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 معاون پارلمانی 
رئیس جمهور: 

  انطباق تعداد 
 شعب بانک ها 
با نیاز واقعی 

اقتصاد
مع��اون پارلمانی رئی��س جمهور، از 
تدوین قانون جامع نظ��ام بانکی خبر داد. 
حسینعلی امیری  ضمن بیان اینکه ٢٣هزار 
ش��عبه بانکی در کشور وجود دارد، گفت: 
قانون جامع نظام بانکی در راه اس��ت.وی 
عنوان کرد: در حال حاضر کلیات اصالح 
نظام بانکی ایران و قانون بانکداری از سوی 
دولت به مجلس ارائه شده و در کمیسیون 
اقتصادی مجلس در دس��ت بررسی است.
معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: پس 
از ابالغ این کلیات به شبکه بانکی، نظارت 
صورت می گیرد و قوانین بانکی، در یک 
قانون جامع تدوین می شود.امیری با بیان 
اینکه در حال حاضر 4٢ بانک و موسس��ه 
اعتباری با بیش از ٢٣ هزار شعبه بانکی در 
کشور وجود دارد، گفت: با توجه به رشد 
بانکداری الکترونیک در سال های اخیر و 
انطباق تعداد ش��عب بانک ها با نیاز واقعی 
اقتص��اد، نظام مالی ایران در مس��یر بهتری 

حرکت می کند.

خبرنامه

موض��وع افزایش س��رمایه بانک ها، از 
آن دس��ت مس��ائل سرش��ار از ابهامی است 
که مخالف��ان و موافقانش، هر ک��دام دالیل 
محکم��ی را برای نظراتش��ان ارائه می دهند 
چرا که معتقد هستند سالمت مالی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری نقش مهمی در رشد، 
توسعه و ثبات اقتصادی کش��ورها دارد. در 
این میان س��رمایه عاملی بنی��ادی در ارزیابی 
 س��المت و ثبات ه��ر نظام بانکی به ش��مار 
می رود و مطلوبیت سرمایه به منزله پوششی 
مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی 
است که هر بانک با آن مواجه است. تمام ابعاد 
و جنبه های گوناگون نظام بانکی هر کشور، به 
طور مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر از سرمایه 
در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار 
از محل آن است. در حقیقت سرمایه به عنوان 
ابزار ج��ذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی 
برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان 

به بانک محسوب می گردد.
   به طور خالصه هدف و نقش محوری 
سرمایه در هر بانک اساسا به برقراری ثبات و 
افزایش توان ج��ذب و رفع زیان های بالقوه 
مربوط اس��ت. تا از این طریق س��ازوکارهای 
الزم برای حمایت از س��پرده گذاران و سایر 
اعتبار دهندگان در شرایط ورشکستگی بانک 
مهیا ش��ود. افزایش س��رمایه بانک ها یکی از 
مهم ترین مح��رک ها در فرآیند س��ودآوری 
موسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. 

حداکثر اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود تا 
س��قف مجاز کفایت سرمایه؛ کاهش ریسک 
مالی بانک از طریق بهبود س��اختار س��رمایه؛ 
افزایش ظرفیت در جهت توسعه فعالیت های 
س��ود آور؛ و حف��ظ ت��وان رقابت پذیری در 
صنع��ت بانکداری کش��ور از جمل��ه دالیلی 
هستند که افزایش سرمایه بانک ها و موسسات 

اعتباری را ضروری می سازند.
  از آن ج��ا که صاحبان س��هام بانک در 
مقابل سرمایه گذاری های خود، انتظار کسب 
بازده مناس��بی دارند، حصول این بازده عمال 
نوعی تعهد را برای بانک به وجود می آورد، 
تعهدی که در نهایت بر س��ازوکارهای حاکم 
بر قیمت گذاری محصوالت و خدمات نظام 
بانک��ی اثر می گذارد. از جمله مس��ائل مهم 

در صنعت بانک داری احتمال ورشکستگی 
و ناتوان��ی بانک ها در انج��ام تعهدات مالی 
ایجاد ش��ده اس��ت که با شدت گرفتن روند 
خصوصی س��ازی و دورش��دن نظام بانکی 
از فضای امن مالکی��ت دولتی، بانک ها را با 
چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود 
مواجه ساخته اس��ت. در حال حاضر سرمایه 
بانک ها در سطح بس��یار پایینی قرار گرفته و 
بانک ه��ا عمال ت��وان پرداخت تس��هیالت و 
تعهداتشان را ندارند و بدون افزایش سرمایه 

بانک های کشور خیلی توان کار ندارند.
  حجم سرمایه بانک و بهای مرتبط با آن، 
اثر قابل مالحظ��ه ای بر جایگاه رقابتی بانک 
دارد. یکی از ویژگی های الزم برای موفقیت 
در این امر حفظ پایه س��رمایه ای مطلوب و 

مناسب می باشد. کمبود س��رمایه در نهایت 
سبب می گردد دشواری های عدیده ای برای 
بان��ک در عرصه محیط رقابت ش��کل گیرد. 
نگاهی به ساختار مالی بانک های کشور نشان 
می دهد ک��ه بیش از ش��صت درصد دارایی 
بانک ها در بخش تسهیالت اعطایی مصرف 
گردیده اس��ت که به دالی��ل مختلف بخش 
عم��ده ای از مناب��ع بانک ه��ا در این حوزه 
قفل ش��ده است. از س��وی دیگر همزمان با 
برطرف شدن تحریم ها و مساعد شدن فضای 
اقتصادی کش��ور، تش��دید نیاز کارخانه ها و 
شرکت های تولیدی و بازرگانی به سرمایه در 
گردش برای تولید و نیاز پروژه ها و طرح ها 
به سرمایه ثابت برای راه اندازی شرکت های 
تولیدی جدید، امری قطعی بوده و مس��تلزم 
تامین مالی توسط سیس��تم بانکی در مقیاس 

وسیع تری می باشد. 
با وجود تمام این مشکالت، در سال های 
گذشته س��رمایه پایه در بانک ها، متناسب با 
روند تغییرات و نیازهای بانک ها رشد ننموده 
بود. حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت 
س��رمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در 
حراس��ت از منافع سپرده گذاران دارد، نمایان 

بود.
  اس��تفاده از تجرب��ه کش��ورهای موفق 
 در حوزه ه��ای مختلف اقتص��ادی و بانکی 
می تواند راه را تا اندازه زیادی برای ما تسهیل 
کند. روند صنعت و کس��ب و کار همواره با 

موانع بسیاری در کشور ما مواجه بوده است. 
به گونه ای که این موانع در بیشتر بخش های 
اقتص��ادی ما دیده می ش��ود، ای��ن در حالی 
است که کش��ورهای موفق و در حال توسعه 
ب��ا به کارگیری الگوه��ای اقتصادی به روزتر 
توانسته اند تا اندازه زیادی از حذف این موانع 
صحب��ت کنند. یکی از ای��ن الگوها، افزایش 
س��رمایه بانک ها می باش��د. در همین راستا 
یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم، افزایش 
مجموع س��رمایه بانک ه��ای دولتی بود که 
رش��د نزدیک به 6 برابری را نشان می دهد. 
از این رو توجه به استراتژی های تامین مالی 
پایدار و در نظر گرفتن این اس��تراتژی ها در 
تصمیمات مدیریت بانک می تواند همیشه بر 
عملکرد مناسب بانک ها تاثیر داشته باشد و به 
بهبود فضای کسب و کار بانک ها کمک کند. 
  ظرفیت ه��ای عملیات��ی موسس��ات 
اعتباری و بانک ها، ش��امل اعطای تسهیالت، 
صدور ضمانت نامه و... نسبت مستقیم با مبلغ 
»سرمایه پایه« و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت 
ش��ده دارد. به عبارت دیگر، افزایش س��رمایه 
موج��ب افزای��ش ظرفیت ه��ای عملیات��ی، 
افزای��ش درآمده��ای بانک و ایج��اد ارزش 
افزوده بیشتر برای س��هامداران خواهد شد. 
هم��ه این موارد در نهایت به ش��تاب گرفتن 

رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. 
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