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Article Info Abstract 

Original Article Banking activities are always facing risk and the possibility of insolvency, which 

is due to the fact that banks' balance sheets are struggling with potential instability. 

Suppose a bank's financial crisis is getting worse, the financial and operational 

structure is not resolved, and the bank stops paying debts. In that case, it will have 

severe and long-term detrimental consequences for the banking system, the 

judiciary system, the government and its customers. Suppose the responsible 

authorities officially announce the inability status (banking supervisor or judicial 

authority). In that case, it enters the assessment period to choose the method of 

crisis resolution (reconstruction or liquidation); in principle, reconstruction is 

absolutely before liquidation. According to the usual procedures in leading 

countries, the bank is in the position of formal administration and the supervisory 

authority or a particular legal entity takes control of the bank and implements 

restructuring measures and methods. The most common techniques used to 

restructure for resolving the bankruptcy of an insolvent bank are merger or 

acquisition, purchase- and- assumption Transactions, operations involving the 

creation of bridge banks, or the separation of an insolvent bank into two good-

bank/bad-bank. Regarding the bankruptcy of large banks with significant systemic 

implications, temporary nationalization of the bank will be the last resort. 
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 المللیهای متوقف، با تکیه بر ضوابط و تجارب بین بازسازی بانک 
 2ایمان پوراسالمی   ، *1امیرعباس عالءالدینی 

   رانیتهران، ا ،یدادگستر کی یۀپا لیمدرس دانشگاه، وک  ،یحقوق خصوص یدکتر 1
 رقابت، تهران، ایران   شورای حقوقی کارشناس اقتصادی، حقوق ارشد کارشناسی 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

ثباتی بالقوه دست  ها با بیبانک   ۀترازنام  یند، زیراروهو احتمال بروز ناتوانی روب  های بانکداری همواره با ریسکفعالیت  پژوهشی مقالۀ  
و    نباشداصالح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا    بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و چنانچه  . ن استبه گریبا

از پرداخت دیون درآید بانکی، قوۀ قضاییه، ، پیامدهای جدی و زیان بانک به حالت توقف  بلندمدت برای نظام  بار 
از سوی مراجع مسئول )ناظر بانکی یا مرجع قضایی(    دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف

اصواًل    که  شود)بازسازی یا تصفیه( میوفصل بحران  انتخاب روش حل  تشخیص برای  ۀ ود، وارد دوراعالم رسمی ش
رویه  مطابق  است.  مقدم  تصفیه  بر  مطلقًا  پیشرو،  بازسازی  کشورهای  در  معمول  وضعیت  های  در  بانک  اینجا  از 

های تدابیر و روش کنترل بانک  تن  گرف با برعهده یک نهاد قانونی خاصو مرجع نظارتی یا    گیرد میمدیریت رسمی قرار  
وفصل ورشکستگی یک بانک  منظور حله برای بازسازی به کسازوکارهایی ترین . متداولگذارد بازسازی را به اجرا می

های ایجاد بانک   ۀهای دربرگیرند، معامالت خرید و تقبل، عملیاتملکادغام یا ت  است از  رود عبارت کار میهب  متوقف
بانک بد. درخصوص ورشکستگی  بانک  و  بانک خوب  دو  به  متوقف  بانک  تفکیک  یا  مفاهیم واسطه  با  بزرگ  های 
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 مقدمه 

  میو تصم  صیبه تشخ  ای: اگر بانک به حکم دادگاه  رند یگی بانک درنظر م   ی از مراحل ورشکستگ  جاکیگسترده و    ی فی نظران تعرصاحب   شتریب
)هفرنان،    کنند ی م   ی بانک تلق  ی موارد را ورشکستگ  نیا  ۀهم  ابد،ینجات    یبازساز  یهااگر تحت روش   ایناظران ورشکسته اعالم و منحل شود  

ا452- 451، ص1382 از  گذشته  نزد   کی هر  ن،ی(.  و  مشابه  اصطالحات  ورشکستگ  کیاز  ضع  ،ی به  بانک  مسئله  فیهمچون  کمبود  و  دار، 
قوان  ی نگی نقد  توقف در  کاف  ن،یو  توجه  ا  ی مورد  است.  نگرفته  بازساز  ی درحال  نیقرار  توقف،  که    یکلبه  یهات یوضع  ،ی و ورشکستگ  یاست 

قدرت پرداخت آن    ا ی  ی نگی که نقد   یآمده است: »بانک  ف« ی»بانک ضع  فی مثال، در تعر  ی . برا اند اصکاماًل مستقل و خ  ،ی متفاوت با آثار حقوق 
  ت یقابل ای سکی ر  تی ری مد  یاستراتژ سک،ی ر ، ی در منابع مال یالوقوع است، مگر اصالحات اساس بی بروز بحران در آن قر ایدچار مخاطره شده  

بانک م571، ص  1386  ،ی ری)جزا   رد« ی صورت گ  رانی مد  بازساز  ی توقف(.  با حکم مرجع قضا  یکه    یبانک  ۀناظر شبک  یادار  میتصم  ای  یی آن 
. در  شودی م  ی ابی داده شده است ورشکسته ارز  صی تشخ  رممکنیآن غ  یبازساز  شانیا  یاالجرا الزم  میاز ابتدا با تصم  ایشده    ی خورده تلقکست ش

که اقدامات مربوط به تصفیه انجام شد،  عمومي شده است، پس از آن مبانک ورشکسته،  بانکي که ورشکستگي آن به اثبات رسیده و اعال  ۀتصفی
 رود.و شخصیت حقوقي آن ازبین مي  شودی منحل م

هجوم سپرده گذاران با مشکل   لیکه مسئله دار نبوده،  بدل   ی بانکهای  ،ی ستمیس  سکی صورت هجوم سپرده گذاران به بانک ها وبروز ر  »در
پرداخت    یآنها(، منابع الزم برا   ی واقع   متیق  ری ز  ی نقد شونده خود )حت   یها  ییکنند با فروش دارا   ی تالش م  ن یشوند . بنابرا   ی مواجه م   ی نگی نقد 

وفصل نشود ممکن است به بروز التهابات  حل  ی نحو مؤثرکه به  ی ها در صورت بانک  ی ( ورشکستگ4، ص  1388پور،    ی.)اسد   ند«ینما  ن یرا تأم
شود.    ی کشورها منته  ی ثبات مال  د ی تهد   ی ها و حتوار سقوط بانک سلسله  تیوضع  جادیو امکان ا  ی سلب اعتماد عموم به نظام بانک  ،ی اجتماع

  نیوارد ا  ی راحتکه به  شودی م  نیرد مانع از ا موا   نیا  ی که هر دو  باشد ی توجه و اعتبار الزم م قابل  ی مال  یۀداشتن سرما  ،ی مالورود به بازار    طی»شرا 
  ی هابانک به بنگاه  نیدارند و ا  عه ی در آن ود  ی گذاران فراوانکه سپرده  د ی ریرا درنظر بگ  ی . بانکافتد ی اتفاق نم   ی سادگبازار هم به  نیبازار شد. خروج از ا

 (.86، ص  1388 ،یو محمد  ی لی)ن ست« ی ن ریپذ قراردادها امکان نیا یۀحالت خروج بانک بدون تسو نیوام پرداخته است. در ا یادی ز
درحال گسترش    ی اند و همچنان نظام بانکوارد بازار شده  ی خصوص   یو اعتبار  ی بانک و مؤسسات مال   ی توجهحاضر تعداد قابل  درحال

و مرجع    ی بانک  ستمیس  ی امر مستلزم آمادگ   نیخواهد بود و ا  کن و محتملمم  یها و مؤسسات اعتبارورشکستگي بانک  ۀمسئل  رونیاست، ازا 
بانک    ی خاص ورشکستگ  یو نهاد  ی چارچوب حقوق   ی طراح  شودی آنچه به حقوق مربوط م  ن،یب  نیاست. در ا  ی بانک  ۀشبک  ی و سرپرست  ی نظارت 

کشورها درس   ریاز تجارب سا  د یاما با  د،ی نظر آزود به  رانیا  ی نظام بانک  یبانک هنوز برا   ی خاص ورشکستگ  ی نظام حقوق   کیاستقرار    د یاست. شا
بارها ثابت شده است که حقوق عموم تواناشرکت  یورشکستگ  یگرفت، چرا که  ب  ی وفصل ورشکستگحل  یی ها  مسائل    ن یبانک را ندارد. در 

 ات یح  ۀو ادام  ایضرورت اح  ه،یبغرنج تصف  تیورود به وضع  از  زی است. پره  نی ترمهم   یموضوع بازساز  د یترد ی ها، ببانک  ی مربوط به ورشکستگ
گذاران، حراست  از سپرده  تیپرداخت، حما  ستمیاز ثبات س   تیحما  ،ی نظام بانک  ه ب  ی از اعتماد عموم  تیحما  ، ی بانک متوقف، حفظ ثبات مال

 بانک هستند.  یبازساز  یدر گرو ی همه از اهداف اساس  ،ی از وجوه عموم
 یهاهیتوص  ژه یوو به ی المللنیب یهاهیها و روعرف  نی از بهتر ی ر یگها و بهره بانک  یفرد  یبازساز یبا تمرکز بر رو می دار  ی مقاله سع نیا در
. در ساختار  می کن  ی آن را معرف   ی رامون یبانک و مسائل پ  یکارآمد خاص بازساز  ی نظام حقوق   ی های ژگیو  ،ی پول و بانک جهان   ی المللنیصندوق ب

ابتدا مفهوم توقف بانک   نیا متوقف، به   ی هابانک  یبازساز  ۀاهداف، اصول و دامن  ی و بررس   ی کرد و پس از معرف   م ی خواه  فی ها را تعرمقاله، 
  ،یدر بازساز  ی اساس  یارهایاصول و مع  حی پرداخت. در ادامه، تشر  می توقف خواه  تیبه دنبال قطع  ی رسم  تی ری مد   تیبانک در وضع  ی ریقرارگ 

  ، ی بانک متوقف و مرجع مسئول بازساز  ی رسم   ری مد   اراتیاخت  ی(، بررس سی)سوئ   شرویکشور پ  کی  یدر مقررات بانکدار  یازسازب  یمورد   ۀمطالع
محور بحث    ی بازساز  ۀشد شناخته ی هاانواع اسلوب  یخواهد بود، معرف  نی ترکه مهم ی ان یاست. در بخش م قیتحق نیو رئوس ا ن یعناو بیترت به
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  یریکارگ و به  یمداخالت دولت  یپرداخت. بررس   می خواه  رانیا  ی مؤسسات متوقف در نظام بانک  ی بازساز  ۀتجرب   یبررس   به آن،    یخواهد بود و در پ
بازساز  ی وجوه عموم برخ   یبازساز  یهااز روش   کی هر  ی در معرف   طور،نی هم  دهند؛ی م  لیرا تشک  ی انی پا  نیعناو  یدر    ی هااز نمونه  ی با ذکر 

 .ابد ی ی شتریب تینیموضوع ع تاآورد  میاجراشده شاهد مثال خواه

 1بازسازی بانک متوقف . 1

 تقدم بازسازی بر تصفیه  . 1- 1
آن   ۀبر انحالل و تصفینظر  حیات آن از هر    ۀوفصل بانک متوقف، کمترین جای تردیدی وجود ندارد که بازسازی بانک و امکان ادامدر فرایند حل

دهند. اساسًا  صرفه باشد، ترجیح می تا جایی که به  ،ند و بازسازی را اها گریزاناز انحالل بانکجهان  در  مراجع ناظر بخش بانکداری    .مقدم است
  ۀبانک امکان بروز ریسک سیستمی و اشاع  ۀعالوه تصفیهب  ؛بری استبر و زمانهزینه   و   یک بانک کار دشوار  ۀ شد دهی منظم و سازمان  ۀتصفی

های متوقف اغلب تصفیه اجتماعی انحالل و تعطیلی یک بانک، مهم و کالن خواهد بود. به این دالیل بانک  ۀ. »هزیندهد افزایش می بحران را  
 (. Lastra, 2003, p.82« )گیرند شوند و تحت سازماندهی مجدد و یا بازسازی قرار می نمی 

 انک ب  2توقف .  2- 1

وحتی اعالم مالکان و مدیران بانک متوقف و ناتوان از   ، رأی قطعی مرجع قضایی بانکی   ۀبانکی که به اعالم و تشخیص مرجع سرپرستی شبک
های متعددی برای احراز گیرد. برای این مفهوم، تعاریف مختلفی ارائه و معیارها و شاخصبانک متوقف نام می  پرداخت وجوه در سررسید است

،  شده استوجوهی که برعهده دارند« مطرح    ۀدیأ»توقف از ت  فقط  ،است. در مقررات خاص ورشکستگی بانک و قواعد عمومی   شدهآن ارائه  
ها درآید متوقف خواهد صورت این  د. بانکی که به یکی از  شوها، بانک متوقف محسوب می از آنکه با احرکنند  که شرایطی را مشخص  بدون آن

  (متعارف بازسازیهای  روش   مانند )یک سلسله اقدامات    ۀتصفیه و منحل شود، تحت نظارت دولت یا مرجع نظارتی قرار گیرد، یا در سای  :بود
   نجات یابد.

 حقوقی درخصوص بازسازی   اصول و سایر مالحظات عمومی   ، اهداف .  3- 1

بر وجود چارچوب قانونی و نهادی خاص در این حوزه، نخست باید ناظران شبکۀ بانکی  های متوقف، عالوه برای تحقق بازسازی کارآمد بانک
ها  زسازی بانکها تعیین کنند، همچنین تا پایان بر اصول اساسی باهای متوقف و شدت بحران در آناهداف مدنظر را با توجه به وضعیت بانک

ها اساسًا از حیث ماهیت حقوقی، آثار و ارکان  طور بازسازی با نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق عمومی ورشکستگی شرکتپایبند بمانند. همین
با توافق میان طلبکاران و ورشکسته منعقد می  ارفاقی که  بازسازی    ها مؤثر است، در به آنشود و فقط نسبتمتفاوت است. »برخالف قرارداد 

نفع در آن، خواه با طرح بازسازی موافقت کرده باشند و خواه نکرده باشند، ملزم به اجرای آن هستند و برای تمامی  بدهکار و تمامی اشخاص ذی
 (.106 ص  ،1399 االجرا است« )کیایی و همکاران،طرفین الزم

 بازسازی بانک   ۀ اهداف و دامن .  1- 3- 1

مؤسسه   یای که تمامگونه ه؛ ب استوضعیت مالی سالم    ۀهای تجاری بانک بر پایها و عملیاتتأمین تداوم فعالیتهدف مهم بازسازی بانک  
گاهی اوقات، اصالح ساختار مالی و عملیاتی داخلي بانک، برای برگرداندن آن به    عنوان شرکت فعال به کار خود ادامه دهد.یا بخشی از آن به

استفاده   فقط  چنان بحرانی و وخیم است که برای نجات آن از انحالل،اما در برخی موارد، اوضاع بانک آن .وضعیت سالمت، کافی خواهد بود

 
1. Restructuring of an Insolvent Bank 

2. Inability 
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یا چند مورد   اداره و مدیریت توقف مؤسسات مالی  به  ،ساز خواهد بود. در موارد خاصی، برای مثال های بازسازی چاره از شیوه از یک  منظور 
از تلفیقی  بازسازی ضرورتًا بشیوه   پیچیده و بزرگ، ممکن است  بانک    ،کار گرفته شود. »در برخی موارد خاصههای  بقای  به  بازسازی منجر 

)برای مثال، در  یابد  های تجاری و اقتصادی بانک تداوم  حتی اگر بیشتر عملیات   ،که در دیگر موارد درحالی ،  شودعنوان شخص حقوقی می به
دارای تقبل(،  و  خرید  معامالت  یا  ادغام  باقی ی نتیجۀ  تعهدات  و  می ها  تصفیه  بانک  می ماندۀ  منحل  آن  حقوقی  شخصیت  و    شود« شود 

(International Monetary Fund and World Bank,  2009, p.11  ؛ وضعیتی که درخصوص بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و)
فعال و دایر    ۀعنوان مؤسسحفظ و تداوم فعالیت بانک بهمعیار بقای بانک بر مبنای    ،در بازسازیدر ایران عینیت یافت.    1396اعتباری در سال  

تواند  بانک )به بانک خوب و بانک بد(، می   ۀموجب سناریوی تجزی »وجوه عمومی به  و بقای شخصیت حقوقی آن ضرورتی ندارد.  شودمی استوار  
باید انتخاب تکنیک بازسازی را  می   1ن هزینه، گذاری شود. همچنین در چنین مواردی، ضابطۀ کمتری در یک بانک واسطه یا بانک خوب، سرمایه

تواند امکان  سازی موقت می وسیلۀ بخش خصوصی عملی نیست، ملی هها بهای خیلی بزرگ که بازسازی آنهدایت نماید... برای مثال، بانک
 (. International Monetary Fund and World Bank,  2009, pp. 34-39« )آخر برای نجات بانک باشد.

 ها بانک   2مدیریت رسمی   . 2- 3- 1
قرار  بانک تحت وضعیت »مدیریت رسمی«  موجب آن، وجود دارد که به  3در برخی از کشورها شکل خاصی از فرایندهای ورشکستگی 

در وضعیت    ،همچنین  .یابد می آن ضرورت    ۀکه تصفییا این  ،تواند بازسازی شودکه بانک مربوطه می تا زمان اتخاذ تصمیم مبنی بر این گیرد می 
  شود. تشخیص شرایط واقعی مالی بانک پایه وهای بانک فراهم می حفاظت از دارایی   ، فرصت الزم برای تشخیص شرایط واقعی بانک ومذکور

مدیریت    4،مدیر رسمی   یعنی تصفیه یا بازسازی.  آورد،وجود می هوفصل بانک را بگیری درخصوص شکل نهایی حلاساس الزم برای تصمیم
تصویب )حکم( دادگاه به این    بانک را در طی دوره )مدیریت رسمی( برعهده دارد و از سوی مرجع نظارتی یا با معرفی مرجع نظارتی و  ۀوادار

ت کند. از زمانی که بانک متوقف تحبانک اعمال می  یتمامرا بر د و برای انجام وظایف و تأمین اهداف مقرر، کنترل الزم شوسمت منصوب می 
درخصوص نحوه و مرجع صالح شروع  .  شود  وفصلسرعت حلموردنظر باید تا حد امکان به  ۀگیرد، مؤسسوضعیت مدیریت رسمی قرار مي 

فرایندهای ورشکستگی در مقررات ملی کشورهای دارای قوانین خاص ورشکستگی بانک تعیین تکلیف شده است. مثاًل در مورد اتحادیۀ اروپا،  
شود. در نیمی از کشورهای عضو، به  گر شبکۀ بانکی آغاز می ضو، فرایندهای ورشکستگی توسط مرجع صالح تنظیمدر اکثریت کشورهای ع

دهند این فرایندها را شروع به اجرا کنند؛ در هفت کشور عضو، دستگاه قضایی یا مرجع تعقیب عمومی نیز حق اقامۀ این  طلبکاران اجازه می 
های عضو اتحادیه، این حق و امکان به بانک متوقف داده شده است تا  وقف را دارد. در بیش از نیمی از دولتهای مظنون به تفرایندها علیه بانک

یا از بانک مرکزی اتحادیه   خودش رأسًا فرایندهای ورشکستگی را آغاز کند؛ مثاًل در هلند بانکی که مجوز خود را از بانک مرکزی این کشور 
که بر مبنای تقاضای بانک تصمیم  اعالن ورشکستگی کند. در این مورد، دادگاه صالح منطقه باید پیش از آنتواند تقاضای  دریافت کرده است می 

(. در حقوق ایران  European Commission, 2019, p. 26بگیرد، فرصت ارائۀ اظهارات و دالیل را برای مرجع ناظر نظام بانکی تأمین کند )
ساس نظر کارشناسی بانک مرکزی مبادرت به اتخاذ تصمیم )صدور حکم به بازسازی یا تصفیه( خواهد نمود.  نیز به نظر می رسد دادگاه نهایتًا بر ا

نظر  »هرگاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی نماید. در صورتی که 
لوم مورد کارشناسی مخالف باشد، دادگاه از آن پیروی نمی نماید... در حقوق ایران نیز، با توجه به ماده  کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مع

می توان گفت که هرگاه بخشی از نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مخالف نباشد، دادگاه از آن  ق.آ.د.م    265
 (348، ص1384شمس، . )پیروی می نماید« 

 
1. Least Cost Criterion 

2. Official Administration 

3. Insolvency Procedures 

4. Official Administrator 
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 اصول و معیارهای بازسازی بانک .  4-1

های متوقف، ناظران  که در زمان بازسازی بانک  کند تر از آن، اصولی را تأسیس  مقررات خاص ورشکستگی بانک در یک کشور باید اهداف و مهم
مللی، برخی از اصول ضروری  الهای بیندر هماهنگی با بهترین عرف   ،شودها باشند. در اینجا سعی می و مدیران رسمی ملزم به تبعیت از آن

   .شودبرای بازسازی بانک معرفی 

 حل کمترین هزینه راه .  1- 4- 1

های بازسازی را به دنبال  های بازسازی، مدیر رسمی باید اسلوبی را انتخاب و اجرا نماید که کمترین هزینه»در انتخاب بین انواع طرح 
گذاران در مقایسه با  بازسازی را که احتمااًل منجر به این خواهد شد که طلبکاران و سپردهآورد. حقوق ورشکستگی بانک باید اجرای هر طرح  

منع    ها شودشده، در وضعیت بدتری قرار گیرند و از این حیث به زیان آنهای بیمهبانک همراه با پرداخت تمام سپرده  ۀوضعیت تعطیلی و تصفی
حل کمترین هزینه در قوانین ملی برخی  اصل موسوم به راه(.  European Commission, 2019, p. 40)  «نماید و امکان تحقق آن را ازبین ببرد 

های فدرال، قانون اصالح شرکت سپرده  ۀ مجلس قانونگذاری آمریکا برای اصالح نقش شرکت سهامی بیم  1991از کشورها وارد شده است: »در  
های ورشکسته بانک  ۀهای فدرال برای حل مسئلسپرده  ۀ ر کرد که، شرکت سهامی بیمهای فدرال را تصویب کرد. این قانون مقرسپرده  ۀ سهامی بیم

  (.393ص ، 1382)هفرنان،  « راهی را انتخاب نماید که دارای کمترین هزینه باشد

 خصوصی   بخش های  حل شدن برای راه اولویت قائل   . 2- 4- 1

براه بانک،  مدیریت  و  مالکیت  بدین معناست که  و کنترل سرمایهه  حل بخش خصوصی  آن، در تصاحب  بازسازی  گذاران بخش دنبال 
های نجات بانک است، باید  سازی بانک که بخش مهمی از برنامهماند. همچنین بازسرمایهخصوصی )شامل بانک خصوصی دیگری( باقی می 

مربوطه تحت مالکیت و مدیریت    ۀشده از بخش خصوصی صورت گیرد و اگر هم بازسازی بانک مستلزم آن شد که مؤسس  با صرف وجوه جذب
ددی  ابزارهای متعرای تزریق سرمایه جدید  نهادهای عمومی و دولتی قرار گیرد، در نخستین زمان ممکن باید به بخش خصوصی واگذار شود. ب

  نخست،  رویکرد   ر د  .اعطای وام توسط دولت  ک مرکزی یا دولت و یاانتشار سهام توسط بانک،تزریق مستقیم سرمایه توسط بان »وجود دارد:  
ارائهاگرچه ممکن است س و  پایینی  هام منتشر  قیمت  بازار  باشد،  شده در  بانکداشته  بیشتر  بهترین شیوه   ها برای  بهاز  تأمین سرمایه  شمار  های 

های دولتی  بخشلت و  دو  ،اما اگر استقبال الزم صورت نگیرد   گذاران بخش خصوصی صورت می گیرد هانتشار سهام برای سرمای  اساساً رود.  می 
 ( Coates & Scharfstein, 2009 , p.3) .«کنندسرمایة آن کمک به تجدید  انند با خرید سهام بانک موردنظرتوهم با لحاظ شرایطی می 

دهندگان  کنند، و صرف وجوه مالیاتمی   ها کمترین انحراف را به بخش بانکی تحمیلحل بخش خصوصی دو جنبه دارند: آن»امتیازات راه
به حداقل های  ورشکستگی   وفصلحل]و سایر وجوه عمومی و دولتی[ را در    International Monetary Fund and)  رسانند«می   بانکی 

World Bank, 2009, p.40 .) 

 رقابت از    حمایت .  3- 4- 1

حمایت از رقابت و منع از انحصار یا ناقض آن  های متوقف و اقدامات ناظران بانکی نباید در تعارض با مقررات  فرایندهای بازسازی بانک
در   ( باشد، لذا این امور همواره باید تحت رصد و نظارت مرجع رقابتی کشورها ـ44های کلی اصل  )مقرر در فصل نهم قانون اجرای سیاست

به  ـ ایران شورای رقابت بانکقرار گیرد.  به  تزریق منابع دولتی و وجوه عمومی  به علت  بازسازی، همواره احتمال وقوع رویۀ  های درح ویژه  ال 
های  های بازسازی و نجات بانکترین شیوه طور، ازآنجاکه ادغام و تملک یکی از متداولرود. همینمخل رقابت می   1ضدرقابتی حمایت دولتی

 
1. State Aid 
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یا  کند  منصفانه را تخریب و تحریف  »بازسازی بانک نباید شرایط رقابت  های ممنوع و ضدرقابتی قرار گیرد.  متوقف است، نباید در شمول ادغام
تواند مشمول مقررات حقوق رقابت نیز گردد  . این اصل می کند تر را از این طریق مجازات  های کارآمدتر و سالمبه ورشکستگی یارانه دهد و بانک

 (.  International Monetary Fund and World Bank, 2009, p.40) وسیلۀ مراجع مربوط اجرا شود.« هو ب

 ها فرایند گویی و شفافیت  پاسخ   . 5- 4- 1

حقوق اداری و تحت کنترل   ۀمدیریت رسمی بر پای  فرایند که  . جایی شود  مبتنی بر انصاف و شفافیت اجرا   ی بازسازی بانک باید در چارچوب 
رسانی  ویژه اطالعهقانونی شوند. ب  ۀگزارش از اقداماتشان به پارلمان و عموم بر پای  ۀشود، ایشان باید ملزم به ارائمی   مراجع بانکداری مستقل اجرا 

،  استمنطقی تصمیمات مهم باید صورت گیرد؛ از قبیل تصمیماتی که مستلزم استفاده و تخصیص وجوه عمومی  علن  به عموم درخصوص  
ات متوقف. با وجود این، شفافیت نباید دستاویزی برای تأخیر یا مؤسس  ۀگذاران خصوصی، یا تعطیلی قطعی و تصفیبه سرمایهها  فروش بانک 

   .(p.41International Monetary Fund and World Bank ,2009 ,) واکنش و تسامح ناظران شودعدم

 موردی بازسازی بانک در مقررات بانکداری سوئیس   ۀ مطالع   . 2

شخص مسئول بازسازی و  »قانون مزبور با عنوان    28  ۀ وجود دارد. ماد  سازی باز  مقرراتی درخصوص موضوع   ،در قانون فدرال بانکداری سوئیس
انداز موجه و مدللی از  در موردی که چشم  1کند: »]مرجع نظارتی بازار مالی سوئیس[می   مقرر   « ها فرایند ادارۀ عملیات و تجارت بانک در دورۀ  

ای را که بانک در  کند و باید وظایفش را معین نماید. مرجع مزبور باید شیوه می   شخصی را برای بازسازی بانک منصوب   ،بازسازی موجود باشد 
 ( Swiss Federal ACT on Banks and Saving Banks, 2020, p. 4) .« کند مقرر و تصریح  طی دوران بازسازی مدیریت خواهد شد 

قانون فدرال بانکداری سوئیس، در    30  ۀ ماد  2آوری را مصرح نموده است.ات الزامقرردرخصوص نحوۀ طراحی طرح بازسازی م  29  ۀماد
طلبکاران را پذیرفته است که پیامد آن تصفیه و انحالل بانک خواهد بود. طبق این ماده،  از سوی حکمی عجیب و نادر، امکان رد طرح بازسازی 

توانند طرح بازسازی را در ظرف مهلت  می   کنند می   از میزان مطالبات را نمایندگیهای بانک، بیش از نیمی  طلبکارانی که مطابق دفاتر حساب
بانک خواهد داد. مستدل    ۀد. در این صورت، مرجع نظارتی بازار مالی سوئیس دستور به تصفینکار، رد و تصمیم خود را ابالغ نمای  زمانی برای این

از سوی هم ایم، امکان رد قطعی طرح بازسازی آنبانک ارائه کرده ۀبه تمام دالیل و شواهدی که درخصوص لزوم بازسازی بانک و پرهیز از تصفی
ن بین یک استثنا وجود البته در ای  معمول است.های  برانگیز و مغایر رویهشدت خدشهبه  ،بانک است  ۀآن تصفی  ۀبخشی از طلبکاران، که نتیج

بانکی نباشد، محق به رد طرح    ۀ»طلبکاران تنها در وضعیتی که بانک متوقف از منظر بانک ملی سوئیس واجد اهمیت سیستماتیک در شبک  :دارد 
توسط مرجع ، امکان رد آن  شوداگر طرح بازسازی رأسًا توسط بانک متوقف طراحی و ارائه  (. Schoenmaker, 2019, p. 7)   بازسازی هستند« 

در صورت ناکامی طرح بازسازی در نجات    فقطنظارتی وجود دارد، اما با اعمال اصالحات مدنظر مرجع نظارتی، طرح به جریان خواهد افتاد و  
که تصویب طرح    است  قانون بانکداری سوئیس مواردی را برشمرده  31  ۀ ماد  مربوطه تحت وضعیت تصفیه قرار خواهد گرفت.  ۀبانک، مؤسس

 3.د ساز می  را تسهیلمرجع نظارتی ی توسط بازساز

 
1. FINMA 

 د یبا  یبازساز  طرح  -2  کند.  تیحما  ممکن  ۀویش   نیبهتر  در  را  سهامداران  و  طلبکاران  منافع  که  دهد  توسعه  و  شکل  را  یبازساز  طرح  کی  دیبا  یبازساز  مسئول  شخص  -1» .2

 اشخاص   نیا  د،ینما  ابالغ  آن  از  متأثر  سهامداران  و  طلبکاران  به  را  طرح  دیبا  یبازساز  مسئول  شخص  دهد،  قرار  ینگرشیپ  مورد  را  طلبکاران  ای  سهامداران  حقوق  به  یتعد

 ن یا  شود.یم   ارائه  بیتصو  یبرا  یمال  بازار  ینظارت  مرجع  به  یبازساز  طرح  .ندینما  اقامه   روز  20  مدت  ظرف  یبازساز  مسئول  شخص  نزد  را  خود  اعتراضات  و  راداتیا  توانندیم

 «.ستین  بانک سهامداران یعموم مجمع بیتصو مستلزم امر

3.  «A-  باشد.  شده  طراحی  بانک هایدارایی  از  شده  حساب  و   سنجیده  ارزیابی  ۀپای  بر  طرح  اگر  B-  با مقایسه  در مساعدتری  و  تر  مطلوب  موقعیت در حاالت تمام  در   طلبکاران  

  مالحظات  طرح -D دهد. می  قرار توجه مورد  را سهامداران  و  طلبکاران اعتراضات  و  ایرادات مناسب و مقتضی طورهب  بازسازی  طرح  -C گیرند.می قرار  بانک ۀتصفی وضعیت
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 مدیر رسمی   ۀ اختیارات ویژ   . 3

  و   مطالبات  تمامی امور مربوط به بازسازی، پیگیری وصول   تعقیب  برای  رسمی   مدیر  به  و روشن،  صریح  طوربه  کامل،  صالحیت  و  اختیار  باید 
 برابر  و در  دادگاه  در  بانک  از  دفاع  و  بانکهای  دارایی   از  حفاظت  برای  را   الزم  و تدابیر  اقدامات  تمامی   باید   ایشان  همچنین.  اعطا شود  بانک  دعاوی
 .اتخاذ کند بانک علیه شدهاقامه دعاوی

 ان محتمل و آتی گذار سرمایه مذاکرات با    .1- 3

معمولی شرایط  قیمت  ،در  ارزیابی  و  دریافت  فراخواندن،  و  مطالبه  برای  قانونی  صالحیت  دارای  باید  رسمی  سوی مدیر  از  پیشنهادی  های 
مدیر رسمی باید    ،عالوه هبخشی از آن(. بفقط  )اعم از تمام مؤسسه یا    تصاحب بانک متوقف باشد   خریداری و گذاران محتمل مایل بهسرمایه

توانند بانک متوقف را بخرند. در این مفهوم،  که تحت آن، ایشان می  باشد شرایطی بارۀ گذاران بالقوه دره با سرمایهمذاکربرای واجد اختیار قانونی 
ها  حتی اگر از ارزش دفتری آن  ،ها به ارزش بازاری باشد مدیر رسمی باید همچنین واجد اختیارات الزم برای تشخیص و شناسایی تقویم دارایی 

ها  دارایی   رخصوص ترتیبات حمایتی، جبران خسارت و پرداخت غرامت و جریمه د  بارۀمذاکره دربرای  های قانونی  تو دارای صالحیکمتر شود  
 (. Schoenmaker, 2019, p. 7) .ای مناسب و مقتضی باشد گونههیافته بو تعهدات انتقال

 و تعهدات ها  انتقال دارایی  .2- 3

ها و  طرح بازسازی بانک است باید دارای صالحیت و اختیار کافی برای انتقال هرکدام از دارایی مدیر رسمی یا مرجع نظارتی که مسئول اجرای  »
یا مرتبط   نفع اشخاص ذی دیگر  باره از یک بانک متوقف به دیگر مؤسسات مالی یا  جمعی و یک  ۀگون خرد و تدریجی یا به  صورت خرد هتعهدات، ب

انتقال یک ب  ممکن است  که اساسًا بسیار دشوار استجا و کلی تعهدات بانک ضمن آنباشد.  نیز  وجود آورد،  همسائل و مشکالت خاصی را 
تا ب   جدید   و  مهمهای  نمونه   (. ازSchoenmaker, 2019, p. 44)  وسیلۀ حقوق ورشکستگی بانک مورد توجه قرار گیرد« هبنابراین نیاز است 

 به  کشور  آن  بانکداری  جدید   قانون  قالب  در  2009  سال  در  مزبور  مقررات.  ودنم  اشاره   انگلستان  1حل خاص راه  نظام  به  توانمی   خاص  مقررات
سرعت پرداخت به سپرده گذاران مورد توجه قرار این مقررات  پذیرفته شده است. در    2از اموال انتقال بخشی شیوۀ    رسید. در این ضوابط،  تصویب

تمام بانک ورشکست گردیده و مدیر تصفیه بوسیله دادگاه نصب گردد، ایشان باید  زمانی که تصمیمی مبنی بر این اتخاذ گردد که    گرفته است،
ل می اهدافی را در کار خود مد نظر قرار دهد: »کار با طرح جبران خدمات مالی برای تأمین اینکه یا حسابهای سپرده گذاران به بانک دیگر منتق

سرعت ظاهری پرداختهای   گذاران واجد شرایط انجام می شود...ویژگی جدید سیستم،  شود ]بازسازی[ یا پرداختهایی برای غرامت سریعًا به سپرده
این پرداختها تنها نسبت به بانکهای انگلیسی با سپرده گذاران واجد شرایط )خرده پا(    جبران خسارت به سپرده گذاران واجد شرایط می باشد،

  (CADWALADER, 2009, P.4. )صورت می گیرد« 
مریکا الگوبرداری شده است. اویژه از رویکرد حقوق  هها و تعهدات باختیارات مربوط به انتقال دارایی   ،از کشورها  خاص برخی   نظامدر  

ها  اختیار خود مبنی بر انتقال بخش از دارایی ها[  ]مرجع مسئول رسیدگی به ورشکستگی بانک  3فدرال های  سپرده  بیمۀ   سهامی   شرکتکه  »زمانی 
به  ۀها(، مؤسسشامل قراردادهای مالی و مشتقات آنو تعهدات را اعمال کرد ) ها و  دارایی   درخصوص   وضعیت تصفیه را  زمان ر هم طومزبور 

باقی  تأسیس می تعهدات  اینمانده  و  فرایندهای تصفیکند  و  گرفت  ۀها تحت شرایط  قرار خواهند  )بانک   ».Brierley, 2009, p.10  ) بحران

 
  ه توج  مورد  را  دیگر  برخی  بر  برخی  تقدم   ۀپای  بر  ایشان  بندیرتبه  طلبکاران،  بین  در  و  است  گرفته  نظر  در  را  سهامداران  منافع  به  نسبت  طلبکاران  حقوق  و  منافع  تقدم  به  مربوط

 «نمایدمی تأمین بازسازی ۀخاتم از  بعد را حقوقی مقررات دیگر و مجوز شرایط از تبعیت طرح -E است. داده قرار
1. Special Resolution Regime (SRR) 
2. Partial property transfer (PPT) 

3. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
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گزاف و    ۀ. هزین)انتقال بخشی از اموال( شد   PPTمندی و توجه به استفاده از ابزار  همنتج به افزایش عالق  2009ها در سال  ورشکستگی بانک
های اساسی  ، برای مثال فقدان خریداران حاضر برای بخشاستبانک    ۀمجموع   ی دادن راهکارهایی که ناظر بر تمامهای مربوط به ترتیبدشواری

کند. در این اوضاع و احوال، یکی از امتیازات  را بیشتر نمایان می مزبور  های مسموم(، اهمیت استفاده از ابزار  های متوقف )دارایی های بانکدارایی 
 International Monetary)  سازدپذیر می تر را برای وجوه عمومی ودولتی امکانهزینه حل کماین است که اجرای یک راهشده  گفتهکلیدی ابزار  

Fund and World Bank, 2009,  p.44). بانک  ، »شودکار دشوار می   گیرد زماني که بانك در بحران نقدینگي قرار مي  البته باید توجه داشت
دارند و به دنبال    که چندین بانك در این وضعیت قرار اما زماني   ؛ گذاري مجدد خود را از خطر موجود نجات دهد کند از طریق سرمایه تالش مي 

هایشان  یابند که آماده باشند بدهي گذاران کمي را مي ها سرمایهشود و بانكاي بد هستند، این کارغیرممکن مي هافزایش سرمایه براي حذف وام
نتیجه بانك در حلقه قرار مي را بخرند. در  بازپرداخت بدهي اش کاهش می گیرد که نقدینگي اي  نهایتًا منجر به عدم توان  .  ها مي شود« یابد و 

 (229، ص 1389نیا و علینقیان، ایزدي )

 مرجع مسئول بازسازی .  4

که ممکن است در کشورهای مختلف مرجعی   است  ورشکستگیکننده و مجری فرایندهای  مرجع بازسازی بانک متوقف عمومًا همان مرجع شروع
وزارت دارایی یا نهاد دولتی یا    ها،  سپرده  ۀ بیم  ۀمؤسس  ،بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی و در برخی دیگر  ،متفاوت باشد. در برخی کشورها

اما نظر به تجربۀ بحران   ، اساسًا مقررات بازسازی وجود نداردایران  . در قانون پولی و بانکی است  کار   مأمور به انجام این  عمومی مستقل دیگری 
قانون ضرورت تعیین مرجعی واجد شرایط   ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر و فقدان مسئول مشخص برای آن، در اصالح 

بهتر است مسئولیت بازسازی از  که »وجود دارد   نظر  اینهای متوقف ضرورت بنیادین دارد.  بانک  بازسازیبرای اجرای فرایندهای ورشکستگی و  
نکی و نظارتی از وظایف متداول  ای، پولی و بازیرا به این ترتیب مراجع بودجه  شود؛  متخصص واگذار  مرجع   نهاد نظارت بانکی سلب و به یک

هدایت بازسازی    بارۀایرادات و انتقاداتی که به مسئولیت بانک مرکزی در  ی با وجود تمام   (56،ص  1382)بازمحمدی،    .« مانندخود باز نمی 
 بهترین گزینه است.  ایرانهای متوقف وارد است، این نهاد هنوز هم در شرایط کنونی بخش بانکی اقتصاد بانک

 ی متوقف ها بانک بازسازی  های  شیوه   . 5

 تملک ادغام یا   .1- 5

ای و مدیریت آتی مسئولیت بازسازی سرمایهمالی سالم دیگری واجد شرایط الزم و مایل به تقبل    ۀمؤسسبانک یا  ویژه  هو ب  که شخص ثالثجایی 
بدون توقف یا تعلیق عملیات بانک    که « بازسازی شود )به معنی اینباز »بانک    تواند بر مبنای وضعیتیک بانک متوقف است، بانک موردنظر می 

  پذیرد. انتقال مالکیتسهامداران موجود به آن شخص انجام می از    های انتقال مالکیت قانونی بانککار از طریق ابزار  این.  بازسازی انجام شود(
شود  دهی  سازمان  توانا  ی بانک  ۀوسیلهبانک متوقف ب  ۀعنوان تملک )خرید( سادبهممکن است  ویژه  هب  ،اشکال متعددی به خود بگیرد   ممکن است

ی مثال، مؤسسات مستقل متوقف یک گروه بانکداری تحت  یا برا انجام پذیرد و    ادغام بانک متوقف در بانک بزرگ و سالم دیگری   از طریقیا  
برای ساماننظر می بهدرآیند.   1مالکیت مشترک شرکت مرکزی قانونی  ایران،  دهی ورشکستگی بانکرسد در طراحی چارچوب  مقررات  ها در 

فهم، ساده و قابلای  شیوه وجود    مشخص سازد.  کاربرد بهتوان  حدود ساختارهایی را که در هر مورد می   ها باید دامنه و بانکداری یا حقوق شرکت
 (.56ص  ، 1382  )بازمحمدی،  کارآیی و تأثیرگذاری فرایند بازسازی واجد اهمیت حیاتی استبرای  قطعی و صریح قانونی برای انتقال مالکیت،  

. از  کند ای انتقال مالکیت بانک  تواند مدیر رسمی یا مرجع مسئول بازسازی را مأذون به انعقاد معامالت برورشکستگی بانک می   مقررات
توان  با وجود این می . شود، خلع ید و انتقال اجباری سهام موجود قانونی و ممکن تلقی نمی )ازجمله ایران( های حقوقی نظامدر برخی  ، نظر فنی 

 
1 Holding company 
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دادن اجباری بهای  تنزل   اب  ،کارکردی معادل دارد. برای مثال  ،که از لحاظ نتیجهاعطا کرد  جوی راهکاری  وبه مدیر رسمی اختیاراتی برای جست
سازي بعدي بانك از  سهامداران و بازسرمایه  ۀها از حساب سرمایو کسر آن  ایجادشدههاي  اسمی سهام موجود از طریق شناسایي رسمي زیان

مسائل متعددی    ،روازاین  (.International Monetary Fund and World Bank, 2009,  p.44)  طریق صدور سهام جدید برای خریدار
ند از: اوفصل شود. برخی از مسائل مزبور عبارت حل  شده استحقوقی که با دقت انتخاب و طراحی   ـ وسیلۀ مقررات فنی هب  باید وجود دارد که  

ایشان یا انتقال الزامی و اجباری سهام  دادن بهای اسمي سهام  های منتسب به سهامداران و تنزل دقیق قانونی برای شناسایی رسمی زیان  سازوکار 
»موقعی   اند، کاربرد هر نوع عایدات ناشی از فروش بانک و غیره.بانک و تصمیمات کمتر نقش داشته  ۀکه در ادار  ها، سرنوشت سهامداران اقلیتآن

ای  جدید عمده  ۀ که سرمایمگر این  ارند ها از ارزش محدودی برخورد های عمده ای از بازار خدمات مالی دچار سقوط شده است، ادغامکه بخش
 ۀطور گسترده در مراحل اولیهها بادغام  .( Mayer, 2009, p. 3« )شودبه بازار تزریق  گذاران خارج از بخش خصوصی وسیلۀ دولت یا سرمایههب

 1990  ۀهای مکزیکی در اواسط دهو در بازسازی بانک  1990  ۀدر اوایل ده  نروژمریکا، در بحران بانکی سوئد و  اانداز  بحران مؤسسات وام و پس
دوازده تا از    عاقبت مکزیک تلفیقی از ادغام و خرید خارجی بود.بانکی  در بحران  کاررفته  بههای اصلی  شیوه یکی از    .است  کار گرفته شدههب

 (.   Mayer, 2009, p. 3) شدند  ملکهای خارجی تتوسط بانکی جز یکدر هفت بانک ادغام شدند و همه به های مکزیکترین بانکبزرگ

های کافی برای ایفای تعهدات و پرداخت هزینه  ۀکننده باید سرمایها ارائه شده است: »بانک تملکشرایط دیگری نیز برای ادغام مؤثر بانک
دقت صورت تجدید ساختار را داشته باشد. ادغام کارکنان و تشکیالت بانک باید طبق برنامه و به  ۀبانک جدید و نیز توانایی تخمین و اجرای برنام

هایی  پذیرد: »در ادغامو منابع دولتی صورت می   ها وجود دارد که با کمک وجوه نوع دیگری از ادغام بانک(.  593ص  ،1382  )بازمحمدی،  گیرد« 
توان بازپرداخت    یدهد، وضعیت مؤسسه را در جهت احیاها را پوشش می زیان  ۀدولت کلی  ،گیرد انجام می   1ها منظور کمک مالی به بانککه به

ص  ،  1377و ماس،    گالسنر« )کند گذاري در بانک موردنظر منابع کافی را تأمین می نماید و برای ترغیب سایر مؤسسات به سرمایهآن اصالح می 
در نتیجه میزان  شود.  ها حفظ می ماند و ارزش دارایی »بانک متوقف دایر و فعال می   از:است    ترین مزایای طرح ادغام و تملک عبارتن مهم   .(13

رسد زیرا ]عملیات بانک[ متوقف نخواهد  یابد، اثرات وقفه در بازارهای مالی به حداقل می سپرده و یا دولت کاهش می   ۀ بیم  ۀ ها و هزینپرداخت
ت نتایج منفی  اما روش ادغام یا تملک ممکن اس  (.594ص    ،1386جزایری،  « )شودگذاران حفظ می ها ادغام و حقوق و منافع سپردهشد، دارایی 

گاهی از اینهای کوچکباری نیز در پی داشته باشد: »امکان دارد بانکو زیان رو خواهند شد این است  که بدترین وضع ممکن که با آن روبهتر با آ
ا و فرانسه  در اسپانی (.502ص    ،1386« )جزایری،  های بیشتری برآیند شوند درصدد پذیرفتن ریسکدیگری ادغام می   ۀکه سرانجام در مؤسس

دهد که  نشان می بی  شواهد تجر  (.501ص    ،1386)جزایری،    های قدرتمند ادغام شوند دار در بانکهای مسئله روش متداول این است که بانک
دقت  آن به ها مدنظر قرار گیرد و نتایجهمواره در ادغام بانک شرایط و الزامات اساسی که رو ضرورت دارد ازایناست؛ ها همیشه موفق نبوده ادغام

زیادی شده   ۀادغام و تملک استفاد شیوۀ مریکا از ادر اروپا و  2008در بحران بانکی و مالی  دنبال شود و تحت نظارت مراجع مسئول قرار گیرد.
های خود را کنترل کند با خرید  درخصوص حمایت از ضرر توانسته بود ریسک  FDICخاطر یک توافق با  سیتی گروپ که به  مؤسسۀاست: »
 (.11ص، 1387، (2008اکونومیست )ُاکتبر « )ای خود را قدرتمندتر کرد پایگاه سپرده 2" واچوویا"های بانکی  فعالیت

  3معامالت خرید و تقبل .  2- 5

به    های عملیاتی(های تجاری بانک متوقف )بیشتر مشتمل بر وامها و فعالیتاجرای عملیات»تحت اسلوب خرید و تقبل، بخش عملیاتی و قابل
کند و برخی از تعهدات  های بانک را خریداری و تملک می مزبور برخی از دارایی   ۀیابد که برای این منظور مؤسسمالی دیگری انتقال می   ۀمؤسس

 
1. Assisted Merger 

2. Wachovia 

3. Purchase- and- Assumption Transaction 
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 International Monetary Fund and« )شوددار می و فعال متقبل و عهدهعنوان تمام مجموعه یا بخشی از یک عملیات تجاری دایر آن را به

World Bank, 2009, p.46  .) 

و در مقابل تملک   پردازد هاي بعضًا مسموم نمی های بانک وجهی بابت این نوع دارایی خریدار تمام یا بخشی از دارایی   ، در برخی موارد 
مزبور ، شیوۀ  ها و تعهدات بانک ممکن است به یک خریدار انتقال یابد دارایی   ی در وضعیتی که تمام   گیرد.می عهده  ها، تعهدات بانک را بهدارایی 

یابد  های تجاری بانک انتقال می یک بخش از عملیات  فقطکار رود. در دیگر موارد،  هعنوان جانشینی بسیار نزدیک برای ادغام کامل بتواند بهمی 
خرد اما نه شخصیت حقوقی شرکت یا مجوز  های بانک را می کننده عملیات»در تمام موارد تصاحب  ص خواهد بود.و در نتیجه مشابه ادغام ناق

است« هایی باشد که در ادغام یا تملک کامل غیرعملی یا نامطلوب  بازسازی کارآمد در موقعیتشیوۀ  تواند  آن را. معامالت خرید و تقبل می 
(International Monetary Fund and World Bank, 2009, p.46.)  می ارائه  دیگری  مزایای  تقبل  و  خرید  قبیل   ،کنند معامالت  از 

پذیری بیشتر فرایند که مدیر رسمی  انعطاف  ،های تجاری بانک بدون انتقال مالکیت شرکتهای معامالتی و پیچیدگی کمتر فروش عملیات »هزینه
می  قادر  عملیاترا  تا  عملسازد  از  را  غیراجرایی  تفکیک  یاتهای  اجرایی  دارایی سازد  های  بتواند  ادامه  در  نقد  و  فورًا  را  اجرایي  کند«  های 

(47-International Monetary Fund and World Bank, 2009, p. 46.) حل خاص انگلستان، از راهکار معامالت خرید  در سیستم راه
مراجع مسئول بازسازی بانک اختیار و صالحیت الزم   مزبور،حل  بر مبنای راه   1و تقبل با عنوان دیگری یاد شده است: خریدار بخش خصوصی.

های تجاری بانک متوقف به یک خریدار بخش خصوصی را دارند. »در موارد زیادی  برای دستوردادن و تسریع در انتقال تمام یا بخشی از عملیات
احتمااًل بهترین ابزار قادر    ،طور سریع و به قیمتی مناسب ترتیب داده شودهباز انتقال بانک متوقف به خریدار بخش خصوصی، اگر این امر بتواند 

. اما انتقال به یک بانک واسطه ممکن است بهترین گزینه  شود  عنوان امری تجویزی تلقی به تأمین تمام اهداف خواهد بود، اگرچه ممکن نیست به
بخش خصوصی    ۀخریداران بالقواین علت که  به    ،برای مثال  .کند دهی طلب می حل بخش خصوصی زمان بیشتری را برای سازمانراه  چهباشد؛ اگر

ها و  معامالت خرید دارایي  (.Brierley, 2009, p.8« )های بانک دارند های مقتضی بیشتری برای بررسی دفاتر و حساب نیاز به انجام تالش 
ها به بازار و ازسرگیری عملیات بانکی  ها و سپردهالل، بازگرداندن دارایی انح   ۀها، به حداقل رسانیدن هزینها سبب حفظ و ارزش دارایی تعهد بدهی 

تصاحب بانک  آنتوسط  منابع  و  وجوه  به  فوری  دسترسی  سپردهکننده،  دارای  مشتریان  از  بیمهدسته  می های  باید  شودشده  خریدار  ازآنجاکه   .
ب پیشنهاد  و  مزایده  برگزاری  از طریق  باشد،  داشته  قابلیت  و  دارایی صالحیت  برای خرید  قیمت  انتخاب یشترین  ورشکسته  بانک  های خالص 

، ص 1386،  )جزایری   شود. درخصوص معامالت خرید و تقبل، باید هرچه زودتر اقدام شود تا وقفه و مانعی در عملیات بانک ایجاد نشودمی 
آورد. »دو مؤسسه که از نظر اعتبار  عمل می خود را بهبخش  ، بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد که نخستین اقدام نجات1994. در دسامبر  (596-595

های  ها تزریق کرد و بانکمیلیارد ین به آن20یک بانک جدید خریداری شدند، بانک مرکزی    ۀوسیلدارای مشکل شده بودند، توکیو کیووا و آنزن، به
های قدرتمند مجبور  حل استاندارد این بود که بانکراه  ؛بود  حل استاندارد ارائه شدهحلی ورای راهمیلیارد ین تزریق کردند. راه20خصوصی هم  

 (.494، ص 1382هفرنان، « )اند بخرند مالی شده ۀکه دچار مسئلرا  هایی شوند بانک

 2های واسطه بانک متوقف به دو بانک خوب و بد، و بانک   ۀ تجزی   . 3- 5

یک بانک متوقف نسبتًا بزرگ برای نظام بانکی و مالی و    ۀمجموعگیرند که تعطیلی تمام  می ویژه در جایی مورد اعتماد قرار  ههای مربوطه ب شیوه 
زیان و  بباشدبار  اقتصاد کشور مخرب  آن  تعهدات  فوری  تقبل  اما  بهۀ  وسیله،  ناممکن  و  غیرعملی  نیز  می دیگری   International)  رسد نظر 

Monetary Fund and World Bank, 2009, p.47  .) :دو مورد از امکانات موجود در این خصوص، در اینجا مورد توجه قرار خواهند گرفت

 
1. Private sector purchaser (PSP) 

2. Good-bank/Bad-bank Separation and Bridge Banks 
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به شرکت مدیریت دارایی، صندوق وصول، یا دیگر   هابرای مثال از طریق واگذاری آن  ،شوند از بانک منفک می   1های مسموم »نخست، دارایی 
این هدف برای  تفکیک، بخش (.  International Monetary Fund and World Bank, 2009, p.48« )وسایل مشخص  در مورد دوم 

یابد. به  بدون قیدوشرط دست می   ایرو به تجزیهکند و ازاینهای مسموم موجود جدا می بقای بانک را از تمام تعهدات اضافی براي دارایی قابل
دیگر با  ،عبارت  ناقص  و  ناتمام  بازگرداندن  معادل  راهکار  تصفیاین  با  همراه  سالمت،  وضعیت  به  متوقف  باقی   ۀنک  است  مانده  بخش 

(International Monetary Fund and World Bank, 2009, p.48  .)  بانک واسطه، به مدیر رسمی یا ناظران اختیار و صالحیت    شیوۀ تحت
د. این  شوتأسیس می   هبانک واسط  به ناممجوزدار جدید    ۀیک مؤسس  ،شود. از سوی دیگربانک متوقف به دو بخش اعطا می   ۀقانونی برای تجزی 

بانک واسطه، مدیر رسمی باید    شیوۀ چارچوب  برد. در  های بانک را پیش می تحت کنترل و مدیریت مراجع مسئول بازسازی، عملیات  ،مؤسسه
ها یا  هاي عملیاتي بانك متوقف و هر بخش از سپردهبه بانک واسطه داشته باشد: دارایي د را  موار  این  گیری برای واگذاریاختیار و قدرت تصمیم

مانند  تعهدات با بانک متوقف باقي می   ۀماندش باقی های مسموم و بختوانند پوشش دهند. دارایی هاي عملیاتي( مي ها )دارایي دیگر تعهداتي که این
های واسطه در سیستم  ایجاد بانک  شیوۀ   .(International Monetary Fund and World Bank, 2009, p.48)  شوند که برچیده و تصفیه می 

گرفتن کنترل تمام  حیت قانونی برای برعهدهاختیار و صالدارای  مبنا، مراجع مسئول  این  بر    حل خاص انگلستان انتخاب و پذیرفته شده است.راه
کنترل و   آن  ۀوسیلهو باست  . بانک واسطه متعلق به بانک مرکزی انگلستان  اند های تجارتی بانک متوقف از طریق یک بانک یا بخشی از عملیات

جدید    ۀمیلیارد فرانک سرمای9/4عالم کرد:  های زیر را ادولت برای نجات بانک برنامه  1994»در مارس  (.  Brierley, 2009, p.7)  د شواداره می 
های مربوط به تأسیس شد، مقصود این بود که مقدار زیادی از وام  OIGبه کردیت الیونه تزریق شد؛ یک بانک جداگانه به نام بانک بد با عنوان  

ساله تضمین  5  ۀ ها را برای یک دورازاین وام  های ناشیدولت فرانسه زیان  ، دوکردیت الیونه حذف ش  ۀمیلیارد فرانک( از ترازنام40خرید اموال )
دیگری برای این هدف اعالم شد: »مبلغی   ۀها برای نجات بانک، برنامتالش   ۀو در ادام  1995در مارس  (.  691-690ص  ،  1382هفرنان،  « )کرد 

  OIGدار را به  های مسئلهمیلیارد دالر دارایی 27ها پرداخت شود. کردیت الیونه درنظر داشت  میلیارد دالر به بانک تزریق شد تا زیان27برابر با  
خورد:  و تقبل به چشم می  معامالت خرید نیز مواردی از تجزیه، ادغام و  2008سال در بحران (. 693-692ص ، 1382هفرنان، « ) منتقل کند 

شش بانکی را که در معرض سقوط بودند، تجزیه یا ادغام کردند.    های دو سوی اقیانوس اطلسدولت،  2008سپتامبر    30و    28های  »بین تاریخ
دارایی   25در   خرید  طریق  از  را  آمریکا  بانک  چیس  مورگان  پی  جی  بانک  سپردهسپتامبر  و  تعهداتها  بدون  خرید ]غیرسپرده   ها،  آن  «  ای[ 

 (. 9ص ، 1387(، 2008اکونومیست )ُاکتبر )
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  ی د ی بانک موردنظر تهد   ۀ شود، بلکه سقوط بالقوی نمپیدا  آن    یبرا   ی و مناسب  ستهیشا  داری است که خر  قدری بزرگبه  ی بانک  وقتی   ،یی در موارد استثنا
  به  را ی عموم اعتماد ایسازد ی م متوقف و مختل یادی ز اریرا تا حد بس یشود و روابط اعتباری پرداخت محسوب م نظامکردن کل ثباتی بر ب ی مبن
نجات بانک ارزیابی    راهعنوان  بهسازی موقت بانک را  ممکن است ملی   ی بانک  ۀشبک  ی و سرپرست  ی برد، مراجع نظارتی م  لیتحل  یبانکدارنظام    کل

بهکنند  این  .  می ،  شیوه موجب  انتقال  خود  به  را  بانک  مالکیت  شیوه   .دهد دولت  و  اشکال  تحت  دولت  به  مالکیت  انجام انتقال  مختلفی  های 
شکلی از انعقاد یک    کار ممکن است  . اینشود  وفصل در حقوق ورشکستگی بانک مشخص که بهتر است اشکال خاص این شیوه حلد پذیرمی 

سهامداران و در صورتی که ایشان از    ۀد بگیرد که ایجاب آن از سوی دولت و قبول از ناحی)تملک( تجاری موقتی و اختصاصی را به خو  ۀمعامل
دولت    اضطراری  ۀناماز طریق قانونگذاری خاص یا تصویب  کار  این  از سوی مدیر رسمی یا مراجع نظارتی صورت پذیرد.  باشند   بانک خارج شده

 
  ی ژگیو  سه  ن یا  از  ی ک یدر صورت داشتن    بانک  یهاییدارا  ، یجهان   بانک  ف ی. اما در تعرشوندی م  یتلق   مسموم   ییدارا  هابانک  ی رواقعیغ  یهاییدارا  ،یبانکدار  عرف  بر  بنا.  1

نداشته باشد، اما    ی تفاوت چندان  ییو بازار دارا  ی ارزش ذات  .باشد  بازار  در  ییدارا  ارزش  از  تر نییپا  اریبس  یی دارا  یارزش ذات:  رندیگی مسموم قرار م  یهایی دارا  ۀدست  در

 .دهد شیبانک را در بلندمدت افزا ی مال نیمأتهزینۀ  ییدارا داشتن نگه  .باشد آوران یز ندهیدر آ ییدارا
2. Temporary Nationalization 

https://sorooshnews.com/1397/12/02/%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5/
https://sanayepress.com/1397/11/27/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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»هدف    .(International Monetary Fund and World Bank, 2009,  P.51)  دشومی انجام    پذیر استدر جایی که از نظر قانونی امکان
سازی کامل و کارآمدساختن عملیاتی بانك؛ یا آنچه کمتر  : بازسرمایه  استابزارها  این  بازسازی و احیای نهایی بانک از طریق    این شیوه از اجرای  

 International Monetary Fund)  های بانکو تدریجی برخی از عملیات منظم  ۀیعنی بازسازی ناقص و ناتمام همراه با خاتماست،  متداول  

and World Bank, 2009,  P.51 .) باید در زودترین فرصت   ،حیات است  ۀکه قادر به ادام  ،موارد بانک یا بخشی از آن  ی در تمام،  با وجود این
دولت    شود: »اگرمی   دولت تحمیل  ها الجرم بر و تحمل زیان  سازی موقت، تجدید سرمایهملی شیوۀ  ممکن به مالکیت خصوصی تبدیل شود. در  

بلکه برای خودکفاشدن و    ،کند کافی تأمین می   ۀها سرمای تنها برای پوشش زیاننماید و نهها را تقبل می زیان  ۀتصمیم بگیرد بانک را ملی کند، کلی
  نظام در    .(13ص    ،1377گالسنر و ماس،  )«  گرددهای بیشتری را متقبل می قانونی، هزینه  ۀقادرنمودن آن به رعایت الزامات و مقررات سرمای

ملی راه راهکار  انگلستان،  خاص  است.حل  شده  داده  مسئول  مراجع  به  الزم  اختیار  و  شده  پذیرفته  متوقف  بانک  مق   کردن  خاص  در  ررات 
 معرفی شده است. 1با عنوان مالکیت عمومی موقت،این شیوه  ورشکستگی بانک در کشور مزبور،

برای مثال، بانک کردیت الیونه در فرانسه، پس از ناکامی  .  شودهای بزرگ و مهم محسوب می سازی موقت آخرین راهکار نجات بانکملی 
این مهم باید مورد توجه مراجع    (.693ص،  1382)هفرنان،    بانک بد، ملی شد  ـ ب اصالحی و نجات ازجمله تفکیک بانک خو  ۀ چند برنام

سازی آن نباید باعث شود که بانک از نوعی مزیت  بخش بانک متوقف از طریق ملی نجات  ۀبانکی قرار گیرد که برنام  ۀنظارتی و سرپرستی شبک
 . کند  و رقابت آزاد را مخدوششود مند تی غیرمنصفانه بهره ابرق 
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و    بانک مرکزی ایرانگذاران این مؤسسات و تالش  باعث اعتراض سپرده  1396در سال    ایران  مؤسسات مالی و اعتباریورشکستگی شماری از  
شده، مقامات مسئول بدون تجربه و آمادگی قبلی  دیگر نهادها برای حل این بحران شد. در وضعیت فقدان چارچوب حقوقی و اجرایی طراحی 

وفصل این بحران و بازپرداخت  منظور حلبرای مقابله با بحران وارد عمل شدند و کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه برای طراحی نقشۀ راه به
محور، تداخل محور یا اداریکارگیری نظام قضایی قانونی برای به تکلیفگذاران شروع به فعالیت کرد. در این شرایط، عدم تعیین البات سپردهمط

به  کرد، قوۀ قضاییه اقدام  که بانک مرکزی برای تخفیف آثار بحران اقدام می وظایف و عملکردها و سردرگمی ناظران را بیشتر کرده بود؛ درحالی 
  ها کرد.محدودکردن فعالیت و توقیف اموال این مؤسسه

ها و اعطای مجوز تأسیس به افراد فاقد اهلیت از  دنبال رشد سریع شبکۀ مؤسسات مالی و اعتباری، نبود نظارت کافی بر آنکه بهاین بحران  
علل بروز بحران مزبور که در تاریخ بانکداری ایران  رو ساخت.  شد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را با چالش جدی روبهبینی می قبل پیش

های بانکی در  شده در ورشکستگی که از علل معروف و شناخته  ( به بعد   80، ص  1390  پوراسالمی،)شد  سابقه بود موارد متنوعی را شامل می بی 
مدیران، سوءجهان است: صالحیت و  فساد، رعایتنداشتن مؤسسان  و  مربوط مدیریت  و  نکردن ضوابط  کفایت سرمایه  نقدینگی،   به  ریسک 

گذاران، اعتمادی در سپردهها و ایجاد بی های نامتعارف برای رفع موقت کمبود نقدینگی و نهایتًا با شروع عالئم بحران در پرداختپرداخت سود
 هایشان و رسیدن مؤسسه به وضعیت توقف. ها برای دریافت سپردههجوم آن

بار با این وضعیت ها برای اولینوفصل ورشکستگی بانکی در دسترس متولیان قرار نداشت و آنبرای حل  که نظام جامع قانونی درحالی 
ها و تبعات  مشتریان این مؤسسات به اعتراضات مداوم آنهای  سپرده  یا بازپرداخت کند  بازپرداختعدم  آثار منفی  بغرنج مواجه شده بودند،  

وفصل این بحران از سوی مراجع رسمی ارائه نشده است، اما بر پایۀ  اجتماعی ناشی از آن منجر شد. گزارش دقیق و با جزئیات کامل از نحوۀ حل
ۀ تمامی مشتریان  اصل سپرد سه سال از شروع بحران،  ، در طی مدت حدود  بر اساس تصمیمات سران سه قوه های پراکنده،  رسانی شواهد و اطالع

های ادغام  این مؤسسات نیز از طریق اسلوب   ه است.پرداخت شد   ای و تعیین سقفصورت مرحلهگذاران خرد و بهاین مؤسسات با اولویت سپرده

 
1. Temporary Public Ownership (TPO) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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کدام منتهی به صدور حکم ورشکستگی و در مورد هیچاند  دهی شدهها سامانکارگیری تلفیقی از آنها و معامالت خرید و تقبل یا بهدر دیگر بانک
ها بین غرما نشده است. برابر برخی اطالعات، در مقابله با  و اجرای مقررات متعارف ورشکستگی درخصوص کیفیات تقسیم اموال و دارایی آن

گذاران  ال( برای جبران مطالبات سپردهها حدود سیصد هزار میلیارد ری این بحران ورشکستگی حجم عظیمی از وجوه دولتی )در برخی گزارش 
گاه مغفول مانده  که سهم سپردهبر اینها، عالوه اختصاص یافته است، امری که قطعًا به ضرر منافع و حقوق عامه بوده و در توزیع زیان گذاران ناآ

اگر بخشی از ریسک  معلوم باقی مانده است.  ها ناها و مسئولیت حقوقی، انتظامی و کیفری آناست، سهم سهامداران عمده و مدیران متخلف آن
سپرده گذاران منتقل شود، مخاطرات رفتاری کاهش یافته وبه حفظ انضباط بازار کمک  و  ورشکستگی بانک وهزینه های ناشی از آن به سهامداران  

ری به تمام سرمایه شان، در فرض ورشکستگی »اگر بانکداران بدانند که آنها با خروج فوری از بازار به همراه ورود خسارات کامل وفو  خواهد شد:
رد  بانک مواجه خواهند شد تمایل کمتری به ریسک پذیری مفرط نشان خواهند داد. اگر طلبکاران و سپرده گذاران هم بدانند که ایشان نیز در مو

 & Beck. )خواهند شد«   راط بازا متحمل خسارات خواهند شد، آنها هم در فعالیت هایشان بیشتر خواهان بکارگیری انضب  ورشکستگی بانک

Laeven, 2006, p.3 ) 
اقتصادی )سران سه قوه( و  به  ، 1397بانک مرکزی در سال   اعتبار و شورای عالی هماهنگی  در راستای  موجب مصوبات شورای پول و 

ماه ونیم تا دیمدت دوسالو به  را تدویناعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه    ۀها و مؤسسجامع ادغام بانک  ۀاصالح نظام بانکی، برنام
دهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی  سامان  را   از اجرای طرح ادغام  ایران هدفگذار پولی و بانکی  سیاستد.  کر  طور کامل اجرایی به  1399

در قالب    اعتباری کوثر  ۀاقتصاد و مؤسس  انیان، مهرحکمت ایر  قوامین،  های انصار، ها و ظرفیت بانکگیری از توانمندیمنظور بهره بانک مرکزی به
گرفتن از بحران ورشکستگی رسد که مراجع مسئول، با درس نظر می اعالم کرد. دربارۀ این برنامۀ مهم ادغام، چنین بهیک بانک واحد باثبات  

های توان آن را استفاده از اسلوب برنامۀ جامع که می ها را اجرایی کردند. این  کردن آندستی کردند و طرح ادغام و دولتی مؤسسات مالی، پیش
بانک مرکزی، ستاد کل نیروهای مسلح، همکاری  با   منظور پیشگیری از رویارویی با بحران بانکی احتمالی آتی نامید سازی دائمی بهادغام و ملی 

ترین بانک جمهوری اسالمی ایران تشکیل  م این ادغام بزرگ با انجا.  با موفقیت اجرایی شد طرف ادغام  های  بانک  و  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 قرار  فراتر  درصد از بانک بعدی که همان »بانک ملی« است 50این بانک است که تقریبًا حدود    ۀهزار میلیارد تومان سپرد 470نزدیک به    .شد 
با هدف تح شود سیاست(. مالحظه می 1399  ،ی فیحنگیرد )می  ایران،  با عقبگذار نظام بانکی در  بانکی و مالی،  از  کیم ثبات  گردی آشکار 

ها را رقم زده است. این اقدام در وضعیت فقدان نظام حقوقی و  سازی بانکترین دولتی دولتی، بزرگهای خصوصی و شبهسیاست توسعۀ بانک
بانکی ایران وجود ندارد و مرجع ناظر بانکی    ۀشبکها در  که نظام حفاظت یا بیمۀ سپردهها، و ایننهادی کارآمد برای مقابله با ورشکستگی بانک

تواند ثبات  ها می دیده و باتجربه در این حوزه برخوردار نیست و بحران ورشکستگی بانکاز اختیارات، قدرت و آمادگی الزم و مجریان آموزش 
 شود. رزیابی می بانکی، مالی و حتی اجتماعی را به خطر بیندازد، در وضعیت فعلی اقتصاد ایران موجه و منطقی ا

ها متمرکز شده باشد اگر هاي نظام بانکي در تعداد معدودي از بانكای از دارایي در صورتی که بخش قابل مالحظهالبته باید توجه داشت  
: »در  د کنمی   چار بحران کل نظام بانکي را د  )ریسک تمرکز(  این مؤسسات در وضعیتي قرار بگیرند که مطالبات معوقشان رشد زیادي پیدا کند

مطالبات دارند که این معادل    2007تریلیون دالر در پایان سال مالي    1/4، پنج بانك سرمایه گذاري آمریکا گزارش دادند که معادل  2007سال  
که علت ورشکستگي لمان برادرز و بیراشترن و مري لینچ بوده است که سرانجام با قیمت    درصد تولید ناخالص داخلي رسمي آمریکا بود  30

تریلیون دالر   5ازلي فروخته شدند و گولدمن ساچه و مورگان استنلي تبدیل به بانك تجاري شدند. همچنین فاني مي و فردي مك که داراي  ن
مؤسسه آنقدر از تعهدات را برعهده گرفته بودند که بالغ بر   7تعهدات رهني بودند، در شرف ورشکستگي و ادغام و یا تسویه قرار گرفتند. لذا این 

 (115ص  ،1388 ،ی برهان. )تریلیون گردیده و منجر به ریسك تمرکز بسیار باال شده بود«  9
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 مشارکت وجوه عمومی یا مداخالت دولتی در بازسازی بانک .  6

برای هدف    ،کارگیری نامحدود وجوه و منابع عمومی هوجود آمده است: بهاصل باین  المللی فراگیری درخصوص  گرایی بینهم   ،در سالیان اخیر
بانک انتقال زیانآن  به علت  ؛بار استهایشان، غیرقابل توجیه و زیانهای در معرض سقوط و جبران زیانحفظ و نجات  بانککه  ها  هایی که 

با تقویت   ،. از سوی دیگراستمدیریت بانک و پاداش به تیم مدیریتی  اند به وجوه عمومی و مالیات دهندگان به معنای تأیید سوءوجود آوردههب
ممکن  ، دارد. با این همههای بانکی تحت شرایط انضباط بازار و رقابت آزاد و منصفانه باز می مخاطرات رفتاری، نظام بانکی را از انجام عملیات

تی الزم  کارگیری وجوه عمومی در حمایت از بازسازی بانک مناسب یا حهب  ها موجب ایناست شرایط و موارد مشخصی وجود داشته باشد که به
ها و  های متوقف با مساعدت عمومی تحت ضوابط و شرایطی که نگرانی کنیم: »بازسازی فردی بانکها را ذکر می است. در اینجا برخی از آن

مند  نظامها احتمااًل مسائل ضمنی  های فردی که ورشکستگی آنکردن بانکشود؛ تأمین حمایت عمومی یا ملی را موجب نمی   مند نظاممسائل  
ها برای جلوگیری یا تخفیف و تعدیل یک بحران بانکداری گسترده و یار مهمی به دنبال خواهد داشت؛ صرف منابع عمومی در راستای تالش بس

 خروج   برای  آن  به  کمک  برای  مجوزی  بانک  بودنبزرگ   (.International Monetary Fund and World Bank, 2009,  P.49)«  مند نظام
  بانکی   هایبحران  در  هادولت  مداخلۀ  ضرورت عدم  یا  ضرورت   سنجش  برای  باید   که  مند استنظام  ریسک  وقوع   احتمال   این  و   نیست  بحران  از

 (.259-299، ص 1399گیرد )سیمایی صراف و امینی،  قرار توجه مورد 
 ی باید به هر طریق  (ی که دولت )مرجع نظارت  کند را ایجاد    ی تواند دالیلی کوچك م کیا بان  ی مال  ۀمؤسس  یک  ی حت  ی،استثنای  در موارد بسیار

میلیارد دالر که در  4را با سرمایة    یمال  ۀمؤسس  کفدرال آمریکا ی   ی، بانك مرکز1998در سال    ،مثال  یزیاد آن را نجات دهد. برا   ۀو با صرف هزین
  تصمیم به نجات این مؤسسه گرفت: »یك دلیل آنآستانه سقوط قرار گرفته بود نجات داد. در این مورد دو دلیل وجود دارد که چرا فدرال رزرو  

جهان بازار سهام    ی در نقدترین بازار مال   ییاداختالالت ز  ی ول   ،آمریکا کوچك بود  یسه طبق معیارهاچند این مؤسبود؛ هر  یایجاد ثبات مال
این مؤسسه   ی ار ورشکستگچند آث، زیرا هرعدم بازگشت اطمینان بودآینده در صورت    ی وجود تهدید ثبات پول  بود. دلیل دیگر  کردهآمریکا ایجاد  

 (89، ص1384های اقتصاد، تازه ) « . آمد ی به حساب م ی ثبات پول  یبرا  یاین مطلب تهدید  شد.ی مو اختالل   یاعتمادی سبب ب ،زیاد نبود
در را  گوناگونی  اشکال  بانک  بازسازی  در  و مشارکت وجوه عمومی  ارائمی   برمساعدت  مثال،  برای  زمین  ۀ گیرد.  در  مالی  فروش    ۀکمک 

ها. البته باید درنظر  منظور پوشش زیانمتوقف و حتی خریدار آن به  ۀهای مسموم، ترتیبات توزیع زیان یا تزریق مستقیم وجوه نقد به مؤسس دارایی 
سالم و توانا یا    ۀبا یک مؤسسمتعارف بازسازی، مثاًل ادغام بانک  های  شیوه ت که همواره استفاده از وجوه عمومی برای امکانپذیرساختن  شدا 

اجرا  مزبور از لحاظ اقتصادی یا از جهات دیگر عملی و قابلهای  شیوه رود که  می کار  هدر شرایط و اوضاع و احوالی ب ،  معامالت خرید و تقبل
قدر بزرگ است که  آن»  سیاست  از حیث  طور ضمنی یا صریحهها بهای بزرگ و مهم و نجات آنوفصل بانکحل  نیز،  در برخی موارد   .نیستند 

ها  های خصوصی بزرگ و عمده که سقوط آنبانک  ،های دولتی مهمموارد شوند: بانکاین  شامل  که    آید به اجرا درمی «.  1شودورشکست نمی 
انحالل آن به    به علت گسترش بسیار زیاد بانک، تصفیه و  و  بار برای کل نظام بانکی و حتی بخش واقعی اقتصاد در پی داردشدت زیاننتایج به

زمان دشوار،  هزینه غایت  بهبر،  غیرعملی  احتمااًل  و  می بر  کالهبرداری»بانک آید.نظر  که  آنهایی  در  شدید  تقلبات  و  می ها  شایع  باشد،  ها 
دست بدهند و مدیران  ها حقوق خود را از  باید سهامداران این بانک  که برای انحالل بیش از حد بزرگ شوند منحل گردند.بایست پیش از آنمی 

مدت حفظ  نشان داد کارآیی خویش را در بلند ها  هایی که موقعیت مناسب خاصی در یک بازار داشته و بتوان به آنبانک  آنان از کار برکنار شوند.
 ( 42ص  ،1377، زی)بانک مرک « .تجدید ساختار شوند لکن این امر باید تحت یک مدیریت و مالکیتی تازه انجام پذیرد   اصواًل باید  نمایند،

یک اصل »  ن دارد:را برخورد با سهامدا   ۀ نحوبارۀ  توجهی درهای جالبالمللی پول و بانک جهانی توصیهگزارش کاری مشترک صندوق بین
که مالکان  سازی باید تنها بعد از اینشده با وجوه عمومی و دولتی این است که مبادرت به انجام بازسرمایهاساسی حاکم بر هر نوع بازسازی یاری

گذشته شدند صورت گیرد. این بدین معنی است که موقعیت خاص سهامداران در بانک باید    ۀ های انباشتزیان  ۀفعلی ملزم به تحمل و پذیرش کلی
 

1. Too Big Too Fail 
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گونه  سهامداران نباید هیچتر،  عمومی دیدگاهی  . از  شود   ها بررسی و شناساییای متعلق به آندادن مقتضی و متناسب سهام سرمایهاز طریق تنزل 
کسب   متوقف  بانک  یک  بازسازی  از  آنکنند منفعتی  که  حدی  تا  جز  البته  هزینه،  در  مستقیمًا  کردهها  مشارکت  بازسازی  انجام  «  اند های 

(International Monetary Fund and World Bank, 2009,  P.50  .)و اعتبارات  اللملی ) بانک  بین  بانک BCCIتجارت  ( که یک 
شد. »بانک مزبور برای   توسط برخی ناظران عملیات آن متوقف و منحلهای غیرقانونی،  ارتکاب اعمال وعملیات  به علت فساد و  ،راملیتی بودف

سسه از حمایت  ؤاین ممذکور  لل سقوط بانک  نظر از عصرف ،  نهایی )که در صورت نیاز به کمک بانک آید( نبود  ۀ دهند شرایط غیرعادی دارای وام
  ۀ چنانچه مداخل (.35، ص1370  اکونومیست،)  رکزی خاصی برخوردار نبود تا در مواقع بحران برای تأمین منابع مالی به آن وام دهدبانک م

با انجام   ،زده منجر به آن شود که دولت سهامدار عمده یا تنها مالک آن شوددولت و مساعدت باز بانکی و تزریق وجوه عمومی به بانک بحران
 .  کند  بخش بانک، دولت باید در اولین فرصت ممکن بانک را به بخش خصوصی واگذارو نتیجهبازسازی موفق 

مساعدت دولت  شیوه این   .ت یا انتقال کنترل نیز وجود دارد جز انتقال مالکیبه زدهبحران یهااز مداخالت دولت در بانك ی اما شکل دیگر
ی ، بازسازشیوه خوب کاربرد این    یهااز مثال  ی رود. یکی کار م هب  ی بانک  یهابحران  وفصلحلو عمدتًا در جریان  دارد  به سهامداران موجود نام  

اظر نشیوه  ا در این  که دولت ر، تا ایناست  1گذار مطلعسرمایه  و بهترین توصیف از نقش دولت  است    1990  ۀدر سوئد در اوایل ده  یمند بانکنظام
 (.  Waxman, 1998, p.13) بدانیم ی یا سرپرست نظام بانک

   گیری نتیجه 

های بزرگ و مهم را به طریقی  ه بانکژویهکنند بانک متوقف بها بازسازی از هر حیث بر تصفیه مقدم است و ناظران سعی می در مورد بانکاصواًل 
گاهی از این حقیقت که ناظران    دهد.می   اندکی رخ نجات دهند و تصفیه و انحالل در موارد   تالش خود را برای بیشترین  تقدم بازسازی بر تصفیه و آ

کنند هرگز نباید معادل تضمینی دانسته شود که بر مبنای آن هیچ بانک متوقفی تصفیه و منحل  های متوقف از ورشکستگی می احیا و نجات بانک
و به انحاء مختلف به بازار بانکی و عموم کنند  های خاص باید به این وضعیت توجه  احی چارچوب در طرداخلی  گذاران  نخواهد شد. سیاست

های  برای بازسازی اصول و اهداف مهم و اسلوب   طور قطعی مصون از ورشکستگی و انحالل نخواهد بود.ههیچ بانکی ب  کهشود  رسانی  اطالع
 ، مقرر بازسازی   ۀ. در پایان دوراستبخشی  ر بانکی و همکاری بانک موردنظر برای نتیجهای وجود دارد که محتاج مهارت ناظه ژشده و ویشناخته

پذیر باشد و به تأیید مرجع نظارتی برسد، دادگاه رأی به سالمت بانک و در غیر این صورت حکم به ورشکستگی و بانک امکان  ی چنانچه احیا
و برخی از بیرون  دارند  ای دارد که برخی ریشه در درون بانک  یار متنوع و پیچیدهدهد. باید توجه داشت که توقف بانک علل بستصفیه بانک می 

  هاست. شناخت دقیق علل ضعف یا توقف بانک مدیریت محتوای اصلی تقریبًا تمام ورشکستگی توان گفت سوءاما می   ؛گیرندبانک سرچشمه می 
 کند.  زینش اسلوب مناسب و کارآمد بازسازی ایفا می نقش مهمی در انتخاب راهکارهای اصالح ساختار مالی و عملیاتی و گ

بانکدر   یا مدیران و سهامداران آن در مسیر توقف  بانک  انجام وظایف و حتی اعمال    صورتی که  ارتکاب تقصیر در  یا  مرتکب تخلفات 
باشند شده  روبهمجرمانه  خود  اقدامات  عواقب  با  باید  شوند.،  کیفری  رو  ازاین  رو  خسارات  ۀاقامو  تعقیب  جبران  برای  مدنی  از   دعوای  ناشی 

تگی  تصمیمات مدیران و سهامداران عمده باید همواره در دسترس ناظران و مقامات قضایی قرار داشته باشد و نظر به پیامدهای بسیار شدید ورشکس
ؤسسات مالی و اعتباری در سنوات اخیر که  نماید. موضوع ورشکستگی مناپذیر می مسئولیت مدیران با تقنین خاص اجتنابلزوم افزایش  ها،  بانک 

 . کندعمدتًا به علت فساد و ارتکاب اعمال غیرقانونی از ناحیۀ مدیران و سهامداران عمده به وقوع پیوست ضرورت این امر را تقویت می 
بازار و سالمت نظام بانکی   ط ها بین فعاالن عملیات بانکی نقش بسیار مهمی در حفظ انضباتوزیع مناسب و کارآمد زیاناز طرف دیگر،  

گذاران کالن و  بر لزوم جبران خسارات ناشی از تسبیب و قصور مدیران و سایرین توسط مرتکبان، باید سهم سپرده. در این بین، عالوه کند ایفا می 
گاه و بی سپرده به منابع عمومی و دولتی پرهیز شود و هرکس  آمده  بارهای بهای که از تحمیل تمامی زیانگونهاحتیاط را نیز منظور کرد، بهگذارن ناآ

 
1. Informed Investor 
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های بانکی  گذاران و حفظ اعتماد به نظام بانکی در ورشکستگی همواره حمایت از سپردهتنهایی به دوش کشد. از دیگر سو،  بار مسئولیت خود را به
ای شدههای اثباتگی ژبا شروط و وی  همراه  ما باید ترین شیوه است، ا ها متداولسپرده  ۀواجد اهمیت بسیار است و در این راه نهاد ضمانت یا بیم

ها،  بانک  ۀها، مشارکت کلیسپرده  ۀنظیر سقف پوشش محدود بیم  ؛و احتمال ورشکستگی را افزایش ندهد نکند  خود عمل    ۀباشد تا ضد هدف اولی
خاص  نظام قانونی و نهادی  طراحی   نیاز بهها وفصل کارآمد و مؤثر توقف بانکحلاصواًل برای مدیریت بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر. 

محور )مرجعیت در ابتدا نیز باید مشخص شود که این چارچوب قانونی، قضایی شود. ورشکستگی بانک با قواعد مبسوط و پیشرفته احساس می 
وفصل  قوانین مربوط به حل کشورها ازبسیاری محور )مرجعیت با ناظران شبکۀ بانکی( خواهد بود. البته در با مقامات قضایی و دادگاه( یا اداری

ها بتوانند روش مناسب را در هر مورد  تا آن  کند وفصل را به ناظران واگذار می های متوقف تا آنجا که امکان دارد اختیارات و ابزارهای حلبانک
ها را ملزم  آن  ،و در مقابلکند    جع مسئول اعطااین مقررات باید اختیارات جامع، شفاف و دقیق را به ناظران و سایر مرا حال،  درهرانتخاب کنند.  

های تسویه و پرداخت، یا  یا اختالل در نظام  مند نظامپذیری نمایند. البته در موارد استثنایی نظیر خطر بروز ریسک  گویی و مسئولیت به پاسخ
های بیشتر های قانونی برای اعطای اختیارات و مسئولیتباید راه  ،های بسیار بزرگ و مهم از نظر نظام بانکی وفصل مشکالت بانکحلمنظور  به

کار روند، بنابراین اختیار  ههای دیگر بروش صورت جایگزین یکدیگر یا برای تکمیل  های بازسازی ممکن است بهشیوه به ناظران باز گذاشته شود.  
ابزارهای متعددی را    ،های متوقف، بسته به مورد انند در مورد بازسازی بانکتوهای بازسازی گسترده است و ایشان می شیوه ناظران در استفاده از  

گفته شد،   شتریپکه  کنند. چنان  تر را جایگزین آن یا به آن ملحقهای قوی روش   تدابیر و ،بخشی یک اسلوب یا در صورت عدم نتیجه  کار گیرند هب
گیری از تجربیات مشابه در کشورهای پیشرو ویژه در این خصوص با بهره کارآمدی بازسازی بانک متوقف نیازمند تصویب مقررات جامع و  

دیده و طراحی فرایندهای  کارگیری نیروهای متخصص و آموزش ای که مرجع ناظر بانکی در ایران با تمرین، تقویت نظارت خود و بهگونه است، به
 موقع به اجرا گذارد.دست آورد و بههای بازسازی را بهسلوب کارگیری اها و بهخاص آمادگی الزم برای رویارویی با ورشکستگی بانک
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