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 چکیده
 
 نظام جايگاه .دارند كشور یساختار اقتصاد در یمهم بسيار نقش ،یمال خدمات توليدكننده یاقتصاد یهابنگاه عنوان به بانكها

 در ینارساي و اختالل گونه هر كه است یطور آن، به یاقتصاد یهابخش بقيه یوابستگ و كشوری اقتصاد چرخه در یبانك
 وضع از كشور یاقتصاد وضعيت گرفتن فاصله نتيجه در و یاقتصاد یهابخش سایر عملكرد نامطلوب موجب بانكها، عملكرد

  .شد مطلوب خواهد

روی شبكه بانکی های پیشسو به سیاستگذاران شبكه بانکی در شناسایی چالشبررسی وضعیت موجود شبكه بانکی کشور از یک
ها در صنعت بانکداری کند تا جایگاه خود را در مقایسه با سایر بانکها کمک میکشور کمک نموده و از سوی دیگر به بانک

بردن به جایگاه هر بانک در شبكه بانکی کشور به سیاستگذاران آن بانک کمک خواهد نمود برای بهبود حلیل نمایند. پیکشور ت
جایگاه خود در شبكه بانکی کشور، راهبردهای مناسب در تعیین ترکیب سبد دارایی و سبد بدهی اتخاذ نموده و سالمت و ثبات 

 خود را بهبود بخشند.

ارزیابی  1395-1385، عملكرد شبكه بانکی کشور در دوره زمانی GMSوضوع در این مقاله با بكارگیری مدل با توجه به اهمیت م
برداری شود، بهرهها که هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری ایران منتشر میشود. به همین منظور از صورت مالی بانکمی

 خواهد شد. 

 بانکی ، سالمتGMSکلیدواژه: ارزیابی عملكرد، مدل 
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 مقدمه
از  روینادر گردش پول و ثروت جامعه برعهده دارند و از  ایکنندهییننقش تع یو خدمات یسسات مالؤها به عنوان مبانک

ف مختل یهادر رشد بخش تواندیها مثر بانکؤمطلوب و م یتفعال بنابرایندر اقتصاد هر کشور برخوردارند.  اییژهو یگاهجا
ها با بانک یلو تحل یههر کشور، تجز ینظام بانک در گذارد. یبر جا یآثار مهم ولیداتت یفیو ک یطح کمس یشو افزا یاقتصاد

ان وع بحرضمن آنکه تجربه وق گیرد،یصورت م ییکارا و عملكرد یابیارز ی،سهام، سودآور یابیمانند ارزش یمقاصد گوناگون
ه هرچه توج یتاقتصاد، اهم یبه بخش واقع یحران از بخش پولاز انتقال ب یو آثار مخرب ناش (2008-2007)سال یراخ یمال

 را آشكار ساخته است. ها عملكرد بانکارزیابی  تر بهیشب
های مرکزی فدرال رزرو آمریكا، بانکهای مرکزی نظیر ها تا بدانجا است که بسیاری از بانکاهمیت ارزیابی عملكرد بانک

ها انتشار عمومی ها طراحی نموده و به صورت ادواری گزارشیابی عملكرد بانکاتحادیه اروپا، چارچوب مشخصی را برای ارز
 است.GMS 1های پایه برای ارزیابی عملكرد شبكه بانکی مدل شود.یكی از مدلمی

عمل  طراحی کرده است  که به عنوان یک سیستم هشدار سریع 1980را در اواسط دهه  این سیستم فدرال رزرو آمریكا 
درواقع این مدل، یک سیستم  در اصل برای تشخیص ورشكستگی بانک در مراحل اولیه طراحی شده است. کند. مدلمی

 رح شكلشسازی است. چارچوب این مدل به های اروپایی نیز در حال پیادههشدار سریع اولیه است که توسط بسیاری از بانک
 ( است. 1)

 GMSچارچوب مدل  -1شكل 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   
1 Growth Monitoring System 

 GMSمدل 

بررسی ترکیب سبد 
 دارایی و بدهی

تجزیه وتحلیل رشد 
 اقالم صورت مالی 

گیری ریسک سبد اندازه
دارایی، بدهی و ریسک 

 ورشكستگی



   
 

در گام نخست، ضروری است ترکیب اقالم ، چارچوب کلی این مقاله به این شرح است. GMSباتوجه به چارچوب مدل 
مورد ترازنامه از منظر ترکیب سبد دارایی و بدهی وسود و زیان بررسی شود. در گام دوم، رفتار صورت مالی بانک از منظر رشد 

بندی و پیشنهادهای ن نیز جمعایدر پاشود. میریسک سبد دارایی و بدهی بررسی گیرد، در گام سوم می تجزیه و تحلیل قرار
 شود. سیاستی بیان می

که هرساله توسط مؤسسه عالی بانکداری  1395-1385های مجاز کشور دردوره زمانی به همین منظور از صورت مالی بانک
نهایی نبوده و اطالعات استخراج  1395کته حائز اهمیت این است که صورت مالی نشود، استفاده شده است. ایران منتشر می

ها، در با توجه به اهمیت نوع مالكیت بانکدهد. ارائه می 1395صورت تقریبی وضعیت شبكه بانکی کشور را در سال شده، به
 اند.بندی شده( گروه1های کشور به شرح جدول)عملكرد آنها، در این گزارش بانک

 های کشوربندی بانکگروه -1جدول 
 الحسنهقرض  دولتی تخصصی دولتی تجاری شدهخصوصی خصوصی

 الحسنه مهرقرض صنعت و معدن ملی تجارت اقتصاد نوین
 الحسنه رسالتقرض کشاورزی سپه ملت انصار

  مسكن بانکپست صادارت پارسیان
  ه صادراتتوسع  رفاه کارگران پاسارگاد

  توسعه تعاون   آینده
     دی

     سامان
     سرمایه

     سینا
     شهر

     کارآفرین
     زمینایران

     حكمت ایرانیان
     قوامین

     گردشگری
     خاورمیانه

     مهر اقتصاد
  

 پذیریو رقابت بررسی وضعیت نظام بانکی ایران در ترکیب اقالم ترازنامه
ها با تولید ناخالص داخلی ها، تناسب اندازه بانکدر این بخش با توجه به اهمیت ترکیب اقالم ترازنامه در ثبات و سالمت بانک

پذیری همچنین تحوالت رقابت شود.شود. همچنین ترکیب اقالم دارایی و بدهی شبكه بانکی کشور بررسی میاسمی بررسی می
 شود.شبكه بانکی کشور بررسی می

 های کشورمیزان دارایی بانک
که آمارهای  است اما از آنجا سسات پولی غیربانکی اختصاص یافتهؤهر چند بخش قابل توجهی از بازار پول کشور به م

بانک کشور مورد بررسی قرار گرفته است. تا  31  های عملكردیدرستی از وضعیت آنها وجود ندارد، در این گزارش شاخص
درصد تولید ناخالص داخلی در  125میلیارد ريال بوده که  16001495بانک مورد بررسی  31ع دارایی مجمو 1395پایان سال 

 این سال است. 
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 دارایی شبکه بانکی در مقابل نسبت دارایی به تولید ناخالص داخلی اسمی  -1نمودار 

 
 

 و نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مأخذ: ترازنامه و سود و زیان، موسسه عالی بانکداری

 

 
های مورد بررسی بوده و شاهد آن هستیم که از دهنده نسبت دارایی به تولید ناخالص داخلی بانک( نشان1نمودار شماره )

 1390از افت در سال ها از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است. از طرف دیگر بعد میزان دارایی بانک 1389تا  1387سال  
های اخیر به سرعت رشد که در سال -سسات پولی غیر بانکی ؤمجدداً افزایش یافته است. در صورتی که دارایی م 1395تا 

درصد خواهد  125از  سسات پولی و بانکی به تولید ناخالص داخلی به بیشؤبه این ارقام اضافه شود، نسبت دارایی م -اندکرده
 بود.  

های اخیر دهنده رشد نامتناسب بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد در سالها همچنین نشانط به دارایی بانکآمار مربو
 های بروز نابسامانی مالی را در کشور فراهم نماید.است که در صورت ادامه این روند ممكن است زمینه

در دوره در حالی که  است، افزایش یافتهدرصد  25ها در هر سال به طور متوسط های مورد بررسی دارایی بانکدر سال
درصد را تجربه نکرده است. هرچند نسبت دارایی به تولید ناخالص  8بخش حقیقی اقتصاد نرخ رشدی باالتر از  مورد بررسی

 زده اروپایی به( و هم از کشورهای بحراناست درصد 350این نسبت برای اتحادیه اروپا داخلی ایران هم از اتحادیه اروپا )
گذاری مناسبی برای ایجاد تناسب بین بخش پولی و سیاستتوجه به نرخ رشد آن الزم است،  اما با ،تر استمراتب پایین

 حقیقی اتخاذ گردد.

 و ترکیب سپرده ها نسبت به کل ترازنامهوضعیت سرمایه بانک
در ایران وضعیت سرمایه دهد، می ، نشانهای کشور استکه مربوط به وضعیت سرمایه و دیون بانک (2)در نمودار شماره 

رغم رشد بسیار زیاد ترازنامه از رشد بسیار های مورد بررسی علیها نسبت به کل ترازنامه آنها نامطلوب بوده و طی سالبانک
 درصد بوده است.  8 کمتر از های کشورنسبت سرمایه به دارایی بانک 1395ناچیزی برخوردار بوده است. در پایان سال 

 



   
 

 های کشوروضعیت سرمایه و دیون بانک -2دار نمو

 
 مأخذ: ترازنامه و سود و زیان، موسسه عالی بانکداری 

های بسیار سریع انجام شده که از جمله دالیل آن رشد نقدینگی در سال 1387ها به طور مشخص از سال رشد سپرده بانک
های اخیر است که عمده آن بدهی به بانک ها طی سالوند افزایشی سایر دیون بانکگذشته است. نکته قابل توجه دیگر ر

ها از بانک مرکزی است های اخیر استقراض بانکها است. در واقع یک مسئله قابل توجه در سالمرکزی و بدهی به سایر بانک
 نکی است. که یكی از دالیل آن، معوق شدن مطالبات آنها از بخش دولتی و تبادالت بین با

ها را سپرده مشتریان تشكیل داده ، با این حال وضعیت بخش شود که در ایران بخش عمده ترازنامه بانکمالحظه می
تواند در آینده بحران آفرین باشد و ممكن است در مواجهه با ها و سهم اندک سرمایه میپولی ایران از نظر ترکیب ترازنامه بانک

 ای مناسبی وجود نداشته باشد. یههای سرماچنین شرایطی حائل
های اخیر ترکیب سپرده از سپرده پایدار) سپرده سرمایه مدت دار( به سمت سپرده فرار تغییر جهت از سوی دیگر در سال

((. اگر چه سهم سپرده پایدار در ترکیب سپرده بیش از سهم سپرده فرار است، اما تغییر جهت 3داده است. )نمودار شماره )
توانند در تأمین مالی تسهیالت اعطایی داشته باشند، دارای اهمیت است. در ها میها از نظر نقشی که سپردهدهجذب سپر

های اخیر به های آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه خواهد ساخت. چنانچه در سالها را در دورهواقع ادامه این روند بانک
کنند که این مسئله خود آثار تورمی خاص خود ش از بانک مرکزی استقراض میهای کشور بیش از پیدلیل کاهش منابع، بانک

را خواهد داشت.
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 ترکیب اقالم سپرده -3نمودار 
 

 
 مأخذ: ترازنامه و سود و زیان، موسسه عالی بانکداری 

 های کشورترکیب دارایی بانک
های بانک اعم از سرمایه ای مشتریان تشكیل داده و سهم سایر داراییههای کشور را وامبخش عمده دارایی بانک

های کشور در صورت بروز نوسان در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد ها کمتر است. این ترکیب دارایی بانکها و مشارکتگذاری
 1388ساز باشد. البته از سال هها مسئلتواند برای بانکها منجر خواهد شد، میرکود در این بخش که به نکول مطالبات بانک

تواند حائز اهمیت باشد. تغییر ترکیب تر شده است که میها نسبت به تسهیالت سریعهای بانکبه بعد روند رشد سایر دارایی
د. از سازها را با افزایش ریسک بازار مواجه میها، بانکها نظیر سرمایه گذاریها از سوی تسهیالت به سمت سایر داراییدارایی

ها نیز با ثبات کمتری مواجه خواهد ها، سودآوری بانکها و مشارکتگذاریثباتی درآمد حاصل از سرمایهسوی دیگر با توجه بی
 شد.

 



   
 

 
 

 های کشوربانک ترکیب دارایی -4نمودار 
 

 
 مأخذ: ترازنامه و سود و زیان، موسسه عالی بانکداری 

 پذیری شبکه بانکی کشورمیزان رقابت گیریاندازه
شوند. شناسایی و های کشور بررسی میپذیری بانکپذیری در این قسمت میزان رقابتبا توجه به اهمیت موضوع رقابت

ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را تواند به سیاستگذاران و برنامهتشخیص وضعیت رقابتی بازار بانکی کشور می
بدون آگاهی از ساختار شبكه بانکی کشور، ایجاد تغییرات ساختاری و  ه سمت رقابتی شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند.ب

صرف هزینه به منظور پیشبرد سیستم بانکی کشور به سمت کارایی و رقابت بیشتر، ممكن است ناکارآمد بوده و نتیجه 
  مطلوب به دست ندهد.

 پذیری و سهم از بازارهای رقابتشاخص -2 جدول
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

 دارایی

CR2 
35 

35 34 33 31 26 25 24 23 24 

CR5 62 62 61 59 61 59 61 52 50 50.5 

HHI 1149 1084 1033 965 931 853 928 720 680 698 

 سپرده

CR2 36 37 34 36 31 29 29.7 26 24 24.7 

CR5 60 60.7 59 59.8 60 54 53 48 47 46 
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HHI 1166 1136 1055 1116 949 837 794 698 682 689 

 تسهیالت

CR2 33 36 34 31 29 27 27 25 24 25 

CR5 62 62 61 58 62 58 57 52 51 50 

HHI 1128 1120 1050 946 928 859 853 752 726 730 

مطالبات 
 غیرجاری

CR2 35 37 34 34 32 32 12 9 10 5 

CR5 61 55 44 44 42 52 20 18 23 12 

 محاسبات محققینمأخذ: 

 1394-1385های تمرکز ساختار بازار بانکی بر حسب دارایی، سپرده و تسهیالت در سالهای شاخص (2)ول در جد
سهیالت محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می شود سهم دو بانک بزرگ و پنج بانک بزرگ کشور از دارایی، سپرده و ت

در دوره مذکور دارای روند نزولی است. همچنین شاخص تمرکز هرفیندال نیز در دوره مذکور روند کاهشی داشته است. 
ها و تسهیالت بیشترین رغم روند کاهشی این دو شاخص، همچنان سهم دو بانک و پنج بانک بزرگ کشور در سپردهعلی

های های بزرگ کشور، سایر بانکبزرگ کشور یا نکول نامتعارف در بانک هایاست. بنابراین خروج ناگهانی سپرده از بانک
 سازد.کشور را به دلیل ارتباط سیستماتیک آنها با یكدیگر، دچار چالش می

 
 پذیری و سهم از بازارهای رقابتشاخص -3جدول 
 

  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

 سرمایه

CR2 32 24 23 20 18 17 29 13 14 19 

CR5 59 47 47 44 40 43 50 44 41 43 

بدهی به 

 بانک مرکزی

CR2 39 30 35 33 36 18 28 30 19 24 

CR5 63 54 66 63 72 73 78 71 65 69 



   
 

اعتبارات 

 اسنادی

CR2 55 55 33 32 23 16 8 2 2 4 

CR5 75 77 64 65 56 48 16 19 21 9 

ضمانت 

 نامه ارزی

CR2 58 59 51 53 57 63 76 .... .... .... 

CR5 82 79 71 77 75 81 88 .... .... .... 

 محاسبات محققینمأخذ: 

سهم از بازار دو بانک و پنچ بانک بزرگ کشور در مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی و فعالیت ( 3( و )2)در جدول
بات غیرجاری در دوره مورد بررسی کاهشی بوده است،  ارزی بیان شده است. همانطور که مشاهده می شود،  روند مطال

ها برای شناسایی بهتر مشتریان بوده و از طرف دیگر به دلیل کاهش عرضه بانک دلیل تالش اینروندکاهشی از یک طرف به
بوده است. با توجه به  ها نیز دارای روند نزولیها بوده است. از سوی دیگر سهم آنها از سرمایه بانکگروه از بانک اعتبارات این

ها را با مخاطره تواند کفایت سرمایه بانکدرصد است، روند کاهشی سرمایه می 50ها بیش از اینکه سهم این گروه از بانک
 مواجه سازد.

بانک  5درصدی  69درصدی دو بانک بزرگ و سهم   24سهم بدهی به بانک مرکزی نیز روند کاهشی داشته است. اما سهم 
های بزرگ کشور با ها بیانگر این است که بانکمدت بودن این نوع بدهیبا توجه به موقتی و کوتاه 1394در سال  بزرگ کشور

بحران نقدینگی مواجه هستند .سهم از بازار این دو گروه بانکی در اعتبارات اسنادی و در ضمانتنامه ارزی افزایش داشته است، 
های خارجی نامه ارزی، به دلیل داشتن روابط بیشتر با بانکعتبارات اسنادی و ضمانتاما تمرکز بیشتر این دو گروه بانکی بر ا

های کشور در معرض پذیرش ریسک سطح باالی ارز ناشی از و حمایت از بیشتر از معامالت ارزی مشتریان، بیش از سایر بانک
 ها قرار دارند. های باز ارزی و عدم تطابق سررسیدوضعیت

 شبکه بانکی کشور  ارایی و بدهیرشد اقالم سبد د
رشد اقالم سبد دارایی و بدهی بر سالمت شبكه بانکی اثر گذار است. با توجه به رشد اقالمی نظیر رشد دارایی، تسهیالت 

های آتی با چه توان پیش بینی نمود که بانک در دورهاعطایی، سرمایه، سپرده فرار و ترکیب دارایی درآمدزا و غیر درآمدزا، می
های کشور تواند بر سالمت بانکشرایطی از منظر سالمت بانکی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه رشد متغیرهای مذکور می

به همین اثرگذار باشد، در این بخش سعی شده است، رشد متغیرهای مذکور در شبكه بانکی کشور مورد بررسی قرار گیرد. 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 1395و  1394-1390، 1389-1385دوره زمانی ها در سه های صورت مالی بانکمنظور داده

دوره ها( در پایان ها بر حسب اندازه بانک )میزان داراییبا توجه به اهمیت اندازه بانک در عملكرد بانک ابتدا رتبه بانک
هر بانک بر شاخص قیمت منظور ار دارایی به قیمت ثابت، تقسیم دارایی بیان شده است. 4در جدول  1390-1394

به  1394-1390به قیمت جاری و ثابت ، رشد دارایی در دوره  است. منظور از رشد دارایی 1394کننده در انتهای دوره مصرف
ها در شود، بانک ملت از نظر داراییمشاهده می 4طور که در جدول همان است. به قیمت جاری وثابت  1389-1385دوره 

را داشته است. به  سومای رتبه باشد، اما از نظر درآمد خالص بهرهبانکی کشور دارای رتبه اول می گروه همگن و در شبكه
 عبارت دیگر این بانک متناسب با اندازه نتوانسته است درآمد خالص بهره ای کسب نماید.

 



 
 

11 
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 ها د رداراییبانکرتبه  -4جدول 
 

 نام بانک
رتبه در شبكه 

 بانکی
رتبه در گروه 

 همگن
 هاجمع دارايي

دارایی به 
 قیمت ثابت

رشد 
 دارایی

رشد دارایی به 
 قیمت ثابت

 1 1 ملت
1291454/2

6 
7779/84 177/16 -3/16 

 1 2 ملی
1235318/1

2 
7441/68 116/30 -24/42 

 39/81 300/14 5618/97 932749/80 1 3 مسكن
 12/57 222/18 5581/67 926557/43 2 4 صادرات
 19/53- 130/32 4796/91 796287/08 3 5 تجارت
 20/43- 127/74 3152/91 523383/80 2 6 سپه

 7/49- 164/78 3030/68 503092/61 2 7 کشاورزی
 13/65- 147/14 2838/58 471204/20 1 8 پارسیان
 37/66 293/99 2259/17 375021/60 2 9 پاسارگاد
     2179/25 361755/40 3 10 قوامین

صادنوياقت
 ن 

11 4 291582/97 1756/52 213/19 9/43 

رفاه 
 کارگران

12 4 281123/21 1693/51 311/12 43/64 

 674/64 2117/06 1413/38 234620/75 5 13 آینده
صنعت و 

 معدن
14 3 203992/13 1228/87 216/47 10/57 

 36/91 291/83 1118/92 185740/95 6 15 سامان
 17/64- 135/73 976/47 162094/00 7 16 انصار

توسعه 
 صادرات

17 4 124072/68 747/43 202/38 5/65 

 35/58 288/05 725/67 120461/60 8 18 سینا
 80/17 415/67 709/28 117740/80 9 19 سرمایه
 119/82 529/15 702/79 116663/81 10 20 شهر

 3/61 196/55 568/94 94444/01 11 21 کارآفرین
 650/79 2048/81 555/58 92226/97 12 22 دی

     316/78 52585/80 13 23 گردشگری
ایران 

 زمین
24 14 52521/20 316/39     

توسعه 
 تعاون

25 5 40215/40 242/26 174/13 -4/22 

 30/05 272/22 240/83 39977/20 15 26 مهر
 21/76 248/48 219/37 36414/83 3 27 پست بانک

     196/94 32692/40 16 28 رسالت



   
 

     149/01 24735/68 17 29 خاورمیانه
حكمت 

 ایرانیان
30 18 16114/20 97/07 177/78 -2/94 

شبكه 
 بانکی

  9661640/8
4 

58202/6
6 

215/57 10/26 

 محاسبات محققینمأخذ: 

 300اند. رشد ها دارای رشد دارایی بودهآینده و دی، بیش از سایر بانک بانکهای نوپا نظیر بانکهای خصوصی، بین بانک
 درصدی دارایی بانک مسكن ناشی از رشد بیش از شبكه بانکی در تسهیالت اعطایی بوده است.

، تجارت، سپه، های ملی، ملتز این است که بانکحاکی ا 1394-1390دوره ها به قیمت ثابت در بانک بررسی رشد دارایی
اند. به عبارت دیگر خود را با توجه به نرخ تورم از دست داده ارزش داراییتوسعه تعاون، حكمت، انصار و پارسیان کشاورزی، 

اند ارزش دارایی خود را با توجه به نرخ ای کاهش یافته است، به طوری که نتوانستهها به میزان قابل مالحظهارزش دارایی
است. به عبارت دیگر شبكه  داشته  مثبتدر کل شبكه بانکی رشد  دوره مورد بررسی ارزش دارایی در اماتورم حفظ نمایند. 

 است. حفظ کردهبانکی کشور با وجود تورم باال، ارزش دارایی خود را 
 1395رشد دارایی در سال  -5جدول 

رتبه در  نام بانک
 شبكه بانکی

رتب
ه در 
گروه 
 همگن

دارایی در سال  هادارایی
 به قیمت ثابت  1395

رشد دارایی 
 1394نسبت به سال 
 )درصد(

رشد دارایی به 
قیمت ثابت نسبت به 

 )درصد( 1394سال  

 -05/15 -8/1 41/7013 1710149 1 1 ملت
 -2/3 7/11 70/6733 1641944 1 2 ملی

 2/12 6/29 17/5586 1362131 2 3 صادرات
 -1/4 7/10 07/5107 1245307 1 4 مسکن
 -7/4 03/10 75/4849 1182564 3 5 تجارت

 -43/4 4/10 96/3118 760527.6 2 6 سپه
 65/0 2/16 32/2747 669906 1 7 پارسیان 

 -6/8 4/5 62/2650 646326 2 8 کشاورزی
 21/2 07/18 67/2273 554409.6 2 9 پاسارگاد

 7/3 8/19 77/2223 542244 3 10 مهر اقتصاد
 06/25 4/44 85/2215 540312 4 11 قوامین

 5/14 2/32 22/1900 463350 4 12 رفاه کارگران 
 84/0 5/16 32/1722 419970 5 13 اقتصادنوین 

صنعت و 
 معدن

14 3 289226.4 13/1186 02/4 9/9- 

 -4/2 6/12 66/1134 276675.6 6 15 سامان
 1/42 2/64 95/1109 270650.4 7 16 شهر

 8/16 9/34 33/1039 253430.4 8 17 انصار 
 8/4 1/21 60/771 188148 9 18 سینا

 15/0 6/15 99/719 175562.4 10 19 سرمایه

توسعه 
 صادرات

20 4 157238.4 84/644 2/6- 8/18- 
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 5/28 4/48 95/587 143365.2 11 21 دی
 -9/3 9/10 79/562 137230.8 12 22 کارآفرین

 2/66 08/92 98/399 1710149 13 23 ایران زمین
 02/44 3/66 35/375 1641944 14 24 گردشگری

الحسنه قرض
 رمه

25 1 1362131 06/253 5/35 2/17 

 6/35 6/56 249 1245307 5 26 توسعه تعاون
 9/17 2/36 03/235 1182564 2 27 رسالت

 7/7 5/24 05/225 760527.6 3 28 پست بانک
 3/23 5/42 77/155 669906 15 29 خاورمیانه

حکمت 
 ایرانیان

30 16 646326 19/108 7/43 4/24 

... ..... شبكه بانکی
.... 

554409.6 5/57901 5/12 5/2- 

 محاسبات محققینمأخذ:  

طور که مشاهده دهد. هماننشان می1394-1390در دوره ای های کشور را بر اساس درآمد خالص بهرهرتبه بانک 6جدول 
ه حائز اهمیت باشد. نکتهای کشور دارای رتبه اول میهای گروه همگن و هم بین بانکهم بین بانک صادراتشود، بانک می

ها دارد، اما از نظر درآمد های خصوصی رتبه اول را از نظر داراییاین است که بانک پارسیان با وجود اینکه در میان بانک
ای باالتر رغم داشتن درآمد بهرهرا در گروه همگن دارد. بانک پارسیان علی  8شبكه بانکی کشور و رتبه  18ای رتبه خالص بهره
ای از درآمد خالص ها و در نتیجه افزایش شدید هزینه بهرههای خصوصی، اما به دلیل افزایش شدید سپردهه بانکاز تقریباً هم

طور که رتبه اول را از های مسكن، ملی و ملت همانها برخوردار است. بانکای کمتری در مقایسه با این گروه از بانکبهره
اند. در شبكه بانکی ای نیز به ترتیب رتبه اول و دوم را داشتهدرآمد خالص بهره اند، از نظرنظر دارایی در گروه همگن داشته

ای رتبه دوم و اما از نظر درآمد خالص بهرهدر دوره مورد بررسی داشته ها را دارایی سومکشور بانک مسكن با وجود اینکه رتبه 
را  سومای رتبه ها دارد، اما از نظر درآمد خالص بهرهیبانک ملت با وجود اینکه رتبه اول شبكه بانکی کشور را از نظر دارای

ای هاست. بیشترین رشد درآمد خالص بهرهای در این بانکداراست. عمده دلیل این تغییرات ناشی از افزایش هزینه بهره
بودن از نظر غم بزرگرهای ملت و پارسیان علیای است. بانکبرابری در درآمد بهره 5/1مربوط به بانک ملی، ناشی از افزایش 

 اند.ای مواجه شدهدارایی با رشد منفی در درآمد خالص بهره
 

 1394 -1390ای در سال رشد درآمد خالص بهره -6جدول 
 

 نام بانک
رتبه 
در شبكه 

 بانکی
 ایدرآمد خالص بهره رتبه در گروه همگن

-85ای نسبت به رشد درآمد خالص بهره
89 

 126/95 44265/50 1 1 راتصاد
 354/85 40612/74 1 2 مسكن
 125/70 33920/74 2 3 ملت
 13/09 25839/67 1 4 ملی

کشاورز
 ی

5 2 21525/97 131/55 



   
 

 72/08 18854/64 3 6 تجارت
 111/93 16835/02 2 7 سپه

 312/50 15022/20 1 8 پاسارگاد
صنعت و 

 معدن
9 3 10391/30 276/95 

   8940/60 2 10 قوامین
   8184/00 3 11 آینده
رفاه 
 کارگران

12 4 8176/24 173/29 

اقتصادنو
 ين 

13 4 7801/11 106/85 

 299/64 6413/25 5 14 سرمایه
 123/19 5604/41 6 15 انصار

توسعه 
 صادرات

16 4 4872/60 168/46 

 186/18 4649/35 7 17 کارآفرین
 25.11- 4551/50 8 18 پارسیان

 202/26 4007/00 9 19 سینا
 71/80 2501/98 10 20 سامان
ایران 

 زمین
21 11 2431/20   

 111/78 2337/92 12 22 مهر
توسعه 

 تعاون
23 5 1471/00 106/17 

پست 
 بانک

24 3 1279/45 134/41 

خاورمیان
 ه

25 13 1160/28   

   968/37 14 26 دی
 34/41- 756/89 15 27 شهر

   741/20 16 28 رسالت
مت حك

 ایرانیان
29 17 591/01 293/68 

گردشگر
 ی

30 18 -78/80   

شبكه 
 بانکی

  
277015/01 142/17 

 محاسبات محققینمأخذ: 
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 1395ای در  سال رشد درآمد خالص بهره -7جدول 
 

رتبه در  نام بانک
 شبکه بانکی

رتبه در گروه 
 همگن

رشد درآمد خالص 
 1394نسبت به سال 

 3/26 4 1 اقتصادنوین 
 4/2 1 2 مسکن

 6/653 1 3 صادرات
 9/39 2 4 کشاورزی

 -1/32 2 5 ملت

 8/889 1 6 الحسنه مهرقرض
 007/16 1 7 سپه
 9/927 2 8 ملی

 4/4 1 9 پاسارگاد
 9/120 2 10 قوامین
 -2/31 3 11 تجارت

 05/7 3 12 صنعت و معدن
 8/32 3 13 سرمایه

 -9/13 4 14 رفاه کارگران 
 2/34 5 15 انصار 

 4/30 4 16 توسعه صادرات
 07/53 6 17 مهر اقتصاد
 2/12 7 18 کارآفرین

 8/79 5 19 توسعه تعاون
 -1/37 8 20 سینا

 8/27 9 21 سامان
 3/106 10 22 ایران زمین
 -4/21 11 23 گردشگری
 5/89 2 24 رسالت

 5/4 12 25 خاورمیانه
 -2/3 3 26 پست بانک

 8/132 13 27 حکمت ایرانیان
 -6/106 14 28 شهر
 -1/125 15 29 دی

 -8/111 16 30 پارسیان
 1/28 ..... ..... شبکه بانکی

 

 محاسبات محققینمأخذ: 



   
 

 
ای آنهاوجوددارد. برای ها و رشد درآمد خالص بهرهشود که آیا تناسبی بین رشد دارایی بانکحال این سؤال مطرح می

ترسیم شده است.  1395سال   و 94-1390دوره  ای خالص دررشد دارایی در مقابل رشد درآمد بهرهال، به این سؤ پاسخ
مشخص شده قرار دارند. به این مفهوم که  1ها در ناحیه نرمالشود، عمده بانکمشاهده می 6و  5های طور که در نمودارهمان
ها بزرگ رغم اینکه بانکدارایی وجود دارد. اما در سایر نقاط علی لص بهره ای و اندازهابطه قابل قبول بین رشد درآمد خایک ر

های ملی، مسكن، صادرات و پارسیان. در واقع این اند، نظیر بانکای اندکی را تجربه کردههستند اما رشد درآمد خالص بهره
شد دارایی در مقابل رشد درآمد خالص بانکها نتوانسته اند از دارایی، به طور متناسب سود کسب نمایند. با توجه به نمودار ر

ای ها در ناحیه نرمال قرار دارند. به عبارت دیگر رشد دارایی با رشد درآمد خالص بهرهتوان بیان نمود، عمده بانکای میبهره
ی مواجه اها با رشد اندکی در درآمد خالص بهرهرغم رشد باالی داراییهایی نیز وجود دارند که علیهماهنگ است اما بانک

 .اندای مواجه شدهرآمد خالص بهرهدرصدی در د 100اند اما با رشد بیش از اند یا با وجود اینکه رشد دارایی اندکی داشتهشده

 

 (1395ای)سال اندازه و رشد دارایی در مقابل رشد درآمد خالص بهره  -5نمودار 
 

 

                                                                                                                                                                                   
رآمبد دیبی و همچنبین رشبد ای متناسبب ببا انبدازه داراشد دارایی و رشد درآمد خالص بهرهدر این گزارش منظور از بخش نرمال بخشی است که در آن ر -1

 دات پبرت  ن مشباهتوان آنها را به عنواکه می اندهای غیرنرمال در نظر گرفته شدهای متناسب با رشد دارایی است. سایر نقاط به عنوان بخشخالص بهره
 در نظر گرفت.



 
 

17 
 

17 

 

 محاسبات محققینمأخذ: 

 (94-1390ای)اندازه و رشد دارایی در مقابل رشد درآمد خالص بهره  - -6نمودار 
 

 



   
 

 

 
 محاسبات محققینمأخذ: 

 
ای همراستا نیست، ضروری است، رشد با توجه به اینکه در برخی از بانکها رشد دارایی با رشد درآمد خالص بهره

های غیر درآمدزا  نیز مالحظه نمود. به این های درآمدزا و در مقایسه با داراییرا حتماً از ناحیه رشد دارایی هاهای بانکاییدار
شود ای مواجه بوده است، این فرضیه تقویت میها  با رشد اندکی در درآمد بهرههای تعدادی از بانکمعنا که وقتی رشد دارایی

های ثابت و اموال های غیر درآمدزا)نظیر داراییگیری دارای رشدهای نامتعارفی در دارایین نتیجههای مشمول ایکه بانک
های درآمدزا)تسهیالت، سرمایه گذاری ها و ...( مواجه هستند. همانطور که در غیر منقول، نقد و ...( در مقایسه با دارایی

های اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، دی، رفاه، صنعت و معدن و انکها به جز بشود،در اغلب بانکمشاهده می 7نمودار شماره 
کشاورزی، رشد دارایی غیردرآمدزا بیش از رشد دارایی درآمدزا بوده است. در این گزارش دارایی درآمدزا شامل تسهیالت 

باشد. دارایی انک مرکزی میها، اوراق مشارکت، مطالبات از شبكه بانکی و مطالبات از بها و مشارکتگذاریاعطایی، سرمایه
شود، در میان مشاهده می 7همانطور که در نمودار  ها است.غیردرآمدزا نیز شامل دارایی نقد، دارایی ثابت و سایر دارایی

ها با رشد دارایی غیردرآمدزا مواجه شده است. باید توجه نمود، عمده های کشور، بانک رفاه کارگران بیش از سایر بانکبانک
ها شامل وثایق ملكی، ودیعه بابت ها است. سایر داراییدارایی غیردرآمدزا در این بانک مربوط به رشد سایر داراییرشد 

رسد رشد وثایق ملكی در باشد. به نظر میامتیاز تلفن، حق طبع چک و سایر می های استیجاری، ودیعه بابت حقساختمان
درصدی در دارایی ثابت و  167رآمدزا داشته است. دی نیز به دلیل رشد این بانک بیشترین نقش را در رشد دارایی غیرد

ها، با رشد دارایی غیردرآمدزا بیش از رشد دارایی درآمدزا همراه درصدی در سایر دارایی 83توسعه تعاون به دلیل رشد 
 اند.بوده

آمدزا را در مقابل رشد دارایی درآمدزا زمین و دی بیشترین رشد دارایی غیردرهای ایرانهای خصوصی، بانکدر میان بانک
اند. در میان ها، همراه بودهدرصد در سایر دارایی 155درصد در دارایی ثابت و  202اند. این دو بانک به ترتیب با رشد داشته
 505به ترتیب اند که عمدتاً مربوط به رشد های دولتی، بانک سپه و پست بانک بیشترین رشد دارایی غیردرآمدزا را داشتهبانک

 درصد در دارایی ثابت بوده است.  325درصد و 
 

 (1395رشد دارایی درآمدزا در مقابل رشد دارایی غیر درآمدزا)  -7نمودار 
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 محاسبات محققینمأخذ: 

 
شد دارایی درآمدزا بیش از ها به جز تجارت، سینا، سرمایه، سامان دارای ر( همه بانک8)نمودار 94-1390اما در دوره 

درآمدزا قطعاً اثر  ها در مقایسه بر رشد داراییرشد بیشتر دارایی غیر درآمدزا در برخی از بانک اند.رشد دارایی غیردرآمدزا بوده
ت های سالمها که یكی از شاخصها خواهد داشت. بنابراین جهت بهبود سودآوری بانککاهنده بر سودآوری این گروه از بانک

   ها ضروری است  بر لزوم کاهش داراییهای غیر درآمدزا )غیر منقول و ... ( توجه نمایند.رسد بانکبانکی است به نظر می
 
 

 (1394-1390رشد دارایی درآمدزا در مقابل رشد دارایی غیر درآمدزا) -8نمودار 
 

 
 محاسبات محققینمأخذ: 

 



   
 

ای، ضروری است وضعیت بانک از منظر ریسک نقدینگی مورد رشد دارایی در مقابل رشد درآمدبهرهپس از بررسی تناسب 
های نقدشونده عدم تناسب دارایی تواند در معرض ریسک نقدینگی قرار دهد،تحلیل قرار گیرد. یكی از مواردی که بانک را می

های نقدشونده متناسب با رشد سپرده فرار است یا داراییاست که آیا رشد  این سؤال مطرح  در مقابل سپرده فرار است. حال
بررسی  1394-1390و در دوره  1395های نقدشونده در سال به همین منظور رشد سپرده فرار در مقابل رشد دارایی خیر؟

 شده است.
اند، دارای رشد سپرده فرار کمتر از متوسط شبکه هایی که در ناحیه یک و دو قرار گرفتهبانک 4با توجه به نمودار 

اند، دارای رشد دارایی نقد بیش از متوسط شبکه بانکی هستند. هایی که در ناحیه یک و سه قرار گرفتهبانکی و بانک
ای کمتر از شبکه بانکی خواهند بود، اما به دلیل دارای رشد هزینه بهرههایی که در ناحیه یک قرار دارند، اگر چه بانک

هایی شوند. بانکهای آتی مواجه نگهداری دارایی نقد بیش از متوسط شبکه بانکی، ممکن است با کاهش سود در دوره
ه بانکی برخوردار هستند، در اند به دلیل اینکه از رشد سپرده فرار بیش از متوسط شبککه در ناحیه سه و چهار قرار گرفته

هایی که در ها در دوره های آتی با ریسک نقدینگی بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین بانکمقایسه با سایر بانک
ناحیه سه قرار دارند، علی رغم اینکه از رشد سپرده فرار بیش از متوسط شبکه بانکی برخوردار هستند، اما دارایی نقد 

 ها را ندارند.      این نوع سپردهالزم برای پوشش 
 

 های نقدشوندهرشد سپرده فرار در مقابل رشد دارایی -9نمودار 

 (1395های نقدشونده)رشد سپرده فرار در مقابل رشد دارایی

 

 (1394-1390نقدشونده در مقابل رشد سپرده فرار)رشد دارایی
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 محاسبات محققینمأخذ: 

این است که مشخص شود آیا بانکها متناسب با رشد دارایی ریسککی) تسکهی ت اعیکایی(  10هدف از رسم نمودار 
هایی که در ناحیکه یکک و چهکار قکرار دارنکد، دارای شود، بانکاند، سرمایه جذب نمایند. همانیور که مشاهده میتوانسته

هکا بکا ریسکک اعتبکاری نکابراین در مقایسکه بکا سکایر بانکرشد تسهی ت اعیایی بیش از متوسط شکبکه بکانکی هسکتند، ب
هایی که در ناحیه سه و چهار  قرار دارند، نیز از رشد حقکو  صکاحبان های آتی مواجه خواهند بود. بانکبیشتری در دوره

ابکل هکا را در مقسهام بیش از متوسط شبکه بانکی برخوردارند. اگر چه این موضکوع قکدرت حظا کت ایکن گکروه از بانک
دهد، اما سودآوری آنها به دلیل وجود منابع راکد در بانکک ممککن اسکت بکا ککاهش مواجکه های احتمالی افزایش میزیان

هایی که در ناحیه دو قرار دارند، ضمن اینکه دارای رشد حقو  صاحبان سکهام شود، بانکشود. در این میان مشاهده می
هکا رشکد درآمکد ی ت اعیایی کمتر نیز برخوردارنکد. ایکن گکروه از بانککمتر از متوسط شبکه بانکی هستند، از رشد تسه

 150هکایی وجکود دارنکد ککه علکی رغکم اینککه رشکد بکاالی اند. در این میان بانکای اندکی را نیز تجربه کردهخالص بهره
هکا یکا برخکی از بانکاند. اند، اما رشد اندکی در تسکهی ت اعیکایی داشکتهدرصد را در حقو  صاحبان سهام تجربه کرده

درصد، رشد چندانی در حقو  صاحبان سکهام نداشکته و سکبد دارایکی پکر ریسکک دارنکد.  80ضمن افزایش رشد بیش از 
اگرچه به دلیل رشد باالی تسهی ت ممکن است، سودآوری آنهکا بهبکود یابکد، امکا ریسکک اعتبکاری نیکز افکزایش خواهکد 

سکهام، ممککن اسکت در مخکاعره عکدم پوشکش ریسکک اعتبکاری قکرار  داشت و به دلیل رشد نامتناسب حقکو  صکاحبان
 گیرند. 



   
 

 رشد داریی ریسکی در مقابل رشد سرمایه -10نمودار 

 (1395رشد دارایی ریسکی در مقابل رشد سرمایه)

 

 (1394-1390رشد دارایی ریسکی در مقابل رشد سرمایه)

 

 محاسبات محققینمأخذ: 
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 گیری ریسک سبد دارایی، بدهی و ریسک ورشکستگیازهاند
 

بررسی  1395-1385های اصلی سبد دارایی، بدهی و سود و زیان شبكه بانکی کشور در دوره در این قسمت ابتدا مشخص
 شوند.ای محاسبه و تحلیل میهای ترازنامهشده و سپس ریسک

 های سبد دارایی و ریسک مرتبط با آنمشخصه
های کشور یک تغییر را در توان استنباط نمود این است که بانکهای کشور مید ترکیب سبد دارایی بانکآنچه در مور

های کشور را با ترکیب سبد دارایی خود از سمت تسهیالت اعطایی به سمت سایر اقالم داشته است، اگر چه این موضوع بانک
ترین قلم دارایی به دلیل کاهش سهم تسهیالت اعطایی که عمدهسازد، اما های آتی مواجه میکاهش ریسک اعتباری در دوره

 های آتی مواجه خواهند شد.آوری در دورهدرآمدزا است، با کاهش سود
گذاریها و مشارکتها ترین آن را سرمایهها که عمدهدر دوره مورد بررسی اکثر بانکها به سمت بازار بین بانکی یا سایر دارایی

کند، اند. به عبارت دیگر بنا به شرایط حاکم بر اقتصاد کالن کشور که رکود تورمی را تجربه میردهدهند روی آوتشكیل می
دهند به جای اعطای تسهیالت به بخش غیر بانکی، به بخش بانکی تسهیالت اعطا نمایند که مطالبات از بانکها ترجیح می

دیگر با افزایش سرمایه گذاریها بانکها ریسک بازار را  شبكه بانکی هم زود بازده بوده و هم ریسک کمتری دارد. از سوی
 نمایند.جایگزین ریسک اعتباری می

اند، به طوریكه بیش از سایر بانکها سهم تسهیالت گریزانه تر عمل کردههای نوپا در مقایسه با سایر بانکها ریسکبانک
گذاریها در سبد دارایی این گروه از بانکها رو به ایهاند. از سوی دیگر سهم سرماعطایی را در سبد دارایی خود کاهش داده

ها باعث تغییر نوع ریسک بانکها از ریسک افزایش است. اگرچه تغییر سبد دارایی از  تسهیالت اعطایی به سمت سایر دارایی
ریت مناسب ریسک شود که آیا این گروه بانکی از مدیشود، اما این سوال مطرح میگذاری میاعتباری به سمت ریسک سرمایه

 ثباتی مواجه خواهد شد. مند هستند. در صورت عدم مدیریت ریسک بازار، سودآوری این گروه بانکی با بیبازار بهره
های غیر درآمدزا در دوره مورد بررسی مواجه های درآمدزا به سمت داراییهای کشور با تغییر رویكرد بانکها از داراییبانک

های های بلندمدت در بانکسهم دارایی ند قطعاً اثر منفی بر سودآوری بانکهاخواهد داشت. از طرف دیگراند. ادامه این روبوده
شود، اما اگر بانک های کوتاه مدت اگر چه از منظر سودآوری این ترکیب باعث بهبود سودآوری میکشور بیش از سهم دارایی

ن است، با کسری نقدینگی مواجه گردد. از سوی دیگر روند نزولی از بدهی پایدار الزم برای پوشش آن برخوردار نباشد، ممك
 های آتی شبكه بانکی کشور را با کاهش سودآوری مواجه خواهد ساخت.دارایی بلندمدت در دوره

های کشور در حال افزایش و دارایی های نقد در حال کاهش است. اگرچه افزایش های غیر نقد در بانکهمچنین دارایی
های نقد در صورت رشد بیشتر سپرده فرار شود، اما کاهش داراییها میغیر نقد باعث افزایش سودآوری بانک هایدارایی

های کشور با کمبود نقدینگی مواجه شوند. کاهش تسهیالت اعطایی نیز اگرچه باعث کاهش مطالبات شود بانکباعث می
مدت، سودآوری ای بانکها داشته است که ادامه این روند در بلندهغیرجاری خواهد شد، اما از سوی دیگر اثر منفی بر درآمد بهر

بانکها را کاهش خواهد داد. از آنجا که سود بانک یكی از منابع تأمین دارایی بانک است، بنابراین با کاهش سود، توان بانکها 
 برای ایفای تعهدات کاهش خواهد یافت.

به این د دارایی در دوره مورد بررسی دارای روند صعودی است. ریسک سب شود.مشاهده می 8در جدول همانطور که  
های کشور متناسب با درصد است. یعنی بانک 100ترتیب که نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام دارای مقادیر بیش از 

صوصی و تخصصی های خشونده به کل سپرده در بانکاند سرمایه جذب نمایند. از طرف دیگر روند نقددارایی خود نتوانسته
بنابراین این  های نقد شونده نیستند.های کشور با متناسب با سپرده دارای داراییدارای روند صعودی است اما سایر بانک

 های آتی ریسک سبد دارایی آنها را افزایش خواهد داد. موضوع در دوره
 

 
 



   
 

 ریسک سبد دارایی)درصد( -8جدول 

 راییداریسک سبد 
 های نقد به کل سپردهنسبت دارایی نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام

85-89 90-94 95 85-89 90-94 95 
  18/45 14/27 7/10 2465  1658/56 1653/36 اقتصادنوين 

  5/05 17/75 6/96 1903  1604/23 1434/90 پارسیان
  0/77 21/93 28/85 779  656/72 728/77 پاسارگاد

  0/98 25/76 18/01 2653  1899/94 1833/86 سامان
  0/31 15/33 18/91 3470  2084/94 530/02 سرمایه

  0/57 22/32 10/32 1312  1063/12 1243/82 سینا
  1/05 20/85 19/30  869 711/28 953/52 کارآفرین

  0/55 7/47 26/53 1885  1685/67 2272/41 انصار
  0/7 8/99   5035  1720/20   ایران زمین

  0/17 3/91 146/44 6685  3485/29 411/93 آینده
  4/8 30/64 13/78 798  391/03 262/49 حكمت ایرانیان

  0/62 15/84   785  493/36   خاورمیانه
  8/08 25/15 59/23 2552  1321/45 192/55 دی

   20/02 103/61   1726/20 676/01 شهر

 10438/19   رسالت
 9140

1   11/31 0/49  
 1/47  54/39 499/76  346 258/00 119/84 مهر

  0/55     6437  4602/37   قوامین
  0/31 12/34   2294  1344/29   گردشگری

 4/85  18/28 14/60 1947  1316/08 987/62 بانکهای خصوصی
  1/13 11/45 23/56 3087  1857/58 1645/39 پست بانک

  2/29 10/18 11/51  1077 1060/50 1837/01 سپه
  1/72 10/93 12/24  2127 1793/55 1717/94 ملی

  1/85 10/74 12/21 1654  1686/93 1749/06 بانکهای تجاری
  0/49 24/86 28/51 715  652/95 285/07 صنعت و معدن

  0/95 15/26 9/54  3962 2774/41 1936/75 کشاورزی
  1/18 11/34 7/81  2782 2271/15 1952/58 مسكن

  2/48 49/33 80/55  528 354/09 240/03 توسعه صادرات
  0/96 17/74 71/12  1491 707/44 291/01 توسعه تعاون

  1/15 16/69 13/04 1682  1375/42 842/07 بانکهای تخصصی
  0/84 14/26 16/54 1735  1490/31 1788/65 تجارت

  0/9 8/60 9/12  1225 1230/30 4207/46 رفاه کارگران
  1/23 12/03 21/88  1535 1229/38 1255/81 صادرات

  1/54 19/76 18/61  2453 2017/27 2360/39 ملت
  1/42 15/08 17/80  1793 1528/00 1836/06 بانکهای خصوصی شده

  2/1 15/52 14/03 1764  1500/52 1199/24 شبكه بانکی

 ها و محاسبات محققینصورت مالی بانکمأخذ: 
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 ی سبد بدهی و ریسک مرتبط با آنهامشخصه
مجموع )در سبد بدهی کمتر از سهم بدهی ناپایدارسهم بدهی پایدار  های دولتی تخصصی، در دوره مورد بررسی در بانک

های تجاری دولتی، خصوصی با کاهش سهم است. همچنین بانک  سپرده فرار، بدهی به بانک مرکزی و بدهی به شبكه بانکی (
دار . اگرچه سهم کمتر و کاهش بدهی پایدار که عمدتاً بهرهاندهای آخر دوره مورد بررسی مواجه شدهسال بدهی پایدار در

ای را برای این گروه از بانکها کاهش دهد اما باعث کاهش منابع بلندمدت و قابل اتکا شده و این تواند هزینه بهرههستند، می
 مبود منابع مواجه خواهد ساخت.گروه از بانکها را با ریسک نقدینگی ناشی از ک

تواند بانکها را با تر بودن آن از نسبت دارایی درآمدزا میدار برای بانکها است و پاییناگرچه بدهی پایدار از منابع هزینه
کی ای کمتری مواجه سازد اما به دلیل ناکافی بودن منابع، بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و شبكه بانهزینه بهره

ای بانک را کاهش داده است اما به دلیل کاهش منابع پایدار در شوند. اگرچه کاهش سپرده سرمایه گذاری هزینه بهرهمی
 های آتی مستعد ریسک نقدینگی خواهند بود. های کشور در دورهتوان بیان نمود بانکبانکها، می

باشند. این گروه گذاری میایسه با نسبت سپرده سرمایهگذار بیشتری در مقهای دولتی دارای نسبت سهم سود سپردهبانک
مدت نیز نرخ سودی مشابه منابع بلندمدت کنند و حتی برای منابع کوتاهمی های ویژه ایجادسپرده،از بانکها برای جذب منابع

های بانکی کمتر است، از یر گروهگیرند. این موضوع با توجه به اینکه منابع پایدار این گروه از بانکها در مقایسه با سادر نظر می
 یک طرف باعث افزایش ریسک نقدینگی شده و از سوی دیگر اثر منفی بر سودآوری آنها دارد.

. برای نشان دادن ریسک باشدها باعث شده است، ریسک سبد بدهی در حال افزایش شرایط موجود در سبد بدهی بانک
) نسبت تسهیالت و شكاف تأمین مالی آمد خالص به هزینه تأمین مالی()درسبد بدهی از دو نسبت پوشش هزینه تأمین مالی

ها برای پوشش استفاده شده است. روند نزولی نسبت پوشش هزینه تأمین مالی،مؤید ناکافی بودن درآمدهای بانک به سپرده(
جه سالمت و تداوم فعالیت های تأمین مالی آنها است. این موضوع سودآوری آنها را با کاهش مواجه ساخته و در نتیهزینه
رغم روند کاهشی، اما میزان های آتی با مخاطره مواجه خواهد شد. از طرف دیگر نسبت شكاف تأمین مالی علیها در دورهبانک

ها برای پوشش تسهیالت اعطایی بوده و به دهد. این موضوع بیانگر ناکافی بودن منابع بانکدرصد را نشان می 85بیش از 
 ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کمبود نقدینگی خود هستند.بانکهمین دلیل 

 ریسک سبد بدهی -9جدول 

 ریسک سبد بدهی
 نسبت تسهیالت به سپرده نسبت درآمد خالص به هزینه تامین مالی

85-89 90-94 95 85-89 90-94 95 
 73.64 78/00 82/61 81.68 169/61 177/50 اقتصادنوين 

 18.25 78/16 82/27 98.28 161/36 218/04 پارسیان

 78.47 271/54 258/79 پاسارگاد
112/6
9 78/91 62.2 

 69.73 68/79 88/65 92.15 123/36 161/90 سامان

 69.14 111/20 166/71 سرمایه
112/8
4 

105/6
1 66.46 

 52.3 69/69 78/99 54.1 199/44 177/23 سینا

 64.17 85/84 79/65 82.39 264/86 291/36 نکارآفری

 63.25 61/33 45/08 75.39 154/12 158/36 انصار

 74.37 41/37   93.52 99/52   ایران زمین

 105/94 192/57 آینده
 na 

132/5
3 66/86  

 85.55 57/27 22/52 102.4 153/07 184/21 حكمت ایرانیان

 23.74 83/93   19 274/45   خاورمیانه

 49.43 49/72 53/40 92.41 164/98 242/41 ید



   
 

 0 42/48 22/80 87.13 145/86 290/56 شهر

 17.01 75/77   207.8 103/15   رسالت

 86.59 86/12 43/89 94.51 225/92 500/60 مهر

 83.57     34 122/07   قوامین

 77.06 23/95   107 111/96   گردشگری

 130/7  91/22 86/83 160 155/29 210/93 بانکهای خصوصی
 77.32 76/25 67/58 86.45 95/03 110/83 پست بانک

 87.12 100/35 99/22 سپه
104/8
8 86/52 62.97 

 72.98 82/09 94/02 113.8 80/40 102/52 ملی

 66/99  83/13 96/58 87/45 87/26 101/75 بانکهای تجاری

 186.7 108/79 117/23 صنعت و معدن
357/4
7 

356/0
0 352.3 

 99.64 100/35 100/06 کشاورزی
124/6
0 

129/6
2 93.99 

 103.4 101/15 121/16 مسكن
146/4
5 

237/7
2 203.1 

 149.8 114/63 164/75 توسعه صادرات
219/5
2 

142/8
8 128.3 

 107.2 86/86 58/56 105.3 82/18 105/23 توسعه تعاون

 111/4 101/98 111/96 بانکهای تخصصی
151/4
1 

191/8
7 162  

 67.4 62/53 97/13 71.12 127/21 126/51 تجارت

 73.05 79/72 80/14 89.39 96/05 113/14 رفاه کارگران

 117 116/30 125/79 صادرات
126/3
3 77/16 93.67 

 101 95/53 97/00 108.6 130/18 118/69 ملت

  97/41 121/52 122/32 بانکهای خصوصی شده
101/0
9 80/52 82/04  

 81/63  98/81 97/10 92/04 117/11 122/61 شبكه بانکی

 ها و محاسبات محققینصورت مالی بانکمأخذ: 

 ترکیب سود و زیان و ریسک ورشکستگی

 
های موردبررسی بیان شده و سپس ریسک ورشكستگی ها در دورههای اصلی سود وزیان بانکدر این قسمت ابتدا مشخصه

ها با مخاطره مواجه شده است، بلكه سودآوری تنها سبد دارایی و بدهی بانک نهدوره مورد بررسی در شود. ها تحلیل میبانک
رغم روندکاهشی تسهیالت اعطایی در دوره روند صعودی هزینه مطالبات غیر جاری علیآنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. 

ت ریسک اعتباری را ضوع اهمیت مدیریباشد. این مومورد بررسی بیانگر افزایش مطالبات غیر جاری در شبكه بانکی کشور می
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باشد. این موضوع های کشور میهای کوچک و نوظهور بیش از سایر بانکنسبت هزینه اداری در بانک سازد.بیش از پیش می
 سازد.اهمیت بررسی عملكرد مدیریت این گروه از بانکها را بیش از پیش می

ای بیشتر در مقایسه با سایر بانکها هستند. این گروه درآمد غیر بهرهای کمتر و شده، دارای درآمد بهرههای خصوصیبانک
اند درآمد ایجاد نمایند. همچنین از دارایی درآمدزای کمتری در مقایسه با با دارایی درآمدزا نیز نتوانسته از بانکها متناسب

 های این گروه خواهد داشت.بانک سایر گروه های بانکی برخوردارند. این موضوع اثر منفی بر سودآوری و روند سالمت
دهد، با ای( را پوشش میای و غیر بهرههای دولتی تجاری عمده هزینه عملیاتی این گروه بانکی) هزینه بهرهدرآمد بانک

ای ههای بانکها خواهد بود و این گروه بانکی باید در استراتژی  فعالیتاین شرایط سودآوری این گروه بانکی کمتر از سایر گروه
ای بیشتر از متوسط شبكه بانکی کشور های خصوصی که دارای درآمد خالص بهرهتجاری خود تجدید نظر نمایند. به جز بانک

ای آنها کمتر از که مقدار درآمد خالص بهرهبه طوری ،اندهای کشور در کسب درآمد از دارایی ناموفق بودههستند، سایر بانک
  باشد.متوسط شبكه بانکی کشور می

های های کشور بسیار پایین است و تنها بانکدر بانکای به دارایی درآمدزا(نسبت درآمد خالص بهره )حاشیه بازدهی
خصوصی از حاشیه بازدهی مثبت برخوردار هستند. باالتر بودن نرخ هزینه تأمین وجوه در بانکها، آنها را با چنین وضعیتی 

های کشور ی به منزله ناکارآمدی عملیات بانکی در کشور است. از یک سو بانکمواجه ساخته است. پایین بودن حاشیه بازده
ملزم به پرداخت تسهیالت هستند و از سوی دیگر باید بتوانند منابع الزم را جمع آوری نمایند. باال بودن نرخ هزینه تأمین 

ا را مجبور به استقراض از شبكه بانکی و های کشور بیانگر باال بودن ریسک تأمین وجوه است. این امر بانکهوجوه در بانک
بانک مرکزی نموده است. تداوم استقراض از بانکها و بانک مرکزی به دلیل موقتی بودن این دو نوع منبع، بیانگر افزایش 

 های آتی است. ریسک نقدینگی بانکها در دوره
اند. با توجه به اینکه عمده دان موفق نبودههای درآمدزا نیز چنهای کشور در کسب درآمد از داراییاز سوی دیگر بانک

های های اخیر به دالیل متعددی نظیر رکود حاکم بر کشور، تحریمدهد که در سالدارایی بانکها را تسهیالت تشكیل می
ا را های درآمدزالمللی با کاهش تقاضای تسهیالت و افزایش مطالبات غیر جاری مواجه شده است، این امر بازدهی داراییبین

تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر حاشیه بازدهی یكی از منابع بانکها جهت اعطای تسهیالت است، با وجود حاشیه 
 های کشور، در واقع بانکها توان ایفای تعهدات خود را نخواهند داشت.بازدهی پایین در بانک

 ریسک ورشکستگی -10جدول 
 

ریسک 
 یورشكستگ

نسبت حقوق صاحبان سهام به مطالبات 
 نسبت دارایی به بدهی غیرجاری

85-89 90-94 95 85-89 90-94 95 
  104 106/42 106/44 38/6  50/14 45/04 اقتصادنوين 

  106 106/65 107/49 24/83  29/22 41/13 پارسیان
 116  117/96 115/90 376  420/44 351/16 پاسارگاد

  104 105/56 105/77 35  31/55 44/52 سامان
  103 105/04 123/25 13  21/05 136/69 سرمایه

  109 110/38 108/74  172 156/11 100/07 سینا
  114 116/36 111/72 149  155/94 95/91 کارآفرین

  106 106/31 104/60  154 219/20 132/95 انصار
  102 106/17   95  277/63   ایران زمین

  101 102/95 132/06  99 147/93 4467/83 آینده

   حكمت ایرانیان
1815/4
2 1130  161/54 134/36 115  

  116 125/42   483  618/60   خاورمیانه



   
 

  104 108/19 208/05  136 266/06   دی
   106/15 117/36   310/87 560/94 شهر

  100 100/97   90  66/38   رسالت

 36729/51 مهر
7565/8
2 400  603/98 163/29  146 

  100 102/22   3/1  128/80   قوامین
  105 108/04   0/33  548/88   گردشگری

بانکهای 
 105  108/22 111/27  90 85/42 83/70 خصوصی

 100  105/69 106/47 33  42/02 173/21 پست بانک
  111 110/41 105/76  130 103/67 39/79 سپه
  105 105/90 106/18 109  61/04 43/26 ملی

 107  106/30 106/06 117  64/45 42/69 بانکهای تجاری
 118.1715 118/09 154/03 191 164/80 243/71 صنعت و معدن

 102.8505 103/74 105/44 40.29 38/37 34/09 کشاورزی

 104/61 105/40 55.1 80/74 153/62 مسكن
 126.1126 139/36 171/41 260.2 258/77 490/71 توسعه صادرات 

 107.9611 116/46 152/35 208.2 276/56 345/88 توسعه تعاون

بانکهای 
 207  107/84 113/48 91  98/86 126/48 تخصصی

 106.7665 107/19 105/92 96.68 71/86 53/38 تجارت

 107.714 108/85 102/43 261.9 141/09 17/96 رفاه کارگران

 104.6936 108/85 108/65 131.9 189/25 81/13 صادرات

 109.8611 105/22 104/42 196.7 102/48 39/32 ملت

بانکهای 
 106  107/00 105/76  152 111/84 67/97 خصوصی شده

 116  109/19 100/86  33 87/94 80/65 شبكه بانکی
 

 ها و محاسبات محققینصورت مالی بانکمأخذ: 
 تگیریسک ورشکس ادامه-11جدول 

ریسک 
 ورشكستگی

 نسبت شكنندگی مالی
85-89 90-94 95 

 7/4  20/11 22/01 اقتصادنوين 
  12 26/48 20/51 پارسیان
  8 37/26 44/02 پاسارگاد

  16 43/97 29/58 سامان
 32  28/68 28/15 سرمایه

 6  33/61 19/44 سینا
 18  36/99 33/64 کارآفرین

  0/99 16/10 32/91 انصار
  4/1 28/44   ان زمینایر
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  6/4 17/51 132/94 آینده
  1/4 37/37 13/22 حكمت ایرانیان

  6/5 27/85   خاورمیانه
  4 33/83 47/63 دی

   34/00 120/70 شهر
 1/9  19/63   رسالت

  0/015 13/67 33/89 مهر
  0/87     قوامین

  0/65 17/38   گردشگری
بانکهای 

  9 30/91 26/17 خصوصی
 16  25/10 39/52 پست بانک

  26 27/91 30/05 سپه
  23 25/36 29/29 ملی

 24  26/02 29/65 بانکهای تجاری
 140.6768 41/26 84/63 صنعت و معدن

 53.45787 23/76 16/05 کشاورزی

 113.4968 18/42 15/32 مسكن

 67.3975 54/93 128/40 توسعه صادرات

 9.606451 28/06 80/64 توسعه تعاون

بانکهای 
  84 24/90 24/27 تخصصی

 12.10158 26/03 45/17 تجارت

 22.58472 16/02 26/97 رفاه کارگران

 22.86802 26/12 54/55 صادرات

 2.336028 34/16 38/31 ملت

بانکهای 
 17  28/04 42/62 خصوصی شده

 22  28/38 31/49 شبكه بانکی
 ها و محاسبات محققینصورت مالی بانکمأخذ: 

ها افزایش یافته است. ، ریسک ورشكستگی بانکدر دوره مورد بررسیشود، مشاهده می 11و  10جدول همانطور که در
، )نسبت حقوق صاحبان سهام به مطالبات غیرجاری( ها از سه نسبت پوشش ارزش ویژهبرای بررسی ریسک ورشكستگی بانک

نسبت مجموع بدهی به بانک مرکزی، بدهی به )شكنندگی مالیو شاخص  )نسبت دارایی به بدهی(توانایی بازپرداخت بدهی
توان بیان نمود، روند استفاده شده است. از نظر توانایی بازپرداخت بدهی نیز می ( ها به کل سپردهشبكه بانکی و سایر سپرده

به مشتریان هنگام  های کشور برای پاسخگوییدرصد بودن این شاخص بیانگر این است که توان بانک 100صعودی و بیش از 
برداشت منابع، در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. از طرف دیگر روند صعودی شاخص شكنندگی مالی بیانگر افزایش 

 ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.ها بوده و بانکریسک نقدینگی بانک



   
 

 بندی و توصیه سیاستیجمع

 هاجالش
بخش پولی کشور به سرعت و بیش از بخش حقیقی اقتصاد در  شان داد کهدر پژوهش حاضر ن 1395-1385بررسی دوره 

درصد سبد دارایی بانکها را تسهیالت اعطایی تشكیل می دهد، عدم  تناسب رشد تولید و رشد  60حال رشد است. از آنجا که 
ست اما بخش واقعی به طور دارایی بانکها بیانگر این است که سیستم بانکی در انجام وظیفه واسطه گری مالی موفق بوده ا

 متناسب نتوانسته است رشد نماید.
های اخیر شاهد کاهش باشد، اما در سالاگرچه سهم تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بیشتر از سهم سایر اقالم دارایی می

ها بانکی کشور، بانکایم. در مقابل به دلیل ریسک پایین و نرخ آزاد مطالبات از شبكه این سهم در شبكه بانکی کشور بوده
 ها در سبد دارایی افزایش یافته است. گذاری و مشارکتبیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به بازار بین بانکی بوده و سهم سرمایه

گذاری است. اگر چه ها را با بحران مواجه سازد، تغییر سبد دارایی از تسهیالت به سرمایهتواند بانکیكی از مواردی که می
ها با توجه به فقدان ساز و کار اطمینان بخش برای مدیریت ریسک اعتباری، بودن سهم تسهیالت اعطایی در دارایی بانکباال

شود، اما تغییر سبد نیز از تسهیالت اعطایی به باعث باال بودن مطالبات  غیرجاری و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری می
توان انتظار گذاری، میثباتی درآمد حاصل از سرمایهر قرار داده و با توجه به بیگذاری، بانک را در معرض ریسک بازاسرمایه

 های آتی داشت که آنها را در معرض خطر قرار خواهد داد.ها را در دورهکاهش سودآوری بانک
ذاران مسئله گها از نظر میزان آورده صاحبان سهام با میزان بدهی و پول سپردهنامتناسب بودن ترکیب ترازنامه بانک

ها از حائلهای کار بانکی را در صورت بروز مشكل بسیار باال خواهد برد، به خصوص که بانکودیگری است که ریسک کسب
 ای با کیفیت باال برخوردار نیستند. سرمایه

تغییر جهت  از سوی دیگر در سالهای اخیر ترکیب سپرده از سپرده پایدار) سپرده سرمایه مدت دار( به سمت سپرده فرار
داده است. در واقع ادامه این روند بانکها را در دوره های آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه خواهد ساخت.چنانچه در 
سالهای اخیر به دلیل کاهش منابع، بانک های کشور بیش از پیش از بانک مرکزی استقراض می کنند که این مسئله خود آثار 

 .تورمی خاص خود را خواهد داشت
های رغم ورود بانکها بهبر  مبنای این یافته اما همچنان باال است. اگر چه کاهش یافته است،تمرکز در بازار بانکی کشور 

شاخص  خصوصی و افزایش سهم دیگر بانکها از بازار اعتبارات تمرکز در بخش بانکی همچنان به نفع بانکهای بزرگ است.
الیم در بانکداری ایران است. این موضوع به مثابه افزایش سهم دیگر بانکهای تجاری در هرفیندال بیانگر ایجاد فضای رقابتی م

های دولتی های خصوصی در چند سال اخیر است و سبب کاهش سهم بانکبازار اعتبارات و تسهیالت اعطایی و ورود بانک
 در بازار شده است.تجاری 

درصدی دو بانک بزرگ  24روند کاهشی در بانکهای بزرگ اما سهم  با توجه به موقتی بودن بدهی به بانک مرکزی و داشتن
نگی باال در این گروه از بانکها ها و ریسک نقدیبانک بزرگ بیانگر ناکافی بودن منابع این گروه از بانک 5درصدی  69و سهم 

ها ضروری است. گروه از بانک های بزرگ کشور، توجه به تنوع در تأمین مالی اینبا توجه به دولتی بودن ساختار بانک است.
های خصوصی، لزوم توجه به مشكل جذب های دولتی در مقایسه با بانکبا توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده در بانک

که های کشور در گروهیبنابراین تمرکز عمده دارایی بانک ها از سوی بانک مرکزی ضروری است.سپرده در این گروه از بانک
کاهش تمرکز و افزایش رقابت پذیری باعث افزایش کارایی و کاهش و  ن در معرض ریسک اعتباری قرار دارندبیش از سایری

 های بزرگ را بیش از پیش می سازد.نشده است. این مسئله لزوم توجه به ساختار عملكردی بانک ریسک آنها
فظ نمایند، این موضوع اثر منفی بر سودآوری اند متناسب با رشد تورم، ارزش دارایی خود را حهای کشور نتوانستهبانک

 آنها خواهد داشت.
های  ها با اندازه متوسط و کوچک بوده و در سالهای بزرگ بیش از بانکسهم تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بانک

 اند.گریزانه در پیش گرفتههای کوچک رویكرد ریسکپذیرانه و بانکهای بزرگ رویكرد ریسکبانک  اخیر
 دهد.ها در معرض ریسک اعتباری قرار میهای بزرگ آنها را بیش از سایر بانکپذیرانه بانکرویكرد ریسک
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ها رشد دارایی ها وجود ندارد. در این گروه از بانکای در برخی از بانکتناسبی بین اندازه بانک و درآمد خالص بهره
 ها خواهد داشت.ن موضوع اثر منفی بر سودآوری این گروه از بانکغیردرآمدزا بیش از رشد دارایی درآمدزا بوده است. ای

ها در معرض ریسک اعتباری قرار بزرگ بیشترین سهم از بازار را در شبكه بانکی داشته و بیش از سایر بانک هایبانک
 دارند.

رد. این موضوع لزوم های کشور تناسبی بین رشد تسهیالت اعطایی و رشد حقوق صاحبان سهام وجود ندادر اغلب بانک
 سازد.ها را بیش از پیش میتوجه به مدیریت دارایی و حفظ نسبت کفایت سرمایه در بانک

 های سیاستیتوصیه
و  ، ثبات و سالمتپذیریهای مطرح شده در سطوح باال، در ادامه پیشنهادهایی جهت بهبود رقابتبا توجه به چالش

 شود.کی کشور ارائه میدر شبكه بان مدیریت مناسب دارایی و بدهی
 پیشنهاد به سیاستگذار بانک مرکزی

 ها از شرایط اقتصاد کالنطرحی مدل کالن بانک برای بررسی تأثیرپذیری صورت مالی بانک 
 طراحی سامانه مدیریت جامع ریسک 
 های در معرض خطر طراحی سیستم هشدار سریع جهت شناسایی بانک 
 هاطراحی مكانیسم ارزیابی سالمت بانک 
 بندی نظارتی طراحی سیستم رتبه 
 های بدهكاران گذاران از عدم بخشودگی جرایم دیرکرد، عدم استمهال و عدم تقسیط مجدد بدهیحمایت قانون

 شبكه بانکی کشور جهت کاهش مطالبات غیرجاری در کشور 
 هاپیشنهاد به بانک

 هاکرعایت استاندارد کفایت سرمایه و تجدید نظر در ساختار سرمایه بان 
 ها جهت تخصیص بهینه منابعمدیریت قوی نظارتی در بانک 
 ها با توجه به شرایط رکودی حاکم بر کشورافزایش سرمایه بانک 
 های های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینمدیریت بر نحوه تخصیص منابع بین فعالیت

 کافی
  از بازار هدف بانك، شناخت كامل از وام گیرنده یا طرف مقابل، اعطای اعتبارات از سوی بانكها با اطالع دقیق

هدف از اعتبار و ساختارآن و منبع بازپرداخت اعتبار، ارزیابی توان مالی متقاضیان تسهیالت اعطایی به صورت 
 دقیق

 ی ارزیابی وضعیت ساختار سرمایه و نسبت بدهی بانکها را به عنوان معیاری برای سنجش و پیش بینی سودآور
 گذارانبانکها توسط سرمایه

 هابه سودآوری و نسبت های اهرمی شرکتها در هنگام اعطای تسهیالت  توجه بانک 
 ها و تالش برای داشتن نقدینگی الزم در بانکهاتوجه به کیفیت نقدینگی بانک 
 دارقیمت و منابع هزینهانتخاب ترکیب مناسبی از منابع ارزان 
 و بلندمدت مدتترکیبی از تسهیالت کوتاه 
 هاها و بهبود کیفیت مدیریت بانکهای بانککنترل هزینه 
 توجه به مدیریت ریسک بازار به همراه ریسک اعتباری و نقدینگی 
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