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پیشگیری از ورشکستگی بانکها
محمود باقری ،1محبوبه

ثقوری2

( .1نویسندهی مسئول) ،دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد حقوق شرکتهای تجاری ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
(تاریخ دریافت 1393/12/25 :ـ تاریخ تصویب)1396/09/05 :

چکیده
بروز بحرانهاي بانكي در چند دهه اخير كاستي مقررات ورشكستگي عمومي را براي برخورد با اين نوع از
تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پي وضع قواعد خاص جهت كاستن اثرات نامطلوب
آن برآمدهاند .وجود خطر سيستمي  ،نقش ويژه بانك در نظام مالي ،اولويت حفظ تماميت نظام مالي بر حقوق
بستانكاران ،لزوم نظارت ويژه بر فعاليتهاي بانكي از جمله عواملي است كه موجب تمايز مقررات
ورشكستگي بانكها از ساير تجار و قواعد عمومي ورشكستگي ميشود.
در حقوق ايران به ورشكستگي بانكها به مثابه ورشكستگي ساير تجار نگريسته شده كه به هيچ وجه مطلوب
به نظر نمير سد .تفاوت اهداف ،مراجع اعالم و رسيدگي به ورشكستگي بانكها ،عدم توجه به كاركرد
متفاوت اعمال تعليق قانوني فعاليت بانكي كه منجربه خطر سيستمي ميشود و وجود مرحله بازسازي و تصفيه
با عنايت به جايگاه و عملكرد بانكها از جمله مسائلي است كه قانونگذار ايران را به تجديد نظر در قواعد
حاكم برميانگيزد.
کلیدواژگان :ورشكستگي بانك ،اقدامات اصالحي و بازسازي ،تصفيه ،كميته بال.
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مقدمه
با عنايت به نقش كليدي بانكها در بازارهاي مالي ،تأسيس بانكها در قالب شركت ،طرح
بحث ورشكستگي بانكها ،شناسايي عوامل مؤثر بر وقوع ورشكستگي ،طرق پيشگيري با عنايت به
تجربه ساير كشورها و كميته بال ،ضرورت وجود قوانين و مكانيسم خاص بازسازي و تصفيه فراتر
از قواعد عمومي (با عنايت به طرح لوايح قانون تجارت و آيين دادرسي تجاري و پيش نويس قانون
پولي و بانكي و ضرورت بررسي حقوقي موضوع) ،نوشتن اين مقاله را ايجاب مينمود.
در اين راستا با توجه به مقررات قانون پولي و بانكي در باب موضوع و ارجاع امر به قانون
تجارت ،مهمترين بحث پس از تعيين جايگاه حقوقي بانكها (كه مطابق قانون لزوماً در قالب شركت
سهامي قادر به فعاليت ميباشند) اين است كه قواعد عمومي ورشكستگي با وضعيت خاص بانكها
قابل تطبيق نيست؛ لذا با وجود اينكه بانكها لزوماً در قالب شركتهاي سهامي تأسيس شده و مطابق
ماده  2قانون تجارت فعاليتهاي بانكداري تجاري محسوب ميشود؛ ليكن با توجه به جايگاه بانكها
مالحظه ميگردد كه قواعد عمومي ورشكستگي پاسخگوي نياز مطروحه نيست و ضرورت تعريف
قوانين و مكانيسم خاص را ايجاب ميكند.
 .1ساختار حقوقی بانک

ماده  5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي مقرر ميدارد« :بانكهاي غيردولتي
و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس
شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود ،صرفاً در قالب شركتهاي
سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند».
در خصوص ماهيت شركتهاي سهامي عام بايد گفت ساختار تشكلهاي اقتصادي به خودي
خود اهميتي ندارد؛ بلكه بايد آنها را در تعامل با نظام هنجاري يك جامعه بررسي كرد .نظام
اقتصادي و اجتماعي ايران اقتضا ميكند كه تشكل اقتصادي به نحوي باشد كه منجر به تمركز سرمايه
نشود .بيشك شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام ميتوانند اين خواسته را برآورده كنند.

شركتهاي تعاوني سهامي عام شركتهايي هستند كه با رعايت جزء  9ماده  1و در چارچوب
محدوديتهاي مندرج در ماده  12قانون اجراي سياستهاي اصل  44با اخذ مجوز از وزارت تعاون
ايجاد ميشود .در بند  9بخش تعاريف و قانون خصوصي سازي ،شركت تعاوني سهامي عام اينگونه
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تعريف شده است« :نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي
مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد».
در اين راستا تصويب اليحه الحاق يك تبصره به ماده  5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44
قانون اساسي با هدف رفع محدوديت تشكيل و فعاليت بانكها صرفاً در قالب شركت سهامي عام و
تعاوني سهامي عام و رفع محدوديت مربوط به تملك سهام و نيز به منظور رونق سرمايه گذاري و
ايجاد تحرک در فضاي اقتصادي كشور و بهرهمندي از ساير ابزارها و ساز و كارهاي قانوني موجود
و نيز حضور پررنگتر بانكهاي خارجي صورت گرفت .بنابراين از آنجا كه ماده  5قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي عليالقاعده بايد در راستاي افزايش عملكرد مثبت بانكها
گام بردارد ،متن اين ماده نيز نيازمند اصالحات جدي است؛ چرا كه تحديد فعاليت بانكهاي
غيردولتي در قالب شركت سهامي عام و نيز ايجاد محدوديت در مالكيت سهام ،باعث تضعيف انگيزه
براي مشاركت سرمايههاي كشور در فرآيند خصوصيسازي ،دشواري راهبري شركت توسط
سهامداران و به تبع كارايي كمتر بانكها ميگردد.
 .2نحوه تحقق ورشکستگی بانک ها و آثار آن
 .1-2امکان تحقق ورشکستگی بانکها
در مورد امكان ورشكستگي بانكهاي دولتي و بزرگ ترديدها جدي است و عمدتاً آن را
مردود اعالم ميكنند .برخي اعتقاد دارند كه بانكهاي دولتي هرگز ورشكسته نميشوند؛ چون
دولت ورشكست نميشود .براي تقويت اين ديدگاه ميتوان اضافه كرد به خصوص اگر بانكهاي
دولتي تحت حمايت دولت متكي به درآمدهاي كالن نفتي باشند ،ورشكست نخواهند شد.
اما با اين ديدگاه كه يك بانك بزرگ هرگز ورشكست نخواهد شد ،به حق مخالفت شده است:
«سياست هاي خروج بنگاه

(Exit policies

 )Firmيك بخش ضروري اقدام مناسب است .بيشتر

كشورهايي كه به موفقيت هاي اساسي دست يافته اند ،يك يا چند بانك را تعطيل كردهاند .در
برخي كشورها آشكارا گفته شده كه هيچ بانكي به صورت نامحدود مورد حمايت قرار نخواهد
گرفت ،زيرا ممكن است كه تصور شود آن بانك آنقدر بزرگ است كه امكان ورشكستگي آن
نيست( ».بازمحمدي ،1382 ،ص)56
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چنانچه ديدگاه فوق در نظام بانكي كشور حاكم شود ،مخاطرات اخالقي و رفتاري جدي را به
دنبال ميآورد كه نتيجه آن تحميل زيان به سپردهگذاران و وجوه عمومي وهمينطور تنگناهاي
بودجهاي براي دولت است .از آنجا كه مديران و سهامداران اين بانكها با اطمينان خاطر از تحمل
زيانها توسط دولت ،به فعاليتهاي با ريسك باال و احياناً اعمال غيرقانوني روي خواهند آورد تا
سود را به حداكثر برسانند ناظران انگيزه نظارت بر اين بانكها را ندارند و سپردهگذاران هم با تضمين
وجوهشان توسط نهادهاي عمومي و دولتي ،واكنش الزم را به ناكارايي و ضعف مديريت ريسك
آنها نشان نميدهند .در نهايت انضباط بازار در مورد اين بانكها به هم خواهد ريخت.
از اين رو ديدگاه فوق بايد كنار گذاشته شود و فعاالن نظام بانكي بايد بدانند ،حتي يك بانك
بزرگ هم در صورتي كه به شدت زيانديده بوده و هزينه بازسازي آن از نظر اقتصادي به صرفه
نباشد ،ممكن است تعطيل گردد و زيانهاي آن بين دولت ،مالكان ،طلبكاران و سپردهگذاران توزيع
شود .البته شايد يك بانك بزرگ آن قدر اهميت سيستمي داشته باشد كه دولت مجبور شود با صرف
هزينههاي كالن به بازسازي و نجات آن اقدام نمايد .اما توزيع زيانها بايد به نحوي باشد كه
مخاطرات اخالقي مذكور را به نحو مؤثري از ميان بردارد و فعاالن عمليات بانكي مسئول كوتاهي و
قصورخود باشند.
اما از منظر حقوقي ،بانكي ورشكسته تلقي ميشود كه با صدور رأي دادگاه و يا تصميم مرجع
نظارتي ،ورشكسته اعالم و تصفيه شده باشد .در نتيجه بانكهاي متوقفي را كه به هر طريق نجات
يافته و بازسازي ميشوند ،نميتوان ورشكسته دانست؛ اين بانكها ،تنها متوقف محسوب ميشوند.
اما تجارب عملي در سراسر دنيا هم نشان ميدهد كه توقف بانكها در كشورهاي گوناگون ،امري
متداول و معمول است .اما ورشكستگي بانكها به مفهوم فوق ،امري بعيد و بسيار نامحتمل است .به
عبارت ديگر ،دولتها و مراجع نظارتي به بانكها اجازه اعالم ورشكستگي و تصفيه را نميدهند و
مؤسسات متوقف را با استفاده از اسلوبهاي متنوع احياء ميكنند.
بايد گفت ورشكستگي بانكها معموالً علل متعدد و متنوعي دارد و با قاطعيت نميتوان علت
مشخصي را منشأ ورشكستگي بانكها برشمرد .به عالوه تجربه نشان ميدهد كه در مورد
ورشكستگي هر بانك ،عللي متفاوت با آنچه كه در ورشكستگي ساير بانكها مطرح گرديده ،منشأ
اثر واقع شده است ،هر چند كه ممكن است علل مشابهي هم در بين باشد .از سوي ديگر تجربه نشان
داده است كه دولتها براي مقابله با ورشكستگي بانكها و بحران نظاممند بانكي ،دست به هر اقدام
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ممكن براي تأمين منابع مالي الزم ميزنند و حتي حاضر به صرفهجوييهاي بودجهاي و حذف برخي
مشاغل هستند و اگر منابع داخلي كفايت نكند ،كمكهاي ساير كشورهاي توانگر و سازمانهاي
بينالمللي و منطقهاي ،در قالب وام و ديگر موارد در دسترس ميباشند.
 .2-2صدور حکم ورشکستگی ،شرایط و آیین دادرسی
مواد  76و  77مقرر در پيشنويس اليحه قانون بانكداري(درحال بررسي توسط بانك مركزي)
صراحت بر اين دارند كه در قانون اخير ،اعالم توقف و طرح دعواي توقف در دادگاه ،به دو مرجع
واگذار شده است :بانك مركزي و مدعيالعموم .بانك مركزي ،تنها مرجع نظارتي رسمي در كشور
است و تفويض اين وظيفه بديهي است .واگذاري اعالم رسمي توقف بانك و طرح دعواي توقف
به طلبكاران ،مديران و مالكان داليل مخالف زيادي دارد كه آن را مردود ساخته و در كمتر كشوري
مد نظر است .البته مديران و مالكان ميتوانند در تشخيص توقف به بانك مركزي كمك زيادي
نمايند.
توجيه براي واگذاري اختيار فوق به دادستان ،پيشگيري از تسامح قانوني بانك مركزي و ناظران
است ،تا مبادا از اعالم توقف و مداخله در بانك مربوطه غفلت كنند و زيانهايي به اعتماد عمومي و
ثبات مالي كشور وارد شود .به نظر ميرسد اين قانون ،تلفيقي از سيستمهاي اداريمحور و
دادگاهمحور را پذيرفته كه نقش مرجع اداري (بانك مركزي) به مراتب قويتر است.
به نظر ميرسد دعواي توقف بانك غيرمالي باشد و تبصره ماده  98پيشنويس اليحهي آيين
دادرسي تجاري ،1همين نظر را تأييد ميكند .در غياب دادگاههاي تخصصي تجاري ورشكستگي،
اقامهي دعوا و رسيدگي به آن در دادگاه عمومي و با سيستم وحدت قاضي به عمل ميآيد .اين امر
احتماالً نقص و مشكل را در راه رسيدگي عادالنه و تخصصي به دعواي ورشكستگي بانك ،به وجود
خواهد آورد .غيبت قضات مسلط به مسائل و مقتضيات بانكداري و توقف بانك و همچنين مقررات
بانكداري يا ويژگيهاي عمليات بانكي ،اطمينان خاطري مبني بر اتخاذ بهترين تصميم فراهم نخواهد
كرد.
پيشنويس مذكور گامهايي را در جهت حل مشكل فوق برداشته است .بند  3ماده 22
پيشنويس« ،دعاوي توقف ،بازسازي ،تصفيه و دعاوي مرتبط با آنها» را در صالحيت دادگاه تجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار داده است .در ماده  2آن هم به تأسيس دادگاه تجاري اشاره ميشود .دادگاه تجاري متشكل از
قضات و هيئت مشاوران تجاري خواهد بود و بنا به قسمت اخير ماده  3پيشنويس« :دادگاه تجاري
با حضور حداقل يكي از اعضاي قضايي دادگاه و حداقل دو مشاور رسميت مييابد ».در ادامه در
ماده  8پيشنويس ،شرايط قضات دادگاه تجاري مقرر گرديده ،تا متخصص بودن آنها تأمين گردد.
همين طور در مواد  9تا  19شرايط مشاوران دادگاه تجاري ،انتخاب آنها ،عزل ايشان ،جهات رد و
رسيدگي به تخلفات و جرائم آنها مقرر گرديده تا تضمين صحت عملكرد ايشان و تأمين
ويژگيهاي تخصصي آنها به حداكثر برسد.
آيا دادگاه در رسيدگي به دعواي ورشكستگي بانك ميتواند اقداماتي چون ارجاع برخي
موضوعات به كارشناسان خبره مثل شركتهاي تخصصي حسابرسي ،انجام دهد يا اينكه بايد به
داليل بانك مركزي و ادله دفاعي خوانده اكتفا نمايد؟ در پاسخ به اين سؤال نوعي تعارض ميان
برخي اصول وجود دارد :از يك سو طبق اصول عمومي آيين دادرسي مدني (ماده  1)199و استقالل
قضايي  ،دادگاه براي رسيدگي و صدور حكم مجاز به ادامه تحقيقات است و اجباري به اكتفا به نظر
بانك مركزي و تبعيت از آن ندارد ،چنين رويكردي را به راحتي ميتوان در يك سيستم
قضاييمحور اتخاذ كرد .از سوي ديگر ،ادامه اقدامات دادگاه ميتواند رسيدگي را طوالني نمايد و
اين امر با سرعت فرآيندهاي ورشكستگي و اقدام به موقع و سريع ناظران كه الزمه حل و فصل موفق
بانك است ،تعارض آشكار دارد .شايد هم در تجارب عملي ،دادگاه به نظريات تخصصي بانك
مركزي توجه نمايد و به استناد آنها اقدام به صدور رأي نمايد.
در مقام حل تعارض فوق ميتوان اشاره نمود كه مقررات خاص ورشكستگي بانك ،اجازه
مداخله مستقيم در بانك ضعيف و اجراي اقدامات اصالحي ،همين طور شروع فرآيندها و آغاز
مديريت رسمي و ادارهي آن را به مرجع نظارتي بدهند و تنها مواردي چون حكم ورشكستگي ،رأي
بازسازي و انتصاب مدير تصفيه و عضو ناظر ،به تصميم دادگاه منوط گردد .در نتيجه  ،بايد اختيارات
كافي ،در حدي به ناظران داده شود كه بتوانند فرآيندها را شروع و تداوم عناصر حياتي آنها را
چون بركناري مديران يا تعليق حقوق سياستمداران و اجراي تدابير احتياطي ،تأمين نمايند .بهترين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « .1در كليه ي امور حقوقي ،دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوا ،هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف
حقيقت الزم باشد ،انجام خواهد داد».
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راه حل ،انتخاب نوع سيستم از سوي سياستگذاران و تدوين چارچوب خاص ورشكستگي بانك
است .در صورتي هم كه اجراي قرار كارشناسي مدنظر دادگاه نيازمند تخصصهاي ديگر باشد،
ممكن است دادگاه بتواند كارشناسان داراي تخصص مورد نياز را به كارشناس اول ملحق

نمايد1.

مقررات مربوط به صدور حكم ورشكستگي و شرايط الزم براي اين كار در موارد  377 ،274و
 481پيشنويس مزبور مقرر گرديدهاند .بنا به مواد مزبور ،شرايط الزم از اين قرارند:
 .1توقف از تأديه ديوني كه بر عهده بانك يا مؤسسه اعتباري مربوطه قرار دارد .اعالم و اقامه
اين امر از سوي خواهان دعواي ورشكستگي يعني بانك مركزي و دادستان بوده و اثبات احراز و
اقامه دليل بر آن ،عليالقاعده بر عهده دو مرجع مذكور قرار دارد .اما به نظر ميرسد دادستان و بانك
مركزي صرف وظيفه اعالم توقف و تقاضاي صدور حكم را بر عهدهدارند .زيرا ظاهر مادهي ،74
احراز توقف بانك را وابسته به «تشخيص بانك مركزي» نموده و احتياج به اقدام يا دليل ديگري
نيست و دادگاه هم بايد به تشخيص مرجع مزبور براي اثبات توقف بانك اكتفا نموده و اثر الزم را
مترتب سازد.
 .2عدم امكان بازسازي بانك ،كه منوط به نظر و تشخيص بانك مركزي شده است .در واقع،
هم امكان و هم عدم امكان بازسازي منوط و تابع نظر بانك مركزي گرديده است؛ از ظاهر مواد
فوق چنين بر ميآيد كه دادگاه هم ملزم به تبعيت است و اگر نظر بانك مركزي مبني بر امكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  73پيش نويس آيين دادرسي تجاري« :چنانچه كارشناس براي اجراي قرار استفاده از تخصص هاي ديگر را الزم بداند ،مراتب
را با ذكر دليل و تخصص مورد نياز ،به دادگاه صادر كننده قرار اعالم مي كند .چنانچه دادگاه درخواست كارشناس را موجه تشخيص
دهد ،كارشناس يا كارشناسان داراي تخصص مورد نياز را مطابق مقررات تعيين ،به كارشناس اول ملحق و مراتب را به طرفين ابالغ
مي كند».

 .2ماده « :74ورشكستگي بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در نتيجه توقف از تأديه ديوني كه بر عهده آنهاست و عدم امكان
بازسازي بنابه تشخيص بانك مركزي حاصل مي شود».

 .3ماده « :77در صورت اعالم توقف بانك يا مؤسسه اعتباري از سوي بانك مركزي يا مدعي العموم ،دادگاه با نظر بانك مركزي
داير بر امكان بازسازي نسبت به صدور رأي بازسازي اقدام مي نمايد .در صورت عدم امكان بازسازي  ،دادگاه حكم ورشكستگي
بانك يا مؤسسه اعتباري را صادر مي كند».

 .4ماده « :81پس از خاتمه دوران بازسازي ،بانك مركزي گزارشي حاكي از وضعيت مالي بانك يا مؤسسات اعتباري و امكان يا عدم
امكان پرداخت مطالبات و ايفاي تعهدات كليه طلبكاران تقديم دادگاه خواهد كرد و دادگاه براساس نظر بانك مركزي رأي به ادامه
فعاليت بانك مؤسسه اعتباري و يا ورشكستگي آن صادر خواهد كرد».
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بازسازي قرار بود ،دادگاه رأي بازسازي و اگر نظر و تشخيص بانك مركزي داير بر عدم امكان
بازسازي بود ،دادگاه نسبت به صدور حكم ورشكستگي اقدام مينمايد.
در پيشنويس ،نظارت و مديريت فرآيندهاي بازسازي بر عهده بانك مركزي است و همه اين
موارد نشاندهنده اين است كه «نظر و تشخيص بانك مركزي» اصالت داشته و نقش اصلي در
تصميمگيريها خواهد داشت .همين طور به احتمال زياد ،ناظران مأمور به اجراي اقدامات اصالحي
در خصوص بانكهاي مسئلهدار و مديريت دوره تشخيص هستند .پس طبيعي است كه ديدگاه مرجع
نظارتي صائب باشد.
در نهايت بهتر است سياستگذاران به سوي تدوين چارچوب حقوقي خاص ورشكستگي بانك
گام بردارند و با انتخاب يكي از دو سيستم اداري محور يا دادگاه محور ،ابهامات را بزدايند و تكليف
«احراز و اثبات ورشكستگي بانك» را به طور شفاف و دقيق براي همگان مشخص نمايند .شيوهاي
كه در پيشبيني انتخابشده ميتواند در عمل چالشهاي حقوقي ايجاد نموده و موانعي را در راه
حل و فصل سريع و كارآمد بانك ايجاد نمايند.
 .۳-2آثار صدور حکم ورشکستگی
 .1-۳-2سرایت به سیستم یکپارچه بانکداری (ریسک سیستمیک)
آنچه بانكها را منحصر به فرد ميكند ،آسيبپذيريشان بر اثر عدم اعتماد عمومي است .يك
بانك با عملكرد نامطلوب اگر از اعتماد عمومي برخوردار باشد ميتواند به كار خود ادامه دهد
(حداقل براي يك مدت كوتاه) ،در حالي كه يك بانك با شرايط مطلوب اگر دچار خطر سيستمي
شود ،يعني تمام سپردههايش در مدت كوتاهي برداشت شوند ،به علت سلب اعتماد عمومي ممكن
است ورشكسته

شود(Kaufman, 2004, .p 240) .

جهاني شدن و توسعه تكنولوژيكي ،سرعت دسترسي به اطالعات را افزايش داده است .از اين
رو اخبار مربوط به مشكالت بانكها به سرعت گسترش مييابند .اين امر نه تنها موجب تسريع
عكسالعملهاي مشتريان بانك ميشود؛ بلكه از آن مهمتر عكسالعمل بازار را نيز برميانگيزد كه
در اين صورت ،تأمين وجه در بازار براي بانك بسيار سخت و پر هزينه ميشود .به دليل وابستگي به
اطمينان عمومي ،ورشكستگي بانكي تمام نظام اقتصادي را درگير عواقب خسارت باري ميكند و به
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دليل روابط بين بانكي ناشي از نظام پرداخت ،خطر سرايت اين اشكال بسيار افزايش مييابد.

(Peter,

)1992, p. 490

اگر يك بانك ورشكست شود ،سپرده گذاران ممكن است گمان كنند كه تمام نظام مالي دچار
مشكل شده است و بنابراين اقدام به برداشت وجوهشان از سپردهها خواهند كرد .پس هزينههاي
اجتماعي ورشكستگيهاي بانكي از اين منظر قابل توجه است .ورشكستگيهاي بانكي ميتوانند
انقباض پولي شديدي ايجاد كرده و باعث ركود اقتصادي شوند (bernanke, 1983, pp. 257-276) .از
طرف ديگر امكان كاهش عرضه وامهاي بانكي به وجود ميآيد كه اين امر به ويژه براي
سرمايهگذاري در تجارتهاي كوچك و متوسط ،زيان بار است.

(Hubbard and Plia, 2003, pp. 559-

)581

تأثيرات مخرب سيستماتيك ورشكستگي بانكي و اثراتش بر اقتصاد ،از اهميت ويژهاي نسبت به
ورشكستگي شركت هاي غيرمالي برخوردار است .از اين رو يكي از اهداف قانون ورشكستگي
بانكي بايد تأمين پايداري سيستماتيك نظام بانكي باشد .بنابراين نظارت بانكي بايد از اركان ركين
قانون ورشكستگي بانكي باشد.
 .2-۳-2ضرورت حفظ حقوق طلبکاران عمومی ،رعایت اصل تساوی و استثنائات
حقوق ورشكستگي بانك بايد به مشاركت طلبكاران در فرآيندهاي ورشكستگي ،نظم و ترتيب
بيشتري دهد« .تشكيل جلسات اجتماع طلبكاران ،به نوعي كه در فرآيندهاي حقوق ورشكستگي
عمومي شركتها طرح ميشود ،ممكن است غيرقابل توجيه باشد؛ به دليل گستردگي و تعداد بسيار
زياد طلبكاران و ماهيت غير متجانس طبقات ايشان ،كه شامل سپرده گذاران به عالوه ساير طلبكاران
فاقد وثيقه ميشود.
همچنين به دليل وابستگي و نيازمندي بيشتر تكنيكهاي بازسازي به اين امكان كه ،اقدامات
مربوط به آنها به طور استثنايي سريع و غيرقابل بازگشت صورت گيرند ،نياز به يك ساز و كار مؤثر
براي نمايندگي از حقوق و منافع طلبكاران ،احتماالً از طريق انتصاب يك مدير تصفيه يا مدير رسمي،
بايد مورد مالحظه قرار گيرد و ترتيبات مناسب براي ابالغ اطالعيهها و اخطاريهها به طلبكاران و
ارتباطات با ايشان ،بايد در قانون پيش

بيني شود(Ibid, p. 29) ».

در مقررات خاص بانكداري در كشورمان ،قواعد ويژهاي براي حمايت از حقوق طلبكاران و
شركاي تجاري متقابل وجود ندارد و همه چيز در اين خصوص تابع قواعد عمومي خواهد بود .در
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قانون پولي و بانكي و پيش نويس قانون بانكداري ،بازپرداخت مطالبات در جريان تصفيه ،وضعيتي
را به وجود ميآورد كه به سود طلبكاران عمومي (اعم از وثيقه دار يا فاقد وثيقه) نيست .در اين
قواعد ،سپرده گذاران در تصفيه ،نسبت به طلبكاران وثيقه دار و ساير صاحبان حقوق ممتاز مقدماند
و اگر اين حق تقدم ،پس از پرداخت از سوي مؤسسه بيمه سپردهها به سپردهگذاران ،به قائم مقامي
به مؤسسه مزبور واگذار گردد؛ عوايد ناشي از تصفيه بانك در درجه نخست نصيب مؤسسه فوق
ميشود و طلبكاران متضرر خواهند شد.
همچنين در پيش نويس مذكور در فوق ،طلبكاران از ادامه كار منع شدهاند و انعقاد قرارداد
ارفاقي مجاز نيست .چنانچه برقراري يك سيستم حقوقي خاص ورشكستگي بانك ،مدنظر قرار
گيرد؛ الزم است تا مقرراتي براي حمايت از طلبكاران تدوين گردد .داليل متعددي اين امر را مدلل
ميكند و تجارب بينالمللي و توجه به نيازها و مقتضيات نظام بانكي كشورمان ،راهنماي خوبي براي
اين كار خواهد بود.
 .۳ورشکستگی بانکها :علل و انواع ورشکستگی
 .1-۳علل درون سیستمی ورشکستگی بانکها
 .1-1-۳عدم کفایت سرمایه
احتمال حفظ توانايي مالي به عوامل بسياري بستگي دارد كه از مهمترين آنها ميتوان به
شاخصهاي مهم سالمت بانكي همچون قابليت سودآوري ،مديريت كارآمد ،رعايت الزامات
كفايت سرمايه ،برآورده كردن مقررات احتياطي در خصوص مطالبات معوق ،تركيب منابع مالي
خوب و تنوع داراييها براي ايستادگي در برابر زيانهاي وارده ،مديريت موثر ريسكهاي موجود
در بانكداري (به خصوص ريسكهاي نقدينگي و اعتباري) اشاره كرد.
در اين بين نسبت كليدي كفايت سرمايه كه از سرمايه پايه به داراييهاي موزون شده بر حسب
ريسك تشكيل شده است ،به عنوان مهمترين معيار براي تشخيص توانايي يك بانك در پرداخت
بدهيهاي آتي و همچنين  ،زيان هاي احتمالي ناشي از فعاليتهاي آن شناخته ميشود( .نوري،1388 ،
ص)296
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 .2-1-۳ریسکهای عملیات بانکی
يكي از ريسكهاي اصلي فعاليتهاي بانكي ريسك اعتباري است« .با توجه به اينكه يكي از
اصليترين فعاليتهاي اكثر بانكها ،اعطاي تسهيالت است ،چنانچه مشتريان بانك نتوانند به
تعهدات خود در بازپرداخت تسهيالت عمل كنند و يا از پرداخت تسهيالت نكول نمايند ،بانك را
با اين ريسك مواجه خواهند كرد .اين ريسك تنها به نكول مشتريان از بازپرداخت تسهيالت محدود
نشده و تأخير در بازپرداخت تسهيالت نيز مي تواند منجر به ريسك اعتباري در بانكها شود( ».همان،
ص)154

به عبارت ديگر ريسك اعتباري« ،به احتمال عدم ايفاي تعهدات توسط مشتريان (وام گيرندگان)
در بازپرداخت اصل و فرع بدهي اشاره دارد .اين ريسك ،ريسك كالسيك بانكداري بوده كه به
نوبه خود ميتواند مشكل نقدينگي نيز ،براي بانك در پي داشته باشد .ريسك اعتباري كماكان از
عوامل اصلي ورشكستگي بانك ها ميباشد( ».اسدي پور ،1388 ،ص )39مالحظه ميشود كه ريسك
اعتباري در حقيقت مشكل مطالبات معوق بانكها را نمايندگي ميكند و از اين جهت اهميت زيادي
پيدا كرده است .اين ريسك ميتواند« ،به دليل عوامل دروني (ضعف مديريت اعتباري ،كنترل هاي
داخلي ،پيگيري و نظارت ،وجود فساد و  )...يا عوامل بيروني (ركود اقتصادي ،بحران اقتصادي،
مقررات نرخ ها و شرايط اقتصادي) بروز كند( ».برهاني ،1388 ،صص)98-97

ريسك بازار عبارت است از« :احتمال تغييردر قيمت و نرخ بازارهاي مالي كه ارزش داراييها يا
پورتفوي بانك را كاهش ميدهد .به بياني ديگر ،ريسك بازار را ميتوان احتمال زيان ناشي از
حركت نامطلوب در ارزش دارايي ها (شامل اوراق بهادار ،سهام ،وام ،ارز و كاال ويا اوراق مشتقه
مرتبط با اين داراييها) ،به دليل تغيير قيمت و نرخ بازار تعريف كرد( ».اسدي پور ،پيشين ،ص )41به
عبارت ديگر« ،تغييرات در نرخ سود ،بهره يا نرخ ارز يا بهاي ساير داراييهاي مالي كه آثار نامطلوب
بر فعاليت بانك بگذارد و آن را با زيان يا كاهش درآمد مواجه كند .براي مثال در مورد نرخ ارز كه
در اثر تغييرات نرخ ارز و تغيير در ميزان داراييها و بدهيهاي ارزي بانك ،ميتواند هزينههاي
غيرقابل جبران را خلق كند يا در مورد اوراق قرضه كه قيمت آنها دائماً در حال نوسان است،
مؤسسات مالي كه در ايفاي تعهدات خود ناكام ميمانند با توجه به عدم اطمينان ايجاد شده در بازار
نسبت به اين مؤسسات و افت ارزش سهام آنها ،طلبكاران سراغ وثيقههاي اين مؤسسات رفته و
خواستار پرداخت سريع ديونشان ميشوند( ».برهاني ،پيشين ،ص)98
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ريسك تمركز به اعطاي وامهاي هنگفت به اشخاص ،مشتريان  ،صنعت يا بخش خاصي از اقتصاد
و يا حوزة جغرافيايي خاصي اشاره دارد .تشخيص اين ريسك ،معموالً بر مبناي نسبت وامهاي اعطايي
به سرمايه بانك سنجيده ميشود .در صورتي كه بازپرداخت وامها با مشكل روبرو شود و بانك
درگير ريسك اعتباري گردد ،در اين صورت زيانهاي وارده ميتواند سرمايه بانك را از بين ببرد و
بانك را دچار توقف نمايد .اين ريسك ،عامل برخي از موارد ورشكستگي بانكها بوده است .الزام
بانكها به رعايت مقررات احتياطي و متنوع نمودن سبد داراييها و پرهيز از تمركز در وامدهي مي
توانند اين ريسك را تعديل نمايند.
ريسك تمركز بعد ديگري هم دارد :در صورتي كه بخش قابلمالحظهاي از داراييهاي نظام
بانكي در تعداد معدودي از بانكها متمركز شده باشد ،در اين صورت اگر اين مؤسسات در وضعيتي
قرار بگيرند كه مطالبات معوقشان رشد زيادي پيدا كند ،ميتواند كل نظام بانكي را دچار بحران
نمايد .براي تعديل و كنترل ريسك مزبور ،مقررات و قواعدي در حقوق بانكداري كشورمان وجود
دارد .ماده  14قانون پولي و بانكي كشور ،براي حسن اجراي نظام پولي كشور ،اختياراتي را به بانك
مركزي اعطا نموده تا در امور پولي و بانكي ،دخالت و نظارت كند.
 .۳-1-۳ضعف مدیریتی و اجرایی
اين مورد يكي از مهمترين و اثرگذارترين عوامل سقوط بانكهاست و شايد به جرأت بتوان
گفت در موارد توقف فردي بانكها ،مهمترين علت است و در بررسيهاي به عمل آمده در مورد
جهات وقوع بحرانهاي بانكي هم ،در بين عوامل داخلي همواره رتبهي اول تا دوم را كسب مي
نمايد .اين شايد به خاطر طيف گستردهاي از عوامل است كه در ذيل عنوان فوق گرد هم ميآيند،
از قبيل ضعف نظام وامدهي ،فساد و اعمال غيرقانوني ،گسترش سريع و رشد اعتباري زياد،
سرمايهگذاريهاي نادرست ،ضعف سيستم هاي بازرسي و حسابرسي داخلي ،مطالبات معوق ،ضعف
مديريت ريسك ،نرخ سودآوري پايين و بازده داراييهاي پايين ،تصميمات مديريتي اشتباه و
كوتاهي در انجام اقدامات اصالحي ،بيتجربگي در مورد محصوالت جديد بانكي و ابزارهاي
پيچيده مالي ،ضعف مديريت عمومي و مديريت ضعيف داراييها و افت شديد نرخ كفايت سرمايه،
حاكميت سهامي ناكافي ،ريسكپذيري مفرط و ناديده گرفتن مقررات ،قصور در تأمين مالي بانك.
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 .۴-1-۳نارسایی سیستم نظارت و حسابرسی داخلی
كنترل داخلي در بانكها فرآيندي است كه «توسط هيأت مديره ،مديران اجرايي و كاركنان به
منظور كسب اطمينان معقول از تحقق اهداف بانك ،حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات،
جلوگيري از هر گونه اشتباه يا سوء استفاده و ارائه گزارشات مالي قابل اعتماد انجام ميگيرد .اهداف
عملياتي كنترلهاي داخلي ،به كارآيي و مؤثر بودن عمليات بانك در استفاده از داراييها و ساير
منابع ،و همچنين حفاظت از منافع بانك بر ميگردد .در واقع فرآيند كنترل داخلي به دنبال حصول
اطمينان از اين است كه كل كاركنان بانك در راستاي دستيابي به اهداف آن ،به صورت موثر فعاليت
مي نمايند( ».همان ،ص)53

كنترلهاي داخلي در حوزههاي مختلفي اتفاق ميافتد ،اما مهمترين آنها در حوزههاي ذيل
است:
«الف :رويه بررسي وامها  ،كه بايد براي اجتناب از خوش بيني زياد در مورد وامگيرنده ،ريسك
تمركز بسيار باال به عالوه استمهال نامناسب ،تدابيري در نظر گرفتهشده و براي همه اين مخاطرات،
عمليات ترميمي به موقع انجام شود.
ب :سيستم اطالعاتي ،كه بايد مديريت را قادر سازد تا به سرعت روند بازار را تجزيه و تحليل
نموده و به عنوان هشدار در مورد ناسالم بودن سيستم يا مشكالتي كه ممكن است بروز نمايد ،چراغ
قرمزها را در مراحل اوليه روشن كند.
ج :حسابرسي داخلي كه بايد مطمئن شود ضوابط و سياستگذاريهاي داخلي بانك به نحو
شايستهاي رعايت ميشود.
د :برنامهريزي ضعيف و يا اين كه تصور شود كه هرگز اتفاق جدياي نخواهد افتاد( ».دي ژان،
 ،1382ص)36

 .2-۳علل برون سیستمی ورشکستگی بانکها
 .1-2-۳بیثباتی و شوکهای منفی اقتصادی
«تكانههاي اقتصاد كالن ،بويژه در حوزه پولي ،تمايل به ايراد فشار بر ترازنامه بانك ها و سالمت
نظام بانكي دارند .تخريب سريع شرايط اقتصادي موجب بياعتباري تعهدات وامها و
سرمايهگذاريها ميشود .به احتمال زياد ،هنگامي كه عدم سالمت ،ناشي از شرايط اقتصاد كالن
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باشد ،از آنجا كه تمامي بانك ها در معرض اين شرايط قرار دارند ،مسئله مرتبط به نظام بانكي خواهد
بود .در مجموع ،مشكالت فردي بانكها ممكن است به اقتضاي گسترش مشكالت نقدينگي يا
ناتواني مالي از راه اثرات تسري به صورت نظاممند درآيد و اثرات تكانههاي كالن اقتصادي بر
بانكها را پيچيده نمايد( ».بازمحمدي ،پيشين ،ص)13

كاهش ارزش پول يا كاهش شديد ارزش داراييها ( تركيدن حباب قيمت داراييها)

( Asset

 )price Bubbleاز عواملي هستند كه در بحرانهاي بانكي زمينهساز بروز بحران هستند« .وجود روند
تضعيف در ارزش برابري پول در كليه بحرانهاي بانكي ديده ميشود .مدتها پيش از شروع بحران
بانكي ،پول يك كشور روز به روز كم ارزشتر ميگردد .به اين ترتيب كساني كه وام خارجي
دريافت كردهاند ،هر روز بايد منابع سنگينتري از پول ملي بابت باز پرداخت اصل و بهره بدهي
گردآوري كنند .بار بدهيها برحسب پول ملي گاهي آنقدر سنگين ميشود كه بدهكار را از
بازپرداخت بدهي هايش عاجز ميسازد .هر زمان كه درصد اين قبيل بدهكاران رو به افزايش بگذارد،
احتمال بروز بحران بانكي شدت مييابد( » .بانرو ،1385 ،صص)24-23

 .2-2-۳نبود یا ضعف نظارت یکپارچه سیستم بانکی
هدف از نظارت بر بانكها ،حفظ سالمت و تأمين ثبات شبكه بانكي است و اين مهمترين
مأموريت بخش نظارتي نظام بانكي در هر كشوري است .به طور خالصه بايد گفت ،اگر سيستم
نظارتي شبكه بانكي در كشوري دچار ضعف و ناكارآمدي باشد در صورتي كه ساير عوامل
ورشكستگي بانك فرصت بروز پيدا كنند ،بانكهاي در معرض خطر به احتمال زياد دچار بحران
توقف خواهند شد .نقش نظارت و مرجع نظارتي هم در پيشگيري از مشكالت و ناتواني در بانكها
اهميت مييابد و هم از حيث پيشگيري از ورشكستگي بانك متوقف ،چرا كه مرجع نظارتي اين
وظيفه را دارد كه با اقدام مؤثر و به موقع در بانك مسئلهدار ،مانع از انباشت بيشتر زيان شود و
كارآمدترين و كم هزينهترين راه حل را براي حل و فصل بانك بيابد.
 .۳-2-۳مداخالت دولت در صنعت بانکداری
يكي از پژوهشگران عقيده دارد« ،بيشترين آسيب وارده به سيستم بانكي از طريق دخالت دولت،
به استفاده از منابع بانكهاي دولتي در تأمين هزينههاي دولت با نرخهاي ترجيحي (نرخهاي پايينتر
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از بازار) بر ميگردد .گرچه بانكهاي دولتي بسيار مستعد اين نوع بهره كشي سياسي

( Political

 )Exploitationهستند ،بانكهاي خصوصي نيز ممكن است با اجبار به پرداخت تسهيالت به بخشها
يا صنايع خاص ،چنين عملياتي را براي دولت انجام دهند .واضح است چنين اقداماتي كارآيي
بانكها را در ميان مدت و بلند مدت كاهش ميدهند( ».اسدي پور ،پيشين ،ص)24

همچنين دخالت دولت ممكن است به صورت الزام به اعطاي تسهيالت تكليفي و يا اعمال فشار
جهت اعطاي تسهيالت به مشتريان؛ صنعت و يا حوزه جغرافيايي خاصي ،جلوهگر شود .طبيعي است
كه در اعطاي اين نوع وامها ،ضوابط و استانداردهاي الزم براي ارزيابي اعتباري متقاضيان رعايت
نشود و كنترلهاي داخلي بيمعني گردد؛ در نتيجه افزايش ريسك اعتباري و ريسك تمركز از ناحيه
اين وامگيرندگان نامعتبر ،براي بانك پيش خواهد آمد.
 .۴-2-۳نوسانات بازار ارز و سقوط ارزش سهام
عدم ثبات در بخش كالن اقتصاد و ايجاد ركود باعث ميگردد بسياري از شركتها ورشكسته
شده ،قيمت سهام كاهشيافته و بازارهاي سرمايه سقوط نمايد .اين امر به نوبه خود ميتواند موجب
بروز بحرانهاي بانكي در بانكهايي كه بخشي از داراييهاي خود را در بازارهاي سرمايه،
سرمايهگذاري كردهاند ،گردد.
 .۳-۳انواع ورشکستگی بانکها
 .1-۳-۳ورشکستگی موردی
ورشكستگي فردي يا موردي بانك ،عبارت است از اينكه يك يا چند بانك به طور مستقل و
انفرادي وعمدتاً به داليل دروني دچار سقوط ميشوند و اگر هم بيش از يك مورد اتفاق افتد ،ارتباط
نظاممند باهم ندارند .بازارهاي بينبانكي هم درعينحال كه براي انتقال وجوه بين بانكها ضروري
است ،مجرايي است كه از طريق آن مشكالت يك بانك ميتواند به طور مستقيم بر ساير بانكهاي
فعال در سيستم تأثير بگذارد .از آنجا كه ورشكستگي يك بانك مهم ميتواند تكانههاي ويرانگر
سيستمي در پي داشته باشد ،توجيه الزم براي اين امر فراهم ميشود كه چرا مراجع و مقامات مسئول
از اعالم ورشكستگي و انحالل و تصفيه بانكها اجتناب ميكنند.
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 .2-۳-۳ورشکستگی سیستمی
ورشكستگي سيستمي ( ،)Systemic crisisهمان شكل نظاممند ورشكستگي بانكها بوده و به
صورت بحران فراگير درميآيد كه در اين نوع ورشكستگي عمدتاً به داليل بيروني و اقتصاد كالن
و به جهت ارتباطات بينبانكي ،بحران در كل شبكه بانكي منتشر ميشود.
در اين وضعيت ،تمام يا بخش عمدهاي از مؤسسات بانكي دچار بحران بدهي ديون شده و برخي
به طور كامل به شكست ميانجامند .شكل اخير ورشكستگي بانكها ،نتايج زيانبار عمدهاي براي
اقتصاد و بازارهاي مالي به دنبال خواهد آورد .يكي از محققان همين نظر را دارد« :بانكها نيز ممكن
است مانند هر بنگاه اقتصادي به صورت منفرد يا گروهي دچار مشكل مديريت و يا سوء استفاده قرار
گيرند و دچار ورشكستگي شوند .لكن ورشكستگي بانكها در زمان بحرانهاي فراگير ،در مقايسه
با ورشكستگيهاي موردي ،ميبايست به صورت متفاوتي مورد بررسي قرار داد .در زمان بحرانهاي
فراگير اقتصادي نيز بانك هاي مشكل دار ،به عنوان ضعيفترين حلقههاي زنجيره كنشهاي
اقتصادي ،زودتر با مشكل روبرو ميشوند و ظهور بحران را آشكار ميسازند( ».طبيبيان ،1388 ،ص)276

 .۴اقدامات اصالحی ،بازسازی و تصفیه
يك بانك در مسير سقوط خود ،مراحل متفاوتي را پشت سر ميگذارد .نخست به عنوان بانك
ضعيف يا مسئلهدار معرفي ميشود و با وخيمتر شدن و ضعف آن و ناكارآمدي اقدامات اصالحي،
به حالت توقف در ميآيد و اگر بعد از ناتواني بانك ،اسلوبهاي بازسازي هم شكست بخورند و
يا اساساً بانك غيرقابل بازسازي تشخيص داده شود ،ورشكسته اعالم و بايد تصفيه گردد .البته اين
تقسيمبندي تا حدودي قراردادي است و مرز باريك و شكنندهاي بين سه مرحله از اقدامات اعاده
اعتبار وجود دارد ،براي مثال ممكن است دامنه اقدامات اصالحي و اصالح مالي و عملياتي ،تا بعد
از توقف و زمان اجراي اسلوب بازسازي هم كشيده شود.
 .۴-1اقدامات اصالحی و بازسازی
 .1-1-۴اصالح ساختار عملیاتی
اصالح ساختار عملياتي شامل«:متمركز ساختن مجدد توجه بانك به فعاليتهاي اصلي ،بهبود
شيوههاي ارزيابي اعتبارات و قيمتگذاري ،تقويت وظايف مديريت و نظامهاي حسابداري ،اطمينان
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از حسابدهي مناسب و افشاي اطالعات ميباشد .بازنگري در ساختار و سازمان شبكه شعب بانك
نيز در برنامه اصالح ساختار عملياتي جاي دارد .به منظور قطع جريان خسارتها ،تغيير مديريت،
كاهش كارمندان و ساير سياستهاي كاهش هزينه ،به همراه بهبود شيوههاي عمليات ،همچون
رويههاي تصويب وام ضروري است .همان طور كه در بخش تجربه ساير كشورها و در بررسيهاي
آماري مشاهده ميشود؛ ناتواني در اجراي صحيح اصالح ساختار عملياتي ،احتماالً منجر به بازگشت
مشكالت بانكي خواهد شد( » .بازمحمدي ،پيشين ،ص)55

 .2-1-۴اصالح وضعیت مالی
اين امر«با هدف تقويت توانايي مالي از راه بهبود ترازنامه بانك و وضعيت درآمدها براي تأمين
سطح متنابهي از سرمايه ،ظرفيت سازي براي درآمدهاي باثبات]،ارتقاي سودآوري[ ،انعطافپذيري
براي مديريت نقدينگي و كنترل ريسكها طراحي ميشود .تجربيات كشورها نشان ميدهد كه
هماهنگي ابزارهاي گزينش شده با چند اصل اساسي از اهميت ويژهاي برخوردار است .ابزارهاي
گزينش شده ،بايد به لحاظ هزينه ،مقرون به صرفه باشند ،اجراي آنها آسان باشد و به گونهاي طراحي
شوند كه خسارتها به صورت عادالنه توزيع شده و هزينه ها را به حداقل رسانند( ».همان ،ص)57

در اصالح ساختار مالي بانكها به طور فردي ،استفاده از وجوه عمومي و دولتي بايد به عنوان
آخرين راه حل مدنظر باشد و منحصر به مواردي گردد كه امكان استفاده از منابع بخش خصوصي
وجود ندارد و اهميت سيستمي بانك به اندازهاي است كه به هر طريق ممكن بايد نجات داده شود.
در حالت عادي و معمولي ،استفاده از وجوه متعلق به بخش خصوصي ،همواره در اولويت قرار دارد.
داليل متعددي مبني بر منع استفاده از وجوه عمومي وجود دارد .اين امر هزينههايي را بر وجوه
عمومي تحميل مينمايد ،درحاليكه ممكن است هزينههايي كالن بوده و از عملكرد ضعيف و
نامناسب بخش خصوصي ناشي شده باشد و افزايش هزينههاي بودجه دولت به هيچوجه براي اقتصاد
مطلوب نيست.
 .2-۴اهداف و اصول بازسازی
در فرآيند حل و فصل بانك متوقف ،كمترين جاي ترديدي وجود ندارد كه بازسازي بانك و
امكان ادامه حيات آن ،از هر جهت بر انحالل و تصفيه آن مقدم است و ناظران در تمام دنيا از انحالل
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بانكها گريزانند و بازسازي را تا جايي كه به صرفه باشد ،ترجيح ميدهند .اساساً تصفيه منظم و
سازماندهي شده يك بانك ،كار دشوار ،هزينهبر و زمانبري است ،بعالوه تصفيه بانك ،امكان بروز
ريسك سيستمي و اشاعه بحران را باالتر ميبرد« .هزينه اجتماعي انحالل و تعطيلي يك بانك ،مهم
و كالن خواهد بود .به عالوه ،بانكها به ويژه در اقتصادهاي در حال ظهور مركز اصلي جمع آوري
پساندازهاي عموم و منبع مهمي از ارائه اعتبار به فعاليتهاي اقتصادي هستند .به اين داليل بانكهاي
متوقف اغلب تصفيه نميشوند و تحت سازماندهي مجدد و يا بازسازي قرار ميگيرند .كميته بال در
خصوص نظارت بانكي ،تأييد ميكند كه در يك اقتصاد مبتني بر نظام بازار ،ورشكستگيها بخشي
از ريسكپ ذيري هستند و اينكه تصفيه منظم مؤسساتي كه به مدت طوالني قادر به تأمين الزامات
نظارتي نيستند ،بخشي ضروري از يك سيستم مالي كارآمد است .به دليل آن كه ،تسامح در اين
خصوص معموالً منتهي به بدتر شدن مشكالت و افزايش هزينه هاي حل و فصل ميشود».

( Rosa

 )Maria Lastra, OP. cit, P. 82البته كميته مزبور ،تقدم بازسازي را رد نميكند؛ بلكه اين امر ضروري
است كه نتيجه نهايي ،به طور كامل الزامات نظارتي را تأمين نمايد و در يك چارچوب زماني معين
و معقول ،به طور واقعگرايانه قابل حصول باشد.
 .۳-۴تصفیه بانک ورشکسته
در تصفيه بانكي كه ورشكستگي آن به اثبات رسيده و اعالم عمومي شده است ،بعد از آن كه
اقدامات مربوط به تصفيه انجام گرديد ،منحل شده و شخصيت حقوقي آن از بين ميرود .بر اين
اساس ،مدير تصفيه كنترل قانوني مجموعه اموال و داراييهاي بانك را بر عهده ميگيرد ،به وصول
مطالبات و نقد كردن داراييهاي آن ميپردازد ،و كليه عايدات را بين طلبكاران مطابق با اصل تساوي
طلبكاراني كه موقعيتهاي مشابهي دارند و مقررات قابل اعمال در زمينه حق تقدم و اولويتها توزيع
ميكند.
 .1-۳-۴شروع عملیات و نقش مدیر تصفیه
رويكردها و شيوههايي كه به موجب آنها تصفيه بانك طرح و آغاز ميشود ،بستگي به نوع
سيستم حقوقي خواهد داشت كه هر كشور انتخاب كرده و پذيرفته است .در نتيجه يك انتخاب
اساسي بين سيستم دادگاه محور و سيستم اداري (اجرايي) بايد صورت گيرد.
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متعاقب آن مسئوليت اثبات ،احراز و اعالم ورشكستگي و كنترل و اداره فرآيندهاي بعدي به
مراجع بانكي يا مقامات مسئول منصوب دادگاه ،واگذار ميشود .در برخي از كشورها ،تصفيه در
چهارچوب همان گروه از فرآيندهاي مديريت رسمي انجام ميگيرد و مدير رسمي وظيفه مدير
تصفيه را نيز بر عهده ميگيرد؛ در حاليكه در برخي كشورهاي ديگر با خاتمه دوره مديريت رسمي،
وظايف مدير رسمي نيز پايان ميپذيرد .به طور مشخصتر در كشورهايي كه در آنها ،دوره مديريت
رسمي به عنوان يك فرآيند اداري ،موقت و اختصاصي اداره ميگردد؛ تصفيه ممكن است هنوز
فرآيند ي دادگاه محور باشد و واگذاري بانك به كنترل قضايي امري الزامي محسوب شود.
تصميم مراجع ذيصالح (دادگاه ورشكستگي يا مراجع نظارتي و سرپرستي شبكه بانكي) داير
بر اعالم و احراز ورشكستگي يك بانك و قرار دادن آن تحت وضعيت تصفيه ،بايد شامل انتخاب
و انتصاب يك شخص به عنوان مدير تصفيه طبق فرآيندهاي قانوني باشد .به محض انتصاب و فوراً،
بايد كنترل كامل داراييهاي بانك و مديريت آن به مدير تصفيه واگذار شود ،كه اين امر مستلزم
عزل كليه مديران خواهد بود .همچنين مدير تصفيه نماينده منحصر بفرد و قانوني بانك شده و
قائممقام كليه حقوق و اختيارات حاكميتي مالكان و مديران مؤسسه ميگردد ،كه بدين وسيله
مشاركت و مداخله ايشان در اداره مؤسسه بايد خاتمه يابد.
در مطابقت با اصول عمومي ورشكستگي ،نقش مدير تصفيه بانك نگهداري ،محافظت ،نقد
كردن و توزيع مجموعه اموال و داراييهاي بانك طبق ضوابط قانوني است .براي اجراي اين وظايف
به شيوها ي كارآمد و مطلوب از نظر اقتصادي و حقوقي ،مدير تصفيه نياز به اختيارات گسترده و
جامع دارد ،كه بايد به صراحت در چهارچوب خاص ورشكستگي بانك مقرر گردند.
در وضعيت فعلي ،مقررات بانكداري كشورمان در باب مدير تصفيه و نظارت بر وي ،در بند
«ب» و «ج» ماده  41قانون پولي و بانكي مصوب  1351منعكس گرديدهاند ،كه به ترتيب عبارتاند

از« :تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد .در تمام موارد انحالل و
ورشكستگي بانكها ،تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام
خواهد گرفت ».مالحظه ميشود كه مدير تصفيه بانكها در تمام موارد ،منحصراً اداره تصفيه امور
ورشكستگي است ،و عضو ناظر كه نماينده منتخب بانك مركزي خواهد بود ،تصويب و حكم
دادگاه را نياز نخواهد داشت.
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 .2-۳-۴حفظ و نگهداری مجموعه دارایی بانک ورشکسته
به طور منطقي ،مدير تصفيه بايد قادر به بر عهده گرفتن كنترل بانك ،بدون تأخير باشد .تصرف
تمام داراييها به ويژه كليه دفاتر ،سوابق ،پروندهها ،گزارشها و ساير اسناد و مدارک پيشينه
عملياتها و معامالت بانك بايد به طور خودكار به محض انتصاب مدير تصفيه ،به وي منتقل شود.
در مطابقت با اصول عمومي حقوق ورشكستگي شركتها ،مدير تصفيه نياز به اختيار و صالحيت
قانوني به منظور اجراي وظيفهاش در باب صورت برداري از كليه اموال ،كاالها و داراييهاي بانك
دارد ،كه اين امر شامل كليه اموال متعلق به بانك در زمان ورود به فرآيند تصفيه ميشود .معموالً
مقررات تصفيه ورشكستگي ،مدير تصفيه را ملزم به تأييد و تصديق هر يك از اموال و تعيين ارزش
آنها ،هم ارزش اسمي (آن گونه كه در دفاتر بانك منعكسشده) و هم ارزش واقعي و بازاري (آن
طور كه به وسيله شيوههاي مختلف تقويم و ارزيابي متناسب براي هر يك از اموال و داراييهاي
بانك ،آشكار ميشود ).ميكنند.
 .۳-۳-۴تشخیص مطالبات و اجتناب از معامالت
به منظور كنار گذاشتن هر گونه سردرگمي و بينظمي ،بهتر است به محض شروع تصفيه ،مدير
تصفيه به نحو مناسب اخطار الزم را به وامگيرندگان بانك ابالغ نمايد كه ،ديونشان هنوز الوصول
هستند و بايد هم اكنون و به فوريت به بانك پرداخت نمايند .در اين راه مدير تصفيه ميتواند از كليه
امكانات حقوقي و قضايي براي وصول مطالبات معوق بانك استفاده نمايد و عندالزوم افراد
متخصصي را به اين منظور به كار گيرد و حتي استخدام نمايد و مطالباتي را كه قطعاً و به هر علت
قانوني سوخت شده محسوب ميشوند ،از بخش داراييهاي ترازنامه حذف نمايد.
مقررات خاص بانكداري در كشورمان ،قواعدي در باب نحوه تشخيص مطالبات ادعايي و تأييد
يا رد نمودن آنها ،ندارند و همان قواعد عمومي ورشكستگي مناط اعتبار خواهند بود .اما ميتوان
بيان نمود ،از آن جا كه بانكها مؤسسات معتبري در بازارهاي مالي محسوب ميشوند و نيز نظارت
بانك مركزي بر آنها باعث ميشود تا كمتر جاي ترديد و ابهام در اسناد و مدارک و قراردادهاي
آنها مطرح شود؛ آن بخش از مطالبات ادعايي (به ويژه مطالبات سپردهاي) كه در دفاتر و مجموعه
اسناد بانك ثبت گرديده و به عنوان مطالبات قانوني معتبر و قابل پرداخت شناخته ميشوند ،تصويب
خواهند شد.
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 .۴-۳-۴نقد کردن داراییها و اموال
پر واضح است كه يك سيستم تصفيه مؤثر و كارآمد به مدير تصفيه اختيارات جامع به منظور
نقد نمودن مجموعه اموال و داراييهاي بانك كه تحت فرآيند تصفيه قرار ميگيرند ،اعطاء خواهد
نمود .اين امر مهم بايد به شيوهاي صورت گيرد كه نظر به شرايط و اوضاع و احوال خاص،
سودمندترين و به صرفهترين رويكرد ممكن باشد.
«مفروض است كه مجموعه اموال و داراييهاي يك بانك ورشكسته تا درجه زيادي شامل
مطالبات مالي و نه اموال واقعي است .فروش داراييها نبايد تنها از طريق دامنه محدودي از شيوههاي
سنتي مقرر در قواعد عمومي (براي مثال حراج يا مزايده عمومي) دنبال شود ،به دليل آن كه چنين
شيوه هايي هميشه بهترين نتايج و بازگشت وجوه نقد را به وجود نميآورند .در عوض مديرتصفيه
بايد به منظور جمع آوري يا فروش داراييها (اعم از بطور فردي يا بطور عمده) همراه با خسارات
حداقلي نسبت به داراييها و بعد از درنظر گرفتن شرايط حاكم بر بازار ،از انعطافپذيري كافي براي
بكارگيري ابزارهاي متنوع كه اغلب ماهيت نسبتاً پيچيدهاي دارند ،برخوردار باشد .مدير تصفيه بايد
همچنين اجازه يابد تا در ارتباط با فروش داراييها به نام بانك ،اعالمات ،اطالعات و تضمينات الزم
را ارائه نمايد» .
 .۵-۳-۴توزیع عایدات و ختم عملیات تصفیه
معموالً اندكي بعد از شروع فرآيند تصفيه ،مدير تصفيه بايد طلبكاران را براي اينكه مطالباتشان
را رسماً عليه بانك تقاضا نمايند ،دعوت كند .براي آن كه اين امر نتيجهبخش باشد ،بايد اطالعيه يا
اخطاريههاي الزم در نوبتهاي متوالي به شيوهاي منتشر شوند كه احتماالً مفاد آنها به اطالع بخش
عمده اشخاصي كه ممكن است با بانك معامله و مراوده داشتهاند ،برسد .اطالعيهها بايد طرز عمل و
مهلت نهايي براي تقاضاي رسمي مطالبات را به طور دقيق مقرر كنند.
هدف از تعيين زمان ،ارائه اين امكان به مدير تصفيه است تا ميزان نهايي تعهدات پرداختنشده
بانك را معين نمايد ،ارزيابي قابلاعتمادي از تعداد كليه طلبكاران و ميزان مطالبات ادعايي آنان به
دست آورد و اين كه چه كسري از هر ادعاي تأييدشده قابل پرداخت است را به طور تقريبي محاسبه
نمايد.
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 .۵جلوگیری از ورشکستگی بانک ها با عنایت به اقدامات کمیته بال
 .1-۵جایگاه ،اهداف و اقدامات کمیته بال
يكي از مراجع بسيار مهم و فعال در عرصه بانكداري كميته نظارت بانكي بال است .در اين كميته
كه در سال  1975ميالدي و توسط روساي كل بانكهاي مركزي كشورهاي عضو گروه 10
پايهگذاري شد ،كارشناسان ارشد نظارت بانكي عضويت دارند .متخصصيني از كشورهاي مختلف
و پيشرو در صنعت بانكداري گرد هم آمده ،تا با استفاده از تجارب و تخصص خود ،رهنمودهاي
مفيدي را براي حفظ سالمت و كارايي نظامهاي پولي در سرتاسر جهان پيشنهاد نمايند.
هدف اصلي توافقنامه بال پر كردن شكافها در نظارت بر بانكها به خصوص بانكهاي داراي
فعاليت بين المللي است .اين توافقنامه در اولين نسخه خود مسئوليت اوليه نظارت بر نقدينگي
مؤسسات بانكي خارجي را به مقامات كشوري ميداد كه بانك خارجي در آنجا فعاليت ميكرد
(يعني كشور ميزبان) اعم از اينكه فعاليت به شكل شعبه يا شركت فرعي بود .در خصوص توانايي
پرداخت ديون كشورهاي ميزبان مسئوليت اوليه را در قبال سرمايه گذاري مشترک و شركتهاي
فرعي به عهده داشتند در حالي كه نظارت بر شعبهها در زمره مسئوليت اوليه مقامات كشور مادر بود.
اصول اساسي بال بر آن است تا به عنوان يك مرجع اصلي مورد استفاده مراجع نظارتي و ديگر
مقامات دولتي در تمامي كشورها و در عرصه بينالمللي قرار گيرد .شيوه استفاده از اين سند براي
مراجع نظارتي كشوري كه بسياري از آنها فعاالنه در پي تقويت رژيم نظارتي كنوني خود هستند به
اين صورت خواهد بود كه از آن براي بازنگري در ترتيبات نظارتي فعلي خود و اجراي برنامه تدوين
شده براي شناسايي هر گونه نقصي در چارچوب اختيارات قانوني و با حداكثر سرعت ممكن استفاده
نمايند.
در حالي كه قراردادهاي بال معاهده نيستند تا براي تصويب به پارلمان تسليم شوند و قصور در
تبعيت از آنها منجر به نقض حقوق بينالملل شود؛ اما به روشني در حكم قانون سازي هماهنگ در
صحنه بينالمللي هستند .اگر بانكي از يك كشور عضو در كشور عضو ديگر فعاليت كند عملكرد
اين بانك و نيز عملكرد مقامات ذيربط ناظر بر اساس قرارداد كفايت سرمايه بايد مطابق پيمان بال
افشا و ارزيابي شود از اين رو قراردادهاي بال چيزي بيش از حقوق نرم است .اين قراردادها بازتاب
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تعهدات متقابلي است كه بعد از مذاكراتي مفصل به وجود آمده و در مجموع حاوي انگيزههايي
براي پيشنهاد ضمانت اجراهاي معني دار براي عدم تبعيت است.
 .2-۵نحوه جلوگیری از ورشکستگی بانک ها با عنایت به بیانیه های کمیته بال
 .1-2-۵ضرورت ایجاد یا تقویت نظارت یکپارچه و مستمر
نظارت كارآمد بر واحدهاي بانكي ،عاملي ضروري براي يك محيط قدرتمند اقتصادي به
حساب ميآيد .محيطي كه در آن نظام بانكي ،نقشي محوري را در پرداختها ،تجهيز و توزيع
پساندازها ايفا مينمايند .وظيفه نظارت حصول اطمينان از اين امر است كه بانكها به شيوهاي ايمن
و صحيح عمل نموده و اينكه جهت مقابله با ريسكهاي به وجود آمده در اين حرفه از سرمايه و
ذخائر كافي برخوردار هستند.
نظارت بانكي قوي و اثربخش خدمتي را براي عموم فراهم ميآورد كه امكان ندارد بتوان آن را
به طور كامل در بازار يافت .اين نظارت به همراه سياستهاي مؤثر و كالن اقتصادي براي ثبات مالي
هر كشوري از اهميتي حياتي برخوردار است .هر چند هزينه نظارت بانكي حقيقتاً زياد ميباشد؛ ليكن
اين امر ثابت شده است كه هزينه نظارت ضعيف حتي از اين هم باالتر است.
 .2-2-۵حاکمیت شرکتی و الزامات احتیاطی
يكي از مباحثي كه در سالهاي اخير در كانون توجه صاحب نظران سازماني ،حقوقدانان،
مديران ،مالكان ،بازرسان و اشخاص ذينفع قرار گرفته است مقوله حاكميت شركتي است .در واقع
طرح موضوع حاكميت شركتي در دو دهه اخير ،محصول مطالعاتي است كه كليه دستاندركاران
و صاحب نظران مباحث سازماني ،در بررسي علل ناكامي شركتهاي بزرگ در خالل سالهاي
مزبور داشتهاند.
حاكميت شركتي توانمند در پي آن است كه با چيدمان صحيح روابط و مناسبات در ساختار
قدرت و تبيين دقيق اختيارات و مسئوليتها در سازمان؛ منابع را به گونهاي كارا به كار گيرد ،اهداف
را به شيوهاي اثربخش محقق سازد و از همه مهمتر منافع افراد ذينفع را به بهترين شكل ممكن تأمين
نمايد .شايد به جرأت بتوان گفت كه هدف غايي حاكميت شركتي مؤثر ،يافتن نقطه بهينهاي است
كه در آن منافع اشخاص ذينفع به طور همزمان در بهترين وضعيت خود قرار گيرد .از اين روست كه
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ميتوان ادعا كرد يكي از مهمترين نهادها و ساختارها در بحث حاكميت شركتي ،مقوله حمايت
قانوني از ذينفعان است.
در حاكميت شركتي ،عالوه بر طرح مباحث نظري در زمينه سازمان تأكيد فراواني بر تدوين و
حفظ ارزشهاي عالي اخالقي و حرفهاي در محيط كار ميشود .تجويز اين راهكارهاي ارزشي با
اين هدف صورت ميگيرد كه فرآيند كنترل و صيانت از منافع كليه افراد ذينفع ،در گفتار و كردار
تمامي كاركنان سازمان از اعضاي هيئت مديره و مديريت ارشد تا كاركنان جزء نهادينه شود .بديهي
است اتخاذ روشهاي عملي در اين زمينه در چارچوب نظام ارزشي جوامع صورت ميپذيرد .با
توجه به نقش مهم بانكها در واسطهگري مالي ،استعداد زياد آنها در اثرپذيري از مشكالت بالقوه
ناشي از حاكميت شركتي ناكارآمد و لزوم صيانت از وجوه سپردهگذاران ،موضوع حاكميت شركتي
از اهميت فراواني براي نظام مالي بينالمللي برخوردار بوده و شايسته است كه در خصوص آن
مقررات نظارتي هدفمندي ارائه شود.
 .۳-2-۵رعایت نسبت کفایت سرمایه و ارتباط آن با ریسک ورشکستگی
سرمايه وقتي در مورد بانك يا در حقيقت هر شركت ديگري به كار ميرود به معناي مبلغ باقي
ماندهاي است كه بعد از تأديه كليه مطالبات در دسترس سهامداران عادي قرار دارد .در بانكداري،
معموالً سهامداران ،مديران را براي كسب سود و بازده بيشتر ،ترغيب به عملياتهاي پر ريسك
ميكنند؛ چرا كه كسب سود بيشتر با قبول ريسك بيشتر ارتباط تنگاتنگ دارد .الزامات حداقل
كفايت سرمايه كميته بال در حقيقت براي پاسخگويي به كاهش ريسك ورشكستگي بانكها به
وجود آمد؛ چرا كه قبل از آن ريسك پذيري مفرط بانكها و عدم نگهداري سرمايه الزم ،بانكهاي
بسياري را به سقوط كشانده بود .شايد هدف ديگر هم كنترل مديران ناكارآمد يا فاسدي باشد كه
براي كسب سود بيشتر به استقبال هر عمليات پرريسكي ميروند .همچنين افزايش در سرمايه مالي
(حقوق سهامداران) ،احتمال ورشكستگي را كاهش داده و اعتماد بيشتري را براي سپرده گذاران
ايجاد كرده و مانع هجوم ايشان در وقت بروز ريسك سيستمي شده و احتمال بحران نقدينگي فراگير
را كاهش ميدهد.
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 .۴-2-۵لزوم افشای اطالعات و شفافیت در گزارش دهی
نظر به اهميت و جايگاه ويژه اطالعات در فرآيند بهبود شفافيت ،كميته نظارت بانكي بال در
سپتامبر سال  1998ميالدي اقدام به تدوين سندي تحت عنوان «بهبود شفافيت در

بانك» ( Enhancing

 )Bank Transparency.نمود كه در آن نقش اطالعات در دستيابي به انضباط مؤثر بازار و نظارت كارآمد
بانكي مورد بحث و بررسي قرارگرفته است .در اين سند به ويژگيهاي كيفي اطالعات همچون
جامعيت ،مرتبط و به موقع بودن ،قابليت اعتماد ،قياس پذيري و اهميت اشاره شده است.
منظور از شفافيت ،افشاي عمومي اطالعات موثق و به موقعي است كه كاربران آن را قادر
ميسازد تا از عملكرد و وضعيت مالي فعاليتهاي تجاري ،وضعيت ريسك و روشهاي مديريت
آن در يك بانك ارزيابي صحيحي به عمل آورند .بر اساس تعريف فوق افشا ـ به تنهايي و ضرورتاً
ـ به شفافيت نمي انجامد .براي نيل به شفافيت الزم است يك بانك افشاهاي به موقع ،صحيح ،مرتبط
و كافي از اطالعات كمي و كيفي ارائه نمايد به نحوي كه كاربران توان انجام يك ارزيابي مناسب
در مورد فعاليتها و وضعيت ريسك آن مؤسسه را بيابند .اين موضوع حائز اهميت است كه اطالعات
افشا شده مبتني بر اصول اندازهگيري مؤثري باشند و نيز از اصول مزبور به شيوهاي مناسب استفاده
شده باشد.
به زعم كميته بال ،شفافيت هم از ديدگاه نظارتي و هم از نقطهنظر ثبات مالي داراي مزاياي قابل
توجهي است .از اين رو كميته مزبور ،قانون گذاران ،ناظران بانكي و ديگر تدوين كنندگان استاندارد
را تشويق مينمايد تا تالش هاي خود را بر روي بهبود افشاي عمومي مستمر و با كيفيت ،با هزينهاي
معقول ،متمركز نمايند .ناظران بانكي از طريق افزايش افشاي عمومي و بهبود يافته ميتوانند به طرق
مختلفي شفافيت را تقويت نمايند.
تدوين كنندگان مقررات و ديگر استانداردها از جمله ناظران بانكي در برخي كشورها اقدام به
انتشار استانداردها و رهنمودهايي در زمينه افشا نمودهاند تا از اين طريق بتوان به سطح قابل قبولي از
شفافيت و قياس پذيري دست يافت .حتي در صورتي كه تدوين استانداردها در صالحيت و حوزه
اختيارات ناظران بانكي نباشد ،آنها ميتوانند از طريق كمك به مباحث مربوط به بهبود اصول و
روش هاي افشا و اثرگذاري بر اين فرآيند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا نمايند .اين موضوع در
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نوشتار منتشره از سوي كميته بال تحت عنوان بهبود موارد افشا شده در زمينه فعاليتهاي تجاري و
ابزارهاي مشتقه نشان داده

شده است1.

 .۵-2-۵نظارت مؤثر داخلی
ناظران بانكي بايد مطمئن شوند كه بانكها داراي كنترلهاي داخلي مناسبي هستند كه متناسب
با اندازه و پيچيدگي فعاليت آنها ميباشند .كنترل داخلي ،بخش مهمي از مديريت يك سازمان
است .بخشي كه شامل برنامهها ،روشها و رويههاي مورد استفاده سازمان در دستيابي به رسالت
وجودي و اهداف خرد و كالن خود است 2.هدف نظام كنترل داخلي و حسابرسي بهبود توان
مديريت مالي و اداري از طريق تحديد آن گروه از رفتارهاي مالي است كه به اتالف و تخصيص
نامناسب منابع و بروز فساد ميانجامند.
مقوله كنترل داخلي ارتباط تنگاتنگي با بسياري از مفاهيم بانكي دارد .از اين رو كميته نظارت
بانكي بال نيز در بسياري از اسناد خود استقرار يك نظام توانمند كنترل داخلي را الزمه مديريت
اثربخش و كاراي بانكها و مؤسسات مالي دانسته است .به عنوان مثال مديريت مؤثر بسياري از
ريسكهاي بانكي به خصوص ريسك عملياتي مستلزم استقرار نظام كنترل داخلي توانمندي است
كه در تمامي وظايف و اركان بانك جريان داشته باشد .از اين رو نظام كنترل داخلي همچون بازوي
توانمندي است كه به كمك آن ميتوان ريسكهاي بانكي را به شيوهاي اثربخش مديريت و از
استقرار نظام توانمندي از حاكميت شركتي اطمينان حاصل نمود.
نتیجه
بانك ،مؤسسهاي مالي با پيچيدگيهاي منحصربهفرد است كه ميتوان به تأثير فوقالعاده ثبات و
سالمت وضعيت مالي آن در اقتصاد اشاره نمود .بانكها نقشي حياتي در سالمت اقتصاد ايفا ميكنند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به اسناد افشاي عمومي فعاليتهاي تجاري و ابزارهاي مشتقه در بانكها و كارگزاران اوراق بهادار )( (securities firmsنوامبر
سال  1995ميالدي) و بررسي موارد افشاي فعاليتهاي تجاري و ابزارهاي مشتقه در بانكها و كارگزاران اوراق بهادار (نوامبر سال
 1996و  1997ميالدي) رجوع شود اين گزارش ها شامل توصيههايي براي شيوههاي بهبود بيشتر روشهاي افشا در بانكهاي بزرگ
و كارگزاران اوراق بهادار ميباشد(international organization of securities commissions (IOSCO) .
. Standards for internal control in the federal Government, united sates General accounting
office (GAO), November 1999, p. 4.
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و فعاليت آنها با نظم عمومي اقتصادي پيوند خورده است .با عنايت به قوانين و مقررات موجود به
خصوص بند الف ماده  31قانون پولي و بانكي و ماده  5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44
قانون اساسي ضرورت تشكيل بانكها در قالب شركت سهامي عام مورد تأكيد قرار گرفته است.
آنچه بانكها را منحصر به فرد ميكند ،آسيبپذيريشان بر اثر عدم اعتماد عمومي است.
ورشكستگي بانك بخشي از ريسكپذيري واسطههاي مالي در فضاي رقابتي است .ناظران نميتوانند
و نبايد اطمينان كامل بدهند كه هيچ بانكي ورشكسته نخواهد شد .اهداف حفظ ثبات نظام مالي و
حقوق سپردهگذاران در تعارض با ورشكستگي يا خروج اتفاقي يك بانك از فعاليت بانكي نيست.
همچنين آگاهي از جهات بالقوه ورشكستگي بانك ميتواند به مسئوالن بانكها و مراجع نظارتي
در پيشگيري از توقف و دفع به موقع زيانها كمك زيادي نمايد.
مقنن در صدر بند الف ماده  41قانون پولي و بانكي توقف بانك را معادل ورشكستگي دانسته و
به ذكر چند ماده به صورت مختصر و مبهم اكتفا كرده است و در خصوص ساير مسائل به قواعد
عمومي ورشكستگي شركتها ارجاع داده است؛ ليكن خدمات و وظايف خاص بانكها و نقش
آنها در اقتصاد ،جايگاه ويژهاي براي آنان ترسيم ميكند كه موجبات تمايز آنها از شركتها و
قواعد عمومي مربوط را فراهم ميآورد.
فرآيندهاي مربوط به ورشكستگي بانك( ،توقف ،بازسازي و تصفيه) ،معموالً طوالني ،پيچيده
و واجد عناصري است كه در ورشكستگي عادي شركتها مشاهده نميشود .اقدامات اصالحي،
اسلوب هاي متنوع و خاص بازسازي بانك و مسائل حقوقي كه در تصفيه مطرح ميشوند ،در
ورشكستگي عمومي وجود ندارد.
به واسطه ماهيت خاص عمليات بانك و ويژگيهاي منحصر بفرد داراييها و تعهدات آن ،مسائل
ويژهاي از ورشكستگي بانكها ناشي ميشود .ورشكستگي بانكي ميتواند به بحران فراگير تبديل
ش ده و ثبات مالي را تهديد نمايد .اجراي حقوق ورشكستگي عمومي نسبت به توقف بانكها
ميتواند وضعيت فوق را بدتر نمايد.
مقررات خاص مربوط به ورشكستگي بانكها در كشور ما چند ماده مبهم و ناكارآمد است كه
عمالً مهجور ماندهاند .مقررات عمومي ورشكستگي نيز مطابق با نياز روز شركتها نيست و تلفيق
اين دو حتي از سطح متعارف يك سيستم عمومي و با تعديالت و اصالحات الزم هم كمتر است.
مقررات خاص مقرر در فصول  6و  7اليحه پيشنويس قانون بانكداري نيز در صورت تصويب يك
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سيستم عمومي با اصالحات را پديد آورده و هنوز بسياري از مسائل بيپاسخ ميمانند .عليرغم همه
اين موانع ،با لحاظ اينكه شبكه بانكي و بازارهاي مالي در كشورمان به سرعت در حال گسترش
هستند لذا در مواجهه با توقف بانكها و مسائل ناشي از آن ،حقوق بايد يك گام جلوتر بوده و
تدوين يك چارچوب حقوقي خاص را با توجه به نيازها ،مقتضيات و مسائل خاص بومي و محلي
بخش بانكي ،در دستور كار قرار دهد.
ماده  41قانون پولي و بانكي ،كه تنها مقرره حاكم در وضعيت فعلي است ،مقرر مينمايد كه
دادگاه بايد قبل از هر تصميمگيري نظر بانك مركزي را داير بر ورشكستگي بانك يا عدم آن ،اخذ
نمايد كه كامالً طبيعي و منطقي است .به عالوه بانك مركزي بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به
دادگاه اعالم دارد .اين حكم هم موجه هست ،چرا كه سرعت و تداوم فرآيندها ،اجازه طوالني شدن
رسيدگي را نميدهد .اما در مواردي ممكن است ،حل و فصل بانك و تأمين ثبات مالي سيستم
بانكي ،اتخاذ تصميم ظرف مدت كمتري را الزامي كند .از اين رو بهتر بود بانك مركزي ملزم ميشد
تا در حداقل زمان ممكن و به محض امكان ،نظر خود را اعالم نمايد ،هر چند كه بانك مركزي خود
به عنوان مجري فرآيندها و مرجع نظارتي و سرپرستي شبكه بانكي ،بيش از هر مرجع ديگري
ضرورت فوق را درک ميكند.
اما مهمترين نقص اين حكم ،سكوت آن نسبت به بازسازي بانك است .در قانون پولي و بانكي
شروط ديگري براي ورشكستگي يعني عدم امكان بازسازي يا شكست بازسازي ،مقرر نگرديده
است .به دليل وابستگي و نيازمندي بيشتر تكنيكهاي بازسازي به اين امكان كه ،اقدامات مربوط به
آنها به طور استثنايي سريع و غيرقابل بازگشت ،صورت گيرند ،نياز به يك ساز و كار مؤثر براي
نمايندگي از حقوق و منافع طلبكاران ،احتماالً از طريق انتصاب يك مدير تصفيه يا مدير رسمي ،بايد
مورد مالحظه قرار گيرد .در مقررات خاص بانكداري در كشورمان ،قواعد ويژهاي براي حمايت از
حقوق طلبكاران و شركاي تجاري متقابل وجود ندارد و همه چيز در اين خصوص تابع قواعد عمومي
خواهد بود.
مقررات خاص ورشكستگي بانك در يك كشور ،بايد اهداف و اصولي را تأسيس نمايند كه در
زمان بازسازي بانكهاي متوقف ،ناظران و مديران رسمي ملزم به تبعيت از آنها باشند.
چارچوب حقوقي براي بازسازي نظاممند بانكي ميتواند به چهار عنصر مرتبط ذيل تفكيك
گردد :بازگرداندن اعتماد به نظام بانكي ،تأسيس يك فرآيند قانوني براي مداخله دولت ،تأسيس
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مكانيزمي براي مداخله در بانكهاي متوقف ،تأسيس مكانيزمي براي به حداكثر رسانيدن بازسازي
وامهاي غيرعملياتي .يك توازن موشكافانه ،سرنوشتساز و حساس بين منافع ماليات دهندگان [و
حقوق عمومي] از يك طرف و منافع سپردهگذاران به عالوه ساير طلبكاران و سهامداران از طرف
ديگر ،بايد به ضرورت ايجاد شود.
در تنظيم اصول اساسي براي نظارت كارآمد بانكي و تدوين مقررات الزم و ضرورت وجود
ضمانت اجراي قانوني با توجه به اهداف فوق موارد ذيل قابل توجه است:
هدف اصلي نظارت ،حفظ ثبات نظام مالي و اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك زيان حاصله
براي سپردهگذاران و ساير بستانكاران است كه اين امر ضرورت ايجاد يا تقويت نظارت يكپارچه و
مستمر توسط مرجع نظارتي را توجيه ميكند .تأثيرات مخرب سيستماتيك ورشكستگي بانكي و
اثراتش بر اقتصاد ،از اهميت ويژهاي نسبت به ورشكستگي شركتهاي غيرمالي برخوردار است .از
اين رو يكي از اهداف قانون ورشكستگي بانكي بايد تأمين پايداري سيستماتيك نظام بانكي باشد.
بنابراين نظارت بانكي بايد از اركان ركين قانون ورشكستگي بانكي باشد .وظيفه نظارت حصول
اطمينان از اين امر است كه بانكها به شيوهاي ايمن و صحيح عمل نموده و اينكه جهت مقابله با
ريسكهاي به وجود آمده در اين حرفه از سرمايه و ذخائر كافي برخوردار هستند .دخالت ناظران يا
ساير مقامات ذيربط در موارد انحالل و ورشكستگي بايد بر اساس معيارهاي صريح و روشني باشد.
به بيان ديگر ،ضوابط و مقررات دقيقي براي مداخله ناظران به منظور تعطيل بانك موجود باشد.
استقرار و استمرار يك نظام كنترل داخلي توانمند در سازمان امكان مديريت كارا و مؤثر سازمان
را براي مديريت آن فراهم ميآورد .مديران به خوبي ميدانند در نبود يك سيستم كنترل داخلي
اثربخش تحقق رسالت اصلي شركت ،حفظ سودآوري و به حداقل رساندن رويدادهاي غيرمنتظره
بسيار مشكل است .مديريت در مصاف با تغييرات سريع محيطهاي اقتصادي و رقابتي و تغيير تقاضا
و سليقه مشتريان ،و تجديد ساختار به منظور رشد در آينده سيستم كنترل داخلي را به خدمت ميگيرد
تا بتواند به موقع از خود واكنش مناسب نشان دهد .ضمناً كنترلهاي داخلي باعث افزايش كارايي،
كاهش ريسك از دست دادن دارايي و حصول اطمينان معقول از قابليت اعتماد صورتهاي مالي و
رعايت قوانين و مقررات ميشوند .استانداردهاي حسابرسي بايد به استانداردهاي بينالمللي نزديك
شده و در حسابرسي از بانكها كارايي خود را اثبات نمايند.
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بايد فعاليتهاي كنترلي ،بخش جداييناپذيري از فعاليتهاي روزانه يك بانك را تشكيل دهند.
الزمه يك نظام كنترل داخلي مؤثر ايجاد ساختار كنترلي مناسبي است كه در آن براي هر يك از
سطوح كاري ،فعاليتهاي كنترلي مربوطه تعريف شده باشد .اين امر بايد موارد ذيل را شامل شود:
انجام بررسي در سطوح باال ،كنترل مناسب فعاليتهاي واحدها يا بخشهاي مختلف ،كنترلهاي
فيزيكي بررسي ميزان انطباق با حدود تعيين شده براي مقدار منابع در معرض ريسك و پيگيري موارد
عدم تطبيق ،وجود نظامي از مصوبات و مجوزها ،و استقرار نظامي از رسيدگي و رفع مغايرتها.
نهايتاً اين ويژگيهاي ساختاري و نهادي اقتصاد يك كشور و به ويژه نظام بانكي آن است كه
آسيبپذيري آن در برابر بحرانهاي زاييده درون يا محيط بيرون را رقم ميزند .دولت و بانك
مركزي در تعيين چارچوب قانوني و نهادي يك نظام بانكي نقش كليدي ايفا ميكنند ،دولت وظيفه
دارد مقررات احتياطي الزم را تعيين و بر حسن اجراي آن نظارت و زمينه همكاري نزديك با ساير
ناظرين (به خصوص در مواقعي كه عمليات واحدهاي بانكي مرزهاي ملي را در مينوردد) فراهم
كند.
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