
ی ارزیابی عملکرد شبکه بانک
GMSکشور با بکارگیری مدل 

اعظم احمدیان
مرضیه اسفندیاری
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فهرست مطالب
GMSمعرفی مدل •
ترازنامهبررسی وضعیت نظام بانکی ایران در ترکیب اقالم •

 بانک های کشورمیزان دارایی
 ترازنامه بانک های کشورترکیب
 اقالم سبد دارایی و بدهی شبکه بانکی کشور رشد

اندازه گیری ریسک سبد دارایی، بدهی و ریسک ورشکستگی •
مشخصه های سبد دارایی و ریسک مرتبط با آن
مشخصه های سبد بدهی و ریسک مرتبط با آن

ترکیب سود و زیان و ریسک ورشکستگی•
سیاستیهای توصیهجمع بندی و •
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GMSمدل 

رایی بررسی ترکیب سبد دا
و بدهی

م تجزیه وتحلیل رشد اقال
صورت مالی 

اندازه گیری ریسک سبد 
دارایی، بدهی و ریسک 

ورشکستگی

GMSچارچوب مدل 

1980طراحی شده توسط فدرال رزرو آمریکا در اواسط دهه •
لیهطراحی سیستم هشدار سریع جهت تشخیص ورشکستگی بانک در مراحل او•
پایه و اساس مدل بر مبنای نسبت های مالی و رشد اقالم دارایی و بدهی•
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کشورهایبانکداراییمیزان

شبکه بانکی در مقابل نسبت دارایی به تولید ناخالص داخلی اسمیدارایی 

بعدبه1393سالازاقتصادحقیقیبخشومالیبخشنامتناسبرشد

مقابلدرساالنهصورتبهبانک هاداراییدردرصد25تقریباافزایش
اقتصادحقیقیبخشدرصدی8حداکثررشدنرخ

تحادیهاازایرانداخلیناخالصتولیدبهدارایینسبتبودنترپایین
کشورهایو(استدرصد350اروپااتحادیهبراینسبتاین)اروپا

تناسبعدمبروزوباالداراییرشدنرخامااروپاییزدهبحران
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آن هابدهی هایترکیبوترازنامهکلبهنسبتهابانکسرمایهوضعیت

ترازنامهزیادبسیاررشدعلی رغمسرمایهناچیزبسیاررشد

95سالپایاندردرصد8ازکمترداراییبهسرمایهنسبت

اخیرسال هایدرنقدینگیرشددلیلبههابانکسپردهرشد

ویبانک مرکزبهبدهیشاملهابانکبدهیسایرافزایشیروند
هابانکسایربهبدهی

شدنمعوقدلیلبهاستبانک مرکزیازهابانکاستقراض
بانکیبینتبادالتودولتیبخشازآنهامطالبات
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ترکیب سپرده بانک ها

به(اردمدتسرمایهسپرده)پایدارسپردهازسپردهترکیبتغییر
فرارسپردهسمت

مالیتأمیندرسپرده هانقشوسپرده هاجذبجهتتغییراهمیت
اعطاییتسهیالت

آتیدوره هایدررونداینادامهصورتدرنقدینگیریسکافزایش
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کشوربانک های ترکیب دارایی 

رمایهسشامل)هاداراییسایربهنسبتمشتریانهایوامبیشترسهم
بانک هاداراییسبددر(مشارکت هاوگذاری ها

حقیقیبخشدرنوسانبروزصورتدربانک هامطالباتنکول
بخشایندررکودایجادواقتصاد

تسهیالتبهنسبتبانک هادارایی هایسایرسریع تررشدروند
تاکنون1388سالازاعطایی

سویاز هاداراییترکیبتغییردلیلبهبازارریسکبامواجههافزایش
گذاری هاسرمایهنظیردارایی هاسایرسمتبهتسهیالت

سهمکاهشدلیلبهآتیدوره هایدراعتباریریسککاهش
درآمدزاداراییقلمعمده ترینبه عنواناعطاییتسهیالت

تسهیالتسهمکاهشدلیلبهآتیدوره هایدرسود آوریکاهش
اعطایی

ازلحاصدرآمدبی ثباتیدلیلبهبانک هاسودآوریکمترثبات
مشارکت هاوسرمایه گذاری ها
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مطالبات از شبکه بانکی تسهیالت اعطایی سایر دارایی ها

7



کشوربانکیشبکهبدهیوداراییسبداقالمرشد

(1395سال )و رشد دارایی در مقابل رشد درآمد خالص بهره ایحجم 

 بهره ای در عمده بانک هادارایی بانک ها و رشد درآمد خالص تناسب در رشد
 از دارایی هامتناسب در برخی از بانک های دولتی تخصصی و تجاری و عدم دریافت سود درآمد خالص بهره ای رشد اندک
 رشد اندک دارایی بانکخصوصی شده در مقابلدرآمد خالص بهره ای در برخی از بانک های باالی رشد
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(1394-1390نمودار چپ متوسط -1395نمودار راست )درآمدزارشد دارایی درآمدزا در مقابل رشد دارایی غیر 

کشوربانکیشبکهبدهیوداراییسبداقالمرشد

سایر دارایی ها شامل وثایق ملکی، ودیعه بابت ساختمان های استیجاری، ودیعه بابت حق  . عمده رشد دارایی غیردرآمدزا در این بانک ها مربوط به رشد سایر دارایی ها است
یر رشد بیشتر دارایی غ. به نظر می رسد رشد وثایق ملکی در این بانک بیشترین نقش را در رشد دارایی غیردرآمدزا داشته است. امتیاز تلفن، حق طبع چک و سایر می باشد

بنابراین جهت بهبود سودآوری بانک ها که یکی . درآمدزا در برخی از بانک ها در مقایسه بر رشد دارایی  درآمدزا قطعاً اثر کاهنده بر سودآوری این گروه از بانک ها خواهد داشت
. توجه نمایند... ( غیر منقول و )از شاخص های سالمت بانکی است به نظر می رسد بانک ها ضروری است  بر لزوم کاهش داراییهای غیر درآمدزا 
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(1395)رشد سپرده فرار در مقابل رشد دارایی های نقدشونده
کشوربانکیشبکهبدهیوداراییسبداقالمرشد

نگینقدیریسکمعرضدرمی تواندرابانککهمواردیازیکی
هسپردمقابلدرنقدشوندهدارایی هایتناسبعدمدهد،قرار
.استفرار

درشدارایگرفته اند،قراردوویکناحیهدرکهانک هاییب
درکهیبانک هایوبانکیشبکهمتوسطازکمترفرارسپرده
شبینقدداراییرشددارایگرفته اند،قرارچهارویکناحیه

.هستندبانکیشبکهمتوسطاز
رشددارایچهاگردارند،قراریکناحیهدرکهبانک هایی

لیلدبهامابود،خواهندبانکیشبکهازکمتربهره ایهزینه
استنممکبانکی،شبکهمتوسطازبیشنقددارایینگهداری

. شوندمواجهآتیدوره هایدرسودکاهشبا
اینکهلدلیبهگرفته اندقرارچهاروسهناحیهدرکهبانک هایی

ورداربرخبانکیشبکهمتوسطازبیشفرارسپردهرشداز
سکریباآتیهایدورهدربانک هاسایربامقایسهدرهستند،

.بودخواهندبرخورداربیشترینقدینگی
درشازاینکهرغمعلیدارند،قرارسهناحیهدرکهبانک هایی

اماتند،هسبرخورداربانکیشبکهمتوسطازبیشفرارسپرده
.ندارندراسپرده هانوعاینپوششبرایالزمنقددارایی
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(1395)رشد دارایی ریسکی در مقابل رشد سرمایه
کشوربانکیشبکهبدهیوداراییسبداقالمرشد

(اعطاییتسهیالت)ریسکیداراییرشدبامتناسببانکهاآیا
نمایند؟جذبسرمایهتوانسته اند،

تسهیالترشددارایدارند،قرارچهارویکناحیهدرکهبانک هایی
سایرباقایسهمدربنابراینهستند،بانکیشبکهمتوسطازبیشاعطایی
.بوددخواهنمواجهآتیدوره هایدربیشتریاعتباریریسکبابانک ها

انصاحبحقوقرشدازدارند،قرارچهاروسهناحیهدرکهبانک هایی
ضوعمواینچهاگر.برخوردارندبانکیشبکهمتوسطازبیشسهام

احتمالیزیان هایمقابلدررابانک هاازگروهاینحفاظتقدرت
بانکدرراکدمنابعوجوددلیلبهآنهاسودآوریامامی دهد،افزایش
.شودمواجهکاهشبااستممکن

حقوقرشددارایاینکهضمندارند،قراردوناحیهدرکهبانک هایی
سهیالتترشدازهستند،بانکیشبکهمتوسطازکمترسهامصاحبان
خالصدرآمدرشدبانک هاازگروهاین.برخوردارندنیزکمتراعطایی
.کرده اندتجربهنیزرااندکیبهره ای

باالیرشداینکهرغمعلیکهدارندوجودبانک هاییمیانایندر
یاندکرشداماکرده اند،تجربهسهامصاحبانحقوقدررادرصد150

رشدافزایشضمنبانک هاازبرخییا.داشته انداعطاییتسهیالتدر
ونداشتهسهامصاحبانحقوقدرچندانیرشددرصد،80ازبیش
تتسهیالباالیرشددلیلبهاگرچه.دارندریسکپرداراییسبد

زایشافنیزاعتباریریسکامایابد،بهبودآنهاسودآوریاست،ممکن
نممکسهام،صاحبانحقوقنامتناسبرشددلیلبهوداشتخواهد

.گیرندقراراعتباریریسکپوششعدممخاطرهدراست
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آنبامرتبطریسکوداراییسبدمشخصه های
یدارایسبدریسکصعودیروند

بهتوجهبابررسیمورددورهدر
نصاحباحقوقبهدارایینسبت
درصد100باالیسهام

بامتناسبسرمایهجذبعدم
کشوربانک هایدردارایی

دارایی هایصعودیروند
درسپردهکلبهنقد شونده
ازتخصصیوخصوصیبانک های

95سالدرآنکاهشو94تا89

دارایی هایوسپردهتناسبعدم
تنسبکاهشیروندوشوندهنقد

درهسپردکلبهنقدشوندهدارایی
هشدخصوصیوتجاریبانک های

بررسیمورددورهدر

بهداراییمالحظهقابلافزایش
چشمگیرکاهشوسرمایه

هسپردبهشوندهنقددارایی های
دسبریسکافزایشو95سالدر

12دارایی

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

85-8990-949585-8990-9495
1653/361658/5624657/1014/2718/45اقتصادنوين 

1434/901604/2319036/9617/755/05پارسیان
728/77656/7277928/8521/930/77پاسارگاد
1833/861899/94265318/0125/760/98سامان
530/022084/94347018/9115/330/31سرمایه
1243/821063/12131210/3222/320/57سینا

953/52711/2886919/3020/851/05کارآفرین
2272/411685/67188526/537/470/55انصار

1720/2050358/990/7ایران زمین
411/933485/296685146/443/910/17آینده

262/49391/0379813/7830/644/8حکمت ایرانیان
493/3678515/840/62خاورمیانه

192/551321/45255259/2325/158/08دی
676/011726/20103/6120/02شهر

10438/199140111/310/49رسالت
119/84258/00346499/7654/391/47مهر

4602/3764370/55قوامین
1344/29229412/340/31گردشگری

987/621316/08194714/6018/284/85بانکهای خصوصی
1645/391857/58308723/5611/451/13پست بانک

1837/011060/50107711/5110/182/29سپه
1717/941793/55212712/2410/931/72ملی

1749/061686/93165412/2110/741/85بانکهای تجاری
285/07652/9571528/5124/860/49صنعت و معدن

1936/752774/4139629/5415/260/95کشاورزی
1952/582271/1527827/8111/341/18مسکن

240/03354/0952880/5549/332/48توسعه صادرات
291/01707/44149171/1217/740/96توسعه تعاون

842/071375/42168213/0416/691/15بانکهای تخصصی
1788/651490/31173516/5414/260/84تجارت

4207/461230/3012259/128/600/9رفاه کارگران
1255/811229/38153521/8812/031/23صادرات

2360/392017/27245318/6119/761/54ملت
1836/061528/00179317/8015/081/42بانکهای خصوصی شده

1199/241500/52176414/0315/522/1شبکه بانکی
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آنبامرتبطریسکوبدهیسبدمشخصههای
پوششنسبتنزولیروند

افیناکمالی،مؤیدتأمینهزینه
برایبانک هادرآمدهایبودن

یمالتأمینهزینه هایپوشش
موضوعاین.استآنها

کاهشباراآنهاسودآوری
نتیجهدروساختهمواجه

فعالیتتداوموسالمت
باراآتیدوره هایدربانک ها

.نمودخواهدمواجهمخاطره

شکافنسبتدیگرطرفاز
روندعلی رغممالیتأمین

85ازبیشمیزاناماکاهشی،
این.می دهدنشانرادرصد

دنبوناکافیبیانگرموضوع
پوششبرایبانک هامنابع

هبوبودهاعطاییتسهیالت
هبمجبوربانک هادلیلهمین

رایبمرکزیبانکازاستقراض
ودخنقدینگیکمبودپوشش
.هستند

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

85-8990-949585-8990-9495
177/50169/6181.6882/6178/0073.64اقتصادنوين

218/04161/3698.2882/2778/1618.25پارسیان

258/79271/5478.47112/6978/9162.2پاسارگاد

161/90123/3692.1588/6568/7969.73سامان

166/71111/2069.14112/84105/6166.46سرمایه

177/23199/4454.178/9969/6952.3سینا
291/36264/8682.3979/6585/8464.17کارآفرین

158/36154/1275.3945/0861/3363.25انصار
99/5293.5241/3774.37زمینایران

192/57105/94na132/5366/86آینده
184/21153/07102.422/5257/2785.55ایرانیانحکمت

274/451983/9323.74خاورمیانه
242/41164/9892.4153/4049/7249.43دی

290/56145/8687.1322/8042/480شهر
103/15207.875/7717.01رسالت

500/60225/9294.5143/8986/1286.59مهر
122/073483.57قوامین

111/9610723/9577.06گردشگری
210/93155/2916086/8391/22130/7خصوصیبانکهای

110/8395/0386.4567/5876/2577.32بانکپست

99/22100/3587.12104/8886/5262.97سپه

102/5280/40113.894/0282/0972.98ملی
101/7587/2687/4596/5883/1366/99تجاریبانکهای
117/23108/79186.7357/47356/00352.3معدنوصنعت

100/06100/3599.64124/60129/6293.99کشاورزی

121/16101/15103.4146/45237/72203.1مسکن

164/75114/63149.8219/52142/88128.3صادراتتوسعه

105/2382/18105.358/5686/86107.2تعاونتوسعه

111/96101/98111/4151/41191/87162تخصصیبانکهای
126/51127/2171.1297/1362/5367.4تجارت

113/1496/0589.3980/1479/7273.05کارگرانرفاه

125/79116/30117126/3377/1693.67صادرات

118/69130/18108.697/0095/53101ملت

122/32121/5297/41101/0980/5282/04شدهخصوصیبانکهای
122/61117/1192/0497/1098/8181/63بانکیشبکه
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ورشکستگیریسکوزیانوسودترکیب
ریسکبررسی،مورددورهدر

شافزایبانک هاورشکستگی
.استیافته

ریسکبررسیبرای
سهازبانک هاورشکستگی

ارزشپوششنسبت
صاحبانحقوقنسبت)ویژه

،(غیرجاریمطالباتبهسهام
بازپرداختتوانایی

(یبدهبهدارایینسبت)بدهی
شکنندگیشاخصو

بهبدهیمجموعنسبت)مالی
کهشببهبدهیمرکزی،بانک
لکبهسپرده هاسایروبانکی
.استشدهاستفاده(سپرده

100ازبیشوصعودیروند
شاخصبودندرصد

بیانگربدهیبازپرداخت
کشوربانک هایتوانکاهش

یانمشتربهپاسخگوییبرای
.استمنابعبرداشتهنگام

شاخصصعودیروند
بانک هایدرمالیشکنندگی
افزایشبیانگرتخصصی

 هابانکایننقدینگیریسک
هکاستایننشاندهندهوبوده
گینقدینکمبودبابانک هااین

.هستندمواجه

ریسک ورشکستگی
نسبت دارایی به بدهیارینسبت حقوق صاحبان سهام به مطالبات غیرج

85-8990-949585-8990-9495
45/0450/1438/6106/44106/42104اقتصادنوين 

41/1329/2224/83107/49106/65106پارسیان
351/16420/44376115/90117/96116پاسارگاد

44/5231/5535105/77105/56104سامان
136/6921/0513123/25105/04103سرمایه

100/07156/11172108/74110/38109سینا
95/91155/94149111/72116/36114کارآفرین

132/95219/20154104/60106/31106انصار
277/6395106/17102ایران زمین

4467/83147/9399132/06102/95101آینده
1815/421130161/54134/36115حکمت ایرانیان

618/60483125/42116خاورمیانه
266/06136208/05108/19104دی

560/94310/87117/36106/15شهر
66/3890100/97100رسالت

36729/517565/82400603/98163/29146مهر
128/803/1102/22100قوامین

548/880/33108/04105گردشگری
83/7085/4290111/27108/22105بانکهای خصوصی

173/2142/0233106/47105/69100پست بانک
39/79103/67130105/76110/41111سپه
43/2661/04109106/18105/90105ملی

42/6964/45117106/06106/30107بانکهای تجاری
243/71164/80191154/03118/09118.1715صنعت و معدن

34/0938/3740.29105/44103/74102.8505کشاورزی
153/6280/7455.1105/40104/61مسکن

490/71258/77260.2171/41139/36126.1126توسعه صادرات
345/88276/56208.2152/35116/46107.9611توسعه تعاون

126/4898/8691113/48107/84207بانکهای تخصصی
53/3871/8696.68105/92107/19106.7665تجارت

17/96141/09261.9102/43108/85107.714رفاه کارگران
81/13189/25131.9108/65108/85104.6936صادرات

39/32102/48196.7104/42105/22109.8611ملت

67/97111/84152105/76107/00106هبانکهای خصوصی شد
80/6587/9433100/86109/19116شبکه بانکی

ریسک ورشکستگی
نسبت شکنندگی مالی

85-8990-9495
22/0120/117/4اقتصادنوين 

20/5126/4812پارسیان
44/0237/268پاسارگاد

29/5843/9716سامان
28/1528/6832سرمایه

19/4433/616سینا
33/6436/9918کارآفرین

32/9116/100/99انصار
28/444/1ایران زمین

132/9417/516/4آینده
13/2237/371/4حکمت ایرانیان

27/856/5خاورمیانه
47/6333/834دی

120/7034/00شهر
19/631/9رسالت

33/8913/670/015مهر
0/87قوامین

17/380/65گردشگری
26/1730/919بانکهای خصوصی

39/5225/1016پست بانک
30/0527/9126سپه
29/2925/3623ملی

29/6526/0224بانکهای تجاری
84/6341/26140.6768صنعت و معدن

16/0523/7653.45787کشاورزی
15/3218/42113.4968مسکن

128/4054/9367.3975توسعه صادرات
80/6428/069.606451توسعه تعاون

24/2724/9084بانکهای تخصصی
45/1726/0312.10158تجارت

26/9716/0222.58472رفاه کارگران
54/5526/1222.86802صادرات

38/3134/162.336028ملت

42/6228/0417دهبانکهای خصوصی ش
31/4928/3822شبکه بانکی
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جمع بندی
سیستمیکعنوانبهواستاجراحالدربین المللسطحدرکهاستانداردروشیکحوزه،ایندرنویسندگانتجربهازبهره برداریضمنگردید،سعیمقالهایندر

راآنهاباتبطمرریسک هایشناساییوبانک هابدهیوداراییسبدترکیبارزیابیامکانمنسجمبه صورتسیستماین.شودطراحیمی کندعملاولیهسریعهشدار
.می کندفراهم

داراییدرطاییاعتسهیالتسهمباالبودنچهاگر.استسرمایه گذاریبهتسهیالتازداراییسبدتغییرسازد،مواجهبحرانبارابانک هامی تواندکهمواردیازیکی
امامی شود،تباریاعریسکافزایشنتیجهدروغیرجاریمطالباتبودنباالباعثاعتباری،ریسکمدیریتبرایبخشاطمینانکاروسازفقدانبهتوجهبابانک ها

کاهشانتظارمی توانسرمایه گذاری،ازحاصلدرآمدبی ثباتیبهتوجهباودادهقراربازارریسکمعرضدررابانکسرمایه گذاری،بهاعطاییتسهیالتازنیزسبدتغییر
.دادخواهدقرارخطرمعرضدرراآنهاکهداشتآتیدوره هایدررابانک هاسودآوری

دررابانکیارکسب و کریسککهاستدیگریمسئلهسپرده گذارانپولوبدهیمیزانباسهامصاحبانآوردهمیزاننظرازبانک هاترازنامهترکیببودننامتناسب
.نیستندبرخوردارباالکیفیتباسرمایه ایحائل هایازبانک هاکهخصوصبهبرد،خواهدباالبسیارمشکلبروزصورت

هایدورهدررابانک هارونداینادامهواقعدر.استدادهجهتتغییرفرارسپردهسمتبه(دارمدتسرمایهسپرده)پایدارسپردهازسپردهترکیباخیرسال هایدر
کهمیکنندقراضاستمرکزیبانکازپیشازبیشکشوربانکهایمنابع،کاهشدلیلبهاخیرسالهایدرچنانچه.ساختخواهدمواجهنقدینگیریسکافزایشباآتی
.داشتخواهدراخودخاصتورمیآثارخودمسئلهاین

بازارازبانکهاگردیسهمافزایشوخصوصیبانک هایورودبه رغمیافته هااینمبنایبر.استباالهمچنانامااست،یافتهکاهشچهاگرکشوربانکیبازاردرتمرکز
مثابهبهموضوعاین.استایرانبانکداریدرمالیمرقابتیفضایایجادبیانگرهرفیندالشاخص.استبزرگبانکهاینفعبههمچنانبانکیبخشدرتمرکزاعتبارات

دولتیبانک هایسهمکاهشسببواستاخیرسالچنددرخصوصیبانک هایورودواعطاییتسهیالتواعتباراتبازاردرتجاریبانکهایدیگرسهمافزایش
.استشدهبازاردرتجاری
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جمع بندی
بزرگبانک۵درصدی69سهموبزرگبانکدودرصدی24سهمامابزرگبانک هایدرکاهشیروندداشتنومرکزیبانکبهبدهیبودنموقتیبهتوجهبا

بهتوجهکشور،بزرگبانک هایساختاربودندولتیبهتوجهبا.استبانک هاازگروهایندرباالنقدینگیریسکوبانک هاازگروهاینمنابعبودنناکافیبیانگر
بهتوجهلزومی،خصوصبانک هایبامقایسهدردولتیبانک هایدرسپردهسودنرخبودنپایینبهتوجهبا.استضروریبانک هاازگروهاینمالیتأمیندرتنوع

درایرینسازبیشگروهی کهدرکشوربانک هایداراییعمدهتمرکزبنابراین.استضروریمرکزیبانکسویازبانک هاازگروهایندرسپردهجذبمشکل
ساختاربهوجهتلزوممسئلهاین.استنشدهآنهاریسککاهشوکاراییافزایشباعثرقابتپذیریافزایشوتمرکزکاهشودارندقراراعتباریریسکمعرض

.سازدمیپیشازبیشرابزرگبانک هایعملکردی

داشتخواهدآنهاسودآوریبرمنفیاثرموضوعایننمایند،حفظراخودداراییارزشتورم،رشدبامتناسبنتوانسته اندکشوربانک های.

رویکردبزرگبانک هایاخیرهایسال دروبودهکوچکومتوسطاندازهبابانک هاازبیشبزرگبانک  هایداراییسبددراعطاییتسهیالتسهم
.گرفته اندپیشدرریسک گریزانهرویکردکوچکبانک هایوریسک پذیرانه

می دهدقراراعتباریریسکمعرضدربانک هاسایرازبیشراآنهابزرگبانک هایریسک پذیرانهرویکرد.

بودهزادرآمدداراییرشدازبیشغیردرآمدزاداراییرشدبانک  هاازگروهایندر.نداردوجودبانک هاازبرخیدربهره ایخالصدرآمدوبانکاندازهبینتناسبی
.داشتخواهدبانک هاازگروهاینسودآوریبرمنفیاثرموضوعاین.است

دارندقراراعتباریریسکمعرضدربانک هاسایرازبیشوداشتهبانکیشبکهدررابازارازسهمبیشترینبزرگبانک های.

نسبتفظحوداراییمدیریتبهتوجهلزومموضوعاین.نداردوجودسهامصاحبانحقوقرشدواعطاییتسهیالترشدبینتناسبیکشوربانک هایاغلبدر
.می سازدپیشازبیشرابانک هادرسرمایهکفایت
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سیاستیتوصیه های
مرکزیبانکسیاستگذاربهپیشنهاد

کالناقتصادشرایطازبانک هامالیصورتتأثیرپذیریبررسیبرایبانککالنمدلطراحی
ریسکجامعمدیریتسامانهطراحی
خطرمعرضدربانک هایشناساییجهتسریعهشدارسیستمطراحی
نظارتیرتبه بندیسیستمطراحی
غیرجاریمطالباتکاهشجهتکشوربانکیشبکهبدهکارانبدهی هایمجددتقسیطعدمواستمهالعدمدیرکرد،جرایمبخشودگیعدمازقانون گذارانحمایت

بانک هابهپیشنهاد
بانک هاسرمایهساختاردرنظرتجدیدوسرمایهکفایتاستانداردرعایت
منابعبهینهتخصیصجهتبانک  هادرنظارتیقویمدیریت
کشوربرحاکمرکودیشرایطبهتوجهبابانک هاسرمایهافزایش
کافیتضمین هایاخذومشتریاناعتباریسطحارزیابیمختلف،فعالیت هایبینمنابعتخصیصنحوهبرمدیریت
دقیقصورتبهاییاعطتسهیالتمتقاضیانمالیتوانارزیابیاعتبار،بازپرداختمنبعواعتبارگیرنده،وامازكاملشناختبانك،هدفبازارازدقیقاطالعبابانكهاسویازاعتباراتاعطای
سرمایه گذارانتوسطبانکهاسودآوریبینیپیشوسنجشبرایمعیاریعنوانبهرابانکهابدهینسبتوسرمایهساختاروضعیتارزیابی
تسهیالتاعطایهنگامدرشرکتهااهرمیهاینسبتوسودآوریبانک هابهتوجه
بانکهادرالزمنقدینگیداشتنبرایتالشوبانک هانقدینگیکیفیتبهتوجه
هزینه دارمنابعوارزان قیمتمنابعازمناسبیترکیبانتخاب
بلندمدتوکوتاه مدتتسهیالتازترکیبی
بانک هامدیریتکیفیتبهبودوبانک هاهزینه هایکنترل
نقدینگیواعتباریریسکهمراهبهبازارریسکمدیریتبهتوجه
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