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دکتر حميد بيگلري
  

  
  مقدمه

از اينجانب درخواست . پردازمخوشحالم که امروز در مقابل اين گروه برجسته از بانکداران و اقتصاددانان ايراني به ايراد سخن مي

و مدير بخش بازارهاي نوظهور آن، تصوير  Citigroupشده بود تا بر اساس تجربيات شخصي خود به عنوان معاون مديرعامل 

انجام اين کار موجب خرسندي اينجانب . هاي اساسي يک سيستم بانکي سالم بيان کنم از مشاهدات خود را درباره شاخص جامعي

مشاهداتم کلي و عمومي بوده  بنابراين،. د در ابتدا متذکر شوم که آشنايي زيادي با ساختار سيستم بانکي ايران ندارماست، اما باي

بيشتري با ارتباط توانيد قضاوت کنيد که کدام يک از اين مشاهدات قابليت تطابق و خودتان مي. مختص ايران نيست و لزوماً

  .داردشرايط فعلي ايران 

  
  

______________________________________________________ 
 .اساس سخنراني نويسنده در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تنظيم شده است اين مقاله بر.  1  
    معاون مديرعامل و مدير بخش بازارهاي نوظهورCitigroup  
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هر نياز ضروري براي سخنانم را با اين مشاهده کلي آغاز کنم که ساختار مالي سالم، يک پيش مايلم،

به شدت  ،سيستم بانکي ضعيف و شکننده هرشواهد تاريخي قوي وجود دارد که . اقتصاد سالم است

 هرگري مالي در اقتصاد سيستم واسطه. کندبهبود اقتصادي کشورهاي در حال گذار را محدود مي

  :به سيستم خون و قلب در بدن انسان تشبيه کرد داليل زيربه  توانکشور را مي

 مانند سيستم گردش خون بدن انسان، در شرايط مسدود شدن سيستم مالي، سرمايه به ه

کنندگان منتقل نخواهد شد و اقتصاد در انداز کنندگان به استقراضصورت کارا از پس

قابل قياس با  -بحران ماليدچار  ،ضعيف خواهد ماند و در بدترين شرايط ،بهترين شرايط

 .خواهد شد -سکته قلبي در انسان

 از  ،کنندهايي که تغذيه ناکافي دارند و يا به اندازه کافي ورزش نميطور که انسان همان

فعال  ،مت کامل برخوردار نيستند، اقتصادي که با منابع غيرمتنوع سرمايه و کمبود رقابتسال

 .کندتري از کارايي عمل مياست نيز در سطوح پايين

  شود که  باعث مي اي آن در مراحل اوليه،و پاسخگويي به علل ريشه مسألهناتواني در شناخت

تر اجتناب ناپذير و دوره بهبود بسيار طوالني عمل جراحي انسان بدتر شده و وضعيت سالمت

درباره عدم شناخت و اصالح مشکالت در حال گسترش سيستم مالي نيز  مسألههمين . شود

به آن پي برد، مديريت يک بحران تمام عيار  ٢٠٠٨طور که غرب در سال  همان. صادق است

 تواند باعث وارددارد و مي تريخطرناک بوده، نياز به دوره بهبود طوالني و سخت مالي بسيار

 .هاي جدي و بلندمدت به بخش واقعي اقتصاد شودشدن آسيب

 تواند مي خود، در سالمت فرد با مشکالت و بحران هررو شدن  هرويکرد و نحوه روب

به همين نحو، سيستم بانکي نيز تماماً وابسته به اعتماد عمومي بوده و . کننده باشد تعيين

 .شود و بغرنج به سرعت وخيمتواند بدون آن مي

 به . داردثر نيز نياز بلکه به توانبخشي مؤ ،آميز هر فرآيند بهبودي نه تنها به جراحي موفقيت

کننده و نامطلوبي هاي گمراههمين وجه، انحالل يک کسب و کار بدون احياسازي، انگيزه

 .دکنتر ميو فرآيند بازيابي سالمت را طوالني كردهبراي اقتصاد ايجاد 
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  ،تمام هشدارهايي که مردم درباره اهميت مراقبت از سالمت خود دريافت رغم  بهدر نهايت

همين امر در  .کشانند توجهي، خود را به مرز بحران مي و بيفلت در اثر غ اًاکثرولي کنند، مي

 .کندمورد بانکداري هم صدق مي

  همراه با  سال اخير ٤٠هاي بانکي در طول از بحرانر کلي بيان تصوي، از صحبت منهدف 

  موارد زير را  نيز بحثساختار  .استتثبيت يک سيستم بانکي سالم و الزامات تجارب  ارائه

  :شود شامل مي

 م كرد،خواهسال اخير ارائه  ٤٠هاي بانکي در ابتدا آمارهايي از بحران .1

اشاره  ،شوندميمنجر بانکي  سپس، به طور خالصه به مجموعه عواملي که به بروز بحران .2

 هم كرد،خوا

 فتوصيرا اي براي مقابله با بحران بانکي گذاري چهار مرحلهچارچوب سياست ،در ادامه .3

 كنم، مي

مستحکم کردن سيستم بانکي در شرايط معمولي و  الزم براي تجارب اقدامات نتايجسپس،  .4

 كنم، ميارائه را غير بحراني اقتصادي 

 .كنم ميبيان  را هاي مالي گذشته از بحران آمده دست بهنتايج ، سرانجام .5

 ٢٠١٠-١٩٧٠ هايهاي بانکي سالبحران. ١

  :باشداستوار اصل  دوبر  که يمناممي ١بنيادي زمانيبحران بانکي را هر 

 سپرده فرارهجوم براي  ،مثال براي .باشد بارزي از تنش مالي در سيستم بانکي وجود داشتهم يعال

 .ها کا انحالل بانضررهاي قابل توجه در سيستم بانکي و يها توسط مشتريان، وقوع ها از بانک

 ضرورت يابدسنگين سيستم بانکي  هايه ضررنياز به مداخله سياستي بانک مرکزي در واکنش ب. 

به ثبت رسيده  ٢٠١٠الي ١٩٧٠هايبحران بانکي بنيادي در فاصله سال ١٥٠با اين تعريف، در حدود 

  :است تاريخي به صورت زير ترين اين رخدادها به ترتيب مهم .است

______________________________________________________ 
   1. Systemic 
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 ،١٩٨٠بحران بدهي آمريکاي التين در دهه .1

اين بحران در ). شامل فنالند، نروژ و سوئد( ١٩٩٢بحران کشورهاي اسکانديناوي در سال  .2

ط نروژ و پس از يک دوره پرشتاب افزايش اعتبارات داخلي، به دليل افت قيمت نفت و سقو

اين بحران در سوئد پس از  ،سپس. انکي منجر شدسنگين ب بازار سهام شروع شد که به ضرر

به کمبود شديد نقدينگي در  وترکيدن حباب قيمت امالک و مستغالت گسترش پيدا کرد 

 .شدمنجر مالي سسه ؤمبازارهاي پولي و ورشکستگي چندين 

که به علت کاهش ناگهاني ارزش پول  ١٩٩٥در مکزيک در سال  ١بحران موسوم به تکيال .3

 .داداين کشور رخ 

شامل اندونزي، کره و ( ١٩٩٨شرقي در سال ي و شمال بحران کشورهاي آسياي جنوب .4

مدت و تضعيف واحد پول تايلند همزمان که با سررسيد شدن بدهي خارجي کوتاه) تايلند

 .با کيفيت پايين اعتبارات و مديريت ناصحيح سيستم بانکي آغاز شد

ها و افت ارزش ارز بانک بيشتريندادن  که در نتيجه از دست ١٩٩٨بحران روسيه در سال  .5

مدت دولتي، هاي داخلي کوتاهپول روسيه و نکول اين کشور در زمينه بازپرداخت بدهي

 .ايجاد شد

که با قطع خطوط اعتباري يک بانک بزرگ به چند ميالدي  ٢٠٠٠بحران ترکيه در سال  .6

نقدکردن اوراق دولتي مجبور به هاي کوچک  اين بانک ،در نتيجه. بانک کوچک آغاز شد

بزرگ براي  اين امر به نوبه خود باعث افت مارپيچي قيمت اوراق دولتي و زيان .شدند

 .شددولتي  هاي  کبان

اعتمادي به توانايي دولت در مديريت  که در اثر بي ٢٠٠٢آرژانتين در سال  ٢يبحران پزو .7

اندازهاي  سپ برداشتي گذاران برا منابع و مصارف و وضعيت ارزي کشور و هجوم سپرده

 .ها شکل گرفت خود از بانک

______________________________________________________ 
   1. Tequilla 
   2. Peso 
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   ١يا ريسکي ٣ هاي درجهکه در اثر انفجار وام ٢٠٠٨بحران آمريکا و اروپا در سال  .8

 .وجود آمد هب

  :خالصه نمودزير شرح ه ب توان را ميهاي بنيادي بحران ترين نتايج ناشي از مهم

 ديگر در زمان رکود  بخشيو  ١٩٩٨و  ١٩٨٨هاي سال فاصلهها در  نحدود نيمي از اين بحرا

هاي بانکي به هم بزرگترين موج بحران ٢٠٠٨بحران . به وقوع پيوستند ٢٠٠٨بزرگ سال 

است   گفتني. افته را متأثر کردي پيوسته در طول تاريخ بوده است که عمدتاً کشورهاي توسعه

 اناي بانکي نسبت به دورهشدن اقتصاد، افزايش سرايت بحران که يکي از نتايج جهاني

 .استتاريخ گذشته 

 کشورها تنها يک بحران بانکي  بيشترهاي بانکي بنيادي، وقايع نسبتاً نادري هستند و بحران

آرژانتين بيشترين تعداد بحران بانکي را در . اندسال تجربه کرده ٤٠بنيادي را در طول اين 

و کنگو سه بحران بانکي را ) ٢٠٠١و  ١٩٩٥، ١٩٨٩، ١٩٨٠هاي سال(طول اين دوره تجربه 

ي بنيادي براي کشورهاي جهان ها بحران، نادر بودن يسو از يک. استداشته در اين مدت 

اين  و کنترل دانش و تجربه درباره نحوه مهارولي از سوي ديگر،  ؛رودمزيتي به شمار مي

ني که با دوره شديد بحران و تجديد ساختار جايي مسئوال هها با بازنشستگي و يا جاببحران

 .رود ياند، از دست مپس از بحران درگير بوده

 متوسط . کنندتحميل مي بر اقتصاد هاي زياديهزينه ،هاي بانکي بنياديبحرانGDP  از

اين رقم در بحران مالي . درصد بوده است ٢٠هاي مالي حدود دست رفته ناشي از بحران

 .درصد رسيد ٢٥به  ٢٠٠٩-٢٠٠٧هاي سال

  درصد  ١٠کمتر و در حدود  بسياردر همين حال، هزينه مستقيم براي حمايت بخش مالي

GDP ولي واريانس بيشتري داشته است ،است: 

  اندونزي و آرژانتين از نظر هزينه بازسازي سرمايه و خريد دارايي بدترين وضعيت را

 .)GDPدرصد  ٥٧حدود (داشتند 

______________________________________________________ 
   1. Subprime 
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  هاي مالي هزينه نسبتنظر از  را ايسلند بدترين شرايطيافته، در بين کشورهاي توسعه

 ٥/٤که اين رقم براي آمريکا حدود  درصد، در حالي ٤٤حدود (داشته است  GDPبه 

 ).درصد بود

 درصد است،  ٢٥هاي مالي در حدود تمام بحران ١و معوق هاي سررسيد گذشتهميانگين وام

ظهور نودرصد و در مورد بازارهاي  ٤اين عدد نزديک به  ،يافته هاما براي کشورهاي توسع

 .درصد است ٣٥نزديک به 

  هاي ارزي و بدهي دولتي را به دنبال هاي بانکي معموالً بحرانظهور، بحراننودر بازارهاي

 .استداشته 

 شوندعواملي که به يک بحران بانکي منجر مي. ٢

، به وجود شده نيستندها رشد نامتعادل که به اندازه کافي شناخته هاي بانکي بزرگ پس از سالبحران

  :شامل موارد زير هستند ينوعبه آيند که مي

 در حدود يک سوم تمام  ؛٢هاي سمييک دوره طوالني گسترش سريع اعتبارات و رشد دارايي

 .است پيوستهاز يک دوره گسترش شديد اعتبارات به وقوع  پسها و قطعاً بدترين آنها بحران

 توان اوراق قرضه دولتي  براي مثال مي( هاي خاص ها در زمينه تمرکز بيش از حد دارايي

  ،)برد نامآمريکا را  ٣درجه  هايهاي ملکي سوئد و داراييروسيه، دارايي

  مثال روسيه و ترکيهراي ب(افزايش ريسک نرخ بهره و نرخ ارز(، 

 و ) منابع(ها دارايي سازگاريمدت در نتيجه عدم  وجود آمدن ريسک تأمين مالي کوتاه هب

 .)تايلند و ترکيه مثالراي ب( )مصارف( هابدهي

  

______________________________________________________ 
   1. Non- Performing Loans (NPL) 
   2. Non- Performing Assets 
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 هاي ماليهاي سياستي به بحران خپاس. ٣

اين . يابندو به طور غيرقابل کنترلي گسترش مي کردهبروز  هاي بانکي بنيادي به طور ناگهانيبحران

متشکل شوند که خود محرک يک چرخه معيوب شروع ميهاي کوچک و جزئي ها اغلب با شوکبحران

هاي خود، از دست گيري سپردهگذاران براي بازپسکاهش اعتماد تسهيالت دهنده، هجوم سپرده از

اگر اين مسائل به سرعت تحت کنترل قرار . دشوميکاهش بيشتر اعتماد سرانجام رفتن نقدينگي و 

  .در تمام سيستم بانکي گسترش خواهد يافت، ناتواني در بازپرداخت ديون مالي گيرندن

، سقوط ناگهاني و شديد اعتماد بخش مرتبط نيست عامل محرکي که اغلب به سيستم بانکي

ها که به دليل رشد نامعقول در طول بانک) پرتفوي(در نتيجه ضعف ذاتي سبد دارايي . است خصوصي

نتيجه، اعتماد در . اند ا را از دست دادهن فشارهها قدرت مبارزه با اي ها ايجاد شده است، بانکسال

و اعتماد ناظران مسئول از اينکه سيستم بانکي بتواند  فتهاي کاهش به شدتعمومي به سيستم بانکي 

  .شود سلب مياين روند مخرب را متوقف کند، 

بالتکليفي  . خوردهاي اقتصادي با مشکالت سياسي و اجتماعي گره مي، دشواريدر بيشتر موارد

تواند باعث هرج و مرج اجتماعي سياسي شده و مي هاي ، موجب بروز اختالفاقتصادي و ترس عمومي

هاي اقتصادي را متأثر گيريتر شدن اوضاع سياسي و اجتماعي نيز به نوبه خود تصميموخيم. شود

تجديد تا فرصت زماني براي د شوميمدت تبديل  کنترل بحران به اولويت اصلي در کوتاه. سازد مي

  .دشومدت فراهم ساختار سيستم مالي در ميان

  :تداول استبه بحران بنيادي مهاي سياستي در پاسخ ابزار چهار به طور كلي،

 ،فراهم کردن نقدينگي به صورت اضطراري. ١

 ،گذارانبازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده. ٢

 ،هابازپرداخت ديون به بانکها و بازگرداندن توانايي تجديد ساختار بانک. ٣

 .و تجديد ساختار بدهي شرکتي تصفيه تسهيالت مشکوک الوصول. ٤
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هم م ابزاريک . آيند شمار مي همدت ب مدت و دو مورد ديگر ابزارهاي ميانابزارهاي کوتاه ،دو مورد اول

ولي  ،بودههاست که دشوارتر  ، تجديد ساختار عملياتي بانکستمبحث ماچارچوب ديگر که خارج از 

  .براي پايداري مالي در بلندمدت ضروري است

 صورت اضطراري کردن نقدينگي به فراهم .١- ٣

هاي بنيادي تقريباً بحران. کننده هستندولي مشکالت نقدينگي نابود ،رسانند بمشکالت اعتباري آسي

  .شودها آغاز ميهميشه به عنوان يک مشکل نقدينگي در بعضي يا همه بانک

هاي سررسيد شده و بازپرداخت نشده، گسترش شديد اعتبارات و نقدينگي ناشي از وامکاهش 

. شوند ها مينقدينگي بانک کمبودمالي عمده دست به دست هم داده، باعث مين أتمشکالت 

اولين کساني هستند که به  ءجزدهندگان عمده، چه داخلي و چه خارجي،  گذاران و تسهيالت سپرده

گذاران جزء، تنها پس از سپرده. کنندو صحنه را ترک مي برده ور نقدينگي پيمشکالت در حال ظه

ها هجوم گيري سپرده خود به بانکاينکه مشکالت نقدينگي به وضوح قابل مشاهده باشد، براي بازپس

  .آورندمي

 اًهاي بانکي، گسترش نقدينگي اضطراري نسبتدر نتيجه، يکي از اقدامات معمول در تمام بحران

اوج . شودحمايت نقدينگي معموالً در سال اول بحران در تمام کشورها دو برابر مي. نامحدود است

 گرچه ؛رسد  يهاي ابتداي دوره مدرصد کل سپرده ٢٠حمايت نقدينگي در کشورها به طور متوسط به 

  .ها هم رسيده است هدرصد کل سپرد ٥٠در مورد اندونزي براي مثال اين عدد به 

کردن نقدينگي اضطراري در دوره بحران بانکي، بحران ترکيه  در مورد اهميت فراهممثال بارز 

شروع به  ٢٠٠١گذاران در فوريه سال در نتيجه بحران ناشي از مجادالت سياسي، سپرده. است

تورم داخلي و ناپايداري نرخ ايجاد نگراني در مورد . هاي خود از سيستم بانکي کردندکردن سپرده خارج

به جاي . عث شد که بانک مرکزي ترکيه از افزايش حمايت نقدينگي اضطراري خودداري کندارز با

 ١هاها شدت گرفت که به فروپاشي سيستم پرداختها از بانکسپرده فرارپايدارکردن و کنترل شرايط، 
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با که البته همراه (به محض آنکه بانک مرکزي پنجره حمايت اضطراري را دوباره باز کرد . شدمنجر 

، اعتماد )در جهت جذب مازاد نقدينگي بود ١هاي مناسب خريد و فروش اوراق قرضه دولتيسياست

  .ي مبادرت کردمدت ساختار سيستم بانک و دولت ترکيه مشغول به تجديد ميان بازگشتگذاران سپرده

د تا دهن فرصتي ميبه مسئوالولي  ؛کندفراهم کردن نقدينگي اضطراري، بحران بانکي را حل نمي

جلوگيري از  ،اين مرحله اولويت اول در. تر را شناسايي کرده و به آنها پاسخ دهندمشکالت اساسي

  .استحافظت از سيستم و اعتبار بانکي و  دفاعگذاران و اعتباردهندگان و خروج سپرده

ها و نرخ اين کار باعث اعمال فشار به قيمت. فراهم کردن نقدينگي اضطراري بدون ريسک نيست

کننده از حمايت  ند، بيشترين استفادهشو ميهايي که در نهايت ورشکسته ، بانکهمچنين. شودارز مي

با وجود . دنکنهاي زيادي مواجه ميبانک مرکزي را با خسارت ،در نتيجه، هنقدينگي بانک مرکزي بود

ديون خود را داشته د که توان پرداخت وهايي را شامل شاينکه اصوالً نقدينگي حمايتي تنها بايد بانک

عمق  ها و کمهاي بنيادي به دليل کمبود دادهها اغلب در بحرانها از ساير بانکباشند، تفکيک اين بانک

  .سازدتر مي ها را پيچيده گذاري دارايي بانک قيمت، درنتيجه ،بودن بازار پول و سرمايه، دشوار است

 گذارانبازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده .٢- ٣

ها و  دارايي فرار، سلب شودگذاران از سيستم بانکي اعتباردهندگان و سپردهاعتماد به محض آنکه 

تجربه . داراي توان باشند يا نباشند ها اينکه بانک شود؛ صرف نظر از آغاز ميها از تمام بانک ها سپرده

  .اثري در بازسازي اعتماد عمومي ندارد ،هاي ورشکسته بانک پشتيباني ازدهد که  نشان مي

نياز آن تهي  از دست رفتن عمومي اعتماد نه تنها سيستم بانکي را از نقدينگي به شدت مورد

تجديد ساختار ديگر هاي کند، بلکه باعث غيرممکن شدن اجراي سياست افزايش سرمايه و سياست مي

  .خواهد شد

گذاران با هدف ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپردهمتداول، اعطاي  هاييکي از ابزار ،بنابراين

اولين کشورهايي بودند که  ءجز ١٩٩٢کشورهاي اسکانديناوي در سال . کن کردن بحران استريشه
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نيز از آن  وستهاي ديگر که به دنبال آن به وقوع پيچنين ضمانتي را به کار گرفتند و اغلب بحران

ها را اي موجود براي سپردهپوشش بيمهن مسئوالدر بحران بانکي اخير آمريکا و اروپا، . استفاده کردند

هزار دالر  ١٠٠مثال در آمريکا از  براي(د شو ميچنين پوششي بيش از دو برابر  معموالً. تقويت کردند

هاي ديگر، مانند  سياست). برابر آن رسيد ٥ برابر درآمد سرانه به ٢از  ديگربيان هزار دالر و به  ٢٥٠به 

از کشورها مانند آرژانتين به اجرا درآمد،  رخيبها که توسط کردن بانک ها و تعطيلکردن سپرده بلوکه

باعث ايجاد مشکالت بيشتري براي اما ها شد، گذاران به بانکاعث توقف و هجوم بيشتر سپردهاينکه ب با

يافته که  در کشورهاي توسعه. داشتنمثبتي براي بازگرداندن اعتماد به مردم  اثرو د شسيستم بانکي 

هاي مرکزي خريد و نه پرتفوي وام بود، بانک ١دليل از هم گسيختن اوراق بهادار طبقاتي هسلب اعتماد ب

  .را براي تجديد اعتماد انتخاب کردند ٢مستقيم دارايي و مداخالت نامتداول

از شروع  پيشيک قدم اوليه ضروري  ،گذارانن اعتباردهندگان و سپردهکرد آرام ،خالصهطور  به

  .کننده جامع و مبسوط است  تهاي تثبياجراي سياست

 هاها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانکتجديد ساختار بانک .٣- ٣

توانند توجه خود را به مين مسئوالگذاران پايدار شد، به محض اينکه اعتماد اعتباردهندگان و سپرده

شامل  ،اين کار. ها معطوف کنندتک بانک كکار دشوار بازگرداندن سودآوري و توانايي پرداخت ديون ت

هاي هاي قابل دوام و حل مشکالت بانکهايي براي قدرتمندترسازي بانکدر پيش گرفتن سياست

و نيازمند تعديل  داشتهدي چند ساله فرآيننياز به دهد که انجام اين کار تجربه نشان مي. استناتوان 

  .ها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي استسياست

اصل مشترک در  چهار ،طورکلي هب ولي؛ د ساختار متفاوت استچند جزئيات تدابير تجدي هر

تجديد ساختار بانکي، تجديد ساختار سرمايه بانک تشخيص عيوب، پذيرش زيان، : بين آنها وجود دارد

  .  و تشديد نظارتبا کمک دولت 
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  عيوب تشخيص )الف

 .کنندمدت آنها ارزيابي مي نها را از حيث توانايي پرداخت ديون و سودآوري مياابتدا، ناظران بانک

 پرتفوي تسهيالت، ، ناظران اطالعات کنوني منظور اين براي :ارزيابي توانايي بازپرداخت ديون

ي از موارد مانند ترکيه، حسابرسان رخدر ب. کنندها را بررسي ميسرمايه و نقدينگي بانک

صاحبان و  صالحيتناظران  ،همچنين. دشونميها به کار گرفته خارجي براي ارزيابي بانک

و يا  شدهمناسب ارزيابي شوند، جايگزين نااگر سهامداران کنوني . کنند مديران را بررسي مي

  .گيرددر بانک مداخله صورت مي

 ها مورد نياز است که نشان دهد نگر براي بانکيک ارزيابي آينده :مدت قابليت دوام ميان

و لزامات دورانديشانه ا يابد،چگونه مدل کسب و کار آنها در صورتي که شرايط اقتصادي تغيير 

نگر تجديد ساختار آنها، به برنامه آيندهها درباره ناظران با بانک. کندرا رعايت مي ١محتاطانه

  .رسندتوافق مي

 برآوردي از کمبود سرمايه گفته پيشهاي  اساس ارزيابي بر: هارزيابي نياز به افزايش سرماي ،

هايي که توانايي ارائه يک بانک. شود ميبررسي  اضافي شدن سرمايه مو قابليت فراهانجام شده 

سلب مالکيت از  ،شده محسوب نداشته باشند، غيرقابل دوامبرنامه تجديد ساختار سرمايه را 

 .گيرد شود و مديريت به عهده بانک مرکزي قرار مي سهامداران مي

 انپذيرش زي )ب

 براي تا طور شفاف پذيرفته شود هها بهاي موجود در دفاتر بانککه تمام زيان مناسب آن است رويکرد

الزم  تدابير در هنگام اتخاذها درک درستي از شرايط بانک د،جديگذاران احتمالي و سرمايهن مسئوال

بسيار  ،بحران بنيادي زمانها در تجديد سرمايه بانک. وجود داشته باشد تجديد ساختار منظور به

ها نامعلوم است، از آنجا که نقدينگي کافي در بازار وجود ندارد، قيمت دارايي .پيچيده و دشوار است

بنابراين، . استو بازار اوراق بدهي نيز غيرقابل استفاده  بودهاي محدود  ايهمنابع تزريق وجوه سرم
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براي مدت مشخص، نوعي امساک و مدارا از خود نشان و طور رسمي  کشورها به بيشترناظران بانکي 

مداراي  ؛سه نوع دارد مدارااين . دهند قرار ميتحت نظر  بيشترها را بانک ،طي آن دردهند و مي

معافيت يا (، مداراي حسابداري )هاي قانوني سرمايهآوردن نيازمندي پايينمانند ( يا نظارتياحتياطي 

الت ـراي تسهيـي بـره قانونـآوردن ذخي نـپايي مانندگيري در رعايت استانداردهاي حسابداري،  سهل

اغلب ). مالياتيهاي گيرتر و تخفيفبرخوردهاي مالياتي آسان(و مداراي مالياتي  )١ولــالوص کوکـمش

و به  پوشش دادهاي را هاي سرمايهعمل زياندر  تاکنند را تسهيل مي ٢کشورها مقررات احتياطي

هدف . دنهاي با سرمايه ناکافي و يا حتي ورشکسته در بازپرداخت ديون اجازه ادامه فعاليت ده بانک

ر خود و تطابق با شرايط ها براي بازسازي کسب و کازمان بيشتر به بانک اعطاي ،تسهيالتيچنين 

 يسرانجامو د که چنين تدابيري کارآيي ندهتجربه و شواهد نشان مياما  ؛جديد اقتصاد کالن است

د ساختار برنامه تجدي اجرايدر مورد بازار واقعيت امر را درک کرده و به افزايش اعتماد ؛ چرا که ندارند

استانداردهاي احتياطي و قانوني را نقض ها اجازه  کشورهايي که به بانک بيشتر. شود، منجر نميمناسب

ها تنها مدت زمان الزم براي بهبود گيرياين سهل. انددهند، تنها شاهد گسترش مشکالت آنها بودهمي

 .کندتر ميرا طوالنيشرايط 

  بانکيتجديد ساختار  برايي تدابيراتخاذ  )پ

هر ساختار اصالح ها، تدابيري براي ساختار بانکتجديد براي شده  تشکيليا سازمان و ناظران بانکي 

 :هاي تجديد ساختار شامل موارد زير استترين گزينهمتداول. کنندمي اتخاذها بانک يک از

 هاي غيرسمي و تعطيل و دارايي ،بانک ورشکسته هراست که  مراحليشامل  ٣:خريد و تقبل

تمام کشورها بجز اندونزي و (شود هاي مربوطه توسط يک بانک فعال خريداري ميبدهي

 ).روسيه
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 تر که توانايي جذب بانک ورشکسته را بانک قوي هرادغام و اکتساب با  :ادغام و اکتساب

 .داشته باشد

 گذاران خارجي دليل کمبود منابع سرمايه، اغلب به سرمايه هتر که بهاي ضعيففروش بانک

 ).ترکيه، کره، تايلند و مکزيکمانند (گيرد صورت مي

 هاي دولتي در مواردي که مشکالت عمدتاً مربوط به بانک: هاي دولتيسازي بانک خصوصي

نياز سازي به بررسي جامعي خصوصي. اندها خصوصي شدهموارد اين بانکي رخبباشد، در 

 تخصص فاقدترجيح متقاضيان  ،مشاهده شده استي که در گذشته اشتباهاتاز جمله . دارد

هاي دهد که برنامهتجربه نشان مي. استهاي بانکي داراييگذاري اشتباه  تقيمبانکداري و 

 . به همراه داردخود  باهاي بعدي را اصالحي نامناسب، نطفه بحران

 مثال  براي ١:ها کردن بانک دولتيFannie Mae ،Freddie Mac  وAIG  در آمريکا؛RBS  و

Northern Rock  در انگليس. 

  به کمک دولت تجديد ساختار سرمايه )ت

. با حمايت دولت اجرا شده است ها بانکهاي اصالح ساختار سرمايه تمام کشورها بجز روسيه، برنامه در

ه سرماي نشدن تأمين. وجود دارد ٢بحران، کمبود عرضه سرمايهزمان بروز است که  آنعلت اين امر نيز 

منابع مالي عمومي تنها در شرايطي  بنابراين،. خواهد شدمنجر عملکرد سيستم مالي  به اخالل درکافي 

خواهند معموالً از سهامداران مين مسئوال. کمک کند اوضاع، به فرآيند بهبود کهشود به کار گرفته مي

از در بيشتر موارد حمايت عمومي . از حقوقشان محروم شوندرا حمايت کنند و يا شان  سساتؤمکه 

 ٣يه درجه يکاين تزريق به سرماها، نيمي از برنامه در حدود. طريق تزريق اوراق استقراض دولتي است

و يا  ٤سرمايه درجه دوبه در حالي که نيم ديگر  ؛)با حق رأي، يا بدون حق رأي( شده استتبديل 

ها اغلب قابل توجه بوده و از مجموع هزينه اين برنامه. شده استتبديل سهام ترجيحي بدون حق رأي 
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 ٥آمريکا (درصد در مورد اندونزي متغير بوده است  ٤٠در مورد مالزي تا  GDPدرصد  ١٦حدود 

 ).درصد ١٨درصد و تايلند  ١٩درصد، کره  ٢٤درصد، ترکيه 

بازديدهاي متعدد درباره پيشرفت در اجراي  ونظارت شديد رصد و ها تحت ، بانکسرانجام

 .گيرندقرار مي ترسيم شده به اهداف هاي کسب و کار و دستيابيبرنامه

 تجديد ساختار بدهي شرکتي. ٤- ٣

و تسهيالت  بانکيتجديد ساختار بخش . به تنهايي کافي نيست بانکيتجديد ساختار مالي بخش 

ها در يک  هاي شرکت بدهي شکنندهفشار . استو دو روي يک سکه  بوده شرکتي معموالً درهم تنيده

بايد ها  شرکتدار هاي مشکلکاهش وام. دشومي بانکيعامل تنگناهاي بخش  در بيشتر مواردکشور 

حتي با وجود يک محيط مناسب قانوني، اتکا به . ي پيش رودبانکهمزمان با تجديد ساختار بخش 

ها ممکن است در يک بحران بنيادي، بيش از حد به طول نيروهاي بازار براي حل مشکالت شرکت

ها در آينده، ممکن است ي و ارزش داراييانداز اقتصاددر تعيين چشم اصليبا وجود مشکالت . بينجامد

گذاران وقتي که سرمايه. اعتباردهندگان مقاومت کرده و از پذيرفتن زيان در دفاتر خود اجتناب کنند

ها و اتفاق خواهد افتاد و نياز به مشوق ناچيزيمنتظر شرايط اقتصادي بهتري هستند، تجديد ساختار 

بنابراين، نياز به مکانيزم . ستهاانجام تجديد ساختار شرکتهاي بيشتري براي اطمينان از جريمه

  .با سرعت باالتري وجود دارداجراي تجديد ساختار 

  :بايد به دو پرسش زير پاسخ داده شود ،هاي شرکتي سازماندهي تجديد ساختار بدهيبا  ارتباطدر 

 تجربياتنقش هدايت تجديد ساختار بدهي شرکتي با دولت است يا بخش خصوصي؟  .1

ويژه براي کشورهاي در حال  ه، بکردبهترين روي. موجود استپرسش اين  موردگوناگوني در 

تجربه نشان داده است که با فرض يکسان بودن ساير شرايط، . ظهور، بخش خصوصي است

هاي مديريت شده شوند، نسبت به داراييهايي که به شيوه خصوصي مديريت ميدارايي

 .االتر و در نتيجه زيان کمتري دارندتوسط دولت، معموالً بازده ب
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ه ـها به طور مستقل صورت گيرد و يا بآيا مديريت وصول مطالبات بايد توسط هر يک از بانک .2

 شود؟ انجام  ١ت مشکــوک الوصـولـالتصفيـه تسهيه ـک مؤسسـط يـز توسـورت متمرکـص

 و  شدهخوب و بد تفکيک  دو گروهبانک به  يها دارايي در حالت اول، مصلحت آن است که

زيرمجموعه ) گذاران جديدو احتماالً به همراه سرمايه(تسهيالت غيرجاري توسط بانک بد 

شود به هيچ عنوان توصيه نمي. داران جديد منتقل شودبانک خوب مديريت و يا به سهام

واگذار شود که منداني سررسيد گذشته به همان کارهاي  که مسئوليت مديريت اين وام

هاي مشکوک الوصول نياز به تخصص مديريت وام. مسئول وضعيت بد فعلي بانک هستند

تفکيک  .است مديريت تسهيالت در شرايط عادي بااي درباره ريسک دارد که متفاوت ويژه

هاي مديريتي و پيدايش  باعث اجتناب از هدر رفتن تالشهاي بانک به دو قسمت،  دارايي

گذشته نيز به بازسازي اشتباه هاي  از روش گرداني يرو. دشوميهاي نامعقول مشوق

 .کمک خواهد کرد ،هاي متوقف شدهاعتماد به بانک

  وصول  رمتمرکز را ب الوصول تصفيه تسهيالت مشکوکاستداللي که تشکيل يک مؤسسه

مقياس بيشتر باعث استفاده بهتري سطح آن است که  ،دهد ميبرتري جداگانه مطالبات 

هاي  ييدارا ٢ سازياوراق بهاداردر تصفيه و ) IT(اي و فناوري اطالعات  هاز مديريت حرف

طور کامل و  هاي غيرجاري با سرعت و شفافيت و بهعالوه، وام هب. کند ميمسدود شده 

ها،  تبا وجود اين مزي. شوندها حذف ميمبتني بر يک ضابطه واحد ارزشيابي، از بانک

سسات ؤمت مديري .وجود دارد مشکوک الوصولتصفيه تسهيالت معايبي نيز در تمرکز 

را کاهش  ها تو کارآيي فعالي بودهتر  خصوصي ضعيف هاي بانکاز  متمرکز معموالً

فشار   اغلب تحت دولتي اين است که سساتؤمچنين دليل ضعف نسبي . دهد مي

. دشو مي منجر ،هاي سررسيد گذشته به جاي تسويهوام شدن کرپا نتقال وبه اسياسي 

ن تواند رابطه بي متمرکز ميه يک شرکت ها ب وامشکال اين است که انتقال ا ينسوم

به  ها بانکبا توجه به دسترسي بهتر  .مختل سازدرا طرف حساب  هاي ها و شرکت بانک

______________________________________________________ 
   1. Asset Management Company 
    2. Securitization 
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ديد ساختار معموالً جهمچنين، ت .ها، اين ارتباط مفيد است اطالعات جزئي شرکت

تصفيه و ممکن است مؤسسات غيربانکي نظير مؤسسات  بودهنيازمند تسهيالت جديد 

 .الزم برخوردار نباشندظرفيت  ، ازمتمرکز تسهيالت مشکوک الوصول

  تصفيه تسهيالت مشکوک الوصولاز منظر تجربي، معموالً نتيجه عملکرد مؤسسات 

به علت وجود فشارهاي سياسي، عملکرد ضعيف اين . متمرکز، ضعيف بوده است

 ؛ گرچهم دهنده بازار آزاد و وجود اهداف متضاد به وقوع پيوسته استهاي نظمحدوديت

تجربه سوئد يک نمونه موفق . اند بودهموفق خاصي داليل که به هم وجود دارد استثنايي 

در جهت  مورد نظربينانه مؤسسه  رويکرد غيرسياسي و واقع دليلنادر است که به 

در آمريکا نيز به دليل عمق زياد بازارهاي  ١RTCه مؤسس. سازي بهبود، اتفاق افتاد ينهبه

 به سرعتموفق شد  ،شايستهن امتخصصيافتگي باالي آنها و وفور  مالي و توسعه

از مکزيک تا فيليپين و سنگال، به علت  ،کشورها بيشتردر  ٢.ها را تصفيه کند دارايي

 .ايم بوده ناموفقيات مالحظات سياسي که دورنماي بهبود را متأثر ساختند، شاهد تجرب

و  خصومتدهند تا ها انجام نميدر رابطه با اين نوع وام مثبتي کار ،اغلب اين مؤسسات

 ،هستندهاي بد  و مسئول وامسياسي دارند ي را که ارتباطات قوي سهامداران عداوت

ها،  به جاي تجديد ساختار عملياتي شرکتها معموالً  ن سازماناي. دنسازنمتوجه خود 

کشورهاي نوظهور، ايجاد  بيشتر در نتيجه، در. ها پرداختندبدهيد ساختار به تجدي صرفاً

، فرآيند تجديد ساختار شرکتي و تصفيه تسهيالت مشکوک الوصولسسات ؤمتمرکز در 

 .بهبود شرايط اقتصادي را به تعويق انداخته است

 الوصول ت مشکوکتصفيه تسهياله مؤسستشکيل يک  به هر دليلي تمايل براي اگر چنانچه ،در مجموع

  :شود در نظر گرفتهموفقيت  براي زيردارد ضوابط  ضرورت باشد،وجود داشته متمرکز 

______________________________________________________ 
    1. Resolution Trust Corporate (RTC) 

 از ناشـي  خسـارت  و ارزش افـت  بودنـد،  تجـاري  مسـتغالت  و امـالك  شده ضبط اصلي هايدارايي كه آنجا از عالوه، هب. 2   
 .هاستشركت زيان از كمتر ضعيف، مديريت
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  ها گذاري براي انتقال داراييو مکانيزم شفاف قيمت تشکيل شدهبه سرعت ه مؤسساين بايد

 .دکنمشخص  را

  شدبامالي برخوردار  قدرتبايد به اندازه کافي از. 

  ها در بازار خصوصي داشته باشددارايي عسري عرضهبايد قدرت و انگيزه الزم را براي. 

 کردن  براي مخفي ليمابزار و مح هاي سياسي محافظت شود و نبايدبايد در برابر تأثيرگذاري

 .شود، هاي واردشدهها و زيانخسارت

 حسابرسي ات مؤسسوسط و کيفيت دارايي آن ت گرفتهطور منظم مورد حسابرسي قرار  بايد به

 .ثالث مورد تأييد قرار گيرد

 سال ٥تا  ٣حداکثر بين  مثالً -و براي يک مدت کوتاه  زياد، بايد با اختيار و قدرت سرانجام - 

 .شودتشکيل 

 از وقوع بحران پيشهايي در مورد اقدامات قابل انجام درس. ٤

و با توجه به اصل  بحراني وجود داردهايي که در مديريت شرايط با توجه به مشکالت و نااطميناني

هايي به  حتي اگر چنين تالش. ، جلوگيري از وقوع آن بايد يک دغدغه هميشگي باشدپيشگيري

را به نحو مطلوبي  بحرانجلوگيري از وقوع يک بحران منجر نشود، احتمال وقوع و هزينه ناشي از 

  .لي کشورها وجود داردبنابراين، دو دسته آموزه براي ساختار ما. کاهش خواهد داد

 گردد که شامل گري مالي کارا باز ميريزي يک سيستم واسطه هها به اهميت پايدسته اول آموزه

  :موارد زير است

 رعمق اوراق استقراضي شرکتي و اوراق با ويژه يک بازار ُپ ايجاد يک بازار سرمايه کارا به

 ،)اوراق بهادار سازي(ي پشتوانه رهن

  افشاسازي اطالعات بانکي همراه با جريمه  الزامات مربوط بهحسابداري و  ضوابطبهبود

 ،آنها نشدن سنگين در صورت رعايت
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  تقويت نظارت بانکي به منظور شناسايي و برخورد با مشکالت احتمالي در زماني که هنوز

 ،ت هستندقابل مديري

  ها براي توانايي دادگاهايجاد يک چارچوب قانوني و نهادي شفاف براي حقوق مالکيت و

 و ١بردن از وثايق بهره

 گذاري خارجيسرمايه و ترغيبگذاري اصالح  قوانين سرمايه. 

 بحران بانکي در آينده  جلوگيري از وقوع ريزي اساسي برايها، مربوط به برنامهدسته ديگر آموزه

در اين مورد، آنچه نياز است، ايجاد يک زيرساخت قانوني و نهادي مناسب براي انجام سريع . است

. از وقوع بحران است پيشات ناتوان در پرداخت ديون خود، مؤسساقدامات اصالحي و مداخله در 

  :است زير به شرح ،اين موارد ترين مهم

 و داراي حمايت قانوني براي انجام اقدامات الزم در تدر مقمستقل  وجود يک ناظر بانکي

 ،مراحل اوليه

 هابيمه سپرده براي تضمين و ايجاد يک صندوق، 

 در نهايت،گان به بانک و گذاران، اعتباردهندبه ترتيب سپردهمطالبات  بندي اولويت 

 ،سهامداران

  هاي مثال نسبت براي(ها ارزشيابي دارايي براي ضابطه مشخص و شفاف و استانداردتعيين

 ،)کفايت سرمايه

  دار مسألههاي هاي الزم و وجود قدرت نظارت بانکي براي انتقال وامرويهاعمال، 

 توان قانوني ناظران بانکي براي حذف از جمله ها  ه بانکقواعد و استانداردهاي کلي براي تصفي

 و ورشکسته يها بانکسرمايه سهامداران به منظور تصفيه 

  دنبه بازسازي نيز توجه داشته باش ،بر انحالل عالوهقوانين ورشکستگي که. 

  

  

______________________________________________________ 
   1. Collateral 
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 نکات کليدي و گيري هنتيج. ٥

 قويشواهد  .اقتصاد سالم، وجود يک سيستم مالي قوي است هرضابطه  و شاخصترين  مهم .1

و بوده  تر طوالني آيند، وجود مي هبهاي مالي وجود دارد که رکود اقتصادي که پس از بحران

هاي خروج از رکود اقتصادي مکانيزم. دليل آن هم ساده است. است دشوارترج از آنها خرو

ها در دريافت هاي پولي و مالي، در شرايطي که خانوارها و بنگاهمانند اعمال سياست

 .تسهيالت از سيستم بانکي ناتوان باشند، کارايي بسيار کمتري دارد

ش از تنها کاري که پي. ران مالي را نداشته استبيني يک بحکس توان پيش تاکنون هيچ .2

هاي بحران .استناپذير  پديده اجتناب اين ريزي برايآيد، ايجاد آمادگي و برنامهبر مي بحران

. يابندشوند و به صورت غيرقابل کنترلي گسترش ميطور ناگهاني ظاهر مي بانکي بنيادي به

از دست رفتن  شامليک چرخه معيوب  و شدهها اغلب با يک شوک کوچک آغازاين بحران

  ها، هاي خود از بانکگذاران براي خروج سپردهاعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده

  اگر اين مسائل . آورد درميکاهش نقدينگي و از دست رفتن بيشتر اعتماد را به حرکت 

انکي به سرعت مورد رسيدگي قرار نگيرند، عدم توانايي پرداخت ديون به کل سيستم ب

 .يابدگسترش مي

و طبيعت  .در اجراي قوانين است گيريتجديد ساختار بانکي گسترده بسيار مؤثرتر از سهل .3

رو  هدر يک رکود اقتصادي روب ورشکستهات مالي مؤسسهايي که با دولت بيشترماهيت 

دادن زمان بيشتر به اين  و ماليدر اجراي قوانين گذشت و دادن  امتياز ،گيريشوند، سهل مي

در عمل، از . است ديونو ات براي بازسازي سرمايه و بازگرداندن توانايي بازپرداخت مؤسس

و بهبود سيستم مالي به  بودهکه بهبود اقتصاد وابسته به وجود يک سيستم مالي سالم  آنجا

نه . استبوده آميز اين استراتژي به ندرت موفق بنابراين، ،است وابسته يک اقتصاد سالم وجود

وجود بازارهاي نوظهور  ١٩٩٠دهه هاي در بحران راهبردتنها شواهدي مبني بر شکست اين 

اتحاديه اروپا در بحران  بادر مقايسه سرعت بهبود اقتصاد آمريکا  مسألهاين گواه دارد، بلکه 

مريکا در تر اقتصاد آ يکي از داليل کليدي بهبود بسيار سريع. نيز مشهود استمالي اخير 
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 ١بحران تست هايکه از آزمون بودهمقايسه با اقتصاد کشورهاي اروپايي، سرعت عمل آمريکا 

در جهت بازگرداندن سطح  ٢TARPبرنامه درآوردن اجرا به براي تشخيص مشکالت موجود و 

هاي کشورهاي حوزه يورو هنوز در بانک ،مقابل در. استفاده کرد ،ها به حد الزمسرمايه بانک

در جهت بازگرداندن سالمت نخست  گام به عنوان هاانتظار يک بررسي جامع از ارزش دارايي

 .سيستم بانکي هستندبه 

نبايد مزاياي انتظار . ضروري براي دستيابي به موفقيت است شاخصسرعت عمل يک  .4

اطمينان معموالً با عدم ن مسئوال. شرايط را بيش از اندازه برآورد کرد شفافيتکشيدن براي 

تمايل طبيعي آنها اين است که . هستندرو  هروببحران  ميانهدر ه و عدم شفافيت گسترد

واقعيت اين است که . خود را تا زمان بروز شفافيت بيشتر به تعويق بياندازند هاي تصميم

شرايط به  بلکه برعکس،آيد؛ شفافيت بيشتر به ندرت در نتيجه انتظار کشيدن به دست مي

که همواره در دريافت اطالعات اقتصادي و  از آنجا. دشو ميتر غيرشفاف يمختلف هاي روش

شده بر اقتصاد وقفه وجود دارد، انتظار کشيدن معموالً رويکرد  کار گرفته ههاي باثرات سياست

عدم  اگر باعثتر گرفته شوند، حتي  بهتر آن است که تصميمات هرچه سريع. اشتباهي است

 .شود ،ره درست بودن تصميمات گرفته شدهدربا رياطمينان بيشت

تواند يک نيروي ها مي بانک گيشکستور. ها وجود داشته باشدبايد امکان ورشکستگي بانک .5

هر تصميمي که . باشد ٣مثبت براي پايداري سيستم بانکي و پرهيز از مخاطرات اخالقي

بايست  ميشود، درباره استفاده از منابع عمومي براي حمايت از يک بانک ضعيف گرفته مي

هاي وارد شده بر بخش عمومي و سيستم در مقابل هزينهرا مزاياي فعال نگهداشتن آن بانک 

 .ارزيابي کردبانکي 

ها را به صورت مجزا کتشرهاي  يتجديد ساختار بدهها و توان تجديد ساختار بانکنمي .6

با وجود عدم توانايي . استزماني  و همانجام اين کار نيازمند هماهنگي  بلکه ؛انجام داد

______________________________________________________ 
   1. Stress test 
   2. The Troubled Asset Relief Program (TARP) 
   3. Moral Hazard 
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ها براي تجديد ساختار بانک اًها در يک بحران مالي، صرفپرداخت ديون گسترده شرکت

با تقاضاي  شده تجديد سرمايه يهااگر بانک. کافي نيست مالياطمينان از بازگشت سالمت 

رو شوند، به يک دوراهي برخورد خواهند  هثبات و ضعيف روبهاي بياعتبار از سوي شرکت

در صورت ، منبع درآمدي نخواهند داشت و ندهندتسهيالت ها  شرکت اين قبيل بهاگر ؛ کرد

ها عالوه، ممکن است بانک هب .ها هدر خواهد رفتمنابع آن زياداحتمال  بهتسهيالت پرداخت 

قرار ورشکستگي تحت فشار سياسي زيادي  در شرفهاي پرداخت تسهيالت به شرکت براي

ها  هاي شرکت تجديد ساختار بدهيها با در بسياري از موارد، تجديد ساختار بانک. گيرند

 ،طور رسمي ههاي تجديد سرمايه شده بمثال در مکزيک، بانک رايب. شودهماهنگ نمي

هاي که رويه ولي در حقيقت از آنجا ،شرکتي بودندهاي مسئول تجديد ساختار وام

. نبودندمفيدي چندان  فرسا و طوالني است، قادر به انجام کارورشکستگي اين کشور طاقت

ميليارد  ١٥هاي سررسيد گذشته مکزيک با رشد بسيار سريع از رقم حقيقت اين است که وام

در سال . رسيد GDPدرصد  ١٥يا و  ١٩٩٨ميليارد دالر در سال  ٦٤به  ١٩٩٥دالر در سال 

توانايي بهبود . وجود آمده دست به گريبان شدند با مشکالت بهبانکي ن مسئوالبود که  ١٩٩٩

اقتصاد مکزيک بيش از آنکه مربوط به برنامه اصالحات اقتصادي اين کشور باشد، مربوط به 

گري مالي عالوه، واسطه هب. بود) يعني آمريکا(نزديکي اين کشور به يک بازار بزرگ صادراتي 

از خود را مالي  نيازهاي صادرکننده داخلي در سطوح پاييني قرار داشت و بسياري از شرکت

 .کردندتأمين طريق منابع خارجي 

دهد که کشورها در حل مشکل عدم توانايي بازپرداخت هاي بانکي نشان ميتاريخچه بحران .7

تمايل زيادي به اعالم زودهنگام  ،بنابراين ،ترندديون، نسبت به حل مشکالت سودآوري موفق

تر بودن توانايي حل مشکل عدم توانايي بازپرداخت ديون علت ساده. دهند نشان ميموفقيت 

اين امر است که اولي عمدتاً از تجديد ساختار مالي  ،هادر مقايسه با سودآوري بانک

که دشوارتر  بودهعملياتي شود و دومي نيازمند تجديد ساختار بلندمدت مدت ناشي مي کوتاه

هاي شاخص به سرعتهاي سررسيد گذشته، وام امثال، معاوضه اوراق قرضه ب براي. است
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ها و ولي مشکالت مربوط به درآمدها، هزينه ،بخشدتوانايي بازپرداخت ديون را بهبود مي

به کاهش ريسک بنيادي  موفقدر نتيجه، کشورها . دهدسودآوري را تحت تأثير قرار نمي

، ضعيف و در مالي سيستم ،بنابراين. شوند مي ،گري مالييي فرآيند واسطهآبدون بهبود کار

 .خواهد ماندها باقيتعادلنامسريع شدن  عجممعرض 

صورت  هبلندمدت و مناسب براي ساختار مالي و شرکتي کشور بنقشه يک ضرورت دارد  .8

بانک مسئوالن ، اين امر نيازمند همکاري نزديک دولت. شودترسيم  اتجزئيشفاف و با 

 :بايد شامل موارد زير باشدنقشه اين . استبخش خصوصي مرکزي و 

  اي به گونهبايد نقش انواع مختلف نهادهاي مالي در فراهم کردن خدمات مالي 

تر و گيري يک بخش مالي متعادل که اجازه رقابت عادالنه و شکلترسيم شود 

  ،دارتر را ممکن سازدپاي

  ميزان چه تعداد بانک و با چه  حدوداًمثال،  براي :مالي تمرکزو ميزان  ودحدتعيين

ها، بازار را بيش تعداد بيش از اندازه بانک .الزم است گري مالي هدارايي براي واسط

  ،بردرا از بين ميمالي و پايداري  كردهتجزيه از حد 

  بايد مشخص شود حاکميت شرکتيساختار مالکيت و،  

 مناسب انجام شوده با عمق ايجاد بازارهاي سرمايبراي ريزي الزم  برنامه. 

هاي عادي پافشاري بر انضباط مالي در ميان سياستمداران طرفدار چنداني ندارد و در زمان .9

 .شود ميآشكار ، ناپذير هاي اجتناببحران در زمانمنفعت آن ولي  ؛استبه سختي قابل اجر

و  شونده حفظ انضباط مالي دولت، پايداري پولي و مالي، ايجاد بازارهاي سرمايه عميق و نقد

 زيربنايفراهم ساختن چارچوب قانوني مناسب براي مواجهه با مشکالت در زمان وقوع آنها، 

ولي تکميل  است؛ کار آساني سازي اين تدابير فهرست. استاساسي اصالحات مناسب 

در ويژه  به .باشددشوار تواند  مياز آنها در عمل ي رخبگيري در اجراي  تصميم جزئيات آنها و

ولي کشورهايي که چنين  ،ار دشوار استاجراي آنها بسي شرايط عادي و مناسب اقتصادي

از . خواهند پرداخت يسخت ن بروز بحران ودر زما بهاي سنگيني ،تابند رويکردي را بر نمي
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در حال عبور از يک طوفان سنگين  نيست کههنگامي تعمير هواپيما زمان طريق فراسنجي، 

 زمانگيرد،  وقتي که بحران بنيادي اوج مي. قرار داردکه در آشيانه  زماني استبلکه  است؛

دهد که  ، تجربه نشان ميمتأسفانه. هاي مالي نيست پايه تقويتمناسب براي اصالح ساختار و 

 - شرفته و چه در حال توسعهچه پي -مختلف جهان رهايکشو مداران استبانکي و سيناظران 

خود  اي سنگين براي اقتصاد کشورهاي هزينه ، بنابراين،کنند اين واقعيت را دير درک مي

 .نمايند ايجاد مي
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