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 امیر شفیعی -بهرنگ اسدی

 

ای را نصریب سرهامداراخ درود نماینرد و اگرر نتواننرد در دو سال گذشته بانکها در بازار سرمایه نتوانستند عایدی سررمایه

بردوخ ریسر  باشد که تصمیمات اقتصادی کره نررس سرود سود نقدی  قابل قبولی  نیز در مجمع تقسیم کنند، بداخ معنا می

را طی دو سال ادیر باال نگه داشته بود و تصمیمات شرکتی که توسرط مردیراخ برانکی دولتری و شربه دولتری گرهتره شرد  

 اند.است، ثروت سهامداراخ را کاهش داد 

هرا برا اتراس تسرویه ها دواستار شرفا  سرازی در دصروط مطالبرات از دولرت، تعیریخ تک یر   خ بردهیسهامداراخ  بان 

تایید  خ از طریس سرازماخ حسابرسری یرا سرایر ارکراخ هسرتند. سرهامداراخ مسرتقل، دواسرتار ارایره تسرهی ت بره دولت و 

هرایی بریش از قیمرت تمرام شرد  ررول و برا احتسراب حرس الوکالره دولت یا اشداط حقیقی و حقوقی و حتری ررسرنل برا نررس

طقی و متقخ است. ایرخ در حرالی اسرت کره  اکثریرت ها منبان  مستند به بدشنامه بان  مرکزی هستند. تمام ایخ دواسته

های بورسی و هرابورسی چندیخ ما  است کره متوقر  هسرتندق نقدشروندگی برازار سرهام بره زعرم عرام و دراط نماد بان 

وضعیت مناسبی ندارد و سازماخ برور  بره عنرواخ مترولی بازگشرایی نمادهرا را منروط بره مرذاکراتی برا ارکراخ ذی ربرط 

 دانسته است.

هرا مکرررا  های سمی، انجماد دارایی و تجدیدسرادتار بانر های کارشناسی ریراموخ سود موهوم و کاغذی، داراییدگا دی

گردد و گاها  ایخ اصط حات به شکل غیر دقیس و با ضرع  و شردتی غیرقابرل اثبرات مرورد اسرتفاد  در محاهل طرح می

تنگنرای هع ری همچنراخ بسریار مشرکل اسرت و تنهرا   نچره قطعری گیرد. با ایخ وجود، تدمیخ حدود واقعی و دقیس قرار می

 است ماهیت بحراخ است و در مورد سایر اجزا باید با دقت بیشتری سدخ راند.

 برای ههم وضعیت هع ی شاید مناسب باشد ی  مدل  زمایشگاهی بسیار ساد   از ی  بان  تجاری را تصور کنیم :

ثابرت و تنهرا یر  بانر  تجراری و یر  برازار اوراس بهرادار در  خ های سود هرض کنید اقتصادی ساد  با نرس •

هرای اجرایری های سود ذکر شد  را ساد  و به صورت ساالنه محاسربه درواهیم کررد و  هزینرهوجود دارد. نرس

کنریم. طبرس مقرررات نترارت برانکی بریش از واحد هرض مری 3عم یات بانکداری برای هر سال ثابت و برابر 

 تواند جذب کند. هم منابع نمی برابر سرمایه 10

واحد سرمایه  10واحد رولی ی  ترازنامه بکر دارد. یعنی طر  چپ  10بان  تجاری تاز  تاسی  "ال " با سرمایه 

 100 واحد رولی وجه نقد در طر  دارایی دارد. برای سادگی هماخ روز تاسی  ی  عدد سررد  یکساله با مب غ 10و 

و سررسید یکساله به  %30واحدی با نرس  100کند. ب هاص ه ی  تسهی ت ذب میج %25واحدرولی با نرس سود 

کند. گذاری میسرمایه%30واحد هم در اوراس بهادار با بازد  مورد انتتار  10رردازد و شرکت "ب"  می  
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 بان  ال 

 سود و زیاخ دور  مالی منتهی به ../../..

یتدر مد تعهدی با کیف  در مد حاصل از اعطای تسهی ت 30 

 در مد حاصل از سرمایه گذاری 3 تحقس یاهته

(25) هزینه تحمل شد  گذراخسود رردادتی به سررد    

(3) هزینه تحمل شد  های اداریهزینه   

 سود دالط 5 سود با کیفیت

 

صورت سود و زیاخ هوس در حالتی اسرت کره مطالبرات در سررسرید وصرول و عم یرات اعتبراری بردوخ تحقرس  •

 زیاخ عم یاتی رایاخ یابد. 

در حالت دوم، اگر مطالبات معوس شود و بان  ذدیر  الزم نگیررد، در مردل  زمایشرگاهی مرا چره الگرویی مشراهد  

 دواهد شد؟

واحرد سرررد  جدیرد  125شرود، بایرد ای که سررسید مرید سررد واح 100بان  برای بازرردادت اصل و هرع  •

 واحد دارایی احیا کند. 110جذب کند تا  ترازنامه را به شک ی مشابه اولیه با مجموع 

گرذار بررردازد و عمر  جریراخ نقردی واحد سررد  قب ی بره سرررد  100ایخ سررد  جذب شد  را باید بابت تسویه  •

 کند.ای رشد میتعهدات سررد  گردد ولیوارد ترازنامه نمی

هرا را تمدیرد دواهرد کررد.  واحدی سال اول، تعهدی شناسایی دواهد بود و تسهی ت شررکت 5متعاقبا  تمام سود  •

حررال اگررر تسررهی ت سررسیدشررد  در رایرراخ سررال دوم هررم دچررار مشررکل بازرردادررت شررود، چرره اتفرراقی دواهررد 

واحد سررد  جذب شد  در سال دوم را  125کند تا اصل و هرع واحدرولی سررد  جذب  157اهتاد؟ایخ بار باید 

 برردازد. به همیخ ترتیب تا زمانی که تسهی ت بازرردادت نشود، ایخ تصاعد ادامه دواهد داشت.

 بان  ال 
 سود و زیاخ دور  مالی منتهی به ../../..

یتدر مد تعهدی بی کیف  در مد حاصل از اعطای تسهی ت 30 

یاهتهتحقس   در مد حاصل از سرمایه گذاری 3 

(25) هزینه تحمل شد  گذراخسود رردادتی به سررد    

(3) هزینه تحمل شد  های اداریهزینه   

 سود دالط 5 سود بی کیفیت



 شود.در ترازنامه تسهی ت راکد بدوخ احتساب ذدیر  مناسب نگهداری می

ها وبدهی  
 حقوس صاحباخ سهم

 
هادارایی  

دتسهی ت راک 130 سررد   100  

   سررد  جدید 25

سرررررررررررررررررررمایه  10 سرمایه 15
 گذاری

واحد است. در  5دار" از مناهع اقتصادی موهوم توزیع شد  باشد : "سهم سهامدر همیخ مدل ساد  همه چیز گویا می

باشد. ایخ هماخ واحد از مناهع اقتصادی موهوم توزیع شد  می 25حالی که سهم صاحب حساب سررد )"حساب دار"( 

گذارد. زیرا "سود"، ها، باقی میای است که اما و اگرهای متعددی برای اقدامات بان  مرکزی در مجامع بان مساله

 دار"!دار" و چه "حساب"سود" است! چه برای "سهام

رراییخ ماننرد امر   و هرایی برا نقدشروندگی گرذاریحال ایخ مردل سراد  را کمری بره واقعیرت نزدیر  کنیرد. مرث  برا سررمایه

هررای قیمترری در بازارهررای ایررخ هررای تم کرری دیگررر تصررور کنیررد. شررو هررای تولیرردی و انررواع دارایرریمسررتت ت یررا شرررکت

رذیر در ماند  ریش رو دواهیرد داشرت. امرا حردود ایرخ ها را به مدل اضاهه کنید. حال تصویری از نهادهای سررد دارایی

ردشروار بررای تدمریخ اسرتق لرذا برا احتیراط کارشناسری صررها بایرد ایرخ مردل را هسرته ای ریچیرد  و بسیادرماندگی مسراله

 وضعیت هع ی بشناسیم.

ررذیر اقتصراد ایرراخ هرا و اسرتعدادها بررای برروز شررایط مشرابه مرورد نهادهرای سرررد با تمام دوشبینی، بردی از زمینره

و  %15های مالی حردودا سمی و  دریخ صورتنگراخ کنند  است. حجم مطالبات معوس بانکی طبس  دریخ  مارهای ر

طبس بر وردهای کارشناسی بیش از  ایخ است، گرهتار شردخ در ایرخ دام دطرنرا  بسریار محتمرل اسرت. در دور  هع ری 

دار، بسریار دشروار هرای مسرالهرسد که با انضباط رولی حاکم و مهار تورم، جذب سررد  جدید برای بان هم به نتر می

دشواری در جذب منابع به دودی دود کشند  نیستق اما هرصرت احیرای نهراد درمانرد  از محرل عم یرات  دواهد بود. ایخ

 گیرد.برد و هرصت تصفیه دوخ ناسالم را از بان  درماند  میجدید را از بیخ می

ا برا به عبارت ساد  هرگا  معوقات ی  بان  از سرمایه  خ بیشتر شرود در معررض دطرر دام ررونزی قررار دارد. زیرر 

در معرررض سررودت قرررار گرررهتخ ایررخ مطالبررات سرررمایه سررودت شررد  و ررر  از  خ وارد یرر  عم یررات اقتصررادی برردوخ 

 شود. سرمایه می

اند و رذیر ما برای چندیخ سال، سودهای بدوخ ریسکی با ادت هی هاحش نسبت به تورم را رردادت کرد نهادهای سررد 

رذیر به ایخ رویره غ رط ادامره مت ایخ دام ریش برد  است. اگر نهادهای سررد ها را با سرعت بیشتری به سایخ مساله  خ

 تر بودند.تری داشتند  اما شکنند های بزرگدادند، اگر چه با انباشت در مدهای تعهدی ترازنامهمی

دهرد. ایرخ ررذیر را نشراخ مریایخ ی  مثال حداکثری از شرایط بود ولی به دوبی شکنندگی و حساسریت رهترار نهادسرررد 

تواند ایجاد شود. کرام   مشردط اسرت تر میمثال ساد  شد  است و ایخ دام تحت شرایط ریچید  واقعی به صورت ریچید 

رذیر دیگر ی  عم یات انطباس سررسرید نیسرت و یر  رویره غ رط اسرت کره از روی که ایخ رهتار برای ی  نهاد سررد 

 گیرد.کستگی در ریش میناچار بان  برای ج وگیری از یا تعویس در ورش

 حال به  نچه بان  مرکزی انجام داد  است و بازدوردی که حاصل شد  است، برردازیم:

 تنظیم بازار بین بانکی -1



دهی در برازار بریخ ها و تقسیط بدهی و تسهی تاز اولیخ اقدامات اص حی، استقرار دط اعتباری برای اضاهه برداشت
ها ارد توماخ در چندیخ ما  متوالی بودق که ایخ اقدام در کنار تقسیط اضاهه برداشرتمی ی ۶00تا  ۵00بانکی در محدود  

 های ریاری، کاهش داشته باشد.دهی در بازار بیخ بانکی برای ما باعث شد  نرس سود تسهی ت

زرگ تمایرل بره هرای بررسد رولشود و به نتر میهایی از اهزایش نرس سود بازار بیخ بانکی شنید  میاما اکنوخ زمزمه
هرای هدهگذاری تورم جست و جو کرد. اما قطعا زمزمه انداز تورمی و سیاستشدخ دارند. دلیل  خ را هم در چشمگراخ

ای حیراتی توانسرت هرا کنرونی نیسرت و حرداقل بررای برهرهبرانکی بره معنرای از دسرت رهرتخ دسرتاوردرشد نرس بازار بریخ
 سیگنال مثبتی صادر کندق

هرای سیاسرتی و بره صرورت ایخ منتر بسیار حایز اهمیرت برود کره بانر  مرکرزی بره درسرتی و  برا کنش ایخ اقدامات از
رسرد سیاسرتگذار در گرام بعردی (. بره نترر مریLOLRها برود)دهند  به بان دستوری درصدد ایفای نقش  دریخ وامغیر

هرای ( بررود و سیاسرتLiquidity facilityها، بره سرراا اسرتقرار نترام تمیرز تمهیردات نقردینگی)بندی بان ر  از رتبه
سرود برازار بریخ برانکی ممکرخ اسرت اولریخ گرام اجرایری در ایرخ  تری اتداذ کند. استفاد  از کریدورهای نرستنتیم ریچید 
 حوز  باشد.

 هاساختن موقعیت اقتصادی بانکشفاف -2

ت ایرخ اقر م برا ماهیرت اهرمری نهادهرای ها در چند سال ادیر محل بحث بود  است. اهمیای بان اق م در مدی و هزینه

کیفیرت از جم ره های مدت   در مورد شناسایی در مدهای تعهدی بیشود. مقام ناتر به شکلرذیر بسیار تقویت میسررد 

هرای جردی در گیرریهرای معرام تی غیررقرابتی سردتگروهری برا قیمرتالتزام تسرهی ت اسرتمهالی و سرودهای دروخوجه

 الوصول، تعدی ت الزم تک ی  شد  است.اد  و  در رابطه با ذدیر  مطالبات مشکو دستور کار قرار د

هرای تجراری گونراگونی انرواع معرام ت و رویردادهای مرالی امکراخ ارا ره ها نیز بره ماننرد بنگرا البته از  نجا که در بان 

ای تاکیرد شرد  استفاد  از قضراوت حرهرهسازدق قاعد  متقخ در رابطه با زماخ و میزاخ در مد شناسایی شد  را دشوار می

 بود.

مساله اص ی ایخ بود که تعدی ت الزم که ماهیتی "انباشرته " داشرت و تجمرع عم یرات اقتصرادی چنرد سرال ادیرر برود، بره 

منفعرت" اجتمراعی بره  -یکبار  به سهامداراخ تحمیل شد. لذا تعدی ت اعمالی مانند هر سیاسرت دیگرری برا منطرس" هزینره

 است. عمل  مد 

هرای دقیرس از توانرد ارایره گرزارشبرای ایجاد دیدگا  مشتر  و همراهی بیشتر یکی از اقدامات  تی مقام ناتر مرالی مری

های متفاوتی بررای های مالی برای عوام و دواط باشد. به سهامدار درد باید حس داد که ررسشمنفعت جراحی -هزینه

کررد و کرد، ترهیت قرانونی را از رریش ایجراد مریبینی مینسده رویایی را ریشبررسد که چرا مقام ناتر   او ایجاد شود.

توانسرت حقروس داد. ایرخ طراحری مرالی مریدر قالب ی  راهکار سادتار یاهته سهامداراخ را در طبقات مدت فی قرار می

 .سهامداراخ درد را متمایز و نقش و جایگا  سهامدار را محفوت بدارد

 ای تجاریهارشگری مالی بانک -3

هررا"، هررای غیرعم یرراتی بان عنواخ مبررادالت غیررر نقرردی"، "اهشررای داراییبنرردی تسررهی ت تجدیررد شررد  برره"احصررا و طبقه

های گروهرری" و اهشررای ریسرر "اهشررای کیفیررت سررود" و "اهشررای کامررل معررام ت اشررداط مرررتبط و معررام ت دروخ

هرا های مالی نمونه بانر از جم ه محورهای صورت )ازارچهارگانه صنعت بانکداری )عم یاتی، نقدینگی، اعتباری و ب

 ها تک ی  شد  است.بود  که به  خ

هرای تجراری برود قررار گرهرت ولری بره ایخ اقدام ارزشمند اگرچه تحت حواشی داصی که دارج از حروز  کنتررل بانر 

 بدوخ مساله ادامه یابد. های تجاری به ایخ مقوله دارند، در سنوات  تیای که دود بان رسد با اراد نتر می

 صندوق ضمانت سپرده -4

عضرویت ی دریاهرت حسمیرزاخ و نحرو “ی شد ی اص حنامه، اب ا  ییخ13۹۴تریخ رویدادهای بانکی سال یکی از مهم
هرا و قروانیخ عضرویت، حکمرانری و شررایط شرمول سرررد  ی برانکی کشرور برود.به شبکه” هادر صندوس ضمانت سررد 

س، تجهیز منابع و مناع هدهگذاری شد  و سایر ابعاد هم در اساسنامه و اییخ نامه روشش داد  شد  است. دهی صندوراسخ
ایخ طراحی  به نتر متناسب و هماهنرگ اسرت. لریکخ صرندوس هنروز جرواخ اسرت و منرابع  خ ترا منرابع هدهگرذاری شرد  



تکاهوی منرابع صرندوس ی در صرورت عردمگویرد بانر  مرکرزی صرندوس میاساسرنامه ۵ی هاص ه جدی دارد. البتره مراد 
تواند به صندوس کم  کند، اما بان  ندست باید تأیید هیأت عامرل بانر  مرکرزی را ادرذ کنرد و برای ایفای تعهدات می

- نگا  از هیأت وزیراخ مصوبه بگیرد تا بدشی از منابع مالی صندوس را به صورت تسهی ت تأمیخ نماید. به نتر مری

 .دوخ محدودیت باشدرسد ایخ رردادت ب

های داط انجام شد  اسرت. البتره حل و هصل مسایل مربوط به  موسسات مالی بدوخ مجوز هم تا کنوخ از طریس بان 
ای بررای هیچ گا  ترهیت ارجاع ایخ موارد به ایخ صندوس ریشنهاد نشد  بود  و اکنوخ هم در قوانیخ مربوطه  خ روزنره

 ایخ مساله نیست.

چهارگانه قطار بانکداری تجاری را تا حدی به ریل باز دواهد گرداند. به شررط  نکره بره مثابره یر  اقدامات محورهای 
 بسته اص حی متوازخ و هماهنگ به ریش برود. 

های تجاری به ایخ ابزارها و اقدامات قناعت دواهد کرد؟  یا ماند ایخ است که  یا مقام ناتر بان اما سوالی که باقی می
 های تجاری ایراخ با ایخ داشبورد سیاستی ممکخ دواهد بود؟لی بان حل مسایل احتما

ای صرندوس ضرمانت سرررد ، بیشرتریخ هرای بیمرهای" و درارج از روشرشگرذاراخ حرهرهبا تمام ایخ اقدامات، قطعا "سررد 
ها در راستای ارتقای نتام بانکداری تجاری بود  برند و ایخ اقدامات با تمام کاستیمزیت را از ادامه وضعیت هع ی می

 است. 

هرای تجراری ایرراخ نراگریز از بره کرارگرهتخ ارکراخ متعرددی ترر شردخ شررایط سیسرتمی، مقرام نراتر بانر لیکخ با ریچیرد 
و  2و نجررات از دروخ 1هررای نجررات مررالی(، ترکیررب روشAMCهررای مرردیریت دارایرری)دواهررد بررود. اسررتفاد  از شرررکت

 های ریش روی ما در چند سال  تی دواهد بود.تارهای رقابتی حداقلطراحی ساد

تصویر ذیل به صورت شماتی ، طراحی مفهومی یر  بدرش از برنامره تجدیرد سرادتار رقرابتی غیرمتمرکرز برا اتکرا بره 
 دهد.الذکر را نشاخ میهای هوسروش

 

 

ایرخ اجرزای  خ را در مقراالت جداگانره تشرریح ایخ صرها ی  مدل مفهومی است و در صدد تشریح  خ نیستیم و ریش از 
 ایم.کرد 

-نشرد  در تجدیرد سرادتار بانر گذاراخ عمد  و تضرمیخاکنوخ گرایش به ددیل کردخ سررد در بسیاری از شرایط حاد هم

مقرراترری ریشررنهاد کرررد تررا سررهامداراخ بانرر  و  2013هررای تجرراری وجررود دارد. برررای مثررال، دولررت کانررادا در سررال 
 ها باشند.ذارانی که دارج از روشش ضمانت سررد  هستند، اولیخ طبقه در جذب زیاخ بان گسررد 

                                                           
1 Bail out 
2 Bail in 



" ریشنهاد و توجه برای 3ق مقررات جدیدی را تحت عنواخ "مکانیزم تصفیه واحد2014مار   20اتحادیه ارورا نیز در 
  5و الیکری بانر  4یونرانی، بانر  یونراخاجرا ی شدخ نیازمند کسب مواهقت بجای کشورهای اتحادیه اروراست. دو بان  

به اجررا در وردنرد. ررذیرش برنامره نجرات از دروخ توسرط مقامرات یونرانی، در قبرال  2013هایی از را در  وریل نمونه
 الم  ی رول بود.می یارد دالری از اتحادیه ارورا، بان  مرکزی ارورا و صندوس بیخ 10دریاهت برنامه نجات مالی 

های اجرایری  خ را در برگرهتره های نجرات مرالی و رویرههران ، برنامه-قانوخ داد 2  نیز اگرچه هصل در ایاالت متحد
هررای موسسرره ضررمانت سررررد  برررد  نشررد  اسررتق  امررا در ت ش« اینجررات دروخ برنامرره»هررای بررود و نررامی از روش

(FDIC)اعتباردهنردگاخ را در معرهری روشرش  داراخ وای معرهی شد که سرهامگونهها به،  قضیه و اولویت در رردادت
 و جذب زیاخ موسسات مالی معرهی کرد.

اندازهای اقتصرادی، نسرل جدیردی از های سادتاری و چشمرسد، با توجه به وضعیت کنونی جهانی، ریچیدگیبه نتر می

 های اص حی در دنیا مبتنی بر ایخ مفاهیم طراحی گردند.بسته

 قرار گیرد. مورداستفاد تواند در طراحی مدل بومی ایراخ  یند  نیز  می هم در برهه کنونی و در مس  هایخ 

 

                                                           
3 Single Resolution Mechanism 
4 Bank of Cyprus 

5 Laiki Bank 


