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 (44/24/77تاریخ پذیرش:  - 42/7/77)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ،هابانک یهاد  مواجهه با مشننک و چ لال  ینظام بانک لیبد یاسنناسنن یوهایسننرا  نییمقاله تعاین هدف 

 کردیچ  چ یسیونویاز مدل شوا تز د  سرا  یریگمرظو  با بهره نیها اسن   بد  فع لال چ   هااسن  یسن  شنرهاد یپ
نظام  ردهی( آیپرل چ دلف برگان،مصاحبه خ ،یامطالعاو کتابخانه یها چش قی)تلف قیتحق یشنراسن  د   چش یبیترک
مشنننک و   2چ  یمال نیمبادالو چ تأم رهیهز  1 ؛ یدچ عدم قطع جه،یشننند  د  نت یمرد بر سنننطو  نظامبه یبانک

توسعه د  کرا  موانع، بحران چ  ،یافتگی فع بحران چ توسعه ؛مشنخ  شند   ویچ لها  سنرا   ییشنراسنا   یسناختا  
  یاز جمله عدم  عا یمشننک و سنناختا  یدا ا ینظام بانک ،دهدینشننان م ویلها  سننرا  یبحران  بر سنن قیتعو

حل  ید  معرض بحران قرا  دا د  برا ،هامینظر از تحراسنن  چ فننرف یقانون یهاچ ضننع  یمال یاسننتاندا دها
برنامه  یکل یهااس یچ س یاقتصاد مقاچمت یکل یهااس یتوجه به الزاماو س ران،یا ینظام بانک یمشنک و اسناس  

 ح افنن یبرا یمدل مفهوم نیاسنن ، برابرا یضننرچ  ،کردیم دیتأک ینظام بانک یسنناختا  یهابر مؤلفه هشننشننم ک
 شد  یطراح یکل یهااس یس نیبر اساس ا ردهید  آ ینظام بانک  یچضع

 ی نظام بانک ،یوپردازیسرا  ، چند، پیشران ،پژچهیردهیآ :واژگان کلیدی
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  مقدمه

 یادیتا حد ز یآت یهاها د  سالاس  که سازمان نیاز ا یحاک ردهید  جامعه آ راوییبرچز تغ
نظام  لیچ تحل ی(  بر س1711ن،  ن،یتیج  چن ،یخواهرد بود )لمپ یامرچز یهامتفاچو از سازمان

 ،نظام نیچ ا س آشوب چ ابهام ا ،یچدگیآن سرشا  از پ ردهیآ طیاس  که مح نیا انگریب یبانک
که  ییها مواجه خواهد بود  از آنجاها چ دغدغهاز لال  یانه لردان دچ  با مجموعه ردهید  آ
 یبه اندازه کاف توانیها  ا نمآن باشرد،یهمراه م  یبه شدو با عدم قطع ردهیتوسعه آ یرهایمس

 یطیچکا ها د  محکرد  امرچزه  چنق کسب یریب ی چندها پ لیتحل یفرفاً کمّ یهابا  چش
 یهاشرف یپ ،ی قابت یهایاستراتژ ان،ی   فتا  مشترافتدیباال اتفاق م  یچ با عدم قطع دا یناپا

 جی  نتاکرردیحرک  م یریب یپ رقابلیچ غ دهیچیپ یریبه سم  مس یاقتصاد طیفراچ انه چ شرا
 یهاچ  چند توسعه شاهراه ردهیآ رترن یا یسازمان یهاستمیس ریمده، نظع یهاپژچه 

اط عاو باعث ی   فراچ دهدی ا نشان م ردهیها د  آسازمان رییاز تغ یاگوشه ،ی سان عاط
پردازش چ اشاعه اط عاو  ،یسازرهیذخ ،یآچ ها د  جمعانسان یید  توانا یمهم یهاشرف یپ

 ( Porat, 1977آغاز شد )  یپ یهابر اط عاو از دهه هیتک  یافزا ی چند به سو نیشده اس   ا
  یچضع اندازلشم شودیمطالعه ت ش م نید  ا ینظام بانک یبحران  یبا توجه به چضع

 یر سمو د ب رییتغ یهابر اساس پیشران ردهیمتفاچو د  آ یوهاید  سرا  یمال یها چ نهادهابانک
  دوش حیتشر ردهید  آ رانیچابسته ا یهابانک  یبهبود چضع یبرا یچ مدل مفهوم ردیقرا  گ

ها بانک یاحتمال هایلال  ییعبنا و اسن  از شراسنا نقیتحق ننیاهداف منو د انتظنا  د  ا
 ننیکه ا هاییها  پرس لال  نی فع ا یمتفاچو چ  اهکا ها یوهاید  سرا  یمال ینهادها چ

 عبا ترد از: دهدیپنژچه  به آن پاسخ م
 س ؟یل یمال یها چ نهادهامتوجه بانک ردهیآ یاحتمال هایلال   1
 کرد؟  یری ا مد ردهیموجود د  آ هایلال  توانیلگونه م  2

 مفاهیم و مبانی نظری

 پژوهیآینده

 موجود یها یچ توف  یالزم اس  تعا  یپژچهردهیآ یدیکل یهامؤلفه ییشراسا یبرا
  یتعا  مرظو  نیا یا ائه شوند  برا یاساس یهایژگیشوند تا نقاط تمرکز چ چ لیچ تحل یبر س

ها چ شده چ مؤلفه یچ   ( بر س اهلل یآما ا، بولر هلمر، بل، عرا د،ی)کوا یپژچهردهیمطرح آ
ی سازمیتصم، مردت ش نظام، پژچه ، ردهیمطالعه آشامل:  ی؛پژچهردهیآ دیمو د تأک یهایژگیچ
 هک اف ید  توانیم یپژچهردهیآ قیعم لیچ تحل یبا بر سی مشخ  شدند  زسازیتجوچ 
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 دنیبخشاقدام د  زمان حال با هدف شکل نییچ تع زیتجو ةا ائ ،یپژچهردهیآ یاساس یهایژگیچ
ا  قر نیپژچه  از ا نید  ا یپژچهردهیآ  یمهم، تعر نیبه ا  یبا عرا مطلوب اس   ردهیبه آ

 رده،یآ یدیکل یهاپژچه  به مرظو  شراخ  احتماالو چ مؤلفه ،«یپژچهردهیآ»اس : 
 ازین اقداماو مو د نیی  تعمد به مرظوآکا  یزهایمطلوب چ ا ائه تجو یهاردهیاز آ یرسازیتصو
 ردهیآ کترها ی پژچهان،ردهیاز نظر آ اس   یانداز آ مانلشم میمطلوب چ ترس ردهیبه آ لین یبرا
 یتمتفاچ یهاردهیبا آ ردهیمطالعه چ ساختن آ یبرا پژچهانردهیبشر قرا  ندا د چ آ ی چ ید  پ
چجود دا د:  لیبالقوه بد یهاردهیاز آ زیلها  طبقه متما یبر اساس کا  هرچ   چ هسترد چبه
 یدان  شراخت ای یمحتمل چ مرجح  سه طبقه اچل از نوع اط ع ر،یممکن، باچ پذ یهاردهیآ

  یب گریبه عبا و د افتد،یاتفاق ب میخواهیاس  که ما م یزیمرجح ل ردهیکه آ یهسترد، د  حال
 لیاس   به دل یچ ذهر یزشا  یهاچ مشتق از قضاچو یاحساس قاًیباشد عم یاز آن که شراخت
کام ً متروع اس   نکته مهم  ردهیاز آ یبردطبقه نیمتفاچو نزد افراد مختل ، ا یهاچجود ا زش

        نبودمحتمل ،یریباچ پذ ،یریپذکه قضاچو د  مو د امکان رس یا هاردهیبه آ دنیشید  اند
  دا د چ ممکن اس «د س  یزمان  یموقع»به قرا  گرفتن د   یبستگ(  یا جح یحت دی)چ شا
اشته د  یممکن اس  آنچران مطلوب یحیترج یهاردهیکررد  آ رییبا گذش  زمان تغ هایابیا ز

 چآشکا ا  ةبه حوز ریپذامکان  فقط  ةها از حوزانتقال آن یباشرد که ما آگاهانه چ فعاالنه برا
تصو  چ  ییتوانا نی  امیها باشبه آن یبخش یچاقع یبرا ازیمو د ن  به دنبال خلق دان ریباچ پذ

 یهاردهیاز آ یدچ  یحرک  آگاهانه برا ایمطلوب ) یحیترج یهاردهیسپس حرک  به سم  آ
 ( Henchey, 1978شانس بقا  ا داده اس  ) نیشتریب  یکه به بشر باشدمینامطلوب( 

چ  یمحتمل آت یهارهیگز یآشراساز رده،یابهام از آ یهابرداشتن پرده ،یپژچهردهیاز اهداف آ
به  دادنشکل یاقداماو مردم برا دچا ندیام پژچهانردهیاس   آ ردهیانسان بر آ ی یاست  یافزا
هان پژچردهیسطح، هدف آ نیتریمدتر کررد  د  کلآ ا کا  شانیهامطابق مقافد چ ا زش یاردهیآ

آن  به مردم چ حفظ چ گسترش یسود سان ،یزندگ یبهتر برا یجهان به مکان لیتبد یت ش برا
 دخواهریها م  آنکرردید  آن کمک م اویح یدا یاس  که به پا نیکره زم یها یدسته از ظرف
 انداشتهذکه هروز پا به عرفه چجود نگ ییهانسل ید  بهرچز ،یکرون یها فاه نسل نیافزچن بر تأم

ابداع،  ایبه اختصا ، کش   توانی ا م یپژچهردهیاهداف آ تر،نییمؤثر باشرد  د  سطوح پا زین
 ( Bell, 2003, pp. 67-73ممکن، محتمل چ مرجّح دانس  ) یهاردهیآ شرهادیچ پ یابیا ز ،یبر س

 

 



  1189بهار ،  1 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    13 

 نظام بانکی

عرف،  دید  د ز،یمرسوم اس  که معرا چ مفهوم آن ن یگرله امرچزه چاژه بانک، افط حا
حاکم  یسازچکا ها نییتب یبرا تواند،یچ مانع م  چشن، جامع یفیا ائة تعر کنی، لباشدمی چشن 
از ابهام اس   ی چشن چ خال یهرلرد معرا چ مفهوم بانک تا حدچد رایثر باشد  زؤنهاد، م نیبر ا
: بانک 1771مصوّب  ،یقانون بانکدا  1طبق مادة  آن، چحدو نظر چجود ندا د   یتعر د  یچل
مواد  شده چ براساس لیمطابق قانون تجا و تشک ،یاس  که به فو و شرک ِ سهام یاسسهؤم

 1771مصوب  یچ پول یقانون بانک 85  مادة چ زدیاشتغال م یبانک اویشده، به عمل ادیقانون 
 اس  که به فو و یاسسهؤشده، بانک م ادی ة ا تکرا  کرده اس   طبق ماد  یتعر نیهم ز،ین

 یبانک وایقانون، به عمل نیاساس مواد ابر چ شده لیتشک یمطابق قانون باز گان ،یشرک  سهام
از بانک، د  برد ال   یفیبدچن ا ائة تعر 1781مصوب  ،یچ بانک یقانون پول یاشتغال چ زد  چل

ساو سؤاز نام بانک د  عروان م استفادهچ  یبانک اویبانک چ اشتغال به عمل سی، تأس73مادة 
 سیسأت ز،ین 71دانسته چ د  برد ال  مادة  ریپذ ا فقط طبق مقر او قانون موفوف، امکان یاعتبا 

 ،یااز نظر عده ا سهام با نام، ممکن دانسته اس  عام ب یبانک  ا فقط به فو و شرک  سهام
ها، ها چ حوالهآن، گرفتن چجوه به عروان سپرده، نقدکردن لک فهیاس  که چظ یاسسهؤبانک م
 یپرداخ  د  چجه حامل )که اسراد بانک قابل یهاپرداخ  چام، فدچ  سفته ،یاسراد تجا  لیترز
اس  که  یسسة انتفاعؤم انکب ؛اس  که نیتر اچ کامل ترقیدق  ی( اس   البته تعرشودیم دهینام

به مرظو ِ کسب سود، اقدام به دادن چام چ اعتبا   ان،یمشتر یهادا ان خود چ سپردهسهام ةیبا سرما
مشخصاو  توانیمشابه م یها یچ تعر ها یتعر نی  از خ ل اکردیم یچ ا ائة خدماو بانک

 یاسسهؤاس  لذا گرله م یبا چ اعت یسسة مالؤم کیبانک  ؛برشمرد ریبانک  ا به شرح ز یافل
چ کا  با چجوه سر میبلکه به فو و مستق شودیتجا و نم رید گ ماًیمستق یاس  چل یتجا 

خ فه  زید  دچ ل توانیک  ا مبان یافل فهیچجوه بر عهدة بانک اس   چظ  یریدا د چ مد
  یعرگونه ت نیبانک  ا ا توانیم بیترت نیبه ا، اعتبا  یچجوه چ دچم اعطا ینگهدا  یکی ؛کرد
 مردم با هدف یهاجذب سپرده قیمرابع از طر زیاس  که با تجه یتجا  یاسسهؤبانک م ؛کرد

 یع چه خدماو مالبه کردیاعتبا  م یاعطا ای یگذا هیسود، مباد و به سرما لیکسب چ تحص
 ( 1751 ،ی)مسعود دهدیم خود ا ائه انیبه مشتر زین یگرید

 جایگاه نظام بانکی در نظام اقتصادی

( ی)اسم ی( چ مالیدی)تول یدچ بخ : چاقع ایاس  که از دچ نظام  یامجموعه ینظام اقتصاد
جه  تحقق  به ساختا ها، نهادها، چ ضوابط خاص خود بوده چ یدا ا کیشده که هر  لیتشک

 با هم د  ا تباطرد:  یاهداف مشخ  اقتصاد
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  ید  نظام اقتصاد ینظام بانک گاهیجا - 1 شکل

 

نظام اقتصادی
(بخش اسمی اقتصاد)نظام مالی نظام واقعی

(مالیه)عمومی 

بودجهمالیاو
(مالی، یا غیرعمومی)خصوفی 

بیمهبو سبانک

 از سم  دشدهیکاالها چ خدماو تول انیجر انگریاقتصاد که د  چاقع، ب یبخ  چاقع 
از  دیعوامل تول انیجر زیکرردگان( چ نبه سم  خانوا ها )مصرف یاقتصاد یهابرگاه

   ( اسدکرردگانی)تول یاقتصاد یهاکرردگان( به سم  برگاهعرضهسم  خانوا ها )

 ( از سم  هیانداز )چجوه، اعتبا او چ سرماپس انیاقتصاد که شامل جر یبخ  مال
( به سم  هیچ فاحبان سرما یچ مال یسساو اعتبا ؤاندازکرردگان، مخانوا ها )پس

 یکاالها چ خدماو، دچل  چ حت دکرردگانیچ تول گذا انهی)سرما یاقتصاد یهابرگاه
 ندشویم هیتشب یااغلب به دچ لرخ دچلرخه ،دچ بخ  نی( اس   ایخا ج یاقتصادها
 ییسوچ هم یهمگام نیا ةجیچ حرک  کررد که نت ابردی شد  گریکدیهمگام با  دیکه با

 ( 5, ص  1712, یخواهد بود )شبان یتوسعه اقتصاد
چ نوع د ،یچ خصوف یکشو  به دچ نوع عموم کی یاقتصاد یها یفعال میبا توجه به تقس

 ،یعموم ینهادها ةفیچجود دا د  چظ ی( چ خصوفی)دچلت یدچ نوع نهاد عموم جهیچ د  نت هیمال
 یمال یهااس یس قیدچل ( از طر یهارهیمرابع چ مصا ف دچل  )د آمدها چ هز میچ ترظ نیتأم

 چ یتجا  ،ی)مرکز یبانک یمال یعبا ترد از: نهادها یرعمومیغ یمال ینهادها ینوع کل چاس ؛ د
 یهادهان ،یبازنشستگ یهافردچق مه،یب یهامثل شرک  یربانکیغ یمال ی(، چ نهادهایتخصص

مدو وتاهک بیبه ترت یپول یهااس یآن از  اه س میپول چ ترظ ةکه عرض رهیاچ اق بهادا  چ غ یمال
  ا بر عهده دا ند  مدوچ بلرد

 

 

 

 شناسی پژوهشروش

چاقعاً  مخواهییاگر م کررد ینم جادی ا ا لیبد هایردهیانواع آ یامکان بر س یجا  ی چندها
چ اقداماو  میکر یز یهها برنامبا آن ییا چی چ ی ا  فد چ برا هاردهیچ انواع آ میبزن ردهیبه دل آ

 یضاد با ه ف هاییگمانه وهای  د  چاقع، سرا میمتوسل شو ویبه سرا  دیبا م،یالزم  ا به عمل آچ 
 نیبه تدچ توانردمی پژچهیردهیآ های چش ی(  تمامCornish, 2004, 15هسترد ) ردهیآ یاحتمال
 یفیک های چش هیچ هم بر پا یکمّ های چش هیهم بر پا توانی ا م وی  سرا رجامردیب ویسرا 

چ  دادهایمختل  ) چ یرهایاز مس یبیترک وها،یسرا  یاز جربه نظر ( Bell, 1990استوا  کرد )
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 یفیفبه عروان تو وی  سرا شوندیم یمرته یاحتمال یهاردهی( هسترد که به آگرانیباز ی اهبردها
 یمبدأ چ افل  یاز موقع دهدیاس  که به فرد اجازه م دادهایاز  چ یاچ سلسله ردهیآ  یاز چضع

 وهایاز افراد، سرا  یبعض ی(  براGodet & Roubelat, 1996کرد ) حرک  ردهیخود به سم  آ
 دیمف وهای  سرا پردازندیم هالیبد یسازها به شفافچ آن کرردیکمک م ردهیآ ینگا ردهیبه آ

 یهاردهیچ اجازه خلق آ ردیگشای ا م ردهیآ ریچ مس رندیگیحال فافله م زماناز  رایهسترد ز
 ویساخ  سرا  فرایرد یهاد  ادامه به طو  خ فه، گام ( Inayatullah,2013) دهردی ا م لیبد
 :(1751)شوا تز،  شوا تز، آچ ده شده اس  تریپ

 ی )تبیین مسأله پژچه ( کردن موضوع افلمشخ  -1 گام

ضوع شکس  مو ای  یموفقی مؤثر بر طیمهم مح یهافرایردچ  یدیکلتعیین عوامل  -2 گام

 )مرچ  ادبیاو چ مصاحبه با خبرگان(  میتصم ای

 نامه( اثرگذا  بر عوامل کلیدی )پرس  شرانیپ یرچهاینتعیین  -7 گام

ها د  ا تباط با موضوع آن  یچ عدم قطع  یبر اساس اهمها پیشران یبرد تبه -1 گام

 پژچه  )پرل خبرگان( 

مقادیر متفاچو ممکن بعدی بر اساس ها: ماتریس دچ یا سهویانتخاب مرطق سرا  -8 گام

 ها عدم قطعی  د  پیشران

  های کلیدیفرایرد: شرح تفصیلی سرا یوها با کمک عوامل چ ویکردن سرا کامل -1 گام

 )پرل خبرگان چ مصاحبه( 

 )پرل خبرگان چ مصاحبه(  ویهر سرا  جیچ نتا امدهایپ یبر س -1 گام

 هدف به دنیانتخاب  اهبرد چ  س یبرا ی اهبرد یانتخاب نشانگرها چ  اهرماها -5 گام

 )پرل خبرگان چ مصاحبه( 

 عبا ترد از: قیتحق نیفوق، مراحل انجام ا حاویبر اساس توض نیبرابرا
ر ب یچ مصاحبه با خبرگان، مرچ  یشده داخلام( نخس  براساس مطالعاو معتبر انجال 
چ سپس با استفاده از  ردپذییانجام م ریدچ دهه اخ یط رانیا یهابانک  یچضع یدیکل ی چندها

 ییشراسا دهرید  آ رانیا یهابانک  ی( اثرگذا  بر چضعیها)پیشران یافل یرهایپرل خبرگان، متغ
با گستره  یاستفاده از  چش دلف ها،وهیش نتریاز مراسب یکی ،هاپیشران ییشراسا یا  برگرددمی

 یا برخشکل، ب نیبه ا یدلف ید  مراطق مختل  کشو  اس   برگزا  عیچس ا یمتخصصان بس
 جهیبه نت دنیسهول  کا  چ  س یشود براها همراه اس  که سبب مییدگیچیچ پ های محدچد

  د  ها استفاده شوداستخراج مطالعه پیشران ی چش پرل خبرگان برا ازکمتر،  رهیمشابه با هز
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 هینفر( با تک 18 تا 7)  یچ بانک یپول هایاز متخصصان آشرا با حوزه یتعداد ، چش پرل خبرگان
ا بای د  جلسهتا شود ها خواسته میاز آن ،انتخاب شدهچ دسترسی  «یرگزیافلح»بر  چش 

 یهاها( بر حوزه بانک)پیشران رگذا یتأث هایمؤلفه نترید  خصوص مهم یقبل یذهر یآمادگ
 هاییخبرگان متراسب با مطالعاو چ تجا ب خود مؤلفه نیبحث کررد  ا ردهید  گذشته چ آ رانیا

 شود پرل ثب  می ردبی توسط هامؤلفه نیا یچ تمام کرردی ا مطرح م

 

 
 
 
 
 
 

  فهرس هیته رده،ید  آ رانیا یهابانک  یچضع یوهایسرا  نیتدچ یرپذی( با هدف امکانب
  پس از ردگییقرا  م ( د  دستو کا ی)بحران یدیکلهای قطعی  از عدم یمحدچد چ مرسجم

خصصان پرل از مت ریمرحله دب نیها د  مرحله قبل، د  اپیشران ییپرل خبرگان چ شراسا یبرگزا 
که عامل  یدیکل یها عیعوامل، عدم قط نی)برخط( بر اساس ا نیآن  یدلف قالبد   خواهدیم

 ( 5-1، 1711 ان،یکررد ) ضا یهسترد  ا معرف رییتغ یاساس
 دی( تولی)بحران یدیکل هایقطعی  حاالو محتمل عدم رچا یزنج بیاز ترک وهای( سرا پ

 یویا موجود، سر  یبا چضع رهیشیانطباق ب زیچ ن یسازگا  ا یچ سپس بر اساس مع شوندیم
چ  نیتدچ ردهید  آ رانیا یهابانک  یبهبود چضع ی اهبرد یالگو  یمشخ  چ د  نها ،مرتخب
  گرددیم یطراح
 اهبردها چ  رده،ید  آ رانیا یهابانک  یبهبود چضع یبا توجه به الگو ،یی( د  گام نهاو

  گرددیا ائه م رانیا یهاجه   فع مشک و بانک یی اهکا ها

 

  پوشانی تخصصصی چ نهادینفر متخص  د  پرل خبرگان با هم 17نمودا  توزیع  - 2شکل 
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 شدة مشکالت نظام بانکیهای یافتها و عدم قطعیتنتایج روندها، پیشران

اسراد متعدد چ سپس مصاحبه با  یچ بر س یاد  پژچه  حاضر با انجام مطالعاو کتابخانه
 ،یاسیمختل  س یهاد  عرفه رانیا یهاحاکم بر حوزه بانک یخبرگان موضوع،  چندها

 نی، ا1شد  با توجه به جدچل  ییشراسا یبانکدا  چ فرع  یکیتکرولوژ ،یاجتماع ،یاقتصاد
 یهاد  حوزه بانک یافل یقرا  گرفته اس    چندها یبر س مو د چندها د  پرج عرفه فوق 

( EY,2013چای )مبتری بر گزا ش مؤسسه، ای 2373تا سال  ردهیچ آ ریدچ دهه اخ یط رانیا
 عبا ترد از:

 ردهیچ آ ریدچ دهه اخ یط یمال یها چ نهادهاحاکم بر حوزه بانک ی چندها - 1جدچل 
 مرابع های کلیدیمؤلفه  چند

 (Banنیروهای صنعت بانکداری )

 دچ ه توسعه 

 مالی نامتوازن

 عدم تخصی  مراسب مرابع مالی، نبود نهادهای مکمل

 توسعه مالی، عدم توسعه سایر بازا های مالی  

 پژچهشکده پولی 

 1718چ بانکی، 

 افول مالی
 های سود، تخصی  مرابع تعیین دستو ی نرخ

 ها خا ج از بدنه کا شراسی بانک چ مدیری  بانک

 کریمی  اد چ

 1718همکا ان،  

 ترگرای مالی
 افزای  هزیره تأمین مالی چ کاه  دسترسی به

 تسهی و چ به تبع آن ترگرای اعتبا ی چ تولید  
 مصاحبه با خبرگان

سلطه مالی چ 

 سرکوب مالی

 ها ها چ به تبع آن بدهی بانکبدهی دچل  به بانک

 به بانک مرکزی چ  شد پایه پولی 

 سلطه مالی دچل  از طریق دخال  دچل  د  تعیین 

 ها های سود، تخصی  مرابع چ مدیری  بانکنرخ

 مصاحبه با خبرگان

 مسئله جریان نقد
  کود چ اثر آن بر تشدید انجماد دا ایی چ 

 گردش جریان نقد کاه  

 ابراهیمی چ

 1718همکا ان،  

بانک ضع  

 یمرکز
 ی بانک مرکزضع  د  نظا و 

 نیلی چ

 1711همکا ان،  

 جرگ قیمتی
  قاب  برای جذب سپرده از طریق افزای  نرخ 

 های ایران سود سپرده د  بانک

 نجفی چ 

 1718همکا ان، 

کاه  س م  

 بانکی

 های ایرانبانکهای س م  مالی کاه  شاخ 

 شامل نسب  کفای  سرمایه، نسب  مطالباو 

 های غیرنقد چ غیره غیرجا ی چ نسب  دا ایی 

 1718مجاب، 
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 (Polنیروهای سیاسی )

گرایی د  برابر ملی

 سازیجهانی

سازی د  هر دچ ابعاد سیاسی گرایی چ جهانی قاب  نیرچهای ملی

ان فردی إتخاذ مشتری چ اقتصادی چ تأثیر بر ساختا  مالکی  بانک،

سازی بانک، تصویر ساختا ی قوی از قوانین چ د  قلب تصمیم

مقر او، الزاماو تجا ی چ سیاسی، الزاماو قانونی برای 

پذیری برای سازگا ی د  مو د بحران مالی چ همچرین انعطاف

 برخو د با مقر او چ قواعد محلی خاص 

EY,2013 

 دا ی دچلتیسرمایه

 هایها، لال مالک تأثیرگذا  چ عامل افلی بانکدچل  به عروان 

 ها برای مرافع اجتماع چجالب د  مو د لگونگی مدیری  بانک

بر دچل   چ حضو  اثراو عمیق مشا ک ، های ملیخزانه

های تجا ی، سودآچ ی چ حکمرانی ، عملکرد، مدلساختا 

 نهادهای مالی 

EY,2013 

 های تحریم

 مالی چ بانکی

چ اثر آن بر افزای  هزیره مبادالو مالی چ  شد تشدید تحریم 

 های مالی بانکی مطالباو غیرجا ی چ تضعی  فو و

مصاحبه با خبرگان چ 

 های مالی بانکیفو و

 ثباتی سیاسیبی
ثباتی سیاسی چ اثر آن بر محیط کسب چ کا  چ افزای  بی

 مطالعاو معوق بخ  دچلتی چ غیردچلتی به نظام بانکی 
 1718خزائی،  شیدا ده چ 

 (Soنیروهای اجتماعی)

نفوذ ایرترن  بین 

 مردم

 ها چشهرچند دیجیتال، شهر هوشمرد، اقتصاد نوآچ انه، زیرساخ 

 امکاناو شهری، حکوم  چ استفاده از ایرترن  اشیا 

 ( IOTد  نظام بانکی )

Mossberger & 

Tolbert,2007, 

Schaffers,2011 

 شراسیجمعی 
 های بز گ بازنشستگی چ ثرچو چسیع فردچق

  بانک دچنجمعی  ببخ  خصوفی د  آیرده چ 
EY,2013 

ا تباط با مشتری 

 خرد

ای المللی بخصوص مرطقهحضو  د  عرفه  قابتی بانکدا ی بین

 محو ی با تغییر  چیکرد از سودمحو ی به مشتری
EY,2013 

 (Techنیروهای تکنولوژیکی )

فراچ ی اط عاو؛ 

های بازا ها چ مدل

 جدید

های باز، APIها از های فیرتک، استفاده بانکتوجه به شرک 

های امریتی سایبری، خدماو گذا ی د  سیستمافزای  سرمایه

چباتیک لین،  مشتری، ب ک ةابری عمومی، تأمین تجربه پیشرفت

، هوش مصروعی، پل  فرم، کیومتریب یاعتبا سرجها، فرایرد

 دهردگان جایگزین چ چام فرایرددیجیتال کردن 

Capgemini, 

McKinsey & 

Company, Ernst & 

Young, Accenture 

انرژی چ  شد 

 فراچ ی

های ها چ شرک های بز گ انرژی، کمک به دچل برای پرچژه

 آچ ی مرابع، یک بازا  د  حال  شد اس  المللی جه  جمعبین
EY,2013 
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 (Ecoنیروهای اقتصادی )

 دیجیتالاقتصاد 

سازی دهی به تحول مشاغل چ مد نتحول دیجیتال چ جه 

چ پول دیجیتال،  چکا هاکسب بر شدنیتالیجیتأثیراو داقتصاد، 

  لینب کبانکدا ی شدن همه لیز چ دیجیتالی

به نقل  2311، باخ  چ هیکز

 1711از باقری چ همکا ان، 

 جریان تجا ی

به دلیل اط عاو عالی بازا  چ  ایمرطقهتجا و د چن قوی ماهی 

 د  جه  ا تقایباالیی  ظرفی ،  چابط عمیق با مشتریان

 ای چ  شد مرطقهگذا ی سرمایهبانکدا ی  مزی  

 کرد ایجاد میای مرطقه هایابرقد و

 1718 شیدا ده چ خزائی، 

چضعی  نامراسب 

های شاخ 

 اقتصادی

های اقتصادی بر چضعی  سودآچ ی چ چضعی  نامراسب شاخ 

 معکوس گذاشته اس   ها تأثیرهای عملکردی بانکشاخ 
 مصاحبه با خبرگان

ه نظام آیردمشک و چ معظ و  یهابه عروان پیشران لیپرل خبرگان موا د ذ یپس از برگزا 
 :دیگرد ییشراسا رانیا یچ مال یبانک

 میاز تحر یناش یمال نیمأمبادالو چ ت رهیهز 
 تک،  نی)ف یکیچ تکرولوژ یفر مشک وAPI یعموم یخدماو ابر ،یبریسا  یباز، امر، 

 فرم چ   (پل  ،یهوش مصروع ک،ی چبات یهافرایرد ن،یب ک ل
 یالمللنیب یاستاندا دها  ی عا عدم 
 یمال نیمأت یچ ابزا ها اویتروع عمل عدم 
 محو بانک یمال نیتأم 
  یمجاز ینظام بانکدا  ضع 
  مقام ناظر یاستق ل چ اقتدا  ساختا  کاه 
 یسود بانک یهانرخ نییپول چ اعتبا  د  تع یشو ا عملکرد 
 رانیا یهاامکان انح ل بانک یسازنظام حل چ فصل چ فراهم نبود 
 یمال یها چ نهادهاه بانکد   ابط یمختل  بانکدا  یالگوها نبود 
 یشرکت  یحاکم  ی عا عدم 

صصان از متخ یمتخصصان حاضر د  پرل نظرسرج نیب یدلف ید  مرحله بعد پس از برگزا 
 به عروان مشک و چ معض و میطو  مستقبه  یدچ عدم قطع ،ید پیامر د  دچ مرحله پ

 یاز نظر متخصصان، دچ عامل اساس  یدچ عدم قطع نیشدند  ا ییشراسا ردهید  آ رانیا یهابانک
عدم  نیا راوییهسترد که تغ ردهید  آ رانیا یمال یها چ نهادهابانک  یچضع وچ تحوال ریید  تغ
قرا  دهد  به طو   رتأثی تح  شدو ا به رانیا یهابانک  یکم چ ک  یچضع تواندیم ها یقطع

http://gadgetnews.net/tag/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86/
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     به دچ دسته  توانی ا م ردهیآ د  رانیا یمال یها چ نهادهابانک ی چ یپ  یعدم قطع یکل
 از: با تردنمود که ع بردیمیتقس

لمللی اشده چ نظام بانکی د  تعامل با بانکدا ی بینها ایجاد که با تحریم هاییمحدچدی  -ال 
  قطع دهدهای مالی  ا با هزیره باالتری انجام میها، مبادالو چ تراکر به عل  این محدچدی 

ای هجمله، عدم امکان افتتاح چ نگهدا ی حساب مشک تی ازالمللی نظام بانکی بینهمکا ی 
چا داو چ فاد او کاال چ خدماو، عدم امکان تبدی و  ا زی، چقفه د  نقل چ انتقاالو ا زی

  عدم  د ا به دنبال دا های کا گزا گذا ی نزد بانکا زی، خریدچفرچش اچ اق قرضه چ سپرده
نگهدا ی ذخایر ا زی به لرد ا ز د  لرد کشو   ،ز ا زهای جهان چ متعاقب آنامکان استفاده ا

معض و مربوط گردد  همچرین شاهد میهای عملیاتی هزیره یسک چ افزای   مرجر بهمحدچد 
، مشک و فراچ انه ناشی از ضع  علمی چ فری های مالی چ بانکی کشو به تخریب زیرساخ 

ها ها چ نهادهای مالی هستیم  برداشتن تحریمافزا ی بانکنرمنیرچی انسانی چ مشک و فری چ 
ر المللی، اجبا  چ بستها مؤثر بوده چ با حضو  نظام بانکدا ی د  فضای بیند   فع محدچدی 

 آید مراسب جه   فع این مسائل د  میان مدو تا بلردمدو بوجود می
برخو دا  اس ، مربوط به از اهمی  بیشتری  نظام بانکی کهمعض و  دسته دچم از -ب

 چ  بطی ها هم چجود داشتهچ بانک مرکزی اس  که قبل از تحریم هابانکمشک و ساختا ی 
ها ندا ند؛ شامل مشک و داخلی، ساختا  معیوب چ شکررده نظام بانکی چ  ابطه بین به تحریم

ز               المللی اس   اهم این دسته ادچل ، نظام بانکی چ بانک مرکزی چ مشک و بین
 4مشک و عبا ترد از:

 « عای  استاندا دها چ کدها»المللی پول چ بانک جهانی د  برنامه سالیانه فردچق بین  1
(ROSCs)3 های ایران  ا د  پرج دسته استاندا د افلی با عراچین ایزچهای بانکی چضعی  بانک
(ISO( استاندا دهای بازل ،)Baselاستاندا د گزا شگری مالی ،) (IFRS استاندا د ا زیابی ،)

( بر سی کرده اس   این AMLشویی )های مبا زه با پول( چ توفیهFSAPبخ  مالی )
های بسیا  د  این بخ ، دهد جز د  ایزچهای بانکی، با چجود نق ها نشان میگزا ش

چضعی  ایران د  سایر استاندا دها مراسب نیس   برابراین جه  حضو  د  فضای بانکدا ی 
 سد استاندا د فوق الزامی به نظر می 8گذا ی خا جی  عای  الملل چ جذب    سرمایهبین
چجود دا د، تهیه  IFRS(  د  نظام بانکی ضع  جدی د  اجرای 2، 1711،فرهمرد معین)

های مالی نظام بانکی بر اساس استاندا دهای سازمان حسابرسی د  تطابق با فو و
 های مالی نیس  هدف افزای  شفافی  فو والمللی با استاندا دهای بین

                                                           
مو د مشننک و سنناختا ی نظام بانکی د  پرل خبرگان مطرح چ بحث شننده اسنن  چلی د     1الزم به ذکر اسنن  تمامی  -2 

 تر، از مرابع پژچهشی دیگر استفاده گردیده اس  تر چ کاملچ تأیید برخی از این مشک و به فو و تفصیلی توضیحاو
3 - Reports on the Observance of Standards and Codes 
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ها چ نهادهای مالی به اندازه مو دنیاز نیس  چ بانک تأمین مالی ابزا هایعملیاو چ تروع   2
 ا د   -حداقل د  سطح مرطقه- های خا جیبانک نیاز مدوکوتاهد  حداقل  بایدابزا ها این 

، قوانین، مقر او چ غیره مطابق با ضع  ابزا ها»د  افل   دمایرتحریم برآچ ده نز ا دچ ه پس
 «  سد استاندادهای  چز، جدی به نظر می

محو  بوده چ نظام مالی از عمق کافی برخو دا  نیس   این تأمین مالی د  کشو  بانک  7
گسترش چ تعمیق نظام جامع های کلی برنامه ششم مبری بر سیاس   1چ  8برخ ف بردهای 

ها( چ افزای  سهم مؤثر بازا  سرمایه   پول، بازا  سرمایه چ بیمهتأمین مالی چ ابزا های آن )بازا
 انکینظام ب ةچسیلهای خرد چ متوسط بهتأمین مالی فعالی چ گذا ی سرمایه د  جه  توسعه

 اس  
د ها تعدد شعب چجود  بانکچ  نیافته اس توسعه د  نظام بانکی ایران  بانکدا ی مجازی  1

 ی ناشی از خرید یا اجا ه محل ا ائه خدماو بانکی چ کا کران های جادا د  برابراین هزیره
 ها شده اس  ده بودن بانکآن به شدو افزای  یافته چ حتی د  برخی موا د سبب زیان

عد ساختا ی چ سازمانی، استق ل نسبی میان مقام ناظر چ شبکه بانکی چجود دا د، اما بد    8
ها پولی چ بانکی، از جمله هیئ  انتظامی بانکعدم شفافی  نهادهای تأثیرگذا  د  تصمیماو 

مقام  ساختا ی  لهای تخصصی بانک مرکزی، تا حدچدی موجب کاه  استقچ نیز کمیسیون
 کان ا اییعد مالی، بر سی قوانین مربوط به حقوق چ مزابناظر )بانک مرکزی( شده اس   د  

اس  اما دق  د  فو و سود چ دهرده استق ل مالی مقام ناظر ظاهر نشانبه بانک مرکزی، 
 وآن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفا زیی بانک مرکزی چ  چش بودجه انیز

لی   همچرین  ابطه مادیتواند استق ل مالی مقام ناظر  ا مختل نماشبکه بانکی اس ، که می
زی چ ه بانک مرکهای چابسته بچاسطه شرک که به ،هاغیرمستقیم میان بانک مرکزی چ بانک

مرافع مالی بین نهاد ناظر چ نهادهای تح  نظا و  ییسونوعی هم، شودمی جادیشبکه بانکی ا
ها حاکی از چضعی  نامراسب استق ل مقام عد نیرچی انسانی، بر سیبدهد  د  می نشان ا 

قرا   یناظر اس   ا تباط نیرچی انسانی شبکه بانکی با مقام ناظر، د  لها  گرچه مو د بر س
خدم ، ا تباط غیر سمی حین خدم ، انتقال از بانک مرکزی  گرفته اس : ا تباط  سمی حین

به شبکه بانکی پس از بازنشستگی، انتقال از بخ  خصوفی به بانک مرکزی  د  حال حاضر 
گذا  قرا  گرفته چ ضوابط مشخصی برای  چابط نوع ترها  چابط از نوع اچل مو د توجه قانون

)پرهیزکا ی چ ا م، میان نیرچی انسانی بانک مرکزی چ شبکه بانکی چجود ندا د دچم تا له
  ثباتی چ افزای  فساد دکاه  استق ل چ اقتدا  بانک مرکزی سبب بی  (7، 1711 چحانی، 

 توجه نظام بانکی د  این بازا ، تح گردد که قطعاً به دلیل سهم قابلبازا  پولی چ بانکی می
 ا  خواهرد گرف  تأثیر مضراو آن قر
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 فو وبه یاقتصاد طیها بدچن توجه کافی به شراسود بانکی برخی از سال یهانرخ  1
سود  یاهپولی د  زمیره نرخ یهابسته بنقاط ضع  چ آسی گریاند  از دتعیین شده یدستو 
(  2، 1718)حید ی،  شوندتعیین می سالهکی ةدچ  ی یکاها برنرخ نیاس  که ا نیبانکی ا

سایر  گذا ی د گذا ی چ سرمایهها بر سود تسهی و اعطائی چ سپردهبا توجه به تکیه بانک
ر قرا  تأثیتح  ها  ا به شدوها، تعیین دستو ی نرخ سود، فعالی  چ سودآچ ی بانکبانک
 دهد می
 چ ینظام پولد  متوق  ها چ نهادهای مالی بانکنظام انح ل  یانداز اهتلقی نامطلوب از   1
س   ا یپول یاینظام سالم چ پو کیاز  یانشانه ید  حقیق  چجود لرین امکانات ایران: یمال

 یید  لا لوب قوانین چ مقر او قضا ی ایرانبانک یقوانین چ مقر او ناظر بر چ شکستگ
                         ستردنی یچ بانک یچ مشتمل بر قوانین چ مقر او حاکم بر نظام پول اس 
 هایها )بخصوص هزیرهبری باالی بانک(  این مو د به دلیل هزیره2، 1711، ردا لوید یوسف)ی

ها به بانک مرکزی چ د نتیجه ناکا آمدی چ ی چ اتکای شدید آنثاب ( چ عدم کا ایی چ بهره
 ها به فو و جدی مطرح اس  ده بودن عمده بانکچ زیان

  د یبانکدا  :چ برگاهها چ نهادهای مالی بانکد   ابطه  یمختل  بانکدا  ینبود الگوها  5
ها انکاز انواع ب فییحال آنکه ط، شکل گرفته «تجا ی»ی بانکدا  یبراساس الگوعمدتاً ایران 
 یکدا بان عهخأل ایجاد چ توس  دنشکال مختل   ابطه بانک چ برگاه چجود دا ادهی شکل یبرا

شده  موجب غیره چ یگذا سرمایه ای، بانکدا یی توسعهبانکدا  ،شرکتی یبانکدا  ی،امرطقه
  یمختل  فعال یهاچ حوزه ازهای ابطه مراسب بانک چ برگاه براساس ن یالزاماو چ بسترها

های ایران فاقد طی  چسیعی از انواع بانک  (1، 1718)شهبازی غیاثی،  ها فراهم نگرددبرگاه
أمین های تباشرد چ ابزا ها چ طی ه  د آمدزایی چ سودآچ ی میبانکدا ی نوین چ پیشرفته ج

 ها فاقد گستردگی الزم اس  مالی د  بانک
 پایین ییاجمله عدم شفافی ، کا  ازنظام بانکی های موجود د  ها چ لال اخت لاغلب   1

 یی مرابع، نبود مدیری   یسک کا آمد، انتصاباو غیرتخصصاها، تخصی  غیرکا بانک
چ اجرای  ینفعان برآمده از فقدان طراحگذا ان چ سایر ذیعدم تأمین حقوق سپرده ،مدیران

ای از ، مجموعهیاس   حاکمی  شرکت هااین بانکمراسب د   ینظام حاکمی  شرکت
 افول بری اس  که مبترمدیران چ مرابع انسانی های ناظر بر ها چ  چیهفرایردساختا ها، 

باو چ نفعان چ حفظ ثشفافی ، افشا چ کرترل تضاد مرافع، به دنبال تأمین حقوق کلیه ذی
  (2، 1718فر، )شهبازی چ ترابی اس  یس م  شبکه بانک

 شرچیچ پ نینو یچ فراچ  یبه سم  استفاده از تکرولوژ ید  سطح جهان نینو یبانکدا   13
ها، بانک بیچ نه  ق کیبه عروان شر رتکیف یهاحرک  نموده اس  چ استفاده از شرک 
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تفاده اس ،یبریسا یتیامر یهاستمید  س یگذا هیسرما  یباز، افزا یهاAPIها از استفاده بانک
 ها،دفرایر کی چبات ن،یلب ک ،یمشتر ةشرفتیتجربه پ نیتأم ،یمومع یاز خدماو ابر

 نیگزیان جادهردگچ چام فرایردکردن تالیجیپلتفرم، د ،یهوش مصروع ک،یومتریب یاعتبا سرج
 یلچ ردیگیشده چ مو د استفاده قرا  م یبه شدو مطرح چ جد یجهان یبانکدا  ستمید  س
 چجود دا د چ ید  نظام بانک یچ جد یمشک و اساس یرچ ف یکیاز لحاظ تکرولوژ رانید  ا

 یچ حت یجهان یبانکدا  ستمیاز س یکیچ تکرولوژ یفر شرف یاز لحاظ پ رانیا ینظام بانک
 عقب مانده اس   یامرطقه

 

 «یساختریمشک و ز»چ  «میتحر»  یعدم قطع یبرا بر نظر خبرگان، محو ها ب،یترت نیبه ا
  دهدیم لیتشک 1شکل  بی ا به ترت ویسرا  سیذکرشده، ماتر یها یاز عدم قطع کیهر  یبرا

 تحریم

زیرساختی و توسعه نظام بانکی مشکالت  

  تشدید

 تحریم

کاهش  

 تحریم

اصالح و 

توسعه نظام 

 بانکی

عدم اصالح 

بانکینظام   

  ردهید  آ رانیا یهابانک  یچضع شدهنییعوامل تع  یعدم قطع یمحو ها - 7 شکل
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 تدوین سناریو

خصوص )ب المللینیحاکم د  سطح مرطقه چ ب یاسیس  یاس  با توجه به چضع  یحائز اهم
 چ  یچ ماه کردی چ نی( چ فرض بر ادامه چ حفظ اییا چپا هیچ اتحاد کایآمر یاسیس کردی چ
 یهاکبان یفعل  یچضع گر،ید ی( چ از سویمال هایمیموجود )بخصوص تحر هایمیتحر  یکل
 ییویسال د  نظر گرفته شده اس   د  ادامه لها  سرا  13 قیتحق نیوها د  ای، افق سرا رانیا

 :شودینگا ش م ،استخراج شده اس   یدچ عدم قطع بیکه از حاالو متفاچو ترک

                          در آن  شننرویپ ینظنام بنانک   کشننتیآرام و  انوسین نخسنننتق اق یویسننننار 

 .در حال حرکت است

 یو اصالح و توسعه نظام بانک میکاهش تحر

عروان اهم مشک و به  یچ دچ عدم قطع افتدیحال  اتفاق م نتریرانهیبخوش ویسرا  نید  ا
 چ اف ح چ توسعه میکاه  تحر ، یدچ عدم قطع بیترکبا چ  ابردییکاه  م رانیا یهابانک

 هشرفتیمستحکم چ پ ی،چ کشت شودی فع م رانیا هایبحران بانک نی  برابرادهدی خ م ینظام بانک
خود ادامه  یبه حرک   چ به جلو یآ ام انوسید  اق رانیا یهابانک نینو یتکرولوژ باتوأم 

کرده چ به تبع آن  یرینشعقب میدشمن تحر  سد،یم شرف یچ به ساحل  شد چ پ دهدیم
پرداخته چ  المللینیب یخود د  عرفه بانکدا  یبه مبادالو مال یکمتر رهیبا هز رانیا یهابانک
خود افتاده چ  یبه فکر اف حاو ساختا  رانیا هایچ بانک ینظام بانک موعهمج گر،ید یاز سو

ماتریس سرا یو – 1 شکل  
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 یالمللنیب یها استاندا دهابانک نیا  رردبییمسئله م نیخود  ا د  ا شرف ی شد چ پ یدچ نما
که سبب  ردینمای(  ا اجرا مIFRS) یمال یگزا شگر یبخصوص استاندا دها ،یحوزه نظام بانک

 نیا یمال یهاد  کا کرد چ فو و ییا تقاء، فساد کاه  چ کا ا رانیا یهابانک  یشفاف شودیم
 به کرده چ به تبع آن  یبازل  ا  عا یاستاندا دها رانیا هایبانک نی  همچرابدی  یها افزابانک

اده چ  د  یکا ا تخصفو و چ مرابع خود  ا به  یخود  ا افزا ییکا آ ه،یسرما  ینسب  کفا
 نید  ا  شوندیانتخاب م یفو و تخصصبه رانیا هایبانک رانیدکا آمد چ م ،سکی   یریمد
 یباق یکشت نیچ ناکا آمد د  ا  یضع هایدهد بانکیاجازه نم یاف حاو ساختا  و،یسرا 

 چ ا اویتح  اخت ،یکشت یبه عروان ناخدا یبانک مرکز  چند،یم رچنیب یبمانرد چ از نظام بانک
 یکدا با توسعه بان رانیا یها  بانککردیها  ا فراهم مادغام آن ایخرچج  رهیاقتدا  خود زم

ا خود   ییداده چ به تبع آن کا ا لیکاه  شعب تقل لیدلخود  ا به یاضاف هایرهیهز ،یمجاز
ثباو چ  رهیق ل، زمچ مقام ناظر با اقتدا  چ است یتر بانک مرکزچ از همه مهم دهردیم  یافزا

شده  شرفتهیچ پ نینو یمجهز به تکرولوژ ینظام بانک یکشت  دنمایی ا فراهم م یتوسعه نظام بانک
 اوریتأث ،ردیگیاقتصاد انجام م یسازبه تحول مشاغل چ مد ن یدهچ جه  تالیجیچ تحول د

 یانکدا چ ب زیلهمهشدن یتالیجید تال،یجیاس  چ پول د انیچکا ها نماشدن بر کسبیتالیجید
چ  ردیگیشده چ شهر هوشمرد شکل م تالیجید یا بانکد یهافرایرد  دهدی خ م نیلب ک
چجود دا د چ  ید  نظام بانکدا  یاسیچ س یچ مقر او، الزاماو تجا  نیاز قوان یقو یساختا 
رد که د  رکیم دایظهو  پ ایمرطقه یها چنق گرفته چ ابرقد و ایمرطقه یگذا هیسرما یبانکدا 

 د  رانیا یهابانک مرطقه مطرح اس   یبانکدا  وعروان ابرقد به رانیا ینظام بانک ویسرا  نیا
چ  دهیخود  ا تروع بخش یمال یابزا ها ،افتهیکاه   میدشمن تحر یکه د دسرها یطیشرا

بسترها چ امکاناو  نیچ برابرا دهردی شد م یالمللنیب یخود  ا بخصوص د  فضا یید آمدزا
 شودیم جادیا ایبخصوص مرطقه المللینیب یبانکدا  یها د  فضابانک نیحضو  ا یالزم برا
با سرع   یگافتیبه ساحل سعادو چ توسعه یبا اف حاو ساختا  رانیا یهابانک یکشت نیبرابرا
 یخا ج یاز مرابع مال توانردیها مدچل  م،یدشمن تحر یرینشبا عقب  بردا دیگام بر م یشتریب

 یچ بده کردیم یچ نظام بانک یبانک مرکز بیدچل  کمتر دس  د  ج نیبرابرا ردیاستفاده نما
 ی شد بده نیشتریب  51-12دچ ه  یدهد  طیکاه  م یچ نظام بانک یخود  ا به بانک مرکز

 فد بوده د 17( چ برابر یمال میتحر دی)سال تشد 1711مربوط به سال  یبانک ستمیدچل  به س
 د  با کاستن دا یبه نظام بانک ید  بده یدچلت یبا شرکتها سهید  مقا یشتریچ دچل  سهم ب 1اس 
 مستیخود به س یدچل  متمول شده چ  شد خال  بده م،یدشمن تحر یرینشچ عقب هامیتحر
 لیدلبخشد چ بهیها  ا بهبود مبانک ایترازنامه  یعمل چضع نیکه ا دهدی ا کاه  م یبانک
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توانرد یچ م پولدا تر شده رانیا یهابانک افته،یتوسعه یگرفته چ نظام بانک چنق تالیجیاقتصاد د
ده ا ائه دا انهی ا بخصوص د  مرطقه خاچ م یخدماو بانک رانیا یها  بانکابردی شد چ توسعه 

د مرابع مسدچ نیهمچر  دهیخود  ا بهبود بخش ییکررد که د آمدزایخذ مأکا مزد  قیطر نیچ از ا
 یعملکرد هایشاخ  ویسرا  نی  د  اشودیآزاد م میبا فرچک  نمودن تحر رانیا یهابانک

نسب   ،یینسب  کا ا ،یرگینسب  نقد ،ینسب  سودآچ  ه،یسرما  یبانک اعم از نسب  کفا
  ابدییبهبود م اب ث هایییچ نسب  دا ا ینسب  اهرم ،یرجا یمطالباو غ

              در آن شننرویپ ینظنام بانک  کشننتیپرموج و  انوسین دومق اق یویسننننار 

 .در حال حرکت است

 (ستی)چالش و بحران ن ی: موانع نظام بانکیو اصالح و توسعه نظام بانک میتحر دیتشد

بر اف ح چ  ،بر آن اس  زین یاقتصاد مقاچمت یکل یهااس یس 1برد  دیکأکه ت ویسرا  نید  ا
باو د  ث جادیا ،یاقتصاد مل یازهایبه ن ییوگخکشو  با هدف پاس ینظام مال جانبههمه  یتقو

 انوسی  اقد رانیا یهابانک یشود  کشتیاشا ه م یبخ  چاقع  ید  تقو یشگامیچ پ یاقتصاد مل
 هاییگژیچ خود چ یکشت نی فتا  مسافر ی،کشت یهرر ناخدا رجایکه د  ا دنماییحرک  م رموجپ

 کرانیب انوسیاق نید  ا ی ا پرموج کرده چل انوسیاق میدشمن تحر   سدمی نظر به ترمهم یکشت
اچل  یویبا سرا  ویسرا  نیدهد  تفاچو ایخود ادامه م ریبه مس رانیا یهابانک یچ مواج، کشت

اچل بوده چ تهاجم  یویاز سرا   یب ویسرا  نی اه د  ا یهاکه مشق  یاس  که د  حال آن
 ی چد چلیباال م رانیا یهاچ بانک ینظام بانک یمبادالو مال رههزی اس ، شده سازدشمن مشکل

ها بانک نیا گر،ی  به عبا و دشوندیم رچزینبرد پ نیبا اف ح چ توسعه خود د  ا رانیا یهابانک
  یافزا رانیا یهاد  بانک ییچ کا ا  یکه شفاف دنمایریم  ی ا  عا یالمللنیب یندا دهااستا
چ   یوبا تق رانیا یهابانک نیشود  همچریکا آمد م ،سکی   یریمرابع چ مد  یچ تخص افتهی

رهیچ کاه  هز یمجاز یتوسعه بانکدا  ،یشرکت  یحاکم  ی عا ،یمال نیمأت یتوسعه ابزا ها
چ  ییشکل گرفته چ کا ا تالیجی  شهر هوشمرد چ اقتصاد دردنماییعبو  م حراناز ب یجا  های
ها کبان و،یسرا  نید  ا  ابدییکاه  م یخدماو بانک رهیچ هز  یافزا ید  نظام بانک یچ بهره

ها د  باشرد چ به آن یشرکت انیشوند تا د  خدم  مشتریشدو توانمرد مبه یاز لحاظ فراچ 
 رهیها از زنجهبه داد یابیچ دست لیها د  تحصبانک ییتوانا لیدلبه یبهتر تجا  جیبه نتا دنی س

 یهابا توسعه مدل کررد  کمک فرچشانخرده تا کرردگانعیچکا ، از توزکسب انیا زش مشتر
 یمبتر هاییاستراتژ یریکا گهچ ب دیجد یهایاز تکرولوژ یبردا چکا  پلتفرم محو ، بهرهکسب
به  تالیجیمختل   ا د  اقتصاد د یهاسازمان ،ها مانرد لسب سد  پلتفرمیها به حداکثر مبر آن
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 اف یتا انتها، د  ابتدااز  هافرایرد سازیتالیجیها د  ت شرد با د  بانککرردیل ممتص گریکدی
 یها با حرک  به سم  بانکدا تر کررد  بانک ا  اح  انیمشتر یبرا یبانک هایسیسرچ
 ردهید  آ  یموفق یباالتر برا تالیجیبه شعب بانک خواهرد داش   بلوغ د یکمتر ازین تال،یجید
 اشته باشرد د شانیهافرایرد ونیچ اتوماس رساخ یبه ز یشتریتوجه ب دیها بااس  چ بانک یاتیح

     رانیا یهابانک یمال نیمأمبادالو چ ت رهیهز  یآثا  خود  ا د  افزا ،میچجود تحر نیبا ا
  یچ بر مشک و افزا دهیها  سبانک نیبه داد ا رانیا یهابانک ی  البته اف ح ساختا گذا دیم
 ازهر خود   میباالخره دشمن تحر یچل کرردیاز خا ج غلبه م یمال نیمأمبادالو چ ت هایرهیهز
 ا  المللینیب یسساو اعتبا مؤها چ امکان استفاده از از مرابع بانک رانیا یهاچ بانک زد ییم

ده از عدم امکان استفا لیدلبه  ویتسه یداخل یتقاضا  یها با افزابانک نیا نیندا ند چ همچر
 چ یزبه بانک مرک رانیا یهابانک طیشرا نیمواجه هسترد چ د  ا یچ خا ج المللینیب  ویتسه
 هایدهب نیا ران،یا یهابانک یپادزهر اف ح ساختا  دیبا تول یها بدهکا تر شده چلبانک ریسا

  یبانک اعم از نسب  کفا یعملکرد هایشاخ  ویسرا  نی  د  اگرددیم  یریکرترل چ مد
نسب   ،یرجا ینسب  مطالباو غ ،یینسب  کا ا ،یرگینسب  نقد ،ینسب  سودآچ  ه،یسرما
  ابدییم یبهبود نسب ،ثاب  یهاییدا ا  چ نسب یاهرم

 ی.نظام بانک یسومق غرق شدن کشت یویسنار

 ی: بحران بانکیو عدم اصالح نظام بانک میتحر دیتشد

چ  میرتح دیتشد ؛ یاس  چ هر دچ عدم قطع رانیا یهابانک یحال  برا نیبدتر ویسرا  نیا
 شودیمواج غرق م انوسید  اق رانیا یهابانک یچ کشت دهردیبا هم  خ م یعدم اف ح نظام بانک

دا ند چ ن یآگاه طیشرا نیبر  فتا  خود د  ا زین نیچ مسافر س یکا بلد ن یکشت یناخدا رایز
شود یرق مغ نیبه همراه مسافر یکشت  یحکام الزم  ا نداشته چ د  نهابوده چ است فرسوده یکشت

 دیاچل چ تشد  ید  اثر عدم قطع گر،ی  به عبا و ددیگاه به ساحل نخواهد  سچیه یچ کشت
 یمال یها چ نهادهابانک یبرا یمال نیمأمبادالو چ ت رهیهز م،یدشمن تحر نیچ هجوم سرگ میتحر
ها دچم، بانک  ید  اثر عدم قطع گر،ید یچ از سو ابدییم  یافزا نیاز پهره سرزم ا جد  خ رانیا
)مقام ناظر چ بانک  یکشت یفرا  کرده چ ناخدا یمشک و متعدد از اف حاو ساختا  لیدلبه

ب مراس یندا د چ اقدامات یبرخو د با مشک و د چن کشت یالزم  ا برا زهی( توان چ انگیمرکز
اچل  یویهمانگونه که د  سرا   دآییبه عمل نم رانیا یهابانک یرساختیز  و فع مشک یبرا

بوده  یمال هایمیتحر دیتشد هاید  سال یبانک ستمیدچل  به س ی شد بده نیشتریاشا ه شد؛ ب
 کردیم ینظام بانک بیشده چ دس  د  ج اچ نادا  رتریدچل  فق زین ویسرا  نید  ا نیاس   برابرا

  یافزا میپس از هجوم دشمن تحر یچ بانک مرکز یبانک ستمیدچل  به س ی شد بده نیبرابرا
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ها د  انکب یرگینقد  یشدن چضعی بحران ،هادچل  به بانک ید  اثر  شد بده نیبرابرا  ابدییم
تبعاو حاکم بر  لیبه دل ید  برداش  از بانک مرکز  یچ محدچد هاییانجماد دا ا ،اثر  کود

  یچ اکثر ردگییقرا  م الشعاعبلردمدو تح   ایمدو  انید  م رانیا یهابانک یاقتصاد، سودآچ 
(،  شد یمال می)سال اچج تحر 1711د  سال  شوند یمواجه م یها با بحران چ شکستگبانک
 نیبا  شد ا سهید فد بوده اس  که د  مقا 11برابر  یبانک ستمیبه س یدچلت یهاشرک  یبده
 ان ، دس  د   لیبه دل یدچلت یها  شرک 8اس  ید فد(  قم بز گ 8) 12د  سال  یبده
 ینفوذ هرکیا لیدلبهچ  نماند باز قافله عق رکهیا یبرا یکرده چ بخ  خصوف یدچلت یهابانک

 یاقتصاد طیلون شرا چ بردیپراه م یردچلتیغ یهاندا د به نالا  به بانک یدچلت یهاد  بانک
 ا ندا د چ  چز به  چز  رانیا یهاگرفته از بانکقرض یهاتوان پرداخ  پول ،س یخوب ن

 رانیا یهاخذ اعتبا  به بانکأ یبرا یچ دچلت یهجوم بخ  خصوف رکهیبا ا شود یبدهکا تر م
 رایتقاضا پاسخ دهرد  ز نیندا ند که به ا یها حال چ  چز خوشبانک نیا یچل ردگییشدو م
دم چ ع یمال نیتأم یعدم تروع ابزا ها ه،یبازا  سرما قیعدم تعم یختا ها با مشک و سابانک
قاضا ت  یمرابع موجود چ افزا  یمحدچد   چبرچ هسترد رهیچ غ یتشرک  یقواعد حاکم  ی عا
چ خلق پول،  گرددیم یبه بانک مرکز ینظام بانک یبده  یسبب افزا ،رانیا یهامرابع بانک یبرا
ها چ بانک  یشدن چضع ترمیچخ ی،بانک ستمیفشا  مضاع  به س  ید  نها ،چ تو م یرگینقد
 هایشاخ  ویسرا  نی ا به همراه دا د  د  ا رانیا یهابانک یکشت نغرق شد چ رانیا یهابانک

 ،یی  کا انسب ،یرگینسب  نقد ،ینسب  سودآچ  ه،یسرما  یبانک اعم از نسب  کفا یعملکرد
شده چ به حد  میثاب  به شدو چخ هایییچ نسب  دا ا ینسب  اهرم ،یرجا ینسب  مطالباو غ

   سدیم یمقدا  بحران

 .آرام است انوسیاق یشکسته ول ینظام بانک یچهارمق کشت یویسنار

 بحران قی: تعویو عدم اصالح نظام بانک میتحر کاهش

  دهدیبا هم  خ م یچ عدم اف ح نظام بانک میکاه  تحر های یعدم قطع ویسرا  نید  ا
 هافتیکاه   یمال نیمأمبادالو چ ت رهیچ د  اثر آن، هز ابدییکاه  م میاچل؛ تحر  یعدم قطع د 

چ مشک و  ردگییفو و نم رانیا یچ بانک مرکز یدچم؛ اف ح نظام بانک  یچ د  عدم قطع
 یهابحران بانک م،یکاه  تحر نیاس   برابرا  ید  حال افزا رکهیا ایپابرجاس   یساختا 

 ینظام بانک یکشت ویسرا  نی  د  ااندازدیم قیبحران  ا به تعو نیفع نرموده چ فقط ا ا   رانیا
آنقد   یکرده چل یرینشعقب میآ ام اس  چ دشمن تحر انوسیاق رکهیفرسوده چ ناکا ا شده چ با ا
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جاو که به ساحل ن س ین یکشت نیبه ا یدیآن بد اس  که ام یمسافران چ ناخدا ،یکشتچضع 
 نیا یآ ام اندک انوسیچجود اق نیغرق خواهد شد  با ا  یکرده چ د  نها ریبرسد چ د  سراب گ

  ردیچ مسافران آن  ا بگ یغرق شدن کشت یجلو تواندینم یچل اندازدیم قیشدن  ا به تعوغرق
گذاشته چ د  تعامل چ ا ائه خدماو  نیسرزم نیپا  ا فراتر از ا رانیا هایبانک و،یسرا  نید  ا
 نید آمد ا  یکه مرجر به افزا شوندیچا د م ایبخصوص د  سطح مرطقه المللینیب یبا نظام مال

 رابعدال  م ا دیلیم 11حدچد  1753-13 یسالها یط ،ی  بر اساس آما  بانک مرکزشودیها مبانک
ه شده بود ک قیتز  یاقتصاد داخلجذب چ به  یداخل یها( توسط بانکرانسی)فا یخا ج یمال

ها به بانک و،یسرا  نید  ا نیاس   برابرا افتهیدال  کاه   ا دیلیم 8به  میتحر دیتشد طید  شرا
خود  یی شد د آمدزا یبرا ن،یسرزم نید  پهره ا یاقتصاد چ نظام بانک یمشک و ساختا  لیدل
 یخا ج یمال نی  سطح تأمکرردیها مآن بی جوع کرده چ دس  د  ج ایمرطقه یهابانک به

ها از خا ج بانک نیا یمال نیمأت هایرهیچ هز  یبخصوص د  سطح مرطقه افزا رانیا یهابانک
ذشته متمول چ نسب  به گ یدچل  اندک ،فرچکاسته اس  میکه تحر طیشرا نی  د  اابدییکاه  م

 دچل  از مرابع نهادها نیکرد همچرینم یها چ بانک مرکزبانک بیچ دس  د  ج هثرچتمردتر شد
  البته الزم به ذکر اس  استفاده از مرابع کردیاستفاده م المللینیب یهاچ بانک یچ مؤسساو مال
 یاز بازده رانیکسب چ کا  چ اطم یمروط به اف ح فضا المللینیب یهاچ بانک یمؤسساو مال
 توانیه مشدجادیا یق نسبچ  چن یبا توجه به  شد اقتصاد یآن اس  چل هیچ توج یطرح اقتصاد
چ دچل   هافتی  یدچل  افزا یتوان مال نیاستفاده کرد  برابرا ایسساو تا اندازهمؤ نیاز مرابع ا

ها کاه  چ ترازنامه بانک یدچل  به نظام بانک یچ بده کردیقرض نم رانیا یهاپولدا  از بانک
 رانیا  یضع یهادس  بانک تواندیشده م یغر یاکه تا اندازه یدچلت نیچ همچر ابدییبهبود م
 زهیانگ ،رفعانیذ یمرافع شخص لیبه دل ایتربل بوده چ  رانیا یهابانک گر،ید یاز سو  ردی ا بگ

حساب نیبرابرا کرردید  برابر آن مقاچم  م یحت ای رردیبیخود نم یاف ح ساختا  یالزم  ا برا
 ظامعدم اف ح ن لیدلباال اس   به ا یبس هارهیچ هز نییپا ا یبس ییکا ا ،رشفافیها غبانک های
 المللینیب یبخصوص استاندا دها المللینیب یها استاندا دهابانک نیا ران،یا یهاچ بانک یبانک

  یافزا  ،یکه باعث کاه  شفاف کرردینم  یبازل  ا  عا یچ استاندا دها یمال یگزا شگر
  یتخص ه،یسرما  یکاه  کفا نیهمچر  شودیم رانیا یهاد  بانک ییفساد چ کاه  کا ا

 رانیمد نید  ب یرتخصصیبر اساس  چابط نه براساس ضوابط چ انتصاباو غ مرابع ایناکا 
شعب خود   یها همچران به افزا  بانککردیها اضافه مبانک نیبه مشک و ا رانیا یهابانک
  یسبب افزا رانیا یها  تعدد شعب بانکنهردینم یمجاز یبه بانکدا  یآچ ده چ چقع ی چ
 رکهیچ با ا دهدیقرا  م ریثأها  ا تح  تچ ترازنامه آن یسودآچ ها شده چ آن یجا  هایرهیهز

ام زچ  مق س ،یبرخو دا  ن یمراسب  یاز چضع رانیا یهاعمده بانک یمال یهاترازنامه چ فو و
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چ   یضع یهام بانکچ امکان انح ل چ ادغا  سدینم رانیا  یتربل چ ضع یهاناظر به بانک
 رانیا یها  دس  بانکزندیها دامن مبانک نیا شتریب حرانبه بپس چجود ندا د  رانیناکا آمد ا
        لی ا تحو رانیا یهابانک ی،خا ج یهااس  چ بانک یخال یمال نیمأمتروع ت یاز ابزا ها

مرطقه با مشکل د  بخصوص  المللینیب یبانکدا  یها د  فضابانک نیچ حضو  ا رندگیینم
ه عقب ماند ایچ  چز دن نینو یتکرولوژ زا رانیا ینظام بانک نیع چه بر ا شود یمواجه م یاساس

 یهااخ ش ویسرا  نیچ از کا افتاده اس   د  ا یمیقد ،یمو د استفاده د  نظام بانک یچ تکرولوژ
 ،یی  کا انسب ،یرگینسب  نقد ،ینسب  سودآچ  ه،یسرما  یبانک اعم از نسب  کفا یعملکرد

چ به مقدا   شده میچخ جیتد به ثاب  یهاییچ نسب  دا ا ینسب  اهرم ،یرجا ینسب  مطالباو غ
  شودیم کیخود نزد یبحران

 ها در سناریوهای مختلفهای شاخصمقایسه شرایط و ویژگی

نشان  2جدچل به طو  خ فه د   ی باالویسرا لها  د   هاشاخ  یهاگیژیچ چ طیشرا
 داده شده اس  

 ویسرا لها  د   یهر شاخ  مربوط به نظام بانک یهایژگیچ چ طیشرا - 2جدچل 
 1سرا یو  7سرا یو  2سرا یو  1سرا یو  ها د  سرا یوهاشاخ 

 کاه  افزای  افزای  کاه  هزیره مبادالو مالی

 مشک و تکرولوژیکی

 چ فری نوین 
 افزای  افزای  کاه  کاه 

 کاه  کاه  افزای  افزای  المللی عای  استاندا دهای بین

 گیرد انجام نمی گیردانجام نمی گیردانجام می گیردانجام می های ضعی  چ ناکا آمدانح ل بانک

 کاه  کاه  افزای  افزای  توسعه بانکدا ی مجازی

 گیرد انجام نمی گیرد انجام نمی گیرد انجام می افزای  مرکزیاقتدا  چ استق ل بانک 

 کاه  کاه  افزای  افزای  تروع چ توسعه ابزا های مالی

 کاه  کاه  کاه  افزای  تأمین مالی خا جی

 بهبودی نسبی بهبود های عملکردی بانکشاخ 
 تر به شدو چخیم

 شود )بحران( می

 شود تر میتد یج چخیمبه

 ( شود تر میبحران نزدیک)به 

با توجه به چضعی  حاکم بر سیاستگذا ی کشو  د  عرفه مالی چ بانکی، تمایل مجموعه 
 سمالمللی مقابله با تأمین مالی ترچ یکروانسیون بینگیران به اجرای سیاستگذا ان چ تصمیم

(CFT ،)کا گرچه اقدام مالی (FATFچ ایجاد کانال مالی چیژه با اتحادیه ا ) چپایی موسوم به SPV 
برای انتقال مرابع مالی ناشی از تجا و به ایران چ ت ش چ هم  موجود برای  فع موانع تحریمی 
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المللی، امکان کاه  تحریم د  آیرده نزدیک چجود دا د حضو  نظام بانکی ایران د  عرفه بین
امی ای هدفمرد چ اقدامهدلیل مشک و ساختا ی فراچان د  مجموعه نظام بانکی چ نبود برنچلی به

مدو، مشک و افلی نظام بانکی پابرجا خواهد جدی برای حل این مشک و حداقل د  کوتاه
تد یج به سم  بحران بانکی حرک  خواهرد نمود  برابراین تحقق سرا یوی ها بهبود چ این بانک
 ای نزدیک محتمل اس  لها م د  آیرده

 نظام بانکی ایران در آینده طراحی مدل مفهومی برای بهبود وضعیت

گان نخب یمردم چ برخ  یبرخ ف ذهر ،دیچ مشخ  گرد یمطالعه بر س نیهمانگونه که د  ا
از علل  یناش ران،یا یهابخصوص بانک رانیا یاز مشک و نظام بانک یکشو ، بخ  قابل توجه

خود د   یبا شرکا رانیا یهاسخ ،  چابط بانک هایمیاس   د  طول دچ ه تحر یمیرتحریغ
 یکیچ تکرولوژ یچ مشک و فر اف ی  یافزا یمبادالو مال رهیکشو ها قطع شد چ هز ریسا

 نیبازل، قوان یاستاندا دها یاز جمله عدم اجرا یمشک و ساختا  یشد، چل دیتشد ایپابرجا 
چ  یازمج یبانکدا  ،یشرکت  یحاکم سم،یترچ  یمال نیچ تأم ییشود  حوزه پول تررانهیسختگ

با  یچ حت افتردیعقب ب ای چز دن یاز استاندا دها  یاز پ  یب رانیا هایسبب شد بانک رهیغ
 یهاانکب یترازنامه چ مال  ید  بهبود چضع یقابل توجه چ اساس راوییتغ ،میچجود کاه  تحر

  یبهبود چضع یبرا یمدل ق،یتحق نیا یقبل هایبخ  جیبا توجه به نتا جهید  نت د ونش جادیا رانیا
د   رانیا یهابانک ی، د  حال  کل8شکل   با توجه به دیگرد یطراح ردهید  آ رانیا یهابانک
رد مواجه هست یچ مشک و ساختا  یمال نیمأمبادالو چ ت رهیهز یبا دچ مشکل افل ردهیدچ ه آ

با چقفه  ای چ مدود  کوتاه مید  حال  کاه  تحر یمال نیمأمبادالو چ ت رهیهزکه دچ مشکل 
ان به چ کماک س ین یحل شدن م،یبا  فع تحر یحت یمشک و ساختا  یقابل حل هسترد چل

 خواهد بود  یقوو خود باق
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  (قیتحق یهاافتهی: ربع)م ردهید  آ یمال یها چ نهادهامشک و بانک یافل یهامؤلفه - 1 شکل

 

 

 
ی برنامه های کل فع بحران نظام بانکی باید براساس سیاس چیکرد افلی برای برابراین  
های        استاندا د ، توسعه بازا ها چ ابزا های مالی،های کلی اقتصاد مقاچمتیسیاس ششم چ 

(، استاندا د بازل، توسعه IFRSالمللی گزا شگری مالی )المللی بانکی از جمله استاندا د بینبین
های ضعی  چ ناکا آمد، می  شرکتی، امکان انح ل چ ادغام بانکبانکدا ی مجازی،  عای  حاک

 چجلوگیری از مداخله دچل  د  تعیین نرخ سود بانکی چ إتخاذ  چیکردهای مختل  بانکدا ی 
  باشد ید  فرع  بانکدا  شرچیپ یچ تکرولوژ نینو یهایاستفاده از فراچ  نیهمچر

 های سیاستیتوصیه

 چندها،  رده،ید  آ رانیا یهامشک و چ معض و بانک یپژچه  ضمن بر س نید  ا
چ  یابا استفاده از مطالعاو چ اسراد کتابخانه رانیا یهامشک و چ معظ و بانک یهاپیشران
 هایمشکل یافل های یشدند چ سپس عدم قطع ییچ  چش پرل خبرگان شراسا یپژچهش
 نیکه ا ی  مشک و ساختا 2چ  ؛یمال نیمأمبادالو چ ت رهی  هز1 یعری ردهید  آ رانیا یهابانک

محتمل  یویاستخراج شده اس ، لها  سرا  یادچمرحله یبر  چش دلف هیبا تک ها یعدم قطع
 ی،انکنظام ب یافتگیعبا ترد از: ال (  فع بحران چ توسعه ویلها  سرا  نیشده اس   ا نیتدچ

 بحران  قید( تعو ی،بحران بانکج(  ،شرچیپ یبانکدا چ  یب( موانع نظام بانک
تا  ساخ نیب یفیضع یخوانگف  که هم دیمحتمل با یویلها  سرا  هایید  مجموع با بر س

 یهااگر بانک نیچجود دا د  برابرا یجهان یبا استاندا دها رانیا یهابانک یمال یهافو و
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 نی ا داشته باشرد، د  اچل ی چابط کا گزا  یبرقرا  یبرا رانیا یهابانک یابیقصد ا ز یخا ج
 یگزا شگر یاستاندا دها  یضع  ی عا لدلیبه گر،ید یسو قدم با مشکل مواجه خواهرد شد  از

 یهاشده د  فو وبه اط عاو ا ائه تواندینم یبانک خا ج ،یناظر قو یچ نبود نهادها یمال
د   رانیا یهاموجود بانک  ید  فو و اعتماد، چضع یاعتماد کرد  حت رانیا یهابانک یمال
مراسب  رهیچ غ  یشفاف ،یشرکت  یساختا  حاکم ه،یسرما  یمانرد نسب  کفا  مختل هایرهیزم
ته چ نداش یرانیاز بانک ا یمراسب یابیا ز یموا د سبب خواهد شد بانک خا ج نی  تمام اس ین

 نیبر ا  ریخ ایهسترد  میتحر یرانیا هایبانک رکهیبرقرا  نکرد، فا غ از ا یبا چ ی چابط کا گزا 
  یپ دیچ تمرکز با دیتأک ران،یا یهابانک  چضعی توسعه چ بهبود مرظو به  سدمی نظراساس به
جه   یخا ج هایبه بانک ازیامت یاعطا چ باشد رانیا یهابانک یبر اف ح د چن زیاز هرل
  یضع)با اف ح چ رانیا یهابانک سکیکاه    گر،ید انی  به بی نباشد چابط کا گزا  یبرقرا 

پرداخ   چ ردیقرا  گ  ید  اچلو دیها( باد  بانک یشرکت  یساختا  حاکم زیها چ نترازنامه بانک
 نیهمچر  ی قرا  نگیردرانیا یهابانک با یخا ج یهابانک یهمکا  سک ی فرفه عروانبه رهیهز
 ی  گرچد ران،یا یهابانک  یه چضعموضوع باشرد که عدم توسع نیمتوجه ا دیبا استگذا انیس

که به  یموانع ها،مید  فو و برطرف شدن کامل تحر یبلکه حت س ،ین هایم فع تحر ایتوق  
 مللیالنیب ی چابط بانک یقرا  گرف ، همچران فرا چ یمو د بر س قیتحق نید  ا لیتفص
چ  یشبکه بانک یرساختیچ ز یجه  حل مشک و اساس نیبرابرا خواهد بود  رانیا یهابانک
برنامه  یکل یاه اسیچ س یاقتصاد مقاچمت یکل یهااس یتوجه به الزاماو س ران،یا یهابانک

 یطراح یکل یهااس یس نیبر اساس ا یمدل مفهوم قیتحق نید  ا نیاس   برابرا یششم ضرچ 
از جمله  یحوزه بانک المللینیب یاستاندا دها ،یالم یکه بر توسعه بازا ها چ ابزا ها دیگرد

بازل، توسعه  المللینیب ی(، استاندا دهاIFRS) یمال یگزا شگر المللینیب یاستاندا دها
چ ناکا آمد   یضع یهاامکان انح ل چ ادغام بانک ،یشرکت  یحاکم  ی عا ،یمجاز یبانکدا 
 یکردهایتخاذ  چإچ  ین نرخ سود بانکییاز مداخله دچل  د  تع یریجلوگ ران،یا یهابانک

د   چشریچ پ نینو یچ فراچ  یچ استفاده از تکرولوژ رانیا یهابانک یبرا یمختل  بانکدا 
 دا د  دیکأت یفرع  بانکدا 

 منابع

دهرده مالی د  نق  بازا های مالی د  دستیابی به (  بر سی عملکرد شتاب1718ابراهیمی، س ،  استاد، م  چ مدنی زاده، ع  ) -1

  یزی زا د  آیرده میان مدو  تهران: مؤسسه عالی آموزش چ پژچه  مدیری  چ برنامه شد اقتصادی پایدا  چ اشتغال

های مجلس ها ، معاچن  زیربرائی چ امو  تولیدی مرکز پژچه (  اقتصنناد دیجیتال: ابعاد چ چیژگی1711باقری چ همکا ان ) -2

  11213شو ای اس می، شما ه مسلسل 
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 آما های اقتصادی، بخ  پولی چ بانکی ایران  گزیده  اس می جمهو ی مرکزی بانک -7

 ها ایران  گزیده آما های اقتصادی، بخ  تراز پرداخ  اس می جمهو ی مرکزی بانک -1

 ها، نشریاو ادچا ی، خ فه تحوالو اقتصادی کشو  (  نشریاو چ پژچه 1711بانک مرکزی جمهو ی اس می ایران ) -8
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 های مجلس شو ای اس می پژچه 

 انداز بازا های مالی (  طرح پژچهشی ا زیابی چضعی  چ لشم1718پژچهشکده پولی چ بانکی ) -1
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 ( 1) 7، اکوهید چلوژی، مجله  چش سرا یوپردازیپژچهی بحران آب د  ایران بهآیرده(  1711 ضایان، ا  چ  ضایان، ع  ) -11
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 ، لاپ اچل، تهران زادهکرام  عبدالمجید، علیزاده عزیزدفاع، ترجمه:  عیفرا

آن د  نظام  لینظری  ابطه بانک چ برگاه چ تحل یالگوها چ مبان  12 ینظام بانک یشراسبیآسن (  1718شنهبازی غیاثی، م  )  -11

 های مجلس شو ای اس می ، مرکز پژچه رانیا یبانک

، ها  افول چ استاندا دهای حاکمی  شرکتی د  بانک17 شراسی نظام بانکیآسیب(  1718، ه  )فریترابچ  شهبازی غیاثی، م -18

 های مجلس شو ای اس می  مرکز پژچه 

د   یآما  عملکرد شبکه بانک لی  تحل13 ینظام بانک یشراسبیآس  (1717شنهبازی غیاثی، م ؛ کاشفی، م چ سرچ یان، ح  )  -11
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