اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ
خداوند آفریدگار همه چیز است
و حافظ و ناظر بر همه اشیا است.
زمر62 ،
2

سیر مفاهیم اساسی بحث

تفاوت در
ماهیت،
کارکرد و
ابعاد نظارت
3

تفاوت در
بسته های
سیاستی
نظارتی

تفاوت در
قانون

بانک
بانک
توسعه ای تخصصی

4

بانک تخصصی
(از منظر بانک مرکزی)
بانک توسعه
ای
(از منظر دولت)
5

بستر قانونی بانک های توسعه ای




6

الف) بند  22از ماده  7سیاست های کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی:
 گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیتت تولیتد م تی و کتاهش
هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی توستعه
ای و بیمه ای.
ب) قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی:
 تبصره  4ماده  :3سازمان های توسعه ای مجازند منابع داخ ی خود را با اولویت به صتورت وجتوه
اداره شده نزد بانک های توسعه ای دولتی برای اعطای تسهیالت یا کمک به طرح های مصتوب
در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و بخش های غیردولتی اختصاص دهند.
 مطابق با تصویب نامه کمیستیون مووتوا اصت  138قتانون اساستی متور  88/05/24هیتأت
وزیران :منظور از سازمان های توسعه ای موووا تبصره  3بند الف ماده  3قانون مذکور ،ستازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معتدنی ایتران ،بانتک
توسعه صادرات ایران ،بانک صنعت و معدن ،بانک کشاورزی ،بانک مسکن ،بانک توسعه تعاون و
شرکت م ی صنایع پتروشیمی می باشد.

بستر قانونی بانک های تخصصی
 الیحه قانونی اداره امور بانکها(ماده :)1
 در اجرای قانون م ی شدن بانکها و موسسات اعتباری ،از تاریخ تصویب ایتن قتانون ک یته
بانکهای کشور اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و بانکهای دولتی سابق و م ی شتده
بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.
 قسمت ششم(گروه بندی بانکها) -الیحه قانونی اداره امور بانکها(ماده :)17
 مجمع عمومی بانکها میتواند نسبت به گروهبندی و ادغتا بانتکهتا اعتم از بانتکهتای
تخصصی ،تجاری و همچنین تأسیس بانکهای جدید برحسب ورورت اقدا نماید.
 الیحه قانون پولی وبانکی کشور(مصوب  -)1339بند ی ماده 65
 در مورد بانک های تخصصی انجا عم یاتی برای غیر آنچه که در اساسنامه آنها ذکر شتده،
ممنوا می باشد.
 لوایح قانون بودجه و قانون برنامه های پنج ساله توسعه

7

بستر معرفی بانک های تخصصی -توسعه ای
 پیش نویس طرح تحول نظام بانکی
 طبقه بندی بانک هتا بته اهتار گتروه بانتک

تجتتتاری ،بانتتتک قتتتر

الکستتتنه ،بانتتتک

تخصصتتی -توستتعه و بانتتک جتتامع صتتورت

گرفته است.
8

تمایز در بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی
نر سپرده قانونی کمتر(در قالب سیاست های پولی بسته های اعتباری)

اعطای  90درصد تسهیالت در بخش مربوطه(در قالب سیاست های
اعتباری بسته سال  1390و ماده  5از سیاست های پولی بسته سال
)1389

تعیین سقف و نر تسهیالت در بخش های تخصصی(در قالب سیاست
های اعتباری بسته های سیاستی)

ابزارهای خاص تجهیز و تخصیص منابع(ماده  11از فص سو  -سیاست
های اعتباری بسته سال )1389
9

ورورت وجودی

مأموریت
10

• مأموریتتت بانتتک هتتای
توستتعه ای پشتتنی انی از
طرح هایی است که برای
کشتتور و متتردم اهمیتتت
دارند و مستنلمم ریستک
زیتتاد ،ستترمایه گتت اری
ستتننیو و بتتازدهی کتتم
هسنند.

• ضترور وجتتودی بانتتک
های توسعه ای به عنوان
ابمار اعمال سیاست های
توسعه ای دولت ،کمتک
بتته توستتعه و تکمیتتل و
ایجتتتتتاد واحتتتتتدهای
اقنصتتتادی ،تشتتتوی و
ترغیب بخش خصوصی،
بکتتتارگیری صتتتحی و
برنامه ریمی شده منتابع
محتتدود متتالی در قالتتب
اهداف و وظایف توستعه
ای است.

ماهیت

بانک توسعه ای

• بانتتتتک هتتتتای توستتتتعه ای
موسستتاتی متتالی و اعتبتتاری
هستند کته بته تجهیتز منتابع
متتالی ب ندمتتدت و کتتم هزینتته
اقدا می نمایند تا آن را توسط
ختتود ،دیاتتران یتتا مشتتترکا در
راستتتای اهتتدان برنامتته هتتای
توسعه اقتصادی کشور به نکتو
مط وبی سرمایه گذاری نمایند.
• ماهیت توسعه ای بودن ایجاب
می کند همواره ایتن نهادهتا از
حمایتتت هتتای متتالی ،فنتتی و
خدمات دولت برخوردار شوند.

اهداف بانک های تخصصی-توسعه ای

خرد

عمدتا معطون به تقویت ویژگیهای
کارآفرینی با تدارک منابع مالی نسبتا
ارزان در میان مدت و ب ندمدت

تشویق و ترغیب بخش اقتصادی

11

کالن

رابط بین مراجع سیاستاذار و
برنامهریز دولتی و شرکتهای
اقتصادی

عام انتقال سیاستها و اهدان
برنامههای توسعه دولت به شرکتها
و از طرن دیار ،مسئولیت انتقال
مسای و مشکالت اجرایی شرکتها
به مراجع سیاستاذار

وظایف بانک های توسعه ای در سطح کالن

حمایت از الاوی خاصی از مصرن
حمایت از نوا خاصی از صنایع مثال صنایع سبک یا صنایع سناین ،صنایع مصرفی یا صنایع واسطهای و...
حمایت از سرمایهگذاری در مناطق خاصی از کشور نظیر مناطق حاص خیز کشاورزی یا مناطق مکرو
حمایت از بخشهای اقتصادی خاص و راهبردی نظیر کشاورزی ،صنعت ،مسکن و خدمات.

حمایت از سیاست جایازینی واردات و یا توسعه صادرات

12

وظایف بانک های توسعه ای در سطح خرد
تجهیز منابع با کاربرد روش های جدید و ابزارهای نوین و تخصیص با در نظر گرفتن هزینه فایده اقتصادی واجتماعی

بررسی طرحهای مناسب و موجه برای سرمایهگذاران بالقوه بخش خصوصی و تشویق بخش خصوصی

اعطای اعتبار و تسهیالت با نر ترجیکی و عام غیرمستقیم اعطای یارانه مالی به بخش هدن

ارایه پیشنهادات اصالحی در زمینه برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت

صدور ومانتنامه و خدمات بانکی برای تراکنش های اشخاص و شرکت های مدنظر
ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین الم ی و بانک های خارجی و فراهم آوردن شرایط بکارگیری منابع ارزی با هزینه مناسب
13

ابزارهای تجهیز و تخصیص در بانک های
تخصصی
•
•
•
•
•
•

منابع دولت
سرمایه بانک
سپرده های تعهدی
گواهی سپرده عا و خاص
اوراق پروژه مکور(صکوک)
منابع سایر بانک ها

ابزارهای تجهیز
14

•
•
•
•

اعطای تسهیالت در قالب عقود مشارکت
مدنی و حقوقی
فروش اقساطی
اجاره به شرط تم یک
سرمایه گذاری

ابزارهای تخصیص

ویژگی متمایز بانک های تخصصی
امکتتان پیتتاده ستتازی
واقعی عقود با ماهیت
اسالمی حستب نتوا
بخش تخصصی نظیر
مشارکت ،استصناا و
اجاره

15

تکمی ارخه زنجیره
ارزش میتتان تتتأمین
کننده متالی(جامعته و
دولت) ،سازنده(توسعه
دهنتتتتتتتتتتتتده) و
خریدار(جامعه هدن)

وجتتود شتترکت هتتای
ابتتزاری در راستتتای
عم یتتتتات توستتتتعه
ای(بخشتتتتتتتتتی از
عم یتتتتتات) و دارای
ماهیتتتت متفتتتاوت از
شتترکت داری بانتتک
های تجاری

تجهیز منابع از طریق
ستترمایه ،وجتتوه اداره
شتده و ستپرده هتای
تعهتتتدی و بنتتتابرین
تمایز در ف سفه سپرده
قتتتتانونی ،ت تتتتمین
ستتتتپرده و رهینتتتته
تسهیالت اعطایی

بدنتتتته کارشناستتتتی
متخصص بتا نظتارت
بر مراح اجرای یک
طرح به منظور توسعه
اقتصادی کسب و کار
خاص

نمونه (بانک مسکن)

16

از منظر
تخصصی

• مطابق با ماده  3اساسنامه
بانک مسکن

از منظر
توسعه ای

• نااه توسعهای دولتها جهت
اجرای قانون اص  44ق .ا

مصداق های اعمال نظارت و کنترل متفاوت
در بانک مسکن

17

حساب سپرده
تعهدی(صندوق پس انداز
مسکن)

تسهیالت
اعطایی(تسهیالت خرید و
ساخت)

ماهیت .نر سود سپرده.
دوره انتظار

سقف مب غ .نر سود
تسهیالت .سررسید

سپرده قانونی کمتر

سود سپرده های عادی

ده درصد /دو درصد

تفاوت در نر

مفهوم شناسی نظارت
اعمال مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات از پیش تعیین شده به منظور اجرای هر اه بهتر امور توسط بانک ها و موسسات اعتباری
و حصول اطمینان از مطابقت عم یات با هدن های مدنظر و اقدامات اصالحی جهت ج وگیری از بروز یا تکرار انکرافات احتمالی و
حصول نتیجه مط وب

نظارت و کنترل فراهم کننده اطالعات مفید ،دقیق ،شفان برای مدیریت کارا و اثربخش است که اجرای صکیح آن موجب رسیدن
سازمان به اهدافش می شود .هدن از نظارت حفظ حقوق ذینفعان است .عالوه بر آن می توان شناسایی نقاط قو و
ضعف و ارائه راهکارهایی برای به ود شیوه عملیاتی و حل ریشه ای معضال را برشمرد.

امروزه با تغییر الاوهای کنترلی شایسته است اداره و نظارت بانک ها متناسب با ارزش و خطوط کسب و کار متنوا آنها صورت گیرد.
نظارت بانکی به دنبال آن است که ومن حفظ سالمت بانک های سالم ،مراقب باشد که ورشکستای بانک های ناتوان ،منجر به
بکران بانکی نشود.

18

انواع نظارت های بانکی
نظارت عالیه یا عمومی ،اعمتال نظتارت بتر سیاستت
های پولی و اعتباری که مختص بانک مرکزی است.

نظارت اداری ،نظارت از لکاظ حسن اداره امور بانتک
که به عهده مدیران بانک هاست.

نظارت عم یاتی ،نظارت بر نکوه مصترن و بازگشتت
منابع که برعهده کنترل های داخ ی است.
19

ضرورت نظارت بر بانک ها
بانک ها بدلی ماهیت و پیچیدگی فعالیت ،به طور ذاتی آسیب پذیرند و از ریسک های
متعددی برخوردارند.

بانک ها مهمترین مجرای اعمال سیاست های اقتصادی دولت هستند.

اخالل در سالمت فعالیت بانک ها می تواند ادامه حیات اقتصادی کشور و در ک بر ثبات
سیاسی/اجتماعی جوامع اثرگذار باشد.

بانک ها صرفا با اتکا بر منابع خود فعالیت نمی کنند و بخش عمده ای از منابع آنها متع ق
به سپرده گذاران است.

بروز مشک حاد برای یک بانک یا ورشکستای آن موجب ایجاد تهدید جدی برای سایر
بانک ها ،اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی است(بکران بانکی اخیر گواهی بر این مدعاست).
20

الیه های نظارتی
الیه اول(نظارت درون سیستمی)
کنترل های داخ ی(فرآیندهای
کاری اطمینان بخش که مت من
خود کنترلی فعالیت هاست)

الیه دو (نظارت درون سیستمی)
الیه سو (نظارت بیرون سیستمی)

حسابرسی داخ ی(ارزیابی ادواری و
اطمینان از کفایت و صکت کنترل حسابرس و بازرس مستتق (حفتظ
های داخ ی)
حقوق صاحبان سها )
نظارت بانک مرکزی(حفتظ منتافع
سپرده گذاران)

21

ابعاد نظارت
نظارت درونی

نظارت درونی

(ساختار اعمال نظارت)

(کمیته های اعمال نظارت)

نظارت بیرونی

بازرسی
کمیته عالی ریسک

بانک مرکزی

حسابرسی داخ ی
مدیریت ریسک
کمیته حسابرسی

مدیریت مبارزه با پولشویی
22

سازمان حسابرسی

بازرسی در بانک های تخصصی -توسعه ای

تع ق سرمایه بانک ها به دولت و وجود سپرده های اشخاص نزد بانک ها
ایجاب می کند که ساختار اداری و سازمانی بانک ها به شک ی باشد که
حقوق دولت و سپرده گذاران در بانک حفظ شود.

سه هدن ک ی بازرسی در بانک ها
 .1بانک ها وظایف خود را به طور صکیح انجا دهند
 .2حقوق عمومی حفظ شود
 .3از مقررات ،دستورالعم و بخشنامه های بانتک مرکتزی و ختود بانتک
تخ ف نشود.
23

امور مستلزم بازرسی
مالی

رشد و
توسعه

منابع
انسانی

فناوری
اطالعات
24

کارکردهای مدنظر نظا کنترل
داخ ی

حوزه های اص ی کنترل داخ ی
•
•
•
•

فرآیندهای سازمانی
عم یات سازمانی
رویه های حسابداری و مالی
سیستم های اطالعاتی و مدیریت

•
•

•
•
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تعیین ترتیبات مشخص برای
تفویض اختیار و مسئولیت
تفکیک وظایف تعهدآور بانک،
پرداخت وجوه و حسابداری دارایی
و بدهی ها
رفع مغایرات و موازی کاری
حفاظت از دارایی ها

ابعاد حسابرسی داخلی در بانک های تخصصی -توسعه ای

آیین نامه ها و دستور العم
های متفاوت

برنامه های عم یاتی و شاخص
های سودآوری متفاوت
شاخص های ارزیابی عم کرد
متفاوت
26

ابعاد متمایز
اجرایی کنترل
داخ ی

افتراق بازرسی و حسابرسی

بازرسی

حسابرسی داخلی

• کشف کننده و گذشته نار
• بررسی شواهد و مدارک به منظور اطمینان
از صکت کارکرد عم یات انجا شده
• تمرکز بر کشف نادرستی ها و فراهم
کردن شواهد مربوطه

• پیش بینی کننده و آینده نار
• متکی بر استانداردهای حسابرسی ،اصول،
خط مشی و رویه های حرفه ای
• تمرکز بر کارکرد درست نظا کنترل های
داخ ی و نظا بانک

27

ابعاد تمایز ریسک

ریسک نقدینای
ریسک تک یفی
ریسک تمرکز
28

• تخصیص منابع به شک ب ندمدت به منظور اجتناب از عد تطابق سررسید
• تجهیز منابع در اکثر مواقع در قالب سپرده های برنامه ای و حسابهای
تعهدی

• الزا به اعطای تسهیالت تک یفی توسط دولت ها

• تأثیر ارخه های کسب و کار بر عم یات بانک از یک بخش(صنعت)
• الزامات سیاست های اعتباری به منظور تخصیص متمرکز  90درصد
تسهیالت

نارسایی های نیازمند نظارت براساس بیانیه بال





29

نبود پاسخ گویی و نظتارت کتافی متدیریت و کوتتاهی در توستعه ی
فرهنگ کنترلی قدرتمند درون بانک
تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک بع ی از فعالیت های بانکی اعتم
از اقال باال و زیرخط ترازنامه
نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت هتای کنترلتی مهتم نظیتر تفکیتک
وظایف ،تأییدیه ها ،رفع مغایرت ها و بازبینی عم کرد اجرایی
تبادل وعیف اطالعات بتین ستطوح متدیریت بانتک بتویژه در متورد
انعکاس مسائ
بی کفایتی یا ناکارآمدی برنامه های حسابرسی و فعالیت های نظارتی

چارچوب رفتار با بانک های با اهمیت سیستمی
)Systemically Important Banks(SIB
 بکران مالی بین الم ی موجب شد تا کمیته بال روشی را برای سنجش بانک با اهمیت
سیستمی بین الم ی( )G-SIBsبته بتال  3افتزوده و الزامتات جتذب زیتان اوتافی
( )HLA-Higher Loss Absorbencyرا در نوامبر  2011منتشر و به تأیید
نمایندگان کشورهای ع و گروه  20برساند .مقامات مالی کشورهای مذکور م ز شدند
تا ااراوب مطروحه را برای بانک های داخ ی از حیث اهمیت سیستمی ارائه نمایند.
 دلی اتخاذ این مقیاس سنجش خروجی های منفی ایجاد شده بوسی ه بانتک هتای بتا
اهمیت بر سیستم بانکداری است درحالیکه توسط سیاستاذاران و مقررات متدنظر قترار
نارفته بود .حمایت ومنی دولت ها از بانک ها منجر به بروز مخاطرات اخالقی ناشتی
از اتخاذ موقعیت های ریسکی بیشتر ،کاهش ان باط بازاری ،ایجاد رقابت های ناکارا و
افزایش احتمال ناتوانی آتی شده است.
 این بیانیه مشتم بتر  12متاده استت کته  7متاده اول درخصتوص ستنجش اهمیتت
سیستمی و  5ماده بعدی درخصوص ایجاد قاب یت جذب زیان بیشتر در بانک هاست.
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 کمیته پیشنهاد می دهد اهمیت سیستمی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد تا تأثیر
ناکامی و ورشکستای آنها بر اقتصاد کشور قاب اندازه گیری باشد.
 بنابراین بانک ها باید با لکاظ موقعیت های ریسکی اتخاذی و تعیتین اتاراوبی
برای اهمیت سیستمی هر بانک اقدا به ناهداری نسبت کفایت سرمایه نمایند.
 بنابراین الزامتات جتذب زیتان بتاالتر ( )HLAرا بترای بانتک هتای بتا اهمیتت
سیستمی عالوه بر تشدید نظارت بر بانک های مذکور در نظر می گیرد.
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 بخش اول-نمونه بانک های با اهمیت از حیث داخلی
D-SIB
سرمایه کل

شهر

کشور

منطقه

\نام بانک

11.5% (CET1=min.8%)

Tokyo

Japan

Asia

Mizuho FG

11.5% (CET1=min.8%)

Tokyo

Japan

Asia

Sumitomo Mitsui

12.0% (CET1=min.8.5%)

Tokyo

Japan

Asia

Mitsubishi UFJ FG

11.5% (CET1=min.8%)

Beijing

China

Asia

Bank of China

11.5% (CET1=min.8%)

Beijing

China

Asia

ICBC

-

Brussels

Belgium

Europe

Dexia Group

12.5% (CET1=min.9%)

Paris

France

Europe

BNP Paribas

12.0% (CET1=min.8.5%)

Paris

France

Europe

Crédit Agricole

11.5% (CET1=min.8%)

Paris

France

Europe

Banque Populaire CE

11.5% (CET1=min.8%)

Paris

France

Europe

Société Générale

10.5% (CET1=min.7%)

Frankfurt

Germany

Europe

Commerzbank

12.5% (CET1=min.9%)

Frankfurt

Germany

Europe

Deutsche Bank

11.5% (CET1=min.8%)

Rome

Italy

Europe

Unicredit Group

11.5% (CET1=min.8%)

Amsterdam

Netherlands

Europe

ING Bank
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2  بخش-نمونه بانک های با اهمیت از حیث داخلی
D-SIB
سرمایه کل

شهر

کشور

منطقه

\نام بانک

11.5% (CET1=min.8%)

Bilbao

Spain

Europe

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria

11.5% (CET1=min.8%)

Santander

Spain

Europe

Santander

11.5% (CET1=min.8%)

Stockholm

Sweden

Europe

Nordea

12.0% (CET1=min.8.5%)

Zurich

Switzerland

Europe

Credit Suisse

12.0% (CET1=min.8.5%)

Zurich

Switzerland

Europe

UBS

12.0% (CET1=min.8.5%)

Edinburgh

United Kingdom

Europe

Royal Bank of Scotland

12.5% (CET1=min.9%)

London

United Kingdom

Europe

Barclays

11.5% (CET1=min.8%)

London

United Kingdom

Europe

Standard Chartered

12.0% (CET1=min.8.5%)

Charlotte

USA

Americas

Bank of America

11.5% (CET1=min.8%)

New York

USA

Americas

Bank of New York Mellon

12.5% (CET1=min.9%)

New York

USA

Americas

Citigroup

12.0% (CET1=min.8.5%)

New York

USA

Americas

Goldman Sachs

13.0% (CET1=min.9.5%)

New York

USA

Americas

JP Morgan Chase

12.0% (CET1=min.8.5%)

New York

USA

Americas

Morgan Stanley
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نمونه بانک های با اهمیت از حیث بین المللی
G-SIB
سرمایه اضافی پیشنهادی

)درجه اهمیت(رقم بیشنر اهمیت باالتر

بانک های بیو المللی

%2.5

4

Citigroup

%2.5

4

Deutsche Bank

%2.5

4

HSBC

%2.5

4

JP Morgan

%2

3

Barclays

%2

3

BNP Paribas

%1.5

2

Bank of America

%1.5

2

Goldman Sachs

%1.5

2

Mitsubishi UFJ FG

%1

1

Bank of China

%1

1

BBVA

%1

1

ING Bank

%1

1

Nordea

%1

1

Societe Generale

%1

1

Unicredit Group

%1

1

Sumitto Mitsui FG

%1

1

Well Fargo

34

اصول تعیین بانک های با اهمیت سیستمی







اص  :1مقامات م ی بایستی روشی برای سنجش درجه اهمیت سیستمی بانک های
داخ ی تعیین کنند.
اص  :2روش سنجش برای بانک های داخ ی باید منعکس کننتده تتأثیر بتالقوه یتا
نفوذ خارجی ناشی از ورشکستای بانک باشد.
اص  :3رویکرد سیستمی برای تعیین تأثیر ورشکستای بانک هتای بتا اهمیتت بتر
اقتصاد داخ ی بایستی متناسب با مقت یات هر کشور بومی سازی شود.
اص  :4مقامات داخ ی بایستی درجه اهمیت سیستمی را در سطح ت فیقی یتا لکتاظ
تمامی زیربخش ها تعیین کنند.
اص  :5مقیاس های تعیین تأثیر ورشکستای بانک های با اهمیت بوسی ه اندازه ،به
هم پیوستای ،اهمیت زیرساختی/انکصاری بودن و پیچیدگی تعیین می شود.
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بانک های حائز اهمیت سیستمی
اندازه
به هم پیوستای

36

• ک دارایی های بانک به تولید ناخالص داخ ی
• طبقه بندی دارایی برحسب درون و برون مرزی
• دارایی های مالی درونی(مطالبات از نهادهای مالی داخ ی)
• بدهی های مالی درونی(تعهدات از نهادهای مالی داخ ی)

اهمیت زیرساختی-
انکصای بودن

• اهمیت از حیث نظا پرداخت
• اهمیت از حیث اقتصاد کالن

پیچیدگی

• از حیث ابزارهای مالی منتشره
• از حیث عم یات کسب و کار









اص  :6مقامات کشورها بایستی صکت سنجش ووعیت جاری بانتک هتای ختود رامتدنظر قترار
دهند.
اص  :7مقامات م ی بایستی روش سنجش اهمیت سیستمی بانک ها را افشای عمومی نمایند.
اص  :8مقامات م ی بایستی ستطوح سترمایه بترای جتذب زیتان حستب روش هتای مقتداری و
مشخصه های خاص هر کشور تعیین نمایند.
اص  :9الزامات جذب زیان اوافی بایستی متناسب با درجه اهمیت سیستمی با لکاظ پارامترهتای
اص پنجم باشد.
اص  :10مقامات م ی بایستی از انطباق G-SIBو  D-SIBبا مقررات داخ تی ختود اطمینتان
یابند.
اص  :11در مواردی که زیر مجموعه های یک بانک به عنوان  D-SIBشتناخته شتوند ،بانتک
بایستی هماهنای و همکاری الز را با مقامات مالی درخصوص سرمایه اوافی لکاظ نمایند.
اص  :12الزامات جذب زیان باالتر بایستی با الزامات سرمایه نوا اول هماهنگ بوده و عتالوه بتر
این مقامات پولی داخ ی نیز ریسک های الز را در خصوص آن لکاظ کرده باشند.
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اهمیت سیستمی بانک های تخصصی -توسعه ی در ایران

اندازه
پیچیدگی
اهمیت
زیرساختی-
انکصاری بودن

ابعاد مقررات گذاری ،اجرایی و نظارتی متمایز با
بانک های تجاری
38

ابعاد سیستمی بانک مسکن
اندازه
• بزرگترین
پرتفوی
تسهیالت

انکصاری بودن
• تنها بانک
تخصص مجاز
به اعطای
تسهیالت خرید
واحدهای
مسکونی

اهمیت زیرساختی

پیچیدگی

تأثیر بر اقتصاد
کالن
تأثیر بر اقتصاد
مسکن
تأثیر بر اقتصاد
بانک
تأثیر بر اقتصاد
خانوار

• پیوند بازار پول
و سرمایه از
طریق انتشار
 ،MBSحق
تقد تسهیالت
مسکن ،صندوق
ساختمان و
صندوق
REITs

•
•

•
•

39

پیشنهادات اجرایی
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اتخاذ شیوه ای در طراحی مجدد نظارت بر بانک های توسعه ای با توجه به ماهیتت توستعه ای
توسط بانک مرکزی
تسهی قوانین و مقررات و اصالح اساسنامه بانک های توسعه ای جهت مقررات زدایی و ایجتاد
تکرک و پویایی
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک های تخصصی -توسعه ای
تبدی سهم سود دولت به اندوخته های قانونی و احتیاطی بانک و معافیتت مالیتات بتر عم کترد
برای طرح های توسعه ای
سپرده گذاری وجوه دولتی و منابع صندوق توسعه م ی نزد بانک های توستعه ای بتا نتر ستود
ترجیکی
کاهش نر سپرده قانونی بانک های تخصصی(مطابق با ماده  11قانون برنامه اهار توسعه)

پیشنهادات اجرایی
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تصکیح نااه بانک مرکزی به نهادهای تخصصی زیر مجموعه بانک های توسعه ای
به عنوان شرکت هتای ابتزاری(نظیتر تتأمین سترمایه تخصصتی ،صتندوق ت تمین
تسهیالت رهنی(فانی می) ،شرکت های ساختمانی) و ایجاد شرایط متفاوت بتا بانتک
های تجاری برای بانک های مذکور
پیش بینی یارانه سود در بودجه های سنواتی در بخش های اجبارشده به تأمین متالی
توسط دولت(تسهیالت بانکی تک یفی مطتابق بتا متاده  10از بنتد ب برنامته اهتار
توسعه)
ایجاد ابزارهای جذب منابع و تخصیص ب ندمدت متفاوت(اجازه انتشار انتواا صتکوک
مرتبط با عم یات ،اوراق مشارکت ارزی ،صکوک اسالمی و منتابع ختارجی بتا شترط
مصون سازی نوسانات نر ارز توسط دولت)
اتخاذ بخش مستق برای سازمانها و بانک توستعه ای در قتوانین برنامته پتنج ستاله
توسعه
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