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چکیده
يﮑی از روشهايی ﮐﻪ بﻪ بانکها در جﻬﺖ ﺷناسايی جايﮕاه و موﻗعیﺖ رﻗابتی و ﮐیفیﺖ ﻋمﻠﮑرد ﺧويﺶ ﮐمک
میﮐند ،سنﺠﺶ ﻋمﻠﮑرد بانکها از ابعاد ﮔوناﮔون و رتبﻪبندی آنﻬـــــا اسﺖ .با توجﻪ بﻪ اهمیﺖ موضوع و بﻪ
منﻈور حﺼول اهداف مترتﺐ بر آن تدوين يک الﮕوی جامﻊ و ﮐامﻞ برای ارزيابی ﻋمﻠﮑرد بانکها ضروری بﻪ
نﻈر میر سد .لذا در اين پژوهﺶ ،ﮐو ﺷﺶ بﻪ ﻋمﻞ آمده ا سﺖ تا با ا ستفاده از سی ستم رتبﻪبندی CAMEL
ﻋمﻠﮑرد بانکهای دولتی ،ﺧﺼوصی و نیمﻪدولتی در ايران تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ ﮔردد .اهداف اين پژوهﺶ ﻋبارتاند
از ﺷناﺧﺖ و بررسی ﺷاﺧصهای سالمﺖ نﻈام بانﮑی در ايران ،پیﺶبینی تﻬديدهای آتی نﻈام بانﮑی ﮐ شور و
ارائﻪ راهﮑارهای ارتقای ﺷــاﺧصهای ســالمﺖ نﻈام بانﮑی در ايران میباﺷــد .تحقیق ﮐاربردی حاضــر يک
مطالعﻪ توصیفی-تحﻠیﻠی و بﻪ طور مشخص از نوع مطالعﻪ موردی ا سﺖ .نمونﻪ اين مطالعﻪ بﻪ صورت هدفمند
از میان بانکهای ايرانی (مﺠموﻋاً ده بانک) انتخاب ﺷــد ،ﮐﻪ در حقیقﺖ اين بانکها ﺷــاﺧصتر بوده و نمونﻪ
ﺷامﻞ هريک از اﻗسام سﻪﮔانﻪ بانکها می ﺷود .همچنین دادهها بر اساس صورت مالی بانکها و ترازنامﻪ آنﻬا
بﻪ د سﺖ آمدند .پس از برر سی صورتهای مالی و محا سبات دﻗیق ﺷاﺧصهای  ( CAMELﺷاﺧصهای
ســالمﺖ نﻈام بانﮑی) در بانکهای نمونﻪ ،ارﻗام بﻪ دســﺖ آمده مقايســﻪ ﺷــد و نتیﺠتاً در برﺧی ﺷــاﺧصها
بانکهای ﺧ ﺼو صی و در برﺧی ديﮕر ﺧ ﺼولتی يا دولتی ن ﺼابهای بﻬتری بﻪ د سﺖ آوردند .چرايی و تحﻠیﻞ
وضعیﺖ مزبور در پايان پژوهﺶ بحث و بررسی ﮔرديد.
واژگان کلیدی :سیستم رتبﻪبندی ﮐامﻞ ،ﺷاﺧصهای سالمﺖ نﻈام بانﮑی ،بانکهای ايران
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 .1مقدمه
بانکها بﻪﻋنوان مؤ س سات مالی و اﻋتباری نقﺶ تعیین ﮐنندهای در ﮔردش پول و ثروت جامعﻪ بﻪ ﻋﻬده دارند
و از اين رو جايﮕاه ويژهای در اﻗتﺼـــاد هر ﮐشـــور دارد .لذا فعالیﺖ مطﻠوب و مؤثر بانکها میتواند در رﺷـــد
بخﺶهای مختﻠف اﻗتﺼـــادی و افزايﺶ ســـطو ﮐمی و ﮐیفی تولیدات آثار مﻬمی بر جای ﮔذارد ( احمديان،
.)1392
در نﻈام بانﮑی هر ﮐشور ،تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ بانکها با مقاصد ﮔوناﮔونی مانند ارزﺷیابی سﻬام ،سودآوری ،ارزيابی
ﻋمﻠﮑرد ،ﮐارايی و ...صورت میﮔیرد ،ضمن آنﮑﻪ تﺠربﻪ وﻗوع بحران مالی اﺧیر و آثار مخرب نا ﺷی از انتقال
بحران از بخﺶ پولی بﻪ بخﺶ واﻗعی اﻗتﺼاد ،اهمیﺖ توجﻪ هرچﻪ بیشتر بﻪ مقولﻪ « سالمﺖ بانﮑی »1را آﺷﮑار
ساﺧتﻪ اسﺖ.
در بررسی سالمﺖ بانﮑی ،انتخاب و تعیین ﺷاﺧصها يﮑی از مراحﻞ مﻬم تحقیق اسﺖ .معیارهای انتخاب ﺷده
در اين تحقیق ،ن شانﮕر ﺷاﺧصهای سالمﺖ بانﮑی ﺷبﮑﻪ بانﮑی در حوزههای ﮐفايﺖ سرمايﻪ ،ﮐیفیﺖ دارايی،
نقدينﮕی ،بازدهی و سودآوری بﻪحساب میآيند و در آينده نیز ﻗابﻠیﺖ ﮔسترش آنها موجود میباﺷد.
در دهﻪ اﺧیر در مورد رويﮑردهای مختﻠف سیستم نﻈارت و مقررات بانﮑی ﮐارآمد ،بﻪ ﺧﺼوص با وجود چالﺶهای
پیچیده در بازارهای مالی يﮑپارچﻪ ،مطالﺐ زيادی منتشر ﺷده اسﺖ .يﮑپارچﮕی مالی نﻪ تنﻬا ﻗوانین و مقررات و
ﺷیوه اﻋمال آنها را پیچیده میﮐند ،بﻠﮑﻪ مدلهای بومی ﺷده را ﮐﻪ داﻋیﻪ ارائﻪ راه حﻞ مشﮑالت نﻈارتی دارند،
دچار چالﺶ جدی مینمايد .در ﺧﺼوص نﻈارت بانﮑی ،نﻬادهای نﻈارتی بﻪ ﺧﺼوص بانکهای مرﮐزی ،برای
حﺼول اطمینان از داﺷتن نﻈارت مؤثر ،تﮑنیکها و ابزارهای زيادی را بﻪ ﮐار ﮔرفتﻪاند .دستیابی بﻪ سیستم مالی
ﻗدرتمند ،مستﻠزم وجود ﺷرايط اﻗتﺼاد ﮐالن پايدار و ساﺧتارهای نﻈارتی ﮐارآمد اسﺖ .وجود استانداردهای
حسابرسی سازﮔار و ﺷفاف ،ﺷرط الزم برای ارتقای ساﺧتارهای نﻈارتی مؤثر و ﮐاراسﺖ .برای ارتقای سطو
مديريﺖ ريسک پیشرفتﻪ و همچنین برطرف ﮐردن نقیﺼﻪهای بازار ،انسﺠام و نﻈم بازار و اﻗدامات ﻋمﻠی بﻬینﻪ
در جﻬﺖ افزايﺶ انﮕیزههای داﺧﻠی و ﺧارجی ،ضرورت دارد .بدون ﺷک ،معیارهای بانﮑداری اسالمی موجﺐ
بﻬینﻪسازی چارچوبهای متعارف میﮔردد .لذا برای ﮐمک بﻪ بانکهای مرﮐزی در جﻬﺖ ايﺠاد معیارهای
سنﺠﺶ و حﺼول اطمینان از وجود سازﮔاری ﻋمﻠﮑرد بانکها و مؤسسات اﻋتباری با ﺷريعﺖ و همچنین افزايﺶ
اطمینان مردم نسبﺖ بﻪ اسالمی بودن سیستم بانﮑی ،توسعﻪ چارچوب رتبﻪبندی برای بانکهای اسالمی و
مؤسسات مالی غیربانﮑی اسالمی الزامی اسﺖ (مال ﮐريمی.)1384 ،
در تﻬیﻪ اين تحقیق با تأﮐید بر معیارهای ﮐمی در انتخاب ﺷاﺧصها سعی ﮔرديده از معیارهای ﻋمده سالمﺖ
نﻈام بانﮑی استفاده ﺷود .در نتیﺠﻪ ﻋمﻠﮑرد و وضعیﺖ مالی و اﻋتباری ﺷبﮑﻪ بانﮑی يا بانکها را بﻪ بﻬترين نحو
منعﮑس سازد .اين تحقیق با مبنا ﻗرار دادن الﮕوی  CAMELبﻪﻋنوان يک سیستم هشدار دهنده سريﻊ بﻪ
دنبال ارزيابی وضعیﺖ سالمﺖ ﺷبﮑﻪ بانﮑی و هر يک از بانکهای ﮐشور اسﺖ .اهداف اﺧتﺼاصی اين پژوهﺶ
نیز بدين ﺷرح اسﺖ:
Banking health
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ﺷناﺧﺖ و بررسی ﺷاﺧصهای سالمﺖ نﻈام بانﮑی در ايران
پیﺶبینی تﻬديدهای آتی نﻈام بانﮑی ﮐشور
مقايسﻪ وضعیﺖ ﮐنونی سالمﺖ نﻈام بانﮑی ايران با ديﮕر ﮐشورهای جﻬان
بررسی و استفاده از تﺠارب موجود در ﮐشورهای مختﻠف جﻬان ،جﻬﺖ ارتقای ﺷاﺧصهای
سالمﺖ نﻈام بانﮑی
ارائﻪ راهﮑارهای ارتقای ﺷاﺧصهای سالمﺖ نﻈام بانﮑی در ايران

 .2مبانی نظری پژوهش
يک سی ستم بانﮑی سالم بﻪ دلیﻞ نقﺶ مﻬمی ﮐﻪ در وا سطﻪﮔری مالی دارد از اهمیﺖ فوقالعادهای برﺧوردار
اســـﺖ .بانکها دارای تأثیرات ﺧارجی مثبﺖ از ﻗبیﻞ ﮔردآوری پساندازها ،تخﺼـــیص منابﻊ و فراهم نمودن
نقدينﮕی و ﺧدمات پرداﺧﺖ هستند ﮐﻪ در ﮐشورهای در حال توسعﻪ ﮐﻪ دارای بازارهای مالی ﮐمتر توسعﻪيافتﻪ
ه ستند ،ﻋمده تأمین ﮐننده مالی میبا ﺷد .بانکها در سمﺖ دارايیها و بدهیها با ري سکهای مختﻠفی مواجﻪ
هســتند از جمﻠﻪ اينﮑﻪ در ســمﺖ دارايیها ،با ريســک ﻗیمﺖ ﮔذاری پروژهها ريســک اﻋتباری و ريســک نقد
ﺷوندﮔی و در سمﺖ بدهیها نیز با ريسک اﻋتماد مشتريان مواجﻪ هستند (مﻬديان و اسدی افشرد.)1392 ،
بنابراين با توجﻪ بﻪ ريســکهای مختﻠفی ﮐﻪ يک بانک با آن مواجﻪ اســﺖ ،ﺷــناســايی و پايﺶ ﺷــاﺧصهای
سالمﺖ بانﮑی دارای اهمیﺖ ا سﺖ .در واﻗﻊ اين ﺷناﺧﺖ و پايﺶ ﻋالوه بر ﮐمک بﻪ سیا سﺖﮔذاران ،مواردی
همچون بﻬبود ﻋمﻠﮑرد نیروهای بازار در جريان تﺼمیمات سرمايﻪﮔذاری و وامدهی و ﺷناﺧﺖ مشﮑالت بالقوه
در مراحﻞ اولیﻪ ،بﻪ منﻈور جﻠوﮔیری و ﮐاهﺶ احتمال وﻗوع ﺷوکهای ناﮔﻬانی و نﻬايتاً بﻬبود جريان تخﺼیص
منابﻊ مالی را در بر دارد.
در بازارهای پیچیده ،پرتالطم و رﻗابتی امروزی ﮐﻪ بقای سازمانها و بنﮕاههای اﻗتﺼادی بﻪ ﮐیفیﺖ تﺼمیمات
مديران آنها ب ستﮕی دارد ،ارزيابی ﻋمﻠﮑرد از اهمیﺖ ﻗابﻞ مالحﻈﻪای برﺧوردار ا سﺖ ،چرا ﮐﻪ ارزيابی صحیو
ﻋمﻠﮑرد و بررســی نتايح حاصــﻠﻪ نقﺶ بســیار مﻬمی را در ارتقای ﮐیفیﺖ و اثربخشــی تﺼــمیمات مديريتی و
درنﻬايﺖ بﻬبود ﻋمﻠﮑرد ســازمان بازی میﮐند .ارزيابی ﻋمﻠﮑرد بايســتی از چنان جامعیتی برﺧوردار باﺷــد ﮐﻪ
بتواند با بﻬرهﮔیری از ﺷــاﺧصهای اســتاندارد ،ﻋمﻠﮑرد سـازمان را در تمامی ابعاد و زمینﻪهای فعالیﺖ بﻪ دﻗﺖ
ارزيابی نموده و نقﺶ تﺼــمیمات مديران را در بﻬبود ﻋمﻠﮑرد و دســتیابی بﻪ اهداف ســازمانی منعﮑس نمايد
(مﻬديان و اسدی افشرد.)1392 ،
با توجﻪ بﻪ نقﺶ ﮐﻠیدی بانکها و مؤ س سات مالی بﻪﻋنوان مﻬمترين نﻬادهای فعال در بازارهای مالی (اﻋم از
بازار پول و سرمايﻪ) ،ارزيابی ﻋمﻠﮑرد در اين نﻬادها از اهمیﺖ ب سزايی برﺧوردار ا سﺖ .از اين ﮔذ ﺷتﻪ ،بﻪ دلیﻞ
ضرورت برﻗراری ارتباط با ذینفعان مختﻠف مانند سﻬامداران ،مشتريان ،ﮐارﮐنان ،ساير مؤسسات مالی داﺧﻠی
و بینالمﻠﻠی و همچنین ديﮕر نﻬادهای فعال در بازارهای مالی ،نیاز بﻪ ﺷــناﺧﺖ هر چﻪ بیشــتر ذینفعان از اين
نﻬادها وجود دارد .يﮑی از روشهايی ﮐﻪ در جﻬﺖ ﺷناسايی جايﮕاه ،موﻗعیﺖ رﻗابتی و همچنین ﮐیفیﺖ ﻋمﻠﮑرد
بانکها و مؤســســات مالی مورد اســتفاده ﻗرار میﮔیرد ،ســنﺠﺶ ﻋمﻠﮑرد و رتبﻪبندی اين نﻬادها در ابعاد و
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ﺷاﺧصهای ﮔوناﮔون اسﺖ .در واﻗﻊ ارزيابی و رتبﻪبندی اين نﻬادها از نﻈر ﻋمﻠﮑرد ،تﺼوير روﺷن و ﺷفافی از
وضعیﺖ آنها را در اﺧتیار ذينفعان و تﺼمیم ﮔیران ﻗرار میدهد (مﻬديان و اسدی افشرد.)1392 ،
ارزيابی ﻋمﻠﮑرد سازمانها و بنﮕاههای اﻗتﺼادی دارای فعالیﺖ مـــشابﻪ و بررســـی نتـــايح حاصﻞ از ﻋمﻠﮑرد
آنها در يک دوره معین ،فرآيندی مﻬم و راهبردی محسوب ﺷده ﮐـــﻪ ضـــمن تعیین جايﮕاه رﻗابتی سازمان
نقﺶ ﻗابﻞ توجﻬی در ام ـر بﻬب ـود م ـستمر و اف ـزايﺶ ﮐیفی ـﺖ و اثربخشی تﺼمیمات مديريﺖ سازمانها دارد.
بانکها نیز بﻪ ﻋنوان مﻬمترين نﻬاد بازار پولی از اين امر مستثنی نیستند .از آن جا ﮐﻪ ﮐارﮐرد بﻬینﻪ بانکها،
تأثیر بﻪ سزايی ب ـر رﺷ ـد و توس ـعﻪ اﻗت ـ ـﺼادی ﮐ ـشور بر ج ـای میﮔذارد ،ايﺠاد ﺷرايط و بسترهای الزم در
جﻬﺖ ارتقاء ﮐیفی و ﮐمی ﻋمﻠﮑرد بانکها در سايﻪ فضای رﻗابتی سالم ،میتواند نقﺶ ﻗابﻞ توجﻬی در دستیابی
بﻪ اهداف داﺷ ـتﻪ باﺷ ـد .در اي ـن راستا يﮑی از روشهايی ﮐﻪ بﻪ بانکها در جﻬﺖ ﺷناسايی جايﮕاه و موﻗعیﺖ
رﻗابتی و ﮐیفیﺖ ﻋمﻠﮑرد ﺧويﺶ ﮐمک میﮐند ،سنﺠﺶ ﻋمﻠﮑرد بانکها از ابعاد ﮔوناﮔون و رتبﻪبندی آنها
اسﺖ .با توجﻪ بﻪ اهمیﺖ موضوع و بﻪ منﻈور حﺼول اهداف مترتﺐ بر آن ،تدوين يک الﮕــــوی جامﻊ و ﮐامﻞ
برای ارزيابی ﻋمﻠﮑرد بانکها ضروری بﻪ نﻈـر میرسد (اسالمی و همﮑاران.)1390 ،
با توجﻪ بﻪ اهمیﺖ موضوع در اين تحقیق بﻪ تحﻠیﻞ و بررسی ﺷاﺧصهای سالمﺖ بانﮑی بر اساس معیارهای
 CAMELدر سال  1396پرداﺧتﻪ میﺷود.
 .1-2کفایت سرمایه
اين نماﮔر نشاندهنده پايداری ﻋمﻠیاتی بانک ﺧﺼوصاً هنﮕام مواجﻬﻪ با ﺷوکهای مالی موﻗﺖ اسﺖ؛ بﻪطوریﮐﻪ
بانک هماهنگ با ظرفیﺖ ريسکپذيری ﺧود ﻋمﻞ ﮐند .ســرمايﻪ ،هزينﻪ سیســتماتیک بالقوه را نیز نشان
میدهد چرا ﮐﻪ ارزش ويژه واﻗعی يک بانک هنﮕام وﻗوع نﮑول را منعﮑس میسازد (ﮐارلین.)1984 ،
رﺷد میانﮕین درآمد يا محﺼول سرانﻪ ،نتیﺠﻪ رﺷد منابعی اسﺖ ﮐﻪ بﻪ طور ﮐﻠی سرمايﻪ ﺧوانده میﺷود (هايامی،
 .)1380ﮐفايﺖ سرمايﻪ ﻋبارت اسﺖ از :حق مالی مالک يا ادﻋای مالﮑان ﺷرﮐﺖ نسبﺖ بﻪ دارايیهای يک
ﺷرﮐﺖ و ﮐفايﺖ سرمايﻪ يعنی برآورد ﻗدرت پرداﺧﺖ ديون مالی يک مؤسسﻪ (ﺷفیﻊ زاده و همﮑاران.)31:1385 ،
رﺷد میانﮕین درآمد يا محﺼول سرانﻪ ،نتیﺠﻪ رﺷد منابعی اسﺖ ﮐﻪ بﻪ طور ﮐﻠی سرمايﻪ ﺧوانده میﺷود (هايامی،
 .)1380ﮐفايﺖ سرمايﻪ ﻋبارت اسﺖ از :حق مالی مالک يا ادﻋای مالﮑان ﺷرﮐﺖ نسبﺖ بﻪ دارايیهای يک
ﺷرﮐﺖ و ﮐفايﺖ سرمايﻪ يعنی برآورد ﻗدرت پرداﺧﺖ ديون مالی يک مؤسسﻪ (ﺷفیﻊ زاده و همﮑاران.)31:1385 ،

 .2-2کیفیت دارایی
اساساً ،س ـ ـود يا زيان بانک بﻪ ﮐیفیﺖ دارايیهای ﻋايدی زای آن بستﮕی دارد .هرچﻪ ﮐیفیﺖ دارايیها باالتر
باﺷد ،سود ﻋمﻠیاتی بانک در بﻠندمدت نیز بیشتر ﺧواهد بود (ﮔری ير.)2005 ،
در اين بخﺶ ،بﻪ معرفی بعضی از نسبﺖهای مربوطﻪ پرداﺧتﻪ میﺷود.
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 )1نسبﺖ مطالبات غیر جاری :يﮑی از مشﮑالت اساسی ﮐﻪ امروزه بانکها با آن مواجﻪ هستند مشﮑﻞ مطالبات
غیر جاری و ت سﻬیالت و صول ن شده آنها سﺖ .وجوه مطالبات غیر جاری از يک طرف منابﻊ درﮔیر در بخﺶ
اﻋتباری را راﮐد و بالستفاده ﮐرده اسﺖ و از طرف ديﮕر فرصﺖ استفاده ساير مشتريان از منابﻊ بانک را ﮔرفتﻪ
و در نتیﺠﻪ سودآوری بانک ﮐاهﺶ میيابد .ﮔرفتن وثايق اﮔرچﻪ ﺷرط الزم جﻬﺖ اﻋطای ت سﻬیالت میبا ﺷد
اما ﺷــرط ﮐافی نیســﺖ .درواﻗﻊ وجود مطالبات غیر جاری در ســیســتم بانﮑی بیانﮕر ناﮐارآمدی اين روش در
بازپرداﺧﺖ تســـﻬیالت اﻋطايی می باﺷـــد .از جمﻠﻪ ﻋوامﻞ ايﺠاد مطالبات غیر جاری میتواند بﻪ رﮐود بخﺶ
واﻗعی اﻗتﺼــاد اﺷــاره نمود .رﮐود حاﮐم بر بخﺶهای اﻗتﺼــادی باﻋث ناتوانی بخﺶ تولیدی در بازپرداﺧﺖ
تســـﻬیالت دريافتی میﺷـــود .همین امر مطالبات غیر جاری را افزايﺶ میدهد .در واﻗﻊ وجود مطالبات غیر
جاری باﻋث بﻠوﮐﻪ ﺷدن بخﺶ مﻬمی از منابﻊ بانک ﮐﻪ میتوان سﺖ در بخﺶ تولیدی مورد ا ستفاده ﻗرار ﮔیرد
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
بﻪ سرمايﻪ پايﻪ در تحقیقات ا ستفاده می ﺷود .اين ن سبﺖها ن شان میدهد ﮐﻪ چند در صد از ﺧالص ت سﻬیالت
بالفعﻞ (اﻋم از جاری و غیر جاری) و صول ن شده ا سﺖ و م شتريان بانک يا مو س سﻪ اﻋتباری در بازپرداﺧﺖ چﻪ
درصدی از ﮐﻞ تسﻬیالت اﻋطايی نﮑول ﮐردهاند .مقدار اين ﺷاﺧص و روند زمانی آن میزان ريسک اﻋتباری را
انعﮑاس داده و بﻪ طور ﮐﻠی میزان ﮐفايﺖ و ﮐارايی ســیاســﺖهای اﻋتباری (ﮐیفیﺖ دارايی و مديريﺖ) بانک را
نشان میدهد.
 )2نسبﺖ دارايیهای درآمدزا :دارایهای درآمدزا بﻪ دارایهايی ﮔفتﻪ میﺷود ﮐﻪ در جﻬﺖ ﮐسﺐ سود و ﮐارمزد
ايﺠاد ﺷدهاند .اين دارايیها ﻋمدتاً ﺷامﻞ ت سﻬیالت اﻋطايی ،سرمايﻪﮔذاریها و م شارﮐﺖها ا سﺖ .اين ن سبﺖ
نشــان میدهد ﮐﻪ بانک چند درصــد از منابﻊ ﺧود را بﻪ فعالیﺖهای ســودآور اﺧتﺼــاص داده اســﺖ نســبﺖ
سرمايﻪﮔذاری بﻪ ﮐﻞ دارايی نشان میدهد چﻪ بخشی از دارايیهای درآمدزا بﻪ سرمايﻪ ﮔذاریها و مشارﮐﺖها
اﺧتﺼاص يافتﻪ اسﺖ و بانک تا چﻪ اندازه در معرض ريسک اﻋتباری ﻗرار دارد.
 )3نسـبﺖ تسـﻬیالت در فعالیﺖهای اﻗتﺼـادی :نسـبﺖ تسـﻬیالت در فعالیﺖهای اﻗتﺼـادی حاصـﻞ تقسـیم
ت سﻬیالت اﻋطايی بﻪ هريک از بخﺶهای اﻗت ﺼادی بﻪ ﮐﻞ ت سﻬیالت میبا ﺷد .مقدار اين ﺷاﺧص تمرﮐز يا
تنوع تسﻬیالت اﻋطايی را در ارتباط با فعالیﺖها و يا هر يک از بازارها را نشان میدهد و باال بودن اين نسبﺖ
نشانﻪ باال بودن ريسک تمرﮐز در يک فعالیﺖ و ترﮐیﺐ نامناسﺐ پرتفوی و ريسک اﻋتباری میباﺷد.
 .3-2کیفیت مدیریت
ﮐیفیﺖ مديريﺖ در بﻠندمدت بر ﻋمﻠیات بانک تأثیر میﮔذارد .ارزيابی ﮐیفیﺖ مديريﺖ س ـ ـﻪ جنب ـ ـﻪ را دربر
میﮔیرد  :مديريــﺖ ﻋمومی ،مديريﺖ ريســک و ســازﮔاری با ﻗوانین و مقــررات .مديريﺖ ﻋمومی ،ساﺧتار
و ترﮐیﺐ مديريﺖ ،ﮐیفیﺖ حاﮐمیﺖ ﺷــرﮐتی ،ﺷــفافیﺖ و اثربخشــی ﮐمیتﻪها را تحﺖ پوﺷــﺶ ﻗرار میدهد.
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مديريﺖ ريســک ،فرآيند نﻈارت بر اﻋض ـای هیئﺖمديره ،ســیاســﺖها و رويﻪها؛ فرآيند مديريﺖ و ﮐنترلهای
داﺧﻠی جامﻊ را در بر میﮔیرد .ري سک بانک همچنین از منﻈر سازﮔاری با ﻗوانین و مقررات ﺧا صی چون حد
وام دهی ﻗانونی ،ﻋمﻠیات باز ارزی ﺷــناســايی مشــتريان و س ـاير تعﻬدات مورد ارزيابی ،ﻗرار میﮔیرد .فراﮔرد
برنامﻪريزی ،سازماندهی ،رهبری و نﻈارت ﮐار اﻋ ضای سازمان و ا ستفاده از همﻪ منابﻊ موجود سازمانی برای
تحقق هدفهای مورد نﻈر سازمان (استونر و همﮑاران.)1995 ،
 )1نســبﺖهای بﻬرهوری :يﮑی از مﻬمترين ﺷــاﺧصهايی ﮐﻪ میتواند ﮐیفیﺖ مديريﺖ يک بانک را ارزيابی
نمايد نسـبﺖهای بﻬرهوری اسـﺖ .از نسـبﺖهای مﻬم بﻬرهوری میتوان بﻪ نسـبﺖ هزينﻪ بﻪ ازای هر ﺷـعبﻪ،
هزينﻪ سرانﻪ ،سود بﻪ ازای هر ﺷعبﻪ و سود سرانﻪ اﺷاره نمود .اين ﺷاﺧصها توانايی مديريﺖ در ﮐنترل هزينﻪ
و ﮐسﺐ سود را نشان میدهد.
 )2نســبﺖ ﮐارايی :ﺷــاﺧصهای نســبﺖ ســپرده و تســﻬیالت بﻪ ﺷــعﺐ میزان ﮐارايی بانک در جذب منابﻊ و
تخﺼــیص آن بﻪ دارايیها را نشــان میدهد .اين نماﮔر نشــان میدهد ﮐﻪ بﻪ طور متوســط بﻪ ازای هر يک از
ﺷعﺐ چﻪ میزان سپرده جذب ﺷده ا سﺖ و چﻪ میزان اﻋتبارات اﻋطا ﺷده ا سﺖ .در واﻗﻊ اين ﺷاﺧصها میزان
ﮐارايی بانکها را در سطو ﺷعﺐ ن شان میدهد .ن سبﺖ ت سﻬیالت بﻪ سپرده ن سبتی ا سﺖ ﮐﻪ ظرفیﺖ ﺧﻠق
تسﻬیالت از محﻞ سپردهها را نشان میدهد .اين نسبﺖ میزان فعالیﺖ بانک را در امر واسطﻪﮔری وجوه نشان
داده و نحوه مديريﺖ و چﮕونﮕی تخﺼیص منابﻊ جمﻊآوری ﺷده از محﻞ سپردهها را در اﻋطای تسﻬیالت بیان
میﮐند .دامنﻪ اين نسبﺖ پس از ﮐسر نسبﺖ سپرده ﻗانونی معموالً بین  60تا  85درصد ﻗرار دارد و البتﻪ مقدار
پايینتر از  60درصــد تا حدودی معرف ســیاســﺖ محافﻈﻪﮐارانﻪ بانک و ﻋدم تمايﻞ بﻪ اﻋطای وام بﻪ دلیﻞ
ريسکهای موجود در وامدهی بوده وﻋدم فعالیﺖ مؤثر در اﻋطای تسﻬیالت منﺠر بﻪ ﮐاهﺶ درآمد واسطﻪﮔری
بانک ﺧواهد ﺷد .از سوی ديﮕر مقدار باالتر از  85درصد نیز بیانﮕر ﮐسری نقدينﮕی بانکها جﻬﺖ تأمین منابﻊ
اﻋتبارات اﻋطايی و آســیﺐپذيری نســبﺖ بﻪ وامدهندﮔان و بﻪ نوﻋی بیانﮕر باال بودن ريســک نقدينﮕی بانک
اســـﺖ .ب نابراين با توجﻪ بﻪ اينﮑﻪ اين دو ﺷـــاﺧص بﻪﺧوبی میتوانند ﮐارايی بانکها را در مديريﺖ منابﻊ –
مﺼارف توصیف نمايند .در ادامﻪ ﺷاﺧصهای مذﮐور بررسی و تحﻠیﻞ میﺷوند.
 .4-2کیفیت سود
هزينﻪها – درآمدها (پژويان )60:1387 ،سودآوری يعنی درآمد در طی دوره مالی پس از ﮐ سر هزينﻪها در طی
همان دوره (مﺠتﻬد زاده و ﻋﻠوی طبری )55:1377 ،سود بنﮕاهها ﺷامﻞ سود تق سیم ﺷده بین سﻬامداران،
مالیات سود پرداﺧتی و سود انتقال يافتﻪ بﻪح ساب ذﺧاير برای سرمايﻪﮔذاران بعدی بﻪو سیﻠﻪ بنﮕاهها میبا ﺷد
(تقوی .)7:1379 ،ســطو ســود ،رﻗابﺖپذيری بانک در صــنعﺖ را نشــان میدهد .يک بانک ﮐارآمد از آنﺠا ﮐﻪ
مح ﺼوالت و ﺧدمات ﺧود را باﻗیمﺖ ن سبتاً پايینتری بﻪ فروش میر ساند ،سﻬم بزرﮔتری از بازار را ت ﺼاحﺐ
ﮐرده و در مواجﻬﻪ با رﻗبای ســرســخﺖ مﺼــممتر ﻋمﻞ میﮐند .ارزيابی همچنین نحوه انعطاف مالی بانک را
نش ـ ـان میدهد .جنبﻪهای اين نماﮔر ،بازده دارايیها ،بازده حقوق صاحبان سﻬام ،حاﺷیﻪ سود ﺧالص ،ﮐارايی
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ﻋمﻠیاتی و روند سود ﻋمﻠیاتی را پوﺷﺶ میدهند .سودآوری ﺷاﺧﺼی اسﺖ ﮐﻪ نحوه مديريﺖ و جايﮕاه رﻗابتی
بانک را در بانکداری ن شان میدهد .اين ﺷاﺧص بﻪ بانک اجازه میدهد تا سطحی از نمای ري سک را تحمﻞ
ﮐند و بانک را در برابر مسائﻞ و مشﮑالت ﮐوتاهمدت پشتیبانی نمايد.
 )1نسبﺖ بازدهی دارايی و نسبﺖ بازدهی سرمايﻪ :بازده دارايی و بازده سرمايﻪ پرﮐاربردترين نسبﺖهای مربوط
بﻪ سودآوری بانکها ه ستند .ن سبﺖ بازده دارايی ( )ROAمعیاری از سودآوری و ﮐارايی بانک در مورد نحوه
اســتفاده از منابﻊ در جﻬﺖ ﮐســﺐ درآمد و بﻪﮐارﮔیری ظرفیﺖ بانک را بﻪ دســﺖ میدهد .اين نســبﺖ نشــان
میدهد از هر واحد ﺧالص دارايیهای بانک چند واحد ســود ﺧالص (پس از ﮐســر مالیات) بﻪ دســﺖ میآيد.
ﻋمﻠﮑرد رضايﺖبخﺶ يک بانک ،يک بازده دارايی بین  1تا  2.5درصد ﺧواهد داﺷﺖ.
 )2ن سبﺖ حا ﺷیﻪ سود ،حا ﺷیﻪ ﻋمﻠیاتی :ن سبﺖ حا ﺷیﻪ ﻋمﻠیاتی ن سبتی ا سﺖ ﮐﻪ ن شان میدهد درآمد بانﮑی
معادل چﻪ در صدی از ﺧالص دارايیهای بانک میبا ﺷد .اين ﺷاﺧص معیاری برای سنﺠﺶ ﮐارايی ﻋمﻠیات
بانکها بوده و تحﻠیﻞ ســودآوری را از ﮐانال ﻋمﻠیات بانک و ﮐنترل هزينﻪها نشــان میدهد .حاﺷــیﻪ ســود از
تق سیم درآمد ﺧالص بﻬرهای بﻪ ﮐﻞ دارايیهای درآمدزا حا صﻞ ﺷده ا سﺖ و در واﻗﻊ ن شان میدهد هر واحد
دارايی درآمدزا چند درصــد درآمد ﺧالص بﻬرهای ايﺠاد ﮐرده اســﺖ .اين ﺷــاﺧص معیار ديﮕری برای تحﻠیﻞ
سودآوری بانک از ﮐانال دارای های درآمدزا را نشان میدهد .منﻈور از دارايیهای درآمدزا ،مﺠموع مطالبات از
بانک مرﮐزی ،مطالبات از بانکها ،اوراق مشــارﮐﺖ ،تســﻬیالت اﻋطايی و ســرمايﻪﮔذاریها و مشــارﮐﺖها
میباﺷد.

 .5-2نقدینگی
نقدينﮕی يعنی توانايی و ﻗدرت پرداﺧﺖ ديون در موﻋد سررسید آنها ،يا وجوه نقدی ﮐﻪ در محﻞ مؤسسﻪ در
يک ﮔاو صندوق يا بانک نﮕﻬداری می ﺷوند .بﻪ جمﻊ پول و ﺷبﻪ پول نقدينﮕی میﮔويند ،پول بﻪ م سﮑوک و
ا سﮑناس ﮔفتﻪ می ﺷود ﮐﻪ در د سﺖ ا ﺷخاص ا سﺖ بﻪ ا ضافﻪ پولی ﮐﻪ در بانکها بﻪ صورت سپرده ديداری
موجود اســﺖ ﺷــبﻪ پول هم بﻪ اوراﻗی ﮔفتﻪ میﺷــود ﮐﻪ بﻪ راحتی و در هر زمانی ﻗابﻠیﺖ تبديﻞ بﻪ پول نقد را
دارند مانند سپردههای مدت دار (مﺠتﻬدزاده ،ﻋﻠوی طبری)34:1377 ،
سطو نقدينﮕی ن شان دهنده ﻗابﻠیﺖ بانک در بﻬینﻪ ساﺧتن جنبﻪ احتیاطی و سودآوری بﻪ طور همزمان ا سﺖ.
بﻪ ﮐرات ديده ﺷده ﮐﻪ ﮐمبود نقدينﮕی توانستﻪ اسﺖ يک بانک ﻗادر بﻪ پرداﺧﺖ ﻗروض را بﻪ درماندﮔی برساند
چـرا ﮐﻪ بانک ناچار بــوده برای برآورده سـاﺧتن تعﻬدات مالی جاری ،دارايیهای ﺧود را زير ﻗیمﺖ اسمی بﻪ
فروش برســاند .جنبﻪهای اين نماﮔر ،ترﮐیﺐ دارايیها و تعﻬدات جاری ،ﻋدم انطباق ســر رســید ﮐوتاه مدت،
برآورد جريانهای نقدی و ســپردهها را در برمیﮔیرد .نقدينﮕی ،در دســترس بودن وجﻪ نقد يا معادلهای وجﻪ
نقد اسﺖ .پس میتواند ﮔفﺖ ريسک نقدينﮕی ﻋبارت اسﺖ از ريسک ﻋدم آمادﮔی بانک برای تأمین تسﻬیالت
اﻋطايی يا پرداﺧﺖ بﻪ موﻗﻊ ديون بانک (بنﮑز.)2005 ،
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نســـبﺖ های نقدينﮕی تحﺖ تأثیر تعاريف مختﻠف از دارايی های نقد ،نﻬايتاً طیف متنوﻋی از اﻋداد و ارﻗام را
تشــﮑیﻞ میدهد و در اغﻠﺐ ﮐشــورها مفﻬوم نقد و دارايیهای نقدينﻪ ،معادل دارايیهای نقد و دارايیهايی ﮐﻪ
سريعاً و بدون تحمﻞ زيان ﻗابﻞ تبديﻞ بﻪ نقد اسﺖ را ﺷامﻞ میﺷود.
 )1نسبﺖ مقاومﺖ بانک در ﺷرايط بحران نقدينﮕی :مديريﺖ نقدينﮕی بانک از جمﻠﻪ ﻋوامﻞ اثرﮔذار بر مقاومﺖ
بانک در ﺷرايط بحران نقدينﮕی ا سﺖ ،از جمﻠﻪ ﺷاﺧص مقاومﺖ بانکها میتوان بﻪ ن سبﺖ دارايیهای نقد بﻪ
ﮐﻞ ســپرده اﺷــاره نمود .دارايی نقد در اين تحقیق ﺷــامﻞ نقد موجود در صــندوق ،مطالبات از ﺷــبﮑﻪ بانﮑی و
اوراق مشارﮐﺖ میباﺷد .نسبﺖ ماندﮔاری سپرده نیز حاصﻞ تقسیم سپرده سرمايﻪ ﮔذاری بﻪ سپرده فرار اسﺖ.
سپرده فرار حاصﻞ مﺠموع سپرده جاری و ﻗرضﻪ الحسنﻪ میباﺷد .نسبﺖ دارای های نقد بﻪ ﮐﻞ سپرده نشان
دهنده آن اسﺖ ﮐﻪ در مقابﻞ ﺧروج چﻪ میزانی از سپردههای بانک ،دارايیهای با درجﻪ نقد ﺷوندﮔی باال وجود
دارد .باال بودن اين نســـبﺖ حاﮐی از توان بانک جﻬﺖ جايﮕزينی وجوه نقد ﻗابﻞ دســـترس در زمان ﺧروج
ســپردهها در ﺷــرايط بحرانی اســﺖ .بديﻬی اســﺖ ﮐﻪ هر چﻪ مقدار ﮐمی اين نســبﺖ پايینتر باﺷــد ،ﻗابﻠیﺖ
انعطافپذيری بانک در تأمین منابﻊ الزم و بﻪ هنﮕام ﮐمتر ﺧواهد بود .در نتیﺠﻪ بانک مﺠبور ﺧواهد ﺷـــد تا
جﻬﺖ مقابﻠﻪ با ﺷﮑاف نقدينﮕی حا صﻞ از ﺧروج سپردهها در ﺷرايط بحرانی متحمﻞ زيانهای آ ﺷﮑار ﮔردد.
نســـبﺖ ماندﮔاری ســـپرده نیز نشـــان میدهد بانک در مقابﻞ هر واحد ســـپرده فرار بﻪ چﻪ میزان ســـپرده
سرمايﻪﮔذاری جذب نموده اسﺖ( .رجبی.)1389 ،
 )2نسبﺖ پوﺷﺶ نوسانات ،پوﺷﺶ بدهی ﮐوتاهمدت نسبﺖ بدهی پر نوسان :نسبﺖ پوﺷﺶ نوسانات بﻪ صورت
نســبﺖ دارايیهای نقد بﻪ ســپرده فرار تعريف ﺷــده اســﺖ .اين نســبﺖ نشــان میدهد چﻪ ســﻬمی از مﺠموع
ســپردههای فرار بانک بدون صــرف زمان و هزينﻪ فقط از محﻞ وجوه نقد ﻗابﻞ پرداﺧﺖ اســﺖ .ســپرده فرار
سپردههايی ه ستند ﮐﻪ از ثبات ﮐافی برﺧوردار نی ستند و سپردههای ديداری ،سپردههای پس انداز را ﺷامﻞ
میﺷــوند .اين نســبﺖ توان تأمین نقدينﮕی بانک را جﻬﺖ پاســخﮔويی بﻪ برداﺷــﺖ از ســپردههای فرار نشــان
میدهد.
نسبﺖ پوﺷﺶ بدهی ﮐوتاهمدت ﮐﻪ بﻪ صورت نسبﺖ دارايی نقد بﻪ بدهی ﮐوتاهمدت تعريف ﺷده اسﺖ ،میزان
پو ﺷﺶ بدهیهای ﮐوتاهمدت را از محﻞ دارايیهای نقدينﻪ ن شان میدهد .مقدار اين ن سبﺖ و روند زمانی آن
و ضعیﺖ نقدينﮕی بانک و مو س سﻪ اﻋتباری را منعﮑس نموده و ن شان میدهد ري سک نقدينﮕی نا ﺷی از ﻋدم
تطابق سررسید دارايیها و بدهیهای ﮐوتاهمدت تا چﻪ میزان اسﺖ .بدهی ﮐوتاهمدت ﺷامﻞ سپرده فرار ،بدهی
بﻪ بانک مرﮐزی و بدهی بﻪ ﺷبﮑﻪ بانﮑی ا سﺖ .از سوی ديﮕر انواﻋی از سپردهها مانند سپردههای ديداری و
سپردههای پسانداز ﮐوتاهمدت ،همواره تحﺖ ﻋنوان بدهی فرار طبقﻪبندی می ﺷوند .از اين رو نﮕﻬداری سطو
منا سبی از دارايیهای با درجﻪ نقد ﺷوندﮔی باال در ﺷرايط ﻋادی جﻬﺖ جايﮕزينی وجوه نقد ﻗابﻞ د سترس در
مقابﻞ ﺧروج سپردههای فرار ،الزم و ضروری میباﺷد .نسبﺖ سپردههای فرار ﮐﻪ اين نسبﺖ سﻬم سپردههای
فرار را از مﺠموع ســپردهها نشــان میدهد .اين نســبﺖ معیاری از ترﮐیﺐ و ﮐیفیﺖ ســپردههای بانک از نﻈر
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نزديﮑی بﻪ نقد ﺷدن میباﺷد .نسبﺖ سپرده فرار بﻪ ﮐﻞ سپرده بﻪﻋنوان نسبﺖ بدهی پر نوسان در نﻈر ﮔرفتﻪ
ﺷده اسﺖ.

 .3روش شناسی پژوهش
 .1-3روش پژوهش
تحقیق حاضر از نﻈر هدف ﮐاربردی و از نﻈر نحوه ﮔردآوری داده توصیفی و بﻪ طور مشخص از نوع مطالعﻪ
موردی میباﺷد.
از آنﺠا ﮐﻪ در اين تحقیق ابتدا بﻪ بررسی ﺷاﺧصهای سالمﺖ بانﮑی در ايران میپردازيم ،لذا روند تغییرات هر
ﺷاﺧص با توجﻪ بﻪ ﺷرايط اﻗتﺼاد در دوره مزبور تحﻠیﻞ ﮔرديد .بﻪ اين صورت ﮐﻪ در مرحﻠﻪ اول بررسی آماری
روند هر ﺷاﺧص انﺠام ﺷد و در مرحﻠﻪ دوم ،تحﻠیﻞ آن با توجﻪ بﻪ واﻗعیات و ﺷرايط دورهای اﻗتﺼاد انﺠام ﺷد،
لذا روش مورد استفاده در اين پژوهﺶ از نوع روش «توصیفی-تحﻠیﻠی» میباﺷد .لذا در تحقیق حاضر پس از
تﻬیﻪ ﮐﻠیات تحقیق و مطالعﻪ و جمﻊآوری مبانی نﻈری آن ،دادههای حا صﻞ از اين ﻋوامﻞ بر ا ساس ترازنامﻪ و
صورت سود و زيان جمﻊآوری ﺷده و در نﻬايﺖ بر اساس تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ دادههای حاصﻞ از نرم افزار اﮐسﻞ،
نتیﺠﻪﮔیری و پیشنﻬادات ارائﻪ ﮔرديدند.
 .2-3روش جمعآوری دادهها
اطالﻋات مربوط بﻪ ادبیات و دادههای مربوط بﻪ تحقیق بﻪ روش «ﮐتابخانﻪای» و از طريق «مراجعﻪ بﻪ اســناد
مﮑتوب» از ﻗبیﻞ ﮐتابها ،مقاالت ﻋﻠمی ،پاياننامﻪها ،فايﻞهای ديﺠیتال و  ...جمﻊآوری ﺷدند.
با توجﻪ بﻪ اينﮑﻪ ﺷاﺧصهای سالمﺖ بانﮑی ﺷاﺧصهايی ﺷناﺧتﻪ ﺷده و متعارف ه ستند و ا ستاندارد تعريف
ﺷده ای دارند ،با مراجعﻪ بﻪ مراﮐز معتبر اﻋتبارسنﺠی جﻬانی در حوزه پول و بانﮑداری بخشی از اطالﻋات ﮐﻠی
مربوط بﻪ صنعﺖ بانﮑداری ايران جسﺖوجو ﺷد .از اين رو بﻪ ﺷاﺧصهای استاندارد «صندوق بینالمﻠﻠی پول»
و «بانک جﻬانی» مراجعﻪ ﺷــد .از طرف ديﮕر با توجﻪ بﻪ اينﮑﻪ محاســبﻪ برﺧی از ﺷــاﺧصها نیازمند اطالﻋات
دﻗیقتری بود ،با مراجعﻪ بﻪ ﮔزارشهای «بانک مرﮐزی» مربوط بﻪ اطالﻋات بانکها و ترازنامﻪ بخﺶ ديﮕری
از آمارها محا سبﻪ ﺷده ا سﺖ .همچنین محا سبات «مرﮐز آمار» و نیز ﮔزارشهای تف ﺼیﻠی «مؤ س سﻪ ﻋالی
بانﮑداری ايران» بخشــی ديﮕر از اطالﻋات مورد نیاز اين تحقیق را فراهم ﮐردند .بﻪ ﻋالوه پس از جمﻊ آوری
دادهها از طريق منابﻊ موجود ،با ورود اطالﻋات بﻪ نرم افزار  EXCELاز توابﻊ آن برای محاســـبﻪ متغیرهای
تحقیق ا ستفاده ﺷده ا سﺖ .سپس متغیرهای مورد نﻈر برای آزمون فر ضیات تحقیق با ا ستفاده از فرمولهای
بیان ﺷده محا سبﻪ ﮔرديد .برای تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ اطالﻋات ،ن سبﺖهای سنﺠﺶ ﺷده در طول دوره زمانی با
مدنﻈر ﻗرار دادن ﮔزارش ساالنﻪ آن ،مورد تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ ﻗرار ﮔرفتند.
 .3-3قلمرو پژوهش


ﻗﻠمرو زمانی اين پژوهﺶ مقطﻊ زمانی دادههای بانکها در سال  1396را ﺷامﻞ میﺷود.
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ﻗﻠمرو مﮑانی اين پژوهﺶ بانکهای ايران را ﺷامﻞ میﺷود.
ﻗﻠمرو موضوﻋی اين پژوهﺶ بررسی سالمﺖ نﻈام بانﮑی بانکهای دولتی ،ﺧﺼوصی و ﺧﺼوصی-
دولتی با در نﻈر داﺷﺖ معیارهای ﺷاﺧص  CAMELاسﺖ.

 .4-3جامعه و نمونه پژوهش
جامعﻪ آماری مد نﻈر همﻪ بانکها و مؤسسات مالی ايران میباﺷد؛ اما از آنﺠا ﮐﻪ همﻪ اطالﻋات مورد نیاز تمام
اين بانکها و مؤســســات ﻗابﻞ دســترســی نمیباﺷــد ،برﺧی بانکها در اين تحقیق بﻪﻋنوان نماينده انتخاب
ﺷدهاند.
برای هر يک از سﻪ دستﻪ بانکهای دولتی ،ﺧﺼوصی و دولتی-ﺧﺼوصی تعدادی از بانکها منتخﺐ هستند.
لذا نمونﻪ آماری ﻋبارت اسﺖ از:
بانکهای دولتی :توسعﻪ تعاون ،ﮐشاورزی ،مسﮑن ،صنعﺖ و معدن
بانکهای ﺧﺼوصی :ﮐارآفرين ،اﻗتﺼاد نوين و ﮔردﺷﮕری
بانکهای ﺧﺼوصی-دولتی :صادرات ،مﻠﺖ و رفاه ﮐارﮔران
انتخاب اين بانکها بر ا ساس پروپوزال و نﻈر متخ ﺼ ﺼان اين حوزه بوده ا سﺖ ،همچنین ديﮕر داليﻞ اتخاذ
اين نمونﻪها ﻋبارتند از:
 )1اين بانکها در بین ديﮕر بانکها ﺷاﺧصتر و دارای سرمايﻪ بیﺶتری میباﺷند.
 )2سعی ﺷده اسﺖ ﮐﻪ ﮐارﮐردهای تخﺼﺼی ،تﺠاری و ...هم در نمونﻪ لحاظ ﺷود؛ بدين معنا ﮐﻪ نمونﻪ
ﺷامﻞ همﻪ اﻗسام ﮐارﮐردها باﺷد.
 )3اين بانکها از لحاظ تعداد مخاطبین و اثربخشــی در نﻈام بانﮑی ﮐشــور نیز حائز اهمیﺖ و جايﮕاه
ويژه هستند.
از طرفی آمار دﻗیق اين نمونﻪها بر اساس صورت مالی بانکها بﻪ دسﺖ میآيد ،لذا بحث از روش نمونﻪﮔیری
ﻋمالً بیمعنا و ﺧالی از محﻞ اســـﺖ؛ اما اﮔر مراد از روش نمونﻪﮔیری هدفمندی يا غیر هدفمندی آن اســـﺖ،
روش نمونﻪﮔیری اين تحقیق از نوع روش غیر احتمالی (هدفمند) میباﺷد.
 .5-3روایی و پایایی دادهها
از آنﺠا ﮐﻪ آمار دادههای تحقیق بر اساس صورتهای مالی بانکها میباﺷد و اين آمار از ترازنامﻪهای بانﮑی
بﻪ صورت دﻗیق استخراج ﺷده اسﺖ ،تعداد دفعات محاسبﻪ تغییری در نتیﺠﻪ ايﺠاد نمیﮐند و لذا دادهها
پاياسﺖ.
همچنین بﻪ اين دلیﻞ ﮐﻪ فرمولهای سالمﺖ بانﮑی متفق القول ادبیات ﻋﻠمی رايح در اين تحقیق اتخاذ ﺷده
اسﺖ و مﺼوب بازل میباﺷد ،لذا اينﮑﻪ دادهها ﮔويای مقﺼود ما برای سنﺠﺶ مؤلفﻪهای سالمﺖ بانﮑی باﺷند،
سابقاً اثبات ﺷده اسﺖ و در اين تحقیق از آن فرمولها استفاده ﺷده اسﺖ؛ از اين رو ﻗطعاً روايی محقق اسﺖ.
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 .6-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
در مرحﻠﻪ اول تحقیق ﮐﻪ بﻪ معرفی ﺷــاﺧصها ،مرور ادبیات و ارزيابی ﺷــاﺧصهای ســالمﺖ بانﮑی در ايران
پرداﺧتیم ،از روش مطالعﻪ ﮐتابخانﻪای و تحﻠیﻞ اسنادی استفاده ﺷد.
در مرحﻠﻪ دوم ﮐﻪ بﻪ آ سیﺐ ﺷنا سی و تحﻠیﻞ ﺷاﺧصها و همچنین ارائﻪ راهﮑارهايی جﻬﺖ ارتقای ﺷاﺧصها
پرداﺧتیم ،از روش م ﺼاحبﻪ با ﺧبرﮔان ا ستفاده ﺷد .از اين رو با اح ﺼاء نﻈر ﺧبرﮔان اطالﻋات مزبور با روش
تحﻠیﻠی-تو صیفی تﺠزيﻪ و تحﻠیﻞ ﺷد .در اين روش اﻋداد ا ستخراج ﺷده با ا ستانداردهای بازل و نیز ابالغی
بانکها مقايسﻪ ﺷدند و بﻪ رتبﻪبندی و يا تحﻠیﻞ وضعیﺖ بانک بر اساس امتیاز ﮐسﺐ ﺷده پرداﺧتیم.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در اين بخﺶ بﻪ بررسی ﺷاﺧصها (ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ دارايی ،ﮐیفیﺖ سودآوری ،ﮐیفیﺖ نقدينﮕی و ﮐیفیﺖ مديريﺖ)
در بانکهای منتخﺐ مبتنی بر صورتهای مالی اين بانکها پرداﺧتﻪ ﺷده اسﺖ.
 .1-4کفایت سرمایه
در جدول زير ﺷاﺧص ﮐفايﺖ سرمايﻪ بانکهای منتخﺐ آمده اسﺖ؛ بانکها بر اساس رتبﻪ و باالترين ﮐفايﺖ
سرمايﻪ مرتﺐ ﺷدهاند.
جدول ﺷماره ( )1ﺷاﺧص ﮐفايﺖ سرمايﻪ در بانکهای منتخﺐ
رتبﻪ

بانک

ﮐفايﺖ سرمايﻪ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﮐارآفرين
اﻗتﺼاد نوين
مﻠﺖ
ﮐشاورزی
مسﮑن
رفاه ﮐارﮔران
صنعﺖ و معدن
ﮔردﺷﮕری
صادرات
توسعﻪ تعاون

9/9
6/4
5/9
5/47
4/87
2/5
1/17
-0/39
-2/4
ﻋدم افشا

بانکها و مؤسسات اﻋتباری موظفند وضعیﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ ﺧود ﺷامﻞ میزان دارايیهای در معرض ريسک،
میزان و ساﺧتار سرمايﻪ ،نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ و نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ درجﻪ يک را در مقاطﻊ زمانی يکسالﻪ
منتﻬی بﻪ اسفندماه و ﺷﺶماهﻪ منتﻬی بﻪ ﺷﻬريورماه ،در پايﮕاه اطالعرسانی ﺧود منتشر نمايند .با اين وجود
ﻋمده بانکها بﻪ اين مﺼوبﻪ ﻋمﻞ نﮑرده و نرخ ﮐفايﺖ سرمايﻪ را تنﻬا در صورتهای مﻠی ساالنﻪ ﺧود منعﮑس
میﮐنند.
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بر اساس رتبﻪبندی انﺠام ﺷده ،بانک ﮐارآفرين با نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ  9/9درصد ،رتبﻪ اول را بﻪ ﺧود اﺧتﺼاص
داده اسﺖ و بعد از آن بﻪ ترتیﺐ اﻗتﺼاد نوين و مﻠﺖ ﻗرار دارند.
در مورد باال بودن نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ بانک ﮐارآفرين بايد بیان داﺷﺖ ﮐﻪ اين بانک بﻪ دلیﻞ ﻋدم داﺷتن
سرمايﻪﮔذاری و مشارﮐﺖ ،صرفاً در معرض ريسک اﻋتباری ﻗرار دارد و نسبﺖ بﻪ ساير بانکها و مؤسسات،
سرمايﻪ ﮐمتری برای پوﺷﺶ ريسک ﺧود نیاز دارد.
بنابراين ضروری اسﺖ بﻪ منﻈور ﮐاهﺶ ريسک نﻈام بانﮑی در ﮐشور ،بانکها و مؤسسات اﻋتباری در مديريﺖ
دارايیها و سپردههای نزد ﺧود ،دﻗﺖ و تخﺼص را بﻪ ﮐارﮔیرند و دارايیهای با ريسک ﺧود را ﮐاهﺶ داده و
يا سرمايﻪ ﺧود را افزايﺶ دهند .در اين میان بايستی بانک مرﮐزی و مسئوالن نﻈارتی از تﺼمیمات و
ابزارهای ﻗانونی ﺧود برای جﻬﺖدهی بانکها و مؤسسات اﻋتباری استفاده نموده و بانکهای متخﻠف و
مشﮑﻞدار را جريمﻪ يا منحﻞ نمايند؛ در غیر اين صورت ،ترﮐیﺐ پر ريسک دارايیهای بانکها منﺠر بﻪ بحران
بانﮑی ﺧواهد ﺷد.
 .2-4کیفیت دارایی
از آنﺠا ﮐﻪ بانکها بايد در مورد تخﺼیص وجوه سپردهﮔذاری ﺷده نزد آنها تﺼمیم بﮕیرند ،اين تﺼمیم ،سطو
ريســک اﻋتباری و احتمال نﮑول آنها را ﺷــﮑﻞ میدهد؛ بنابراين با معیاری چون بررســی ﮐیفیﺖ دارايیهای
بانک ﮐﻪ ﺷـــامﻞ وامها میﺷـــود ،میتوان بﻪ اين بعد از هدفهای ارزيابی بانکها دســـﺖ يافﺖ .بر اســـاس
اطالﻋات منتشره صورتهای مالی بنﮕاهها در سال  1396اين ﺷاﺧص را برآورد ﮐردهايم.
در اين بخﺶ با توجﻪ بﻪ اهمیﺖ برر سی مطالبات غیر جاری از دو ﺷاﺧص مﻬم ن سبﺖ مطالبات غیر جاری بﻪ
ﮐﻞ ت سﻬیالت و بﻪ سرمايﻪ پايﻪ ا ستفاده می ﺷود .اين ن سبﺖها ن شان میدهد چند در صد از ﺧالص ت سﻬیالت
بالفعﻞ (اﻋم از جاری و غیر جاری) و صول ن شده ا سﺖ و م شتريان بانک يا مو س سﻪ اﻋتباری در بازپرداﺧﺖ چﻪ
درصدی از ﮐﻞ تسﻬیالت اﻋطايی نﮑول ﮐرده اسﺖ .مقدار اين ﺷاﺧص و روند زمانی آن میزان ريسک اﻋتباری
بانک را انعﮑاس داده و بﻪ طور ﮐﻠی میزان ﮐفايﺖ و ﮐارايی ســیاســﺖهای اﻋتباری (ﮐیفیﺖ دارايی و مديريﺖ)
بانک را نشان میدهد.
با توجﻪ بﻪ جدول ذيﻞ بﻪ وضـوح روﺷـن اسـﺖ ﮐﻪ نسـبﺖ مزبور در بانکهای ﺧﺼـوصـی باالتر اسـﺖ و اين
ن شاندهنده اﺧتالل مديريتی و ﮐنترلی اين بانکها و يا احتماالً ف سادهايی در ساﺧتار ت ﺼمیمﮔیری ا سﺖ .از
سويی از بین بانکهای نیمﻪدولتی و دولتی بانک صادرات و صنعﺖ و معدن دارای نسبﺖ باال هستند.
در واﻗﻊ اين مو ضوع بیانﮕر وجود زنگ ﺧطر در سی ستم بانﮑی و ناﮐافی بودن روشهای اجرايی موجود جﻬﺖ
بازپرداﺧﺖ اﻋتبارات دريافتی از سوی مشتريان میباﺷد .وجود مطالبات معوق باال اثر منفی بر سودآوری ،توان
بانک در ارائﻪ تسﻬیالت ،جذب مشتريان و در نﻬايﺖ ور ﺷﮑستﮕی بانک ﺧواهد ﺷد .با توجﻪ بﻪ ارتباط بانکها
با يﮑديﮕر ايﺠاد م شﮑﻞ برای يک بانک بﻪ ساير بانکها انتقال ﺧواهد يافﺖ و در نﻬايﺖ ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐ شور
دچار مشﮑﻞ ﺧواهد ﺷد .از سوی ديﮕر باال بودن نسبﺖ مطالبات غیر جاری بﻪ سرمايﻪ نیز بیانﮕر ناﮐافی بودن
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سرمايﻪ بانک جﻬﺖ پو ﺷﺶ ري سک نا ﺷی از مطالبات غیر جاری بوده ا سﺖ .همان طور ﮐﻪ در بخﺶ ﮐیفیﺖ
مديريﺖ و سودآوری نیز مشاهده ﺧواهد ﺷد اين بانک از نﻈر مديريﺖ هزينﻪ در مقايسﻪ با ساير بانکها ضعیف
ﻋمﻞ ﮐرده ا سﺖ و از نﻈر ﺷاﺧصهای سودآوری نیز ﮐمترين مقدار سودآوری را دارد؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر بﻠوﮐﻪ
ﺷدن منابﻊ در اين بانک ناﺷی از مطالبات غیر جاری سودآوری بانک را ﮐاهﺶ داده اسﺖ.
جدول ﺷماره ( )2ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ دارايی (نسبﺖ مطالبات غیر جاری بﻪ ﮐﻞ تسﻬیالت-درصد)
رتبﻪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بانکها
رفاه ﮐارﮔران
مسﮑن
توسعﻪ تعاون
مﻠﺖ
صنعﺖ و معدن
ﮐشاورزی
صادرات
ﮔردﺷﮕری
اﻗتﺼاد نوين
ﮐارآفرين

ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ دارايی
1/76
6/23
7/37
9/51
10/01
16/13
19/97
23/97
24/64
26/98

در اين بین ،بانک رفاه ﮐارﮔران ﮐمترين مقدار نسبﺖ مطالبات غیرجاری بﻪ تسﻬیالت اﻋطايی را داﺷتﻪ اسﺖ.
معوق ﺷدن مطالبات بانکها باﻋث افزايﺶ هزينﻪها ،بﻠوﮐﻪ ﺷدن ﻗسمتی از منابﻊ بانک ،ﮐاهﺶ دفعات ﮔردش
مطالبات و افزايﺶ دوره وصول مطالبات ،ﻋدم امﮑان برنامﻪريزی دﻗیق و مؤثر ،افزايﺶ ريسک اﻋتباری ،ﮐاهﺶ
توانايی پاسخﮔويی (ارائﻪ ﺧدمات) بﻪ مشتريان ،ايﺠاد ﺧﻠﻞ در ﮔردش وجوه نقد ،اتالف وﻗﺖ و منابﻊ بانک و در
نﻬايﺖ ﮐاهﺶ رتبﻪ بانک در رتبﻪبندیهای داﺧﻠی و بینالمﻠﻠی ﺧواهد ﺷد .در همین راستا از موارد ضروری
جﻬﺖ ﮐاهﺶ مطالبات غیر جاری ،ﺷناسايی مشتريان بانک و توان آنها در بازپرداﺧﺖ تسﻬیالت دريافتی
میباﺷد.
 .3-4کیفیت مدیریت
اين مورد معموالً از طريق بررسـی ﮐیفی و بررسـی سـیسـتمهای مديريتی ،فرهنگسـازمانی ،مﮑانیسـمهای
ﮐنترلی و ســاير موارد انﺠام میﺷــود .اين مورد همچنین از طريق نﻈارت و بررســی از درون بانک نیز انﺠام
می ﺷود .معموالً در بررسی ﮐارايی و اثربخشی منابﻊ ،رﺷد درآمد بﻪ حداﮐثر مقدار آن ،ﮐاهﺶ هزينﻪ و تسﻬیﻞ
در اســتفاده از بﻬرهوری بانک و  ...تأﮐید میﺷــود .برای اين مورد میتوان از نســبﺖهايی مثﻞ نســبﺖهای
بﻬرهوری (ﮐارﮐنان و ﺷعﺐ) و ن سبﺖهای ﮐارايی ا ستفاده نمود ﮐﻪ در ادامﻪ تحﻠیﻞ هر ﺷاﺧص برای هر بانک
ارائﻪ میﮔردد.
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 .4-4نسبتهای بهرهوری
نســبﺖهای بﻬرهوری
يﮑی از مﻬمترين ﺷــاﺧصهايی ﮐﻪ میتواند ﮐیفیﺖ مديريﺖ يک بانک را ارزيابی
ا سﺖ .از ن سبﺖهای مﻬم بﻬرهوری میتوان بﻪ ن سبﺖ هزينﻪ بﻪ ازای هر ﺷعبﻪ ،هزينﻪ سرانﻪ ،سود بﻪ ازای هر
ﺷعبﻪ و سود سرانﻪ اﺷاره نمود .اين ﺷاﺧصها توانايی مديريﺖ در ﮐنترل هزينﻪ و ﮐسﺐ سود را نشان میدهد.
مر سومترين ﺷاﺧص جﻬﺖ سنﺠﺶ ﮐیفیﺖ مديريﺖ ،هزينﻪهای پر سنﻠی بر درآمد ناﺧالص بانک ا سﺖ ﮐﻪ در
اين نو ﺷتار از آن ا ستفاده نمودهايم .بر ا ساس اطالﻋات منت شره صورتهای مالی بنﮕاهها در سال  1396اين
ﺷاﺧص را برآورد ﮐردهايم.
نمايد1

جدول ﺷماره ( )3ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ مديريﺖ
(بر اساس نماﮔر بﻬرهوری ﮐارﮐنان :هزينﻪهای پرسنﻠی بر درآمد ناﺧالص بانک -درصد)
رتبﻪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بانک
صنعﺖ و معدن
ﮔردﺷﮕری
ﮐارآفرين
مﻠﺖ
مسﮑن
اﻗتﺼاد نوين
ﮐشاورزی
رفاه ﮐارﮔران
صادرات
توسعﻪ تعاون

ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ مديريﺖ
5/18
24/21
33/96
41/93
48/80
50/52
53/40
74/12
109/2
177/12

در اين بین بانک صادرات و توسعﻪ تعاون باالترين مقدار را دارند .اﺧتالف فاحﺶ اين مقدار برای اين دو بانک
نسبﺖ بﻪ ديﮕر بانکها ﮔويای اين مطﻠﺐ اسﺖ ﮐﻪ اين بانک سیستم مديريتی ﻗویتری دارد؛ الﮕوی مديريﺖ
اين بانک ﻗابﻞ مالحﻈﻪ و برای همﻪ بانکها درس آموز اسﺖ.
 .5-4نسبتهای بازدهی و سودآوری
سودآوری ﺷاﺧﺼی اسﺖ ﮐﻪ نحوه مديريﺖ و جايﮕاه رﻗابتی بانک را در بانﮑداری نشان میدهد .اين ﺷاﺧص بﻪ
بانک اجازه میدهد تا سطحی از نمای ريسک را تحمﻞ ﮐند و بانک را در برابر ساير مسائﻞ و مشﮑالت
ﮐوتاهمدت ،پشتیبانی نمايد.

1هزينﻪ سرانﻪ حاصﻞ تقسیم هزينﻪ ﮐﻞ بانک بﻪ تعداد ﮐارﮐنان می باﺷد.
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 .6-4نسبتهای بازدهی دارایی و نسبت بازدهی سرمایه
بازده دارايیها و بازده ســرمايﻪ پرﮐاربردترين نســبﺖهای مربوط بﻪ ســودآوری بانکها هســتند .نســبﺖ بازده
دارايیها ( )ROAمعیاری از سودآوری و ﮐارايی بانک در مورد نحوه ا ستفاده از منابﻊ در جﻬﺖ ﮐ سﺐ درآمد
و بﻪﮐارﮔیری ظرفیﺖ بانک را بﻪ د سﺖ میدهد .اين ن سبﺖ ن شان میدهد از هر واحد ﺧالص دارايیهای بانک
چند واحد سود ﺧالص (پس از ﮐسر مالیات) بﻪ دسﺖ میآيد.
بازده سرمايﻪ ( )ROEمعیار مستقیمی از بازده سﻬامداران اسﺖ .اين نسبﺖ نشان میدهد بﻪ ازاء هر واحد
سرمايﻪ چند واحد سود ﺧالص ﮐسﺐ ﺷده اسﺖ .اين نسبﺖ معیاری از توان سودآوری بانک و همچنین توان
بانک در جذب سرمايﻪ جديد و تأمین مالی میباﺷد .بر اساس اطالﻋات منتشره صورتهای مالی بنﮕاهها در
سال  1396اين ﺷاﺧص را برآورد ﮐردهايم.
جدول ﺷماره ( )4ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ درآمد :نسبﺖ بازده دارايی
رتبﻪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بانکها
مﻠﺖ
صنعﺖ و معدن
ﮐارآفرين
مسﮑن
اﻗتﺼاد نوين
رفاه ﮐارﮔران
ﮔردﺷﮕری
ﮐشاورزی
صادرات
توسعﻪ تعاون

ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ درآمد
0/0051
0/0042
0/0039
0/0027
0/0024
0/00028
-0/0011
-0/013
-0/019
-0/055

از اين میان دو بانک مﻠﺖ و صنعﺖ و معدن رتبﻪ باالتری را بﻪ دسﺖ آوردهاند .در تحﻠیﻞ اين موضوع میتوان
بﻪ توان جذب سرمايﻪ جديد اين دو بانک اﺷاره ﮐرد .نﮑتﻪ ﻗابﻞ توجﻪ ديﮕر اينﮑﻪ ديﮕر بانکها تقريباً در يک
رنح ﻗرار میﮔیرند .در بین بانکهای ﺧﺼوصی بانک ﮐارآفرين رتبﻪ باالتری را در اين ﺷاﺧص بﻪ دسﺖ آورده
اسﺖ.
 .7-4کیفیت نقدینگی
اﮔر چﻪ نسبﺖهای نقدينﮕی تحﺖ تأثیر تعاريف مختﻠف از دارائیهای نقد ،نﻬايتاً طیف متنوﻋی از اﻋداد و ارﻗام
را تشﮑیﻞ میدهد ولی در اغﻠﺐ ﮐشورها مفﻬوم نقد و دارائیهای نقدينﻪ ،معادل دارائی نقد و دارائیهايی ﮐﻪ
سريعاً و بدون تحمﻞ زيان ﻗابﻞ تبديﻞ بﻪ نقد اسﺖ را ﺷامﻞ میﺷود .بانکها معموالً در ﺷرايطی ﮐﻪ تأمین مالی
وجوه مورد نیاز ﺧود در بازارهای سپرده ﮔیری اﻋم از مشتريان ﺧود يا در بازارهای بین بانﮑی را از دسﺖ میدهند
مستعد ريسکهای نقدينﮕی میﺷوند.

ارزیابی شاخصهای سالمت نظام بانکی و آسیبشناسی آن در ...

164

متداولترين ﺷاﺧصها در زمینﻪ محاسبﻪ ﮐیفیﺖ نقدينﮕی بانکها ،نسبﺖ مقاومﺖ بانک در ﺷرايط بحران
نقدينﮕی ،پوﺷﺶ نوسانات ،نسبﺖ پوﺷﺶ بدهی ﮐوتاهمدت و نسبﺖ بدهی پرنوسان میباﺷند .ما در ادامﻪ بﻪ
تحﻠیﻞ ﺷاﺧص نسبﺖهای مقاومﺖ بانک در ﺷرايط بحران نقدينﮕی ﺧواهیم پرداﺧﺖ.

 .8-4نسبتهای مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی
مديريﺖ نقدينﮕی بانک از جمﻠﻪ ﻋوامﻞ اثرﮔذار بر مقاومﺖ بانک در ﺷرايط بحران نقدينﮕی اسﺖ ،از جمﻠﻪ
ﺷاﺧصهای مقاومﺖ بانکها میتوان بﻪ نسبﺖ دارائیهای نقد بﻪ ﮐﻞ سپرده و نسبﺖ ماندﮔاری اﺷاره نمود.
دارائی نقد در اين ﮔزارش ﺷامﻞ نقد موجود در صندوق ،مطالبات از ﺷبﮑﻪ بانﮑی و اوراق مشارﮐﺖ میباﺷد.
نسبﺖ ماندﮔاری سپرده نیز حاصﻞ تقسیم سپرده سرمايﻪﮔذاری بﻪ سپرده فرار اسﺖ .سپرده فرار حاصﻞ مﺠموع
سپرده جاری و ﻗرضالحسنﻪ میباﺷد .نسبﺖ دارائیهای نقد بﻪ ﮐﻞ سپرده نشان دهنده آن اسﺖ ﮐﻪ در مقابﻞ
ﺧروج چﻪ میزانی از سپردههای بانک ،دارائیهايی با درجﻪ نقد ﺷوندﮔی باال وجود دارد .باال بودن اين نسبﺖ
حاﮐی از توان بانک جﻬﺖ جايﮕزينی وجوه نقد ﻗابﻞ دسترس در زمان ﺧروج سپردهها در ﺷرايط بحرانی اسﺖ.
بديﻬی اسﺖ ﮐﻪ هر چﻪ مقدار ﮐمی اين نسبﺖ پايینتر باﺷد ،ﻗابﻠیﺖ انعطافپذيری بانک در تأمین منابﻊ الزم و
بﻪ هنﮕام ﮐمتر ﺧواهد بود .در نتیﺠﻪ بانک مﺠبور ﺧواهد ﺷد تا جﻬﺖ مقابﻠﻪ با ﺷﮑاف نقدينﮕی حاصﻞ از ﺧروج
سپردهها در ﺷرايط بحرانی متحمﻞ زيانهای آﺷﮑار ﮔردد .نسبﺖ ماندﮔاری سپرده نیز نشان میدهد بانک در
مقابﻞ هر واحد سپرده فرار بﻪ چﻪ میزان سپرده سرمايﻪﮔذاری جذب نموده اسﺖ .در اين جا از بین ﺷاﺧصهای
ارائﻪ ﺷده ،رايح ترين نسبﺖ يعنی  L2را استفاده ﮐردهايم .اين نسبﺖ بیانﮕر نسبﺖ ذﺧاير نقد بﻪ ﮐﻞ دارايیهاسﺖ.
جدول ﺷماره ( )5ﺷاﺧص ﮐیفیﺖ نقدينﮕی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بانکها
توسعﻪ تعاون
صنعﺖ و معدن
مﻠﺖ
ﮐارآفرين
اﻗتﺼاد نوين
صادرات
ﮐشاورزی
رفاه ﮐارﮔران
مسﮑن
ﮔردﺷﮕری

ﺷاﺧص نقدينﮕی
.0/068
.0/0598
0/0593
0/049
0/041
0/039
0/037
0/0334
0/0333
0/017

جمﻊبندی بررسی نسبﺖهای جدول فوق نشانﮕر آن اسﺖ ﮐﻪ اين نسبﺖ برای بانکهای دولتی بﻪ نسبﺖ باالتر
اسﺖ؛ اين بدان معناسﺖ ﮐﻪ بانکهای دولتی در ﺷرايط بحران مقاومﺖ بیﺶتری دارند و پوﺷﺶ نوسانات آنها
ﻗویتر اسﺖ؛ ﮔر چﻪ از میان بانکهای ﺧﺼوصی بانک «ﮐارآفرين» هم در اين نسبﺖ باالتر اسﺖ.
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در ادامﻪ از مﺠموع نسبﺖهای محاسبﻪ ﺷده يک جمﻊبندی و بررسی تطبیقی ارائﻪ میدهیم ﮐﻪ ﮔويای چالﺶهای
اساسی پیﺶ روی سالمﺖ نﻈام بانﮑی اسﺖ.













با توجﻪ بﻪ اينﮑﻪ بانکها تالش ﮔستردهای برای جذب منابﻊ و درنتیﺠﻪ افزايﺶ سﻬم سپردهﮔذاران
دارند ،اين موضوع باﻋث ﮐاهﺶ توجﻪ آنها بﻪ سرمايﻪ بانک ﺷده اسﺖ .همانطور ﮐﻪ بررسی ﺷاﺧص
ﮐفايﺖ سرمايﻪ نشان میدهد ،نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ در بانکهای ﮐشور بﻪ جز بانکهای ﺧﺼوصی
پايین اسﺖ .پايین بودن ﺷاﺧص ﮐفايﺖ سرمايﻪ بﻪ دلیﻞ نقﺶ محافﻈتی آن ،سپردهﮔذاران در برابر
زيانهای احتمالی آسیﺐپذير ﺧواهند بود .بﻪ همین دلیﻞ رﻋايﺖ استاندارد ﮐفايﺖ سرمايﻪ ضروری اسﺖ.
سیستم بانﮑداری دولتی و ﺧﺼوصی در زمینﻪ ساﺧتار ،استفاده از منابﻊ ،متنوع بودن اﻗالم سرمايﻪ،
مديريﺖ ريسک ،انﮕیزه ﮐسﺐ سود و  ...دارای تفاوتهای اساسی میباﺷند .بانکهای دولتی در مواﻗﻊ
بحران ،همیشﻪ بﻪ ﮐمکهای بانک مرﮐزی متﮑی بودهاند ،در نتیﺠﻪ ضرورت دستیابی بﻪ نسبﺖ حداﻗﻞ
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.
همواره طیف متنوﻋی از مشتريان نﻈام بانﮑی و همچنین تنوع در ﺧواستﻪها و نیازهای آنها ،وجود دارد
ﮐﻪ سیستم بانﮑی را وادار بﻪ اولويﺖبندی و طبقﻪبندی مشتريان از يکسو و اولويﺖبندی ﺧدمات ﻗابﻞ
ارائﻪ از سوی ديﮕر مینمايد .فقدان دستﻪبندی مشتريان در نﻈام بانﮑی ﮐشور باﻋث میﺷود تا منابﻊ و
اﻋتبارات بﻪ صورت غیر بﻬینﻪ در میان مشتريان و فعالیﺖهای اﻗتﺼادی توزيﻊ ﮔردد .در نتیﺠﻪ مطالبات
غیر جاری نیز افزايﺶ ﺧواهد يافﺖ.
نﮑتﻪ حائز اهمیﺖ ديﮕر در اين رابطﻪ ،توجﻪ بﻪ مقولﻪ مطالبات و لزوم جﻠوﮔیری از بﻠوﮐﻪ ﺷدن منابﻊ
بانکها اسﺖ؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر با ﻋدم بازﮔشﺖ تسﻬیالت اﻋطايی بﻪ مشتريان ،ﻗدرت تسﻬیالت دهی و
در نتیﺠﻪ سودآوری آنها بﻪ ﺷدت ﮐاهﺶ میيابد و اين امر با توجﻪ بﻪ ناممﮑن بودن افزايﺶ سرمايﻪ از
نﻈر حﺠم پايین سودآوری ،موجﺐ ﮐاهﺶ هرچﻪ بیشتر توان تسﻬیالت دهی بانک میﺷود.
از جمﻠﻪ مشﮑالتی ﮐﻪ بانکها در پی معوق ﺷدن مطالبات با آن روبﻪ رو میﺷوند بﻪ اين ﺷرح اسﺖ:
افزايﺶ هزينﻪها ،بﻠوﮐﻪ ﺷدن ﻗسمتی از منابﻊ بانک ،ﮐاهﺶ دفعات ﮔردش مطالبات و افزايﺶ دوره
وصول مطالبات ،ﻋدم امﮑان برنامﻪريزی دﻗیق و مؤثر ،افزايﺶ ريسک اﻋتباری ،ﮐاهﺶ توانايی
پاسخﮕويی (ارائﻪ ﺧدمات) بﻪ مشتريان ،ايﺠاد اﺧتالل در ﮔردش وجوه نقد ،اتالف وﻗﺖ و منابﻊ بانک و
در نﻬايﺖ ﮐاهﺶ رتبﻪ بانک در رتبﻪبندیهای داﺧﻠی و بینالمﻠﻠی.
بانکهايی ﮐﻪ در دوره مورد بررسی با افزايﺶ مطالبات غیرجاری مواجﻪ ﺷدهاند با ﮐاهﺶ سودآوری نیز
مواجﻪ ﺷدهاند .همین امر اثر منفی بر سالمﺖ اين بانکها نیز داﺷتﻪ اسﺖ.
از مواد ﻗانونی مؤثر بر ﮐاهﺶ مطالبات غیر جاری را میتوان بﻪ بند  28ﻗانون بودجﻪ اﺷاره نمود ﮐﻪ
اجازه استمﻬال بدهی غیر جاری ﺷد .اين موضوع باﻋث ﻋدم ﺷفافیﺖ صورت مالی بانکها و ﮐاهﺶ
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ظاهری مطالبات غیرجاری ﮔرديد اما همچنان مسئﻠﻪ وجود مطالبات غیر جاری از ﻋمده مسائﻞ مﻬم
ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور میباﺷد.
نﮑتﻪ حائز اهمیﺖ اين اسﺖ ﮐﻪ بانکهای ﺧﺼوصی و ﺧﺼوصی ﺷده بیشتر متمايﻞ بﻪ اﻋطای تسﻬیالت
بﻪ بخﺶ ﺧدمات و بازرﮔانی ﮐﻪ زود بازده و دارای سود باال اسﺖ میباﺷند و بانکهای دولتی و تخﺼﺼی
نیز بﻪ دلیﻞ وجود تسﻬیالت تﮑﻠیفی بیشترين تسﻬیالت را بﻪ بخﺶهای مولد اﻋطا نمودهاند؛ بﻪ ﻋبارت
ديﮕر تأمین مالی بخﺶهای مولد بیشتر بر ﻋﻬده بانکها با ماهیﺖ دولتی اسﺖ ﮐﻪ اين امر بانکهای
دولتی را بیﺶ از ساير ﮔروههای بانﮑی با چالﺶ افزايﺶ مطالبات غیرجاری مواجﻪ میسازد.
مقايسﻪ نسبﺖ تسﻬیالت اﻋطايی بﻪ سپرده در ﮔروههای مختﻠف بانﮑی حاﮐی از اين اسﺖ ﮐﻪ بانکهای
ﺧﺼوصی و دولتی در مقايسﻪ با ساير ﮔروههای بانﮑی رويﮑرد محافﻈﻪﮐارانﻪتری را در پیﺶ ﮔرفتﻪاند؛
اما بانکهای ﺧﺼوصی ﺷده و تخﺼﺼی رويﮑرد ريسک پذيرانﻪ تری را در پیﺶ داﺷتﻪاند و بیﺶ از
ساير بانکها در معرض ﺧطر ﻋدم توانايی در ايفای تعﻬدات ﻗرار دارند.
نﮑتﻪ حائز اهمیﺖ اين اسﺖ ﮐﻪ بانکهايی ﮐﻪ با افزايﺶ نسبﺖ دارايیهای درآمدزا مواجﻪ بودهاند و
بانکهايی ﮐﻪ از نﻈر ﮐیفیﺖ مديريﺖ ﺷاﺧصهای بﻬتری در مقايسﻪ با ساير بانکها داﺷتﻪاند از حاﺷیﻪ
سود و حاﺷیﻪ ﻋمﻠیاتی باالتری نیز برﺧوردارند.
بﻪ بانکهايی ﮐﻪ با افزايﺶ ﮐفايﺖ سرمايﻪ ناﺷی از رويﮑرد ريسک ﮔريزانﻪ از بانک مواجﻪ بودهاند با
ﮐاهﺶ حاﺷیﻪ سود و حاﺷیﻪ ﻋمﻠیاتی مواجﻪ بودهاند.
بانکهای ﮐشور بﻪ سپردههای ارزان ﻗیمﺖ رو آوردهاند ﮐﻪ اين موضوع ﮔرچﻪ ممﮑن اسﺖ باﻋث ﮐاهﺶ
هزينﻪ بﻬرهای بانکها ﮔردد اما بﻪ دلیﻞ ﮐاهﺶ سپردههای پايدار ،در واﻗﻊ منابﻊ بﻠندمدت و ﻗابﻞ اتﮑا
آنها ﮐاهﺶ ﺧواهد يافﺖ ﮐﻪ در بﻠندمدت بانکهای مذﮐور را با مشﮑﻞ تأمین منابﻊ دارايیها و افزايﺶ
ريسک نقدينﮕی مواجﻪ ﺧواهد ساﺧﺖ.
مقايسﻪ ﮔروههای مختﻠف بانﮑی بیانﮕر اين اسﺖ ﮐﻪ ماندﮔاری سپرده در بانکهای ﺧﺼوصی بیﺶ از
ساير بانکها اسﺖ .ضمن اينﮑﻪ در اين ﮔروه از بانکها همچون بانکهای ﺧﺼوصی ﺷده ،روند ﺷاﺧص
ماندﮔاری سپرده نزولی بوده اسﺖ؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر بانکهای ﺧﺼوصی و ﺧﺼوصی ﺷده متمايﻞ بﻪ
جذب سپرده فرار ﺷدهاند .اﮔر چﻪ اين موضوع هزينﻪ بﻬرهای در اين ﮔروه بانﮑی ﮐاهﺶ میدهد اما
باﻋث ﮐاهﺶ منابﻊ پايدار و بﻠندمدت اين ﮔروه میﮔردد.
بانکهايی ﮐﻪ با افزايﺶ بدهی پرنوسان و ﮐاهﺶ نسبﺖ دارايی درآمدزا مواجﻪ بودهاند ،در مديريﺖ
نقدينﮕی ناموفق ﻋمﻞ نموده و در نتیﺠﻪ با افزايﺶ ريسک نقدينﮕی در دورههای آتی مواجﻪ ﺧواهند
ﺷد.
بانکهايی ﮐﻪ با افزايﺶ پوﺷﺶ نوسانات و پوﺷﺶ بدهی ﮐوتاهمدت همراه بودهاند اما روند نسبﺖ دارايی
درآمدزا برای آنها افزايﺶ يافتﻪ اسﺖ ،ممﮑن اسﺖ در دورههای آتی بﻪ دلیﻞ ﻋدم تطابق در سررسید
دارايیها و بدهیها با افزايﺶ ريسک نقدينﮕی مواجﻪ ﺷوند.
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بﻪ طور غالﺐ بانکهايی ﮐﻪ با افزايﺶ حساسیﺖ بﻪ نرخ ارز مواجﻪ بودهاند ،با افزايﺶ نسبﺖهای مطالبات
غیر جاری نیز مواجﻪ بودهاند .اين موضوع اهمیﺖ مديريﺖ ريسک نرخ ارز را بیﺶ از پیﺶ میسازد.
با مقايسﻪ سﻪ نوع ريسﮑی (ريسک ارز ،نرخ بﻬره ،ﻗیمﺖ سﻬام) ﮐﻪ بانکها با آنها مواجﻪ هستند،
مشاهده میﺷود ﮐﻪ حساسیﺖ بﻪ ريسک نرخ ارز بیﺶ از ساير ريسکها اسﺖ؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر نوسانات
نرخ ارز بیﺶ از نوسانات نرخ بﻬره و ﻗیمﺖ سﻬام بانکها را در معرض ﺧطر ﻗرار میدهد.
سﻬم مشارﮐﺖها و سرمايﻪﮔذاریها در دارايی بانکها پايین اسﺖ .بﻪ همین دلیﻞ بانکها ﮐمتر از
نوسانات ﻗیمﺖ سﻬام تأثیر میپذيرند.
همﻪ ﮔروههای بانﮑی با ﮐاهﺶ حساسیﺖ بﻪ ريسک بازار مواجﻪ ﺷدهاند بﻪ جز بانکهای دولتی ﮐﻪ بﻪ
دلیﻞ افزايﺶ فعالیﺖهای ارزی ،با افزايﺶ در حساسیﺖ بﻪ نرخ ارز مواجﻪ ﺷدهاند.
پايین بودن حساسیﺖ بﻪ ﻗیمﺖ سﻬام بیانﮕر اين اسﺖ ﮐﻪ بانکها تمايﻞ ﮐمتری بﻪ تأثیرپذيری از نا
اطمینانی بﻪ بازار دارند.
اﮔر چﻪ ﮐاهﺶ حساسیﺖ بﻪ نرخ بﻬره از نﻈر مديريﺖ ريسک میتواند مناسﺐ باﺷد اما از نﻈر سودآوری
بیانﮕر ﮐاهﺶ سودآوری در بانکها اسﺖ .همانطور ﮐﻪ در بخﺶ سودآوری نیز مشاهده ﺷد بانکها با
ﮐاهﺶ سودآوری در سال  1396مواجﻪ بودهاند .از سوی ديﮕر بانکهايی ﮐﻪ در مقايسﻪ با ساير بانکها
از حساسیﺖ بﻪ نرخ بﻬره بیشتری مواجﻪ هستند در مقايسﻪ با ساير بانکها نیز از سودآوری بیشتری نیز
برﺧوردار هستند.
بانکهای ﮐشور بﻪ دلیﻞ سﻬم باالتر تسﻬیالت اﻋطايی در مقايسﻪ با سﻬم سرمايﻪﮔذاریها و مشارﮐﺖها
در دارايی با ريسک اﻋتباری بیشتری در مقايسﻪ با ريسک بازار مواجﻪ هستند.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
از نﻈر ﺷاﺧص نقدينﮕی بانکهای تخﺼﺼی بﻪ دلیﻞ ماهیﺖ فعالیﺖ ﺧاص ﺧود در بدترين وضعیﺖ از نﻈر اين
ﺷاﺧص در ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور ﻗرار دارند .پس از اين ﮔروه بانﮑی ،بانکهای دولتی و ﺧﺼوصی ﺷده ﻗرار دارند.
در اين میان بانکهای ﺧﺼوصی بﻬترين وضعیﺖ را از نﻈر ﺷاﺧص نقدينﮕی دارا میباﺷند .اﮔر بانک ﻗوامین را
ﮐﻪ حداﻗﻞ بدهی ﮐوتاهمدت و بﻬترين وضعیﺖ نقدينﮕی را در ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور دارد ناديده بﮕیريم ،بانک
پاسارﮔاد در ﮐیفیﺖ نقدينﮕی بﻬترين وضعیﺖ را هم در ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور و هم در میان بانکهای ﺧﺼوصی
دارد؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر اين بانک در صورت بروز هﺠوم بانﮑی ،دارايی ﮐوتاهمدت الزم برای پوﺷﺶ بدهی
ﮐوتاهمدت را دارد و در مقايسﻪ با ساير بانکها از احتمال ريسک نقدينﮕی ﮐمتری برﺧوردار اسﺖ .بانکهای
ﺧﺼوصی از نﻈر ﮐیفیﺖ مديريﺖ نیز از وضعیﺖ مناسﺐتری در مقايسﻪ با ساير ﮔروههای بانﮑی برﺧوردارند .در
مقابﻞ ،وضعیﺖ بانکهای دولتی چندان مناسﺐ نمیباﺷد؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر بانکهای ﺧﺼوصی در ﮐسﺐ سود و
مديريﺖ هزينﻪ در مقايسﻪ با ساير ﮔروههای بانﮑی بﻬتر ﻋمﻞ ﮐردهاند .از برﺧی ﮔزارشهای ديﮕر چنین بﻪ دسﺖ
میآيد ﮐﻪ بانک پاسارﮔاد در ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور رتبﻪ اول و بانک ﮐشاورزی نیز بدترين وضعیﺖ را از نﻈر ﮐیفیﺖ
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مديريﺖ داﺷتﻪ اسﺖ .بانکهای ﮐوچک نﻈیر ايرانزمین ،ﻗوامین و آينده نیز از نﻈر ﮐیفیﺖ مديريﺖ وضعیﺖ
مناسبی ندارند.
در ﮐﻞ بانکهای ﺧﺼوصی از نﻈر ﺷاﺧص سالمﺖ بانﮑی بﻬتر از ساير ﮔروههای بانﮑی ﻋمﻞ ﮐردهاند و در میان
ﺷاﺧصها نیز بﻬترين وضعیﺖ مربوط بﻪ ﮐیفیﺖ مديريﺖ ،ﮐفايﺖ سرمايﻪ و نقدينﮕی بوده اسﺖ.
در انتﻬا با توجﻪ بﻪ ارزيابی و تحﻠیﻞ ﺷاﺧصهای سالمﺖ بانﮑی ،پیشنﻬادهايی جﻬﺖ بﻬبود ﺷاﺧصهای سالمﺖ
بانﮑی ارائﻪ میﮔردد:












با توجﻪ بﻪ اينﮑﻪ ﮐفايﺖ سرمايﻪ بانک از طريق تغییر در صورت و مخرج ﮐسر امﮑانپذير اسﺖ
درنتیﺠﻪ بانکها با توجﻪ بﻪ ﺷرايط اﻗتﺼادی متفاوت ،رويﮑردهای مختﻠفی را میتوانند انتخاب ﮐنند.
در ﺷرايط ﮐنونی ﮐشور ﮐاهﺶ اﻋتبارات اﻋطايی منﺠر بﻪ ﮐاهﺶ تأمین مالی تولید و درنتیﺠﻪ رﺷد
اﻗتﺼادی میﮔردد؛ بنابراين در اين ﺷرايط ﮐاهﺶ اﻋتبارات اﻋطايی پیشنﻬاد نمیﺷود .بﻠﮑﻪ با توجﻪ
بﻪ اينﮑﻪ ﮐیفیﺖ دارايیها در بانکها پايین اسﺖ ،بﻬترين ﮔزينﻪ برای بانکها افزايﺶ سرمايﻪ اسﺖ.
بانکهای ﺧﺼوصی با انتشار سﻬام امﮑان افزايﺶ سرمايﻪ را دارند اما بﻪ بانکهای دولتی پیشنﻬاد
میﺷود با توجﻪ بﻪ ساﺧتار مالﮑیﺖ اين نوع بانکها ،دولﺖ سرمايﻪ آنها را افزايﺶ دهند.
سرمايﻪ يﮑی از معیارهای اصﻠی تعیین اندازه بانکهاسﺖ .از اين رو يﮑی از مشﮑالت بانکهای
دولتی پايین بودن میزان سرمايﻪ اسﺖ؛ بنابراين با افزايﺶ سرمايﻪ بانکها ،نسبﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ
آنها بﻬبود میيابد و با افزايﺶ اين نسبﺖ ،توان وامدهی و ارائﻪ تسﻬیالت بﻪ مشتريان در بانک
افزايﺶ ﺧواهد يافﺖ.
بﻬترين ﻋامﻞ مؤثر در مديريﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ برﺧورداری از يک سیستم اطالﻋاتی مديريتی اسﺖ.
بﻪ نحوی ﮐﻪ اين سیستم تمامی اطالﻋات مربوط بﻪ يک مشتری در همﻪ زمینﻪها را در اسرع وﻗﺖ
در اﺧتیار مديريﺖ بﮕذارد.
سیستم مرﮐزی وثايقی ﮐﻪ در رهن بانک هستند ،يﮑی ديﮕر از ﻋوامﻞ مﻬم در زمینﻪ ﮐفايﺖ سرمايﻪ
اسﺖ .برﺧورداری از سیستم مرﮐزی وثايق بانﮑدارها اين موﻗعیﺖ را فراهم میﮐند تا با مديريﺖ
صحیو وثايق ترهین ﺷده استفاده بﻬتری از منابﻊ ﺧود داﺷتﻪ باﺷند .وثايق مورد پذيرش بانک مرﮐزی
سﻬم بﻪ سزايی در افزايﺶ نسبﺖ حداﻗﻞ ﮐفايﺖ سرمايﻪ ﺧواهد داﺷﺖ و فضای بﻬتری برای ارائﻪ
تسﻬیالت بﻪ مشتريان فراهم میﮐند.
بﻬتر اسﺖ برای ﮐاهﺶ مطالبات غیر جاری در ﮐشور ﻗانونﮔذاران از ﻋدم بخشودﮔی جرائم ديرﮐرد،
ﻋدم استمﻬال و ﻋدم تقسیط مﺠدد بدهیهای بدهﮑاران ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور حمايﺖ نمايند.
برای ﮐاهﺶ مطالبات غیر جاری بﻪ ﺷبﮑﻪ بانﮑی ﮐشور پیشنﻬاد میﺷود توان مالی متقاضیان
تسﻬیالت بﻪ صورت دﻗیق و ﮐارﺷناسی بررسی ﺷود.
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اﮔر چﻪ تنوع در سبد دارايی میتواند بر ﮐاهﺶ ريسک اﻋتباری بانک مؤثر باﺷد اما در بانکهای
تخﺼﺼی ،تمرﮐز در بخﺶ تسﻬیالت اﻋطايی با ﮐاهﺶ نسبﺖ مطالبات غیر جاری همراه بوده اسﺖ.
دلیﻞ ﻋمده آن ،ماهیﺖ وثايق دريافتی و داﺷتن مشتريان مشخص و ﺷناﺧتﻪ ﺷده در اين ﮔروه بانﮑی
میباﺷد؛ بﻪ ﻋبارت ديﮕر ﺷناسايی مشتريان از مﻬمترين ﻋوامﻞ مؤثر ب ﮐاهﺶ مطالبات غیر جاری
اسﺖ.
جﻬﺖ ﮐاهﺶ ريسک اﻋتباری ،بﻪ بانکها پیشنﻬاد میﺷود ،سبد اﻋتبارات ﺧود را متنوع ساﺧتﻪ و بر
ﺷناسايی مشتريان تمرﮐز نمايند.
بانکهای ﮐشور بايد برای حﺼول اطمینان از بازپرداﺧﺖ وجوه وام ،ﻋالوه بر اتﮑا بﻪ وثايق سنﮕین
بﻪ سمﺖ ارزيابی پروژهها و طرحهای اﻗتﺼادی از لحاظ سودآوری و جريانات نقدينﮕی آنها حرﮐﺖ
نمايند و با تقويﺖ فرايند اﻋتبارسنﺠی ﺧود ،اﻋتبارات اﻋطايی را بﻪ پروژههای پربازده اﺧتﺼاص دهند.
با توجﻪ بﻪ اين ﮐﻪ بانکها مﻠزم بﻪ تمرﮐز بیشتر بر روی مديريﺖ نقدينﮕی و تنﻈیم منابﻊ و مﺼارف
ﺧود ،بﻪ نحوی ﮐﻪ در اﻋطای تسﻬیالت صرفاً از منابﻊ ﻗابﻞ تﺠﻬیز ﺧود بﻬرهبرداری ﮐنند و از
بﻪﮐارﮔیری منابﻊ بانک مرﮐزی اجتناب ورزند ،اهمیﺖ موضوع مديريﺖ نقدينﮕی بیﺶ از پیﺶ
احساس میﺷود.
در بحث تﺠﻬیز منابﻊ ،اﮔر هدف سودآوری باﺷد ،میبايسﺖ هدفﮔذاری بر اساس جمﻊ آوری منابﻊ
ارزان ﻗیمﺖ باﺷد ﮐﻪ در آن صورت ،با ريسک ﻋدم پايداری اينﮔونﻪ از منابﻊ و سپردهها مواجﻪ
میﺷوند و بر ﻋﮑس ،اﮔر هدف ﮐاهﺶ ريسک باﺷد ،میبايسﺖ بﻪ جمﻊ آوری منابﻊ و سپردههايی
اﻗدام ﮐنند ﮐﻪ پايداری بیشتری دارند (سپردههای مدتدار) ﮐﻪ اين امر با افزايﺶ هزينﻪهای ﻋمﻠیاتی
همراه اسﺖ؛ بنابراين ضروری اسﺖ بانکها ترﮐیﺐ مناسبی از منابﻊ ارزان ﻗیمﺖ و منابﻊ هزينﻪدار را
نﮕﻬداری نمايند.
در بخﺶ تخﺼیص و توزيﻊ (سپردهها) يا منابﻊ ،اﮔر هدف سودآوری باﺷد ،میبايسﺖ با توجﻪ بﻪ سﻪ
وضعیﺖ ممﮑن تغییر نرخ سود تسﻬیالت در آينده (افزايﺶ ،ﮐاهﺶ ،ثبات) تخﺼیص منابﻊ صورت
ﮔیرد ﮐﻪ بﻪ ترتیﺐ در صورت افزايﺶ نرخ سود بﻪ تخﺼیص تسﻬیالت ﮐوتاهمدت اﻗدام نمايد ،در
صورت ﮐاهﺶ سود تسﻬیالت بﻪ ارائﻪ تسﻬیالت بﻠندمدت اﻗدام نمايد و در صورت ثابﺖ بودن نرخ
سود بیتفاوت باﺷد .اﮔر تخﺼیص منابﻊ و ارائﻪ تسﻬیالت با هدف جﻠوﮔیری از ريسک باﺷد ،بانک
میبايسﺖ نسبﺖ بﻪ پرداﺧﺖ تسﻬیالت ﮐوتاهمدت اﻗدام نمايد ،زيرا تنﻬا در اين صورت اسﺖ ﮐﻪ
ريسک اﻋتباری و بازار ،بﻪ ﺧاطر بازﮔشﺖ سريﻊ سرمايﻪ بﻪ حداﻗﻞ میرسد .بدين ترتیﺐ میتوان بﻪ
نوﻋی از افزايﺶ نرخ ريسک پرداﺧﺖ تسﻬیالت (نسبﺖ مطالبات غیر جاری بﻪ تسﻬیالت) ﮐاسﺖ.
ضروری اسﺖ بانکهای ﮐشور ترﮐیﺐ مناسبی از بدهی پرنوسان ،پوﺷﺶ نوسانات ،پوﺷﺶ بدهی
ﮐوتاهمدت و دارايی درآمدزا داﺷتﻪ باﺷند تا بتوانند در مديريﺖ نقدينﮕی موفق ﻋمﻞ نمايند.
با توجﻪ بﻪ وجود ريسکهای متفاوت (ﻋمﻠیاتی ،اﻋتباری ،بازار) و همچنین مباحث مربوط بﻪ سودآوری
بانک ،بانکها در مورد مديريﺖ نقدينﮕی با نوﻋی نا اطمینانی در انتخاب استراتژی بﻬینﻪ مواجﻪ
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میﺷوند و ضروری اسﺖ در فرايند مديريﺖ نقدينﮕی بﻪ ﮐنترل ريسکهای مختﻠف و سودآوری بانک
نیز توجﻪ داﺷتﻪ باﺷند.
 رﻋايﺖ ﮐفايﺖ سرمايﻪ و ﮐیفیﺖ مديريﺖ از ﻋوامﻞ مؤثر بر سودآوری بانکها اسﺖ؛ بنابراين بانکها
بايد بﻪ بﻬبود ﮐفايﺖ سرمايﻪ و ﮐیفیﺖ مديريﺖ توجﻪ نمايند و برنامﻪ مدونی برای ﮐنترل هزينﻪهای
بانک داﺷتﻪ باﺷند.
 با توجﻪ بﻪ تأثیر حساسیﺖ بﻪ ريسک بازار بر سودآوری بانکها ،پیشنﻬاد میﺷود بانکها در ﮐنار
مقولﻪ توجﻪ بﻪ ريسک اﻋتباری و نقدينﮕی ،مديريﺖ ريسک بازار را نیز در اولويﺖ برنامﻪهای مديريﺖ
ريسک ﺧود ﻗرار دهند.
 با توجﻪ بﻪ ب االتر بودن ريسک اﻋتباری در مقايسﻪ با ريسک بازار ،توجﻪ بﻪ ﺷناسايی مشتريان و
روشهای مؤثر ﮐاهﺶ ريسک اﻋتباری در بانکها ضروری اسﺖ.
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مﺠتﻬدزاده ،ويدا و ﻋﻠوی طبری ،حسین ( .)1377اصول حسابداری ( ،)1پیام نور ،تﻬران ،چاپ
چﻬاردهم.
رجبی ،ﻋﻠی (بﻬمن  .)1389ﮐمیتﻪ نﻈارت بانﮑی بال و رهنمود های آن ،مﺠﻠﻪ بانک و اﻗتﺼاد ،ﺷماره
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