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 عملکرد بر آنها تاثیر و کلیدی های شاخص با بانک مالی،ریسک توسعه

 بانکها مالی 

 
 غیاثوند علیرضا دکتر2، محمد باقر سپهوند1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،مدیریت مالی گروه 1
 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه 2

 
 

 چکیده:

 ايهرحیطه در ريسک.است قرارگرفته توجه مورد همواره بانکي و مالي تدابیر در آن مديريت و ريسک بحث اخیر، سالهاي در

 در که سزايي به اهمیت علت به هابانک و است بانکداري هايوفعالیت بانک هاحیطه اين از يکي که دارد شدن مطرح قابلیت
 نقدينگي، هايريسک تاثیر بررسي به مطالعه اين در ما .گیرندمي قرار خاص توجه مورد زمینه دراين دارند، اقتصادي نظام

 از تعدادي براي بانکها مالي عملکرد و ريسک مديريت براي شاخصي عنوان به سرمايه کفايت نسبت بر عملیاتي و اعتباري

 8333- 8314 زماني دوره براي ديتا پانل مدل اقتصادسنجي روش از ما هدف، اين به نیل براي. پرداختیم ايران بانکهاي

 و نقدينگي اعتباري، ريسک)ريسک پارامترهاي آيا که بود سوال اين به پاسخ تحقیق، اين محوري هدف .کرديم استفاده

 در زيادي اهمیت ريسک هايمولفه که داد نشان پژوهش نتايج خیر؟ يا است بوده موثر ايران بانکي نظام کارايي بر( عملیاتي

 .است داشته ايران هايبانک کارايي

 

 مالي ،عملکرد بانک مالي،ريسک توسعه :کلید واژگان
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 مقدمه

شود. ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميهاي مالي و تولیدي در هر کشور از مهمارتباط صحیح بین نظام

هاي مختلف اقتصادي دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادي و در در تخصیص سرمايه به بخشکشورهايي که الگوي کارآمدي 

هاي اقتصادي از طريق بازار مالي گذاري به فعالیتنتیجه رفاه اجتماعي باالتري برخوردارند. تجهیز و تخصیص منابع سرمايه

ين رو نقش نظام بانکي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي پذيرد که بازار اعتبارات بانکي قسمتي از اين بازار است. از اانجام مي

هاي ها، تامین سرمايه در گردش واحدهاي تولیدي، اعطاي وامکشورها در جهت تجهیز منابع و تامین مالي براي اجراي پروژه

ذاري و اشتغال گهاي اقتصادي، سرمايهرهني و رفع نیازهاي اساسي جمعیت و نیز جلوگیري از تعمیق روند کاهنده فعالیت

گذاري اقتصادي در اقتصاد هاي اول سیاستبايست از جمله اولويتها را ميآنچنان پراهمیت است که حفظ سالمت مالي بانک

هاي خاص خود با انواع گوناگوني از ملي کشورها به حساب آورد. بايد توجه داشت که نظام مالي و بانکي با توجه به ويژگي

يسک اعتباري، ريسک نقدينگي و ريسک عملیاتي روبرو هستند. بنابراين شناسايي و کنترل مقدار و ريسک و مخاطره مانند ر

ها در جايگاه خود براي بخش مالي و بانکي بسیار پراهمیت است. به عنوان شاخص ارزيابي میزان هر يک از اين ريسک

کارآمدي مديريت ريسک در صنعت  کارآمدي مديريت ريسک، هدف اصلي اين تحقیق، بررسي تجربي شاخص ارزيابي

دهنده ريسک و بررسي ها، شناسايي اجزاي تشکیلباشد. به عبارت ديگر ما به دنبال تحلیل ريسک بانکبانکداري ايران مي

باشیم و براي اين منظور، عوامل موثر بر نسبت کفايت سرمايه را بر هاي کشور ميعوامل تاثیرگذار بر مديريت ريسک در بانک

 دهیم.هاي درون بانکي مورد بررسي قرار مياخصحسب ش

 مبانی نظری

 معني به است. ريسک قرارگرفته توجه مورد همواره بانکي و مالي تدابیر در آن مديريت و ريسک بحث اخیر، سالهاي در
 است شده تعبیر آينده هايبینيپیش نشدن محقق احتمال ريسک، عبارتي به يا است انتظار مورد نتايج تحقق عدم احتمال

 علت به هابانک و است بانکداري هايوفعالیت بانک هاحیطه اين از يکي که دارد شدن مطرح قابلیت ايهرحیطه در ريسک.

 با را بانک در ريسک وجود داليل . گیرندمي قرار خاص توجه مورد زمینه دراين دارند، اقتصادي نظام در که سزايي به اهمیت

 آوريجمع دارند، مسئولیت آن قبال در راکه مردم هايرمايهس  سو يک از هابانک که چرا کرد، توجیه توانمي آن کارکرد نوع
 بايد توجه  .کنندمي اقتصادي هايفعالیت و بانکي عملیات انجام به اقدام هاسرمايه اين از استفاده با ديگر سوي از و کرده

 

 

هاي خاص خود با انواع گوناگوني از ريسک و مخاطره مانند ريسک اعتباري، ويژگيداشت که نظام مالي و بانکي با توجه به 

 ها در جايگاه رو هستند. بنابراين شناسايي و کنترل مقدار و میزان هريک از اين ريسکريسک نقدينگي و ريسک عملیاتي روبه

 ريسک است. نقدينگي ريسک ها،بانک هايريسک ترينمهم از خود براي بخش مالي و بانکي بسیار پراهمیت است. يکي
 غیرمنتظره هايخروجي و مدتکوتاه تعهدات پوشش منظور به الزم نقدينگي فقدان از ناشي ريسک از است عبارت 8نقدينگي

 به ريسکي نوع هر عنوان به را آن هابانک ندارد. برخي وجود نظري اجماع هیچگونه عملیاتي، ريسک تعريف مورد در .وجوه

                                                           
1 . Liquidity risk 
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 از ناشي غیرمنتظره يا انتظار مورد زيان عملیاتي، ريسک که معتقدند نیز برخي .کنندمي تعريف بازار و اعتباري ريسک جزء

(.ريسک اعتباري ، عدم باز 2 ).است بیروني عوامل يا فناوري ضعف کار، انجام هايروش در اشکال بروز تقلب، انساني، خطاهاي

توان احتمال شود. ريسک اعتباري را ميتسهیالت در موعد سررسید  تعريف ميپرداخت  بدهي توسط دريافت کنندگان 

 تعويق، مشکوک الوصول 

 

 

 

بودن يا الوصول شدن بخشي از پرتفوهاي اعتباري نهاد پولي به دلیل ضعف مديريت در عوامل داخلي) نظیر مديريت اعتباري، 

(. باتوجه به 4جي) مثل رکود اقتصادي، بحران و...( تعريف نمود)هاي داخلي، پیگیري و نظارت( يا به دلیل عوامل خارکنترل

مطالب گفته شده و اهمیت اين مطالب در نحوه عملکرد بانکي و مديريت ريسک،  ما در اين مطالعه به دنبال آن هستیم تا 

ريت ريسک و عملکرد بر نسبت کفايت سرمايه به عنوان شاخصي براي مديرا هاي نقدينگي، اعتباري و عملیاتي تاثیر ريسک

مالي بانکها براي تعدادي از بانکهاي ايران ارزيابي کنیم. براي نیل به اين هدف، ما از روش اقتصادسنجي مدل پانل ديتا براي 

 استفاده خواهیم کرد. 8333- 8314دوره زماني 

 مروری بر مطالعات انجام شده

 مطالعات خارجی

 "اسالمي: مطالعه موردي پاکستان هايبانک و ريسک مديريت هايروش" عنوان تحت ايمطالعه در ، 2(5همکاران) و احمد

-وام بانک، اندازه و وابسته متغیر به عنوان عملیاتي و  اعتباري، نقدينگي هايريسک معرفي با ،2003-2002هاي طي سال

-مي نتیجه اين به اقتصادسنجي الگوهاي تخمین و مستقل متغیرهاي به عنوان دارايي خالص به بدهي نسبت و معوقه هاي

 ريسک عملیاتي بر و معنادار و مثبت اثر نقدينگي و اعتباري ريسک بر خالص دارايي به بدهي نسبت و اندازه بانک که رسند
 .ندارد اثري عملیاتي و ريسک نقدينگي بر و معنادار و منفي اثر اعتباري ريسک بر معوقه هايوام همچنین باشند.نمي معنادار

 متحده امارات در اسالمي هايوبانک متعارف هايبانک مالي عملکرد مقايسه "عنوان اي تحت، در مطالعه3(2و آسارپتا) کادر
 ها در طي هاي مالي بانکبانک متعارف و نسبت 5اسالمي و بانک 3 ترازنامه به مربوط اطالعات از استفاده با ،"عربي

 سودآورتر، متعارف، هايبانک با مقايسه در اسالمي هايبانک هايبانک که رسندبه اين نتیجه مي 2004-2000دوره زماني
 دارند. پذيري کمتريريسک و کاراتر

 تجربیات مقايسه با ،"جردن موردي :میانه آسیاي در اسالمي هايبانک عملکرد " تحت عنوان ايمقاله ، در4(7صالح و رامي)

 گذاريسرمايه و توانايي کارايي، که رسندمي نتیجه اين جردن به در عرب بین المللي اسالمي هايبانک و اسالمي هايبانک
 سودآوري در و اعتباري هايفعالیت در بیشتري رشد اسالمي هايبانک و يافته جردن افزايش در مالي هايپروژه در هابانک
 .هستند دارا

 مطالعات داخلی

 شاخص و خالص، دارايي به بدهي نسبت بانک، اندازه مانند عملیاتي ريسک تعديل هايکننده(، اثرات تعیین3ملکي و ملکي)
 قطر مالزي، امارات، اسالمي هايبانک ملت، بانک شامل( منتخب کشور چند اسالمي بانکداري عملکرد بر خالص تکاثري دارايي

 هايداده محیط در و2080-2005 هايسال طي اقتصادسنجي الگوي يک برآورد طريق را از  )هند در مسقط اسالمي بانک و

 درحالیکه ندارد، تأثیري عملیاتي ريسک بانک بر اندازه که هستند واقعیت اين بیانگر دادند. نتايج قرار بررسي مورد تابلويي

                                                           
2 .Ahmed N. & Farhan Akhtar M. & Usman M. (2011). 
3 .Kader, Janbota M., and Asarpota, Anju K. (2007). 
4 .Saleh, A. S. and Z. Rami (2006). 
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 و منفي اثر هادارايي کل به بدهي نسبت و خالص تکاثردارايي ضريب و معنادار و مثبت اثر خالص دارايي به بدهي نسبت
 .دارند مورد مطالعه اسالمي بانکداري عملیاتي ريسک بر معناداري

 رباي بدون بانکداري در آن هاي مديريتروش و ريسک انواع بررسي "عنوان تحت مقاله اي در (،8مقدم) حسني و ابولحسني
 توجه با کشور در بدون ربا بانکداري کنوني الگوي که رسندمي نتیجه اين به ،"ايران

 

 

 قابل ريسک مديريت متعارف و رايج ابزارهاي ها باريسک اين از برخي و است روبه رو هاييريسک با آن خاص هايويژگي به 
 .کنترل نیستند قابل رايج، هايروش با ديگر برخي و کنترل

 توجه با که رسندمي نتیجه به اين ،"ربا بدون بانکداري در ريسک مديريت "عنوان تحت ايمقاله در (،8315ديانتي) و اکبريان
 بدون بانکداري در ريسک مديريت ندارد، وجود عقدها شده براي بینيپیش قبل از و ثابت نرخ ربا، بدون بانکداري در اينکه به
 ريسک مديريت براي مالي مهندسي ابزارهاي بررسي با همچنین هادارد. آن اهمیت دوچنداني ربوي بانکداري با مقايسه در ربا

 مستقیم، مشارکت، گذاريسرمايه به صورت اسالمي مالي نظام در مالي مهندسي ابزار چند ارائه به داريسرمايهنظام  در 
 .پردازندمي ريسک مديريت در ابزارها اين کاربردهاي سرانجام و قولنامه اقساطي، فروش

 روش تحقیق

نظر تجزيه و تحلیل اطالعات از نوع همبستگي تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي از نظر جمع آوري اطالعات توصیفي و از 

است.توصیفي به اين دلیل که هدف آن توصیف کردن شرايط يا پديده هاي ، مورد بررسي است و براي شناخت بیشتر شرايط 

موجود مي باشد و همبستگي به دلیل اينکه در اين تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است.تحقیق حاضر به بررسي روابط 

ن متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط کنوني بر اساس داده هاي تاريخي و پس رويدادي)از طريق بی

 .استفاده از اطالعات گذشته(مي باشد

 های تحقیقتبیین متغیرها و فرضیه

هاي سرمايه بانک به داراييها به صورت نسبت در اين تحقیق نسبت کفايت سرمايه به عنوان شاخص ارزيابي عملکرد بانک

باشند، ساير متغیرها که متغیرهاي توضیحي ميباشد. شود و متغیر وابسته تحقیق ميگیري مياندازه موزون شده به ريسک

عبارتند از: شاخص ريسک عملیاتي)نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي(، شاخص ريسک نقدينگي)نسبت موجودي نقد به 

 ها(.تباري)نسبت جمع کل تسهیالت اعطايي به کل داراييسپرده(، شاخص ريسک اع

باشد.اين اطالعات از ها قابل برآورد ميهاي ترازنامه بانکمتغیرهاي مورد مطالعه براي اين تحقیق با نسبت گرفتن از داده

مالي افشا شده برخي از هاي ها و صورتها، موجود در سايت اينترنتي آنهاي مالي ساالنه حسابرسي شده برخي از بانکصورت

هاي رسمي بورس اوراق بهادار تهران، از جمله سايت مديريت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمي هاي خصوصي در سايتبانک
هاي مالي توسط آوري شده است. همچنین باتوجه به عدم افشاي صورتجمع 2و سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران8

 هاي اينترنتي، اطالعات مورد نیاز با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي بدست آمد.ها در سايتبخشي از بانک

 

 

 :عالئم اختصاری متغیرها1جدول

 عالمت اختصاری هامتغیّر

 CAR نسبت کفایت سرمایه

                                                           

. 1www.rdis.ir 

 2.www.tse.ir 
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 ORisk نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

 LRisk نسبت موجودی نقد به سپرده
 

 CRisk هابه کل دارایینسبت جمع کل تسهیالت اعطایی 

 يافته هاي تحقیقمنبع:                      

 

 

 
هاي ايران است. نمونه مورد نظر ما ده بانک از هاي اعتباري، نقدينگي و عملیاتي بر عملکرد بانکهدف ما بررسي تاثیر ريسک

 هاي ايران است. ما در اين فصل به دنبال آزمون فرايض زير هستیم:بانک

  هاي ايران رابطه معناداري وجود دارد. ريسک نقدينگي و نسبت کفايت سرمايه در بانکبین 

 هاي ايران رابطه معناداري وجود دارد. بین ريسک اعتباري و نسبت کفايت سرمايه در بانک 

 هاي ايران رابطه معناداري وجود دارد. بین ريسک عملیاتي و نسبت کفايت سرمايه در بانک 

مورد مطالعه را  به چه صورت  مدل براي تشخیص اين امرکه دا مانايي متغیرهاي تحقیق آزمون و سپسبدين منظور ابت

(Pooled  ياPanel)  تخمین بزنیم ازآزمونF کنیم و پس از آن مدل مناسب را تخمین خواهیم زد.استفاده مي لیمر 

 های تشخیصآزمون

 1آزمون ریشه واحد

نتايج آزمون  (8)( ، براي بررسي ايستايي متغیّرها استفاده شده است. جدولLLCلین و جو )در اين تحقیق از آزمون لوين ،   

 دهد.ايستايي متغیّرهاي مدل را نشان مي

 

 

 بررسی ایستایی لگاریتم متغیّرها (1)جدول

 احتمال ( LLCآماره لوین ، لین و جو )  هامتغیّر

CAR 383/2  0081/0 

ORisk 2/5 000/0 
 

LRisk 20/4 
 

000/0 

CRisk 31/4 000/0 

 هاي تحقیقمنبع: يافته           
است،  05/0در سطح کوچکتر از  CRisk  و CAR، ORisk ، LRisk بر اساس اطالعات جدول فوق ، مقادير احتمال براي

 متغیّر در سطح ايستا هستند. 4لذا اين 

 :1لیمر Fآزمون 

پردازيم. هاي تحقیق به کمک مدل رگرسیوني ميمدل رگرسیون، به بررسي فرضیه هايفرضحال با توجه به بررسي پیش      

 لیمر Fتخمین زد. لذا براي تشخیص اين امر از آزمون  Panelيا  Pooledتوان به صورت هاي مورد مطالعه را ميمدل

                                                           
1 Unit Root Tests 

 1F-Limer Test 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

742 
 

باشد. براي انجام اين آزمون، ابتدا مدل را به مي Pooledاستفاده شده است. فرض صفر اين آزمون، تخمین مدل به صورت 

 Eviews دهیم. اين آزمون در نرم افزارخمین زده و بعد از آن، آزمون زايد بودن اثرات ثابت را انجام ميتصورت اثرات ثابت 

 آورده شده است. (2)انجام شده و نتايج در جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 لیمر برای تعیین روش پول یا پانل Fنتایج آزمون (:2)جدول 

 درجه آزادی صورت 9

 درجه آزادی مخرج 87

 Fمقدار آماره  22/7

 احتمال 000/0

 هاي تحقیقمنبع: يافته                 

 

 
 

مدل توان فرضیه صفر مبني بر برابري مقاطع  را رد کرده و ( حاکي از آن است که مي05/0نتايج آزمون )احتمال کوچکتر از  

 را به صورت پانل ديتا تخمین زد.
 :1آزمون هاسمن

. براي استمدل پانل مناسب  براي تخمین 3يا اثرات تصادفي 2در اين بخش الزم است  تعیین شود که کدام روش اثرات ثابت

اخالل  شود. در آزمون هاسمن، فرضیه صفر به معناي اين است که بین جزء( استفاده مي8310اين کار از آزمون هاسمن )

باشند. اين در حالي است که فرضیۀ معادله و متغیّرهاي توضیحي، هیچ ارتباطي وجود ندارد و در واقع مستقل از يکديگر مي

مقابل به اين معني است که بین جزء اخالل و متغیّرهاي توضیحي، همبستگي وجود دارد. با توجه به اين که در هنگام وجود 

شوند، پس در صورت رد فرضیه صفر، بهتر دار و ناسازگار ميرهاي توضیحي، ضرايب تورشهمبستگي بین جزء اخالل و متغیّ

 .آورده شده است( 4جدول )از روش اثرات ثابت استفاده شود. نتايج اين آزمون در که است 
 

 .  نتیجه آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی4جدول

 2 درجه آزادی

                                                           
1 Hausman 

 2 Fixed Effects 
3 Random Effects 
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 24/1 آماره هاسمن

 78/0 احتمال

 هاي تحقیقمنبع: يافته                             

. اين بدان معني است که اگر احتمال متناظر با آماره آزمون هاسمن، بیان از مناسب بودن اثرات تصادفي دارد 0Hفرضیه   

است و از  27/0احتمال متناظر با آماره هاسمن ،4شود. طبق نتايج جدولباشد، فرضیه صفر رد مي 05/0هاسمن کوچکتر از 

گردد. را رد کنیم. بنابراين مدل به روش اثرات تصادفي برآورد مي  0Hتوانیم فرضیه باشد، بنابراين نميبزرگتر مي 05/0
 تخمین مدل     

 بانکهاي ايران)ملت،هاي اعتباري ، نقدينگي و عملیاتي را بر عملکرد هاي تشخیصي، مدل اثر ريسکحال پس از آزمون

 

 

 

صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، انصار، سینا، دي، سرمايه، اقتصاد نوين( با استفاده از الگوي پانل ديتا به روش اثرات 

 ( ارائه شده است. 5زنیم که نتايج آن در جدول )تصادفي تخمین مي
 عملیاتی را بر عملکرد بانکهای ایرانهای اعتباری ، نقدینگی و نتایج برآورد مدل اثر ریسک :2جدول 

 احتمال tآماره انحراف معیار ضرایب متغیّرهای توضیحی

C 73/01 24/7 140/7 117/1 

ORisk 44/1 180/1 808/4 110/1 

LRisk 00/1 130/1 013/4 12/1 

CRisk    41/1 83/1 400/4 173/1 

 𝑅2 18/4 =DW=73/1 های آزمونآماره

 هاي تحقیقيافته منبع:             

دهنااده عاادم وجااود مشااکل باشااد کااه نشااانمااي05/2براباار واتساان( آماااره دوربااین  5مطااابق نتااايج جاادول )     

باشااد. الزم بااه اکاار اساات کااه اگاار خودهمبسااتگي وجااود داشااته باشااد و آن را ناديااده خودهمبسااتگي در ماادل مااي

رود هااي بازرن نیاز از باین نماياکاارايي حتاي در نموناهباشاند. ايان نبگیريم، تخمین ضرايب بدون تورش ولاي ناکاارا ماي

 شود.هاي نادرست ميو انحراف معیارها داراي خطا مي باشند. اين امر منجر به استنتاج

اسات کاه بیاانگر آن اسات کاه متغیّرهااي توضایحي مادل  37/0( نیاز برابار باا 𝑅2مقدار آماار  ضاريب تعیاین مادل )     

ديگاار درصااد آن ناشااي از عواماال  63درصااد از تغییاارات متغیّاار وابسااته را توضاایح دهااد و حاادود  37انااد حاادود توانسااته

 است.

دار باودن تماامي متغیرهاا هااي مرباوط باه آن باراي تماامي ضارايب و عارض از مبادا، حااکي معنايو احتماال tهايآماره 

هااي بادان معناي اسات کاه ريساک شاود. ايانبناابراين تماامي فارايض تحقیاق پذيرفتاه ماي باشاد.و عارض از مبادا ماي

 هاي ايران موثر هستند.اعتباري و عملیاتي و نقدينگي بر عملکرد بانک
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برآورد  002/0و احتمال مربوطه برابر با  22/0برابر با ( ORisk)مقدار ضريب برآوردي براي متغیّر توضیحي ريسک عملیاتي 

دار بر نسبت کفايت سرمايه)به عنوان شاخصي براي عنيکه اين شاخص اثر مثبت و مدهنده آن است شده است که نشان

 کارايي دارايي، به سرمايه صاحبان حقوق نسبت در درصدي يک افزايش با که است مفهوم بدان اين. دارد( ها¬بانک کارايي

 

 يابد.درصد افزايش مي 22/0ها به اندازه بانک

برآورد  04/0و احتمال مربوطه برابر با  82/0برابر با ( LRisk)مقدار ضريب برآوردي براي متغیّر توضیحي ريسک نقدينگي 

هاي ايران دارد. اين بدان معني است عملکرد بانک  دار برکه اين شاخص اثر مثبت و معنيدهنده آن است شده است که نشان

 يابد.ايش ميدرصد افز 82/0که با افزايش يک درصدي در متغیر نسبت موجودي نقد به سپرده، کارايي به اندازه 

برآورد  037/0و احتمال مربوطه برابر با  20/0برابر با ( CRisk)مقدار ضريب برآوردي براي متغیّر توضیحي ريسک اعتباري  

هاي ايران دارد. اين بدان معني است عملکرد بانک  دار برکه اين شاخص اثر مثبت و معنيدهنده آن است شده است که نشان

 يابد.درصد افزايش مي 20/0درصدي در متغیر نسبت تسهیالت اعطايي به دارايي، کارايي به اندازه که با افزايش يک 

 

 

 گیرینتیجه

شود که نسبت کفايت سرمايه هاي مالي استفاده ميها و موسسات اعتباري از تعدادي شاخصبراي ارزيابي عملکرد بانک

سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط اساسي و ضروري براي حفظ سالمت ها از اهمیت بیشتري برخوردار است. در میان آن

هاي خود بايد همواره نسبت ها و موسسات اعتباري، براي تضمین ثبات و پايداري فعالیتنظام بانکي است و هر يک از بانک

نسبت، حمايت بانک در برابر کلیه هاي خود برقرار نمايند. کارکرد اصلي اين مناسبي را میان سرمايه و ريسک موجود در دارايي

 گذاران و اعتباردهندگان است. هاي غیرمنتظره و نیز حمايت از سپردههاي مالي و غیر مالي بانک، زيانريسک

هدف محوري اين تحقیق، پاسخ به اين سوال بود که آيا پارامترهاي ريسک)ريسک اعتباري، نقدينگي و عملیاتي( بر کارايي 

 موثر بوده است يا خیر؟نظام بانکي ايران 

 هاي ايران داشته است.هاي ريسک اهمیت زيادي در کارايي بانکنتايج پژوهش نشان داد که مولفه

دهد. زيرا عدم توجه به هاي پژوهش، توجه به مديريت ريسک در راستاي افزايش کارايي نظام بانکي کشور را نشان مييافته

 زير را در بلندمدت براي بانک ايجاد کند: هايتواند چالشمديريت ريسک اعتباري مي

 هاي پرريسکعدم توجه به کفايت سرمايه الزم به ويژه در زمان اعطاي تسهیالت به فعالیت 

 هاي بانکعدم امکان ارزيابي صحیح از کیفیت دارايي 

 هابروز کمبود نقدينگي و عدم امکان برآورد صحیح از منابع، مصارف، درآمدها و هزينه 

 هاي داراي مديريت مناسب ريسکن رقابت با بانکعدم امکا 

 هارو و ناتواني در اتخاا تدابیر الزم براي کاهش آنعدم امکان برآورد نقدي ناشي از مخاطرات پیش 

 

 
 شود.هاي غیر بهینه ميوجود انحراف اطالعاتي مديران که منتج به اتخاا تصمیم 

  درآمدهاکاهش سودآوري ناشي از عدم شناسايي و وصول 

تواند به صورت بالقوه ها و موسسات مالي انکارناپذير است و به همین دلیل ميتاثیر عامل ريسک به موقعیت مالي بانک

 هاي مالي را تحت تاثیر قرار دهد.تصمیم

 تواند تبعاتي به شرح زير داشته باشد:ها ميوجود ريسک نقدينگي در بانک

 ها به منظور پوشش ريسک نقدينگي مورد نیاز، مجبور به اخذ که بانکافزايش بدهي به بانک مرکزي، به طوري

 شوند.تسهیالت از بانک مرکزي مي
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 شود، براي تامین آن اقدام به فروش کاهش ارزش بازار سهام بانک، زماني که بانک با مشکل نقدينگي مواجه مي

ها، ارزش سهام بانک هم کاهش ارزش داراييکند، بنابراين با هاي خود به قیمتي کمتر از ارزش بازار ميدارايي

 يابد.کاهش مي

 هاي باالتر از ها مجبور به پذيرش هزينهشود تا بانکهاي تامین مالي، مواجه شدن با ريسک نقدينگي باعث ميهزينه

 افزايش ها، گاهي به منظورهاي معمول بازار براي تامین منابع مالي شوند. افزايش نرخ سود پرداختي به سپردهنرخ

  شود ها انجام ميها و جلوگیري از خروج آنسطح فعالیت و افزايش حجم تسهیالت پرداختي و يا براي حفظ سپرده

ها در مقابل ثابت شود. چنین افزايشي در هزينه تامین مالي از محل سپردهو باعث افزايش هزينه تامین مالي مي

 شود.جب کاهش سود عملیاتي بانک ميماندن يا کاهش نرخ سود دريافتي بابت تسهیالت مو

آوري و ها به علت رشد استفاده از فنهاي مختلف از جمله بانکهاي عملیاتي که سازمانهاي برگرفته از ريسکبعالوه زيان

افزايش ارتباطات میان مشتريان و بازارهاي سرمايه با آن درگیر هستند، به طور عمده ناشي از سرقت داخلي، سرقت خارجي، 

رايند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ايمني محیط کاري، فرايندهاي مرتبط با مشتريان، محصوالت و ف

 هاي فیزيکي و.. هستند.کار، آسیب به داراييوکسب
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