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 چکیده 

نظامهای مالی و تولیدی در هر کشور از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی  ارتباط صحیح بین

محسوب می شود. کشورهای که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی 

دارند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی باالتری برخوردارند. تجهیز و تخصیص 

ذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانکی منابع سرمایه گ

قسمتی از این بازار است. در حال حاضر به دلیل حجم باالی تسهیالت بانکی، ریسک بازپرداخت آنها یک 

عمال حذف  چالش بزرگ برای بانکها می باشد. در واقع ریسک در ذات فعالیتهای بانکی نهفته است. و

 .ریسک از عملیات بانکداری غیر ممکن بنظر می رسد. از این رو تنها راه حل مدیریت آن می باشد

 

 ریسک، بانکداری، ریسک عملیاتی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

سازمانی،  گسترش روزافزون فعالیت های تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی، فرآیندها و شیوه های مدیریت مالی

هردم پیچیده تر شود. چنین است که تداوم فعالیت شرکتها و بنگاه های اقتصادی را باید در داشتن منابع مالی کافی جستجو 

کرد. بدون دسترسی به منابع مالی، بسیاری از فعالیت های به اجرا در نمی آید و در نتیجه تحقق هدف ها میسر نمی شود. 

ه های اقتصادی تمام تالش خود را به این امر معطوف ساخته اند که بازارهای مالی و ابزار آنرا مسئوالن مالی شرکتها و بنگا

 شناسایی کنند، تا بتواند منابع الزمه را تدارک ببینند. 

در این میان به منظور دستیابی به اهداف برنامه )توسعه(، راهبردهای مختلفی نظیر سیاست توسعه صادرات، سیاست جانشین 

ت و مانند اینها مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه که واضح و روشن می نماید، این است که روند تغییر در شاخص های واردا

نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ سود تسهیالت بانکی اساس رشد و توسعه اقتصادی جامعه را نشان می دهد که اهداف برنامه ها و 

رنامه پیش بینی شده تحقق خواهد یافت. تردیدی نیست که مجموعه عوامل الگوهای دستیابی به توسعه، در عمل طبق ب

 گوناگونی از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و قانونی در این امر دخالت داشتند.

 کرده لمتحو را گیری تصمیم فرآیند  و انداخته سایه کلیه امور بر 1اطمینان عدم شرایط که یابد می ادامه حالی در امروز زندگی

 که هستند مواردی سهام قیمت همچنین تغییرات و سود نرخ تغییرات ارز، نرخ تغییرات اساسی، کاالهای است. تغییرات قیمت

 علمی جدید ظهور نظریات باعث محیطی، تغییرات سایر کنار در تغییرات گریبانند. این به با آن دست دائماً امروزی های سازمان

حال  عین در و زیاد پیچیدگی با محیطی در را ها سازمان و آمده وجود به 2آشوب نظریه که آنجا ات است، شده مدیریت حوزه در

 است.  کرده تصویر مدیریت، قابل

 راهبردهای و نوین راهکارهای ارائه با و گرفته عهده را بر ها ریسک کنترل وظیفه ریسک، یکپارچه مدیریت و مالی مهندسی

 کند. خلق های نظام مندی روش بانکها ویژه به و خدماتی و تولیدی جاری،ت های برای شرکت توانسته بدیع

 خواهد مواجه مالی تخصصی آشناینا با موضوعات را ما ناگزیر اقتصادی، مرزهای رفتن بین از و اقتصاد شدن جهانی مقوله

 مالیه امروزه و تجارت الکترونیکی و اطالعات فناوری پیشرفت با خصوصاً  اطالعات، انتقال و روز افزون مراودات ساخت. افزایش

 بهانه نداشتن به این، از باشد. بعد می اقتصاد شدن جهانی سرعت افزایش در جهت عاملی ، خود4فایننس سایبر و  3الکترونیک

 م.باشی بی توجه زمینه این در شده انجام تحقیقات به و نادیده بگیریم را مربوط موضوعات توانیم نمی ریسک مدیریت ابزارهای

 شوند. ریسک می کنترل گیری و اندازه و شناسایی تهدیدات و ها ریسک انواع آن در که فرایندی از است عبارت ریسک مدیریت

 گرها معامله )زمانیکه تقلب شامل ریسک باشد. این تکنیکی می خطاهای و اتفاقات یا انسانی اشتباهات از ناشی عموما عملیاتی

 در نقص از ناشی است ممکن تکنیکی باشد. خطای می کنترلی های کاستی مدیریتی و اتدهند(، اشتباه می غلط اطالعاتی

دهد باشد.  می روی سازمان سطح در که دیگری مشکل هر کل طور به یا جابجایی های اطالعات، پردازش معامالت، سیستم

                                                           
1 Uncertainty 
2 Chaos Theory 
3 E- Finance 
4 Cyberfinance 
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 مانند تجاری معامالت در اه عملیاتیاشتب یک مثال عنوان شود. به بازار و اعتباری ریسک به منجر است ممکن عملیاتی ریسک

 مالی موسسات همه مبرم نیاز ریسک این مدیریت کند. لذا اعتباری ایجاد ریسک یا بازار ریسک است ممکن جابجایی انجام عدم

ی، راهبرد های برنامه مساله، تدوین شناسایی شامل ها بانک در ریسک مدیریت های باشد. برنامه ... می و بیمه و بانک از اعم

 باشد. می نهایی گزارش مرحله و عملیاتی های تدوین برنامه

روز  ریسک، تعداد انواع برای سرمایه ذخیره تخصیص بر مبنی  5بال المللی کمیته بین انتشار از پس و کنون تا 9111 سال از

حدود  ها بانک اند. این هپرداخت آن نیاز مورد سرمایه تخصیص عملیاتی ریسک گیری اندازه جهت تالش ها به بانک از افزونی

 اند. گرفته درنظر عملیاتی ریسک برای را خود سرمایه % 91

 گواهی انواع مشارکت، صدور اوراق انواع صدور تسهیالت، اعطای سرمایه گذاری، حوزه های در مالی مؤسسات و بانکها فعالیت

 آنها سرمایه، و پول در بازارهای نقش ایفای به اقدام دیگر، به عبارت یا و اسنادی اعتبارات گشایش ضمانتنامه ها، صدور سپرده،

 از که هستند روبرو ریسک از انواع متنوعی با است. بانکها داده قرار فعالیتها اینگونه خاص ریسکهای و مخاطرات معرض در را

 توجه دنیا سراسر بانکهای از بسیاری در عظیم مالی زیانهای میباشد. امروزه 8و بازار 7، اعتباری6عملیاتی ریسک آنها مهمترین

 در مالی مؤسسه فعالیتهای تمامی تقریبا که است عملیاتی ریسکی است. ریسک نموده جلب عملیاتی ریسک حوزه به را عموم

 ناکارآمدی یا کفایت عدم از ناشی زیان ریسک به عنوان را عملیاتی ریسک 9(کمیته بال9831دارند. )تحلیلگران،  قرار آن معرض

 حقوقی ریسک شامل تعریف است. این نموده تعریف 13خارجی رویدادهای یا 12، سیستمها11، کارکنان10داخلی فرایندهای

 (9831می باشد. )بانک مرکزی،  )قانونی( نیز

 و سیستم مالی است. موسسات یافته تکامل زمان گذر در و شده آغاز قبل دهه چند از صنعت بخش در عملیاتی ریسک به توجه

 گذشته دهه در یک تنها اما بوده، گریبان به دست عملیاتی ریسک با ضمنی و صریح به صورت خود فعالیت ایابتد از نیز بانکی

 حدی به است ممکن گاه ریسک عملیاتی است. تأثیرات پرداخته مؤسسات این موفق عملکرد در عملیاتی کلیدی ریسک نقش به

 دنیا سراسر در اعتباری مؤسسات نظارتی و مراجع رو این بیانجامد. از اعتباری مؤسسات ورشکستگی به که باشد گسترده

 نموده اند.  آغاز ریسک این مؤثر مدیریت و دقیق شناخت جهت را فراوانی تالشهای

 ریسکهای افزایش منجر به اطالعات فناوری از افزون روز استفاده و کار و کسب محیط در چشمگیر تغییرات اخیر سالهای طی در

پیش  قابل غیر حال درعین مخرب ترین و و دارد وجود کار و کسب هر بطن در عملیاتی است. ریسک دهش بانکها در عملیاتی

 (9831میباشد. )بانک اقتصاد نوین،  ریسک ترین بینی

                                                           
5 The Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) 
6 Operational risk 
7 Credit risk 
8 Market risk 
9 Basel committee 
10 Internal processes 
11 People 
12 Systems 
13 External events 
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 مورد کسب بازده قبال در مشخص طور به ریسک این پذیرش که معنا بدین دارد؛ تفاوت بانکی ریسکهای سایر با عملیاتی ریسک

 شناسایی، از بانکها ناگزیر دارد. بنابراین قرار مؤسسه فعالیت طبیعی مسیر در عملیاتی ریسک بلکه نمی گیرد، جامان انتظاری

 می باشند. خود عملیاتی ریسکهای مدیریت و کمی سازی

 پیشینه پژوهش .2

 بانک های ارایید کیفیت به ریسک اعتباری سطح است. بانکی سیستم سالمت بر مؤثر عوامل ترین مهم یکی اعتباری ریسک

 وابسته بانک گیرندگان تسهیالت سودآوری و سالمت و مطالبات غیرجاری روند به نیز بانک های دارایی کیفیت است، وابسته

 (5001است. )بارال، 

 مورد پرداختند. نمونة مختلف کشور 19در  ها بانک سودآوری بر مؤثر عوامل بررسی ( به5001شوماخر ) و مکدونالد فالمینی،

 عوامل ترین مهم از بانک اندازه و اعتباری ریسک که است آن پژوهش مبین بود. نتایج بانک 831 شامل ایشان پژوهش رسیبر

 ها هستند. بانک سودآوری بر مؤثر

 طی یونانی های بانک بر سودآوری اعتباری ریسک تأثیر بررسی به خطی، رگرسیون مدل یک از استفاده ( با5003کوسمیدو )

 و سودآوری گیری اندازه برای کوسمیدو است. بوده بانک 58شامل  وی بررسی مورد پرداخت. نمونة 5005 تا 9110 های سال

نتایج  برگزید. را الوصول مشکوک مطالبات ذخیرة نسبت و ها دارایی بازده نسبت های ترتیب شاخص به اعتباری، ریسک

 افزایش که فرضیه این با نتیجة یادشده است. ها بانک وریسودآ و اعتباری ریسک بین معنادار منفی رابطة مبین وی پژوهش

 ریسک مؤثر نظارت و کنترل طریق از توانند می ها بانک شود، پس می ها بانک سودآوری کاهش به منجر اعتباری ریسک

 کند. می مطابقت افزایش دهند، را خود سودآوری اعتباری،

 آنکه با میگوید است. بورک ها سودآوری بانک بر تأثیرگذار تغیرهایم ترین مهم از اعتباری ریسک داد، ( نشان9131بورک )

 مانند مواردی زیرا است؛ بیشتر مراتب به ها بانک بر آن تأثیر وجود این با است، تأثیرگذار ها شرکت کلیة بر اعتباری ریسک

 شود. می منجر یادشده های مؤسسه سودآوری بر مالحظه قابل به تأثیر غیرجاری، های وام انباشت

 ریسک .8

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موقعیت و منفعت، در فرهنگ النگمن ریسک به معنای احتمال 

وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می تواند ریسک را احتمال برآورده نشدن 

 پیش بینی های آینده در نظر گرفت.

ور کلی ریسک دو نوع می باشد، حالت اجباری و اختیاری که از نوع دوم آن قابلیت کنترل و مدیریت را دارد. مدیریت بط

ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه ریزی مدرن برای مواجه شدن با آثار مطالعه آیین و استقبال از اثرات 

 ثبت آن.

 ز:فرآیند مدیریت ریسک عبارت است ا

  برنامه ریزی مدیریت ریسک؛ 
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 شناسائی ریسک و بررسی کیفی آن؛ 

 بررسی کمی ریسک؛ 

 .برنامه ریزی واکنشی و کنترل ریسک 

ریسک در همه ی سازمانها و موسسات وجود دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح آن زیان  های متعدد را وارد می سازد که 

یق زمانهای در آمدی و سرمایه ای ایجاد گردد یا بصورت غیر مستقیم و از این خسارات ممکن است به صورت مستقیم و از طر

 محدودیت ها جهت دستیابی به اهداف مالی و تجاری بوجود آید.

 ریسک در صنعت بانکداری .4

تر  بخش عمده ی از مراودات بانکها در جهان با ارائه تسهیالت مالی به مشتریان می باشد و در ایران این موضوع بسیار برجسته

از سایر نقاط می باشد زیرا ساختار کلی بانکها نوعی وابستگی به دولت را ایجاد می نماید و الزام آنها به ارائه تسهیالت مختلف 

به افراد بدون شناخت کافی از توانایی های مالی و عملکرد، گذشته آنها مشکالت عدیده ای را در جهت بازپرداخت تسهیالت را 

میزان مطالبات معوق بانکها، بیانگر ریسک عملیات باالی  KPMGر اساس نظر موسسه بین المللی  موجب گردیده است که ب

 آنها می باشد.

 ( پنج نوع ریسک عمده در بانکها وجود دارد که عبارت اند از:9111( و رز )9115بر اساس نظرات سینکی )

 ریسک نقدینگی؛ 

 ریسک بازار؛ 

 ریسک نرخ بهره؛ 

 .ریسک سودآوری 

ر مطالعات دیگر نیز از ریسک مانند ریسک نوسان ارز، سرمایه گذاری، اقبالی جدید و تصمیمات اقتصادی به عنوان هرچند د

 ریسک بانکی ارائه شده اند.

 ریسک عملیاتی .5

هستند.  مالی یا تجاری بنگاه خاص عملیات در و نقصان خطا بروز احتماالت از وسیعی گستره از ناشی بیشتر عملیاتی، ریسکهای

 مربوط بازار و ریسکهای اعتباری به مستقیم به طور که میدانند ریسکی بانکی، و مالی در مؤسسه های را ریسک این لباغ

 انواع از حاصل زیانهای حتی و تصمیم گیری در خطا آن، و برنامه های رایانه انسانی، خطای حاصل ریسکها نمیشود. این

 موضوع معموالً که ای گونه به مفهوم است این خاص پیچیدگی اتی،عملی ریسکهای مورد در مهم اختالس هستند. نکته

 (9831است. )امیر عرفانیان،  بنگاه روی پیش خطر نا اطمینانی و دیگر موارد از عملیاتی ریسکهای

 کرد: اشاره موارد این میتوان به شده اند، ارائه سازمانها در عملیاتی ریسکهای برای که تعاریفی از

 بازار؛ و اعتباری ریسکهای جز به ریسکی هرگونه 

 میآیند. به وجود مالی مؤسسه عملیات انجام واسطه به که ریسکهایی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 از حاصل زیان به عنوان را عملیاتی ریسک که این ترتیب به است عملیاتی ریسک از منفی تعریف یک حقیقت در اول، تعریف

 گسترده بسیار تعریف میگیرند. این نظر در میشود، بازار سکری و اعتباری ریسک موجب که از فعالیتهایی غیر فعالیتی نوع هر

عملیاتی،  ریسکهای از غیر تعریف این واقع میشود. در آن نظایر و 15ریسک شهرت و 14راهبردی ریسکهای دربرگیرنده و بوده

 نمیشوند.  عملیاتی محسوب ریسکهای جزو   معموالً که گرفت خواهد بر در نیز را دیگری ریسکهای

 می بر در را سازمان عملیات از حاصل مستقیم فقط زیانهای زیرا نیست عملیاتی ریسکهای برای جامعی تعریف نیز ومد تعریف

 و سرقتها انواع به میتوان هستند که سازمان عملیات انجام غیرمستقیم نتیجه عملیاتی ریسکهای از که بسیاری صورتی در گیرد،

تعریف  یعنی داریم، نیاز عملیاتی ریسکهای از کاملتری و جامعتر تعریف نابراین بهکرد. ب اشاره اختالس مانند سوءاستفاده ها

 است. داده ارائه عملیاتی ریسکهای برای بال کمیته که استانداردی

 هستند. این عملیاتی ریسکهای با مقابله زمینه توجهی در قابل اقدامات انجام حال در جهانی معتبر بانکهای حاضر حال در

است(  عملیاتی همان زیانهای منظور اینجا مالی )در مؤسسه در عملیاتی ریسکهای شناسایی مراحلی مانند برگیرنده رد اقدامات

ریسکهای  با مقابله برای نیاز مورد سرمایه میزان تعیین آن نتیجه ریسکهای عملیاتی )که کمی کردن دقیقتر بیان به یا ارزیابی

 اقداماتی انجام آن( یا نظایر و بیمه ابزار از ریسک )با استفاده انتقال شامل که ملیاتیع ریسکهای است( مدیریت سازمان عملیاتی

 است. عملیاتی میزان ریسکهای کاهش راستای در

 برای سازمان بیرون از کمکهایی به نیاز می پذیرند را ریسکهای عملیاتی موضوع با رویارویی یعنی جدید، چالش این که بانکهایی

 در را استانداردهایی تسویه بین الملل، بانک به متعلق بال داشت. کمیته خواهند عملیاتی ریسکهای مدیریت ارزیابی و شناسایی،

 ابالغ کرده دنیا سراسر مختلف بانکهای به دستورالعملهایی قالب در را آن و تدوین کرده سازمانها در عملیاتی ریسکهای خصوص

داشت.  خواهد ادامه نیز آینده در رسانی به روز این فرآیند و شده اند بهروزرسانی نسخه چندین در دستورالعملها این است،

 (9831)عرفانیان، 

 ریسک انواع مدیریت .1

 (9831است: )محرابی،  شده ارائه آن مدیریت روشهای و بانکی نظام در ریسک زیر انواع در

 مشتقه های از استفاده منافع وام دهندگان، از حفاظت برای الزم احتیاط های و دهی وام مناسب ساختار ریسک اعتباری: ایجاد

 رخ در بازار که اتفاقاتی علت به تسهیالت ترکیب مدیریت بانک، داراییهای بازنگری دوره ای تسهیالت، قرارداد با 16اعتباری

 اضافی. وثایق گرفتن یا میدهد

 ریسک و تعدیالت ریسک ارز، نرخ بهره، ریسک نرخ ریسک شامل بازار شده اعالم ریسکهای تایید و آزمایش بازار: ارزیابی، ریسک

 جاری.
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 زیانهای فناوری، و کنترلها تدابیر امنیتی، شکست انسانی، نیروی کارایی عدم و قصور از ناشی زیانهای ریسک عملیاتی: پوشش

 با و اعتبار اعتماد ریسک و نامه ها آیین و قراردادها اجرایی ریسک ارتباطات، صحت اطالعات، عدم یا و آگاهی عدم از ناشی

 از دیگر سوی از و نشود وارد اطالعات بر خدشه ای که هیچ است منظور این به کنترل متقابل. این عملیات در کنترل تمرکز

 نماید. ممانعت کننده سوء استفاده اشخاص دسترسی

 مبنای بر گیرد: برآورد انجام روش زیر سه یمبنا بر میتواند برآوردها آینده. این در بانک نقد نیازهای ریسک نقدینگی: برآورد

 بر مبنای برآورد و نقد، وجوه به آنها تبدیل سرعت و بدهیها و داراییها مبنای ساختار بر برآورد نقد، وجوه مصارف و منابع

 نقدینگی. شاخصهای

اعتباری  ریسک شود. در می ارائه مربوطه ریسک تفکیک به متغیرها شود. این می انتخاب های شاخص ریسکها از یک هر برای

در  و شود می استفاده سرمایه کفایت و تسهیالت به معوق مطالبات نسبت دارایی، به اعطای تسهیالت نسبت شاخص سه از

نقد  موجودی نسبت و بلندمدت سپرده به بلندمدت تسهیالت نسبت سرمایه، به تسهیالت نسبت متغیرهای از نقدینگی ریسک

 های داده از گرفتن نسبت با و مستقیم صورت به اغلب بخش این برای مطالعه مورد د. متغیرهایشو می استفاده سپرده به

 ضریب به ها دارایی مجموعه به پایه سرمایه تقسیم برابر سرمایه کفایت باشند. متغیر می برآورد قابل مرکزی بانک ترازنامه

 باشد. می درصد هشت برابر خوب لحا در ریسک میزان این بال کمیته نظر اساس بر که باشد ریسک می

 (1831آن )محرابی،  مدیریت های روش و بانکی نظام در ریسک مختلف انواع - جدول

 مدیریت های روش ریسک انواع

 

 اعتباری ریسک

 برگشت عدم که احتمال طوری به بوده فروشها و خرید و تسهیالت اعطای مورد در اعتباری ریسک

 موارد کاال، کیفیت نوع لحاظ از از مبادالت ناشی زیان احتمال نیز و شده اعطا تسهیالت فرع و اصل

 یا وام گیرنده که است زمانی به مربوط ریسک مبادله می باشد. این طرفین اعتبار و اطمینان مبادله،

 برای الزم احتیاط های و وام دهی مناسب نباشد. ساختار خود ایفای تعهد به قادر بانک همتای

بازنگری  تسهیالت، قرارداد با 17اعتباری مشتقه مالی اوراق از استفاده ام دهندگان،منافع و از حفاظت

 اتفاقاتی علت تسهیالت به ترکیب در تغییر برای آماده و به موقع مدیریت بانک، داراییهای به دوره ای

 می شود. اعتباری کنترل ریسک و کاهش باعث اضافی، وثایق گرفتن یا دهد می رخ بازار در که

 

 بازار ریسک

 با مختلف طرق باشد. بانکها به می کاال یا و سهام قیمت ارز، نرخ بهره، نرخ تغییرات شامل بازار ریسک

 یا قرضه اوراق بهادار )مانند پرتفوی اوراق در است ممکن ریسک می شوند. این مواجه بازار ریسک

 قرارداد ارز نرخ و مشتقه ابزار بهره نرخ ابزارهای مختلف )مانند در یا دارایی ها( و بر مبتنی بهادار اوراق

 مدیریت باشد. بخش داشته وجود می روند، کار به گذاری سرمایه معامالتی یا اهداف برای سلف( که

 ریسک نرخ شامل بازار شده اعالم ریسکهای تأیید و آزمایش ارزیابی، وظیفه در بانکها، بازار ریسک

 تغییرات با مقابله اینرو جهت دارند. از عهده بر را جاری کریس و تعدیالت ریسک ارز، نرخ ریسک بهره،

 مشتقه ابزار و بهره ارز، نرخ مشتقه از ابزار ترتیب به کاال و سهام قیمت تغییرات و بهره نرخ ارز، نرخ

 می شود. استفاده کاال قیمت بر روی سلف و آتی معامالت سهام، شاخص مانند
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 عملیاتی ریسک

 پرسنل )نیروی عدم کارایی و قصور از ناشی زیانهای پوشش از است عبارت عملیاتی ریسک مدیریت

 صحت عدم یا و آگاهی عدم از زیانهای ناشی تکنولوژی، و کنترلها امنیتی، تدابیر انسانی(، شکست

 اعتبار. و اعتماد ریسک و نامه ها و آیین قراردادها اجرایی ریسک ارتباطات، اطالعات،

 متقابل عملیات در تمرکز کنترل بخش این وظایف جمله از و است یچیدهپ بسیار ریسک این مدیریت

 دیگر سوی از و نشود وارد اطالعات ای بر خدشه هیچ که باشد می منظور این به کنترل می باشد. این

 عملیاتی، ریسک بودن پیچیده به توجه ممانعت نماید. با سوء استفاده کننده اشخاص دسترسی از

 به توجه با را عملیاتی ریسک از برآوردی می توانند بانکها اما دشواری است کار ریسک این کردن کمّی

 میان به این باشند. در داشته غیره و کار و کسب برنامه مدیران، های گزارش گزارشهای حسابرسی،

 کاهش در که می تواند است عواملی از یکی حسابرسی در ریسک ارزیابی استانداردهای کارگیری

 باشد. مؤثر تیعملیا ریسک

 

 

 نقدینگی ریسک

 موقع به یا پرداخت اعطایی تسهیالت تأمین برای بانکها آمادگی عدم از است عبارت نقدینگی ریسک

 و سنجش دلیل همین به و مختلط است مالی ریسکهای سایر با ریسک بانکها )سپرده ها(. این دیون

 از: است عبارت یریسک نقدینگ پیدایش روبه روست. علل دشواری با آن کنترل

 سپرده ها؛ خروج 

 به نقد؛ نقد غیر دارایی های تبدیل قابلیت 

 سرمایه گذاریها؛ حجم 

 نقدینگی ریسک مدیریت اصول ترین مهم از اینرو یکی بدهی ها. از و دارایی ها زمانی شکاف 

 آینده است. در بانک نقد نیازهای برآورد

 گیرد: جامان زیر روش سه مبنای بر می تواند دها برآور این

 نقد؛ وجوه مصارف و منابع مبنای بر برآورد 

 نقد؛ وجوه به آنها تبدیل سرعت و بدهی ها و دارایی ها ساختار مبنای بر برآورد 

 نقدینگی شاخص های مبنای بر برآورد 

 

 مدیریت ریسک .7

برای سرمایه گذاران  دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک حداقل سازی ریسک و عدم اطمینان، همراه با حداکثر کردن بازده

است. به عبارت دیگر هدف مدیریت ریسک کاهش زیان )ریسک منفی( و افزایش سود )ریسک مثبت( ناشی از سرمایه گذاری 

ها است؛ البته همانگونه که پیشتر اشاره شد، مدیریت ریسک در موقعیت های که تا حدودی ریسک آنها قابل اندازه گیری و 

 (9831د. )اکبریان و دیانتی، پیشگیری باشند اجرا می شو

افزون بر اینکه مدیریت ریسک می تواند باعث کاهش زیان و افزایش سود شود، نقش اساسی آن در تبدیل وضعیت عدم  

اطمینان به وضعیت با اطمینان بیشتر، اهمیت خاصی دارد و با پدید آوردن وضعیت مطمئن تر برای مدیران، امکان اتخاذ 

 (9831نها را تسهیل می کند. )اکبریان و دیانتی، تصمیم ها به وسیله آ

برای کاهش انواع گوناگون ریسک روشهای متفاوتی ارائه شده است؛ بطور مثال برای از بین بردن ریسک سرقت پول، برخی 

سکی به افراد با سپرده گذاری در بانکها به مدیریت چنین ریسکی می پردازند؛ در حالی که عده ای دیگر برای کاهش چنین ری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

خرید اموالی اقدام می کنند که ریسک سرقت در آنها کمتر باشد؛ مانند زمین و اوراق بهادار اما در تمامی این روشها نیز تا 

حدودی ریسک وجود دارد و در این مواقع است که مدیریت ریسک به کمک اطالعات کسب شده از وضعیت انواع دارایی های 

 (9831زیان و حداکثر شدن سود شود. )اکبریان و دیانتی،  گوناگون می تواند باعث حداقل شدن

در بانکداری سنتی برای ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، روشهای متفاوتی جهت کاهش ریسک در نظر می گیرند. برای 

با کاهش ریسک اعتبارات از روش تصویب تسهیالت بر اساس مشخصات یک به یک متقضیان به وسیله ی مدیران اعتباری 

تجربه و بررسی و تصویب پیشنهادهای غیر معقول به وسیله ی مدیران ارشد استفاده می شود. روش دیگر، نظارت و بررسی 

دائم تسهیالت است که در آن بر اساس صنایع گوناگون )مناطق و کشورها( وضعیت گیرندگان وام باید بطور مدام بررسی شود. 

ی تغییر در ترکیب تسهیالت به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یه گرفتن و همچنین روش مدیریت بموقع و آماده برا

وثیقه های اضافی نیز برای کاهش این ریسک مدنظر است. روش آخر برای کنترل ریسک اعتبارات، بازنگری دوره ای به 

تسهیالت اعطائی، ارزیابی ارزش  تسهیالت در قسمت دارایی ها، ترازنامه بانک است که بررسی های ماهانه یا سه ماهه وضعیت

روز این دارایی ها با توجه با اتفاقاتی که در بازار رخ داده است، بررسی میزان تمرکز تسهیالت اعطا شده در صنایع گوناگون و 

 (9831در مناطق متفاوت، بررسی امکان فروش این دارایی ها از آن جمله هستند. )اکبریان و دیانتی، 

 نتیجه گیری .3

تلخ گذشته در بازارهای مالی نشان دهنده نیاز انکار ناپذیر به ساختار مدیریت ریسک و اهمیت آن در نظام بانکی در  تجربیات

سطح بین المللی و بازارهای مالی است. با توجه به نقش بانکها در زمینه گردآوری منابع مالی و تخصیص آنها به فعالیت های 

مختلف در این زمینه مبادرت می نمایند. از سوی دیگر به دلیل مزیت هایی که  سود آور، بانک نسبت به پذیرش ریسک های

داران بیشتر برای ایجاد سود برای سهام در استفاده از اهرم مالی برای بانکها وجود دارد، این موسسات میل زیادی به ایجاد اهرم

برای ذی نفعان بانکها به ویژه سپرده گذاران و می باشند لیکن استفاده بی رویه از این روش می تواند ریسکهای زیادی را 

نقش کفایت سرمایه و همچنین ناظرین مالی اعم بانک مرکزی و نیز موسسات ناظر   فعاالن بازارهای مالی در بردارد. از این رو

ها  در این بنگاه بین المللی و در رأس آن کمیته نظارتی بازل در زمینه ایجاد و توسعه چارچوبی استاندارد برای مدیریت ریسک

به عنوان چارچوبی برای ارتقای سالمت مالی بانکها و مدیریت ریسک از  5بسیار حیاتی است. بدین منظور موافقت نامه بال 

سه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی به عنوان ریسک های عمده در بانکها،   سوی کمیته بال ارائه شده و در آن ضمن معرفی

مایه، اقدامات نظرات و ساز و کار بازار برای ارائه اطالعات جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر تبیین نحوه تعیین کفایت سر

اقدام به انتشار چارچوبی برای  COSO گردیده است. از سوی دیگر به منظور ایجاد همگرایی در موضوع مدیریت ریسک کمیته

الی تحت عنوان مدیریت ریسک شرکتی نموده است. اما در کشور مدیریت ریسک یکپارچه در تمام بنگاه ها اعم از مالی و غیر م

ایران ایجاد ساختار مدیریت ریسک در بانکها موضوعی نوپاست. با این حال در سال اخیر این امر رشدی قابل قبول داشته است. 

مبتنی بر ریسک و  به نظر می رسد به دالیل مختلف توجه دست اندرکاران به موضوع ریسک و ریسک پذیری و نیز تصمیمات

 در نتیجه مدیریت آن فزونی یافته است و شاید این امر یکی از علل توسعه نسبی مدیریت ریسک در بانکها باشد.

 منابع

 آشیان. انتشارات تهران، ،9831مبانی  و عملیاتی، اصول ریسک مدیریت سیستم، تحلیلگران شرکت
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 .9831عملیاتی،  کریس موثر مدیریت برای رهنمودها مجموعه مرکزی، بانک

، تهران، 9831مالی،  موسسات در عملیاتی ریسک مدیریت و گیری اندازه نوین، اقتصاد بانک ریسک مدیریت و مطالعات گروه

 فراسخن.  نشر

 6831پژوهش ها و سیاست های اقتصادی بانکها )مطالعه موردی بانک صنعت و معدن(  در عملیاتی امیر عرفانیان، ریسکهای

 .14و  16پیاپی 

 .11-17، ص 3، شماره مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا با تأکید بر ریسک اعتباری( 9831لیال، ) محرابی،

زمستان    : اقتصاد اسالمی ا. مدیریت ریسک در بانکداری بدون رب. دیانتی محمدحسین ,اکبریان رضا

 .917 تا صفحه958 از صفحه ; 41  شماره , 1  دوره , 6831
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