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 ترجمه و تلخیص: دکتر حلیمه رحمانی
                                       امیرهادی معنوی مقدم

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)A

رهیافت های حسابرسی؛

بانکداری

پیشگفتار
گزارش بانکداری1 سومین گزارش در سلسله گزارش های رهیافت های حسابرسی2 است که در پاسخ به بحران مالی جهانی، از سوی انجمن 

حسابداران خبره انگلستان و ولز3 منتشر شده است. این گزارش بر مبنای دیدگاه های حسابرسان متخصص در حوزه بانکداری می باشد.
بانکداری از زمان آغاز بحران اعتباری4 در ســال 2007 و طی بحران مالی جهانی که پس  از آن شــکل گرفت، زیر ذره بین قرار گرفته 
اســت. درنتیجه بانک ها تغییراتی در تجارتشان به وجود آورده اند که شامل بهبود اطالعات منتشرشده به وسیله آنها و تقویت کنترل داخلی 
و حاکمیت شــرکتی می شود. همچنین تغییرات اساســی در نحوه مقررات گذاری بانک ها ایجاد شده اســت. همه این ها باعث شده است 
که بانک ها ایمن تر شــوند و البته هزینه هایی نیز به آنها تحمیل  شــده اســت. بانک ها امروزه بازده کمتری برای سرمایه گذارانشان دارند. 
این اصالحات، مشــتریان بانک ها را که ممکن اســت مجبور به انجام پرداختهای بیشتر در ازای حجم کمتری از خدمات بانکی باشند نیز 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بحران مالی جهانی سیاست گذاران را واداشته تا دوباره به موضوع ساماندهی مقررات بانکی بیندیشند، مقررات گذاران را به تفکر دوباره 
درباره قوانین امنیتی بانک ها ترغیب کرده و بانک ها را به اندیشیدن به این موضوع که کارشان را به چه شیوه ای می خواهند انجام دهند.

این گزارش به چهار چالش تجاری درازمدت که بانک ها هنوز با آن دست  به گریبان هستند، می پردازد که عبارتند از: تغییرات فرهنگی، 
نیاز بالقوه برای بررســی مجــدد الگوهای های تجاری بانک ها، چالش هایی در ارتباط با معیارهای استفاده شــده بــرای ارزیابی قدرت و 

 .(IT) عملکرد مالی بانک و نیاز به سرمایه گذاری های عمده در فناوری اطالعات
مسئولیت اصلی در این چالشها بر عهده هیئت مدیره بانک ها می باشد و راه حل ساده یا فوری برای این دشواریها وجود ندارد.
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بانکداری ریسک های منحصربه فردی دارد
شــاید مشــخص ترین ویژگی بانکداری نقش حیاتی  است که 
بانک هــا در عرضه پــول در اقتصاد ایفا می کننــد که این امر 
به وسیله واسطه گری بین اشــخاص یا گروه هایی که وجوهی 
برای پس انداز یا سرمایه گذاری دارند و اشخاص یا گروه هایی 
که بــه تأمین مالی نیاز دارند، صورت می گیرد. اگرچه بانک ها 
مؤسســه های تجاری هســتند، اما نیاز جامعه به ایفا شــدن 
صحیح نقش پیش گفته از ســوی نظام بانکــی به معنی یک 
خواســت و اراده قوی در جامعه بــرای وجود یک نظام بانکی 

باثبات می باشد.
همواره در صورت بروز دشواریهای جدی در سیستم بانکی، 
کمک های دولتی وجود داشته است. از زمان آغاز بحران مالی 
تاکنون تالش های زیادی در جهت کاهش احتمال بروز چنین 
مــواردی در آینده به وســیله دولت ها و نهادهــای قانون گذار 

صورت گرفته است.
بانکداری در اصل صنعتی پرریسک است. بخش زیادی از 
ریسک ذاتی آن به طور مستقیم به ارزش فراهم شده به وسیله 
بانک هــا برای مشتریانشــان و کل اقتصاد مربوط می شــود. 
بانک ها مؤسســه های تجاری هســتند و به دنبال ایجاد بازده 
تجاری برای خود از طریق مدیریت این ریسک ها می باشند. 
بانک ها با ریسک اعتباری ناشی از وام دهی، ریسک نقدینگی 
ناشــی از قبــول ســپرده های کوتاه مــدت و دادن وام هــای 
بلندمدت، ریســک بازار ناشــی از پشــتیبانی از عملیات مالی 
بازار، ریســک عملیاتی ناشی از تسهیل سیستم های پرداخت 
و ریســک ارتباطی ناشی از تعاملهایشــان با مشتریان روبه رو 
هستند. همچنین بانک ها به سبب نقششان در ارائه اعتبار به 
حوزه اقتصاد و انجام سیاســت های اقتصادی دولت، ریسک 
ثبات مالی5 به وجود می آورند. این ریسک ها به طور معمول با 

گذر زمان تغییر چندانی پیدا نمی کنند.

چه خطایی رخ داد؟
اتفاق نظر گســترده ای در مورد علل عمده ای که باعث به وجود 
آمدن بحران مالی جهانی شد، به وجود آمده است که در ادامه 

به آنها اشاره می کنیم.
درامدخواهی افراطــی6: اعتقاد به اینکه ریســک بیش از 

گذشــته قابل اندازه گیری و مدیریت است، باعث تأکید بیش  از 
حد به رشد تجارت بانکی برای فراهم آوردن سود بیشتر برای 

سهامداران، مدیریت ارشد و کارکنان گردید.
 (Lehman Brothers)برای مثال، بانک برادران لیمن
از تصمیم خود برای داشــتن یک راهبرد با رشــد باال متضرر 
شــد. این بانک از ســرمایه گذاری های بانکی ســنتی فاصله 
گرفت و به ســمت الگویی رفت که به  جــای فروش و انتقال 

دارایی ها و ریسک ها در بازار، اقدام به حفظ آنها می کرد.
اهرم باال: بانک ها قادر بودند مبالغ باالیی از بدهی های ارزان 
را کســب کنند و از آن برای ایجاد درامد و بازده باالتر از طریق 
ارائه وام های به نســبت ارزان به مشتریانشــان استفاده کنند. 
این امر باعث آســیب پذیری نظام بانکی در مقابل وقوع زیان 
گردید. این مورد در مثال بانک ســرمایه گذاری بیر استیرنز 
(Bear Stearns) به خوبی قابل مشــاهده اســت؛ بانکی که 

به واسطه داشــتن راهبرِد ریســک پذیر شناخته شده بود. این 
بانک یکی از مؤسســه های با اهرم خیلی باال بود که در پایان 
سال 2007 تنها 11 میلیارد دالر دارایی برای پشتیبانی از یک 

ترازنامه 395 میلیارد دالری داشت.
سرمایه ناکافی: به بانک ها اجازه داده شد تا با سرمایه خیلی 
کمی به نســبت ریســکی که تقبل می کردنــد، فعالیت کنند. 
بانک هــا تنها ملزم بودند که ســرمایه خالصی معادل 2 درصد 
را  ارزش دارایی های موزون شده بر حسب ریسکشان7 

نگهداری کنند.
اتــکای بیش ازحد به تأمین مالی کوتاه مــدت: بانک ها به 
میزان زیادی به توانایی شــان برای کسب منابع مالی با سررسید 
کوتاه مــدت از بــازار داخلی بین بانکــی و دیگــر بازارهای پولی 
کوتاه مــدت اتکا کردند. بعضی از بانک ها بــه تکرار از این منابع 
مالــی کوتاه مــدت ارزان قیمت بــرای تأمین مالــی دارایی های 
بلندمدت اســتفاده کردند و وجوه کوتاه مدت یادشده را به صورت 
مکرر در طول عمر دارایی هــای بلندمدت تجدید کردند. به نظر 
غیرممکن می رسید که زمانی بانک ها دیگر به هم وام ندهند؛ اما 
 (Northern با توقف  وامدهی بین  بانکی، بانــک نورثرن راک
(Rock تازه متوجه دشــواریهای به وجودآمده  شد. آنها پس از 

پایــان قراردادهای تأمین مالی قبلی کوشــش کردند که تا منابع 
مالــی کوتاه مدت خــود را تجدید کنند و موفق بــه انجام این کار 



66

13
94

ر  
یو

هر
 ش

 7
8 

ره
ما

ش

نشدند. با انتشار اخبار این موضوع، صف های طویل سپرده گذاران 
برای برداشت وجوهشان در مقابل این بانک ایجاد شد.

ابتکارهای مالی: با گســترش ریاضیات مالــی، ابتکارها در 
سطح گســترده و پیش بینی نشــده ای رخ نمایاندند. درحالی که 
بســیاری از این ابتکارهــا مزایای واقعی به دنبال داشــت، اما 
بیشتر اوقات در اجرای آنها زیاده روی شد که نتیجه آن افزایش 
ابهام و پیچیدگی بود. تصور بر این بود که این شیوه های جدید 
باعث انتقال ریســک بــه بیرون از نظام بانکی می شــوند؛ اما 
بحران مالی نشــان داد که ریسک موردنظر خیلی کمتر از آنچه 

تصور می شد به بیرون از نظام بانکی انتقال  یافته بود.
قیمت گذاری اشــتباه ریســک: دوره طوالنی مدت شرایط 
اقتصــادی آرام که بــه همراه ابتکارهای مالی بود، باعث شــد 
که بســیاری تصور کنند که ریســک به طور دائمی کاهش  یافته 
است. بانک ها پیوسته مبلغ دریافتی خود از بابت تقبل ریسک 
اعتباری را کاهش دادند و از اینرو حاشــیه سودشان کاهش پیدا 
کرد. این امر در کنار حاشــیه ســرمایه کم، باعث عدم حفاظت 
کافی در مقابل زیان ها شــد. این شرایط بانک ها را تشویق کرد 
کــه خدمات جدیدی را به وجود آورند که بازده باالتری داشــته 
باشند و همچنان کم ریسک به نظر برسند؛ اما در عمل و با بروز 
بحران مالی، مشخص شد که این تصمیم، اشتباه بوده است.

فقدان تنــوع در الگوهای تجاری برخی بانک ها: برخی از 
بانک ها در برخی شاخه های خاص تجارت به صورت تخصصی 

فعــال بودند. این موضوع باعث آســیب پذیری آنها در صورت 
بروز هر نوع مشکلی در آن تجارت خاص می شد.

سیاســت های اقتصادی جهانی: جریان عظیم سرمایه در 
اقتصاد جهانی که از متوازن نبودن پرداخت ها ناشــی شــد نیز 
تأثیر قابل مالحظه ای داشت. این رخداد به طور خاص ناشی از 

کسری تجاری امریکا8 در مقابل مازاد تجاری آسیا9  بود.
توجه ناکافی به ثبات مالی: درحالی کــه بانک های مرکزی 
ریســک ثبات مالی را بررســی می کردند، آنها نــه ابزار کافی 
و نه هماهنگــی الزم برای اتخــاذ گام های عملــی در مقابل 

ریسک های نوظهور نظام مالی جهانی را دارا بودند.

چه چیزی تغییر کرده است؟
از منظر جهانی، مقررات گذاری بانکی ســخت گیرانه تر شــده 
اســت و قوانین ملی دقیق تر شده اند، تا جایی که گاهی فراتر از 
استانداردهای بین المللی پذیرفته شده گسترش یافته اند. قوانین 
جدید بانک ها را ملزم می کنند که ســرمایه بیشتری نگهداری 
کنند تــا مانند ســپری در مقابل زیان های باالتــر عمل کند و 
مقدار بیشــتری از دارایی های با قابلیت نقد شوندگی باال داشته 
باشند تا به عنوان محافظی در برابر عدم تطابق ذاتی نگهداری 

بدهی های کوتاه مدت و دارایی های درازمدت عمل کند.
بانک ها به طور عمومــی ترازنامه هایشــان را تغییر داده اند و 
دارایی هایی باقابلیت نقد شوندگی باالتر، پرتفوی های دارایی با 

بانک ها باید سرمایه گذاری های عظیمی در

کنترل های پیشگیرانه و همچنین در زمینه

فناوری اطالعات داشته باشند تا بتوانند

در دوره فشار هزینه ها 

خدمات و کارایی را

ارتقا دهند
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ریسک کمتر، اهرم پایین تر و سرمایه احتیاطی باالتر نگهداری 
 (The Bank می کننــد. ترازنامه بانک مرکزی انگلســتان
(of England نشــان می دهد که مجموع ســپرده بانک های 

تجاری نزد این بانک که بالدرنگ قابل پرداخت می باشد از 18 
میلیارد پوند در فوریه سال 2007 به 295 میلیارد پوند در فوریه 
سال 2013 افزایش  یافته است. سپرده باالتر نزد بانک مرکزی 
انگلیس برای بانک های تجاری به عنوان بخشی از دارایی های 
نقدی شــان تلقی می شــود که حفاظت بیشــتری برای آنها در 
مقابل ریســک نقدینگــی فراهم می کند. به  هــر حال بانک ها 
به طور کلی می کوشــند ســپرده باالیی در بانک مرکزی نداشته 
باشند که این به سبب نرخ بهره خیلی پایینی است که در عوض 

نگهداری سپرده هایشان در بانک مرکزی دریافت می کنند.
تغییرات ترازنامه بانک ها نشان دهنده اثر ترکیبی موارد زیر 
است: اثر تجارب بسیاری که بانک ها از بحران مالی آموختند؛ 
اثر مقررات جدید و اثر بحران مالی روی مشــتریان بانک ها. 
ایــن عوامل بانک ها را ریســک گریزتر ســاخته و هزینه های 
اداره بانــک را افزایــش داده اســت. مشــتریان بانک ها نیز 

ریسک گریزتر شده اند.
با وجود تغییرات صورت گرفته برای ایمن تر کردن بانک ها، 
وظیفه تجدید ســاختار ترازنامه بانک ها هنوز کامل نشــده و 
برای پاســخگویی کامل به بعضی موارد به زمان بیشتری نیاز 
اســت. رونق مجدد و ازســرگیری رشــد اقتصادی باعث حل 
شدن برخی دشــواریها خواهد شد؛ اما اگر قرار باشد نرخ بهره 
به میزان قابل توجهی افزایش یابــد، این خود می تواند باعث 
دشواریهایی برای مشتریان بانک ها و درنتیجه آن، زیان های 

بیشتری برای بانک ها گردد.

راه حل 1- بانک ها باید به تالش خود برای 
برگرداندن اعتماد ازدست رفته ادامه دهند

بازگردانــدن اعتماد جامعه مهم ترین چالش تجاری اســت که 
بانک ها با آن روبه رو هستند. این چالش به وسیله هیئت مدیره 
بانک ها و نســل جدید مدیران اجرایــی بانک ها جدی گرفته 
 شده است. بزرگ ترین سرمایه هر بانکی اعتماد مشتریان آن 
اســت. رفتار منصفانه و همراه با درســتی و امانت داری نقش 
مهمــی در ایجاد و حفظ اعتماد مشــتریان و ایجاد یک رابطه 

درازمدت با آنان خواهد داشت. به  هر حال اعاده شهرت بخش 
بانکی کار سریع و ساده ای نخواهد بود.

بازگردانــدن اعتماد بــه نظام بانکی بدون شــک بزرگ ترین 
چالش پیــش روی بانک ها و هیئت مدیره آنها می باشــد و این 
به تغییرات فرهنگی و رفتاری نیــاز دارد. درحالی که بانک ها در 
جستجوی پاسخی برای این چالش ها هستند، آنها نیاز به بررسی 
این موضوع دارند که تا چه حد عملیات تجاری شــان از تالش ها 
برای افزایش سطح یکپارچگی و حرفه ای گری حمایت می کند. 
بانک ها باید چگونگی استخدام، آموزش، مدیریت، انگیزه دهی 
و تشویق کارکنانشان را بررسی مجدد کنند. هیئت مدیره ها نقش 
مهمی در این باره دارند و نه تنها باید شیوه عمل صحیح را از باال 
به پایین منتقل کنند، بلکه باید به این موضوع نیز توجه کنند که 
چگونه دیگر تصمیمهایشان منجر به ایجاد یک فضای سالم بر 

مبنای ارزش های سازمان می شود.
چالش تغییرات فرهنگی

بانکدارهــا متوجه نیاز به تغییر فرهنــگ و رویه های تجاری 
صنعت بانکداری شده اند. با این حال، پژوهشهای دانشگاهی 
نشــان می دهد که مردم به طــور کلی تمایل دارنــد که درباره 
درستی و صداقت خود اغراق و این طور وانمود کنند که مقصر 

اصلی دیگران هستند.
هیئت مدیــره بانک ها و مدیریت ارشــد بایــد روش هایی را 
برای اندازه گیری موفقیت برنامه هــای تغییر فرهنگی بیابند و 
حسابرسی داخلی می تواند به ارزیابی میزان موفقیت این فرایند 
کمک کند. ایجاد تغییرات فرهنگی در مقیاس کنونی، وظیفه ای 

بسیار مشکل است و به طور قطعی زمان بر خواهد بود.
ایجاد توازن بین مسئولیتها در مقابل مشتریان و وظایف 

در برابر سرمایه گذاران 
بانک ها مؤسسه های تجاری هستند. هیئت مدیره بانک طبق 
وظیفه قانونی اش باید در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران 
تالش کند. در درازمدت دالیل تجاری معقولی برای هر واحد 
تجاری وجود دارد تا به بهترین شــکل با مشــتریانش برخورد 
کنــد؛ زیرا هیچ واحد تجاری بدون مشــتریانش معنا ندارد. با 
وجود این در کوتاه مدت می تواند بین منافع ســرمایه گذاران و 

مشتریان تضاد منافع وجود داشته باشد.
ماهیــت بانکــداری و عدم تقــارن دانــش مالــی بانک ها و 



68

13
94

ر  
یو

هر
 ش

 7
8 

ره
ما

ش

مشتریانشان و به طور مشخص مشــتریان خرده فروش، بدین 
معنی است که مشتریان باید به توصیه های بانک اتکا کنند. طبق 
مقررات، بانک ها ملزم هستند با مشتریانشان منصفانه رفتار کنند. 
ایجاد توازن بین ارتباط بانک با مشــتریان و وظیفه اش در قبال 
سرمایه گذاران همیشه سخت خواهد بود و بانک ها همواره تالش 

می کنند که توازنی بین این دو برقرار کنند.
عملکرد تشویقی

از بین همه تصمیمهایی که هیئت مدیره می گیرد، تصمیم هایی 
که کمیته پاداش اتخاذ می کند بیشــتر از همه توجه عموم را به 
خــود جلب می کند. اولیــن چیزی که بســیاری از مردم در هر 
مجموعه منتشرشــده از حســاب ها به آن نگاه می کنند، میزان 
پاداش می باشــد. پاداش هــا به عنوان مقصــر در تضاد منافع، 
ریسک پذیری بیش ازحد و دغدغه های اخالقی قلمداد شده اند.
بانک ها به طور تاریخی به میزان زیادی از مشوق های مالی 
برای پیشبرد عملکرد تجاری شان استفاده کرده اند. بانک های 
ســرمایه گذاری نیــز بــا یکدیگر رقابــت می کنند تــا مدیران 
برتری را  که توانایی ایجاد ســود باالیی دارند، به  ســوی خود 
جذب کنند. این امر باعث افزایــش میزان پاداش ها به میزان 

قابل مالحظه ای شده است و با وجود آنکه بانک ها متوجه این 
موضوع هستند، با این حال آنها نمی خواهند با دست گذاشتن 

روی این موضوع بهترین کارمندانشان را از دست بدهند.
موارد دیگری عالوه بر پرداخت باال هم می تواند پیامدهای 
پیش بینی نشــده ای داشته باشــد که باعث ایجاد تضاد منافع 
می شود. این موارد شامل سیاست های استخدامی، روشی که 
افراد آموزش داده و مدیریت می شــوند، هدف های عملکرد و 

فرهنگ سازمانی هر بانک می باشد.
توصیه ها

•  بانک ها نه تنها نیاز به این دارند که پیام درستی را از باال به بدنه 
اجرایی بانک منتقل کنند، بلکه باید سیاست های استخدامی، 
شیوه آموزش، شیوه مدیریت و انگیزه دهی به افراد را نیز مورد 
بررســی مجدد قــرار دهند و به این موضوع بیندیشــند که آیا 
تصمیمهایشــان از فرهنگی که بر مبنای ارزش های بیان شده 
سازمان است، پشتیبانی می کند؛ نه اینکه تصمیمهایشان تنها 
هدفهای ســودآوری ســازمان را تعقیب کند. این امر بانک ها 
را ملزم می کند تا کاری بیش از نوشــتن بیانیه ها و منشورهای 
اخالقــی را در دســتور کار قــرار دهند تا بتواننــد چالش های 
عمیق تــری را در نظر بگیرند که شــامل به کارگیری و اجرای 
تغییــرات فرهنگی و رفتاری به صورت دراز مدت و اندازه گیری 

این تغییرات در زمان وقوع آنها است.
• مدیریت ریسک بانک ها، حسابرسی داخلی و اداره پشتیبانی 
باید وظایف گســترده تری را بر عهده بگیرند و نقش ســازمانی 
باالتری داشته باشند تا بتوانند به صورت مؤثرتری ایجادکنندگان 
درامد را به چالش بکشــند. نظامهای کنترلی و حاکمیتی شاید 
نیاز به گســترش داشته باشــند تا بتوانند گســتره بزرگ تری از 

شکل های بالقوه دستکاری در بازار را زیر نظر بگیرند.

راه حل 2- بانک ها باید الگوهای تجاری خود را با 
دنیای جدید وفق دهند

بانک ها بایــد الگوهای تجاری خود را از دنیای پیش از بحران 
مالی با رشد درامدی باال و سرمایه فراوان به الگویی که مناسب 
محیط پس از بحران مالی اســت و نیاز به نگهداری ســرمایه 
بیشــتر وجود دارد، درامدها محدودتر است، فشارهای باالی 
هزینه وجود دارد و مقررات سخت گیرانه تر است، تغییر دهند.

موارد تجاری در ارتباط با

سرمایه گذاری در

سیستم های فناوری اطالعات

باید موازنه صحیحی

بین سودآوری کوتاه مدت و

امنیت درازمدت و پایدار 

برقرار کنند
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بانک هــا باید نــگاه دقیق تری بــه رابطه بیــن درامدها و 
هزینه ها داشــته باشند، درک بهتری از سودآوری محصوالت 
و خدمات خود پیدا کنند و اینکه بدانند چگونه از ســرمایه های 
در دسترسشــان اســتفاده کنند. این امر موجب می شــود که 
بانک ها در الگوهای تجاری خــود، نحوه اختصاص درامدها 
و هزینه ها و نحوه قیمت گذاری محصوالت و خدمات مختلف 

خود بازنگری کنند.
مدیریت هزینه ها و درامدها 

به طور معمول بانک ها محصوالت و خدمات خود را بر مبنای 
پرتفوی مدیریت می کنند و این شاید تا حدی به  این  علت باشد 
که بانک ها هزینه های ســربار باالیی دارند و آن هزینه ها را به 
محصوالت و خطــوط خدماتی خاصی اختصاص می دهند که 
این امر می تواند قضاوتی باشــد. اغلب چنین تخصیص هایی 
دقیق نیســتند. هزینه های ســربار شــامل هزینه اســتخدام 
کارمندان، حفظ و نگهداری از سیســتم های پیچیده فناوری 
اطالعــات، رعایــت الزامهای مربوط به ســرمایه و نقدینگی 
موردنظر مقررات گذاران و برای بانک های بزرگ و  با تعداد 

شعب باال 10، اداره شبکه گسترده ای از شعب است.
نگرش نوین بانک ها به هزینه ها و درامدها به این معناست 
که وقتی آنها به دقت سودآوری و عملکرد پرتفوی محصوالت 
و خدمــات را زیــر نظــر دارند، اما همیشــه هــم نمی توانند 
دسترســی دقیق و درستی به ســودآوری محصولی خاص یا 
خطوط خدماتی مشخص داشته باشند. حال که سرمایه مانعی 
مهم برای بانک ها محسوب می شود، آنها باید درک بهتری از 
سودآوری تک تک خطوط تجاری و میزان سرمایه الزم برای 

حمایت از آنها داشته باشند.
هزینه ها و مخارج رو به افزایش است 

بانک ها پیوسته با قوانین ســخت و دشواری روبه رو می شوند. 
درنتیجــه با ظهور محصوالت جدید، مســائل و دشــواریهای 
جدیدی هم بروز پیدا می کند و از اینرو، قوانین و مقررات جدید 
هم وضع می شــود. هرچنــد، حذف قوانین موجــود به جهت 
ترس از تکرار مسائل و دشواریهای پیشین دشوار است. امروزه 
بانک ها در خصوص جریمه های قانونی بالقوه ریســک گریزتر 
شده اند. ارزیابی مخارج و مزایای قوانین و مقررات بسیار دشوار 
اســت. تجزیه وتحلیل هزینه- منفعت به کاربرده شده به وسیله 

قانون گذاران، مستلزم اعمال قضاوت باالیی است. تعیین دقیق 
هزینه های تفاضلی مقررات گذاری دشــوار است و بزرگ ترین 

مزیت می تواند جلوگیری از دشواریهای ناشناخته باشد.
به رغم دشــواری های مربوط به ارزیابی هزینه ها و منافع، 
بدیهــی اســت که هزینــه وضع قوانیــن و مقــررات از حیث 
الزامهای نقدینگی و سرمایه، اجرای قوانین تجاری و مقررات 
مربوط به حمایت از مشــتریان، پیوسته رو به افزایش است. 
این امر به افزایش هزینه وام گیری برای افراد و بنگاه ها منجر 
شــده است. همچنین ممکن اســت که تمرکز شدید قانون بر 
کاهش احتمال فروش محصوالت نامناســب به مشــتریان، 
باعث شــود که بانک ها فقط محصوالت ســاده و با ریســک 
پاییــن خــود را عرضه کننــد. در نتیجه، احتمــال دارد چنین 
محصولهایی برای پاســخ به نیازهای خانگی و شرکت های با 

اندازه کوچک و متوسط کافی نباشد.
بنابراین، با اینکه مشــتریان از طریق قوانین بانکی به شدت 
حمایت می شوند، اما باید تعادلی بین مسئولیت های خود مشتریان 
و قوانین طراحی شــده برای محافظت از آنها وجود داشته باشد. 
بانک هــا باید در مورد الگو های تجاری که وابســته به یارانه دهی 
متقاطع هستند و تضاد منافع بالقوه ایجاد می کنند، تجدیدنظر کنند. 
مشتریان باید آماده شــوند تا بپذیرند که پرداخت مستقیم هزینه 
مربوط به دریافت خدمات اصلی بهتر از پذیرش ضمنی یک نظام 

یارانه دهی متقاطع با تمام پیامدهای بعدی آن است.
الگوی بانکداری آزاد انگلیسی 

در انگلیس به طور معمول حساب بانکی شخصی رایگان عرضه 
می شــود؛ یعنی افراد به رایگان در بانک حســاب باز می کنند، 
حسابشــان را باز نگه می دارند و معامالت اولیه خود را تا زمانی 
که از اعتبار برخوردار باشــند و از محدودیت های تعریف شــده 
برای دریافت بیش از اعتبار تجاوز نکنند، از طریق آن حســاب 
انجام می دهند. الگوی بانکداری رایگان انگلستان غیرطبیعی 
و غیرمعمول است. این الگو حتی در انگلستان جدید  و در اوایل 
دهه 1980 رواج پیدا کرده اســت. در آن زمان رقابت باعث شد 
که تمام بانک های اصلی این الگو را به کار برند. همچنین این 

الگو فقط در بانکداری خصوصی به کار گرفته می شود.
به طور معمول، بانک ها هزینه ارائه حســاب بانکی رایگان 
را در حدود 75 تا 100 یورو در ســال برای هر حســاب براورد 
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می کنند. عمــده  این هزینه ها شــامل ســهمی از هزینه های 
سربار باالی اداره شبکه شعب، کارکنان، سیستم های فناوری 
اطالعات و رعایت مقررات هســتند. فرایندهای موجود برای 
اداره این حســاب ها تــا حدود زیادی خودکار هســتند و به  این 

 ترتیب، هزینه مستقیم هر حساب بانکی خیلی کمتر است.
بانک هــا بایــد به روش هــای مختلف درامد کســب کنند تا 
بتوانند هزینه های ســربار خود را پوشــش دهند. یکی از راه ها 
از طریق حاشیه سود خالص است؛ یعنی پرداخت سود کمتر به 
سپرده گذاران، نسبت به سودی که بانک باید برای تأمین وجوه 
در جای دیگر بپردازد. اگر بانکی حاشــیه ســود 2/5 درصد از 
حساب های سپرده مشتریان به دست آورده باشد، یک مشتری 
باید میانگین مانده حســاب 4000 یورو داشــته باشــد تا بانک 
بتواند درامد ســاالنه 100 یورو برای پوشــش هزینه ها ایجاد 
کند. این مبلغ از میانگین مانده حســاب اکثر دارندگان حســاب 
باالتر اســت. اگرچه بانک ها سود بسیار کمی به سپرده گذاران 
می دهند، اما با توجه به نرخ های بهره بسیار پایین فعلی، چنین 

حاشیه سودی به سختی ایجاد می شود.
با وجود این چالش های درامدی و هزینه ای، بانک های تجاری 
خرده فروشی هنوز هم با استفاده از الگوی بانکداری رایگان درامد 
کســب می کنند. بانک ها از طریق اعمال جریمه ها درامد کســب 
می کنند؛ برای مثال، زمانی که مشــتریان از حدود اعتباری خود 
تجاوز می کنند و یا از طریق ارائه خدمات سودآورتر که به خاطر آن 
هزینه دریافت می کنند. این شــامل فروش محصوالتی است که 
حاشیه سود باالتری دارند؛ مثل کارت ها و گرونامه ها. این در حالی 
است که برخی از بانک های انگلستان به تازگی بابت حساب های 
جــاری هزینه دریافت می کنند و احتمال می رود که به  مرور زمان 

این روش به صورت چشمگیری رواج پیدا کند.
بازنگری الگوهای تجاری بانک

بانک ها باید نحوه مدیریت هزینه هــا و درامدها را تغییر دهند 
تــا بتوانند درامد و بــازده پایداری که باالتر از هزینه ســرمایه 
موجــود در محیط پس از بحران مالی باشــد، ایجاد کنند. این 
امر مستلزم ایجاد تغییر در الگو های تجاری جاری است. فشار 
برای کاهش هزینه ها شدیدتر می شود و خودکارسازی بیشتری 
الزم خواهــد بــود. درنتیجــه بانک ها به دنبال اعمــال هزینه 
مستقیم برای محصوالت اصلی شان هستند. این امر می تواند 

فشار بیشــتری بر الگوی بانکداری رایگان انگلیس وارد کند و 
می تواند باعث شود که بانک ها محصوالت و خدمات ساده تر و 

کمتری به مشتریان عرضه کنند.
الگوهــای تجاری بانکــداری ســرمایه گذاری هم تحت 
 فشــار هســتند. در این الگوها نیاز به تعدیــل خطر مربوط 
به ارزیابی درامدها و ســودآوری به شدت احساس می شود. 
با تغییرات  ارتباط  بانک های سرمایه گذاری نگرانی هایی در 
فرهنگی و رســیدگی های دقیق قانونــی در خصوص تضاد 
منافــع بالقوه در رابطه با عملکرد نادرســت دارند. افزایش 
فشــار از طرف بانک های به اصطالح »سایه11« که کارهای 
شــبه بانکی انجــام می دهند اما خودشــان به عنــوان بانک 
کنترل نمی شــوند نیــز چالش دیگری فــرا روی بانک های 

سرمایه گذاری است.
هر نــوع تغییر به ســمت یک الگوی تجــاری جدید، خطر 
شکست کنترل را به همراه خواهد داشت و بانک ها باید به دقت 
محیــط کنترلــی خود را هــم در دوران تغییر و هــم به صورت 
درازمــدت کنترل کننــد؛ به این ترتیــب، دیگــر از پیامدهای 

برنامه ریزی نشده شکست های جدید رنج نخواهند برد.
توصیه ها

• در محیط پس از بحران که در آن نیاز ســرمایه باالتر اســت، 
درامدها محدود می شــوند و قانون گذاری هزینه بردارتر خواهد 

هیئت مدیره بانکها باید

بررسی کنند که آیا

سیستم های فناوری اطالعاتشان در مقابل

تهدیدهای جرایم سایبری و

آسیب های عملیاتی

قوی و مقاوم هستند
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بــود؛ بنابراین بانک هــا باید در روش تخصیــص هزینه ها و 
درامدها و ســرمایه مرتبط به محصــوالت و خطوط خدماتی 
خاص، بازنگری کنند تا بتوانند درک بهتری از ســودآوری آن 

خطوط داشته باشند.
• هیئت مدیره بانک ها باید توجه داشــته باشــند که آیا الگو های 
تجاری که به فروش متقاطع محصوالت و خدمات اضافی ارتباط 
دارد، پایدار هســتند و آیا شعبی که حاشــیه سودهای بسیار باال 
ایجاد می کنند، با مشتریانشان منصفانه رفتار می کنند یا خیر.

راه حل 3- عملکرد گزارشگری بانک ها قابل بهبود 
است

بانک ها معیارهای عملکردی و قانونی بسیاری ایجاد می کنند 
که برای هدفهای مختلفی به کار برده می شوند. سرمایه گذاران 
و تحلیلگران از معیارها و موارد افشای متعددی برای مقایسه 
قدرت  و عملکرد ســاالنه بانک ها اســتفاده می کنند تا بتوانند 
بانک ها را با یکدیگر مقایســه کنند و ســرمایه گذاری در یک 
بانک را با سرمایه گذاری بخش های دیگر مقایسه کنند. برخی 
از این معیارها و موارد افشــا، به راحتی قابل مقایســه نیستند. 
مقررات گــذاران هــم از معیارهای مختلفی بــرای نظارت بر 
قدرت مالی یک بانک اســتفاده می کنند. برخی از این معیارها 
به اندازه ای که بایــد، قابلیت اتکا ندارند. همچنین بانک ها در 
خصوص معیارهای تنظیمی و مقررات گذاری، با چالش تغییر 

و تحول به نظامی پیچیده تر مواجه هستند.
قابلیت مقایسه معیارهای عملکرد و افشا 

ســرمایه گذاران، تحلیل گران، مقررات گذاران و دیگر گروه  ها 
بــه دنبــال ارزیابی عملکــرد، قــدرت مالی و ریســک های 
مرتبط با بانک ها هســتند و در این راه از معیارها و شیوه های 
افشای مختلفی اســتفاده می کنند. این روش ها برای مقایسه 
مؤسســه ها و نهادهای مختلف اســتفاده  شــده است. ممکن 
اســت بانک ها دارای معیارهای خاص تری باشــند که به طور 

معمول مورد استفاده قرار گرفته و بسیار مهم تلقی می شوند.
بســیاری از معیارهــای کلیــدی عملکــرد را می تــوان به 
روش های مختلــف آماده نمود. گزارش های ســاالنه بانکی 
شامل شاخص های عملکردی مختلفی هستند که نه از اعداد 
حسابرسی شــده اســتخراج  شــده اند و نه از طریق روش های 

استاندارد آماده می شوند.
اســتانداردهای حســابداری مبتنــی بــر اصــول، اعمال 
میزانــی از قضــاوت را در کاربردشــان مجــاز می ســازند و 
تفاوت در شــیوه های حســابداری بین بانک هایی که تحت 
 (IFRS) اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی
فعالیــت می کنند و آنهایــی که از قوانین حســابداری آمریکا 
اســتفاده می کننــد، می تواند تأثیر عمده ای داشــته باشــد. 
به عنــوان  مثــال، قوانین حســابداری امریکا در مقایســه با 
اســتانداردهای بین المللــی اجــازه می دهــد اوراق مشــتقه 
بیشــتری با یکدیگر تهاتر شــوند؛ یعنی یک بانک می تواند 
طبق قوانین امریکا اهرم پایین تری داشــته باشد و این فقط 

به خاطر اختالف روش های حسابداری است.
قابلیت اتکای الگوهای داخلی و نسبت سرمایه 

 بانک های پیچیده از الگو های داخلی برای ارزیابی ریســکی 
بودن پرتفوی سرمایه خود استفاده می کنند و اغلب این الگو ها 
به طور مســتقیم بر نســبت های ســرمایه آنها اثر می گذارد. 
با توجه به اهمیت نســبت های ســرمایه، قابلیــت اتکای این 

الگو های داخلی موضوعی بسیار مهم است.
الزامهای سرمایه بانک بر مبنای ریسک است. هرچقدر که 
بانکی با ریســک باالتری مواجه باشــد، به نگهداری سرمایه 
بیشــتری برای مقابله با زیان های آینده نیــاز دارد. الگوهای 
مالی ارزش دارایی ها را تعدیل می کنند؛ بنابراین به دارایی های 
ریسکی ارزش باالتری تخصیص می یابد و به دارایی هایی که 
ریسک کمتری دارند، ارزش کمتری اختصاص داده می شود. 
از این موضــوع تحت عنوان ارزش دارایی های موزون شــده 
برحســب ریســک یاد می شــود. به دارایی که بدون ریسک 
فرض شــود، مثل ســپرده های نزد بانک مرکزی انگلستان، 
ارزش موزون شــده برحســب ریســک صفر اختصاص داده 
می شود. نیاز به نگهداری سرمایه از سوی بانک ها وابسته به 

درصد ارزش موزون شده برحسب ریسک آنها است.
اغلب الگو های داخلی به کارگرفته شــده برای محاسبه ارزش 
موزون شده برحسب ریسک، بسیار پیچیده هستند و درک آنها 
ممکن است دشوار باشــد. آنها از روش های آماری و داده های 
بســیار و فرضیه های پیچیده به خصوص فرضیه های مرتبط با 
مزایای بالقوه متنوع سازی، استفاده می کنند. برخی از فرضیه ها 
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به طور ذاتی قضاوتی هســتند. تغییرات کوچک اعمال شــده در 
فرضیه ها می تواند تأثیر عمده ای بر خروجی الگو ها داشته باشد.

تغییرات در معیارهای تنظیمی و قانونی 
درنتیجه نگرانی های مربوط به اعتبار الگو های داخلی بانک ها، 
مقررات گذاران فرضیه های کلیدی الگوها و ورودی های آنها را 
تعیین می کنند. دستورعمل های آنها همواره میزان سرمایه ای 
را کــه بانک ها متناســب با میزان خطر مربــوط باید نگهداری 

کنند، افزایش داده است.
همچنین مقررات گذاران از به کارگیری تعداد کمی از معیارهای 
مقررات گذاری به ســمت اســتفاده از تعداد زیادی شامل برخی 
از معیارهای ســاده تر مثل نســبت اهرمی12 استفاده کرده اند؛ 
بنابراین، وابســتگی به الگوها را بیشتر کاهش داده اند. با اینکه 
درک مفاهیمی مانند اهرم به ســادگی برای افراد میســر است و 
به ســختی می توان آن را دســتکاری کرد، اما این معیار به طور 
کامل مبتنی بر ریسک نیست. اهرم مشخص می کند که ریسک 
با توجه به  اندازه بنگاه افزایش پیدا می کند؛ اما این را مشــخص 
نمی کند که وام های مختلف ریســک های مختلفی در بر دارند. 
ایــن خطــر وجود دارد کــه اگر نســبت اهرمی بــه محدودیتی 
الزم االجــرا در بانک ها تبدیل شــود، می توانــد بانک ها را به 
حفظ و نگهداری ســرمایه های ریســکی تر برای افزایش بازده 
ترغیب کند. اگرچه ممکن اســت جایی برای معیارهای ســاده 
مثل نســبت های اهرمی به عنوان عاملی کمک کننده در مقابل 
محدودیت در ارزیابی ریســک وجود داشــته باشــد، اما اصل 
اساسی که الزامهای ســرمایه باید با ریسکی بودن دارایی های 

مربوط تفاوت کند، همچنان معقول به نظر می رسد.
توصیه ها

• صنعت بانکداری باید کار آغازشده با طرح اجبار به افزایش 
افشا13 را ادامه دهد تا بتواند با سرمایه گذاران در خصوص ارائه 

موارد افشای قابل مقایسه تر همکاری کند.
• هیئت مدیره بانک ها باید مطمئن شــوند که حاکمیت و کنترل 
صحیــح در رابطه با الگوهــای داخلی و اصــول زیربنایی آنها 
وجــود دارد و همچنیــن باید توجــه کنند که چطور نســبت به 
منطقی بودن ورودی ها و فرض هــای الگوها و کنترل مؤثر بر 

آنها اطمینان حاصل کنند.
• بانک ها بایــد نظامها و کنترل ها دربــاره معیارهای قانونی را 

ارتقــا دهند و چالش مدیریــت طیف گســترده ای از هدفهای 
تنظیمی که بر یکدیگر اثر می گذارند را موردتوجه قرار دهند.

راه حل 4- بانک ها باید برای مقابله با ریسک های 
رو به رشد امنیت سایبری، سرمایه گذاری های 

گسترده ای در زمینه فناوری اطالعات انجام دهند
بانک ها در ســالهای آینده نیاز به ســرمایه گذاری عمده ای در 
فناوری اطالعات دارند. این چالش توجه گسترده هیئت مدیره 
بانک هــا و مقررات گــذاران بانکــداری انگلســتان را به خود 
معطوف کرده است. مقررات گذاران به تازگی طی نامه هایی به 
مدیران عامل بانک ها، اهمیت این موضوع را گوشزد کرده اند. 
مخــارج فناوری اطالعات یکــی از بزرگ ترین هزینه های هر 
بانک اســت، امــا اکثر آنها بــرای بهبودهــای کوتاه مدت و یا 
اولویتهای فوری پرداخت می شــود. با این  حال، پیشرفتهای 
فنی که مشــتریان را قادر به تعامل متفاوتی با بانک ها می کند، 
افزایش تهدیدهای امنیتی و سیستم های قدیمی، همه به نیاز 

بزرگترین سرمایه هر بانکی

اعتماد مشتریان آن است

رفتار منصفانه و همراه با

درستی و امانت داری

نقش مهمی در

ایجاد و حفظ اعتماد مشتریان و

ایجاد یک رابطه درازمدت

با آنان

خواهد داشت
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به سرمایه گذاری گسترده در فناوری اطالعات اشاره دارند.
همراهی با پیشرفتهای فنی

پیشرفتهای فنی، به خصوص پیشرفتهای حاصل شده در ارتباط 
با اینترنــت، روش تعامل بانک ها با مشــتریان را تغییر خواهد 
داد. بانکداری همیشــه باید مطابق با فناوری و نیازهای مرتبط 
مشتریان، در حال تغییر باشد. هر روز در حال مشاهده مثالهایی 
از ایــن قبیل موارد مانند بانکــداری اینترنتی، معرفی نظامهای 

پرداخت جدید و انتقالهای مبتنی بر تلفن همراه هستیم.
بانک های امروزی تفاوت عمده ای با بانک های دهه 1950 
دارند. در بانک های دهه 1950 به مدیران شــعب اختیارهای 
فردی داده می شــد؛ اما اعتبارها به شدت جیره بندی شده بود. 
می توان اطمینان داشت که بانک های امروزی نیز با بانک های 
آینده تفاوت زیادی خواهند داشــت. نسلهایی که با استفاده از 
اینترنت و شبکه های اجتماعی پرورش پیدا کرده اند، بعید است 
که به امکان دسترسی به شعب بانک و نزدیکی به آنها به اندازه 
نسل گذشــته اهمیت بدهند. پول نقد فیزیکی به مرور اهمیت 
خود را از دســت می دهد. پیشــرفتهای فنی هم بر فعالیتهای 

بانک های سرمایه گذاری اثر می گذارد.
تقویت کنترل های فناوری اطالعات

خطرهای مربوط به جرایم ســایبری و پول شــویی، مســتلزم 
روش های کاری جدید، نظارت و کنترل و سرمایه گذاری گسترده 
در فناوری اســت تا بدین وسیله بتوان وظایف اصلی بانک ها را 
خودکار کرد و آنها را ایمن تر ســاخت. تالشهای اخیر انجام شده 
بــرای کالهبرداری از بانک ها و مشــتریان آنها از طریق دزدی 
سایبری، تهدید های جدید را برجسته تر کرده است. این خطرها 
با افزایش تقاضا از ســوی مشــتریان برای شــکل های جدید 

تعاملهای برخط14 و دیجیتال با بانک ها، افزایش پیدا می کند.
بانک هــا باید ســرمایه گذاری های عظیمــی در کنترل های 
پیشــگیرانه و همچنیــن در زمینــه فناوری اطالعات داشــته 
باشند تا بتوانند در دوره فشار هزینه ها خدمات و کارایی را ارتقا 
دهند. سرمایه گذاری در تغییر سیستم های فناوری اطالعات، 
هزینه بر است و در نتیجه، احتمال دارد عمده سرمایه گذاری ها 
همچنــان در حوزه  هایــی که باعــث افزایش درامــد، کاهش 
هزینه هــای عملیاتی، توجه به چالش های تجاری و یا رعایت 

الزامهای مقررات گذاری می شود، صورت گیرد.

توصیه ها
• بانک ها باید ترکیب درستی از مجاری ارتباطی برای براورده 
کــردن نیازهای مشتریانشــان در آینده در نظر گیرند. شــبکه 
سنتی شعب ممکن است که هنوز جایگاه خود را از دست نداده 
باشد، اما نیاز به تکامل در جهتی دارد که نیازهای نسل جدید را 
که به صورت برخط رشد کرده اند و از شبکه های اجتماعی بهره 

جسته اند، براورده سازد.
• هیئت مدیــره بانک ها باید بررســی کنند که آیا سیســتم های 
فناوری اطالعاتشــان در مقابل تهدیدهای جرایم ســایبری و 
آســیب های عملیاتی قوی و مقاوم هستند؟ و آیا برای حصول 
به هدف موردنظر، مناسب هستند؟ هیئت مدیره ها باید بررسی 
کنند که آیا آنها ترکیب درســتی از تجربه و پشتیبانی را دارند تا 

بدان وسیله قادر به ارزیابی این قدرت شوند.
• مــوارد تجاری در ارتباط با ســرمایه گذاری در سیســتم های 
فنــاوری اطالعــات بایــد موازنــه صحیحی بین ســودآوری 

کوتاه مدت و امنیت درازمدت و پایدار برقرار کنند.
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 زمانی اســت که اســتقراض پول به علــت کاهش میــزان وام دهی از طرف 

بانک ها و افزایش نرخ بهره متعلق به وام ها سخت می شود.
 5- Financial Stability Risk
  6- Aggressive Pursuit of Revenue
 7- Risk-Weighted Value of Assets
  8- American Deficit
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 11- Shadow Banks
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 13- Enhanced Disclosure Task Force (EDTF)
14- On -Line
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