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 چكيده
مالی، یکی از مهمترین کارکردهای بانکهای مرکزی )یا نهاد نظارت بانکی نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی به منظور صیانت از ثبات نظام 

مستقل( است. بدین منظور، تدوین مقررات و شاخصهای مرتبط، نظارت بر التزام بانکها به این مقررات و شاخصها، و نهایتاً مجازات 
دهد كه بسیاری از مقررات نظارتی در ن نشان میها در ایراهای عملکرد بانكهای مالی و شاخصمتخلفان ضروری است. بررسی صورت

شود. مقاله حاضر مبتنی بر اسناد مالی و حقوقی، به استخراج مهمترین عوامل ها رعایت و بلکه در سالهای مختلف تكرار میبانك
 پردازد.ناکارآمدی نظارت بانکی و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران می

تمایل به »و « توانایی اقدام»( در ادبیات این حوزه، ذیل دو محور Good Supervisionت بانکی خوب )های ضروری برای نظارمؤلفه
برای مقام ناظر معرفی شده است. همچنین ادبیات بازدارندگی مجازاتها، سه مؤلفه سرعت، شدت و حتمیت مجازاتها را به عنوان « اقدام

نماید. بر این مبنا در مقاله حاضر ضمن تحلیل و ارزیابی نهادهای نظارتی، رفی میعناصر ضروری برای صیانت از اقتدار مقام ناظر مع
و « نظارت بانکی خوب»های ابزارهای در اختیار مقام ناظر و فرایندهای نظارت و اعمال مجازات در نظام بانکی ایران، وضعیت مؤلفه

 گردد. در ایران بررسی می« بازدارندگی مجازاتها»

رفت از وضعیت كنونی و افزایش کارآمدی نظارت و اقتدار مقام ناظر بانکی شناسی فوق، پیشنهادهایی به منظور برونس آسیبنهایتًا بر اسا
. برخی از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانك مركزی است، برخی با اصالح مصوبات شورای پول و اعتبار قابل اصالح شده استارائه 

 اصالحاتی در سطح قوانین پولی و بانكی دارد. است، و برخی دیگر نیاز به

 
 اقتدار مقام ناظر، بانك مركزي، نظارت بانكي، ثبات مالي، بازدارندگی مجازات.های کلیدی: واژه

  JEL :G28, G21, M48, E58بندی طبقه
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