااااد در مقابت تبعات ناگااای ا .توقو
بانکها و سایر نهادهای مالی به ویژه پس ا .بحران مالی سا  2008میالدی اهمیت بسزایی یافته است.
Resolution

1

باید توجه داگت که بحرانهای بانای به ددیت گوناگونی اتفای میافتند اما وجه اگتراک بسیاری ا .آنها توقو خدمات
کلیدی بانکها ا .جمله خدمات پرداخت و تسااویهر تسااری بحران ا .بانکهای بحران.ده به بانکهای سااالم و بالتب ایداد
اختال جدی در نظا اعتباری و در نهایت تالش دولت ها برای ندات نظا بانای با تایه بر مناب عمومی بودهاساااات
(ولنسیا و لوونر .)۲۰۰۸
در حا حاضر در حقوی ایرانر در مواجه با پدیده توقو بانایر ا .گیوهها و مبانیسمهای رایج در نظا خاص گزیر که
تالگاای مقد بر پیگیری اعال ورگاابساات ی اسااتفاده نمیگااود .این در حالی اساات که نظا های پولی و بانای در دنیار در
راسااااتای برقراری ثبات مالی و با درف گرفتن ا .تدربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف به جایگاه کلیدی با نک ها در
اقت صاد سعی میکنند .مانی که مر.های سالمت بانای تو سط یک بانک گب سته می گود با اعما اقداماتی امبان با.گ شت
بانک را در مساایر سااالمت بانای فراهم سااا.ند و در صااورتیکه موفق به این امر ن شااتند نظا خاص گزیر را در راسااتای
جلوگیری ا .پدیده ور گب ست ی .ودهن ا عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوب پدیده ور گب ست یر هزینهها و تبعات
اقتصاااادی و غیراقتصاااادی آن به حداقت ممبن کاهش یابد .در گااارایط کنونی عد جامعیت قوانین مرتبط با حو.ه توقو و
ور گب ست ی بانای در ک شور و نیا .به و ض قواعد بهتر و متنا سب با ماهیت توقو و ور گب ست یهای بانای در را ستای
جلوگیری ا .پدیدههای ناخوگایند منتج ا .این پدیده همچون بیثباتی مالی بیش ا .پیش آگبار گدهاست.
لذا در مقاله پیشاارو سااعی میگااود در ابتدا لزو اتخاذ تدابیر ویژه برای بانکها در مبحث توقو و ورگاابساات ی بانای
مورد برر سی قرار گیرد .سپس با مروری بر قوانین جاری و مرتبط ک شور در حو.ه توقو و ور گب ست ی بانای ا گارهای به
خالءها و کاسااتیهای قوانین موجود گااود .در ادامه به نظا خاص گزیرر تفاوت آن با ورگاابساات یر ابزارها و گاایوههای
مرسو در این نظا پرداخته میگود و در پایان نیز جم بندی به همراه توصیههای سیاستی در راستای اصالح و بهبود وض
موجود ارائه خواهد گد.
پیشینه تحقیق
در خصاااوص نظا ورگااابسااات ی متعارف مطالعات داخلی و خارجی مختلفی به ویژه با تاکید بر آ.مونها و مد های
پیشبینی ورگبست ی صورت گرفتهاست .بیشتر این مطالعاتر ورگبست ی را در حو.ه گرکتها مورد بررسی قرار دادهاند.
آلتمن )1۹۶۸( 1با ببارگیری روش تحلیت ممیزی چند متغیره و نسااابتهای مالیر معروفترین مد پیشبینی درماندگی
مالی را به نا  Z1 –scoreبرای گرکتهای بور سی ارائه داد .ا سپرین یت)1۹7۸( ۲ر نیز همانند آلتمن ا .تحلیت ممیزی
چند متغیره اساااتفاده کرد و با چهار نسااابت مالی ا .دادههای  40گااارکت تولیدی به طراحی مد در این حو.ه پرداخت.
.میسبی)1۹۸۴( ۳ر تا ()1۹۹1ر البسیجیبو و هولیستا)۲۰۰1( 4ر آلفارو و گارسیا)۲۰۰۸( 5ر مرینااو رانت)۲۰1۴( 6
ا .دیگر محققین خارجی هسااااتند که با بهرهگیری ا .مد ها و روش های آماری به حو.ه ورگاااابساااات ی ورود کردهاند .ا.
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مطالعات خارجی اندا گااده در حو.ه ورگاابساات ی بانای به مقاله دوتان و ویلیامز )1۹۸۰( 1میتوان اگاااره کرد .آنها در
مقاله مشااترک خود با عنوان «بانکهار ورگاابساات ی و مقرراتگذاری عمومی» اثر مقرراتگذاری عمومی بر ساااختار با.ار
سرمایهر ترکیب پرتفوی و احتما ورگبست ی بانکها را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که در راستای کاهش احتما
ورگاااابساااات ی بانکر باید قوانین عمومی تنها بر ترکیب و اندا.ه اورای بهادار قیمتگذاری گااااده رقابتی در پرتفوی بانک
(سااپرده یا سااها ) نظارت و کنتر داگااته باگااد .بار و همباران )1۹۹۴( ۲در مقاله خود با عنوان «پیشبینی ورگاابساات ی
بانکها :روشهای برآورد غیر پارامتریک» ن شان دادند که ن سبتهای کمت با توان آماری بادیی بانکهای ور گب سته و غیر
ورگااابساااته را رتبهبندی میکنند و میتوانند ورگااابسااات ی را قبت ا .وقوبر به جامعه مالی اطالبرساااانی کنند .کت

و گانتر۳

()1۹۹۵ر در مقاله مشااااترک خود با عنوان «تعیین احتما و ساااارعت ورگاااابساااات ی بانکها» با بهرهگیری ا .روشهای
اقتصادسندی و روش بنجمارکر سرعت اطالبر سانی نسبتهای کمت در رابطه با وضعیت سالمت بانکها را مورد بررسی
قرار دادند.کومار و راوی )۲۰۰7( 4در مقالهای با عنوان «پیشبینی ورگااابسااات ی در بانکها و گااارکتها با اساااتفاده ا.
تانیکهای آماری و هوگاامند» به بررساای جام کارهای صااورت گرفته در طو سااا های  1۹۶۸تا  ۲۰۰۵در به کارگیری
روشهای آماری و هوگاامند برای حت مسااپله پیشبینی ورگاابساات ی گاارکتها و بانکهای مواجه گااده با ورگاابساات ی
پرداختند .بران و دینس )۲۰11( 5در مقاله خود توقوهای بانای را در دهه  1۹۹۰مورد بررساای قرار دادند و نشااان دادند
که تاثیر «بزرگی بیش ا .ورگبست ی »6برای بانکهای بزرگتر و در گرایطی که کسری بودجه دولتی وجود دارد قویتر است.
عربی )۲۰1۳( 7در مقاله خود با عنوان «پیشبینی ورگااابسااات ی بانکها :مطالعه موردی ا .باناداری ساااودان برای دوره
.مانی  ۲۰۰۲تا »۲۰۰۹ر با دو روش آماریر گاخص کایت (مورد تایید بانک مرکزی سودان) را به منظور پیشبینی وضعیت
بانکها مورد آ.مون قرار داد .این نا تا سوکی ۸و کورت)۲۰1۴( ۹ر در مطالعه م شترک خود با برر سی مددد نظریه اقت صادر
الزامات ابزارها و مبانیسمهای گزیر را در ایداد ان یزه بر رفتار احتیاطی بانک مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که پس
ا .بحرانهای مالی اخیر مقرراتگذاران بانای اهمیت مبانیساااامها و ابزارهای موثر و مناسااااب گزیر را برای بانکها درک
کردهاند .کورت ( )۲۰1۵در مقاله خود تاثیر قوانین توقو بانای و گزیر را بر رگاااد واقعی اقتصااااد مورد بررسااای قرار داد.
نتایج تحقیق وی حاکی ا .آن اساااات که پیادهسااااا.ی نظا گزیر در رابطه با بانکهای متوقو ا .طریق غلبه بر مشاااابالتی
همچون مخاطرات اخالقیر بهبود تخصیص اعتبار و نظارت بانای میتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد واقعی داگته باگد.
در ایران هرچند مطالعات .یادی در مورد نظا ورگبست ی متعارف با تاکید بر مد های پیشبینی ورگبست ی صورت
گرفته اسااات اما بیشاااتر این مطالعات به حو.ه بانای ورود پیدا ناردهاند .همچونر مطالعات مهرانی و همباران )(1384ر
قدیریمقد و همباران )(1388ر نیببخت و گاااریفی )(1389ر کردساااتانی و همباران )(1390ر رساااتمی و همباران
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()1۳۹۰ر کردستانی و تاتلی ()1۳۹۳ر نورییوگانلوئی و خسروانی ( .)1۳۹۴گواهد حاکی ا .آن است که علیرغم اهمیت
و جایگاه ویژه بانکها در ک شور تاکنون مطالعات .یادی در حو.ه ور گب ست ی بانای به خ صوص قوانین و مقررات توقو
و ورگااابسااات ی بانای صاااورت ن رفتهاسااات .مقاله گاااقاقینژاد ( )1۳7۲ا .اولین مطالعاتی که در آن قوانین و مقررات
ورگبست ی مورد بررسی قرار گرفتهاست وی در مقاله خود با عنوان «مقررات ورگبست ی در حقوی ایران» این مقررات را
با توجه به جنبههای کاربردی آن در حو.ه کار و فعالیت گغلی حسابداران و حسابرسان تحت فصو کلیاتر مقررات قانون
تدارتر مقررات قانون تصفیه امور ورگبست ی و مقررات مختلو مورد توجه قرار دادهاست .قنبری ( )1۳۹۲در گزارگی
با عنوان «چهارچوب نهادی ورگاابساات ی» ویژگیهای کلیدی چهارچوب قانونیر نهادی و نظارتی راج به ورگاابساات ی
بانکها در دوران بحرانهای سااایساااتمی را مورد بررسااای قرار دادهاسااات .عزیزیانگیالن ( )1۳۹۲در گزارگااای با عنوان
«چهارچوب قانونی ورگبست ی بانکها در حقوی ایران» به ابهامات موجود در قوانین این حو.ه اگاره میکند و تصویب و
اجرایی گااااادن پیش نویس قانون بان اداری توسااااط با نک مرکزی را راه باری برای رف مشاااابالت این حو.ه میدا ند.
طباطبائینژاد ( )1۳۹۴در مقاله خود با عنوان «کاساااتیهای نظا ورگااابسااات ی بانکها در ایران» ا .رویبردی تحلیلی-
تطبیقی بهره گرفتهاساات و بیان میکند که ضاامن حفظ قواعد عمومیر اعما مقررات ویژهای ا .جمله مداخله بانک مرکزی
در فرآیند صاادور و اجرای حبم ورگاابساات ی امری ضااروری اساات .طالبی و گااریو.اده ( )1۳۹۴در مقاله خود با عنوان
«تهیه برنامه گزرد :روگی نو در مدیریت ری سک سی ستمی در نظا مالی»ر ضمن تاکید بر با.ن ری کلی در قوانین و مقررات
ناظر بر توقو و ناتوانی مالی بانکها و دیگر نهادهای مالی در کشور پیشنهاداتی را در قالب مواد قانونی جهت اضافه کردن
به قانون پولی و بانای و یا قوانین جایگزین آن ارا ئه داد ند .باقری و ثقوری ( )1۳۹۵در م قا له مشااااترک خود با عنوان
«پیشاااگیری ا .ورگااابسااات ی بانکها» برو .بحرانهای بانای در چند دهه اخیر را ناگااای ا .ضاااعو و کاساااتی مقررات
ورگبست ی عمومی در برخورد با این نوب ا .تدارت میداند .طالبی و گریو.اده ( )1۳۹۵در مقاله مشترک خود با عنوان
«نظا خاص ورگاااابساااات ی بانای (گزرد  )Resolutionرکن غایب گااااببه ثبات مالی در ایران» با بهرهگیری ا .دانش
نظریر تدربه جهانی و ملی و نیز اسااتانداردهای بینالمللی مواد قانونی د .را جهت نظا خاص ورگاابساات ی بانای برای
نظا مالی و اقتصادی ایران در قالب چهارده ماده طراحی و پیشنهاد کردند .گریو.اده ( )1۳۹۶در مقالهای با عنوان «نقد
نظا توقو و ور گب ست ی بانای در ایران و ضرورت سندی جایگزینی آن با نظا گزیر ()Resolutionبرای مقاو سا.ی
بخش مالی در کشااور»ر به این موضااوب اگاااره میکند که ایداد نظا گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاو سااا.ی نظا
اقتصادی امری ضروری است.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای بانکها در مبحث توقف و ورشکستگی
بانکها نقشی حیاتی در سالمت اقتصاد ایفا میکنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
این پیوند حساااساایت بادی پدیده توقو و ورگاابساات ی بانای در نظا های پولی دنیا را آگاابار میسااا.د .به همین دلیت
دولتمردان غالباً پس ا .برو .بحرانهای بانای و مشاااااهده اثرات آنر نساااابت به تدوین مقررات خاص در این .مینه اقدا
میور.ند .این قواعد اغلب در راسااتای دسااتیابی به اهداف عمدهای همچون تضاامین ثبات و امنیت مالیر حفظ سااالمت
فعالیتهای بانای و تامین گرایط رقابتی بین بانکها جهت بهبود خدمات بانای است.
به عبارت دیگرر بحرانهای اخیر در نظا های مالی سراسر جهانر پیوند نزدیک میان ثبات مالی و سالمت اقتصاد را به
اثبات رساااانده اسااات .ا .این روسااات که اقتصااااددانان ثبات مالی را به عنوان یک منفعت عمومی در نظر میگیرند و توجه

قانون ذاران را بدان ج لب میکن ند (هوکس1ر  .) ۲۰۰۰واضااااح اسااااات که این منف عت عمومی با پایین آوردن احت ما
ورگبست یهای بانای میتواند برآورده گود.
با این حا باید این ناته را در نظر داگاااات که حتی با وجود بهترین فعالیت ها در .مینهی قواعد احتیاطی و نظارتیر
ورگااابسااات ی برای بانکها به صاااورت محتمت وجود دارد .مواردی همچون ساااوءمدیریتر فعالیتهای متقلبانهر پذیرش
ریسااک بیش ا .اندا.ه و گاارایط نامساااعد با.ار ا .عواملی هسااتند که میتوانند مندر به برو .مشاابالت مالی جدید و حتی
باعث فروپاگی بانکها گوند.
در واق گواهد ن شان میدهد که در اکثر مواق وقوب بحران بانای مندر به ت شدید پدیده ور گب ست ی بانای می گود.
بحران بانای نیز در وضااااعیتی ر میدهد که توانایی بانکها در اجرای نقش واسااااطهای آساااایب دیده باگااااد (دیویس و
همباران۲ر  .)۲۰۰۸در بحران بانای بانکها با هدو ناگهانی ا .سااوی سااپردهگذاران برای برداگاات سااپردههایشااان مواجه
میگااوند (ولنساایا و لوون۳ر  .)۲۰۰۸در واق آگاهی عمو ا .ورگاابساات ی یک بانکر ساالب اعتماد سااپردهگذاران سااایر
بانکها به سااایساااتم بانای و به تب آن برداگااات ا .حسااااب را در پی خواهد داگااات که این امر میتواند مندر به وقوب اثر
دومینویی در اثر هراف فراگیر گااود .به طور کلیر وقوب ورگاابساات ی بانک در فرآیند اقتصااادی تأثیری تساالساالی دارد و بر
وضعیت بخشهای دیگر اقتصاد تأثیرگذار است .آثار سوئی که ا .ورگبست ی یک بانک ایداد می گودر بسیار گستردهتر ا.
آثار سوئی است که ا .ورگب ست ی یک مؤس سه غیر مالی ایداد می گودر ناتوانی یک بانک در اجرای دستورهای پرداختر
میتواند به اعتماد عمومی و نظا های پرداخت و تسااویه آساایب وارد کند (لوون و ولنساایار  .)۲۰1۳ددیت ساایسااتماتیبی
متعددی وجود دارد که بانک مرکزی یا دولت را مدبور میکند تا ا .ورگااابسااات ی بانکها جلوگیری کند .این مشااابت وقتی
حادتر میگااود که به قو معروف یک بانک «بزرگی بیش ا .ورگاابساات ی»ر «پیچیدگی بیش ا .ورگاابساات ی» و یا «بیش ا.
حد ورگبست ی دارای ارتباطات تن اتنگ» باگد (بران و دینس4ر  .)۲۰11یعنی بانک به قدری بزرگ و پیچیده است یا به
قدری با سایر بانکها و بخشهای مالی اقت صاد ارتباطات تن اتنگ دارد که نباید گذا گت تا ور گب سته گود .این مفهو به
این امر اگااااااره دارد که یک با نک دارای حدم و قدرت  .یادر میتوا ند هن ا برو .بحران ا .ح ما یت های عمومی برای
جلوگیری ا .سقوط خود استفاده کند .بنابر موارد ذکر گده به نظر میرسد که مقوله ورگبست ی بانای نیا .به توجه ویژه ا.
سوی قانون ذار دا گته با گدر در واق ماهیت خاص بانکها و نقش کلیدی آنها در بدنه اقت صاد ک شورها ح سا سیت م سپله
ورگبست ی بانای را نسبت به ورگبست ی دیگر تدار و فعادن اقتصادی آگبار میسا.د .این مسپله به خصوص با توجه به
تحودت نظا بانای در چند سا اخیر در ک شور اهمیتی دوچندان یافته ا ست (تقدیرر  .)1۳۹۲باید این ناته را مدنظر قرار
داد که به طور کلی در مبحث ورگبست ی بانای اهدافی متفاوت ا .ورگبست ی سایر تدار را گاهد هستیم به عنوان مثا
هدف عا در ور گب ست ی گرکتها افزایش ار.ش کلی گرکت ا ست اما اهداف خاص در ور گب ست ی بانای جلوگیری ا.
برو .ظواهر منفی ورگاابساات ی بانایر حفظ پایداری مالی و اطمینان عمومی به نظا مالی اساات .لذا باید توجه داگاات که
بانک به عنوان یک گااخص تداریر تفاوتهایی با دیگر تدار دارد که به اقتضااای اعما مقررات ورگاابساات ی با آنچه به
صورت عمومی بر سایر تدار اعما می گود نیز تفاوت خواهد دا گت .در حا حا ضر اکثر ک شورها با تاکید بر تمایز بین
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ور گب ست ی بانای با سایر ک سب و کارهار برای مواجه با پدیده توقو و ور گب ست ی بانای سا.وکارهای خا صی را مورد
توجه قرار دادهاند .م شخص است که نحوه برخورد با ورگب ست ی موس سات مالی میبای ست دارای نظامی خاص و جدا ا.
قوانین عادی .مانبر باگد .این امر ایداب میکند که تصمیمگیرندگانر سیاستگذاران و قانون ذارانر نظا خاص گزیر را در
راستای جلوگیری ا .پدیده ورگبست ی .ودهن ا مورد توجه قرار دهند .آگبار است که با در نظر گرفتن اهمیت سیستمی
بانکهار گناسایی و اقدا به موق قبت ا .سرایت مشبت بانک بحران.ده به سایر بخشهای اقتصاد امری کلیدی محسوب
میگودر در واق .مان برای رسیدگی به وضعیت یک بانک بحران.ده اندک میباگد و تاخیر در مواجه با این پدیده پذیرفتنی
نی ست .یرا باعث حاد گدن م سپله و هزینهبر گدن فرآیند گزیر خواهد گد .توجه به این ناته نیز ضروری ا ست که یبی ا.
مهمترین انتظارات ا .یک نظا گزیر موفق آن ا ست که خطر برو .ری سک سی ستمی را به حداقت ممبن کاهش دهد .در حا
حاضار گامار کشاورهایی که رویبرد تمایز بین ورگابسات ی بانای با ساایر کساب و کارها را پیگیری مینمایند به صاورت
مداو رو به افزایش میبا گد .در ک شور ما به این مو ضوب بهطور جدی و ویژه توجه ن شدها ست این در حالی ست که گرایط
کنونی بانکهای ک شور لزو اتخاذ تدابیر موثر به منظور حمایت ا .حقوی ذینفعان و حفظ سالمت سی ستمی نظا بانای
کشور و همچنین کاهش تبعات ناگی ا .وقوب این پدیده را کامالً ضروری ساختهاست.
بررسی قوانین مرتبط با توقف و ورشکستگی بانکی در ایران
در نظا حقوقی ایران براساااف قانون افالف  1329ه .ی .و قانون اعسااار و افالف  1۳1۰ه .ش .تفاوتی بین گااخص
تاجر و غیر تاجر وجود ندا گت تا ایناه در قانون تدارت م صوب  1۳11ضوابط خا صی برای ور گب ست ی ا گخاص تاجر
(حقیقی و حقوقی) در ضمن مواد ( )۴1۲تا ( )۵7۵دیده گد .در ماده ( )۴1۲قانون تدارت ور گب ست ی این ونه تعریو
گادهاسات « :ورگابسات ی تاجر یا گارکت تداری در نتیده توقو ا .تادیه وجوهی که بر عهده اوسات حاصات میگاود»...
(قانون تدارتر .)1۳11
یبی ا .نااتی که در این تعریو به چ شم میخوردر این ا ست که ور گب ست ی مختص تاجر یا گرکت تداری ا ست؛ در
واق در نظا حقوقی ایران اعما مقررات ورگبست یر صرفاً در رابطه با تدار و اگخاص حقوقی تداری صادی است.
بانکها نیز براساااف مواد ( )1و ( )۲قانون تدارت در ردیو اگااخاص تداری قرار میگیرند .بر اساااف ماده ( )1این
قانونر تاجر گاااخصااای اسااات که گاااغت معمو خود را معامالت تداری قرار داده اسااات و طبق بند ( )7ماده ( )۲قانون
تدارتر هر قسم عملیات صرافی و بانای در .مره معامالت تداری قرار میگیرد.
لذا در صورتیبه بانک در نتیده توقو ا .تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار ورگبست ی گود مقررات باب یا.دهم
ا .قانون تدارت درباره ور گب ست ی بانکها قابت اعما خواهد بود .در واق در ماده ( )۴1۲قانون تدارت دو رکن ا صلی
تاجر بودن گاااخص و توقو وی ا .تادیه وجوهی که بر عهده اوسااات برای اقامه دعوای ورگااابسااات ی ذکر میگاااود .رکن
نخست به لحاظ مفهومی روگن بوده و چندان محت بحث نیست و در صورت عد احرا .آن تنها مقررات مربوط به اعسار
بر آن حاکم خواهد بود .اما مفهو و ماهیت توقو محت اختالف متخصااصااان میباگااد که نیا.مند بررساای اساات (سااتوده
تهرانیر  .)1۳۹۰در واق یبی ا .چالشبران یزترین مفاهیم در بررساای ورگاابساات ی ا .دیربا.ر مفهو و قلمرو توقو بوده
اسااات .مفهو توقو در حقوی ایران ا .اهمیت بادیی برخوردار اسااات؛ .یرا بر اسااااف ماده مذکورر نشااااندهنده آساااتانه
ورگبست ی است.

توقو در لغت به معنای «با.ایسااتادنر درنگ کردنر ثابت ماندن در امری» میباگااد و در اصااطالح با.رگانیر آن حالت
با.رگانی اسااات که نتواند وا خود را بپردا.د .توقو بانای. 1مانی که یک گاااخص یا ساااا.مان دیگر قادر به اندا تعهدات
مالی خود در قبا طلبباران خود در .مان سرر سید نبا گد تعریو گدها ست .توقو میتواند مندر به «اقامه دعوی توقو»
گود که بر مبنای آن اقدامات قانونی بر علیه نهاد متوقو صورت میگیرد (یوسفی دیندارلور  .)1۳۹۴این در حالی است که
قانون ذار مفهو توقو ا .پرداخت دیون را به طور گاافاف تعریو ناردهاساات و این مفهو تبدیت به محت اختالف عقیده
میان علمای حقوی و قضااات گاادهاساات .عدهای صاارف عد پرداخت دیون به هر علت را توقو محسااوب میکنند که به
موجب آن حبم ورگاااابساااات ی صااااادر میگااااود و عدهای دیگر توانایی مالی و دارایی تاجر را در توقو و صاااادور حبم
ورگبست ی مورد توجه قرار دادهاند .لذا برداگتهای متفاوت در این مسپلهر ضرورت بررسی این مفهو را روگن میکند.
گاااونر و تیلور توقو را به صاااورت توقو ترا.نامهای۲ر توقو در جریان وجوه یا نقدین ی ۳و توقو در تنظیمگری 4تعریو
کردهاند .یک بانک در صورتی ا .جهت ترا.نامهای ور گب سته ا ست که تعهدات آن ا .داراییهایش بی شتر با گد .این امر در
وضاااعیتی ر خواهد داد که نه تنها بانک الزامات مقرراتی مربوط به سااارمایه را رعایت نارده باگاااد بلبه حتی بدتر ا .آن
سااارمایه منفی ن هداری کرده باگاااد .توقو در نقدین ی مبین آن اسااات که آیا یک بانک قادر اسااات که به تعهدات خود در
جریان عادی کسب و کار عمت کند یا خیر؟ یک بانک میتواند سرمایه مثبت داگته باگد یعنی ترا.نامه آن نشاندهنده دارایی
بی شتر ن سبت به تعهداتش با گد اما با این حا ممبن ا ست به دلیت م شبت نقدین ی قادر به ایفای مطالبات طلبباران خود
نباگااد .توقو در تنظیمگری موید آن اساات که بانکها در فضااایی مقرراتی فعالیت میکنند و در صااورتیبه مایت یا قادر به
اجرای موا.ین نظارتی نبا گند نباید به آنها اجا.ه ادامه فعالیت داده گود ( گونر و تیلورر  .)1۳۹۲با توجه به تمامی ابهامات
موجود در این مسپله به نظر میرسد منظور ا .توقو در ماده ( )۴1۲قانون تدارت توقو ترا.نامهای بودهاست .باید در این
بحث به این ناته نیز توجه دا گت که در ست ا ست که توقو نقدین ی بیان ر ضعو مالی بانک ا ست ولی به تنهایی قاعده
مناسبی برای سندش پدیده ورگبست ی بانای نیستر .یرا امبان به وجود آمدن مشبالت نقدیندگی موقت برای یک بانک
بدون ایناه ور گب سته گده با گد وجود دارد و ا .طرف دیگرر این امر نیز امبانپذیر ا ست که یک بانک ور گب سته م شبت
نقدین ی ندا گته با گد .در بیان مددد اهمیت مفهو توقو باید یادآور گد که آغا .فرآیند گزیر ا .مرحلهای ا ست که بانک
هنو .دچار توقو ترا.نامهای نشااده و کت ساارمایهاش نیز ا .بین نرفته باگااد .لذا باید بین دو مفهو توقو و ورگاابساات ی
بانای تمایز قائت گااااد .در کت میتوان تفاوتهای بین دو پدیده توقو و ورگاااابساااات ی بانای را در قالب موارد .یر بیان
داگت:


توقو میتواند موقتی باگد.



ورگبست ی یک راهحت قانونی برای وضعیت توقو استر اما چنین وضعیتی نیز امبانپذیر است که وضعیت
توقور ا .طریق یک برنامه دقیق اقتصادی و مالی یا ا .طریق تر.یق بیرونی مناب برطرف گردد.



ورگاابساات ی میتواند به عنوان آخرین گا در فرآیند حت وفصاات و با.سااا.ی پیرامون وضااعیت توقو باگااد و
مربوط به گرایطی است که گزینه دیگری برای مسپله توقو وجود نداگته باگد (یوسفی دیندارلور .)1۳۹۴

Bank Insolvency

1

Balance Sheet Insolvency

2

Cash Flow or Liquidity Insolvency

3

Regulatory Insolvency

4

همانطور که پی شتر نیز گفته گد برا ساف گمو قانون تدارت مو ضوب ور گب ست ی بانکها در ذیت ماده ( )۴1۲قرار
میگیرد اما برخی قوانین و مقررات نیز به طور خاص به موضوب ورگبست ی بانکها و موسسات مالی پرداختهاندر هرچند
این قوانین نیز به جزییات امر ورگاابساات ی و تصاافیه ورود ناردهاند و لذا احبا قانون تدارت و قانون اداره امور تصاافیه
ورگاابساات ی در مورد ورگاابساات ی بانکها همچنان اعما میگردد .در واق در قوانین کشااور با ارجاب مواد ورگاابساات ی
مو س سات مالی به قانون تدارت تفایک م شخ صی بین تعریو ور گب ست ی در مو س سات مالی و سایر بن اههای گرکتی
صورت ن رفتها ست و این ناته یبی ا .ا گبادت مطرح گده در این م سپله میبا گد .قانون پولی و بانای م صوب 1۳۵1
یبی ا .این قوانین اساااات در فصاااات سااااو این قانون و تحت مواد ()۳۹ر ( )۴۰و ( )۴1به موضااااوب ترتیب انحال و
ورگاابساات ی بانکها اگاااره گاادهاساات .اگر ماده ( )۳۹قانون پولی و بانای را در کنار آئیننامه آن که براساااف ماده ()۴۰
همین قانون به تصویب کمیسیون دارایی مدلس رسیدهاست بررسی و تحلیت کنیم ناات مهمی روگن می گود .این ماده در
وهله او به بانک مرکزی به عنوان ناظر اصاااالی نظا بانای اجا.ه دخالتهای .ود هن ا را میدهد و سااااپس در وهله بعد
مدو.هایی را صادر میکند که میتوان آن را ا .م صادیق نظا گزیر دان ست (طالبی و گریو.ادهر  .)1۳۹۵با توجه به .مان
تصاااویب این قانون و با در نظر گرفتن این ناته که نظا گزیر در ایادت متحده آمریبا در تاریخ مذکور برقرار بودهاسااات به
نظر میرسااااد که قانون ذار در این ماده اصاااات نیا .به نظا گزیر را پذیرفته باگااااد .در ایندا د .اساااات به طرح دوفوریتی
اسااتفساااریه ماده ( )۳۹قانون پولی و بانای مصااوب  1۳۹۴با عنوان «قانون الحای یک تبصااره به ماده ( )۴1قانون پولی و
بانای ک شور» نیز ا گاره کرد .در واق یبی ا .ا گبادت وارده به ف صت سو قانون پولی و بانای عد ت سری برخی ا .احبا
قانون مذکور ا .جمله مواد ()۳۹ر ( )۴۰و ( )۴1به مو س سات اعتباری غیر بانای میبا گد .در واق روشهای آمده در مواد
مذکور تنها در مورد بانکها کاربرد دا گته و حتی در مورد مو س سات اعتباری که ماهیتاً بانک ه ستند قابلیت اجرا ندارد .لذا
براساااف قانون «الحای یک تبصااره به ماده ( )۴1قانون پولی و بانای کشااور» مواد ()۳۹ر ( )۴۰و (( )۴1به اسااتثنای بند
«د» ماده  )۴1گامت تما مو س سات اعتباری غیر بانای که با ت شخیص بانک مرکزی به عملیات بانای مبادرت میور.ند به
ا ستثنای صندویهای تو سعهای و حمایتی دولتی و غیر دولتی مانند صندوی حمایت ا .تولید بخش ک شاور.ی در محدوده
اساسنامه فعلی خودر نیز میگردند.
ا .قوانین مهم دیگر ورگبست ی در نظا بانای کشور میتوان به ماده ( )۵قانون اجرای سیاستهای کلی اصت چهت و
چهار م صوب  1۳۸7ا گاره کرد که در آن به گرایط نحوه ت شبیتر سهامداری و تملک مو س سات مالی و اعتباری پرداخته
گاااده اسااات .آئیننامه اجرایی این ماده نیز در  ۴بهمن  1۳۹۳با عنوان «آئیننامه نحوه تاسااایس و اداره موساااساااات مالی و
اعتباری غیر دولتی» تو سط بانک مرکزی تدوین و پس ا .تائید گورای پو و اعتبار و ت صویب هپیت دولت به و.ارت امور
اقتصادی و داراییر بانک مرکزی و سا.مان مدیریت و برنامهریزی ابالغ گد (آئیننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی
و اعتباری غیر دولتیر  .)1۳۹۳در این آئیننامه نیز مقررات خاص در مورد ورگبست ی بانک و موسسات مالی ارائه نشده
و مسااپله به قوانین مادر ارجاب داده گاادهاساات .آگاابار اساات که ضااعو در مقرراتگذاری با.ارهای مالی خطرات و تبعات
منفی ب سیاری را به دنبا دارد و این در حالی ا ست که برر سی اجمالی قوانین و ابزارهای قانونی ور گب ست ی بانای و نظا
گزیر در کشورر حاکی ا .فقدان و در مواردی پراکندگی قوانین در این حو.ه است .به نظر میرسد یبی ا .ددیت آگفت یهای
اخیر در با.ارهای مالی کشاور فقدان یک نظا خاص یبپارچه در مواجه با پدیده توقو و و ورگابسات ی بانای باگاد که با
در نظر گرفتن جایگاه ویژه و اهمیت ساایسااتمی بانکها این خالء به هیچ عنوان پذیرفتنی نیساات .در واق قوانین ذکر گااده
بههیچ وجه برای مواجه با پدیده توقو و ورگبست ی بانکها مطلوب و مناسب به نظر نمیرسند .یرا اساساً اهداف قانون

ورگبست ی عمومی با اهداف قواعد ورگبست ی بانکها متفاوت استر بنابراین تدوین و بهرهگیری هرچه سری تر ا .یک
نظا خاص گزیر در مواجه با پدیده توقو و ور گب ست ی بانای امری کلیدی و ضروری مح سوب می گودکه نباید به هیچ
عنوان مورد غفلت واق گود.
نظام گزیر
پس ا .بحرانهای مالی (به خصااوص بحران سااا های  ۲۰۰7تا  ۲۰۰۹میالدی) با.ارهای مالی در سااطح بینالمللی با
تغییراتی گااگرف به ویژه در حو.ههای نظارتی و اجرایی روبرو گاادند .بحران مالی اخیر که در سااا  ۲۰۰۸میالدی به اوج
خود رساایدر مندر به افزایش توجهات و تمرکز به نظا گزیر گااد و واکنشهای مختلفی را در عرصااههای گوناگون به دنبا
داگاات .پس ا .این بحران طیو وساایعی ا .تغییر و تحودت در قوانین و مقررات در حو.ه ورگاابساات ی نهادهای مالی به
ویژه بانکها در سرتاسر دنیا صورت پذیرفت.
البته یادآوری این ناته ضااااروری اسااااتر که بحث پیرامون فرآیندهای گزیر در رابطه با توقو بانای پدیدهای جدید
محساااوب نمیگاااود و این پدیده در برخی کشاااورها همچون ایادت متحده آمریبا قدمتی دیرینه داردر اما بحران مالی اخیر
باعث گد که تالشهای جدی بسیاری در جهان پیرامون اصالح و تاامت نظا های مرتبط در کشورهایی که سابقاً ا .چنین
نظا هایی برخوردار بودند صااورت گیرد و کشااورهایی هم که ا .چارچوبهای منساادم در این خصااوص برخوردار نبودند
اقداماتی پیرامون تدهیز نهادهای تنظیمگر پولی و مالی به این توانمندی را در دساااتور کار خود قرار دهند (لوون و ولنسااایار
.)۲۰1۳
تعاریو متعددی برای عبارت  resolutionبه کار رفتهاسااات ا .جمله رف ر )مشااابت و غیره( حتر برطرفساااا.ی و
عالج .در این میانر گزیر به عنوان بهترین پیشاانهاد با مفهو عالجکردن و چارهنمودن برای آن تعریو گاادهاساات .در واق
گزیرر به فرآیندی اطالی می گااااود که با هدف حت و فصاااات دائمی مشاااابالت بانک در معرض ناتوانی مالی یا توقو مورد
اسااتفاده قرار میگیرد .براساااف اسااتانداردهای هیات ثبات مالی هدف ا .ایداد نظا گزیر مدیریت بحران ناگاای ا .ناتوانی
مالی احتمالی یا واقعی بانک یا نهاد مالی به گونهای اساات که اودً خدمات مالی کلیدی نهاد مذکور در نظا اقتصااادی تداو
یابدر ثانیاً آثار و تبعات منفی نا گی ا .ور گب ست ی نهاد مذکور مندر به اختال سی ستمی گدید در نظا مالی و اقت صادی
نشااود و ثالثاً هزینهای به مناب مالیاتدهندگان و دولت تحمیت ن ردد (طالبی و گااریو.ادهر  .)1۳۹۵در ادامه به مهمترین
اقدامات بینالمللی صورت گرفته در این حو.ه اگاره می گود :یبی ا .مهمترین این اقداماتر طراحی تدریدی استانداردهای
بینالمللی به منظور حت و فصاااات بانک های متوقو در قالب ویژگی های مرتبط با نظا گزیر توسااااط هیات ثبات مالی
( )FSB1ا ست .در واق هدف ا .ا ستانداردهای ارائه گده تو سط این هیات آن ا ست که به مقامات و م سپولین گزیر قدرت
د .برای حت و ف صت و با .سا.ی مو س سات مالی را به گیوههای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض .یان با حفظ تداو
کارکردهای اقتصاااادی بدهند .ایادت متحده آمریبا نیز اقدامات مهمی را در این حو.ه داگاااته اسااات .در واق این کشاااور
همواره کشااوری پیشااتا .در برخورد با مسااپله توقو موسااسااات مالی و ایداد سااا.وکارهای نهادی و قانونی بودهاساات .این
سااابقه به سااا های پس ا .بحران مالی سااا  1۹۲۹برمیگردد که مندر به ایداد تحودتی عظیم در عرصااههای مختلو در
این ک شور گد .ت صویب «قانون بانای »۲مو سو به قانون گلس -ا ستیگا در سا  1۹۳۳که به ایداد نهاد م ستقت گرکت

Financial Stability Board

1

Banking Act, also known as the Glass-Steagall Act

2

بیمه ساپرده فدرا اندامید یبی ا .مهمترین تحودت در این حو.ه میباگاد .ا .دیگر اقدامات موثر صاورت گرفته در ساطح
بینالمللی میتوان به موارد ذیت اگاره کرد:


تصااویب قانون داد – فرانک 1در  ۲1ژانویه سااا  ۲۰1۰میالدی در  1۶ساارفصاات و توسااعه اختیارات مقا
مسپو گزیر در ایادتمتحده آمریبا



ایداد رژیم مخصوص گزیر در قانون باناداری  ۲۰۰۹ان لستان



تدوین اسااتانداردهای نظا خاص توقو نهادهای بانای و مالی با عنوان گا های اساااساای برای نظا های گزیر
اثربخش نهادهای مالی توسط هیات ثبات مالی در سا  ۲۰1۴میالدی



تصویب دستورالعمت اتحادیه اروپا در حو.ه احیا و گزیر در سا  ۲۰1۴میالدی

مو ضوب توقو بانکهای سپردهپذیر در برخی ک شورها مانند ایادت متحده آمریبا ا سا ساً ا .قوانین عادی ور گب ست ی
ا ستثنا گده و تاب نظا گزیر ا ست و مقا م سپو گزیر ا .طیو و سیعی ا .ابزارها ا .جمله انحال بانک بهرهمند ا ست .در
کشورهای اروپایی که به تا.گی نظا گزیر را پذیرفتهاند بانک متوقو یا در معرض توقو به گرطی مشمو گزیر خواهد بود
که گروط .یر برقرار با گد :اودً بانک متوقو یا در معرض توقو گناخته گود؛ ثانیاً با توجه به جمی گرایط و او ضاب و
احوا ر هیچ احتما متعارفی بر جلوگیری ا .توقو بانک در مهلت متعارف ا .طریق اقدامات نظارتی همچون دخالتهای
.ودهن ا  ۲داده ن شود .ثالثاً اندا عملیات گزیر ا .منظر مناف عمومی ضروری ت شخیص داده گود .چنانچه اندا گزیر ا.
منظر مناف عمومی ضروری ت شخیص داده ن شود بانک متوقو وارد فرآیند عادی ورگب ست ی که ا .طریق دادرسی ق ضایی
اندا میگیردر خواهد گد (گریو.ادهر .)1۳۹۶
به طور کلی باید این ناته را مدنظر داگت که راهاندا.ی و بهرهگیری ا .چنین نظامی نه تنها یک پدیده نامطلوب به گمار
نمیرود بلبه نشانهای ا .یک نظا مترقی و سالم مالی است.
باید توجه دا گت که تعیین ا ستراتژی منا سب گزیر بر مبنای برر سی جزئیات اطالعاتی تو سط مقا م سپو اندا گزیر
صورت میگیرد .در جدو گماره ( )1مقا م سپو اندا گزیر در ک شورهای منتخب آورده گدها ست و میزان انطبای هر
کشاااور با ویژگیهای کلیدی نظا گزیر که توساااط هیات ثبات مالی ارائه گاااده و تعداد بانکهای دارای اهمیت سااایساااتمی
جهانی ( )GSIBs۳در هر کشور قابت مشاهدهاست.

Dodd-Frank Act

1

Early Interventions

2

Global systemically important banks
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جم تعداد بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی ()GSIBs
ماخذHuertas, T. (2016). European Bank Resolution: Making it Work!. :
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Riksgälden

4
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People's Bank of China
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China Banking Regulatory Commission
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Hong Kong Monetary Authority
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Monetary Authority of Singapore

10

تفاوت نظام گزیر با ورشکستگی متعارف
اگر بخواهیم به طور اجمالی به برخی ا .تفاوتهای بین نظا گزیر و ورگاابساات ی اگاااره کنیم میتوان این ونه گفت که
فرآیند گزیر برخالف پدیده ورگاابساات ی نیا.ی به صاادور حبم قضااایی ندارد و تنها با حضااور مقا ناظر که توسااط قانون
تعیین میگااااود (و پیش ا .ناتوانی مالی ترا.نامهای و ا .بین رفتن کت ساااارمایه) آغا .میگردد .گااااروب این فرآیند همچون
ور گب ست ی منوط به توقو بن اه ا .پرداخت دیون نی ست و اقدامی در را ستای جلوگیری ا .پدیده ور گب ست ی .ودهن ا
است.
بنابراین نظا گزیر در چهارچوبی غیرق ضایی و مبتنی بر قوانین و مقرراتی ا ستوار ا ست که محوریت آن با نهاد تنظیمگر
با.ار پو اسات .نظا گزیر در ایادت متحده آمریبا (که کشاوری پیشارو در این حو.ه میباگاد) تنها در مورد نهادهای مالی
که دارای اهمیت ساااایسااااتمی هسااااتند مورد اسااااتفاده قرار میگیرد و در مورد سااااایر نهادها (نهادهای غیر مالی) قوانین
ورگبست ی عادی اعما میگود.
در این کشااور و در فرآیند گزیرر مدیریت نهاد مالی در طو دوره توقور ناظر تصاافیه و مدیر تصاافیه .یر نظر گاارکت
فدرا بیمه سپرده 1میبا گند؛ این در حالی ا ست که موارد مذکور در فرآیند ور گب ست ی عادی (در مورد نهادهای غیرمالی)
.یر نظر دادگاه است .باید توجه داگت که مهمترین انتظارات ا .یک نظا گزیر موفق آن است که خطر برو .ریسک سیستمی
را به حداقت ممبن کاهش دهد و در راسااااتای حداقت کردن .یان های مرتبط با توقو بانای گا بردارد و در واق به نحوی
سااااا .و کارهای مرتبط را طراحی کند که .یانهای توقو بانای ا .طریق مناب متعلق به عمو مرد تامین مالی نشااااود .در
ادامه و به عنوان نمونه تفاوتهای مطرح گده میان نظا گزیر با نظا عادی ورگبست ی در ایادت متحده آمریبا به اختصار
در جدو گماره ( )۲نشان داده گدهاست.
جدو گماره ()۲
عنوان
آغا( .اعال ) توقو
مدیر تصفیه

نظا گزیر

روش عادی ورگبست ی
ا .طااریااق ارائااه دادخااواساااااات و
بستانااران عمده

ا .طریق مقا ناظر

منصوب به وسیله دادگاه

گرکت فدرا بیمه سپرده

مدیر منصوب دادگاه

گرکت فدرا بیمه سپرده

ناظر تصفیه

دادگاه ورگبست ی

گرکت فدرا بیمه سپرده

ساختار فرآیند

قضایی

انتظامی

حرف نهایی

دادگاه ورگبست ی

مدیر یت ن هاد در طو
دوره توقو

گاارکت فدرا بیمه سااپرده
( با ام بان م حدود ت دد ید نظر
قضایی)
ماخذ :گریو.اده ()1۳۹۶

)Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC

1

ابزارهای گزیر۱

گیوهها و مبانی سمهای مورد ا ستفاده در نظا گزیرر در واق تال گی مقد بر پیگیری اعال ور گب ست ی ا ست .تدربه
بسیاری ا .کشورها در این حو.ه نشاندهنده آن است که نادیده گرفتن مسائت نظارتی و عد اقدا به موق با تشدیدر رگد و
ساارایت مشاابالت به دیگر بخشهای ساایسااتمر باعث پیچیده و هزینهبر گاادن فرآیند گزیر میگااود .در ادامه به برخی ا.
گیوههای مرسو در نظا گزیر اگاره گده است:
 -۱خرید و

تعهد2

روش خرید و تعهد گااامت مراحلی اساات که بانک ورگاابسااتهر تعطیت و داراییهای غیر ساامی و بخشاای ا .بدهیهای
بانک تو سط یک بانک فعا خریداری می گود ( گریو.اده و ح سین.ادهر  .)1۳۹۶در واق مق صود ا .خرید و پذیرش آن
است که یک بانکر بخشهایی ا .حقوی و تعهدات یک بانک ضعیو و بحران.ده را که قابلیت دوا و بقا دارند با پرداخت
بهایی تملک میکند و سااااایر بخش های بانکر در معرض تصاااافیه قرار میگیرند .به عنوان مثا بانک «الو» در ساااابد
داراییهای خود دو دسااته دارایی دارد .دسااته نخسااتر داراییهای معقو و صااحیحی هسااتند که با در نظر گرفتن تدابیر
احتیاطی و محاسبات اقتصادی ایداد گدهاند و دسته دو ر داراییهای نامناسبی هستند که بدون در نظر گرفتن تحلیتهای
صااااحیح اقتصاااااادی در ساااا بد دارایی های با نک قرار گرف تها ند .وا هایی که بدون ا خذ تامین کافی اع طا گااااادها ند و
ساارمایهگذاریهایی که بدون بررساای سااودآور بودن طرح اندا گاادهاند در این دسااته قرار میگیرند .در قراردادهای خرید و
پذیرشر دسااته نخساات داراییها به یک بانک دیگر فروخته میگااوند و بانک خریدارر کلیه تعهدات متناظر و پیوسااته با آن
داراییها را نیز بر عهده میگیرد .دساااته دو داراییها در بانک ضاااعیو باقی میمانند و بانک مزبور با توجه به بهایی که ا.
فروش داراییهای نخست دریافت کردهاست وارد فرآیند تصفیه میگود (قنبریر .)1۳۹۲
 -2ادغام و

تملک3

ادغا بانای معمودً در راستای بهرهگیری ا .مزایایی همچون صرفههای مقیاف و توان بادی مدیریتی و با هدف ندات
بانکها ا .ورگبست ی اندا میگود .در واق در ادغا ر گخصیت حقوقی دو بانک با یبدیگر ادغا میگوند و گخصیت
حقوقی جدیدی ایداد میگود که مشبالت بانک بحران.ده سابق را ندارد.
به عنوان مثا میتوان فرض نمود که بانک «الو» دارای مشااابالت مالی و سااااختاری اسااات .این بانک با بانک «ب»
ادغا میگااود .ا .این ادغا ر گااخصاایت حقوقی جدیدی تحت عنوان بانک «ج» ایداد میگااود .ا .آندایی که بانک «ب»
دارای مناب مالی کافی برای پرداخت بدهیهای بانک «الو» اسااااتر میتواند مشاااابالت آن را حت کند و بدین ترتیبر با
ادغا یک بانک قوی و یک بانک ضعیور یک بانک جدید به وجود میآید .طبیعی است که در فرآیند ادغا ر عالوه بر ایناه
برای م شبالت مالی باید چارهاندی شی گودر م شبالت مدیریتی و ساختاری بانک نیز بای ستی به نحو مقت ضی حت گوند و
ساختارهای حاکمیت گرکتی مناسبی در بانک برقرار گوند« .تملک» نیز راهباری گبیه به ادغا است با این تفاوت که در
تملکر گااخصاایت حقوقی سااومی ایداد نمیگااودر بلبه یک بانک قویر یک بانک ضااعیو را با تما اجزای آن -گااامت
Resolution Tools

1

Purchase and Assumption

2

Mergers and Acquisitions

3

داراییهار تعهداتر نا و گاااخصااایت حقوقی -به تملک خود درمیآورد .در رابطه با ادغا و تملک باید به این ناته توجه
داگااات که در هر دو موردر ادغا و تملک دو بانک ضاااعیو با یبدیگر اگاااتباه اسااات و مندر به ایداد یک بانک ضاااعیو
بزرگتر و با مشبالت ساختاری بیشتر خواهد گد .تفاوت راهبار «خرید و پذیرش» با راهبار «ادغا و تملک» در آن است
که در راهبار «ادغا و تملک» گااخصاایت حقوقی بانک ضااعیو نیز تملک میگااود و ا .بین میرودر حا آناه در راهبار
«خرید و پذیرش» صرفاً داراییها و تعهدات منتقت می گوند و گخ صیت حقوقی بانک به جای خود باقی میماند (قنبریر
.)1۳۹۲
 -3تاسیس بانک

انتقالی۱

در این راهبار نیز مانند راهبار سابقر داراییها و تعهدات بانک ضعیو به دو دسته تقسیمبندی می گوند .داراییها و
تعهدات خوب بانک به یک بانک جدید منتقت میگاااوند که به آن «بانک انتقالی» گفته میگاااود و داراییها و تعهدات بد
(که بدون در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی و تدابیر احتیاطی ایداد گدهاند) در بانک ضعیو باقی میمانند.
بانک ضعیو وارد فرآیند تصفیه گده و بانک انتقالیر پس ا .یک دوره موقتی که توسط مقامات نظارتی اداره می گودر
در اختیار مدیران جدیدی که سااااهامداران آن منصااااوب کردهاند قرار میگیرد (قنبریر  .)1۳۹۲بانک انتقالی ا .محت انتقا
تما یا بخشی ا .داراییها و نیز بخشی ا .بدهیهای بانک یا موسسه اعتباری تحت گزیر تشبیت میگود .باید توجه داگتر
بانک انتقالی بانای دولتی اساات که سااهامدار اصاالی آن مقا عمومی اساات و باید در مدت .مانی بین  ۲تا  ۵سااا به بخش
غیردولتی واگذار یا منحت گود.
 -۴پرداخت سپردههای ضمانتشده و انحالل

بانک2

در این روش مدیر گزیر میتواند ضمن پرداخت سپردههای ضمانت گده بانک را منحت نماید .در این راهبارر ت صفیه
بانک یا موسسه اعتباری بر عهده مدیر گزیر خواهد بود (طالبی و گریو.ادهر .)1۳۹۵
 -۵کمک به بانک در حال

فعالیت3

مدیر گزیر میتواند ا .مناب خود به بانک دچار ناتوانی مالی کمک کند تا ا .ورگااابسااات ی آن جلوگیری گاااود و بانک
بتواند به حیات خود ادامه دهد .البته این روش که در بحران موسااسااات پساندا .و وا در دهه  1۹۸۰در حد وس ایعی مورد
اسااااتفاده قرار گرفته بودر پس ا .بحران مالی اخیر براساااااف قوانین جدید ایادت متحده آمریبا ممنوب گااااد ( طالبی و
گریو.ادهر .)1۳۹۵
 -۶نجات مالی از

درون4

Bridge Bank

1

Liquidation and Deposit Payoff

2

Open Bank Assistance

3

Bail in

4

جدیدترین ابزار در نظا گزیر روش ندات مالی ا .درون اساااات .ابداب و معرفی این روش در منطقه یورو و در قالب
دسااااتورالعمت گااااماره  ۲۰1۴/۵۹اتحادیه اروپا در سااااا  ۲۰1۴میالدی جنبه قانونی به خود گرفت ( .)1۵یبی ا .ددیت
معرفی این روش آن اسات که در صاورتیکه یک بانک بزرگ و دارای اهمیت سایساتمی در معرض ورگابسات ی قرار گیردر
یافتن خریدار برای آن بانک بسیار دگوار است.
برای توصااایو بهتر روش «ندات مالی ا .درون» میتوان ا .تقابت آن در برابر گااایوه «ندات مالی ا .بیرون »1اساااتفاده
کرد .روش ندات مالی ا .بیرونر مداخله دولتی ا .طریق وا دهیر تزریق ساااارمایهر خرید داراییر تضاااامین تسااااهیالت و
مواردی ا .این دست را گامت میگود؛ در حالیکه اولویت در روش ندات مالی ا .درونر بر استفاده ا .مناب داخلی و تمرکز
بر تددید ساااختار بدهیها ا .طریق واگذاری اجباری سااها بانک به سااپردهگذاران اساات .در واق این روش بر با .طراحی
سمت چپ ترا.نامه بانک استوار است.
جمعبندی
در نظا حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوب توقو و ورگبست ی بانای مورد توجه قانون ذار بوده استر اما ضعو
قوانین و خالهای قانونی مان ا .ایداد بسااااترهای مناسااااب و ارائه راهبارهای موثر برای اندا فرآیندهای خاص توقو و
ورگااابسااات ی بانای گاااده اسااات .در حا حاضااار نظا حقوقی کشاااور فاقد ابزارهای کارآمد در برخورد با پدیده توقو و
ورگبست ی بانای است.
لذا در گااارایط فعلی جایگزینی نظا ورگااابسااات ی متعارف با نظا گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و اندا اقدامات
ا صالحی در را ستای حفظ سالمت سی ستمی نظا بانایر تامیت گببه ثبات مالی و کاهش ری سک سرمایهگذاری در نظا
مالی ایران ا .اهمیت بادیی برخوردار است.
در این راستا تو صیه می گود که با بهرهگیری ا .تدارب سایر کشورها و با گناسایی نقاط ضعو و کاستیهای موجود
در قوانین و مقررات مرتبط با حو.ه توقو و ورگااابسااات ی بانای این قوانین مورد با.ن ری کلی قرار گیرند و با جایگزینی
مواد قانونی د .نساااا بت به ای داد ن ظا خاص گزیر با ر عا یت الزا مات خاص ن ظا بان اداری بدون ر با و م طابق با
استانداردهای جهانی اقدامات د .صورت پذیرد.
در این را ستا د .ا ست که نحوه ورود به این حو.ه به صورتی هدفمند و برا ساف برنامهای مدون صورت گیرد تا خود
مندر به برو .آثار منفی بر نظا مالی کشور و افزایش بیثباتی در این بخش نشود.
ا .موارد پایهای که بدان توصاایه میگااود گاافافسااا.ی و تبیین صااحیح مفاهیم کلیدی این حو.ه همچون مفهو توقو
بانای است .مشخص کردن مقا مسپو گزیر با در نظر گرفتن این ناته که براساف استانداردهای جهانی وظایو این مقا
کامالً تخ ص صی و م ستمر میبا گد و باید ا .گخ صیت حقوقی م ستقت برخوردار با گد ا .دیگر تو صیههای کلیدی در این
بخش است.
ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بی شتر بر نقش تنظیمگری در حو.ه پولی و بانای تو سط این نهاد امری کلیدی
در این بحث است .همچنین د .است گروب مستقت عملیات گزیر ا .سوی بانک مرکزی و مقا گزیر بدون دخالت محاکم
با گد و د ستورات صادره ا .سوی بانک مرکزی و مقا گزیر به صورت د .ادجرا تعریو گود .اعطای نقش فعا به مقا
م سپو گزیر در مبلو کردن بانکها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخ ص صی توقو بانکها ا .گمو ابواب ور گب ست ی و
انحال قانون تدارت ا .دیگر مواردی است که بدان توصیه میگردد.
Bail Out

1

منابع فارسی
 .1آئیننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیر دولتیر (مصوب .)1۳۹۳
 .۲باقریر

و ثقوریر  .)1۳۹۵( .پیشگیری ا .ورگبست ی بانکهار دوفصلنامه دیدگاههای حقوق قضاییر

گمارههای  7۵و 7۶ر ص  1تا .۳۲
 .۳تقدیرر  .)1۳۹۲( .عوامت سقوط بانک و تأثیر آن بر اقتصادر تازههای اقتصاد ،سا دهمر گماره  1۴۰رص  ۳7تا
.۴۰
 .۴رستمیر ؛ فالح گمسر ؛ اسبندریر ف .)1۳۹۰( .ار.یابی درماندگی مالی گرکتها ی پذیرفته گده در بورف
اورای بهادار تهران :مطالعه مقایسهای بین تحلیت پوگشی دادهها و رگرسیون لدستیکر فصلنامه پژوهشهای
مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی ،دوره 1۵ر گماره۳ر ص  1۲۹تا .1۴7
. .۵ارعیر ژ و کمیدانیر ا .) 1۳۹1( .ار.یابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانای (رویبردآ.مون هشدارهای
اولیه) .فصلنامه اقتصاد کاربردیر گماره  1۰ر ص  1۲7تا .1۵۲
 .۶ستوده تهرانیر ح .)1۳۹۰( .حقوق تجارت (ج .)۴چاپ گانزدهم .تهران :نشر دادگستر.
 .7گریو.ادهر و سید حسین.ادهر ف .)1۳۹۶( .بررسی ابعادر ابزارها و کارکردهای ندات مالی ( )bail-outدر
مقابله با بحران های بانای در کشورهای جهان؛ ارائه راهبارهایی برای ارتقاء ثبات در نظا مالی ایرانر بیست و
هفتمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 .۸گریو.ادهر  .)1۳۹۶( .نقد نظا توقو و ورگبست ی بانای در ایران و ضرورتسندی جایگزینی آن با نظا
گزیر( )Resolutionبرای مقاو سا.ی بخش مالی در کشورر پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانیر
گماره ۹ر ص  1۴۳تا .1۶۲
 .۹گقاقینژادر ف .)1۳7۲( .مقررات ورگبست ی در حقوی ایرانر حسابرسر گماره  ۹۹و 1۰۰ر ص  ۲۶تا .۴۳
 .1۰گونرر ه و تیلورر  .)1۳۹۲( .مروری بر ادبیات نظری ورگبست ی بانکها .تازههای اقتصاد ترجمه حمید قنبریر
سا دهمر گماره 1۴۰ر ص  41تا .44
 .11طالبیر

و گریو.اده  .)1۳۹۵( .نظا خاص ورگبست ی بانای (گزرد  :)Resolutionرکن غایب گببه

ثبات مالی در ایرانر بیست و ششمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 .1۲طباطبایینژادر .)1۳۹۴( .کاستیهای نظا ورگبست ی بانکها در ایران .فصلنامه مطالعات حقوق خصوصیر
دوره ۴۵ر گماره 1ر ص  11۳تا .1۲۶
 .1۳عزیزیان گیالنر  .)1۳۹۲( .چارچوب ورگبست ی بانکها در حقوی ایران .فصلنامه تازههای اقتصادر تابستان و
پاییز ( :)1۴۰ص  ۴۴تا .۴۹
 .1۴قانون تدارتر مصوب .1۳11

 .1۵قدیریمقد ر ا؛ غالمپور فردر

؛ نصیر.ادهر ف .)1۳۸۴( .بررسی توانایی مد های پیشبینی ورگبست ی آلتمن و

اهلسون در پیشبینی ورگبست ی گرکتهای بورف اورای بهادارر مجله دانش و توسعهر گماره ۲۸ر ص  1۹۳تا
.۲۲۰
 .1۶قنبریر ح .)1۳۹۲( .بررسی راهبارهای تددید ساختار بانکهای بحران.ده با ن اهی به وضعیت بانک مسبنر
هفتهنامه تجارت فردا ،کد خبر .11۲۹۰
 .17کردستانیر غ و تاتلیر ر .)1۳۹۳( .ار.یابی توان پیشبینی مد های ورگبست ی (مقایسه مد های اولیه و
تعدیتگده)ر دانش حسابرسیر گماره ۵۵ر ص  ۵1تا . 7۰
 .1۸کردستانیر غ؛ غیورر ف؛ آگتابر ب .)1۳۹۰( .مقایسه کارآیی نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی
در پیشبینی درماندگی مالی گرکتهای پذیرفته گده در بورف اورای بهادار تهرانر فصلنامه بورس اوراق بهادارر
دوره ۴ر گماره 1۵ر ص  1۹1تا .۲۰۵
 .1۹مهرانیر ف؛ مهرانیر ک؛ منصفیر ی و کرمیر غ .)1۳۸۴( .بررسی کاربردی الگوهای پیشبینی ورگبست ی
.یمسبی و گیراتا در گرکتهای پذیرفته گده در بورف اورای بهادار تهرانر فصلنامه بررسیهای حسابداری و
حسابرسیر گماره ۴1ر ص 1۰۵تا .1۳1
 .۲۰نورییوگانلوئیر ج و خسروانیر ب .)1۳۹۴( .پیشگیری ا .ورگبست ی گرکتها در حقوی تدارت بینالملتر
فصلنامه پژوهشنامه با.رگانیر گماره  7۴ر ص  ۴۹تا .۸۰
 .۲1نیببختر ؛ گریفیر  .)1۳۸۹( .پیشبینی ورگبست ی مالی گرکتهای بورف اورای بهادار تهران با استفاده ا.
گببههای عصبی مصنوعیر فصلنامه مدیریت صنعتیر دوره ۲ر گماره ۴ر ص  1۶۳تا .1۸۰
 .۲۲نیلیر ف .)1۳۸۴( .مقدمهای بر ثبات مالی .روندر گماره  ۴۵ر ص  ۲۵تا .۵۶
 .۲۳یوسفی دیندارلور  .)1۳۹۴( .آسیب گناسی نظا بانایر توقو و ورگبست ی بانای (تبیین چیستی موضوب).
معاونت پژوهشهای اقتصادی ،دفتر مطالعات اقتصادیر کد موضوعی۲۲۰ :ر گماره مسلست ر.1۴7۴۰
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1۳97

ورشکستگی بانکی و جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور

MBRI- PP -97012

زینب بیابانی

وضعیت بانکهای اسالمی در جهان

MBRI- RR -97011

لیال محرابی

بایستههای انتشار صکوك ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

MBRI- PP -97010

رسول خوانساری

اثرات شیوههای جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

MBRI- PP -97009

سعید بیات ،وهاب قلیچ

نقش و اثرگذاری صندوقهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگیری مقام ناظر احتیاطی

MBRI- PP -97008

ایلناز ابراهیمی ،مریم همتی

آسیبشناسی معامالت فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسالمی

MBRI- PP -97007

حسین میثمی ،کامران ندری

سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران :رویکرد ثبات مالی

MBRI- PP -97006

مهدی هادیان

ارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجهای و ثبات مالی در اقتصاد ایران

MBRI- PP -97005

ژاله زارعی

تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی

MBRI- PP -97004

زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

چکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی

MBRI- PP -97003

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمتگذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از دادههای خرد قیمت و تولید
صنعتی
شناسایی چارچوب قانونی گزیر ) (Resolutionبرای بانکهای اسالمی

MBRI- PP -97002

سجاد ابراهیمی ،سعید بیات ،امید قادری

MBRI- PN -97001

لیال محرابی

1۳9۶
درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی بین المللی IFRS

MBRI- PN -96014

هادی حیدری و ایمان نوربخش

نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بینالملل

MBRI- PN -96013

زهرا خوشنود

دستنامه صکوك :راهنمایی برای ساختاردهی صکوك

MBRI-TR-96012

رضا یارمحمدی ،رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی

آسیبشناسی نظام بانکی کشور :گزارش تفصیلی جلسه بیستویکم سلسله نشستهای نقد و بررسی
پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

MBRI- SR -96011
MBRI-WP-96010

بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی :گزارش تفصیلی جلسه بیستم سلسله
نشستهای نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
امکانسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتهای تجاری :گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم سلسله نشستهای
نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
ساماندهی نرخ بهره سیاستی در سیاستگذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی

احمد بدری ،حمید زمان زاده

MBRI-SR-96009

MBRI-SR-96008
MBRI- PN -96007

حسین میثمی ،کامران ندری

بررسی ابعاد فقهی سپردهپذیری سرمایهگذاری مدتدار بانکی

MBRI-PP-96006

وهاب قلیچ

عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی

MBRI-PN-96005

سجاد ابراهیمی ،سیدعلی مدنی زاده ،امینه محمودزاده

شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

MBRI-PN-96004

مریم همتی

واکاوی ظرفیت تأمینمالی مغفول بهپشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی

MBRI-PN-96003

زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

MBRI-PN-96002

مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

MBRI-RP-96001

لیال محرابی ،رسول خوانساری

1۳95
MBRI- RR -95017

سعید بیات

شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و باال
الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانکها

MBRI- PP -95016

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

بروزرسانی جعبه ابزار پیشبینی تورم

MBRI- RR -95015

محمد حسین رضایی

طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

MBRI- PP -95014

اعظم احمدیان ،هادی حیدری

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی

MBRI- PP -95013

وهاب قلیچ

آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

MBRI- PP -95012

محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی
لیال محرابی

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۲015

MBRI-TR-95011

فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران

MBRI-PN-95010

رسول خوانساری

ارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینهسازی ثبات بخش مالی

MBRI-PP-95009

علی بهادر

واکاوی ابعاد حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

MBRI-PP-95008

زهرا خوشنود

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

MBRI-RR-95007

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران

MBRI-RR-95006

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطهگری مالی غیربانکی در نظام مالی

MBRI-RR-95005

مهرداد سپهوند

موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

MBRI-RR-95004

فرشته مالکریمی ،وهاب قلیچ

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

MBRI-PP-95003

اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا با IFRS

MBRI-PP-95002

احمد بدری

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

1۳94
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

زهرا خوشنود

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی حیدری

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه ۲0

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

1۳9۳
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۲014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1۳9۳

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1۳9۳

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوك بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1۳9۳

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1۳9۳

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1۳9۳

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1۳9۳

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیشبینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترك اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN

حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین
توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

MBRI-RR-93001

سامان قادری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران
1۳9۲
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1۳9۲-1۳91

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1۳90-1۳91

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1۳90-1۳91

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوك کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1۳89و )1۳90

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری
اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1۳۶0-1۳90و ارزیابی آن به عنوان سازوکار
هشداردهنده وقوع بحران مالی

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

MBRI-9206

حسین میثمی

حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میثمی

1۳91
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

1۳90
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1۳90

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1۳90

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1۳90

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1۳90

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1۳90

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1۳90

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1۳90

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1۳90

MBRI-9001

حسین قضاوی

1۳89
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

