اعتبارسنجی افراد و بنگاه ها به منظور ساماندهی بازار پول و سرمایه
نسبت کفایت سرمایه بانک ها

نرخ کفایت سرمایه و قدرت خلق پول بانکی

•کارکرد اصلی آن ،حمایت بانک در برابر زیان های غیر
منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان

•بانک این قدرت را دارد تا با ایجاد بدهی برای صاحبان
سرمایه بانک و افزایش سرمایه از این طریق ،نسبت کفایت
سرمایه را از کار بیندازد
•بــا اعــمــال دارای ــی هــای م ــوزون بــه ریـســک و تعدیل
داراییها ،این امکان از بانک گرفته می شود

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت
سرمایه موسسات اعتباری بانک مرکزی

•ریسک افــراد مختلف در آن دیــده نشده و به صورت
یکسان با همه افراد برای اعطای تسهیالت برخورد شده
است.

اعتبارسنجی
افراد و بانک ها
در بازار پول

اقدام تکمیلی که باید در دستورالعمل لحاظ شود

لوازم تحقق این ایده

•ایجاد زیرساخت جهت تاسیس نهادهای اعتبارسنجی
جهت اعتبارسنجی افراد حقیقی (اعطای اعتبار) ،اوراق
(رتبه اعتباری اوراق) ،شرکتها و ...
•تسهیل اعطای اعتبار به افــراد حقیقی جهت خرید
سهام و اوراق
•تقویت زیرساختهای امنیت بــازار سرمایه از طریق
ایجاد مرکز داده دوم و سوم بازار سرمایه
کارکرد اصلی این ایده

•راه اندازی بازار بدهی (اوراق تأمین مالی) در کشور
•توسعه ســایــر ب ــازاره ــای ســرمــایــه نظیر بـ ــازار سهام،
فرابورس ،بورس کاال و انرژی

اعتبارسنجی
اوراق و شرکت ها
در بازار سرمایه

•اطــاعــات بــانــک هــا تــوســط بــانــک مــرکــزی بــر اســاس
تاریخچه وامگیری و بازپرداخت وام در یک سامانه تجمیع
شده و بر اساس آن افراد و بانک ها اعتبارسنجی شوند
•کفایت سرمایه و داراییهای موزون به ریسک براساس
اعتبار افراد محاسبه شود و نه براساس برخورد یکسان با
تسهیالت گیرندگان
•به بازپرداخت وامهای پیشین وزن بیشتری داده شود
و بر این اساس سقف مشخصی برای افراد جهت دریافت
وام از شبکه بانکی مشخص شود
•بدین وسیله ،مطالبات غیرجاری که به وسیله امهال،
جاری شدهاند شناسایی شده تا با سازوکارهایی مشخص
تسویه و میزان بدهی و ناترازی بانک ها کاهش یابد
•با این اقدام ،بانکها نیز اعتبارسنجی شده و بانکهای
خوب از بد تفکیک شوند و این اقدام خود به بهتر شدن
عملکرد بانک ها در اعطای تسهیالت و کاهش ریسک
منجر خواهد شد.

