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های ( در مقابله با بحرانbail-outبررسی ابعاد، ابزارها و کارکردهای نجات مالی )
 ؛ ارائه راهکارهایی برای ارتقاء ثبات در نظام مالی ایرانبانکی در کشورهای جهان

: سعید سید حسین زاده †نویسنده دوم                                        : محمد جواد شریف زاده*نویسنده اول
  یزدی

  ۳۰/۳۰/۹۰۱۶ :خیتار

 ‡چکیده
های حمایت و نجات مالی که معموالً توسط دولتها و یا بانکهای مرکزی کشورها و با هدف تثبیت نهادهای مالی در هنگام استفاده از بسته

هایی از قبیل های خصوصی و ایجاد چالشاده از بودجه عمومی دولت برای نجات بانکگیرد، بدلیل استفوقوع بحرانهای بانکی صورت می
و تجارب  8۳۳2پس از وقوع بحران مالی سال و  ها و نیز عدالت و نابرابری همیشه محل بحث و توجه افکار عمومی بوده استکژمنشی بانک

ها و چارچوبهای مشخصی طراحی شده قوانین، ساختارتفاده از این ابزارها، به اسگیری از وقوع بحران و پایان دادن بمنظور پیشآن، حاصل از 
در صورت وقوع بحران و  است، اما در نظام مالی کشور این چارچوبها برای ایجاد ثبات مالی به میزان کافی مورد توجه قرار نگرفته است

آگاهی از ابعاد، عناصر و ابزارهای مختلف حمایت مالی  و وجود دارد ورشکستگی بانکی در کشور امکان استفاده از ابزارهای نجات مالی از بیرون
–به روش تحلیلی این مقاله  در این راستا در صورت وقوع احتمالی این بحران منجر شود. هامی تواند به ارتقاء استفاده بهینه از این ابزار

این استفاده از وضعیت  ،ارهای حمایت مالی و ادبیات علمی مربوطهبا بررسی تجارب کشورهای جهان در استفاده از ابز توصیفی و کتابخانه ای
داده و پیشنهاداتی بمنظور ارتقاء ثبات در نظام مالی کشور با استفاده اصولی و بهینه از این ابزارها در نظام مالی ج.ا.ا مورد بررسی را ابزارها 

دهد استفاده غیراصولی از این ابزارها امکان ایجاد آثار بی ثبات کننده نشان میارائه داده است. بررسی ابزارهای نجات مالی در نظام مالی ایران 
آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری برجای می گذارد، بنابراین کاهش تبعات منفی استفاده از این ابزارها با  و برای نظام مالی کشور دارد

 تواند گامی در جهت ارتقاء ثبات در نظام مالی ایران محسوب گردد.د، میگیری از اصول و نکاتی که در این مقاله ارائه شبهره
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