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 چکیده
خويش کمک د کیفیت عملکرو قابتی رموقعیت ه و جهت شناسايی جايگادر  هابانکهايی که به از روشيکی 

ــــنهآ یبندرتبه ن وگوناگود بعااز ا هابانکد سنجش عملکر، کندیم به  ع و همیت موضوابا توجه به . ستاا ـ
به  وری ضر هابانکد يابی عملکرای ارزکامل برو جامع ی لگوآن تدوين يک امترتب بر اف هدل احصور منظو
سدیمنظر  شش ين ا در ا. لذر ستم  به عملپژوهش، کو سی ستفاده از  ست تا با ا  CAMEL یبندرتبهآمده ا

 اندارتعباهداف اين پژوهش تجزيه و تحلیل گردد.  يراندر ا یدولتمهینو  یصوصخ دولتی، هایعملکرد بانک
و شور نظام بانکی ک یآت یدهايتهد ینیبشیپ، رانيدر ا یسالمت نظام بانک یهاشاخص از شناخت و بررسی

ــاخصه راهکارهای ارتقای ارائ ــالمت نظام بانکی در ايران یهاش ــدیم س ــر  .باش يک تحقیق کاربردی حاض
ست. و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی تحلیلی-توصیفیمطالعه  نمونه اين مطالعه به صورت هدفمند  ا
ــد، که در حقیقت اين  مجموعاًايرانی ) یهابانکاز میان  ــاخص هابانکده بانک( انتخاب ش  بوده و نمونه ترش

و ترازنامه آنها  هابانکبر اساس صورت مالی  هاداده. همچنین شودیم هابانک گانهسهشامل هريک از اقسام 
ست سی آمدند.  به د سبات دقیق  یهاصورتپس از برر  یهاشاخص) CAMEL یهاشاخصمالی و محا

ــالمت نظام ــد و  یهابانکبانکی( در  س ــه ش ــت آمده مقايس ــاخصدر برخی  جتاًینتنمونه، ارقام به دس  هاش
صولتی يا دولتی  یهابانک صی و در برخی ديگر خ صو صابخ ست آوردند. چرايی و تحلیل  یهان بهتری به د

 بحث و بررسی گرديد. پژوهشوضعیت مزبور در پايان 

 ی ايرانهابانکی سالمت نظام بانکی، هاشاخص، کامل بندیرتبهسیستم  کلیدی: واژگان

  

                                                           
 (abolhasani@pnu.ac.ir)یئت علمی دانشگاه پیام نور تهران . عضو ه 1
. مسئول نويسنده ،(ع) صادق امام دانشگاه اقتصاد، و اسالمی معارف دانشکده اقتصادی، علوم دکتری دانشجوی 2
(faryadras1443@gmail.com) 

 فصلنامه اقتصاد دفاع                                      
 گروه منابع و اقتصاد دفاع –دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 

  149-171، صص 1398بهار شماره يازدهم،  سال چهارم،                    



 ... شناسی آن درهای سالمت نظام بانکی و آسیبارزیابی شاخص                                                                           150

 مقدمه. 1
سات عنوانبه هابانک س در گردش پول و ثروت جامعه به عهده دارند  ایکنندهمالی و اعتباری نقش تعیین  مؤ

تواند در رشـــد می هابانک مؤثرفعالیت مطلوب و  لذاای در اقتصـــاد هر کشـــور دارد. ويژهو از اين رو جايگاه 
، احمديان ) مختلف اقتصـــادی و افزايش ســـطو کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد هایبخش
1392). 

با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزيابی  هابانکدر نظام بانکی هر کشور، تجزيه و تحلیل 
صورت می ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالی اخعملکرد، کارايی و...  شی از انتقال گیرد،  یر و آثار مخرب نا

را آشکار  «1بانکی سالمت»بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، اهمیت توجه هرچه بیشتر به مقوله 

 ساخته است.

ده معیارهای انتخاب ش ها يکی از مراحل مهم تحقیق است.در بررسی سالمت بانکی، انتخاب و تعیین شاخص
شانگر  در اين تحقیق، شبکه بانکی در حوزهشاخصن سالمت بانکی  سرمايه، کیفیت دارهای  ايی، های کفايت 

 .باشدمیموجود  هاآنو در آينده نیز قابلیت گسترش  آيندمی حساببهسودآوری  ، بازدهی ونقدينگی
 ایهچالشدر مورد رويکردهای مختلف سیستم نظارت و مقررات بانکی کارآمد، به خصوص با وجود در دهه اخیر 
مالی يکپارچه، مطالب زيادی منتشر شده است. يکپارچگی مالی نه تنها قوانین و مقررات و  بازارهایپیچیده در 

ی بومی شده را که داعیه ارائه راه حل مشکالت نظارتی دارند، هامدل، بلکه کندمیرا پیچیده  هاآنشیوه اعمال 
مرکزی، برای  هایبانکنظارتی به خصوص  اینهادهنمايد. در خصوص نظارت بانکی، دچار چالش جدی می

ستم مالی . دستیابی به سیاندگرفتهزيادی را به کار  ابزارهایو  هاتکنیکحصول اطمینان از داشتن نظارت مؤثر، 
 استانداردهاینظارتی کارآمد است. وجود  ساختارهایو  قدرتمند، مستلزم وجود شرايط اقتصاد کالن پايدار

نظارتی مؤثر و کاراست. برای ارتقای سطو  ساختارهایحسابرسی سازگار و شفاف، شرط الزم برای ارتقای 
 بازار، انسجام و نظم بازار و اقدامات عملی بهینه هاینقیصهمديريت ريسک پیشرفته و همچنین برطرف کردن 

های بانکداری اسالمی موجب معیارداخلی و خارجی، ضرورت دارد. بدون شک،  هایانگیزهدر جهت افزايش 
مرکزی در جهت ايجاد معیارهای  هایبانک. لذا برای کمک به گرددمیمتعارف  هایچارچوب یسازنهیبه

و مؤسسات اعتباری با شريعت و همچنین افزايش  هابانکسنجش و حصول اطمینان از وجود سازگاری عملکرد 
سالمی و ا هایبانکبرای  بندیرتبهوسعه چارچوب اطمینان مردم نسبت به اسالمی بودن سیستم بانکی، ت

 (.1384، )مال کريمی مؤسسات مالی غیربانکی اسالمی الزامی است
سعی گرديده از معیارهای عمده سالمت  هاشاخصبر معیارهای کمی در انتخاب  تأکیددر تهیه اين تحقیق با 

 ا به بهترين نحور هابانکعملکرد و وضعیت مالی و اعتباری شبکه بانکی يا ه نتیجدر  نظام بانکی استفاده شود.
يک سیستم هشدار دهنده سريع به  عنوانبه CAMEL دادن الگوی منعکس سازد. اين تحقیق با مبنا قرار

 ژوهشپاهداف اختصاصی اين  کشور است. هایبانکدنبال ارزيابی وضعیت سالمت شبکه بانکی و هر يک از 
 ين شرح است:نیز بد

                                                           
1 Banking health 
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 رانيدر ا یسالمت نظام بانک یهاشاخص شناخت و بررسی (1

 نظام بانکی کشور یآت یدهايتهد بینیپیش  (2

 مقايسه وضعیت کنونی سالمت نظام بانکی ايران با ديگر کشورهای جهان (3

ی هاشاخصبررسی و استفاده از تجارب موجود در کشورهای مختلف جهان، جهت ارتقای  (4
 سالمت نظام بانکی

 ی سالمت نظام بانکی در ايرانهاشاخصراهکارهای ارتقای  ارائه (5

 . مبانی نظری پژوهش2
سالم به دلیل نقش مهمی که در ي ستم بانکی  سی سطهک  خوردار بر ایالعادهفوقمالی دارد از اهمیت  گریوا

فراهم نمودن اندازها، تخصـــیص منابع و آوری پسخارجی مثبت از قبیل گرد تأثیراتدارای  هابانک اســـت.
 افتهيتوسعهحال توسعه که دارای بازارهای مالی کمتر  نقدينگی و خدمات پرداخت هستند که در کشورهای در

شدمیکننده مالی  تأمینهستند، عمده  سمت  هابانک. با ه مختلفی مواج هایريسکبا  هابدهیو  هادارايیدر 
ريســک اعتباری و ريســک نقد  هاپروژهگذاری  ، با ريســک قیمتهادارايیدر ســمت  اينکه جمله هســتند از

 (.1392، )مهديان و اسدی افشرد نیز با ريسک اعتماد مشتريان مواجه هستند هابدهیشوندگی و در سمت 
ی هاشــاخصن مواجه اســت، شــناســايی و پايش آمختلفی که يک بانک با  هایريســکبنابراين با توجه به 

شناخت و پايش عالوه بر کمک به  ست. در واقع اين  ستسالمت بانکی دارای اهمیت ا  ، مواردیگذارانسیا
و شناخت مشکالت بالقوه  یدهوامو  یگذارهيسرماهمچون بهبود عملکرد نیروهای بازار در جريان تصمیمات 

 بهبود جريان تخصیص نهايتاًو ناگهانی  هایشوکدر مراحل اولیه، به منظور جلوگیری و کاهش احتمال وقوع 
 منابع مالی را در بر دارد.

مات اقتصادی به کیفیت تصمی یهابنگاهو  هاسازمانپرتالطم و رقابتی امروزی که بقای  در بازارهای پیچیده،
ستگی دارد، ارزيابی عملکرد از اهمیت قابل  هاآنمديران  ست، ایمالحظهب صحیو  برخوردار ا چرا که ارزيابی 

عملکرد و بررســی نتايح حاصــله نقش بســیار مهمی را در ارتقای کیفیت و اثربخشــی تصــمیمات مديريتی و 
ــازمان بازی  ــد که کندمیدرنهايت بهبود عملکرد س ــتی از چنان جامعیتی برخوردار باش . ارزيابی عملکرد بايس

ت فعالیت به دق هایزمینهازمان را در تمامی ابعاد و ی اســتاندارد، عملکرد ســهاشــاخصاز  گیریبهرهبتواند با 
ــازمانی منعکس نمايد ــتیابی به اهداف س ــمیمات مديران را در بهبود عملکرد و دس  ارزيابی نموده و نقش تص

 (.1392 مهديان و اسدی افشرد،)
ساتو  هابانکبا توجه به نقش کلیدی  س  ی مالی )اعم ازنهادهای فعال در بازارها ترينمهم عنوانبهمالی  مؤ

ست. سزايی برخوردار ا سرمايه(، ارزيابی عملکرد در اين نهادها از اهمیت ب شته، به دلیل بازار پول و   از اين گذ
ی داخلی مال مؤسساتساير  داران، مشتريان، کارکنان،نفعان مختلف مانند سهامضرورت برقراری ارتباط با ذی

ز اين نفعان ار بازارهای مالی، نیاز به شــناخت هر چه بیشــتر ذیو همچنین ديگر نهادهای فعال د المللیبینو 
که در جهت شناسايی جايگاه، موقعیت رقابتی و همچنین کیفیت عملکرد  هايیروشنهادها وجود دارد. يکی از 

ــاتو  هابانک ــس ــتفاده قرار  مؤس ــنجش عملکرد و گیردمیمالی مورد اس اين نهادها در ابعاد و  بندیرتبه، س
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از نظر عملکرد، تصوير روشن و شفافی از  نهادهااين  بندیرتبهی گوناگون است. در واقع ارزيابی و هاشاخص
 (.1392 )مهديان و اسدی افشرد، دهدمیرا در اختیار ذينفعان و تصمیم گیران قرار  هاآنوضعیت 

ــفعالیت مدی دارای قتصاا هایبنگاهو  هاسازماند يابی عملکرارز ــسربرو شابه ـ ــی نتـ د عملکراز ايح حاصل ـ
ــکه شدب محسودی هبرو رامهم ی يندآفر، معیندوره يک در  هاآن ــه ضـ ن مازقابتی ساه رمن تعیین جايگاـ

 دارد. هاسازمانمديريت ت ثربخشی تصمیماو ات ـيش کیفیازـفو استمر ـمد وـر بهبـمدر انقش قابل توجهی 
، هابانکبهینه د کررجا که کااز آن مر مستثنی نیستند. اين ا ازی پولزار باد ترين نهامهمان نیز به عنو هابانک
ـقتاعه ـتوسو د ـشرر ـيی بابه سز تأثیر زم در الی بسترهاو يط اشرد يجاا ،گذاردمیی اـج برر شوـکدی صاـ

ستیابی در دنقش قابل توجهی  تواندمی، قابتی سالمی رسايه فضادر  هابانکد کمی عملکرو کیفی  ءتقاارجهت 
موقعیت ه و جهت شناسايی جايگادر  هابانککه به  يیهاروشاز ستا يکی ران ـيدر اد. ـته باشـشاف داهدابه 

 هاآن بندیرتبهن و گوناگود بعااز ا هابانکد سنجش عملکر، کندمیخويش کمک د کیفیت عملکرو قابتی ر
ـــلگتدوين يک ا آن،مترتب بر اف هدل احصور به منظوع و همیت موضوابا توجه به . ستا کامل و جامع ی وـ

 (.1390 ،)اسالمی و همکاران رسدمیر ـبه نظوری ضر هابانکد يابی عملکرای ارزبر
ساس معیارهای هاشاخصبا توجه به اهمیت موضوع در اين تحقیق به تحلیل و بررسی  ی سالمت بانکی بر ا

CAMEL  شودمیپرداخته  1396 سالدر. 

 کفایت سرمایه. 2-1

که طوریهموقت است؛ ب مالی هایشوکبانک خصوصاً هنگام مواجهه با  پايداری عملیاتی دهندهنشاننماگر  اين
خود عمل کند. ســرمايه، هزينه سیســتماتیک بالقوه را نیز نشان  پذيریريسکبانک هماهنگ با ظرفیت 

 (.1984 )کارلین، سازدیمنکول را منعکس  چرا که ارزش ويژه واقعی يک بانک هنگام وقوع دهدمی

 )هايامی، ودشینتیجه رشد منابعی است که به طور کلی سرمايه خوانده م میانگین درآمد يا محصول سرانه، رشد
 ی يکهادارايیکفايت سرمايه عبارت است از: حق مالی مالک يا ادعای مالکان شرکت نسبت به  .(1380

(. 31:1385 و همکاران، )شفیع زاده شرکت و کفايت سرمايه يعنی برآورد قدرت پرداخت ديون مالی يک مؤسسه
 )هايامی، ودشمینتیجه رشد منابعی است که به طور کلی سرمايه خوانده  رشد میانگین درآمد يا محصول سرانه،

 ی يکهادارايیا ادعای مالکان شرکت نسبت به کفايت سرمايه عبارت است از: حق مالی مالک ي .(1380
 (.31:1385 و همکاران، )شفیع زاده شرکت و کفايت سرمايه يعنی برآورد قدرت پرداخت ديون مالی يک مؤسسه

 کیفیت دارایی. 2-2 
ـود يا زيان بانک به کیفیت اساساً  ـ باالتر  هادارايیی عايدی زای آن بستگی دارد. هرچه کیفیت هادارايی، س

 (.2005 )گری ير، تر خواهد بودشنیز بی در بلندمدتود عملیاتی بانک سباشد، 

 .شودمیمربوطه پرداخته  هاینسبتدر اين بخش، به معرفی بعضی از 
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 با آن مواجه هستند مشکل مطالبات هابانکاز مشکالت اساسی که امروزه  يکی نسبت مطالبات غیر جاری: (1
شده  صول ن سهیالت و ستآنغیر جاری و ت وجوه مطالبات غیر جاری از يک طرف منابع درگیر در بخش  .ها

فرصت استفاده ساير مشتريان از منابع بانک را گرفته  اعتباری را راکد و بالستفاده کرده است و از طرف ديگر
سودآوری بانک کاهش  سهیالت يابدمیو در نتیجه  شرط الزم جهت اعطای ت شدبمی. گرفتن وثايق اگرچه   ا

ــت.  ــرط کافی نیس ــتم بانکی بیانگر ناکارآمدی اين روش در  درواقعاما ش ــیس وجود مطالبات غیر جاری در س
ـــدمیبازپرداخت تســـهیالت اعطايی   رکود بخشبه  تواندمی. از جمله عوامل ايجاد مطالبات غیر جاری باش

اقتصــادی باعث ناتوانی بخش تولیدی در بازپرداخت  هایبخشاشــاره نمود. رکود حاکم بر  داقتصــا واقعی
. در واقع وجود مطالبات غیر دهدمی. همین امر مطالبات غیر جاری را افزايش شـــودمیتســـهیالت دريافتی 

شدن بخش مهمی از منابع بانک که می ستفاده جاری باعث بلوکه  ست در بخش تولیدی مورد ا ار گیرد قرتوان
 خواهد شد که در نتیجه آن بخش تولیدی را با رکود بیشتری مواجه خواهد ساخت.

به دلیل اهمیت بررسی مطالبات غیر جاری از دو شاخص مهم نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت و  
سرمايه پايه ستفاده می به  سبتشود. اين در تحقیقات ا شان  هان صد از خال دهدمین سهیالت که چند در ص ت

سه اعتباری در بازپرداخت چه  س شتريان بانک يا مو ست و م شده ا صول ن بالفعل )اعم از جاری و غیر جاری( و
مقدار اين شاخص و روند زمانی آن میزان ريسک اعتباری را  .اندکردهدرصدی از کل تسهیالت اعطايی نکول 

اعتباری )کیفیت دارايی و مديريت( بانک را  هایســیاســتانعکاس داده و به طور کلی میزان کفايت و کارايی 
 .دهدمینشان 

جهت کسب سود و کارمزد  که در شودمیهايی گفته به دارای های درآمدزای درآمدزا: دارایهادارايینسبت  (2
سهیالت اعطايی،  عمدتاًها ی. اين داراياندشدهايجاد  شارکتو  هاگذاریسرمايهشامل ت سبت  هام ست. اين ن ا

ــان  ــد از منابع خود را به  دهدمینش ــبت هافعالیتکه بانک چند درص ــت نس ــاص داده اس ــودآور اختص ی س
 اهمشارکتو  هاگذاریی درآمدزا به سرمايه هادارايیچه بخشی از  دهدمیبه کل دارايی نشان  گذاریسرمايه

 ری قرار دارد.اختصاص يافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ريسک اعتبا

 های اقتصـادی حاصـل تقسـیمهای اقتصـادی: نسـبت تسـهیالت در فعالیت( نسـبت تسـهیالت در فعالیت3
سهیالت اعطايی به هريک از  صادی هایبخشت سهیالت  اقت شدمیبه کل ت شاخص تمرکز يا با . مقدار اين 

سب دهدمیها و يا هر يک از بازارها را نشان تنوع تسهیالت اعطايی را در ارتباط با فعالیت ت و باال بودن اين ن
 .باشدمیبودن ريسک تمرکز در يک فعالیت و ترکیب نامناسب پرتفوی و ريسک اعتباری  نشانه باال

 کیفیت مدیریت. 2-3
ـه را دگذاردمی تأثیربر عملیات بانک  در بلندمدتکیفیت مديريت   ـ ـه جنب ـ ربر . ارزيابی کیفیت مديريت س

: مديريــت عمومی، مديريت ريســک و ســازگاری با قوانین و مقــررات. مديريت عمومی، ساختار گیردمی
ــفافیت و  ــرکتی، ش ــو ترکیب مديريت، کیفیت حاکمیت ش ــش قرار  هاکمیته یاثربخش . دهدیمرا تحت پوش
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 هایکنترل؛ فرآيند مديريت و هارويهو  هاســیاســت، رهيمدئتیه ایاعضــ برمديريت ريســک، فرآيند نظارت 
صی چون حد س. ريگیردمیداخلی جامع را در بر  سازگاری با قوانین و مقررات خا ک بانک همچنین از منظر 

ــايی مشــتريان و ســ ــناس رد فراگ .گیردمیارزيابی، قرار  ير تعهدات مورداوام دهی قانونی، عملیات باز ارزی ش
ستفاده از همهیزيربرنامه سازمان و ا ضای  سازماندهی، رهبری و نظارت کار اع سازمانی برای  ،  منابع موجود 

 .(1995 های مورد نظر سازمان )استونر و همکاران،تحقق هدف

ــبت (1 ــاخص ترينمهميکی از  :وریبهره هاینس کیفیت مديريت يک بانک را ارزيابی  تواندمیکه  هايیش
به ازای هر شـعبه،  به نسـبت هزينه توانمی وریبهرهمهم  هاینسـبتاسـت. از  وریبهره هاینسـبتنمايد 

توانايی مديريت در کنترل هزينه  هاشاخصهزينه سرانه، سود به ازای هر شعبه و سود سرانه اشاره نمود. اين 
 .دهدمیو کسب سود را نشان 

ســپرده و تســهیالت به شــعب میزان کارايی بانک در جذب منابع و  های نســبت( نســبت کارايی: شــاخص2
 که به طور متوســط به ازای هر يک از دهدمی. اين نماگر نشــان دهدمیها را نشــان تخصــیص آن به دارايی

ست. در واقع اين  شده ا ست و چه میزان اعتبارات اعطا  شده ا سپرده جذب  میزان  هاشاخصشعب چه میزان 
شان  هابانککارايی  شعب ن سطو  ست که ظرفیت خلق دهدمیرا در  سبتی ا سپرده ن سهیالت به  سبت ت . ن

ان وجوه نش یگرواسطه. اين نسبت میزان فعالیت بانک را در امر دهدمیها را نشان تسهیالت از محل سپرده
را در اعطای تسهیالت بیان  هاسپردهمحل  شده از یآورجمعداده و نحوه مديريت و چگونگی تخصیص منابع 

درصد قرار دارد و البته مقدار  85تا  60بین  معموالً. دامنه اين نسبت پس از کسر نسبت سپرده قانونی کندمی
بانک و عدم تمايل به اعطای وام به دلیل  کارانهمحافظهدرصــد تا حدودی معرف ســیاســت  60 از ترپايین

 گریواسطهدر اعطای تسهیالت منجر به کاهش درآمد  مؤثرعالیت بوده وعدم ف یدهوامموجود در  هایريسک
نابع م تأمینجهت  هابانکدرصد نیز بیانگر کسری نقدينگی  85بانک خواهد شد. از سوی ديگر مقدار باالتر از 

ــاعتبارات اعطايی و  ــبت به  یريپذبیآس ــک نقدينگی بانک  دهندگانوامنس و به نوعی بیانگر باال بودن ريس

ـــت. ب ـــاخص اس  – را در مديريت منابع هابانکند کارايی توانمی یخوببهنابراين با توجه به اينکه اين دو ش
 .شوندمی تحلیل و بررسی مذکور یهاشاخص ادامه در. نمايند توصیف مصارف

 کیفیت سود. 2-4

در طی  هاهزينهطی دوره مالی پس از کسر  در درآمد يعنی سودآوری( 60:1387پژويان، ) درآمدها – هاهزينه
سود بنگاه55:1377ی، علوی طبرو  همان دوره )مجتهد زاده سهامداران، ها(  شده بین  سیم  سود تق  شامل 
سود پرداختی و ساببهسود انتقال يافته  مالیات  سیلهبهبعدی  گذارانسرمايهذخاير برای  ح شدمیها اهبنگ و  با

. يک بانک کارآمد از آنجا که دهدمیبانک در صــنعت را نشــان  یريپذرقابتســود،  (. ســطو7:1379، )تقوی
صوالت و خدمات خود  سبتاً باقیمت رامح صاحب به فروش می یترنيیپا ن سهم بزرگتری از بازار را ت ساند،  ر

ــخت  ــرس ــممکرده و در مواجهه با رقبای س . ارزيابی همچنین نحوه انعطاف مالی بانک را کندمیعمل  ترمص
ـان  ـ بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص، کارايی  ،هادارايیبازده  اين نماگر، هایجنبه. دهدمینش
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. سودآوری شاخصی است که نحوه مديريت و جايگاه رقابتی دهندمیعملیاتی و روند سود عملیاتی را پوشش 
شان بانک را در بانک شاخص به بانک اجازه دهدمیداری ن سک را تحمل  دهدمی. اين  سطحی از نمای ري تا 

 پشتیبانی نمايد. مدتکوتاهکند و بانک را در برابر مسائل و مشکالت 

مربوط  هاینسبتو بازده سرمايه پرکاربردترين  بازده دارايینسبت بازدهی دارايی و نسبت بازدهی سرمايه:  (1
سودآوری  سبت بازده دارايی ) هستند. هابانکبه  سودآوری و کارايی بانک در مورد نحوه ROAن ( معیاری از 

ــتفاده از منابع در جهت کســب درآمد و  . اين نســبت نشــان دهدمیظرفیت بانک را به دســت  کارگیریبهاس
ــتهادارايیاز هر واحد خالص  دهدمی ــر مالیات( به دس ــود خالص )پس از کس  آيد.می ی بانک چند واحد س

 درصد خواهد داشت. 2.5تا  1يک بانک، يک بازده دارايی بین  بخشتيرضاعملکرد 

شیه عملیاتی (2 سود، حا شیه  سبت حا شیه عملیاتی :ن سبت حا شان  ن ست که ن سبتی ا رآمد بانکی د دهدمین
صدی از خالص  شدمیی بانک هادارايیمعادل چه در سنجش کارايی عملیات  .با شاخص معیاری برای  اين 

ــیه ســود از دهدمینشــان  هاهزينهبوده و تحلیل ســودآوری را از کانال عملیات بانک و کنترل  هابانک . حاش
سیم درآمد خالص  شان هادارايیبه کل  ایبهرهتق ست و در واقع ن شده ا صل  هر واحد  دهدمیی درآمدزا حا

ــد درآ ــاخص معیار ديگری برای تحلیل  ایبهرهمد خالص دارايی درآمدزا چند درص ــت. اين ش ايجاد کرده اس
مجموع مطالبات از  ی درآمدزا،هادارايی زا منظور .دهدمیسودآوری بانک از کانال دارای های درآمدزا را نشان 

ها و مشــارکت هایگذارهيســرما، اوراق مشــارکت، تســهیالت اعطايی و هابانکبانک مرکزی، مطالبات از 
 .باشدمی

 نقدینگی. 2-5
وجوه نقدی که در محل مؤسسه در  ، ياهاآنسررسید  نقدينگی يعنی توانايی و قدرت پرداخت ديون در موعد 

صندوقيک  شبه پول نقدينگی می شوند.يا بانک نگهداری می گاو س گويند،به جمع پول و  کوک و پول به م
سکناس گفته  ضافه پولی که در  شودمیا ست به ا شخاص ا ست ا سپرده ديداری  هابانککه در د صورت  به 

ــبه پول هم به اوراقی گفته می ــود که به راحتی و در هر زمانی قابلیت تبديل به پول نقد را موجود اســت ش ش
 (34:1377، علوی طبری مدت دار )مجتهدزاده، هایسپردهدارند مانند 

شان دهنده قابلی ست.سطو نقدينگی ن سودآوری به طور همزمان ا ساختن جنبه احتیاطی و    ت بانک در بهینه 
ی برساند را به درماندگ به کرات ديده شده که کمبود نقدينگی توانسته است يک بانک قادر به پرداخت قروض

ــوده برای برآورده سـاختن تعهدات مالی جاری،  ه بی خود را زير قیمت اسمی هادارايیچـرا که بانک ناچار ب
ــاند.  ــید کوتاه مدت،  هادارايیاين نماگر، ترکیب  هایجنبهفروش برس ــر رس و تعهدات جاری، عدم انطباق س

 های وجهنقدينگی، در دســترس بودن وجه نقد يا معادل گیرد.ها را در برمینقدی و ســپرده هایجريانبرآورد 
تسهیالت  تأمینگفت ريسک نقدينگی عبارت است از ريسک عدم آمادگی بانک برای  تواندمینقد است. پس 

 (.2005)بنکز،  اعطايی يا پرداخت به موقع ديون بانک
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طیف متنوعی از اعداد و ارقام را  نهايتاًهای نقد، تعاريف مختلف از دارايی تأثیرنقدينگی تحت  هاینســـبت
ه يی کهادارايیی نقد و هادارايیهای نقدينه، معادل د و دارايیو در اغلب کشــورها مفهوم نق دهدمیتشــکیل 

 .دشوو بدون تحمل زيان قابل تبديل به نقد است را شامل می سريعاً

قاومت م بانک از جمله عوامل اثرگذار بر نسبت مقاومت بانک در شرايط بحران نقدينگی: مديريت نقدينگی (1
شاخص مقاومت  ست، از جمله  شرايط بحران نقدينگی ا سبت  توانمی هابانکبانک در  قد به ی نهادارايیبه ن

کل ســپرده اشــاره نمود. دارايی نقد در اين تحقیق شــامل نقد موجود در صــندوق، مطالبات از شــبکه بانکی و 
  ت.ده سرمايه گذاری به سپرده فرار اس. نسبت ماندگاری سپرده نیز حاصل تقسیم سپرباشدمیاوراق مشارکت 

. نسبت دارای های نقد به کل سپرده نشان باشدمیسپرده فرار حاصل مجموع سپرده جاری و قرضه الحسنه 
ی با درجه نقد شوندگی باال وجود هادارايیبانک،  هایسپردهآن است که در مقابل خروج چه میزانی از  دهنده

دارد. باال بودن اين نســـبت حاکی از توان بانک جهت جايگزينی وجوه نقد قابل دســـترس در زمان خروج 
ــپرده ــرايطدر  هاس ــد، ترپايینبديهی اســت که هر چه مقدار کمی اين نســبت  بحرانی اســت. ش یت قابل باش
ـــد تا  تأمینبانک در  یريپذانعطاف منابع الزم و به هنگام کمتر خواهد بود. در نتیجه بانک مجبور خواهد ش

صل از خروج  شکاف نقدينگی حا شرايط بحرانی متحمل زيان هاسپردهجهت مقابله با  . شکار گرددآهای در 
بانک در مقابل هر واحد ســـپرده فرار به چه میزان ســـپرده  دهدمینســـبت ماندگاری ســـپرده نیز نشـــان 

 (.1389)رجبی، جذب نموده است.  یگذارهيسرما

ه صورت نسبت پوشش نوسانات ب: نسبت بدهی پر نوسان مدتکوتاه پوشش بدهی ( نسبت پوشش نوسانات،2
چه ســهمی از مجموع  دهدمیاين نســبت نشــان  ی نقد به ســپرده فرار تعريف شــده اســت.هادارايینســبت 
ــپرده ــرف زمان هایس ــپرده فرار  فرار بانک بدون ص ــت. س و هزينه فقط از محل وجوه نقد قابل پرداخت اس
ستند و هايسپرده ستند که از ثبات کافی برخوردار نی سپرده هایسپردهی ه شاملديداری،   های پس انداز را 

ر نشــان فرا هایســپردهگويی به برداشــت از نقدينگی بانک را جهت پاســخ تأمینشــوند. اين نســبت توان می
 .دهدمی

، میزان تعريف شده است مدتکوتاهکه به صورت نسبت دارايی نقد به بدهی  مدتکوتاهنسبت پوشش بدهی 
شش بدهی شان هادارايیرا از محل  مدتکوتاههای پو سبت و روند زمانی آن دهدمیی نقدينه ن . مقدار اين ن

شان  سه اعتباری را منعکس نموده و ن س ضعیت نقدينگی بانک و مو سک  دهدمیو شی ازري عدم  نقدينگی نا
دهی ب شامل سپرده فرار، مدتکوتاهتا چه میزان است. بدهی  مدتکوتاهی هابدهیها و تطابق سررسید دارايی

سوی ديگر انواعی از  ست. از  شبکه بانکی ا سپرده هاسپردهبه بانک مرکزی و بدهی به  ری و های ديدامانند 
. از اين رو نگهداری سطو شوندمی یبندطبقهنوان بدهی فرار ، همواره تحت عمدتکوتاه اندازپسهای سپرده

سبی از  سترس در هادارايیمنا شرايط عادی جهت جايگزينی وجوه نقد قابل د شوندگی باال در  ی با درجه نقد 
ای هفرار که اين نسبت سهم سپرده هایسپرده. نسبت باشدمیفرار، الزم و ضروری  هایسپردهمقابل خروج 

ــپردهفرار را از مجموع  ــان  هاس ــبت معیاری از ترکیب و کیفیت دهدمینش ــپرده. اين نس بانک از نظر  هایس
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ر گرفته نسبت بدهی پر نوسان در نظ عنوانبه. نسبت سپرده فرار به کل سپرده باشدمینزديکی به نقد شدن 
 شده است.

 شناسی پژوهش . روش3
 پژوهش. روش 3-1

داده توصیفی و به طور مشخص از نوع مطالعه  یگردآورتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 
 .باشدمیموردی 

هر  راتییلذا روند تغ ،پردازيممی رانيدر ا یسالمت بانک یهاشاخص یابتدا به بررس قیتحق نياز آنجا که در ا
 یآمار یدر مرحله اول بررس به اين صورت که. گرديد لیتحل مزبور اقتصاد در دوره طيشاخص با توجه به شرا

 ،انجام شداقتصاد  ایدوره طيو شرا اتیآن با توجه به واقع لیتحل ،و در مرحله دومانجام شد روند هر شاخص 
ستفاده در اين پژوهش از نوع  از  در تحقیق حاضر پسلذا  .باشدمی «یلیتحل-یفیتوص»روش لذا روش مورد ا

ساس ترازنامه و  هایداده ،نآمبانی نظری  یآورجمعتهیه کلیات تحقیق و مطالعه و  صل از اين عوامل بر ا حا
نرم افزار اکسل، های حاصل از و در نهايت بر اساس تجزيه و تحلیل داده شده یآورجمعصورت سود و زيان 

 گرديدند. ارائهو پیشنهادات  یریگجهینت

 هاآوری دادهروش جمع. 3-2
مراجعه به اســناد »و از طريق « ایکتابخانه»مربوط به تحقیق به روش  هایدادهاطالعات مربوط به ادبیات و 

 شدند. یآورجمعديجیتال و ...  یهاليفا، هانامهپايان، مقاالت علمی، هاکتاباز قبیل « مکتوب

سالمت بانکی هاشاخصبا توجه به اينکه  ستاندارد تعريف  يیهاشاخصی  شده و متعارف هستند و ا شناخته 
شده ای دارند، با مراجعه به مراکز معتبر اعتبارسنجی جهانی در حوزه پول و بانکداری بخشی از اطالعات کلی 

« پول المللیبینصندوق »ی استاندارد هاشاخصوجو شد. از اين رو به مربوط به صنعت بانکداری ايران جست
نیازمند اطالعات  هاشــاخصراجعه شــد. از طرف ديگر با توجه به اينکه محاســبه برخی از م« بانک جهانی»و 
و ترازنامه بخش ديگری  هابانکمربوط به اطالعات « بانک مرکزی» هایگزارشبود، با مراجعه به  یترقیدق

سبات  ست. همچنین محا شده ا سبه  صیلی  هایگزارشو نیز « مرکز آمار»از آمارها محا سه عالی »تف س مؤ
ــی ديگر از اطالعات مورد نیاز اين تحقیق را فراهم کردند.« بانکداری ايران پس از جمع آوری  به عالوه بخش

از توابع آن برای محاســـبه متغیرهای  EXCELاطالعات به نرم افزار  با ورود از طريق منابع موجود، هاداده
سپس متغیرهای مورد ست.  شده ا ستفاده  ستفاده از  آزمونظر برای ن تحقیق ا  یهارمولففرضیات تحقیق با ا

سبه گرديد. برای تجزيه و تحلیل اطالعات،  شده محا سبتبیان  شده در طول دوره زمانی با  هاین سنجش 
 .گرفتند مورد تجزيه و تحلیل قرار ن،آدادن گزارش ساالنه  قرار مدنظر

 پژوهشقلمرو . 3-3

  شودمیشامل را  1396در سال  هابانک هایدادهزمانی  مقطعقلمرو زمانی اين پژوهش. 
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  شودمیرا شامل  ايرانی هابانکقلمرو مکانی اين پژوهش. 

  یخصوصو  خصوصی دولتی، هایبانکقلمرو موضوعی اين پژوهش بررسی سالمت نظام بانکی-
 .است CAMELشاخص  هایبا در نظر داشت معیاردولتی 

 جامعه و نمونه پژوهش. 3-4
؛ اما از آنجا که همه اطالعات مورد نیاز تمام باشدمیو مؤسسات مالی ايران  هابانکجامعه آماری مد نظر همه 

اب نماينده انتخ عنوانبهدر اين تحقیق  هابانک، برخی باشــدمیقابل دســترســی ن مؤســســاتو  هابانکاين 
 .اندشده

سه دسته  ند. منتخب هست هابانکخصوصی تعدادی از -ی دولتی، خصوصی و دولتیهابانکبرای هر يک از 
 لذا نمونه آماری عبارت است از:

 ی دولتی: توسعه تعاون، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدنهابانک
 ی خصوصی: کارآفرين، اقتصاد نوين و گردشگریهابانک
 دولتی: صادرات، ملت و رفاه کارگران-ی خصوصیهابانک

ست، همچنین ديگر داليل اتخاذ  هابانکانتخاب اين  صان اين حوزه بوده ا ص ساس پروپوزال و نظر متخ بر ا
 عبارتند از: هانمونهاين 

 .باشندمی تریبیشو دارای سرمايه  ترشاخص هابانکدر بین ديگر  هابانکاين  (1

ونه ه نمهم در نمونه لحاظ شود؛ بدين معنا ک ...سعی شده است که کارکردهای تخصصی، تجاری و (2
 شامل همه اقسام کارکردها باشد.

ــور نیز حائز اهمیت و جايگاه  هابانکاين  (3 ــی در نظام بانکی کش از لحاظ تعداد مخاطبین و اثربخش
 ويژه هستند.

 یریگنمونه، لذا بحث از روش آيدمیبه دست  هابانکبر اساس صورت مالی  هانمونهاز طرفی آمار دقیق اين  
هدفمندی يا غیر هدفمندی آن اســـت،  یریگنمونهو خالی از محل اســـت؛ اما اگر مراد از روش  معنایب عمالً

 .باشدمیاين تحقیق از نوع روش غیر احتمالی )هدفمند(  یریگنمونهروش 

 هادادهروایی و پایایی . 3-5
 بانکی یهاترازنامهو اين آمار از  باشدمی هابانکمالی  هایصورتتحقیق بر اساس  هایدادهاز آنجا که آمار 

 هاهدادو لذا  کندمیبه صورت دقیق استخراج شده است، تعداد دفعات محاسبه تغییری در نتیجه ايجاد ن 
 پاياست.

شده  هایفرمولهمچنین به اين دلیل که  سالمت بانکی متفق القول ادبیات علمی رايح در اين تحقیق اتخاذ 
ند، سالمت بانکی باش هایمؤلفهگويای مقصود ما برای سنجش  هادادهلذا اينکه ، باشدمیاست و مصوب بازل 

 .روايی محقق است قطعاًاستفاده شده است؛ از اين رو  هافرمولاثبات شده است و در اين تحقیق از آن  سابقاً
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 هاو تحلیل دادهروش تجزیه . 3-6
ــاخصدر مرحله اول تحقیق که به معرفی  ــاخص، مرور ادبیات و ارزيابی هاش ی ســالمت بانکی در ايران هاش

 و تحلیل اسنادی استفاده شد. ایکتابخانهپرداختیم، از روش مطالعه 

سدر مرحله دوم که به  سبیآ  هاشاخصراهکارهايی جهت ارتقای  ارائهو همچنین  هاشاخصو تحلیل  یشنا
شد. از ستفاده  صاحبه با خبرگان ا صاء نظر خبرگان اطالعات مزبور با روش  پرداختیم، از روش م اين رو با اح

شد.-تحلیلی صیفی تجزيه و تحلیل  ستانداردهای بازل و نیز ابالغی  تو شده با ا ستخراج  در اين روش اعداد ا
 و يا تحلیل وضعیت بانک بر اساس امتیاز کسب شده پرداختیم. بندیرتبهمقايسه شدند و به  هابانک

 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 )شاخص کیفیت دارايی، کیفیت سودآوری، کیفیت نقدينگی و کیفیت مديريت( هاشاخصدر اين بخش به بررسی 

 پرداخته شده است. هابانکمالی اين  هایصورتی منتخب مبتنی بر هابانکدر 

 کفایت سرمایه. 4-1
بر اساس رتبه و باالترين کفايت  هابانک؛ است آمده منتخب یهابانک هيسرما تيشاخص کفا ريز جدول در

 اند.سرمايه مرتب شده
 ی منتخبهابانکشاخص کفايت سرمايه در  (1شماره )جدول 

 کفايت سرمايه بانک رتبه

 9/9 کارآفرين 1

 4/6 اقتصاد نوين 2

 9/5 ملت 3

 47/5 کشاورزی 4

 87/4 مسکن 5

 5/2 رفاه کارگران 6

 17/1 صنعت و معدن 7

 -39/0 گردشگری 8

 -4/2 صادرات 9

 عدم افشا توسعه تعاون 10

 ک،سيدر معرض ر یهادارايی زانیخود شامل م هيسرما تيکفا تیموظفند وضع یاعتبار مؤسساتو  هابانک
 سالهيک یرا در مقاطع زمان کيدرجه  هيسرما تيو نسبت کفا هيسرما تينسبت کفا ه،يو ساختار سرما زانیم

وجود  ني. با انديخود منتشر نما یرساناطالع گاهي، در پاشهريورماهبه  یمنته ماههششبه اسفندماه و  یمنته
 ساالنه خود منعکس یمل هایصورترا تنها در  هيسرما تيو نرخ کفا دهمصوبه عمل نکر نيبه ا هابانکعمده 

 .کنندمی
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درصد، رتبه اول را به خود اختصاص  9/9 هيسرما تيبا نسبت کفا کارآفرين ، بانکانجام شده بندیرتبهاساس  بر
 اقتصاد نوين و ملت قرار دارند. بیداده است و بعد از آن به ترت

عدم داشتن  لیبانک به دل نيداشت که ا انیب ديبا کارآفرينبانک  هيسرما تيمورد باال بودن نسبت کفا در
، مؤسساتو  هابانک ريقرار دارد و نسبت به سا یاعتبار سکيدر معرض ر صرفاًو مشارکت،  یگذارهيسرما

 .دارد ازیخود ن سکيپوشش ر یبرا یکمتر هيسرما
 تيريمد در یاعتبار مؤسساتو  هابانکدر کشور،  ینظام بانک سکياست به منظور کاهش ر یضرور نيبنابرا

خود را کاهش داده و  سکيبا ر یهادارايیو  رندینزد خود، دقت و تخصص را به کارگ هایسپردهو  هادارايی
 و ماتیاز تصم ینظارت نو مسئوال یبانک مرکز یستيبا انیم نيدهند. در ا شيخود را افزا هيسرما اي

متخلف و  یهابانکاستفاده نموده و  یاعتبار مؤسساتو  هابانک یدهجهت یخود برا یقانون یابزارها
حران منجر به ب هابانک یهادارايی ريسک پر بیترک ،صورت اين ریدر غ ند؛يمنحل نما اي مهيرا جر دارمشکل

 خواهد شد. یبانک

 دارایی کیفیت .4-2
و تصمیم بگیرند، اين تصمیم، سط هاآنشده نزد  یگذارسپردهبايد در مورد تخصیص وجوه  هابانکاز آنجا که 

ی هادارايیبنابراين با معیاری چون بررســی کیفیت  ؛دهدمیرا شــکل  هاآنريســک اعتباری و احتمال نکول 
دســـت يافت. بر اســـاس  هابانکارزيابی  هایهدفبه اين بعد از  توانمی، شـــودمی هاوامبانک که شـــامل 
 .ايمکردهاين شاخص را برآورد  1396در سال  هابنگاهمالی  هایصورتاطالعات منتشره 

سی مطالب سبت مطالبات غیر جاری به در اين بخش با توجه به اهمیت برر شاخص مهم ن ات غیر جاری از دو 
ستفاده  سرمايه پايه ا سهیالت و به  سبت. اين شودمیکل ت شان  هان سهیالت دهدمین  چند درصد از خالص ت

سه اعتباری در بازپرداخت چه  س شتريان بانک يا مو ست و م شده ا صول ن بالفعل )اعم از جاری و غیر جاری( و
آن میزان ريسک اعتباری  زمانیدرصدی از کل تسهیالت اعطايی نکول کرده است. مقدار اين شاخص و روند 

( اعتباری )کیفیت دارايی و مديريت هایســیاســتو کارايی  بانک را انعکاس داده و به طور کلی میزان کفايت
 .دهدمیبانک را نشان 

ی خصـوصـی باالتر اسـت و اين هابانکبا توجه به جدول ذيل به وضـوح روشـن اسـت که نسـبت مزبور در 
شان ساختار  احتماالًو يا  هابانکاختالل مديريتی و کنترلی اين  دهندهن سادهايی در  صمف ست. ا یریگمیت ز ا

 و دولتی بانک صادرات و صنعت و معدن دارای نسبت باال هستند. یدولتمهینی هابانکسويی از بین 
ستم بانکی و ناکافی بودن  سی ضوع بیانگر وجود زنگ خطر در   اجرايی موجود جهت هایروشدر واقع اين مو

وان اثر منفی بر سودآوری، ت . وجود مطالبات معوق باالباشدمیبازپرداخت اعتبارات دريافتی از سوی مشتريان 
شد. با توجه به ارتباط   هاانکببانک در ارائه تسهیالت، جذب مشتريان و در نهايت ورشکستگی بانک خواهد 

ساير  شکل برای يک بانک به  شو هابانکبا يکديگر ايجاد م شبکه بانکی ک ر انتقال خواهد يافت و در نهايت 
ودن نسبت مطالبات غیر جاری به سرمايه نیز بیانگر ناکافی بودن دچار مشکل خواهد شد. از سوی ديگر باال ب
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شی از مطالبات غیر جاری سک نا شش ري ست. همان طور که در بخش کیفیت  سرمايه بانک جهت پو بوده ا
عیف ض هابانکمديريت و سودآوری نیز مشاهده خواهد شد اين بانک از نظر مديريت هزينه در مقايسه با ساير 

ست و از نظر  سودآوری را داردهاشاخصعمل کرده ا سودآوری نیز کمترين مقدار  به عبارت ديگر بلوکه  ؛ی 
 شدن منابع در اين بانک ناشی از مطالبات غیر جاری سودآوری بانک را کاهش داده است.

 درصد(-شاخص کیفیت دارايی )نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت (2شماره )جدول 

 شاخص کیفیت دارايی هابانک هرتب

 76/1 رفاه کارگران 1

 23/6 مسکن 2

 37/7 توسعه تعاون 3

 51/9 ملت 4

 01/10 صنعت و معدن 5

 13/16 کشاورزی 6

 97/19 صادرات 7

 97/23 گردشگری 8

 64/24 اقتصاد نوين 9

 98/26 کارآفرين 10

 مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطايی را داشته است.نسبت در اين بین، بانک رفاه کارگران کمترين مقدار 

، بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دفعات گردش هاهزينهباعث افزايش  هابانکمعوق شدن مطالبات 
، افزايش ريسک اعتباری، کاهش مؤثردقیق و  یزيربرنامهمطالبات و افزايش دوره وصول مطالبات، عدم امکان 

)ارائه خدمات( به مشتريان، ايجاد خلل در گردش وجوه نقد، اتالف وقت و منابع بانک و در  يیگوپاسختوانايی 
خواهد شد. در همین راستا از موارد ضروری  المللیبینداخلی و  هایبندیرتبهنهايت کاهش رتبه بانک در 

یالت دريافتی در بازپرداخت تسه هاآنجهت کاهش مطالبات غیر جاری، شناسايی مشتريان بانک و توان 
 .باشدمی

 کیفیت مدیریت. 4-3
 هایمکانیسـم، یسـازمانفرهنگمديريتی،  هایسـیسـتماز طريق بررسـی کیفی و بررسـی  معموالًاين مورد  

ــاير موارد انجام  ــودمیکنترلی و س ــی از ش بانک نیز انجام  درون. اين مورد همچنین از طريق نظارت و بررس
در بررسی کارايی و اثربخشی منابع، رشد درآمد به حداکثر مقدار آن، کاهش هزينه و تسهیل  معموالً. شودمی

ــتفاده از  ــودمی تأکیدبانک و ...  وریبهرهدر اس ــبتاز  توانمی. برای اين مورد ش ــبتمثل  هايینس  هاینس
شعب( و  وریبهره سبت)کارکنان و  ستفاده نمود که در ادامه تحلیل هر  هاین شاخص برای هر بانک کارايی ا
 .گرددمیارائه 
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 وریبهره هاینسبت. 4-4
 وریبهره هاینســبت 1کیفیت مديريت يک بانک را ارزيابی نمايد تواندمیيی که هاشــاخص ترينمهميکی از 

ست. از  سبتا سود به ازای هر  توانمی وریبهرهمهم  هاین سرانه،  شعبه، هزينه  سبت هزينه به ازای هر  به ن
. دهدیمتوانايی مديريت در کنترل هزينه و کسب سود را نشان  هاشاخصشعبه و سود سرانه اشاره نمود. اين 

سوم سنجش کیفیت مديريت،  ترينمر ست هایهزينهشاخص جهت  سنلی بر درآمد ناخالص بانک ا که در  پر
شتار ا ستفاده اين نو شره ايمنمودهز آن ا ساس اطالعات منت سال  هابنگاهمالی  هایصورت. بر ا اين  1396در 

 .ايمکردهشاخص را برآورد 

شاخص کیفیت مديريت( 3شماره ) جدول  
درصد( -های پرسنلی بر درآمد ناخالص بانککارکنان: هزينه وریبهره)بر اساس نماگر    

 شاخص کیفیت مديريت بانک رتبه

 18/5 صنعت و معدن 1

 21/24 گردشگری 2

 96/33 کارآفرين 3

 93/41 ملت 4

 80/48 مسکن 5

 52/50 اقتصاد نوين 6

 40/53 کشاورزی 7

 12/74 رفاه کارگران 8

 2/109 صادرات 9

 12/177 توسعه تعاون 10

در اين بین بانک صادرات و توسعه تعاون باالترين مقدار را دارند. اختالف فاحش اين مقدار برای اين دو بانک 
وی مديريت دارد؛ الگ تریقویگويای اين مطلب است که اين بانک سیستم مديريتی  هابانکنسبت به ديگر 

 درس آموز است. هابانکاين بانک قابل مالحظه و برای همه 

 بازدهی و سودآوری هایتنسب .4-5
به  . اين شاخصدهدمیسودآوری شاخصی است که نحوه مديريت و جايگاه رقابتی بانک را در بانکداری نشان 

تا سطحی از نمای ريسک را تحمل کند و بانک را در برابر ساير مسائل و مشکالت  دهدمیبانک اجازه 
 ، پشتیبانی نمايد.مدتکوتاه

 

                                                           
  هزينه سرانه حاصل تقسیم هزينه کل بانک به تعداد کارکنان می باشد.1 
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 بازدهی دارایی و نسبت بازدهی سرمایه هاینسبت. 4-6
هســتند. نســبت بازده  هابانک یســودآورمربوط به  هاینســبتو بازده ســرمايه پرکاربردترين  هادارايیبازده 
سب درآمد  (ROA) هادارايی ستفاده از منابع در جهت ک سودآوری و کارايی بانک در مورد نحوه ا معیاری از 

ست  کارگیریبهو  شان دهدمیظرفیت بانک را به د سبت ن ک ی بانهادارايیاز هر واحد خالص  دهدمی. اين ن
 .آيدمیچند واحد سود خالص )پس از کسر مالیات( به دست 

به ازاء هر واحد  دهدمیمعیار مستقیمی از بازده سهامداران است. اين نسبت نشان  (ROE)بازده سرمايه 
سرمايه چند واحد سود خالص کسب شده است. اين نسبت معیاری از توان سودآوری بانک و همچنین توان 

در  اهبنگاهمالی  هایصورت. بر اساس اطالعات منتشره باشدمیمالی  تأمینبانک در جذب سرمايه جديد و 
 .ايمکردهاين شاخص را برآورد  1396سال 

 نسبت بازده دارايی خص کیفیت درآمد:شا (4شماره )جدول 
 شاخص کیفیت درآمد هابانک رتبه

0051/0 ملت 1  

0042/0 صنعت و معدن 2  

0039/0 کارآفرين 3  

0027/0 مسکن 4  

0024/0 اقتصاد نوين 5  

00028/0 رفاه کارگران 6  

-0110/0 گردشگری 7  

-013/0 کشاورزی 8  

-019/0 صادرات 9  

-055/0 توسعه تعاون 10  

 توانمی. در تحلیل اين موضوع اندآوردهاز اين میان دو بانک ملت و صنعت و معدن رتبه باالتری را به دست 
در يک  يباًتقر هابانکبه توان جذب سرمايه جديد اين دو بانک اشاره کرد. نکته قابل توجه ديگر اينکه ديگر 

رتبه باالتری را در اين شاخص به دست آورده ی خصوصی بانک کارآفرين هابانکگیرند. در بین نح قرار میر
 است.

 کیفیت نقدینگی. 4-7
و ارقام  طیف متنوعی از اعداد نهايتاًنقد،  هایدارائیتعاريف مختلف از  تأثیرنقدينگی تحت  هاینسبتاگر چه 

ه ک هايیئیدارانقدينه، معادل دارائی نقد و  هایدارائیولی در اغلب کشورها مفهوم نقد و  دهدمیرا تشکیل 
مالی  أمینتدر شرايطی که  معموالً هابانک. شودمیو بدون تحمل زيان قابل تبديل به نقد است را شامل  سريعاً

 دهندمیوجوه مورد نیاز خود در بازارهای سپرده گیری اعم از مشتريان خود يا در بازارهای بین بانکی را از دست 
 .شوندمینقدينگی  هایريسکمستعد 
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، نسبت مقاومت بانک در شرايط بحران هابانکدر زمینه محاسبه کیفیت نقدينگی  هاشاخص نيترمتداول
ما در ادامه به  .باشندمیو نسبت بدهی پرنوسان  مدتکوتاهنقدينگی، پوشش نوسانات، نسبت پوشش بدهی 

 مقاومت بانک در شرايط بحران نقدينگی خواهیم پرداخت. هاینسبتتحلیل شاخص 

 مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی هاینسبت. 4-8
مديريت نقدينگی بانک از جمله عوامل اثرگذار بر مقاومت بانک در شرايط بحران نقدينگی است، از جمله 

نقد به کل سپرده و نسبت ماندگاری اشاره نمود.  هایدارائیبه نسبت  توانمی هابانکی مقاومت هاشاخص
. اشدبمیدارائی نقد در اين گزارش شامل نقد موجود در صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت 

وع به سپرده فرار است. سپرده فرار حاصل مجم یگذارهيسرمانسبت ماندگاری سپرده نیز حاصل تقسیم سپرده 
نقد به کل سپرده نشان دهنده آن است که در مقابل  هایدارائی. نسبت باشدمی نهالحسقرضسپرده جاری و 

با درجه نقد شوندگی باال وجود دارد. باال بودن اين نسبت  هايیدارائیبانک،  هایسپردهخروج چه میزانی از 
در شرايط بحرانی است.  هاسپردهحاکی از توان بانک جهت جايگزينی وجوه نقد قابل دسترس در زمان خروج 

منابع الزم و  نتأمیبانک در  یريپذانعطافباشد، قابلیت  ترپايینبديهی است که هر چه مقدار کمی اين نسبت 
به هنگام کمتر خواهد بود. در نتیجه بانک مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با شکاف نقدينگی حاصل از خروج 

نک در با دهدمیآشکار گردد. نسبت ماندگاری سپرده نیز نشان  یاهانيزدر شرايط بحرانی متحمل  هاسپرده
ی اهشاخصجذب نموده است. در اين جا از بین  یگذارهيسرمامقابل هر واحد سپرده فرار به چه میزان سپرده 

 ست.هاارايید. اين نسبت بیانگر نسبت ذخاير نقد به کل ايمکردهرا استفاده  L2شده، رايح ترين نسبت يعنی  ارائه

 شاخص کیفیت نقدينگی (5شماره )جدول 
 شاخص نقدينگی هابانک رديف

 .068/0 توسعه تعاون 1

 .0598/0 صنعت و معدن 2

 0593/0 ملت 3

 049/0 کارآفرين 4

 041/0 اقتصاد نوين 5

 039/0 صادرات 6

 037/0 کشاورزی 7

 0334/0 رفاه کارگران 8

 0333/0 مسکن 9

 017/0 گردشگری 10

ت باالتر ی دولتی به نسبهابانکجدول فوق نشانگر آن است که اين نسبت برای  هاینسبتبررسی  یبندجمع
 هانآدارند و پوشش نوسانات  تریبیشی دولتی در شرايط بحران مقاومت هابانکاست؛ اين بدان معناست که 

 .در اين نسبت باالتر است هم« کارآفرين»ی خصوصی بانک هابانکاست؛ گر چه از میان  ترقوی
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 هایالشچکه گويای  دهیممی ارائهو بررسی تطبیقی  یبندجمعمحاسبه شده يک  هاینسبتاز مجموع ادامه در 
 اساسی پیش روی سالمت نظام بانکی است.

  گذارانسپردهافزايش سهم  درنتیجهبرای جذب منابع و  ایگستردهتالش  هابانکبا توجه به اينکه 
که بررسی شاخص  طورهمانبه سرمايه بانک شده است.  هاآندارند، اين موضوع باعث کاهش توجه 

ی ی خصوصهابانکی کشور به جز هابانک، نسبت کفايت سرمايه در دهدمیکفايت سرمايه نشان 
ر برابر د گذارانسپردهپايین است. پايین بودن شاخص کفايت سرمايه به دلیل نقش محافظتی آن، 

 خواهند بود. به همین دلیل رعايت استاندارد کفايت سرمايه ضروری است. ريپذبیآساحتمالی  یهاانيز

  ،سیستم بانکداری دولتی و خصوصی در زمینه ساختار، استفاده از منابع، متنوع بودن اقالم سرمايه
اقع ی دولتی در موهابانک. باشندمیاساسی  هایتفاوتمديريت ريسک، انگیزه کسب سود و ... دارای 

 داقلح، در نتیجه ضرورت دستیابی به نسبت اندبودهبانک مرکزی متکی  هایکمکبحران، همیشه به 
کفايت سرمايه برای سیستم بانکداری دولتی ايران حائز اهمیت چندانی نبوده است و به همین دلیل در 

 شبکه بانکی کشور نیز کمترين کفايت سرمايه را دارند.

  د، وجود دارهاآنو نیازهای  هاخواستهمتنوعی از مشتريان نظام بانکی و همچنین تنوع در همواره طیف 
خدمات قابل  یبندتياولوو  سويکمشتريان از  یبندطبقهو  یبندتياولوکه سیستم بانکی را وادار به 

تا منابع و  ودشمیمشتريان در نظام بانکی کشور باعث  یبنددسته. فقدان نمايدمیارائه از سوی ديگر 
ات ی اقتصادی توزيع گردد. در نتیجه مطالبهافعالیتاعتبارات به صورت غیر بهینه در میان مشتريان و 

 غیر جاری نیز افزايش خواهد يافت.
  نکته حائز اهمیت ديگر در اين رابطه، توجه به مقوله مطالبات و لزوم جلوگیری از بلوکه شدن منابع

به عبارت ديگر با عدم بازگشت تسهیالت اعطايی به مشتريان، قدرت تسهیالت دهی و  ؛است هابانک
از  هياسرم شيوجه به ناممکن بودن افزات امر با نيو ا يابدمیبه شدت کاهش  هاآندر نتیجه سودآوری 

 .شودمیبانک  دهی التیتوان تسه شتریموجب کاهش هرچه ب ،یورآسود نيینظر حجم پا

 شرح است نيبه ا شوندمیشدن مطالبات با آن روبه رو  ی معوقدر پ هابانککه  یاز جمله مشکالت: 
وره د شيو افزا تطالبااز منابع بانک، کاهش دفعات گردش م یتبلوکه شدن قسم ،هاهزينه شيافزا

 يیکاهش توانا عتباری،ا سکير شي، افزامؤثرو  قیدق یزيربرنامهوصول مطالبات، عدم امکان 
اختالل در گردش وجوه نقد، اتالف وقت و منابع بانک و  جاديا ان،يبه مشتر (ارائه خدمات) يیپاسخگو

 .المللیبین و یداخل هایبندیرتبهکاهش رتبه بانک در  تيدر نها

 زین یورآبا کاهش سود اندشدهمواجه  یرجاریمطالبات غ شيبا افزا یکه در دوره مورد بررس يیهابانک 
 .داشته است زین هابانک نيبر سالمت ا یامر اثر منف نی. هماندشدهمواجه 

 قانون بودجه اشاره نمود که  28به بند  توانمیرا  یجار رغیبر کاهش مطالبات  مؤثر یاز مواد قانون
کاهش  و هابانک یمال رتصو تیموضوع باعث عدم شفاف نيشد. ا یجار غیر دهیاجازه استمهال ب
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 ده مسائل مهمعماز  یجار غیرله وجود مطالبات ئهمچنان مس د اماگردي یرجاریمطالبات غ یاهرظ
 .باشدمیکشور  یبانک شبکه

 التیتسه یبه اعطا ليمتما شتریشده ب یو خصوص یخصوص یهابانکاست که  نيا تینکته حائز اهم 
 یصصو تخ یدولت یهابانکو  باشندمیسود باال است  یکه زود بازده و دارا یو بازرگان تخدما به بخش

به عبارت  ؛اندنمودهمولد اعطا  هایبخشرا به  التیتسه نيشتریب یفیتکل التیوجود تسه لیبه دل زین
 یهاکبانامر  نياست که ا یدولت تیبا ماه هابانکبر عهده  شتریمولد ب هایبخش یمال تأمین گريد

 .سازدیمواجه م یرجاریمطالبات غ شيافزا با چالش یبانک هایگروه رياز سا شبیرا  یدولت

 یهاانکباست که  نياز ا یحاک یمختلف بانک هایگروهبه سپرده در  يیاعطا التینسبت تسه سهيمقا 
 ؛اندرفتهگ شیرا در پ یترکارانهمحافظه کرديرو یبانک هایگروه ريبا سا سهيدر مقا یدولت و صیخصو
از  شیو ب اندداشته شیرا در پ انه تریريپذ سکير کرديرو یشده و تخصص یخصوص یهابانکاما 
 .تعهدات قرار دارند یفايدر ا يیدر معرض خطر عدم توانا هابانک ريسا

 و  اندبودهدرآمدزا مواجه  یهادارايینسبت  شيکه با افزا يیهابانکاست که  نيا تینکته حائز اهم
 هیاز حاش دانداشته هابانک ريبا سا سهيدر مقا یبهتر یهاشاخص تيريمد تیفیکه از نظر ک يیهابانک

 .برخوردارند زینی باالتر یاتیملع هیسود و حاش

  با  اندودهباز بانک مواجه  زانهيگر سکير کردياز رو یناش هيسرما تيکفا شيکه با افزا يیهابانکبه
 .اندبودهمواجه  یاتیعمل هیحاش و سود هیکاهش حاش

 موضوع گرچه ممکن است باعث کاهش  نيکه ا اندآوردهرو  متیارزان ق هایسپردهکشور به  یهابانک
در واقع منابع بلندمدت و قابل اتکا  دار،يپا هایسپردهکاهش  لیگردد اما به دل هابانک ایبهره نهيهز
ش و افزاي هادارايیمنابع  تأمینی مذکور را با مشکل هابانک بلندمدتيافت که در  کاهش خواهد هاآن

 ريسک نقدينگی مواجه خواهد ساخت.

 از  شیب یخصوص یهابانکسپرده در  یاست که ماندگار نيا انگریب یمختلف بانک یهاگروه سهيمقا
 روند شاخص ،شده یخصوص یهابانکهمچون  هابانکگروه از  نيدر ا نکهي. ضمن ااست هابانک ريسا

به  ليشده متما صیو خصو یخصوص یهابانک گريبه عبارت د ؛بوده است یسپرده نزول یماندگار
اما  دهدمیکاهش  یگروه بانک نيدر ا ایبهره نهيموضوع هز نياگر چه ا .اندشدهجذب سپرده فرار 

 .گرددمی گروه نيو بلندمدت ا داريکاهش منابع پا باعث
 تيريدر مد، اندبودهدرآمدزا مواجه  يیپرنوسان و کاهش نسبت دارا یبده شيکه با افزا يیهابانک 

ند مواجه خواه یآت هایدورهدر  ینگينقد سکير شيبا افزا جهینموده و در نت عمل ناموفق ینگينقد
 .شد

 يیدارا اما روند نسبت اندبودههمراه  مدتکوتاه یپوشش نوسانات و پوشش بده شيکه با افزا هايیبانک 
 دیعدم تطابق در سررس لیبه دل یآت هایدورهاست، ممکن است در  افتهي شيافزا هاآن یبرا مدزاآدر

 .مواجه شوند ینگينقد سکير شيافزا با هابدهیو  هادارايی
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  مطالبات  یهانسبت شيبا افزا ،اندبودهبه نرخ ارز مواجه  تیحساس شيکه با افزا يیهابانکبه طور غالب
 .سازدمی شیاز پ شینرخ ارز را ب سکير تيريمد تیموضوع اهم ني. ااندبودهمواجه  زینی جار ریغ

 مواجه هستند هاآنبا  هابانکسهام( که  متیارز، نرخ بهره، ق سکير) یسکيسه نوع ر سهيبا مقا، 
وسانات ن گريبه عبارت د ؛است هاريسک رياز سا شینرخ ارز ب سکيبه ر تیحساس که شودمیمشاهده 
 .دهدمیرا در معرض خطر قرار  هابانکسهام  متیق و از نوسانات نرخ بهره شبینرخ ارز 

  کمتر از  هابانک لیدل نیاست. به هم نيیپا هابانک يیدر دارا هایگذارهيسرماو  هامشارکتسهم
 .رنديپذیم تأثیر سهام متینوسانات ق

  ه به ک یدولت یهابانکبه جز  اندشدهبازار مواجه  سکيبه ر تیبا کاهش حساس یبانک هایگروههمه
 .اندشدهبه نرخ ارز مواجه  تیدر حساس شيبا افزا ،یارز هایفعالیت شيافزا لیدل

 ا ن از رپذيریتأثیبه  یکمتر ليتما هابانکاست که  نيا انگریسهام ب متیبه ق تیبودن حساس نيیپا
 .دارند به بازار ینانیاطم

 ودآوریسمناسب باشد اما از نظر  تواندمی سکير تيريبه نرخ بهره از نظر مد تیاگر چه کاهش حساس 
ا ب هابانکمشاهده شد  زین سودآوریکه در بخش  طورهماناست.  هابانکدر  یسودآور کاهش انگریب

 هابانک ريبا سا سهيکه در مقا يیهابانک گريد ی. از سواندبودهمواجه  1396سال در  یکاهش سودآور
 زین یشتریب یاز سودآور زین هابانک ريبا سا سهيهستند در مقا مواجهی شتریبه نرخ بهره ب تیاز حساس

 .برخوردار هستند

 هامشارکتو  هایگذارهيسرمابا سهم  سهيدر مقا يیاعطا التیسهم باالتر تسه لیکشور به دل یهابانک 
 .بازار مواجه هستند سکيبا ر سهيدر مقا یشتریب یاعتبار سکير با يیدر دارا

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5
ی تخصصی به دلیل ماهیت فعالیت خاص خود در بدترين وضعیت از نظر اين هابانکاز نظر شاخص نقدينگی 

ند. ی دولتی و خصوصی شده قرار دارهابانکشاخص در شبکه بانکی کشور قرار دارند. پس از اين گروه بانکی، 
وامین را . اگر بانک قباشندمیی خصوصی بهترين وضعیت را از نظر شاخص نقدينگی دارا هابانکدر اين میان 

و بهترين وضعیت نقدينگی را در شبکه بانکی کشور دارد ناديده بگیريم، بانک  مدتکوتاهکه حداقل بدهی 
ی خصوصی هابانککیفیت نقدينگی بهترين وضعیت را هم در شبکه بانکی کشور و هم در میان  در پاسارگاد

الزم برای پوشش بدهی  مدتکوتاهبه عبارت ديگر اين بانک در صورت بروز هجوم بانکی، دارايی  ؛دارد
 هایبانکاز احتمال ريسک نقدينگی کمتری برخوردار است.  هابانکرا دارد و در مقايسه با ساير  مدتکوتاه

خوردارند. در بانکی بر هایگروهبا ساير در مقايسه  تریمناسبخصوصی از نظر کیفیت مديريت نیز از وضعیت 
ود و ی خصوصی در کسب سهابانکبه عبارت ديگر  ؛باشدمیی دولتی چندان مناسب نهابانکمقابل، وضعیت 

ه دست ديگر چنین ب هایگزارش. از برخی اندکردهبانکی بهتر عمل  هایگروهمديريت هزينه در مقايسه با ساير 
که بانک پاسارگاد در شبکه بانکی کشور رتبه اول و بانک کشاورزی نیز بدترين وضعیت را از نظر کیفیت  آيدمی
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زمین، قوامین و آينده نیز از نظر کیفیت مديريت وضعیت ی کوچک نظیر ايرانهابانکمديريت داشته است. 
 مناسبی ندارند.

در میان  و اندکردههای بانکی عمل ساير گروهی خصوصی از نظر شاخص سالمت بانکی بهتر از هابانکدر کل 
 نیز بهترين وضعیت مربوط به کیفیت مديريت، کفايت سرمايه و نقدينگی بوده است. هاشاخص

ی سالمت اهشاخصی سالمت بانکی، پیشنهادهايی جهت بهبود هاشاخصدر انتها با توجه به ارزيابی و تحلیل 
 :گرددمیبانکی ارائه 

 ست ا پذيرامکانکفايت سرمايه بانک از طريق تغییر در صورت و مخرج کسر  با توجه به اينکه
خاب کنند. ند انتتوانمیبا توجه به شرايط اقتصادی متفاوت، رويکردهای مختلفی را  هابانک درنتیجه

رشد  جهدرنتیمالی تولید و  تأمیندر شرايط کنونی کشور کاهش اعتبارات اعطايی منجر به کاهش 
ه با توجه . بلکشودمیبنابراين در اين شرايط کاهش اعتبارات اعطايی پیشنهاد ن ؛رددگمیاقتصادی 

 رمايه است.افزايش س هابانکپايین است، بهترين گزينه برای  هابانکدر  هادارايیبه اينکه کیفیت 

 شنهاد پیی دولتی هابانکی خصوصی با انتشار سهام امکان افزايش سرمايه را دارند اما به هابانک
 را افزايش دهند. هاآن، دولت سرمايه هابانکشود با توجه به ساختار مالکیت اين نوع می

  ی هابانکست. از اين رو يکی از مشکالت هابانک اندازهسرمايه يکی از معیارهای اصلی تعیین
سرمايه  ، نسبت کفايتهابانکبنابراين با افزايش سرمايه  ؛دولتی پايین بودن میزان سرمايه است

و ارائه تسهیالت به مشتريان در بانک  یدهوامو با افزايش اين نسبت، توان  يابدمی بهبود هاآن
 افزايش خواهد يافت.

  در مديريت کفايت سرمايه برخورداری از يک سیستم اطالعاتی مديريتی است.  مؤثربهترين عامل
را در اسرع وقت  هازمینهبه نحوی که اين سیستم تمامی اطالعات مربوط به يک مشتری در همه 

 در اختیار مديريت بگذارد.

 مايه رسیستم مرکزی وثايقی که در رهن بانک هستند، يکی ديگر از عوامل مهم در زمینه کفايت س
 تا با مديريت کندمیاست. برخورداری از سیستم مرکزی وثايق بانکدارها اين موقعیت را فراهم 

صحیو وثايق ترهین شده استفاده بهتری از منابع خود داشته باشند. وثايق مورد پذيرش بانک مرکزی 
رائه ا سهم به سزايی در افزايش نسبت حداقل کفايت سرمايه خواهد داشت و فضای بهتری برای

 .کندمیتسهیالت به مشتريان فراهم 

  رد، ديرک جرائماز عدم بخشودگی  گذارانقانونبهتر است برای کاهش مطالبات غیر جاری در کشور
 ی بدهکاران شبکه بانکی کشور حمايت نمايند.هابدهیعدم استمهال و عدم تقسیط مجدد 

 ن توان مالی متقاضیا شودمی برای کاهش مطالبات غیر جاری به شبکه بانکی کشور پیشنهاد
 تسهیالت به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
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  ی هابانکباشد اما در  مؤثربر کاهش ريسک اعتباری بانک  تواندمیاگر چه تنوع در سبد دارايی
تخصصی، تمرکز در بخش تسهیالت اعطايی با کاهش نسبت مطالبات غیر جاری همراه بوده است. 

ت وثايق دريافتی و داشتن مشتريان مشخص و شناخته شده در اين گروه بانکی دلیل عمده آن، ماهی
 ب کاهش مطالبات غیر جاری مؤثرعوامل  ترينمهمبه عبارت ديگر شناسايی مشتريان از  ؛باشدمی

 است.

  سبد اعتبارات خود را متنوع ساخته و بر شودمیپیشنهاد  هابانکجهت کاهش ريسک اعتباری، به ،
 مشتريان تمرکز نمايند.شناسايی 

 ی کشور بايد برای حصول اطمینان از بازپرداخت وجوه وام، عالوه بر اتکا به وثايق سنگین هابانک
 حرکت هاآنی اقتصادی از لحاظ سودآوری و جريانات نقدينگی هاطرحو  هاپروژهبه سمت ارزيابی 

 دهند. پربازده اختصاص هایپروژها به نمايند و با تقويت فرايند اعتبارسنجی خود، اعتبارات اعطايی ر

  ملزم به تمرکز بیشتر بر روی مديريت نقدينگی و تنظیم منابع و مصارف  هابانکبا توجه به اين که
کنند و از  برداریبهرهاز منابع قابل تجهیز خود  صرفاًخود، به نحوی که در اعطای تسهیالت 

یت موضوع مديريت نقدينگی بیش از پیش منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند، اهم کارگیریبه
 .شودمیاحساس 

  ،گذاری بر اساس جمع آوری منابع هدف بايستمیدر بحث تجهیز منابع، اگر هدف سودآوری باشد
مواجه  هاسپردهاز منابع و  گونهاينارزان قیمت باشد که در آن صورت، با ريسک عدم پايداری 

ی هايسپردهبه جمع آوری منابع و  بايستمیاشد، شوند و بر عکس، اگر هدف کاهش ريسک بمی
ملیاتی ع هایهزينه( که اين امر با افزايش دارمدت هایسپردهاقدام کنند که پايداری بیشتری دارند )

را  دارنهيهزترکیب مناسبی از منابع ارزان قیمت و منابع  هابانکبنابراين ضروری است  ؛همراه است
 نگهداری نمايند.

  ه سه با توجه ب بايستمی( يا منابع، اگر هدف سودآوری باشد، هاسپردهتخصیص و توزيع )در بخش
وضعیت ممکن تغییر نرخ سود تسهیالت در آينده )افزايش، کاهش، ثبات( تخصیص منابع صورت 

يد، در اقدام نما مدتکوتاهکه به ترتیب در صورت افزايش نرخ سود به تخصیص تسهیالت  گیرد
اقدام نمايد و در صورت ثابت بودن نرخ  بلندمدتتسهیالت به ارائه تسهیالت  صورت کاهش سود

باشد. اگر تخصیص منابع و ارائه تسهیالت با هدف جلوگیری از ريسک باشد، بانک  تفاوتیبسود 
اقدام نمايد، زيرا تنها در اين صورت است که  مدتکوتاهنسبت به پرداخت تسهیالت  بايستمی

به  توانیم. بدين ترتیب رسدمیزار، به خاطر بازگشت سريع سرمايه به حداقل ريسک اعتباری و با
 نوعی از افزايش نرخ ريسک پرداخت تسهیالت )نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیالت( کاست.

  ی کشور ترکیب مناسبی از بدهی پرنوسان، پوشش نوسانات، پوشش بدهی هابانکضروری است
 داشته باشند تا بتوانند در مديريت نقدينگی موفق عمل نمايند.و دارايی درآمدزا  مدتکوتاه

  متفاوت )عملیاتی، اعتباری، بازار( و همچنین مباحث مربوط به سودآوری  هایريسکبا توجه به وجود
در مورد مديريت نقدينگی با نوعی نا اطمینانی در انتخاب استراتژی بهینه مواجه  هابانکبانک، 
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بانک  مختلف و سودآوری هایريسکشوند و ضروری است در فرايند مديريت نقدينگی به کنترل می
 نیز توجه داشته باشند.

  هاانکببنابراين  ؛است هابانکبر سودآوری  مؤثررعايت کفايت سرمايه و کیفیت مديريت از عوامل 
 هایزينههدونی برای کنترل بايد به بهبود کفايت سرمايه و کیفیت مديريت توجه نمايند و برنامه م

 بانک داشته باشند.

  در کنار  اهبانک شودمی، پیشنهاد هابانکحساسیت به ريسک بازار بر سودآوری  تأثیربا توجه به
ی مديريت هابرنامه، مديريت ريسک بازار را نیز در اولويت نقدينگیمقوله توجه به ريسک اعتباری و 

 ريسک خود قرار دهند.

 االتر بودن ريسک اعتباری در مقايسه با ريسک بازار، توجه به شناسايی مشتريان و با توجه به ب
 ضروری است. هابانککاهش ريسک اعتباری در  مؤثر هایروش
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