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 ،اقتصادیی ها  در اینگونه نظام.شود بندی می دسته محور بانک مین مالیأنظام ترخوردار از ای بکشورهدر زمره  ایران

مستقیم روند متغیرهای خرد و کالن اقتصادی را  طور مستقیم و غیر  بانکی بهسیستمهای  مدیاها و ناکار کاستی
 از  به بیان برخی ربای ایرانشناسی نظام بانکداری بدون  این مقاله با هدف آسیب.سازد ثر میأ متشدت به

همچنین با هدف تبیین . پردازد می ، دارد در نظام بانکی حاکمیت شرکتیضعفهایی که ریشه در  مدیاناکار
 بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و  شرکتیراهبریاهمیت وجودی ساختار 

های  کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحراننقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از 
های   سیاست بهینهاثربخشی جه پژوهش حاضر حاکی از آن است کهنتی .نماید رفته است، اشاره می مالی وسیع پیش

خروج غیر تورمی از رکود دهی نظام بانکی که با هدف   توان تسهیالتیهای ارتقا سیاستنیز و تسهیل پولی 
منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی های اقتصادی طراحی گردیده است،  سرمایه در گردش بنگاهمین أو ت

  .باشد میشرط  عنوان پیش  بهبانکی
  

  .نظام بانکداری بدون ربای ایران، حاکمیت شرکتی، نظارت بانکی: های کلیدی واژه
  
  مقدمه. 1

 نماید که بر اساس  استقرار خود را سپری مینظام بانکداری بدون ربای ایران در شرایطی سی و یکمین سال
 ناکارایی دچار سیاستگذاران  مستمرهای تالش با وجود و های مختلف اقتصادی و مالی شاخص

 درگیر شدن 1،(NPL) توجهی از تسهیالت اعطایی غیرجاری  با حجم قابلمواجهه .باشد میمحسوسی 
داری  بنگاه امر در  کشوردر بازار متشکل پولی غیربانکی فعال اعتباریسسات ؤ و مها بسیاری از بانک

 2های سمی ی از داراییهتوج ، سهم قابل) در نظر گرفته شده از سوی مقام ناظربیش از سقف مجاز(
های مالی  واسطه 3، ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایهسسات اعتباری غیربانکیؤ و مها ترازنامه بانکاقالم در 

                                                            
1. Non Performing Loan  
2. Toxic Assets 
3. Capital Adequancy 
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 و تحمیل 2 مالیه با فسادهو مواجتخلفات  وقوع  سیستم بانکی،1فافیت، پایین بودن درجه شبازار پول
 مین منافع واقعیأعدم ت، تضییع حقوق سهامداران خرد و  ناشی از آن به اقتصاد ملیهای فزاینده ریسک
 با  از عملیات بانکیبرخی انطباق خصوصدر در میان برخی از نخبگان  ی شبهاتگذاران و وجود سپرده

 .باشد های نظام بانکداری بدون ربای ایران می مدیا، بخشی از مجموعه ناکاریمعیارهای شرع
، مختص های برشمرده فوق دهد که چالش مینشان بررسی سیر تاریخی نظام بانکی سایر کشورها 

 های گیری از سیاست اند با بهره توانستهکنونی های بانکی موفق   نظامنظام بانکی ایران نبوده و بسیاری از
تدریج باال برده   درجه کارایی خویش را به3حی بهینه از جمله استقرار اصول حاکمیت شرکتیاصال

  .تبع آن رشد مطلوب و مستمر اقتصادی را فراهم آورند مین مالی بهینه و بهأو در عمل زمینه ت
بانکداری   مقاله از سلسله مقاالت با محوریت حاکمیت شرکتی در نظامنخستینرو در مقاله حاضر که  از این
 بهشکل اختصاری  این اثر خواهد بود ابتدا با هدف تبیین ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی به هاز نویسند
 حاکمیت  تبیین اهمیتدر ادامه با هدف، شود  میشناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران پرداخته آسیب
مندی نظام  های ناگوار عدم بهره ذینفعان بانکی به پیامد کلیهحقوقتحقق ها و ضرورت  بانک در شرکتی

گیری از مباحث   در پایان با بهره وشود بانکی برخی کشورها از نظام حاکمیت شرکتی بهینه پرداخته می
های نظام اقتصادی  با لحاظ نمودن ویژگیها   در بانکاستقرار نظام حاکمیت شرکتی بهینهمطروحه بر الزام 

لی و یا تخصیص منابع از سوی دولت جهت افزایش سرمایه های تسهیل پو  از اعمال سیاستپیش ایران
  .شود کید میأدهی در حال سیاستگذاری است ت ها که با هدف افزایش توان تسهیالت بانک

  

 ی نظام بانکداری بدون ربای ایرانها مدیابرخی از ناکار. 2

 4ساسی جمهوری اسالمی ایران،قانون ا) 4(موجب اجرای ماده  ه و ب1357 از پیروزی انقالب اسالمی در سال پس
 با معیارهای متعالی اقتصاد اسالمی، قانون بانکداری بدون ربا در سال کشور  نظام اقتصادیهای ویژگی انطباقبا هدف 

 از نظام بانکداری 5 نظام بانکداری ایران به شکل یکپارچه، با اجرای این قانون1363 و در سال  شدتصویب 1362
 .تغییر ماهیت داد) بهره مبتنی بر سازوکار فاقد(به نظام بانکداری بدون ربا ) کار بهرهمبتنی بر سازو (متعارف
 أ سال گذشته منش30 ایران طی ینظام بانکداری بدون ربا دهد  مینشانطی سنوات اخیر های مختلف  بررسی

ور و توسعه مح مین مالی بانکأ برخورداری اقتصاد ایران از نظام تدر حقیقتخدمات بسیاری بوده است، 
                                                            
1. Transparency 
2. Financial Coroption 
3. Corporate Governance 

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگـی، نظـامی،    : قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 4(اصل  . 4
  .سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد

  . نظام بانکداری اسالمی به شکل پایلوت در کنار نظام بانکداری متعارف به اجرا درآمداین در حالی بود که در بسیاری از کشورها،. 5
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مین أدر فرایند ت) 1393سال ماه  درصد در پایان آبان 88(ها  تحقق سهم باالی بانکناچیز بازار سرمایه منجر به 
طور  های نظام بانکی به مدیاها و ناکار  در چنین شرایطی بدیهی است کاستی.مالی اقتصاد ایران شده است

شناسی  در ادامه با هدف آسیب ؛نماید ثر أتصادی را متمتغیرهای خرد و کالن اقمستقیم روند  مستقیم و غیر
که ریشه در عدم استقرار  شود پرداخته میها  ین برخی از ناکارامدنظام بانکداری بدون ربای ایران به بیا

  .مند حاکمیت شرکتی دارد نظام قاعده
  

 ها های سمی در اقالم ترازنامه بانک سهم باالیی از دارایی. 2-1

 یکی از بههای سمی  از دارایی ای های پولی فعال در بازار مالی ایران با حجم فزاینده ه واسطههمواج
اصطالحاتی است  از جمله 1های سمی  دارایی؛تبدیل شده است ایران اقتصادیمعضالت جدی نظام 

که بسیاری  تا جایی  در محافل علمی مورد استفاده گسترده قرار گرفت2007 از بحران مالی سال پسکه 
های سمی در  ویژه در وجود دارایی هکننده این بحران را ب  و فاکتور مهم تشدیدتحققمل اصلی عا

  . دانند مریکا میآهای  ترازنامه بانک
های  ها و بدهی شود که در ارزیابی مجدد دارایی در تعریفی ساده یک دارایی زمانی سمی قلمداد می

 .داری بیش از ارزش بازاری آن دارایی باشد اه شکل معنارزش دفتری دارایی مورد نظر ب) یا شرکت(یک بانک 
 واقعهای سمی را در خود داشته باشد، در  دارایی مفهوم مورد نظر ازهای  این تعریف شاید حداقل ویژگی

های سمی تعاریفی برخوردار از  داراییقابل معامله بودن  عدم وجود بازار برای خرید این دارایی و یا غیر
ها و  ، واکاوی اقالم مندرج در ترازنامه بانکمذکوربا اتکا به تعریف حداقلی . باشند ثری میحداکهای  ویژگی

های ایران  دهد که بانک  غیربانکی موجود در نظام بانکداری بدون ربای ایران نشان میسسات اعتباریؤم
توان آنها را   که میندهستهایی با نقدشوندگی پایین مواجه  های خود با دارایی حداقل در سه قلم از دارایی

  :گردد تفکیک بیان می این سه قلم به.  به انطباق با تعاریف مرسوم دارایی سمی قلمداد نمودتوجه با
  

 جاری  حجم باالی مانده تسهیالت غیره باهمواج. 2-1-1

های سیستم بانکی در  بدهیاقالم ذیل عنوان از جمله های اشخاص نزد بانک  سپردههمانگونه که 
نیز از جمله  تسهیالت اعطایی جاری و تسهیالت اعتباری غیرجاری گردد، منعکس میمه بانک ترازنا

 زا یکی از عوامل اخاللبا توجه به دالیل عدیده . گردد میهای بانک در ترازنامه تلقی  اقالم ذیل دارایی
پولی و سسات ؤها و م ه بانکه، مواج در شرایط کنونیمین مالی حداکثری نظام بانکیأدر مسیر ت
 تسهیالت این حجم باال از. باشد میها  بانکمانده تسهیالت غیرجاری فزاینده  رشدبانکی با  اعتباری غیر

 )های بانکی در قالب سپرده(ها  توجهی از منابع مالی تجهیز شده بانک غیرجاری منجر به خارج شدن بخش قابل
                                                            
1. Toxic Assets 
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م پاسخگویی نظام بانکی به نیاز مین مالی شده و زمینه عدأ اعتبارات جدید و چرخه تایجاداز 
بدیهی است این معضل در شرایطی که . آورد متقاضیان دریافت تسهیالت بانکی را فراهم می

 بیش از گذشته به منابع، های اخیر  طی سال،رکودی  تورم با پدیده شدنه مواجدلیل های اقتصادی به بنگاه
مورد نظر جهت امکان ادامه فعالیت های  گذاری مین سرمایه در گردش و سرمایهأبانکی جهت ت

  .داردای  د نقش مخرب فزایندهنباش نیازمند می
  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مانده تسهیالتهای رسمی منتشره بر اساس آخرین داده

 های سررسید گذشته، شامل اقالم ذیل سرفصل(غیرجاری اعم از تسهیالت ریالی و ارزی سیستم بانکی 
  استهزار میلیارد ریال رسیده 8/938به  1393در پایان آبان ماه ) الوصول و سوخت شده  مشکوکمعوق،

 بود  هزار میلیارد ریال1/808که بالغ بر  1392سال ماه که در مقایسه با رقم مشابه آن در پایان اسفند 
به کل تسهیالت غیرجاری نسبت  بررسی ،همچنین. باشد میدرصد  2/16معادل  نگر رشدیانمای

در  درصد 1/14افزایش از   واحد درصد6/0 بادهد که این نسبت  نشان می  نیزشبکه بانکیتسهیالت اعطایی 
 دهد های آماری نشان می  بررسی.رسیده است 1393 سال  ماهرصد در پایان آبان د7/14 به 1392  ماهپایان اسفند

 افزایش سهم(یبی با ریسک باالتر جاری به سمت ترک که طی سنوات جاری ترکیب مانده تسهیالت غیر
 .تغییر یافته است) شده از مجموع مانده تسهیالت غیرجاری الوصول و سوخت تسهیالت غیرجاری مشکوک

نسبت باالی تسهیالت . گردد افزایش ریسک و مخاطرات احتمالی می منجر به امربدیهی است این 
 ) درصد4 الی 2عرف جهانی حدود (ایر کشورها در مقایسه این نسبت در س) درصد 7/14(غیرجاری در ایران 

بوده و از سوی دیگر نمایانگر گواه ناکارایی نظام بانکی در اعتبارسنجی و مدیریت منابع از یک سو 
های اقتصادی در کنار بروز مخاطرات اخالقی  های اقتصادی بر روند فعالیت بنگاه اثرگذاری عدم تعادل

 نکته قابل ذکر. باشد میکنندگان تسهیالت نیز  از سوی دریافت 2)نیکژگزی( و انتخاب معکوس 1)کژ منشی(
 دلیل شود که به دیگر آنکه اگر روند تغییرات مطالبات بانکی مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می

 وسیعی حجم 3؛1392  و1391، 1390 های  قوانین بودجه سنواتی سال)16 (و) 29 (،)28 (اجرای مواد
که به مشتریان  ای گونه ه بشد رد مکانیزم تجدید اعطای تسهیالت جدیداز تسهیالت غیرجاری وا

منابع استقراضی کوتاهی نموده بودند اصل و فرع بانکی که در ایفای تعهدات خود در زمینه بازگرداندن 
 بر اجرای تکلیف فوق از سوی رو در عمل بنا از این. گردید مبلغ استقراضی در قالب تسهیالت جدید اعطا می

                                                            
1 .Moral Hazard 
2. Adverse Selection 

 و استمهال بازپرداخت هالامها بر  ها با هدف حمایت از تولید، بر اجبار بانک مین مالی بانکأدر این احکام، با هدف تسهیل در ت. 3
  .کید شده بودأتسهیالت بانکی که ذیل تسهیالت غیرجاری قرار گرفته بودند، ت
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 و ها از ذیل تسهیالت غیرجاری خارج تسهیالت غیرجاری موجود در ترازنامه بانکبخشی از ام بانکی نظ
 ظرفیت به توجه انتقال یافت، با م تجدید اعطای تسهیالتزمکانیبه ذیل تسهیالت جاری از طریق 

 ی ازناش جاری غیرتسهیالت سرفصل موارد ذیل  به تسهیالت تجدید شده بازگشت این بالقوه باالی
  از یک سو1کنندگان تسهیالت در بازپرداخت منابع بانکی استقراضی عدم ایفای دوباره تعهدات دریافت

 تسهیالت 2ای  رفتار ضدچرخهرکودی و بروز ها با شرایط تورم ه بنگاهه مواجدلیل  دیگر بهو از سوی
 اقتصادی خود  آتیهای سازی فعالیت های اقتصادی در زمینه تصمیم غیرجاری، انفعال برخی از بخش

های  و اعمال سیاست) اطمینانی ای و افزایش دامنه نا ناشی از طوالنی شدن روند مذاکرات هسته(
رود روند مطالبات  انتظار می، )1388-1390 (های انبساطی و تسهیل پولی در زمینه اعطای تسهیالت طی سال

تواند عالوه بر   است استمرار این روند میبدیهی. های اخیر روبرو گردد معوق بانکی با شوک مثبتی طی ماه
های بالقوه خود  گیری از ظرفیت مین مالی را در بهرهأایجاد زمینه بروز ریسک و مخاطرات احتمالی نظام ت

   .آسیب جدی رساندی لبه اقتصاد م غیرمستقیم یاناتوان نموده و در شرایط خطیر کنونی مستقیم 
  

 ایق رهنینقدشوندگی پایین برخی از وث. 2- 2-1

 های سمی های بانکی سایر کشورها دارایی های سمی ذکر شد، در نظام همانگونه که در تعریف دارایی
کننده  گردند که در ترازنامه بانک اعطا  ایجاد میهنگامی ،ناشی از تسهیالت و اوراق مشتقه رهنی

  با ارزش واقعینظرتسهیالت خرید ملک یا بانک عامل اوراق مشتقه رهنی، ارزش دفتری ملک مورد 
حالت  در این ؛داشته باشد)  درصد50بیش از ( فاصله معناداری آن دارایی )مورد معامله در بازار(

 تسهیالت هرچه شکاف میان این دو نرخ باالتر و ارزش دفتری کمتر از ارزش بازاری باشد نرخ نکول
راق مشتقه مرتبط با این بخش اوکارگیری تسهیالت رهنی،  ه ببنابراین. رود  اعطایی فوق باالتر می

و غیره در مکانیزم بانکی ظرفیت ایجاد دارایی  3(MBS) های رهنی  اوراق بهادار مبتنی بر وامنظیر
بدیهی است کاهش شدید قیمت مسکن و مستغالت در . دهد  میفزایشها را ا سمی در ترازنامه بانک

 )اولیه محاسباتی( را نسبت به ارزش دفتری تواند زمینه کاهش ارزش بازاری این دارایی یک اقتصاد می
 در اقتصاد ایران اما ،آورد های سمی را فراهم می که این خود زمینه تشکیل دارایی آن فراهم آورد

دلیل افت قیمت  های سمی به گیری دارایی ویژه در بخش مسکن تجربه شکل هدلیل ماهیت تورمی ب به
  .است نیافته بروز  گستردهطور همسکن در سطح کالن اقتصادی ب

                                                            
  . درصد از تسهیالت تجدید شده مطابق این مکانیزم به تسهیالت غیر جاری تبدیل شده است54بنا بر اظهار نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی، بیش از . 1

2. Procyclical 
3. Mortgage-Backed Security 
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 از محل وثایق طور عمده بهگیری دارایی سمی  های ایران شکل دهد در بانک ها نشان می بررسی
 در این حالت متقاضی دریافت تسهیالت. باشد ملکی و تجاری در رهن جهت اعطای تسهیالت بانکی می

، گردد می) ری و تجاریویژه ملک ادا هب(ملزم به تودیع وثیقه ) ویژه تسهیالت با حجم باالتر هب(
کننده تسهیالت،  های گیرنده وام و عدم ایفای تعهدات دریافت  در صورت نکول شدن بدهیبنابراین

 .نماید  اقدام به ضبط وثیقه و قرار دادن آن ذیل اقالم دارایی خود میمرحله نخستبانک جهت اجتناب از ضرر در 
  شده و نقدشوندگیمؤثر دو مرحله نقایص قوانین موجود هر در. شود شوندگی دارایی آغاز می  دوم نقدمرحلهدر 

 )34 (در این زمینه ناشی از اجرای مفاد ماده اصلیمانع قانونی . نمایند ها را با مشکل جدی روبرو می دارایی
 افزایش هزینه تملیک و دلیل هایی را به دارایی  نقدشوندگی چنینباشد که عمالً  می1مکرر قانون ثبت

 کیفیت در ایران زمینه دیگری از ایجاد دارایی سمی و بی. نماید ایق با مشکل جدی مواجه میواگذاری وث
ناشی از فساد و احتماالً  که امر این .استارزشگذاری وثایق ها در زمینه  ناشی از ضعف درونی بانک

  .نماید می ریسک باالیی را به نظام بانکی تحمیل واقعناکارایی بخشی از نظام بانکی ایران است در 
  

 گذاری از سوی دولت ها به سرمایه ها از محل رد دیون دولت و تحمیل بانک دارایی تحمیلی به بانک. 2-1-3

  یکـی از   ،سلطه مالی گسترده دولـت در بـازار پـول          لیلد های دولتی به     دولت و شرکت    اخیر های دههطی  
 های خود اقدام به واگـذاری        یا بدهی  نتیجه برای ایفای تعهدات    بدهکاران کالن سیستم بانکی شدند و در      

 عنوان رد دیـون کردنـد       به )های تازه خصوصی شده    ویژه بانک  هب (ها  های خود به بانک     بسیاری از شرکت  
ها و تزریق منـابع مـالی بـا هـدف            گذاری در شرکت   سمت سرمایه   به را   ی مشمول ها  بانک که این امر  

کـاهش  نتیجـه     اسـتمرار فعالیـت و در      کـان ، ام واحـدهای اقتـصادی مـذکور     اجتناب از ورشکـستگی     
هـا کـه بـا هـدف         گذاری بانـک    افزایش سرمایه  بنابراین،.  سوق داده است   برگشت منابع ریسک عدم   

ی  سودآور   مرحله  به رسیدن  تا ها  شرکت رایط نامطلوب های فوق و گذار از ش       در شرکت   تولید بهبود
هـا در امـر      گذاری بانک   سرمایه م منابع  پذیرفت، زمینه افزایش سه     صورت  فروش آنها  و تحقق امکان  

 هـای  توجـه دیگـر آنکـه طـی سـال           نکتـه قابـل    . داده است   افزایش  چشمگیری طور   به داری را  شرکت
هـای دولتـی در      دلیل افت درآمدهای ارزی حاصل از تحریم فروش نفت، شـرکت           به) 1392-1390(
این رخداد . سیستم بانکی روی آوردندمین منابع مالی خود با مشکل جدی روبرو شده و به استقراض از أت

 بدیهی است عـدم بازپرداخـت     . های دولتی شد   توجه میزان تسهیالت اعطایی به شرکت      منجر به رشد قابل   
 نظام بانکی ابهای دولتی  های شرکت  بستر تهاتر بدهی،های دولتی منابع استقراضی بانکی از سوی شرکت     

                                                            
  .نماید میطور کلی معامالت با حق استرداد بحث  در خصوص معامالت رهنی و شرطی و بهاسناد و امالک قانون ثبت ) 34 (ماده. 1
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 ایـن  ؛دآورخواهدفراهم  را   طی سنوات آتی     ها به بانک ولتی  ده د  های زیان   مالکیت شرکت  از طریق انتقال  
  .گرددها  داری بانک  رشد بنگاهجدید موج ساز د زمینهتوان میمهم 

  

 داری بیش از سقف مجاز ها به امر بنگاه اشتغال بانک. 2-2

 نهسسات مالی غیربانکی، منابع تجهیز شده خویش را در سه زمیؤها و م بندی ساده بانک در یک تقسیم
 منابع واقعدر . دننمای های اقتصادی مصرف می گذاری اعطای تسهیالت، انجام خدمات مالی و سرمایه

 کارمزد ،)ناشی از اعطای تسهیالت(ها ناشی از این سه زمینه شامل درآمد ناشی از سود  درآمدی بانک
 خصیصی در سه زمینه فوقتوازن ت. باشد گذاری می و عایدی ناشی از سرمایه) ناشی از ارائه خدمات بانکی(

  .آورد زمینه ایفای وظایف مرسوم نظام بانکی را فراهم می
های صورت گرفته در زمینه فناوری  در نظام بانکداری ایران طی دو دهه اخیر با وجود پیشرفت

 نفراوادلیل عدم ژرفای مناسب مالی، وجود موانع   بهاما ،ها و عملیاتی نمودن آنها در تحوالت نظام پرداخت
 های کافی جهت توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و عدم تحقق ناشی از مهیا نبودن زیرساخت

 ها ناشی از خدمات بانکی نسبت به درآمد ناشی از سود بانکی بانکداری مجازی، سهم درآمد بانک
 .تر استایران به میزان محسوسی کم ی نظام بانکداری بدون ربافضایدر )  اعطای تسهیالتدرآمد ناشی از(

ها به تخصیص بخش  های اخیر بنا به دالیلی بانک دهد طی سال ها نشان می  بررسی،همچنین
 ها در ریشه اشتغال بانک. اند داری روی آورده گذاری در بنگاه سرمایهتوجهی از منابع خود در قالب  قابل
  در قالب رد دیون ورشکستهی دولتی گاهها نگاه بواگذاری یافت، فراوانتوان در موارد  داری را می بنگاه
ساز روند   اشاره شد یکی از محورهای زمینه آن هکه در محورهای قبلی ب) تهاتر(ها   به بانکدولت
 برخی از گذاری در شده به سرمایه های دولتی و خصوصی الزام بانک .باشد ها می داری بانک بنگاه
 .باشد  میها بانک داری  های بنگاه ز ریشهاز سوی دولت یکی دیگر ا)  ورشکستهگاه(های اقتصادی  بنگاه

ای که  گونه ههای خصوصی است ب  برخی از بانک کنونی ماهیت سهامداران،یکی از محورهای دیگر
 و در نتیجه اند داری اشتغال داشته  به شرکتسسه اعتباری غیربانکیؤ و یا مسیس بانکأ از تپیشبرخی از این سهامداران 

  .نمایند داری می درگیر امر بنگاهنیز  آن بانک را  بر بانک متبوع خود عمالًبا اعمال نفوذتوانند  می
 هاست، داری بانک های خصوصی شده از دیگر دالیل بنگاه ه بانکهسلطه مالی گسترده دولت در مواج

ها را وارد   این بانکدر عمل های تازه خصوصی شده  به بانک44های مشمول اصل  واگذاری شرکت
  .وده استداری نم بنگاه
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اقتصادی ها نیز بنا به دالیلی مختلفی از جمله شرایط سیاسی و    بانک خوددر کنار موارد تحمیلی،
  از جمله پایین نگاه داشتن1گرانه مالی اعمال سیاست سرکوب. اند داری تمایل یافته تحمیلی به سمت بنگاه

الغ بسته سیاست پولی و نظارت احتیاطی  تا اب1385از سال ( فارغ از تغییرات تورمی  سود بانکیمستمر نرخ
 را برای )نظیر ارز، طال و مسکن( جذابیت بازارهای موازی عمالً) 1390  ماهبانک مرکزی مورخ بهمن

ماندگاری منجر به کاهش امر گاهی اوقات  افزایش داد و این ، نسبت به بازار پول،گذاری سرمایه
 کاهش حاشیه منجر به  اعطاییدهای دریافتی از تسهیالتسواز سوی دیگر افت . سپرده در سیستم بانکی شد

در حقیقت  داد،ثیر قرار أت ها را تحت ای بانک شود که این مسئله ساختار درآمدی و هزینه ها می سود بانک
 جهت های سودآور جایگزین به سمت فعالیت ها بانکاجباری سوق یافتن  منجر بهکاهش درآمدهای مشاع 

  . بلندمدت گردیدویژه به دلیل وجود فضای نااطمینانی در  هآینده ب  احتمالیهای پیشگیری از بحران
 شود سودآوری باالی بازار سرمایه به سبب تعدیل مثبت برخی از سهام در این راستا مشاهده می

 سرکوب موازات در امر صادرات و واردات ناشی از کاهش ارزش پول ملی به شاغلهای  شرکت
های   به سود راها توجه بانک ها،  و کاهش درآمد مشاع بانکهای جاری نرخ سود بانکی طی سال

گذاری   سرمایهبهها   بانک این روند افزایش انگیزهنتیجهو  نمودجلب ) ای سهام خرید و فروش لحظه(آنی 
 و در نتیجه بودها  ی این بنگاهگ و رفع مشکالت نقدین سودآوری باالدارایهای  کالن در برخی شرکت

 نحیف شدن و ها تحریمتر شدن حلقه  تنگبا  از سوی دیگر .فراهم گردیدداری  بنگاهها به  ود بیشتر بانکزمینه ور
 درصدی 30عدم پرداخت سهم از یک سو (ها   اجرای نامناسب گام اول هدفمندی یارانهدلیل بخش تولید به

 و از سوی دیگر مندیجویی ناشی از عدم پرداخت یارانه اقالم موضوع هدف بخش تولیدی از محل صرفه
 در ایفای )های تولیدی ویژه بنگاه هب( کننده تسهیالت دریافتهای  ، بنگاه)اعمال سیاست سرکوب قیمتی

 ند مواجه شدفراوان با مشکالت تعهدات خود مبنی بر بازپرداخت اصل و فرع منابع استقراضی از نظام بانکی
تداوم اعطای تسهیالت و قرار گرفتن منابع  .وجود آمد هتوجهی از تسهیالت غیرجاری ب  حجم قابلبنابراینو 

 خود که اعطای اصلیایفای وظیفه  ها در کنار اعطایی در چرخه مطالبات معوق موجب گردید تا بانک
داری   ریسک کمتر نظیر بنگاههمراه بای ها باشد به سمت فعالیت خدمات میتسهیالت بانکی و ارائه 

  .یافتندوق س  بازدهی باالتردارایهای  شرکت
  

                                                            
1. Financial Repression 
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 ها در زمینه امالک و مستغالت افزایش بیش از سقف مجاز دارایی بانک. 2-3

 های فیزیکی ها در زمینه دارایی های بانک گذاری بر اساس دستورالعمل جاری بانک مرکزی، سقف مجاز سرمایه
 با ماا ،باشد  درصد از کل سرمایه پایه بانک می30شامل امالک و مستغالت و تملک شعب جدید 

 .اند ها از این سقف تجاوز نموده گردد که بسیاری از بانک ایران مشخص میواسطه های پولی های مالی  بررسی صورت
این مهم نیز دالیل عدیده دارد از جمله آنکه وجود شرایط تورمی مستمر و افزایش شدید قیمت 

 اجتناب از مخاطرات ناشی از ها را جهت حفظ ارزش منابع خود و های اخیر بانک زمین و مسکن طی دهه
. نقدی سوق داده است های غیر شعب استیجاری به سمت خرید امالک و تخصیص منابع نقدی به دارایی

 جدید شده شعب نظیر خرید ثابت سرمایه و غیرمولد های دارایی به تبدیل ها تجهیزی بانک های  بخشی از سپردهواقعدر 
ها در دفاتر مالی خود،  با تجدید ارزش این داراییعمالً مدیران بانک  هلهر ساشود تا  و این مهم منجر به آن می

 گذاری در امالک و مستغالت تجاوز از سقف قانونی سرمایهبدیهی است . نشان دهند سودآور های بانک را فعالیت
  .گردیده است اثرات منفی فراوانی موجب پول شده که ایجادنیز منجر به خروج منابع بانکی از چرخه 

  

 ها بانک ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه. 2-4

درجه ثبات مالی کننده  های سنجش سالمت عملکرد و تعیین نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت
  سرمایه کافیبایست میها  اساس این روش بر این اصل استوار است که بانک. ها است مؤسسات مالی و بانک

های وارده به  ی خود را داشته و مراقب باشند که آسیبها برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت
 بر اساس. سسه یا بانک به شکل انفرادی یا سریالی اجتناب گرددؤگذاران منتقل نشود تا از ورشکستگی م سپرده

 اصطالح به که ریسک، حسب بر شده های موزون دارایی به سرمایه انواع نسبت )1(المللی بال  مقررات بین
 در مجموعه . درصد تعیین شده است8ها حداقل   برای بانکشود، می مایه خواندهسر کفایت نسبت

های موزون شده بر حسب ریسک افزایش   دقت محاسبه دارایی1)3(و ) 2(المللی بال  مقررات بین
  کشورهادهد که در اکثر های آماری این نسبت در کشورهای مختلف نشان می  بررسی.ه استچشمگیری داشت
  .)1390قضاوی، (  درصد بوده است12 تا 8ر بازه بین این شاخص د

های توسعه صادرات  بجز بانک(های دولتی  در نظام بانکی ایران نسبت کفایت سرمایه در بانک
طریق  تجهیز منابع از اقدام بهجای   شده و بهمحسوبای  های توسعه  بانکمعدن که عمالً و و صنعت
اساس  نماید، بر شرایط وخیمی را تجربه می) مندند لی بهره از منابع صندوق توسعه مپذیری، سپرده

 بانک مجاز سسات اعتباری غیرؤها و م رسمی میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک آخرین آمارهای اعالم شده
دهد   می زیرا نشاناست ای مخاطره نگر شرایطانمای این میزان .)1393سیف،  (باشد درصد می) 5/3-5/4(در دامنه 

                                                            
  . برخوردار است2 و از ضریب احتیاطی باالتری نسبت به بال  بوده2008 متأثر از فضای اقتصاد جهانی پس از بحران مالی 3مجموعه مقررات بال . 1
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 و مردماستقراضی ا با اتکا به منابع جاری خویش ر عملیات نکداری ایران سهم بسیار باالیی ازنظام با
بانک نماید  یجاب میااحتیاطی نظارت اصول که  در حالیدهد،   انجام مینه سرمایه خود بانک

 ترتیببه این  تا الی از سرمایه خود نیز بهره گیردگری م بر منابع استقراضی در فرایند واسطه عالوه
گذار منتقل نشده و زمینه   به منافع سپرده بانکهای فعالیتمترتب بر   و مخاطرات احتمالیریسک

   .های مالی برچیده شود ها در ایفای تعهدات خویش و ظهور بحران بروز ناتوانی بانک
  

  درجه شفافیت پایین سیستم بانکی، بروز فسادهای مالی. 2-5

 .طی سنوات گذشته با درجات مختلفی از فساد مالی روبرو بوده استنظام بانکداری بدون ربای ایران 
 .دانند  میای کارهای مالی را در نبود شفافیت کافی و عدم وجود سیستم نظارت بسیاری ریشه این فسادها و رسوایی

 عدم شفافیت مثال این عنوان ه است، ب ای برخورداردامنه گستردهدر نظام بانکداری ایران از شفافیت موجود فقدان 
 از سوی های دولتی به عموم مشاهده نمود، های مالی واقعی بانک سو در عدم ارائه صورت توان از یک را می

 کرد خاطرنشان بایست میهای خصوصی پذیرفته شده در بازار سرمایه نیز  دیگر در خصوص بانک
های همراه،  ی و یاداشتهای مال صورت مستمر و منظم اقدام به ارائه صورت ها به چه این بانک اگر

نمایند،  خود می و شرکت اصلی ها های مالی حسابرسی شده تلفیقی گروه صورت، مدیره یئته گزارش فعالیت
تانداردهای حسابداری و ها نیز از حیث انطباق با اس این بانکبرخی از های مالی ارائه شده از سوی   صورتاما

 و مدیره در امور نظارتی تداخل وظایف هیئت. فاصله معناداری با وضعیت مطلوب داردابهامات برخی  وجود  و نوینحسابرسی
  .استهای دولتی   در بانکویژه ه الزم در نظام بانکی بهای دیگر کاهنده درجه شفافیت اجرایی از زمینه

  

 گذاران و سپردهوق سهامداران خرد یع حقیتض. 2-6

 ها با استمرار رشد تحقق تسهیالت غیرجاری و باال رفتن ریسک عدم بازگشت منابع بانکی مواجهه بانک
الوصول و سوخت شده در ترکیب مانده تسهیالت غیرجاری،   افزایش سهم مطالبات مشکوکدلیل به

جای اعطای  ود بهحساب خ ها را به سمت اعطای تسهیالت به متقاضیان شناخته شده و خوش بانک
تحقق درجه باالی  منجر به امراین   بدیهی است؛تسهیالت به مشتریان خرد و جدید سوق داده است

از سقف مجاز به کل تسهیالت اعطایی   کالن و تعهداتافزایش نسبت تسهیالت و تمرکز تسهیالت
 تواند  یک بانک می،اساس مصوبه شورای پول و اعتبار  بر. گردیده استهای مالی در برخی از واسطه

های  بر اساس بررسی .را صرف پرداخت تسهیالت کالن کندخود  برابر سرمایه و اندوخته 8 حداکثر
 .اند پرداخت کردهها بسیار بیشتر از حدود تعیین شده تسهیالت کالن  بانکتعدادی از  صورت گرفته

. باشد  میتر  برخوردار است محسوس باالترییع سهام آنها از درجه انحصاریزهایی که تو  مهم در بانکاین
با منابع کوچک و گذاران   و سپرده خرد زمینه تضییع گسترده حقوق سهامداراناین روندبدیهی است که 
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 ای گذاران رعایت نشده و در موارد عدیده سپرده عدالت میان در این شرایط ؛آورد  را فراهم میمتوسط
 تخصیص دلیل از سوی بانک به) گذاران خرد ژه سپردهوی هب(گذاران  تقاضای دریافت تسهیالت سپرده

 .پاسخ مانده است بی) در قالب تسهیالت کالن(توجهی از منابع تجهیز شده به مشتریان خاص  سهم قابل
از سوی دیگر اعمال گسترده سیاست سرکوب مالی دولت در زمینه تعیین نرخ سود بانکی طی 

های کنونی که نرخ تورم  ویژه در سال هب(منفی و یا صفر های اخیر، زمینه تحقق نرخ سود حقیقی  سال
را فراهم آورده، بدیهی است در این شرایط قدرت خرید منابع ) باالیی به اقتصاد تحمیل شده است

 کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه واقع در .یابد ها به مرور کاهش می گذاران در بانک سپرده
کنندگان   از محل منافع آنها به دریافت بانک هاهم نموده وگذاران را فرا ع منافع سپردهیتضی

 در کنار این موارد عدم .نماید یارانه پرداخت می) کنندگان تسهیالت کالن ویژه دریافت هب(تسهیالت 
پذیری دارندگان منابع در نظام بانکداری ایران از جمله   و درجات ریسکیقالارائه ابزارهای متناسب با س

 تعدادیرسد در   همچنین به نظر می.باشد گذاران بانکی ایران می سپرده منافع کننده ییعسایر موارد تض
  .گذاران در قیاس با سهامداران رعایت نگردیده است ویژه سپرده همنافع ذینفعان بانکی بحقوق و از موارد 

  

  در زمینه انطباق برخی از عملیات بانکی با معیارهای شرعییوجود شبهات. 2-7
 از پسهای ابتدایی  ماهیت نظام بانکداری ربوی ایران به نظام بانکداری بدون ربا در سالتغییر 

استقرار نظام جمهوری اسالمی، انتظارات جامعه را در خصوص حفظ موازین شرعی در عملیات 
 سال از استقرار نظام بانکداری بدون ربا در ایران و 30با گذشت بیش از  امابانکی باال برده است، 

در خصوص انطباق عملکرد نظام  ی ابهامات، از سوی سیاستگذارانهای صورت گرفته تالشرغم  به
. وجود دارددانشگاهی و حوزوی بگان خویژه ن هبانکی با موازین شرعی نزد بخشی از جامعه ب

باطل، ضرر و ضرار، غرر و ه  معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال باجرایی شدن کاملتشکیک در زمینه 
 )1393 (نظرپور و همکارانعنوان مثال  به .باشد از جمله موارد مطروحه نخبگان جامعه مینشدن صوری 

گیرند بیش از  نتیجه می  بانکیهای صوری شدن معامالت شاخص از شناسایی و معرفی پسخود  مقالهدر 
 در )جامعه آماری ( قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان ازنیمی
دیه أخیر تأ همچنین انتقادهای مطروحه در زمینه عدم انطباق ت. است بودهصوری) 1388-1389(های  سال

 از شرعی ضعف نظارت و وزه اقتصاد اسالمیحنظران  با ضوابط شرعی از سوی برخی از صاحب
ستمر ضرورت اقناع جامعه و تالش مبنابراین، . باشد مورد انتقاد در این حوزه میمحورهای دیگر 

  .کامالً احساس می شود  نظام بانکی در سطح خرد و کالنجهت زدودن ابهامات از سوی
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  )المللی تجربیات بین(سسات مالی ؤها و م بانکحاکمیت شرکتی در اهمیت  .3
  اکنون به تبیین ایرانروی نظام بانکی های پیش شناسی مشکالت و چالش  از مرور اجمالی در زمینه آسیبپس

درونی  کنترل سطح یها، ضرورت حقوق ذینفعان بانکی و ارتقا بانک در شرکتی یتحاکم اهمیت
  که در ابتداطور همان؛شود المللی پرداخته می بین تجربیات مندی از با بهره مالی سساتؤم و ها بانکاثربخش 

 .نمایند صادی ایفا میمین مالی واحدهای اقتأبدیلی را در ت  فعال در بازار پول نقش بیهای مالی ذکر گردید، واسطه
 تسهیل هدفبا  مالی خدماتارائه  و تجهیز منابع مازاد جامعه و تخصیص آن به متقاضیان دریافت تسهیالت

عدم کارایی  بدیهی است در صورت. باشد  میهای مالی واسطهترین وظیفه   مهمانتقاالت مالی و اعتباری و نقل
  کشور ایجاد خواهد شدبالقوه مالیزمینه استفاده حداکثری از ظرفیت  موانع جدی در ،مین مالیأها در فرایند ت بانک

 دلیل   به، افزایش سطح تورم بالفعل از میزان بالقوه رشد اقتصادیایجاد شکاف میان آن قطعیکه نتیجه 
  . های اقتصادی خواهد بود  نرخ بیکاری و بروز بحرانافزایش، تضعیف بخش تولیدی و خدمات

 کنترل درونینقصان وضوح نقش پیشرانه  هایی است که به یکی از نمونه) 1994(بحران مالی مکزیک 
ها و  ها و پایین بودن سطح کارایی بانک مد حاکمیت شرکتی در بانکا فقدان نظام کاربهینه،اثربخش 

  .دهد های کالن اقتصادی نشان می گیری عدم تعادل سسات مالی را در شکلؤم
 1983سازی مالی در سال  آزاد از اجرای پسدهد که  ر نشان میهای روند اقتصادی این کشو بررسی

ویژه در  ه نسبی بهای موفقیتو کسب ) ه با رکود و تورم به اجرا درآمده بودهکه پس از حدود یک دهه مواج(
دلیل شکست بازار اعتباری   بهاقتصاد مکزیک، )1993رقمی در سال  حصول به تورم تک (مهار تورم

الوصول و سوخت شده با  زی و پولی ناشی از رشد فزاینده مطالبات مشکوکهای ار و بروز شوک
 های مورد بحث طی سالبدهی بانکی  افزایش شده اثبات دالیلجمله  از .بحران مالی بزرگی روبرو گردید

  :)1998دیاز،  گیل( توان در موارد زیر یافت را می
به یکباره از مالکیت صی سازی و در طی فرایند خصو 1983های مکزیک در سال  اغلب بانک -

دلیل   بهاما ،خصوصی تبدیل گردید) نه مدیریت(هایی با مالکیت  دولت خارج شده و به مجموعه
 ،ای های حرفه صالحیتبرخورداری از  و  آزادسازی، بدون لحاظ نمودن معیار کلیدی تناسبیسرعت باال

، عدم )های حسابرسی و غیره ن، کمیتهمدیره، بازرسی در هیئت(رتبه  در خصوص انتخاب مدیران عالی
ها در   و ضعف در زمینه تدوین و اجرای ساختار سازمانی مناسب، بانکالزام به پاسخگویی مدیران

 .های آتی خود با افت کارایی محسوسی مواجه گردیدند فعالیت

ری از فرایند انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی با ضعف فراوان همراه بود، در عمل بسیا -
 از محل تسهیالت اعطایی همان  را خصوصی شدهورد نیاز برای خرید سهام بانکسهامداران جدید منابع م

 از قرار گرفتن در ترکیب سهامداران جدید اقدام به اعمال نفوذ جهت پس بنابراین و مین نمودهأت بانک



51  ... نظام بانکیپیشگفتاری بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در

 ،نمودند اخت منابع استقراضی از بانک می و یا استمهال در زمینه بازپردجدیدتسهیالت باره  دوباره و چنددریافت 
 .شدت باال برد این مهم نسبت تسهیالت کالن به کل تسهیالت اعطایی را به

 و عملکرد سازی تصمیمفرایند سوء مدیریت حاکم بر ساالرانه و  دلیل عدم وجود فضای غیر شایسته به -
و ایفای نقش مخرب صاحبان ) های خصوصی شده بخش گماردن مدیران عامل ضعیف از سوی دولت بر(

های مختلف  در بخشکه طی سالیان متمادی  انسانی سرمایهانباشت  ها، قدرت در قالب مالکان جدید بانک
  .پاشید هم از نیز آنها ساختاری و نهادی های چارچوب آن با همراه و رفته دست  ازدست آمده بود بهبانکی 

و انتخاب ) کژ منشی(جر به ظهور مخاطرات اخالقی  منپیرامونی،انفعاالت حاکم بر محیط  و فعل -
  عدم بازپرداخت اصل و فرع منابع از سویدر نتیجه. شدکنندگان تسهیالت   از سوی دریافت)کژگزینی(معکوس 
افزایش نسبت کنندگان تسهیالت و عدم وجود سیستم اعتبارسنجی و اخذ وثیقه مناسب منجر به  دریافت

 گذاران شد،  سپردهقبال در خود ایفای تعهدات ها در خصوص ن ناتوانی بانکتسهیالت غیرجاری و به تبع آ
 بحران شدید گردید که در نهایت منجر برای دریافت منابع خودها  به بانکگذاران  هجوم سپردهاین روند به 
 .رقم زد) 1994-1995 (های  طی سال رامالی مکزیک

  مقام ناظر در زمینه قوانین ضعف موجود دررسد که به نظر میهای بحران مکزیک  با بررسی ریشه
ها به دلیل فقدان نظام راهبری بهینه و در نتیجه نبود نظام  نظارت و نیز نقصان در اجرای قوانین از سوی بانک

 با ویژه هشد، این امر ب بدهی بانکی دارایی تناسبزمینه  در اختاللبروز  موجببخش  کنترل درونی اثر
  .)1999، المللی پول گزارش صندوق بین(یافت  تری وسیع ابعاد ها بانک ویو پیچیدگی پرتف افزایش

 شده های سرکوب مالی دهد کشورهایی که در حال گذار از سیستم تجربه بحران مکزیک نشان می
 گیری از سازوکار بهینه در زمینه هستند در صورت عدم بهرهنسبی  1 آزادی مالیمبتنی برهای  سیستم به

  نوعاً با،ها گیری از سیستم حاکمیت شرکتی بهینه درون خود بانک انکی و فقدان بهره بکنترل اثربخش
 را زمینه ود شون میمواجه  دارایی قیمتی حباب و باال بدهکاریحجم بانکی،  های دارایی سریع رشد

   .نمایند می مهیا هایی گاه با ابعاد بسیار وسیع بحران برای بروز
 مالی اطالعات افشای در شفافیت به دستیابی اعتبار و انباشت تاررف بر نظارت ضرورتبنابراین، 

 نقش مهمی در جلوگیری از  است،کنترل درونی اثربخشکه حسن اجرای آن در گرو استقرار نظام 
 ).1999گیل دیاز،  (داردها  ایجاد بحران

 مربوطتنها  آن های منفیهای مالی و بانکی در زمینه نظارت و احقاق حقوق تمام ذینفعان و پیامد یمداناکار
.  عوامل دارداین ریشه در نیز )1997(بسیاری بر این اعتقادند که بحران جنوب شرق آسیا . نیست مکزیک بحران به

                                                            
1. Financial Liberty 
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 کامالً نگرشی بایست می گذشت چه آسیا در که مطلب این دریافتن برای است  معتقد1)1999( کراگمن
 و گر واسطه مالی مؤسسات نقش بحران ایند وی دراز دی ،کرد پولی اتخاذ بحران نظریه با متفاوت
 قرار نگرفته و مدیریتاز سوی مقام ناظر مورد کنترل  درستی به که هایی از مؤسسه برخاسته رفتاری خطر

گیرد که برای اجتناب  در نهایت نتیجه می وی ،استتوجه  قابل دنباش و خود نیز فاقد نظام راهبری کارا می
های  اهرم و شوند نظارت ثر کاراؤ شکل مبه بایست می بانکی و  بازارهای مالی،دهای جدی از بروز بحران

  .یابد ارتقا با تکیه بر شفافیت مالی ها حدود مسئولیتآور پاسخگویی در  الزام
 ها عدم کارایی سیستم نظارتی بانکنیز آنچه کامالً نمایان است  2007بررسی علل بروز بحران مالی در همچنین 
و نقصان در  )مین سرمایه در بازارهای ثانویهأهای ت شرکت(سسات اعطای تسهیالت رهنی ؤدر کنار م

  .گردیدبروز بحران مالی بزرگی در آمریکا باشد که خود زمینه  می های احتیاطی دوره مذکور دستورالعمل
 ات مالی اعتباریسسؤها و م رسد که بانک نظر می  به،المللی تجربیات بین از تعدادیمرور اجمالی  به توجهبا 
های  دلیل حضور در فعالیت بانکی فعال در بازار مالی ایران مانند همتایانشان در سایر کشورها به غیر

 از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، مخاطراتفعالیت خود در معرض انواع ماهیت واسطه  اقتصادی و به
  .ها قرار دارند های عملیاتی و سایر ریسک یها و بده یایریسک عدم تطابق سررسید دار  ریسک نقدینگی،

همراه  های عملیاتی از نظر حجم، سررسید، نرخ بهره به ها و بدهی ییعدم وجود سبد مناسب دارا واقعدر 
 ریسک و ثرؤ مهای داخلی و عملیاتی و کاهش سود نقدی و عدم وجود سیستم مناسب برای کنترل افزایش هزینه

در مقایسه با ( ها ها نسبت به حجم بدهی  سرمایه بانکناچیزدیران و نیز سهم  ماثربخشیی اهمچنین عدم کار
ها به سمت بحران محسوب شده و بدیهی است   خطرات بالقوه و بالفعل برای هدایت بانکهمگی، )المللی هنجارهای بین

ن ربای ایران، زمینه های پیشروی نظام بانکی بدو های ناکارامدی در صورت عدم اصالح روند کنونی و برچیدن ریشه
پیامدهایی نظیر آنچه که به بروز تواند  میاین روند و رو فراهم آمده  پیشهای  ناکاراییپذیری بیشتر اقتصاد ملی از  اثر

رسد رشد فزاینده مانده تسهیالت  در این راستا به نظر می.  گرددنجررابطه با سایر کشورها برشمرده شد، مدر 
تجاوز از  ها، میزان قابل توجه نسبت تسهیالت و تعهدات کالن، ت کفایت سرمایه بانکمیزان ناچیز نسب رجاری،غی

 بخش قبلی، و سایر معضالت مطروحه در داری و خرید مستغالت ها در زمینه بنگاه های مجاز بانک سقف
 از موارد برخی از موارد پر مخاطره سیستم بانکداری بدون ربای ایران است که همین عوامل در ههم

  .در سایر کشورها به وقوع مخاطرات مالی با ابعاد وسیع منجر گردیده است
و هوشمند م زمکانیمبتنی بر  از ابزارهای نوین مدیریتی گیری ما را به بهرهتجربه جهانی  بنابراین

راهکارهای یکی از در این راستا سازد،  رهنمون میخطرات موصوف  مهار و کنترل با هدف ناسبتم

                                                            
1. Krugman 
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 های حاکمیت شرکتی کارها و مکانیزم و  از سازگیری حداکثری بهره رایط نامطلوب ترسیم شده،رفت از ش برون
  . استنظام بانکداری ایرانها و مالحظات  ویژگیمتناسب با 

 المللی و اشخاص ها، نهادهای بین  تعاریف متعددی از سوی سازماناما حاکمیت شرکتی چیست؟
 باشند، ای می شده است که دارای حدود و دامنه گستردهنظر در خصوص حاکمیت شرکتی ارائه  صاحب

المللی شناخته شده در حوزه   نهادهای بینارائه شده از سویتعاریف  ایناز  تعدادیرو در ادامه به   ایناز
  .شود پرداخته میبانکی 

 و هعنوان یک نهاد شناخته شد بهالملل  بانک تسویه بین BCBS1)(کمیته بال در زمینه نظارت بانکی 
 شود حاکمیت شرکتی نتیجه می: نماید  میتعریف را اینگونه حاکمیت شرکتی  بانکی، نظارتزمینهمعتبر در 
ای  ذاری شایستهفگعنوان کل که هد المللی به بانک و نهاد مالی بین) شخصی(هر دو نهاد درونی قوی از رابطه 

  .)2010ی تقویت حاکمیت شرکتی، کمیته بال اصولی برا (نماید را در قالب اسناد راهنما ارائه می
حاکمیت  :نماید تعریف را مطرح میاین نیز  )OECD(های اقتصادی  سازمان توسعه و همکاری

های اقتصادی نظیر  مجموعهدر تعریف عام، اعم از (های تجاری  شرکتی سیستمی است که شرکت
 ساختار حاکمیت شرکتی .شوند اداره و کنترل میتوسط آن ) های سهامی و غیره ها، شرکت ها، بیمه بانک
) یشرکا(ها، لزوم و حدود پاسخگویی میان ذینفعان  کننده نحوه توزیع حقوق، حدود مسئولیت تعیین

. باشد نظیر مدیر عامل، هیئت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان می) شرکت(مختلف یک مجموعه 
سازی در خصوص امور مربوط  تصمیمها برای   روش وکننده قواعد همچنین حاکمیت شرکتی تحمیل

 استقرار حاکمیت شرکتی زمینه فراهم آمدن ساختاری بهینه متناسب با اهداف از پیش. ها است به شرکت
های  ارزیابی عملکرد و برنامه(تعیین شده، نقشه راه جهت حصول به آنها و زمینه نظارت بر عملکرد 

  ).OECD، 1999( کند ایجاد میرا ) مصوب
 :نماید  شکل بیان میطور مختصر به این بهها را   بانک جهانی حاکمیت شرکتی در بانکپیشینس ئی ر2جیمز ولفنسون

  .)1999 فاینشنال تایم،(. 3باشد پذیری می مسئولیت شفافیت و ،)عدالت( حاکمیت شرکتی درباره ترویج انصاف
  

 تعریف  در5س پیشین کمیته مالی حاکمیت شرکتی انگلستانئیر 4سر جورج آدریان کادبری
 و زن میان اهداف اقتصادی و اجتماعیحاکمیت شرکتی برقراری توا :کند حاکمیت شرکتی بیان می

چوب حاکمیت شرکتی جهت ترغیب استفاده کارا و چار. همچنین بین منافع جمعی و فردی است
 پذیری در قبال عملکرد در زمینه بهینه از منابع و به همان میزان تشویق در زمینه پاسخگویی و مسئولیت

                                                            
1. The Basel Committee of Banking Supervision 

  .یس بانک جهانی بودئ ر2005 ژوئن 30 تا 1995ازژوئیه  )J. Wolfensohn (جیمز ولفنسون. 2
 

3. Sir George Adrian Hayhurst Cadbury 
4. UK Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance 
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، فرد  منافع جامعه آن است که ترتیبی اتخاذ گردد تا هدفواقعدر . باشد مصروف نمودن همان منابع می
 .)2000بانک جهانی، (  یکدیگر محترم شمرده شودو کلیه ذینفعان شرکت همسو با

را  حاکمیت شرکتی 2004سال  درنیز  (IFAC)المللی حسابداران  فدراسیون بیندر نهایت 
 مدیره و مدیران موظف با هدف  شده توسط هیئتگرفتهکار  های به ها و شیوه مسئولیت داند از متشکل می

ها و مصرف  ها، کنترل ریسک یابی به هدفکننده دست تضمین راهبردی که مسیر ص کردنمشخ
  ).2004 ،فدراسیون حسابداری (مسئوالنه منابع است

منتشره از سوی  شرکتی های حاکمیت با بررسی مباحث مطروحه موجود در دستورالعمل
 انصاف، :توان نتیجه گرفت که ارکان حاکمیت شرکتی عبارتند از  میفوقنهادهای معتبر و نیز تعاریف 

  :است زیر شرح به OECDارکان بنابر مبانی  تعاریف این. پذیری مسئولیت و اسخگوییپ شفافیت،
 )چه کوچک و بزرگ چه (سهامداران همه با عدالت با و یکسان برخورد :(Fairness)انصاف  •

مزایا  و حقوق مالی، (آن بودن دسترس در و اطالعات ارائه در شافیت :(Transparency)شفافیت  •
 ...)و  آن ساختار و مدیره مات پاسخگویی هیئتحدود وظایف و الزا

 .باشد روشن بایست می اختیارات تفویض و ها مسئولیت کیفیت و کمیت :(Accountability)مسئولیت  •

 .باشد پاسخگویی همراه با بایست می مسئولیت اختیار و پذیرش هرگونه ):(Responsibilityپاسخگویی  •

حفظ  حاکمیت شرکتی زمینه تحقق ارکان حصول رسد نظر می بهبا عنایت به تعاریف فوق 
، )گیرندگان  تسهیالتگذاران و شامل سپرده( مشترک منافع ذینفعان بانکی اعم از مشتریان بانکی

 را تبع آن جامعه  و بهبانک) یله حاکمیت در پیگیری منافع معنوان نمایند به(سهامداران، مقام ناظر 
 ستر الزم جهت حفظ منافع ذینفعان بانکی و عدم برتری یافتننماید، بدیهی است مهیا شدن ب فراهم می

 ؛مین مالی بهینه خواهد شدأغیرقانونی هر گروه از آنها نسبت به دیگری منجر به کارایی نظام بانکی در مسیر ت
 موضوعاتی نظیر نقش ،حاکمیت شرکتیحوزه مورد بحث و کنکاش اصول مورد پذیرش زیرا 

مدیره، بهبود  هیئتها، مسئولیت پاسخگویی  کنترل مناسب شرکتسهامداران و روابط آنها و 
های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق،  مدیره، نقش کمیته هیئتعملکرد و اثربخشی 

های داخلی، استقالل  کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترل
مدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ  یئتدر سطح همدیره، وجود توازن قوای مطلوب  یئته

های موصوف موجب ایجاد  گردیده و استفاده از مکانیزمتأکید ای  ویژهطور  بهمنافع تمام ذینفعان 
های  ایجاد استانداردها و محدودیت. گردد ها و در نتیجه اقتصاد جامعه می ثبات و امنیت در بانک

 گر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان گردد سسات واسطهؤهدفمند جهت هدایت و کنترل م
 .)1387 ، و هاشمییگانه حساس ( منافع ایشان را حفظ خواهد نمودها و ریسک شده و باعث کاهش هزینه
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 های کنترلرسد با تببین و نهادینه شدن ابزارهای حاکمیت شرکتی از جمله سیستم بهینه  به نظر میبنابراین، 
 یمهیا شدن بستر الزم جهت ارتقا و سازمانی برون حسابرسیهای  کمیته ریسک، مدیریت مد،اکار اخلید

  ).1384 یگانه، حساس (روی نظام بانکی را داشت  توان انتظار افزایش کارامدی و رفع موانع پیش می شفافیت
، لزوم پاسخگویی و گذاران و سهامداران و برقراری اصل انصاف در فرایند بانکی حفظ منافع سپرده

نماید   حصول به درجه شفافیت مطلوب ایجاب می وهای مختلف بانکی پذیری مدیران رده مسئولیت
  اعتبارسنجی مشتریان اختصاص دادهبهکه بانک در زمان اعطای تسهیالت بانکی حداکثر توان خویش را 

  زمینهاین، در  نمایدو وثایقی را با کیفیت مناسب و نقدشوندگی مطلوب از سوی متقاضیان جذب
 که بانک از اعطای تسهیالت کالن بیش از سقف مجاز و نماید گذاران ایجاب می عدالت میان سپرده

 مختلف های  زیرا در صورت بروز اخالل در هر یک از مراحل، گزارش؛مورد نظر مقام ناظر اجتناب ورزد
 دلیل اهمیت شفافیت باال  پرداخته و بهمدیریت های گوناگون نظارتی به معرفی عوامل سستی و سوء کمیته

  افت ارزش سهام بانک متخلف و یا قصور کننده،.رسد  به اطالع ذینفعان میبالفاصله ها این گزارش
 ای آنها، ال رفتن صالحیت حرفهؤتحت فشار قرار گرفتن مدیرعامل و سایر مدیران بانکی در مجامع عمومی و زیر س

های اتخاذی از سوی  ها، تحمیل تنبیه  متخلف به سایر بانکهای نکگذاران از با خروج منابع سپرده
سسات ؤها از سوی م دلیل افت رتبه بانک مذکور در میان سایر بانک اعتباری بانک به نهاد ناظر و بی

های مشترک از سوی دارندگان منابع از جمله  گذاری بندی و کاهش مشارکت در سرمایه رتبه
از  دفاع برای قانونی حمایت اهمیت .باشد ل حاکمیت شرکتی میپیامدهای ناشی از حسن اعما

 در کسب منافع و اخذ تسهیالت کالن پیامد اکثریتو اجتناب از سیطره سهامداران  اقلیت سهامداران
  .گردد دیگری است که در پی استقرار نظام حاکمیت شرکتی دنبال می

روی  حاکمیت شرکتی زمینه رفع نسبی موانع پیشرسد که استقرار نظام  نظر می  به موارد فوق بهتوجهبا 
توجهی از تسهیالت اعطایی غیرجاری، درگیر شدن بسیاری از  ه با حجم قابلهمواجنظام بانکی از جمله 

های سمی در اقالم   از داراییهیتوج ، سهم قابل)بیش از سقف مجاز(داری  های کشور در امر بنگاه بانک
 ن درجه شفافیت سیستم بانکی، بروزها، پایین بود سبت کفایت سرمایه بانکها، ناچیز بودن ن  بانکترازنامه

 گذاران و وجود های فزاینده، تضعییع حقوق سهامداران خرد و سپرده فسادهای مالی و تحمیل ریسک
بخشی از ،  در زمینه انطباق برخی از عملیات بانکی با معیارهای شرعی در میان برخی از نخبگانیشبهات

  .های نظام بانکداری بدون ربای ایران را فراهم آورد مدیاکارمجموعه نا
 و های ذاتی بدیهی است استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران عالوه بر پیچیدگی

 ،ها  از جمله تعدد بیشتر ذینفعان بانکها شرکتحاکمیت شرکتی در ها در قیاس با   بانکهای بنیادین تفاوت
 تخصیص در قالب(وسعت عملیات گستردگی ی مندرج در اقالم ترازنامه،  ترکیب بده بیشترپیچیدگی
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ها که   پیچیدگی بیشتر تابع تولید نقدینگی در بانک و)غیرههای گوناگون و  های متفاوت، نرخ مدل
ها و   ویژگی است ازها ناشی از عدم تطابق میان بازه زمان سرسید اقالم دو طرف ترازنامه بانک

مالکیت هایی با  دار است، ترکیب مالکیت نظام بانکی ایران و وجود بانکمالحظات خاصی برخور
و  )با ترکیب سهامداران خصوصی و دولتی(خصوصی شده ، )درصد با مالکیت دولت 100 ( دولتیکامالً

زیرا در  ؛نماید  زمینه اتخاذ نظام هماهنگ را به سختی میسر می)با سهامداران خصوصی (خصوصی
 .باشد ای دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت میه عمل سهامدار بانک

 است،ها بسیار متفاوت   از زمینهبرخی است ماهیت اهداف سهامداران خصوصی با دولت در بدیهی
 باشند گیرندگان می گذاران و تسهیالت های دولتی که شامل سپرده این مهم در تبیین منافع ذینفعان دیگر بانک

 توان می را شرکت سهامداران مالکیتترکیب وضعیت بر اساس مباحث مطروحه  .اری جدی دارداثرگذ
 :کرد تقسیم کلی دسته 3 به

 سهام درصد 10 تا 5 بین مالکیت: جزئی -

 سهام  درصد35  تا 20 بین مالکیت:  اثرگذار-

  سهام  درصد50 باالی مالکیت: کننده  کنترل-
های دولتی جزو دسته سهامداران   حال حاضر بانک در،مذکوربندی   به تقسیمتوجهبا 
درصدی دولت در آنها  20 حدوددلیل سهم های خصوصی شده نیز به کننده تلقی شده و بانک کنترل

ی ها  مالکیت برخی از بانکأ راستا منشاین در .دنشو هایی با سهامداران اثرگذار تلقی می جزو بانک
 .های ایران افزوده است های مالکیتی بانک ینیز بر پیچیدگ که این مهم است نهادهای حاکمیتی خصوصی

 از آگاهی  نظام بانکداری بدون ربای ایرانحاکمیت شرکتی در مهم مقوالت از یکی رو این از
 بتوان از آن استفاده با تا است  متعارفاستاندارد های مقیاس در آن بندی درجه و مالکیت ساختار

  . کرد تدوین را شرکتی اکمیتح استقرار در الزم های استراتژی
 ،در نظر گرفت در زمینه حاکمیت شرکتی بایست  دیگر نظام بانکی ایران که میاساسیهای  تفاوتاز 
 ،در بانکداری متعارف مثال عنوان ه، باسترابطه میان ذینفعان بانکی  این نظام بانکی و ضرورت توجه به اسالمیماهیت 
منابع  خواهد ای که می  مجاز است در هر زمینه،گذاری شده ابع سپرده در ازای تضمین اصل و بهره من،بانک

 را گذار ایران بانک نقش وکیل سپردهبدون ربای  در نظام بانکداری اماگذاری نماید،  سرمایهتجهیز شده را 
که  گذاری نماید سرمایهدر فعالیتی ) گذار سپرده(نماید که موظف است منابع موکل خویش را  ایفا می

 راستا عدم تخصیص ایندر  . باشدداشتهها  فعالیتترین سود را در قیاس با سایر ین حفظ اصول شرعی باالعدر 
 باالییالحسنه از درجه اهمیت  های تخصیصی بجز قرض الحسنه در سایر زمینه منابع تجهیز شده در زمینه قرض
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 زمینه مستلزم نظام بدیهی است حسن انجام نظارت در این .در بانکداری اسالمی برخوردار است
   .های بنیادین نظام بانکداری بدون ربای ایران است حسابداری متناسب با ویژگی

در پاسخ به مین مالی کشور أپذیر و ارتقای نظام ت از سوی دیگر در الیحه رفع موانع تولید رقابت
ش از چند طریق به سرمایه در گردمین أمین مالی منابع مورد نیاز و تأ اقتصادی جهت تهای نیاز بنگاه
داری و   الزام به رعایت سقف مجاز بنگاهها پرداخته شده است،  بانکدهی توان تسهیالتافزایش 

 سال یکی از محورهای مدنظر 3تملک مستغالت از طریق واگذاری اموال مازاد بانک ظرف 
حداقل آثار ون با  گوناگهای به روشهای دولتی  سیاستگذار است، محور دیگر افزایش سرمایه بانک

 مانده تسهیالت غیرجاری با ملحوظ داشتن آمیز ساماندهی به وضعیت مخاطره باشد، تورمی می
هدف از رسد   به نظر میشرایط پیرامونی ایجاد این معوقات از دیگر محورهای طراحی شده است،

 رسد  نظر می لیکن به،باشد روی نظام تامین مالی کشور می راهکارهای اتخاذی حل تدریجی معضالت پیش
شود  های محسوس نظام بانکی در شرایط حاضر منجر به آن می مدیا ناکار وجودسازوکار کنونی و

های اقتصادی تزریق گردد،  ها با تورش و هدررفت به بخش بانکدادنی  که هرگونه افزایش در منابع وام
 تزریق شده جهت افزایش بع درصد از منا15بیش از  احتماالً های مذکور با وجود کاستی مثال عنوان هب

 .شود مین مالی خارج میأ از چرخه تشود و عمالً  تبدیل به تسهیالت غیرجاری میهای دولتی سرمایه بانک
 درون  و نقصان وجود سیستم حسابرسی قویاثربخشنظارت وجود دلیل عدم  به،  ترتیباینبه 

  فراگیر؛بخشی انضباط ایجادزمینه  با وجود اهتمام بانک مرکزی و دولت در رود  انتظار میها بانک
های   سیاستهای نهادی و عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی پرقدرت، بسیاری از کاستیوجود دلیل  به

های سمی و  گیری دارایی روند شکل بنابرایننظارتی و احتیاطی ضمانت اجرایی کافی نداشته و 
این افزایش سرمایه با نسبت صادره از القوه ظرفیت ب و در عمل یابدکیفیت در نظام بانکی افزایش  بی

 الیحه )2( ماده "ب" بند 3 دولت در تبصره رو از این. کمتری در روند اقتصاد ملی بالفعل گردد
. کید نموده استأهای دولتی ت  بر ضرورت تدوین دستورالعمل نظام حاکمیت شرکتی بانکمذکور
 شد اقتصادی،عنوان موتور محرک ر  نظام بانکی کشور بهبدیل رسد با عنایت به نقش بی  به نظر میبنابراین
های داخلی   رقابتی سالم میان بانکبسترایجاد  ،مین مالیأ کارایی و اثربخشی نظام تیشرط ارتقا پیش

المللی، تدوین دستورالعملی جامع و  بینهای   بانکباهای ایرانی  بانک  رقابت امکانو گذار به سمت
مند از تجربیات   ماهیت حقوقی کشور و البته بهرهبانکداری بدون ربای ایران،متناسب با مقتضیات نظام 

های  جانبه دستگاه ها و اهتمام همه بانکحاکمیت شرکتی نظام بهینه در خصوص  المللی نهادهای بین
   .باشد میمسئول در زمینه استقرار این نظام بهینه 
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