
 
 

 
 

  بسمه تعالی

  ها در شرایط بحران اقتصاديسازي بانکراهکارهاي مقاوم

  هایی براي نظام بانکی کشور)(تجربه اتحادیه اروپا و درس

  

  1دکتر عبدالناصر همتی

  2مهدي قاسمی علی آبادي

  چکیده 

بهینه تسهیالت رهنی در بازار مسکنِ اعطاي بیش از حد و غیر به دلیلو  2007از سال  که بحران مالی

هاي سیاسی و اقتصادي چالش گردید،ایاالت متحده آغاز و در ادامه به یک بحران اقتصادي تمام عیار تبدیل 

قرار  بحراندر کانون لکن  ،تنها منشأ ایجاد بحران نبودبخش بانکداري هرچند آورد.  بوجودبزرگی را در اروپا 

پذیري نهادهاي آسیب آن و به منظور کاهشبه دنبال پذیري بر آن وارد گردید. هاي جبران ناداشت و آسیب

هایی، اتحادیه اروپا اقدام به انجام اصالحات ساختاري در نظام بانکی خود نمود بازار پول در برابر چنین تکانه

توجهی برخوردار  هاي اخیر از رشد قابلکه در طی سال- تواند براي نظام بانکی کشور ما که بررسی آنها می

  اي به همراه داشته باشد.هاي ارزندهدرس -بوده

هاي اتحادیه اروپا و نقش آنها در هاي مختلف بحران اقتصادي، شرایط بانکاین مقاله ضمن پرداختن به موج

دهد. رشد بسیار سریع بخش مالی کشورهاي عضو اتحادیه، در مقایسه با ایجاد بحران را مورد بررسی قرار می

ساز بحران شد تولید ناخالص داخلی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد، از جمله عوامل زمینهر

اقتصادي است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته و تا حد ممکن نظام پولی ایران نیز از این منظر 

  . گرفتخواهد قرار مطالعه مورد 

گیري اتحادیه اروپا، نقش هر کدام از آنها در شکل همچنین ضمن معرفی الگوهاي مختلف بانکداري در

که با هدف  -اتحادیه این سپس اصالحات ساختاري صورت گرفته در نظام بانکی  وبحران اقتصادي بررسی 

معرفی و ضرورت پرداختن  -نظام اقتصادي کشورها انجام شده دراستقرار نظام بانکی ایمن، باثبات و کارآمد 

  تبیین خواهد شد.  ما نیز نکی کشوربه آنها براي نظام با

در واقع در این مقاله عالوه بر بررسی تجربه اتحادیه اروپا در مقاوم سازي نظام بانکی خود، به این سؤال 

شود که عملکرد نظام بانکی کشور در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد نیازمند چه نوع اصالحاتی پرداخته می

نوسانات در بخش حقیقی اقتصاد بتواند به عملکرد خود ادامه داده و منافع است تا در شرایط بروز بحران یا 

  گذاران و سهامداران را حفظ نماید.سپرده

                                                             
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیر عامل بانک سینا.  ١

  
 و پژوھش بانک سینا . رئیس اداره تحقیق ٢


