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چکیده
لی نظام بانکی کشور که پس از رفع الملهاي بینبا عنایت به لزوم ارتقاي مناسبات، مراودات و همکاري

سازي آخرین استانداردها وو همچنین استقرار و پیادهنظارت بانکیارتقاي ها قابل انتظار خواهد بود،تحریم
گذاران خارجی در کشور و متقابالً حضور ها و سرمایهالزامات بانکی براي فراهم شدن امکان حضور بانک

با تمهید شرایط قانونی، نهادي و جزنماید؛ این مهم المللی بایسته میبینهاي هاي کشورمان در عرصهبانک
هدف از .میسر نخواهد شدیجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی نظارتی در حوزه بانکداري با هدف غایی ا

انداز بیست پژوهش حاضر، تدوین الگوي مفهومی براي حکمرانی نظارتی بانک مرکزي در راستاي سند چشم
است که در این باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی هاي کلی اقتصاد مقاومتی میه و سیاستسال

آشنا به ادبیات بانکی داده بنیاد است. جامعه آماري تحقیق، شامل خبرگان و متخصصانراهبردپژوهش مبتنی بر 
اند. در نفر انتخاب شده21داد گیري هدفمند در مجموع تعو نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه

یافته گردآوري شد و سپس به روش کدگذاري برگرفته ساختارها به روش مصاحبه نیمهتحقیق حاضر، داده
بنیاد تحلیل و ابعاد مدل داده تجزیه و Atlastiافزار بنیاد با استفاده از نرم-از روش نظریه پردازي داده

و کنندگانها از دو روش بازبینی مشارکتدست آوردن اعتبار و روایی دادهبهاستخراجی تبیین گردید. براي 
باشد. مقوله کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد الزم برخوردار میمرور خبرگان غیرشرکت

دا ابتاي و میانجی، محوري پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه
. در پایان، گردیداساس آن ارایه آن تدوین شد و سپس مدل نهایی برابعاد آن تبیین و راهبردهاي تحقق

مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهاي بازنگري قوانین و مقررات، شودمیپیشنهاد 
سازي سیستم سیاستگذاري نهادینهمقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاري مالی یکپارچه،تنقیح قوانین و 

سازي سازي و نهادینهبانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگاصالح نظام مالی، اصالح نظام مالی یکپارچه،
نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزي اجرا شود.
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ساله کشور، جمهوري اسالمی ایران باید با برخورداري از بیستاندازبراساس سند چشم

کامل،اشتغالبهنیلوسرانهرشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد
5بندبربناهمچنین،.یابددستمنطقهسطحدرفناوريوعلمیاقتصادي،اولجایگاهبه

درصدي8مستمررشدمستلزمجایگاهیچنینبهنیلساله،بیستاندازچشمسندتحققالزامات
بهبود فضاي وري،بهرهسهمارتقايگذاري،سرمایهتوسعهبرتأکیدبااقتصاديبخشدر

مذکور، هايبه آرماندستیابی. استملیاستانداردنظامتوسعهوتقویتوکاروکسب
یريکارگهو بیو اسالمیانقالبفرهنگبرآمده ازیو بومیعلمییاز الگویرويمستلزم پ
متعارف ياقتصادهايیاستسیزفراتر از تجوییکالن و راهکارهاايتوسعهيراهبردها

عدالت ي،به دانش و فناوریمتکياقتصادینمبواستیکه همان اقتصاد مقاومتباشدیم
که مخاطرات و یدر جهانتکه خواهد توانسیشروستو پپویاگرا،برونوزادرونیان،بن
یاسیسي،اقتصادی،مالهايمانند بحرانیار،از تحوالت خارج از اختیناشهاياطمینانییب

از طرفی، با عنایت بخشد.ینیتاسالم را عاقتصادينظامازبخشالهامیی، الگوباشدمیو ... 
المللی نظام بانکی کشور که از رهگذر هاي بینبه لزوم ارتقاي مناسبات، مراودات و همکاري

و همچنین استقرار و حکمرانی نظارت بانکیارتقاي ها قابل انتظار خواهد بود،رفع تحریم
امکان حضور المللی براي فراهم شدن الزامات بانکی بینسازي آخرین استانداردها وپیاده
هاي هاي کشورمان در عرصهگذاران خارجی در کشور و متقابالً حضور بانکها و سرمایهبانک
بانکینظامازبرخورداريگرودرمذکوراهدافتحققگمان،بینماید. المللی بایسته میبین

ی در پویاست که الزمه آن تمهید شرایط قانونی، نهادي و نظارتومنضبطثبات،باکارآمد،
قاي ارتچه، باشد.حوزه بانکداري با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی می

عنوان بخش مهمی از نظام مالی کشور و هماهنگی قوانین سطح نظارت بر سیستم بانکی به
المللی حاکم، عالوه بر ایجاد اطمینان در و مقررات داخلی در این زمینه با مقررات بین

. در ، به ثبات مالی و افزایش اعتماد مشتریان داخلی نیز کمک خواهد کردهاي خارجیطرف
با هاي خارجی و برقراري روابط کارگزاريدر برقراري مراودات مجدد با بانکچه که آن،این میان

باشد. المللی مینظارت و مقررات بانکی بینهاينماید توجه به شاخصحائز اهمیت میآنها 
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المللی در گرو همگرایی بیندرالمللی بانکی نیزالزامات تعامالت بینگمان، از جمله یب
کمرانی نظارتی خوب که این مهم تنها در پرتو ح.]1باشد[عرصه نظارت و مقررات بانکی می

و ، شناساییامروزهگردد. ر مییسعنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور مبانک مرکزي به
پیچیده است. علت این سراسر جهان امري دشوار وسنجش مقررات بانکی و نظارت در

هاي هاي مختلف دولتدلیل وجود صدها مورد از قوانین و مقررات در بخشپیچیدگی به
هاي جدید ها، الزامات ورود بانکاي بانکها و استانداردهاي سرمایهمحلی و ملی، سیاست

و قرار یالتمین وام و تسهها و دستورالعمل تأمالکیت بانکمحدودیتداخلی و خارجی، 
و بدون ربا یاسالمياصول بانکداریتبا رعا] 2ی[جهانياستانداردهاراستايدرهادادن آن

اهمیت .]3[استیديموضوع جدی،ناظران بخش مالیباشد. لکن توجه به حکمرانمی
سلسله و یا «توان به بهترین نحو تجزیه و تحلیل نمود که مفهوم حکمرانی را در صورتی می

هاي حاکمیتی هر شود سلسله و یا پیوند حکمرانی به تأثیر رویهمطرح می» 1پیوند حکمرانی
.]4[هاي سایر سطوح اشاره داردرویهسطح (دولت، ناظران، نهادهاي مالی و غیرمالی) بر

این، الزمه تحقق حکمرانی خوب در سطح ملی توجه به مفهوم سلسله یا پیوند بنابر
حکمرانی است که بیانگر چگونگی کیفیت ترتیبات حکمرانی مبنی بر حکمرانی بخش 

گذار/ناظر بخش مالی و نهادهاي غیرمالی در سطح ملی است که کیفیت عمومی، مقررات
ناظران بخش مالی در ابتداي این زیرات. اثرگذار اس،هاحکمرانی هر کدام بر سایر بخش

اند؛ بنابراین، نقش حساسی را در ایجاد ثبات و حفظ ایمنی و سلسله یا پیوند ایستاده
گذاران و یمشبر این اساس، توجه به مباحث حاکمیت خط.باشندسالمت نظام مالی دارا می

شود از اهمیت میده میناظران در عرصه مالی و بانکی که از این پس حکمرانی نظارتی نا
.]5بسیاري برخوردار است[

حال حاضر، نظام پولی و بانکی کشور از معظالت و مشکالتدر،پیشگفتهنظر از مطالبصرف
بسیاري از جمله سهم باالي مطالبات غیرجاري، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي ج.ا.ا، 

غیرهظهور و رشد مؤسسات پولی غیرمجاز والمللی و رعایت استانداردها و موازین بینعدم
گردد نظام نظارتی کارآمد و مؤثر بازمیاي از آن به فقدانبرد که بخش قابل مالحظهرنج می

1 Governance Nexus
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منعطف و یفیت،کبایو مقررات و نظارت بانکینقوانیمتنظیندسفانه، چارچوب و فرآأو مت
اقتصاد یکلهايسیاستوسالهبیستاندازبه اهداف مقرر در سند چشمیتشفاف با عنا

نظام ] از طرفی، 6[هاي بسیاري برخوردار است.ضعفها و در کشورمان از کاستییمقاومت
یو ناهماهنگکسویو مقررات از نیقواننیحاکم در تدوينگریدلیل بخشهبکشور بانکی 

يهااستیآمره و سنیمتعارف با چارچوب قوانینظام بانکيهاتیساختار، سازمان و مأمور
است. گرفتهقرار يساختاریفیدر گرداب بالتکل،کالن کشور و مجموعه انتظارات ناهمگن

ياقتصادرانیگمیتصمانیدر ميجدیتلقنیمشکالت و مسائل منجر به انیمجموعه ا
ریو الزم است با اتخاذ تدابدهشخود خارج یاصللیاز ریقطار نظام بانککهدهیکشور گرد

] 7[نمود.تیخود هداینقش اصليفاینظام را به انیامسیر حرکت توان هبیستمیکالن س
که با این نظام استدر يو نهادهنجاري مشکالت ،یبانکنظاميعلل ناکارآمدگریداز 

توان به یم،خصوصنیندارد. در اقیو انتظارات دولت تطباسالمیينظام بانکداريمحتوا
یانکباتیبا قانون عملیو حسابرسيو نظامات حسابدارینظارتياستانداردهاقیعدم تطب

و مقررات نیاز قوانيامتنوع و گستردهاریمجموعه بس،گریدياز سو.بدون ربا اشاره نمود
نقش مؤثر نظام يفایايبرايجديهاتیتوان برشمرد که عمالً محدودیکشور را میعموم

، قانون قانون ثبت34به ماده نمونه،براي توان یخصوص منیکرده است. در اجادیایبانک
پذیر و ارتقاي نظام قانون رفع موانع تولید رقابت19عدم الزام سپردن وثیقه ملکی، ماده 

قشی طبق درك عمومی، بخش بانکی ندیگراز طرفی .]8[اشاره نمودغیرهمالی کشور و
گران مالی و هاي حاکمیت شرکتی واسطهتوجه به جنبهوکندکلیدي در اقتصاد ایفا می

زیرا این ) بسیار حائز اهمیت است چه 1ها (حکمرانی نظارتیگذاران و ناظران آنقانون
.]9کنند[نقش حساسی در حفظ ثبات مالی بازي می،موضوع

گیرد. به دو معنا در مقاالت و مطالعات صورت گرفته مورد استفاده قرار می» نظارتیحکمرانی مقرراتی/«اصطالح 1
برخی محققان از این واژه براي اشاره به حالت نوظهور حاکمیت زندگی اجتماعی و اقتصادي در شمار زیادي از 

بوده که ارتباط نزدیکی با کنند. به این معنا، حکمرانی مقرراتی مالك نظر کشورها از طریق قانونگذاري استفاده می
) مراجعه کنید). در پژوهش حاضر، حکمرانی 2006دارد (براي مرور، مثالً به فیلیپ (» دولت قانونگذار«مفهوم 
گذار و ناظر اشاره دارد که در هاي مقرراترود و به حاکمیت شرکتی سازمانکار میمعناي محدودتر بهاست و بهنظر موردنظارتی 

کنند.گذار ظهور میمقرراتدولت 
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یا بانکیمیت نهادهاي ناظر بر نظام که حاکتوان ادعا کردبا توجه به مطالب گفته شده می
باشند،دار میدر کل نهادهایی که وظیفه سیاستگذاري و نظارت بر بازار پولی و بانکی را عهده

نقشی محوري در ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی به نظام بانکی، حفظ سالمت و ثبات نظام 
از طور کلی جلوگیري ارسایی و بحران در این نظام و بهبانکی و جلوگیري از وقوع هرگونه ن

که از اهداف اصلی نظارت بر ی اقتصاد به بخش واقعی آنهاي بخش پولانتقال نارسایی
و این مهم خاصه در کشور ما با عنایت به ساختار اقتصادي عهده دارند بهها است بانک

، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بنابر همین مهم و با شناخت کامل از نقاط موجود
هنجاري نظارت بانکی و اذعان به نقش مهم و مؤثر آن بر روند قوت و ضعف نهادي و 

هاي شده براي بانک مرکزي در سیاستشور در راستاي اجراي تکالیف احصااي کتوسعه
بیانگر این است که ارایه ،کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه جامع اصالح نظام بانکی کشور

هاي یاد شده از اهمیت اي سیاستالگوي مطلوب حکمرانی نظارتی بانک مرکزي در راست
بسیاري برخوردار بوده و ضروري است بانک مرکزي نیز با انجام اصالحات عمیق در شیوه و 

، زمینه و بستر و زیرساخت هاطور خاص حوزه نظارت بر بانکهسیاق حکمرانی خود و ب
خصوص رتا به حال دگرفته، هاي صورتتوسعه کشور را فراهم آورد. چرا که با بررسی

عنوان تنها نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور و نقش و گاه نظارت بانکی و بانک مرکزي بهجای
پژوهشی انجام نشده و ترسیم الگوي حکمرانی نظارتی،جایگاه آن در امر حکمرانی خوب

این اساس، در پژوهش حاضر تالش خواهد شد تا الگویی مناسب و بومی در است. بر
اقتصاد مقاومتی هاي انداز کشور و سیاستاقتصادي مقرر در سند چشمنظامف راستاي اهدا

از جمله مزایاي پژوهش حاضر، ،همچنینبراي حکمرانی نظارتی بانک مرکزي طراحی شود. 
ارایه چارچوبی کاربردي براي حرکت در مسیر حکمرانی نظارتی خوب و در پرتو آن 

که عالوه بر داشتن کشور استقتصادي حکمرانی خوب دولت و تلفیق آن با رشد و توسعه ا
ج پژوهش حاضر شود، نتایرویکردي بنیادي، رویکردي کاربردي نیز خواهد داشت. یادآور می

گذاران، مدیران و سایر ذینفعان نظام مالی باالخص صنعت بانکداري کشور مشیبه خط
لگوهاي هنجاري کند تا با شناخت ادبیات و شیوه حکمرانی نظارتی و رویکردها و امیکمک 

و نهادي مراجع نظارتی سایر کشورها، به درك مشترکی از مفهوم نظارت بانکی مؤثر و 
چارچوب نظارت احتیاطی از بعد هنجاري، نهادي و نظري دست یابند و در جهت بهبود و 
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و صاد ایران اقتصادي و مستحکم نمودن اقتنظامکارآیی صنعت بانکی کشور و تحقق اهداف 
که تحت گام بردارندایجاد شده توسط صنعت بانکداري پویاهاي ها و چالشتیپاسخ به کاس

ه فناوري در حال رشد و توسعه است.مالی و توسعهايجهانی شدن، نوآوريهدایت

هاي انجام شدهمروري بر پژوهش- 1
و حکمرانی نظارتی» پیوند حکمرانیسلسله یا «- 1- 1

کشور به یکی ی در سطح هر سازمان، در اقتصاددر اقتصادهاي امروزي، کیفیت حکمران
آفرین در موفقیت، رشد و توسعه اقتصادي تبدیل شده است. از مهمترین عوامل نقش

زیه و تحلیل کرد که اقتصاد را توان به بهترین نحو تجاهمیت حکمرانی را در صورتی می
گذاران،شامل مقرراتصورت مدلی متشکل از سه گروه از عوامل در نظر گرفت: بخش عمومیبه

با این ایده همراه است »سلسله یا پیوند حکمرانی«مفهوم مالی.بخش مالی و نهادهاي غیر
اي بر کیفیت حکمرانی در کنندهتأثیر تعیینهاکه کیفیت حکمرانی در هر یک از این گروه

تأکید ،گذارد. هدف اصلی از این نظریهها و در کل بر موفقیت اقتصادي کشور میدیگر گروه
طور خاص جایگاه نظارت بانکی بر بهگذاري و نظارت بخش مالی و بر نقش محوري مقررات

آن دارد که پیوند داللت بر عملیات این سلسله یا پیوند است. همچنین مفهوم سلسله یا 
پیوند، ترینکه ضعیفزاي منفرد آن قدرت دارد یعنی ایننظام حکمرانی تنها به اندازه اج

در واقع، ناظران و .]3[گذاردصورت کل میبراي اقتصاد بهي بر نتایج حاصلتأثیري قو
کنند بلکه از سایر نهادها (نهادهاي سیاسی و اقتصادي) و نهادهاي مالی در خأل عمل نمی

هاي خصوص کیفیت حاکمیت بخش دولتی (رویههپذیرند. بها تأثیر میکیفیت حاکمیت آن
تر دولتی) بر حکمرانی نظارتی و حاکمیت بخش مالی تأثیر خواهدحاکمیتی در بخش گسترده

گذاشت. اثرگذاري بر مورد دوم یعنی حاکمیت بخش مالی ممکن است از طریق مراجع 
توان این تصویر کلی را با مفهوم طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد. مینظارتی به

ها و هاي حاکمیتی بر هر الیه از رویهدر نظر گرفت و تأثیر رویه» سلسله یا پیوند حکمرانی«
سلسله یا پیوند «مالحظه شود). تبیین 1شمارهالگوسازي کرد (کادرخروجی الیه بعدي را

که نهادها و حاکمیت استنی بر اینمب1مکتب جدید اقتصاد نهاديبا دیدگاه»حکمرانی
1 New Institutional Economics School
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شواهد تجربی در امروزه . ، سازگار استاقتصادي داردها تأثیر معناداري بر توسعه و ثباتآن
.]10روز در حال افزایش است[بهتأیید دیدگاه برتري نهادها روز 

سلسله یا پیوند حکمرانی:1کادر شماره 
هاي حاکمیتی هر سطح (دولت، ناظران، نهادهاي مالی، بخش سلسله یا پیوند حکمرانی به تأثیر رویه

صورت زیر داریم: از پایین به باال سه مؤلفه بهدر این الگو د. شوهاي سطح بعدي گفته میشرکتی) بر رویه
اعتمادهاي حاکمیت خوب در راستاي کسب و حفظ باالترین مسئولیت را براي ایجاد رویه،نهادهاي مالی

نفعان در بخش شرکتی عالقه دهندگان و ذیعنوان وامعهده دارند. این نهادها بهبازارها و مشتریان خود به
فقط در صورتی،این نهادها] اما 11[مؤثر از طریق مشتریان خود دارندخاصی به تضمین حاکمیت شرکتی

کار گرفته باشند. هایی سالم بهل کنند که خود رویهتوانند حاکمیت شرکتی مؤثر را بر نهادها اعمامی
کند.حاکمیت بانکی خوب به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و دستیابی به سالمت نظام مالی کمک می

هاي سالم در نهادهاي واسطه مالی نقشی کلیدي در ترویج و نظارت بر اجراي رویه،نهادهاي مقرراتی
هاي حاکمیتی سالمی ایجاد و کنند. براي دستیابی به این هدف خود نهادهاي مقرراتی باید رویهبازي می

خوب که حکمرانی نظارتی از طریق آن به حاکمیت کنداز اعتبار نهادي عبور میعملیاتی کنند. کانالی
کند. هاي حاکمیتی خوب به ایجاد اعتبار نهاد کمک میهمواره اعمال رویه.شودبخش مالی منتهی می

اعتبار و اقتدار اخالقی خود براي توانی در اعمال اصول حاکمیتی خوبنهادهاي مقرراتی در صورت نا
کن است باعث ایجاد هاي خوب در نهادهاي تحت نظارت را از دست خواهند داد. این امر ممترویج رویه

هاي ناسالم در بازار کمک کند.و به ترویج رویههدش1مخاطرات اخالقی
حاکمیت بخش دولتی تواند بدون حاکمیت بخش دولتی خوب پایدار باشد.حکمرانی نظارتی خوب نمی

هاي سالمت شرطیکی از پیش،هاي حکمرانی نظارتی خوب است (و از آن طریقشرطاز پیشخوب،
هاي رقابتی، آید) که شامل عدم فساد، داشتن رویکرد سالم در تعیین سیاستحساب میمالی نیز بهنظام 

شود. مادامی که مداخله در فرایند داشتن نظام حقوقی و قانونی اثربخش در مورد مالکیت دولتی می
کمرانی نظارتی مداران پرهزینه نباشد، حتعیین مقررات (یا مداخله مستقیم در نظام مالی) براي سیاست

]10اثربخش نخواهد بود.[

صورت بیان کرد؛ ماهیتتوان بدینرانی بانکی را میمسائل حکمتجزیه و تحلیل گام به گام
کارهاي وهاي بانکی (ناشفاف بودن و پیچیدگی) سبب کاهش کارآمدي برخی سازعملیات

1 Moral Hazard
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شدن تر نفعان (مختلف) و سهامداران سبب پیچیدهشود. حضور ذیمرانی استاندارد میحک
ها براي اطمینان از حکمرانی بانکی مؤثر به شود. دولتها میها و حکمرانی آناختیار بانک

نظارت عناصر اصلی گذاري وبنابراین، مقررات.]3[اندگذاري و نظارت اقدام کردهتمقررا
1شمارهشکل.]5[»کند؟ارت میه کسی بر نظارت، نظچ«ال هستند که پاسخ به این سؤ

پر در میانه این نمودار تأثیر کیفیت باالیی را نشان دهد. خطوط تواین زنجیره را نشان می
کنندهاین نمودار موقعیت تعیین.]9[رودنی خوبی در هر سطح انتظار میدهد که از حکمرامی

.]3[دهدنهاد ناظر را نشان میظارتی گذار بخش مالی و در نتیجه نقش حساس حکمرانی نمقررات

سلسله یا پیوند حکمرانی: 1شمارهشکل

چارچوبی براي حکمرانی نظارتی خوب- 2- 1
خصوص ناظران بانکی و نیز ناظران سایر هماهیت منحصر به فرد ناظران نهاد مالی (ب

فاه از منظر تأثیر آن بر ر،ت. نظارت بر بخش بانکیها) به رسمیت شناخته شده اسزیربخش
تر است. پس الزم است نقش نظارتی از هاي دیگر اقتصاد حیاتیعمومی نسبت به اکثر بخش

مند شود. اما حفظ یکپارچگی نقش نظارتی چندان آسان هاي حاکمیتی با کیفیت بهرهرویه
قیقاً اش بسیار نامشهود است و دمنظور تضمین اثربخشینقش نظارتی بهنیست. معموالً

و چه مداخله مدارانچه مداخله سیاست،لههمین نامشهود بودن است که آن را در معرض مداخ
نیاز حکمرانی نظارتی خوب داشتن زیربناي پیش.]10[دهدقرار مینهادهاي مورد نظارت
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اند که عناصر زیربنایی حکمرانی نظارتی چهار مؤلفه تبیین کرده.]3[نهادي محکم است
. این چهار مؤلفه در دهدتشکیل میل، پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگیخوب را استقال

). استقالل و 2کنند (شکل شماره سطوح مختلف با هم تعامل دارند و یکدیگر را تقویت می
دو روي یک سکه هستند. شفافیت ابزاري براي محافظت از استقالل است. با ،پاسخگویی

شوند. همچنین شفافیت هاي مداخله کم میاتخاذ اقدامات و تصمیمات شفاف، فرصت
ابزاري کلیدي براي پاسخگویی است. شفافیت همچنین به ایجاد و حفظ یکپارچگی کمک 

کنند. ه از کارکنان نهاد بهتر حمایت میکند، به این معنی که با رویکردهاي مطرح شدمی
کنند. حمایت حقوقی از کارکنان نهاد در کنار استقالل و یکپارچگی همدیگر را تقویت می

ها هم از استقالل و هم یکپارچگی آنساي نهادود مقررات روشن براي نصب و عزل رؤوج
کنند. ا تقویت مینیز یکدیگر ریکپارچگی-کند. در نهایت، زوج پاسخگوییپشتیبانی می

اي حفظ یکپارچگی خود خاطر ضرورت پاسخگویی، دالیل بیشتري بررؤسا و کارکنان به
.]5[خواهد داشت

چهار رکن حکمرانی نظارتی:2شماره شکل

هاحاکمیت شرکتی براي نهاد ناظر بر بانکچگونگی تحقق حکمرانی نظارتی خوب؛ اصول - 3- 1
هاي نظارتی خود را با توجه در یک دهه و نیم گذشته، شمار زیادي از کشورها، سازمان

ها و ویژگیو توجه بهبازسازي کرده هاي مالی جهانی گرفتند که از بحرانهاییبه درس
ها نقش داشتند که از این اند. عوامل مختلفی در این بحراناصول حکمرانی را آغاز کرده

استقالل

شفافیت

یکپارچگی

حکمرانی نظارتی 

پذیري مسئولیت
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هاي اقتصاد کالن، ضعف ساختار مالی و دولتی نهادهاي تحتعموماً به عدم تعادل،میان
جاي تمرکز بر مدیریت ریسک بر اجراي استانداردهاي نظارت و حتی مقررات مالی (که به

شود. عنصر مشترکی که در بیشتر این موارد به چشم ري تمرکز داشتند) اشاره میحسابدا
هاي نظارتی است از جانب برخی سازمان- یا فقدان چنین اقدامی -خورد اقدام نامناسب می

از یک طرف،.]2[ها اتخاذ کنندیري از این بحرانکه نتوانستند تدابیر صحیحی را براي جلوگ
جاي تمرکز بر ین میان نقش داشتند که عمدتاً بهنونگذاري در اساختارهاي قدیمی قا

مدیریت و کاهش ریسک، بر اجراي استانداردهاي احتیاطی تمرکز داشتند که این امر 
شد. از طرف دیگر، ضعف موقعیت مالی هاي مرجع نظارتی میموجب محدود شدن تالش

براي انجام نظارت آن بخش مورد نیاز کارکنانبرخی واحدهاي نظارتی مانع از داشتن 
هاي کمیته بال پیرامون نظارت بانکی و ، با در نظر گرفتن توصیههمچنینگردید. می

هاي سنجش و کننده در عرصه نظارت مالی، مدلهاي سایر مراجع هدایتهمچنین توصیه
بر همین اساس، حکمرانی نظارتی .]1تحقق اهداف مرجع نظارتی وجود ندارد[برايارزیابی 

داده در جهان وهاي رخباالخص براي بخش بانکی با عنایت به نقش آن در بروز بحران
عنوان منبع حکمرانی در سطح ملی و فراملی مورد توجه بسیاري ها بههمچنین اهمیت بانک

ورد از کشورها قرار گرفت و مراجع نظارتی، چگونگی تحقق حکمرانی نظارتی خوب را م
همین جهت الزم است که مرجع نظارتی داراي ساختار بهبررسی و پایش قرار دادند.

هاي در همین راستا، انجمن ناظران بانک.]12[ی باشدحاکمیت شرکتی منسجم و مناسب
گروه کاري حاکمیت شرکتی براي مراجع نظارت بانکی را تأسیس نمود. هدف ،1قاره آمریکا

ی از طریق مبارزه با علل کمک به پیشگیري یا کاهش رخداد بحران مال،از این اقدام
ف خود براي فراهم کردن شده بحران و بهبود کیفیت نظارت و در راستاي اهداشناخته

طور کلی ارایه اصول ههاي نظارت و بشیوهها و منظور مبادله تجارب، دانش، ایدهمجمعی به
حکمرانی نظارتی خوب آن بود. این گروه منظورها بهتی براي نهاد ناظر بر بانکحاکمیت شرک
سند ]13، تهیه و منتشر نموده است[2015ها و رهنمودهاي خود را در سال کاري، توصیه

تحلیل اهداف و ساختار تجزیه و شده، مشتمل بر پنج بخش است، در بخش اول به یاد

1 Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA)
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اکم بر در بخش دوم ترکیب نهادي ح. شده استنظارتی پرداخته حاکمیت شرکتی مراجع
اهمیت شفافیت و ،در بخش سومظارتی مورد بررسی قرار گرفته است، همچنینمرجع ن

تحلیل شده است. در بخش چهارم، به اهمیت تجزیه وپاسخگویی در نهادهاي مذکور
استقالل مراجع نظارتی پرداخته و نهایتاً، در بخش پنجم، حمایت قانونی از ناظران بانکی 

عبارتند از:انجمن،این اي اساسی هتوصیهارایه شده است.
 هدف اصلی مراجع نظارتی باید ارتقاي ثبات نظام مالی و اعتماد مشتریان مالی به آن

باشد. ضمن این که اختیارهاي متفاوت واحدهاي نظارتی منطقه نیز باید لحاظ شود.
 هايمسئولیتساختار مرجع نظارتی باید اصالح شود تا بتواند به اهداف خود دست یابد و

هر بخش مرجع به روشنی تعریف شود.
کار انتخاب اعضاي نهادهاي حاکمیتی باید به استقالل آن کمک کنند و اعضایی انتخابوساز

شوند که داراي اقتدار تخصصی مورد نیاز هر منصب، حسن شهرت و عدم تضاد منافع باشند.
ي، پیرامون اهدافی که دنبال پذیرمرجع نظارتی باید فرآیند روشنی را براي مسئولیت

ها و عملکرد خود طراحی کرده و شفافیت داشته باشد و راهبردکند، کارکردها، می
موقع براي تمام ذینفعان فراهم آورد.اطالعات مناسب را به

ثیر نهادهاي عمومی، منافع بخش دولتی، منافع بخشظایف مرجع نظارتی نباید تحت تأو
رکنان در تحت نظارت، یا خود کاربران قرار گیرد. طبق قانون باید ناظران، مدیران و کا

هاي صورت گرفته با حسن ت اتخاذ شده یا مجازاتمنظور اقدامابرابر پیگیري قانونی به
نیت در حین انجام وظیفه حمایت شوند.

ظارت و قانونگذاري این موضوع را براي فرآیند نهاي قاره آمریکا،انجمن ناظران بانک
ها انتظار دارد که سند داند و همسو با انتشار بهترین شیوهبانکی بسیار حائز اهمیت می

نظارتی باشد که خواهان اتخاذ تدابیري براي حاضر مرجعی مناسب براي آن دسته از مراجع
در ادامه شرحی موجز از اصول حاکمیت شرکتی برايحکمرانی نظارتی خود باشند.بهبود 

شود.نهاد ناظر برگرفته از سند صدراالشاره ایفاد می
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هامروري بر اصول حاکمیت شرکتی براي نهاد ناظر بر بانک- 4- 1
هدف و ساختار حاکمیت- 1- 4- 1

کارگیري تدابیر حاکمیت شرکتی این است که عناصري از ساختار سازمانی و هدف از به
شوند شناسایی، سنجش، پایش و هایی که مانع تحقق اهداف آن میفرآیندها و شیوه

مدیریت شوند. بنابراین، اولین گام منطقی در شناسایی این روند این است که اهداف مرجع، 
ها را تحقق توان آنشود که آیا با ساختار حاکمیتی مورد اجرا میشناسایی و این امر ارزیابی

ترینهاي مختلف مورد بحث قرار گرفته است. متداولبخشید. اهداف مرجع نظارتی در زمینه
.استگري مالیها عبارتند از ارتقاي ثبات مالی، حفاظت از مشتري و کارآمدتر کردن واسطهآن

ی باشد که بر تحقق هایانجمن بر این باور است که تحقق اهداف ثانوي باید نتیجه تالش
هايثیر منفی نگذارد. اهداف ثانوي ممکن است مشتمل بر ترویج بهترین شیوههدف اصلی تأ

مدیریت ریسک در نهادها و تقویت رقابت و نوآوري در نظام مالی باشد. ساختار حاکمیتی 
رود. این ساختار بر اختیار شمار میمهمی در تحقق اهداف آن بهمرجع نظارتی عامل 

گذارد. از طرفی، اتخاذ ساختار حاکمیتی معین ثیر میارکنان مرجع و منابع انسانی آن تأک
براي تحقق اهداف کارکرد نظارتیاي ی آن تلقی شود بلکه وسیلهبراي مرجع نباید هدف نهای
بر بودن ساختار حاکمیتی خاص را بایدبنابراین مناسب. استبه کارآمدترین وجه ممکن
موقع و مستقل و کارآمدي فرآیندهاي مختلف کارکرد گیري بهحسب نقش آن در تصمیم

نظارتی و نیز شیوه حل مسائل در مرجع ارزیابی کرد.

ترکیب نهاد حاکمیتی- 2- 4- 1
اهمیت را دارد. ترکیب بدنه حاکمیتی مرجع نظارت بانکی امري است که بیشترین 

سازمانی مرجع نظارتی و نیز اجراي صحیح تمام وظایف ضروري سالمت رهبري و فرهنگ
گیري انتخاب شده بستگی دارد. انتخاب صحیح براي تحقق اهداف نظارتی به مراجع تصمیم

گیري از عناصر مهم حاکمیت شرکتی خوب در مرجع نظارتی است. عملکرد مراجع تصمیم
هاي مکعمدتاً، به داشتن اعضاي توانمندي بستگی دارد که بتوانند کخوب هیئت مدیره

هاي خود عمل نمایند. بدنه حاکمیتیصورت مناسبی به مسئولیتارزشمندي ارائه دهند و به
اي در زمینه موضوعات نظارتی مرجع نظارتی باید از افرادي تشکیل شود که تجربه گسترده
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باید ناپذیر باشد. بنابراین خدشهها در این زمینهآنگذاري داشته باشند و شهرتونو قان
ید گیرندگان برقرار شود. این سازوکارها بابراي انتصاب تصمیمسازوکارهاي شفاف و مؤثري

صورت روشن در قوانین و مقررات مشخص شوند. اما ترتیباتشامل معیارهاي فوق باشند و به
در قلمرو بانک مرکزي و خارج از آن اشاره ساختاري مختلف در نهادهاي نظارتی مبنی بر

دهنده شده است. وجود ترتیبات ساختاري مختلف در نهادهاي نظارتی اعضاي انجمن، نشان
بهترین مدل ساختاري براي نظارت وجود ندارد و مقتضی شرایط هر کشور این است که 
شوري، بازتابی از کار گرفته شده در هر کشود. چارچوب نظارتی بهیشنهاد میمدل مناسب پ

هاي منحصر به فرد آن کشور از جمله تجارب مالی، قانونی، بانکی و حقوقی و ترتیباتویژگی
نهادي آن است. موکداً، مناسب بودن ساختار خاص به اوضاع و احوال کشور در زمان خاص 

ه بستگی دارد. مطلوبیت حفظ نظارت در درون یا بیرون از قلمرو بانک مرکزي از دیرباز ب
ماعی در هاي دخیل در آن مورد بحث بوده است بدون آن که اجخاطر موضوعات و سیاست

باشد. مجال فرصت بر بررسی آن نمی،در پژوهش حاضرمورد آن صورت گرفته باشد و
توان گفت که هر دو ساختار نظارت بانکی داراي درجه متفاوتی از میطور کلی ولیکن به

به نهاد با توجهتواند کنترل و دسترسی متفاوت به منابع و استقالل است که این امر می
ناظر در هر کشوري تفاوت داشته باشد. ساختار انتخاب شده توسط هر کشور به اوضاع و 

هادي آن بستگی دارد.احوال خاص و نیز به ساختار قانونی و ن

پذیري و شفافیتمسئولیت- 3- 4- 1
مراجع نظارت بانکی در مسئولیت ارتقاي اعتماد عمومی به نظام بانکی مسئول هستند و 

براي عالوه بر این مسئولیت ارتقاي اعتماد به مراجع نظارتی کشور را بر عهده دارند. بنابراین 
اعضاي شبکه حفظ ایمنی و سالمت براي تمامهمین اندازه مراجع نظارت بانکی و نیز به

مالی کشور مهم است که با اصول حاکمیت شرکتی هدایت شوند و فعالیت نمایند. وجود 
کارهاي قوي وچارچوب مرجع حاکمیتی سالم در ساختار مراجع نظارتی که داراي ساز

ت اعتبار و باشند به ارتقاي ثبات بخش مالی و تقویپاسخگویی و سطوح مناسب شفافیت می
و در کل گذاران، پژوهشگران، دولتگذاران، سرمایهها، سپردهمشروعیت ناظر میان بانک

در 1در اصل باشد. (کید کمیته بال نیز میکه این مهم مورد تأنمایدمیان مردم کمک می
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بط بر اهمیت شفافیت و مرت» شناسیروش«در 2- 1و اصل » اصول اساسی«سند 
.]14[)استکید شدهپاسخگویی تأ

پاسخگویی
ف نیست و این که درك این نکته خیلی مهم است که پاسخگویی با کنترل متراد

تواند همزمان براي صورت مطلق وجود ندارد. مرجع نظارتی باید و میاستقالل هرگز به
نظارتی مرجع این دو مفهوم با هم ناسازگار نیستند.- اقدامات خود مستقل و پاسخگو باشد

نحو را بههاي خودشد تا بتواند مسئولیتتالش کند که از نظر مالی و عملیاتی مستقل باباید 
معناي از دست رفتن استقالل نیست. در دخالت انجام دهد. پاسخگو بودن بهمؤثري بدون 

واقع، رضایت مرجع نظارت بانکی به نظام سالم پاسخگویی سبب مشروعیت استقالل 
ها به ذینفعان این پیام را به مردم و فعالیتف، دستاوردهااي اهدااعالن دورهشود.می
دهد که نظام ارزیابی و پایش وجود دارد و  ناظر در عین مستقل بودن بابت اقدامات خود می

این خطر وجود دارد که بدون چارچوب مناسب پاسخگویی، مرجع نظارت پاسخگوست.
تواند در راستاي منافع عمومی، نمیتواند به نهادي بدون نظارت تبدیل شود کهبانکی می

دهد تا ع نظارت بانکی فرصت میخدمت نماید. چارچوب مناسب پاسخگویی به مرج
صورت منظم با ذینفعان خود ارتباط داشته باشد. مرجع نظارت بانکی در چارچوب به

راي اقدامات انجام داده بتواند مردم را از نقش خود در نظام بانکی کشور و پاسخگویی می
براي بازخوردي را ،کاروآگاه سازد. مرجع نظارت بانکی غالباً سازموریت خودانجام مأ

خود را هاياالت و نگرانیتوانند سؤذینفعان از طریق آن میکند کهذینفعان خود فراهم می
ته باشد که بسیاري از خاطر داشمرجع نظارت بانکی باید بهبه اطالع مرجع برسانند.

توانند به هاي خاصی از مردم نمیآنقدر تخصصی هستند که گروهشده،منتشر اطالعات
اطالعات مرتبط باید منتشر شود، ناظر باید تالش انی آن را درك کنند. هر چند تمامآس

توانند اي است که میگونهذینفعان بهارائه شده براي تمامکند تا مطمئن شود که اطالعات 
خود را از طریق آن برآورده سازند. مراجع نظارت بانکی با آن را درك کنند و نیازهاي

پشتیبانی فلسفه شفافیت شرکتی مؤثر و از طریق فراهم کردن اطالعاتی در مورد اهداف، 
توانند تعهد اخالقی یا اجتماعی ها و عملکرد خود میراهبردها، حاکمیت، ترتیبات، فعالیت

د. نظام پاسخگویی در صورتی که مایش بگذارنخود را به پاسخگویی به تمام ذینفعان به ن
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تواند نقشی حیاتی در تقویت مشروعیت و صورت مناسبی ساختاربندي شده باشد میبه
اعتبار مرجع نظارت بانکی ایفا کند و عملکرد و حاکمیت آن را بهبود ببخشد.

شفافیت
که شفافیت شایان ذکر است که شفافیت ارتباط تنگاتنگی با پاسخگویی دارد و این 

رود. استقالل، شفافیت، پاسخگویی و شمار میعنصر مهمی در ساختار حاکمیت مؤثر به
هاي اساسی اجراي چارچوب حاکمیتی مناسب هستند. استقالل به خودي یکپارچگی ستون

خود هدف نیست بلکه بخشی از ترتیبات حاکمیت بهینه است. به همین نحو، شفافیت نیز 
تواند اساسی از این ترتیبات است که در صورت اقدام صحیح میبه اشکال متعدد بخشی 

انضباط بازار را تقویت کند، اعتماد به مرجع نظارت بانکی را افزایش دهد و به ثبات بخش 
بدیهی است که مراجع نظارت بانکی باید محتاطانه توازن میان منافع عمومی مالی بیفزاید.

هاي نیاز آن مرجع به حفظ محرمانگی بخشدر شفافیت اقدامات مرجع نظارت بانکی و
خاصی از اقدامات آن برقرار کند. اعتماد به توانایی مرجع نظارت بانکی براي تضمین 

گذاري اطالعات تواند توانایی آن را براي کسب و اشتراكمحرمانگی نوع خاص اطالعات می
دهاي مالی تسهیل مرتبط نظارتی با ناظران دیگر بخش مالی و کسب اطالعات مهم از نها

) بر 1998در گزارش کمیته بال در مورد نظارت بانکی براي ارتقاي شفافیت بانکی (کند.
کید شده است. این سند راهنمایی کلی را قش شفافیت و افشا در بخش بانکی تأاهمیت ن

را هاي بانکی شفافی کند تا نظامها را تشویق میبانکی و قانونگذاران ارائه و آنبراي ناظران
هاي بانکداري ایمن ها با فراهم کردن ابزارهاي الزم براي تشویق شیوهایجاد کنند. این نظام

مراجع نظارت کند.و سالم به حفظ ثبات بلندمدت یکایک نهادهاي سیستم بانکی کمک می
خصوص موقعیت مالی، ها به افشاي عمومی اطالعات درنکبانکی عالوه بر تشویق با

ها و توانند با افشاي اطالعات در مورد بانکترتیبات حاکمیتی میسک و هاي مدیریت ریشیوه
منابع اطالعاتی و تحقیقاتی خود موجب تقویت انضباط بازار و ي بر مبنايرنظام بانکدا

هاي مختلفی انتقال ها و شیوهتوان از طریق کانالآگاهی عمومی شوند. این اطالعات را می
دهد تا بهتر بتوانند وضعیت نظام بانکی را در کشوري ن میداد. این امر به ذینفعان امکا

شود. معین درك کنند که این نیز موجب افزایش اعتماد به نظام بانکی و ثبات آن می
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گذاران، محققان، ناظران بخشی نظام مالی، سرمایهرسی به این نوع اطالعات براي سایردست
شود.ام بانکی کشور مفید واقع میدانشگاهیان و افراد عالقمند به کارکرد صحیح نظ

استقالل- 4- 4- 1
منظور از استقالل در مرجع نظارتی آن است که اهداف، ساختار، سازمان و عملیات آن 

مورد باشد. استقالل در مرجع نظارتی، عنصري اساسی براي عاري از مداخله خارجی بی
کند تا آن مرجع اهداف میامر کمک هاي نظارتی است زیرا این انطباق مناسب با فعالیت

را بدون مداخله یا انحراف دنبال کند.خود
استقالل مراجع نظارتی به میزان قابل توجهی :اهمیت استقالل در مراجع نظارت بانکی

المللی اهمیت یافته است. نتایج خوب حاصل از استقالل بانک مرکزي و در سطح بین
موجب افزایش توجه به استقالل مراجع نظارتی ها تدابیري براي افزایش استقالل آناتخاذ

شده است.
دولت و بخش شود که:عموماً مرجع نظارت بانکی در صورتی مستقل در نظر گرفته می

منظور کارکرد مناسب نظام ناظر به؛ (مالی) خارج از ضوابط قانونی در کار آن مداخله نکنند
طور کامل و بدون مداخله در دامنه اظر بهن؛ گذاري بر آن را داشته باشدبانکی، اختیار قانون

صالحیت خود از اختیارات و کارکردهاي سپرده شده استفاده کند و در صورت لزوم از 
ریزي مرجع نظارت بانکی براي برنامه؛ اختیار خود براي مجازات نهادها استفاده نماید

به استقالل در مرجع نظارتیدر واقع، .مند باشداي بهرهاز استقالل بودجهبایدهاي خودفعالیت
کند. نهایتاً شایان ذکر است که استقالل مرجع نظارت بانکی به تحقق اهداف آن کمک می

خودي خود امري مطلوب است و اهمیت استقالل مرجع نظارتی در اصول بال براي نظارت 
هر مرجع بانکی مؤثر مورد اذعان قرار گرفته است. در این اصول بیان شده است که 

هاي باید داراي استقالل عملیاتی، فرآیند«کند گیري که در نظارت بانکی شرکت میتصمیم
»عملکرد خود پاسخگو باشد.شفاف، حاکمیت سالم باشد و نسبت به اقدامات و

مفهوم استقالل با مفهوم خودمختاري تفاوت دارد. استقالل به :استقالل و خودمختاري
مشروعیت و اعتبار اشاره دارد که قدرت و اعتبار مرجع بانکی را اي، محیط نهادي، بودجه

کند. از طرف دیگر، خودمختاري به وضعیت نهادي اشاره دارد که درخصوص تضمین می
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شاخه اجرایی و کنگره یا ویژهبههاي عمومی، سلسله مراتب آن نسبت به دیگر شاخه
الزامی نیست که استقالل ناظر، با شود. در عمل، ، به بدنه نظارت بانکی اعطا میمجلس

رو باید تدابیر مناسبی در این نهادها همدیگر وجود داشته باشد. از اینخودگردانی آن با
براي حفظ و تقویت استقالل صورت گیرد. از منظر مفهوم استقالل، اجراي تکالیف 

جاد شده سپرده شده به مرجع نظارتی باید تنها معطوف به اهدافی باشد که براي آن ای
ثیر نابجاي مراجع عمومی، منافع که مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأآناست، بدون 

سیاسی، منافع بخش تحت نظارت یا کاربران نظام مالی قرار بگیرد. در این صورت است 
که اعتبار ناظر حفظ خواهد شد. اصول استقالل بر مبناي چهار عنصر اساسی مبنی بر 

اي نونگذاري، استقالل نظارتی و استقالل عملیاتی و بودجهاستقالل نهادي، استقالل قا
ستقیم بر اعتبار ناظر که غیرمباید در نظر گرفته شوندباشد. همچنین، عناصر دیگريمی
.گذارندثیر میتأ

که در آن اختیار، ساختار حاکمیتی و استوضعیت مرجع نظارت بانکیاستقالل نهادي:
مرجع یا کارگزار خارجی واگذار نشده باشد و در اختیار گذاري منابع انسانی به سیاست

مرجع ناظر باشد.
که در آن مرجع نظارت بانکی داراي قدرت الزم و استوضعیتیگذاري: استقالل قانون

گذاري عاري از نفوذ نحوي که کارکرد قانونگذاري احتیاطی است بهکافی براي قانون
انکی باشد.مستقیم یا غیرمستقیم بر منافع نظارت ب

 :که در آن مرجع ناظر بانکی اختیار الزم و کافی را براي استوضعیتیاستقالل نظارتی
هاي نظارتی خود داراست به نحوي که سازي و انجام فعالیتریزي، آمادهطراحی، برنامه

عاري از نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم بر اهداف نظارت بانکی باشد.
که در آن مرجع نظارت بانکی قدرت الزم و استوضعیتی: اياستقالل عملیاتی و بودجه

گذاري نهادي از طریق بودجه ریزي و اجراي سیاستکافی را براي طراحی، تدوین، برنامه
شده دارا باشد.مستقل ضمانت

نهایتاً این که استقالل مرجع نظارت بانکی ضرورتاً مستلزم سیستم صحیح شفافیت و 
پاسخگویی است. بدون چنین سیستمی، استقالل مؤثري وجود ندارد. 
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حمایت قانونی از ناظر- 5- 4- 1
مستلزم شرایط حداقلی از امنیت قانونی و عدم فشارهاي نامناسب در ايهر نوع حرفه

است. این امر در مورد کارکنان مرجع نظارتی نیز برقرار است. عملکرد اجراي تکالیف محوله
هایی مناسب مرجع نظارتی مستلزم حمایت قانونی صحیح در برابر اقدام قانونی براي فعالیت

شوند. الزم است مراجع عنوان تکالیف قانونی و نظارتی و با حسن نیت انجام میبااست که 
هاي اجتماعی یا جنایی نظارتی داراي حمایت قانونی مناسبی باشد که بدون ترس از مجازات

باید از اشخاص ثالث یا از نهادهاي تحت نظارت امکان انجام وظایف خود را داشته باشند. 
نونی براي ناظر در اصل اول اصول اساسی کمیته بال براي نظارت حمایت قاتوجه داشت که

در این خصوص به این یاصول اساسی معیارهایشناسروشبانکی مؤثر بیان شده است. در 
شرح ارائه شده است:

موجب قانون، مرجع نظارتی و کارکنان آن در صورت انجام وظایف خود با حسن نیت به-1
هاي خود مصونند.موریتم شده و یا مأدامات انجااقبراياز پیگیري قانونی 

یا حذفیات هاي دفاع از اقدامات خود و هزینهخصوص مرجع نظارتی و کارکنان آن در-2
.]13شوند[انجام شده در صورت انجام وظایف خود با حسن نیت محافظت می

روش تحقیق-2
به طراحی الگوي حکمرانی نظارتی اثربخش، کارا و مؤثر بر شبکه ،در پژوهش حاضر

بانکی پرداخته شد. از جمله مزایاي پژوهش حاضر، ارایه چارچوبی کاربردي براي حرکت در 
مسیر حکمرانی مقاوم نظارت بانکی و تحقق اهداف حکمرانی خوب و تلفیق آن با رشد و 

محیط کسب و کار مساعد بانکی باالخص در توسعه و رونق اقتصادي کشور عزیزمان و ایجاد
باشد که عالوه بر داشتن رویکردي بنیادي، رویکردي کاربردي نیز المللی میتعامالت بین

:شودشرح ذیل دنبال میلی پژوهش حاضر، اهداف ویژه اي بهدارد. در کنار هدف اص
ها و الزامات نها و منطق انتخاب آؤلفهها، روابط میان ملفهؤها، مشناسایی ویژگی

حکمرانی نظارتی؛
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 و سالمت نظام بانکی از تعیین رابطه دقیق حکمرانی نظارتی بانک مرکزي بر ایمنی
شرایط این بانک در چهار محور استقالل، پاسخگویی، شفافیت و انسجام و طریق احصاي

جایگاه آن در سلسله و یا پیوند حکمرانی؛
رانی نظارتی اثربخش، کارا و مؤثر بر اساس نتایج پژوهش براي حکمطراحی مدل بر

شبکه بانکی کشور.
سؤال اصلی پژوهش

کنون پژوهشی درخصوص حکمرانی نظارتی گرفته، تاهاي صورتاز آنجایی که با بررسی
کزي صورت نگرفته، طور خاص حکمرانی نظارتی بانک مرهدر نظام اداري و مالی کشور و ب

اقتصادي نظاماي که اهداف گونهنظارتی بهمدل بومی براي حکمرانی همچنین فقدان
سازي نویات مقام معظم رهبري پیرامون مقاومعتعریف شده در اسناد باالدستی و نظرات و م

جی در گذاران خارالمللی را براي حضور سرمایهبیناقتصاد ملی و تمهیدات و الزامات بانکی
د و از این حیث لمللی را فراهم آوراهاي کشورمان در عرصه بینکشور و متقابالً حضور بانک

عنوان تنها نهاد ناظر بر بانکی و بانک مرکزي بهخصوص جایگاه نظارتنیز تا به حال در
شبکه بانکی کشور و نقش و جایگاه آن در امر حکمرانی خوب پژوهشی انجام نشده است و 

این تحقیق لذا کمبود مبانی نظري پیرامون حکمرانی نظارتی و همچنین نظارت بانکی، 
شرح ذیل بود: ت بهاالجاي آن بر سؤاالت تحقیق متمرکز شد. سؤفرضیه نداشته و به

،کارآ و مؤثر بر شبکه بانکی کشور چیست؟ الگوي بهینه حکمرانی نظارتی نظارتی اثربخش
سؤاالت فرعی

اجتماعی، هاي حکمرانی نظارتی نظارت بانکی مطابق با شرایط فرهنگی، لفهها و مؤویژگی- 
سیاسی و اقتصادي کشورمان کدامند؟

هاي الگوي مزبور چیست؟ها، ارکان و شاخصروابط بین مؤلفه- 
ها چیست؟ها و روابط بین آنؤلفهمنطق انتخاب این م- 
طور کامل پیاده نمود تا اهداف مقرر در هتوان الگوي حکمرانی نظارتی بانکی را بچگونه می- 

المللی را محقق سازد؟قاومتی و الزامات بانکی بینهاي کلی اقتصاد مسیاست
سازي کارآمد و اثربخش الگوي مزبور چیست؟کارگیري و پیادهالزامات به- 
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باشد.داده بنیان میراهبردروش تحقیق پژوهش حاضر از نوع  کیفی است که مبتنی بر 
برايی بوده که جامعه آماري پژوهش، خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات و نظارت بانک

گیري گیري هدفمند و روش نمونههاي عمیق از روش نمونهي انجام مصاحبهگیري برانمونه
یافته ها مصاحبه به روش نیمه ساختارگلوله برفی استفاده شده است. ابزار گردآوري داده

و شوندمصاحبه انتخاب میبرايگروه اولیه ها به این شرح است کهدآوري دادهبوده و روش گر
گیري تا شوند و نمونهمصاحبه توسط همین گروه معرفی میبرايهاي بعدي سپس گروه

نفر از 21یابد که پژوهش به اشباع نظري و کفایت برسد. در مجموع با زمانی ادامه می
احث مطرح خبرگان عرصه بانکداري و نظارت بانکی کشور مصاحبه انجام شد. برمبناي مب

است.1شرح جدول شماره بهشده، نوع تحقیق حاضر

نوع تحقیق حاضر:1شمارهجدول
فاز کیفیمبناي طبقه بندي

اکتشافیهدف تحقیق
بنیادينتیجه تحقیق

کیفیهاي تحقیقداده

براي سنجش پایایی پژوهش، از روش پایایی باز آزمون استفاده شده است. براي محاسبه 
عنوان نمونه انتخاب شده انجام گرفته چند مصاحبه بههاي پایایی بازآزمون از میان مصاحبه

شوند. سپس کُدهاي فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاري میدر هاآنو هر کدام از 
روش شوند. ها با هم مقایسه میمشخص شده در دو فاصله زمانی براي هر کدام از مصاحبه

ها،رود. در هر کدام از مصاحبهکار میارزیابی ثبات کدگذاري پژوهشگر بهبازآزمایی براي 
و کدهاي غیرمشابه با »توافق«کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان 

هاي انجام گرفته شوند. روش محاسبه پایایی بین کدگذاريمشخص می»عدم توافق«عنوان 
توسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب است:

پایایی بازآزموندرصد  2تعداد توافقات 
تعداد کل کُدها

= 100  %
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عنوان ها، چند مصاحبه بهحبهدر حین انجام این تحقیق و در جریان کدگذاري مصا
روز مجدد کدکذاري شد. با مراجعه به کدهاي اولیه با مراجعه به 30نمونه در یک فاصله 

دست آمد.به2ها و کدهاي مجدد آنها جدول شماره اولیه استخراج شده از آن مصاحبهکدهی

میزان درصد پایایی از روش کدگذاري مجدد: 2جدول شماره 

تعداد عدم تعداد توافقاتتعداد کل کدهاعنوان مصاحبهردیف
توافقات

پایایی بازآزمون 
(درصد)

1P33214887%
2P4199494%
3P122310486%
4P14167387%

%90401988کل

روزه30شود تعداد کل کدها در فاصله زمانی محاسبه می2شماره گونه که در جدولهمان
است. با این 19و تعداد کل عدم توافقات برابر 41و تعداد توافقات بین کدها برابر 90برابر 

درصد است که با توجه به 88هاي این تحقیق برابر با ف، پایایی باز آزمون براي مصاحبهوص
مورد ها درصد است بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاري60این که میزان این پایایی بیشتر از

و همراه نحوه کدگذارها بهسه مورد از رونوشت مصاحبهپژوهش حاضر در]16یید است.[تأ
گرفت که با اعمال نظرات و تأیید مطالب قرار مدل برخاسته در اختیار مصاحبه شوندگان 

یید کردند. روش رسیدن به آن را تأها کلیت مدل و روشهاي آنبرداشت شده از مصاحبه
پردازيذاري نظري (برگرفته از روش نظریهها در پژوهش حاضر، روش کدگتحلیل دادهتجزیه و 

از کدگذاري باز، محوري و انتخابیهاي کیفی نیز با استفاده عبارتی، دادهبنیان) است. به-داده
و ملزومات انجام هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Atlastiافزار در نرم

و در نهایت به شناسایی عوامل کلیدي حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر مدل نائل شد.
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پژوهشالگوي- 3
هاي عمیق نیمه ساختارحاصل از مصاحبههاي در پژوهش حاضر، با تجزیه و تحلیل داده

یافته با خبرگان و صاحب نظران سعی شد تا الگوي حکمرانی نظارتی کارا، اثربخش و مؤثر 
ها در سه مرحله کدگذاري باز، بر شبکه بانکی کشور ارایه شود. روند تجزیه و تحلیل داده

مدل نهایی تحقیق ارایه گانه کدگذاري،محوري و انتخابی انجام شد. در انتهاي مراحل سه
و مشروح الگوي داده بنیاد4شمارهشمایی از الگوي پارادایمی و شکل3شمارهشد. شکل

باشد. الگوي پارادایمی حکمرانی نظارتی مقاوم شبکه بانکی می

نتایج و بحث-4
هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوي حکمرانی نظارتی کارا، اثربخش و مؤثر بر شبکه 

هاي اسی و اقتصادي کشورمان بود. دادهمطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیبانکی
و بنیاد از طریق کدگذاري اولیه، محوريدادهراهبردپژوهش از طریق روش کیفی مبتنی بر 

و دست آمدهب3شمارهشرح شکلتحلیل شدند و الگوي پارادایمی بهانتخابی تجزیه و 
ارایه شد. در ادامه به 4شمارهسپس الگو و مدل مشروح و نهایی تحقیق مبتنی بر شکل

شود. االت تحقیق پرداخته میدست آمده در راستاي پاسخ به سؤهشرح مدل نهایی ب

مروري بر مدل داده بنیاد الگوي حکمرانی نظارتی مقاوم بر شبکه بانکی کشور- 1- 4
االت ز تحقیق حاضر در حقیقت پاسخ به سؤالگوي برآمده ابا مروري بر مدل و شرح 

4و 3هاي شده با عنایت به شکلشود. بر همین اساس، در وصف مدل یادتحقیق داده می
که حکمرانی نهاد ناظر اهمیت باالیی دارد؛ شودگیري مینتیجه
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پارادایمی حکمرانی نظارتی مقاوم بر شبکه بانکیالگوي: 3شمارهشکل

شرایط علی:
و ساختاراهداف -

:اکمیتی نظارت بانکیح
فه سازمانیؤلم
بسترهاي مدیریتی
:حمایت قانونی از ناظر-
همراهی و حمایت
امنیت ناظر
:شرایط مساعد محیطی-
هااستفاده از فرصت
عزم ملی

:ايشرایط زمینه
:استقالل-
نهادياستقالل
نظارتیاستقالل
سیاسیاستقالل
ايبودجهاستقالل
:پذیريمسئولیتوپاسخگوییوشفافیت-
مقرراتیعملیاتشفافیت
ايرویهشفافیت
تعاملیشفافیت
اينشریهشفافیت
پاسخگویی
پذیريمسئولیت
:یکپارچگیوهماهنگی-
سیستمیتفکر
هماهنگی
یکپارچگیوانسجام
:بهترگذاريمقررت-
ضرورت
سادگی
اجراانسجام و ضمانت
:آوريتاب-
تدبیر
استحکام

پدیده محوري:
حکمرانی نظارتی مقاوم بر 

شبکه بانکی

گر یا شرایط مداخله
میانجی:

:محیطیپچیدگی-
ساختار نظام مالی
ساختار نظام بانکی
بسترهاي قانونی
محیطیفشارهاي
:هاي سازمانیقابلیت-
نیروي انسانی دانشی
بسترسازي سازمانی
 مانایی سیستم موجود

نظارت بانکی

راهبردها:
بازنگري قوانین و مقررات-
تنقیح قوانین و مقررات -

بانکی
طراحی سیستم -

یکپارچهسیاستگذاري مالی
سازي سیستم نهادینه-

یکپارچهسیاستگذاري مالی
اصالح نظام مالی-
اصالح نظام بانکی-
تقویت نظارت بانکی-
فرهنگ سازي و -

سازي نظارت بانکینهادینه

:پیامدها
:پیامدهاي سازمانی-
نظارتی خوبحکمرانی

نظارت بانکی
افزایش عملکرد
اعتبار بهبود جایگاه و

نظارت بانکی
:پیامدهاي فراسازمانی-
 حکمرانی خوب دولت
توسعه پایدار
تحقق اهداف علیه اقتصادي
رشد و توسعه اقتصادي
توسعه اجتماعی
سازي ملیمقاوم
سازي اقتصادمقاوم
ثبات و سالمت اقتصادي
تقویت نظام مالی
سازي شبکه بانکیمقاوم
 ثبات و سالمت نظام

بانکی
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مدل داده بنیاد الگوي حکمرانی نظارتی مقاوم بر شبکه بانکی:4شمارهشکل

هاي سالم در چرا که نهادهاي نظارتی نقشی کلیدي در نظارت کارآ و مؤثر بر اجراي رویه
این هدف، نهادهاي نظارتی خود نیز کنند. براي دستیابی بهنهادهاي واسطه مالی بازي می

یت عبارتی توجه به اصول حاکمی سالمی ایجاد و اعمال نمایند بههاي حاکمیتباید رویه
شود. از ی مظارتی خوب نهاد ناظر محسوب میشرکتی نهاد ناظر که خود الزامی بر حکمران

] کانالی که حکمرانی نظارتی از طریق آن به حاکمیت خوب بخش 18[)2007منظر هارم (
ها براي اطمینان از حکمرانی گیرد. دولتشود از اعتبار نهاد ناظر تأسی میمالی منتهی می

گذاري و نظارت عناصر اند. بنابراین، مقرراتگذاري و نظارت اقدام کردهبانکی مؤثر به مقررات
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توان می،کند. از این جاتند که چه کسی بر نظارت، نظارت میاصلی پاسخ به این سئوال هس
گذاري] بیان کرده است، نقش اصلی مقررات19[)2000گونه که هالمی (نتیجه گرفت که همان

ویژه از طریق پرداختن به مسائل حکمرانیویژهبهو نظارت تقویت حکمرانی نهادهاي مالی 
ؤثري صورت متوان بهي حکمرانی استاندارد نمیکارهاورا بدون سازهاست و این کارآن

گذار و نظارتی که براي پرداختن به نقاط ضعف هاي مقرراتانجام داد. بنابراین سازمان
گذاران مقررات«شوند باید در وهله اول، هاي حکمرانی بانکی وارد عرصه میچارچوب
ها اصوالً از اصالح کاستیگذارانی که منطق وجودي خود را باشند یعنی مقررات» حکمرانی

هاي حاکمیتی نظارت باید مبتنی برها گرفته باشند. در واقع رویهدر حکمرانی بانک
هاي نظارتی باید از مشیعبارتی رویکردها و خطچارچوبی استاندارد، منعطف و پویا باشد. به

هاو در تدوین سیاستها و تغییرات محیطی برخودار باشدآوري الزم در مقابل تکانهانعطاف و تاب
نماید که از استحکامنگري مورد تأکید بوده و ضروري میهاي نظارتی تدبیر و آیندهمشیو خط

پذیري الزم با تنظیم مقرراتی سختگیرانه و در عین حال منعطف همواره مورد و توان آسیب
گذاريها باشد که همان مقرراتبر بانککنندگان مقررات در نهاد ناظرتوجه سیاستگذاران و تنظیم

نماید که سازي ملی، حایز اهمیت میمنظور حکمرانی خوب و مقاومبهتر است. لذا به
هاي نهادي و هاي کلی کشور و برنامهحکمرانی نظارتی بانک مرکزي در راستاي سیاست

تواند میحاکمیت بخش دولتی خوب نزیراهنجاري دولت، مقاوم، منعطف و تقویت شود. 
بدون حکمرانی خوب نظارت بانکی پایدار بماند و بالعکس. بنابراین، الزم است نهاد ناظر از 

نیاز حکمرانی نظارتی خوب نهاد ناظرمند شود که پیشهاي حاکمیتی با کیفیت بهرهرویه
چهار مؤلفه که عناصر زیربنایی حکمرانی نظارتی خوب داشتن زیربناي نهادي محکم است و

يسو. از استدهند عبارتند از: استقالل، پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگیشکیل میرا ت
هاي اهداف و ساختار حاکمیتیاز جمله اصول حاکمیت شرکتی براي نهاد ناظر مقوله،دیگر

نظر دارد. با این وصف، الزمه پاسخگویی و شفافیت مدآن و حمایت قانونی از ناظران را هم 
با چرا کهمرکزي امري ضروري است بانکاستقاللدر این رابطهباشد کهاستقالل می

قالل در سیاستگذاري با استتواندمیو به تبع آن حوزه نظارت مرکزي بانکتحقق این مهم، 
اطمینان بازار و متعهد به اهداف و پولی و بانکی، همراه با مدیریت انتظارات و کاهش عدم

نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورها و مقررات نظارتی مشخص و بدون تغییر،سیاست
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ارتی و ایمنی و سالمت و ثبات بازار پولی و بانکی کشور را تعهد نماید و به نظایجاد کند 
کارآمدي سیستم اقتصادي اي که گونهدست یابد بهيورکارآ، اثربخش و به بیانی دیگر بهره

منظور دستیابی به موفقیت در موضوعاتی نظیر شفافیت،. بر این اساس، بهافزایش دهدکشور را
سمت استقالل بانک مرکزي الزامی است. ویی، یکپارچگی و انسجام، حرکت بهپاسخگ

گیريبندي و نتیجهجمع- 5
در واقع، پژوهش حاضر، ضمن ارایه الگوي حکمرانی نظارتی مقاوم بر شبکه بانکی کشور، 

گذاريیمشگذاري و خطفرایند نظارت بانکی، مقرراتتقاياربراي هاي مدونی کارراهبه ارایه
ع در هر ها و ادبیات موضواست. از طرفی، در نظریهبهتر و حکمرانی خوب مبادرت نموده

ناظر یا حکمرانی نظارتی نهادهاي حاکمیت شرکتیها و ویژگیلفهامون مؤتحقیقی پیر
ذیري و پعاد استقالل و پاسخگویی، مسئولیتها، تنها به ابباالخص نهاد نظارت بر بانک
ی و همچنین لزوم توجه به حمایت قانونی از ناظران و تبیین شفافیت و انسجام و یکپارچگ

زي شبکه ساشاره شده است. از سویی، درخصوص مقاومساختار حاکمیتی آن ااهداف و 
ت پذیرفته است ولی و مطالعات بسیاري صورهاها، گزارشبانکی و حاکمیت شرکتی آن

ده است. از طرفی، از سال کنون گزارشی منتشر نشسازي نهاد ناظر بر آنها تاپیرامون مقاوم
خصوص اي بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد درتوسعههايتاکنون اغلب گزارش2012

سازيطور خاص پیرامون مقاوماوم در عرصه ملی بوده است اما بهآوري ملی و حکمرانی مقتاب
طور خاص نظارت بانکی تا کنون شاخصی ارایه نشده است که در تحقیق نهادهاي ناظر و به

گذاري بهتر هاي مقرراتآن ویژگیهايمطالعه واقع شد و نتایج و یافتهحاضر این مهم مورد
تدبیري و استحکام آوري مبنی بر پرادگی، انسجام و ضمانت اجرا و تابمبتنی بر ضرورت، س

مراجع طور کلی تماممقررات ناظر بر شبکه بانکی و بهها ومشیها، خطدر تنظیم سیاست
دست هي حکمرانی بسازهاي مقاومؤلفهها و معنوان ویژگیگذار در سطح کالن بهسیاست

دست گفته، پاسخ هر یک از سؤاالت تحقیق با توجه به نتایج بهمراتب پیشآمد. با عنایت به 
شود: شرح بیان میاین آمده به
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ال اصلی پژوهش حاضر مبنی بر این که الگوي بهینه حکمرانی نظارتی در پاسخ به سؤ
داده که مدل شودوري مییادآکه بانکی کشور در چیست، اثربخش، کارآ و مؤثر بر شب

باشند که پاسخ سوال یاد شده می4و 3هاي هاي تحقیق شکلبنیاد مستخرج از داده
شرح آن پیشتر از نظر گذشت.

هاي حکمرانی نظارتی لفهؤها و مال فرعی اول مبنی بر این که ویژگیدر پاسخ به سؤ
بانک مرکزي مطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشورمان کدامند، 

، هاي تحقیق مبنی بر استقاللاي مستخرج از دادهکه شرایط زمینهشودگیري مینتیجه
گذاري بهتر و پذیري، هماهنگی و یکپارچگی، مقرراتشفافیت و پاسخگویی و مسئولیت

باشد.ؤال مزبور میآوري، پاسخ ستاب
هاي و شاخصها، ارکان لفهؤال فرعی دوم مبنی بر این که روابط بین مدر پاسخ به سؤ

هايمشروح داده بنیاد مستخرج از دادهکه مدل شودنشان داده میالگوي مزبور چیست، 
نظر گذشت.باشد که شرح آن پیشتر از ) پاسخ سؤال یاد شده می5شماره تحقیق (شکل

ها و روابط بین بنی بر این که منطق انتخاب این مؤلفهال فرعی سوم مدر پاسخ به سؤ
تحقیق منطق و خردمایه که ادبیات بیان شده درشودنشان داده میها چیست، آن

هاي مدل داده بنیاد برآمده از تحقیق حاضر را شرح داده است.انتخاب مؤلفه
توان الگوي حکمرانی نظارتی بنی بر این که چگونه میال فرعی چهارم مدر پاسخ به سؤ

هاي کلی اقتصاد مقاومتی و طور کامل پیاده نمود تا اهداف مقرر در سیاستهبانکی را ب
هاي تحقیق مبنی سازد، راهبردهاي مستخرج از دادهالمللی را محققالزامات بانکی بین

طراحی سیستم سیاستگذاري، مقررات بانکیبازنگري قوانین و مقررات و تنقیح قوانین و بر 
، اصالح نظام بانکی، چهرسازي سیستم سیاستگذاري مالی یکپانهادینه، چهرمالی یکپا

باشد.ؤال مزبور می، پاسخ سسازي نظارت بانکیسازي و نهادینهفرهنگو تقویت نظارت بانکی
سازي کارآمد و کارگیري و پیادهپنجم مبنی بر این که الزامات بهال فرعی در پاسخ به سؤ

هاي تحقیق مبنی بر اهداف و مستخرج از دادهچیست، شرایطاثربخش الگوي مزبور
ساختار حاکمیتی نظارت بانکی، حمایت قانونی از ناظر و استفاده بهینه از شرایط مساعد 

تخرج همچنین راهبردهاي مساي و میانجی و حیطی و همچنین ایجاب شرایط زمینهم
باشد.ؤال مزبور میهاي تحقیق، پاسخ سدادهاز 
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بازنگري قوانین و نهایتاً، راهبردهاي ارایه شده در مدل داده بنیاد تحقیق مبنی بر 
، چهرطراحی سیستم سیاستگذاري مالی یکپا، مقررات و تنقیح قوانین و مقررات بانکی

و تقویت نظارت بانکی، اصالح نظام بانکی، چهرسازي سیستم سیاستگذاري مالی یکپانهادینه
منظور قع پیشنهادات برآمده از تحقیق بهدر واسازي نظارت بانکیسازي و نهادینهفرهنگ

اشد که بسازي الگوي حکمرانی نظارتی مقاوم بر شبکه بانکی کشور میایجاد تغییر و پیاده
توان میسناد باالدستی تبیین شده است،اقتصادي که در ادر پرتو آن به اهداف عالی نظام

دست یافت. 
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