اصالح ساختارنظام مالی  ،نیاز امروز
نظام بانکی ایران امروزه با چالش جدیدی مواجه گردیده است و آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها با توجه به
رویدادهایی که دروضعیت منابع و مصارف بانک های بزرگ دولتی  ،خصوصیی شیده و برخیی ازبانیک هیای
خصوصی بزرگ افتاده است.
مدیریت دارایی وبدهی ها یا بهتربگویم مدیریت نقدینگی ،یک بخش کامل ازمدیریت بانک ها بوده و درنتیجه
نیاز به برخورداری از یک فرایند ساختاریافته و سیستماتیک برای مدیریت ترازنامه بانک اساسی و ضیروری
می باشد.
درسه سال گذشته با تغييرات شکل گرفته دربسته هاي سياستي و نظارتي بانک مرکزي که به تصويب شوراي پول و
اعتباررسيده است وبا خود کاهش نرخ سود تسهيالت اعطايي را به همراه داشته و متعاقب آن ظاهرا کاهش نرخ سود علي
الحساب پرداختي به سپرده گذاران و به علت رقابت ناسالم برخي از بانکها و موسسات پولي و اعتباري ،بانکهاي پايبند
به بستههاي سياستي ونظارتي با نقل وانتقال سپردههاي خود به بانکها و موسسات پولي و اعتباري متخلف ازنرخ هاي
اعالمي مواجه شدند ،به طوري که حساب اکثر اين بانکها نزد بانک مرکزي بدهکارگرديد و مشکالت مالي فراواني براي
آنها بوجود آورد.البته بانک مرکزي بعدازمدت ها بخشي از اين بدهيها را به عنوان خط اعتباري براي آنها لحاظ نمود و
قرارشد آنرا به طور قسطي بازپرداخت نمايند.و اين اقدام براي اين بانکها يک مسکن محسوب مي شود ومشکل امروز را
به فردا منتقل نموده و لذا آنان همچنان با مشکل نقدينگي مواجه خواهند بود .اين موضوع سبب گرديده است به منظور
حفظ سپردهگذاران ،متعاقبا مجددا بانکها به برخي از سپردهگذاران خود سود علي الحساب بيشتري را پرداخت نمايند.
درحال حاضر بخش بزرگي از سپردههاي بانکها کوتاه مدت ميباشد ،اما انتظارات سياستگذاران کالن کشورسبب شده
است اين سپردهها بعد ازکسر سپرده قانوني و نگهداري درصد کمي (حدود2تا 3درصد) به عنوان نقدينگي به منظور
پاسخگويي براي بازپرداخت سپردهها ،درصدکمتري صرف پرداخت تسهيالت سرمايه درگردش و بخش مهمي صرف
پرداخت سرمايهگذاري ثابت بنگاههاي اقتصادي بخصوص دربخش توليد گردد که داراي دوره بازپرداخت بلندمدت مي
باشد و اين مسئله سبب گرديده است که منابع بانکها از گردش رواني برخوردار نباشد و هماهنگي الزم بين سررسيد
سپردهها و بازپرداخت تسهيالت وجود نداشته باشد و اين موضوع با توجه به سياستهاي پولي و بانکي ابالغي فشار
ناخواستهاي را به نظام بانکي و يا مالي وارد نموده است.
بدهي دولت به نظام بانکي نيز يکي ديگر از چالشهاي نظام مالي است و اين موضوع باعث شده است که بخش مهمي
ازمنابع بانکها بدون گردش بماند و امکان استفاده مجدد از آن فراهم نگردد .عمده اين منابع نيز از محل سپردههاي
قديمي بانکها که با نرخ سود علي الحساب باالتري تجهيز گرديده است ،مي باشد.
در سالهاي گذشته ،کشور با تورم ،رکود تورمي و سپس رکود مواجه گرديد و اين شرايط سبب شد تا بخش قابل توجهي
از تسهيالت اعطايي بانکها معوق شوند و عمال ازچرخه فعاليت خارج شوند .البته قوانين وضع شده براي حمايت از
اينگونه صنايع  ،ديگران را نيز به استفاده ازمساعدت هاي پيش بيني شده در قوانين ترغيب نمود و عمال حتي برخي
ازمشتريان خوش حساب تبديل به مشتريان بد حساب شدند .مجددا بخش مهم ديگري ازمنابع بانکها يا بلوکه و يا آنکه
از کوتاه مدت به بلند مدت تبديل شد و درنتيجه سبب کند شدن چرخه حرکت منابع بانکي شد.ويا آنکه بخش مهمي
ازمطالبات بانکها بعد از اقدامات قانوني منجر به تمليک اموال غير منقولي گرديد که بانکها براي فروش آن با شرايط
تمليکي ،مشتري ندارند و درنتيجه اين اموال نيز بخش مهم ديگري ازمنابع بانکها راکد کرده است.تغييرات نرخ ارز
وزياني که از اين بابت به بانکها منتقل شد و حجم زيادي مطالبات معوقي را که ايجاد کرد ،ازديگر مشکالت نظام مالي
مي باشد.

ضعف قوانين در حمايت از بانکها ،نيز از فاکتورهاي ديگري است که سبب شده برخي از مشتريان از اين ضعف قوانين
استفاده و از ايفاي تعهدات خود به بانکها خودداري کنند .که از جمله مي توان به درخواست ورشکستگيهاي نادرست و
تاييد برخي از محاکم ،علي رغم مستندات بانکها در اين خصوص مبني برغير واقعي بودن آن اشاره کرد.
مجموعه عوامل فوق ريسک نقدينگي بانکها را به شدت باال برده است و درنتيجه بانکها نياز به يک مديريت قوي
داراييها و بدهي ها يا همان نقدينگي را دارند که دراين وضعيت بتوانند بانک خود را ضمن سرپا نگهداشتن به حرکت
وادارند.
دراين خصوص به موارد ذيل بايد توجه شود:
وضعيت سپرده هاي سرمايهگذاري مدتدار بانکها ازنظر مبالغ  ،سررسيد و نرخ هاي سود علي الحساب تعهدي آنها
هزينه يا قيمت تمام شده منابع بانکها درقالب منابع مالکيتي و منابع وکالتي(سپرده هاي سرمايهگذاري مدتدار).
واقعيات مطالبات معوق بانکها و نقشي که درکاهش سود آوري بانکها به همراه دارند.
نرخ کارمزد خدمات بانکي که اغلب کمتر از قيمت تمام شده آنها مي باشد.
بدهي هاي دولت به نظام بانکي وتسريع براي انتشار اوراق مشارکت و يا اوراق بدهي براي ايفاي تعهدات به نظام بانکي
و پيمانکاران طرف قرارداد گذشته دولت.
با توجه به رفع تحريمهاي بينالمللي ،توجه به افزايش سرمايه بانکها براي تطبيق آن ها با شرايط بينالمللي براي
ارتقاي جايگاه بين المللي .
کشورنياز به يک بازارمالي يا سرمايه داراي عمق مي باشد که بنگاه هاي اقتصادي از جمله بانکها نيز درزمان هاي
نيازبه نقدينگي بتوانند نيازهاي کوتاه مدت خود را از اين بازار تامين نمايند ازجمله فروش داراييهاي نقدشونده خود از
قبيل اوراق مشارکت  ،سهام و يا اوراق بدهي .
بانک مرکزي با توجه به شرايط بانکهاي بزرگ وبدهي دولت و حتي خود بانک مرکزي بابت تفاوت هاي نرخ ارز ،تا
سقف اين بدهي ها که قبال از منابع بانکها کسر گرديده است  ،خط اعتباري بانرخ هاي سود کم لحاظ نمايد.
به منظور کنترل ريسک نياز به يک نظام جامع مالي درکشورمي باشد که مشتريان بانکها درحد ظرفيت و فعاليت
خود بتوانند ازمنابع نسبتا ارزان قيمت بانکها استفاده نمايند و بانکها ملزم به رعايت اصولي دراين زمينه باشند.
درکشورشکل گيري يک نظام رتبه بندي براي بانکها و ساير بنگاه هاي اقتصادي الزم و ضروري مي باشد که با توجه
به شرايط نظام بانکداري بدون ربا که تفاوت هاي زيادي با نظام بانکي بين المللي دارد ،اعتبارسنجي الزم را انجام دهد و
شرکت ها را در گروه هاي تعريف شده بين المللي تعريف نمايد .بديهي است يکي ازفاکتورهاي تعيين نرخ سود تسهيالت
اعطايي بايد همين درجه رتبه بندي مشتريان و سپس ساير موارد از جمله مدت ومثال وثايق قابل اخذ باشد.
همانند گذشته براي اعطاي تسهيالت با توجه به شرايط گفته شده محدودهاي براي نرخ سودتعيين شود مثال بين  81تا
 22درصد و درمورد سپرده ها نيز بانکها مجاز باشند تا ميزان نرخ حق الوکاله خود ،سود علي الحساب بيشتري به
سپرده گذاران خود بپردازند.
نظارت بانک مرکزي درمورد همه موسسات پولي و بانکي نهادينه شود و با شدت بيشتري صورت پذيرد و قبال مجازات
هاي تعريف شده و طبقه بندي شده اي در اين خصوص تهيه وتدوين و به تصويب برسد و درصورت عدم رعايت آن
،تخلف توسط يک کميته خاص مورد بررسي واقع و مجازات ها به مورد اجراء گذاشته شود و انجام اين اقدام از عهده يک
فرد خارج باشد که به اعتبار بانکها خدشه اي وارد نگردد.ازجمله تعطيلي وورشکستگي بانکها و موسسات پولي واعتباري.
ابزارهاي جديد اسالمي تعريف و اجرايي شوند تا اين امکان براي بانکها فراهم شود که بتوانند براي تامين دارايي
نقدشونده خود از اين ابزارها استفاده کنند.
ثبات سياستها و رويه هاي پولي و بانکي بسيارحائز اهميت است.اين موضوع دربخش ارزي بسيارپررنگتر است.
بانک مرکزي اين اجازه را همانند بانک هاي بين المللي به بانکها بدهد که بتوانند خود مستقيما ارزهاي مازادمشتريان
بازاررا درداخل مانند صرفي ها حتي با نرخي کمتري خريداري و سپس به فروش برسانند.

انجام توصيه هاي فوق ميتواند درشکل گيري اقتصاد مقاومتي از ابعاد نظام مالي بسيار راه گشا باشد و درآينده اي نه
چندان دور سبب تک نرخي شدن ارز ،کاهش نرخ سود علي الحساب سپردهها ،کاهش نرخ سود تسهيالت اعطايي،
گردش روان منابع بانکها و ايجاد جايگاه و اعتبارمجدد درسطح بانکداري بين المللي گردد که خود مطمئنا سبب ايجاد
بازاربراي محصوالت ،ايجاد سرمايهگذاري هاي جديد با سرعت بيشتر ،شکلگيري اشتغال و افزايش نرخ آن را به همراه
خواهد داشت.

