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مقدمه-1

عنوانیکیازار انمهمتأمیممالیوتأثیرگذاربررشداقتصادی شورنظاسبانکیدرایرانبه
اهددا راهبدردیایران،لنعتبانکداری شورجهتنیلبدهجدیدشود.درشرایطمحسوبمی

 شور،درآستانهتغییراتیبسیاراساسیقرارگرفتهاست هدرایدممیدانایجدادتغییدراتراهبدردی
 اردرجهتدستیابیبهاهدا  النازاهمیتبسیاریبرخورداراست.و س 

هایایران،باتوجهبهشرایطمحیطی دا مبدرآنو اروساختارسودآوریبانکمدل س 

هدایایراندیدرجمد ملکردمناسبیبرخوردارنیستوهمیمموووپباعثشدهاسدتباندکازع
هایقدرتمندمنطقه ضورنداشتهباشند.مسللهایجادوتوسدعهدرآمددهایپایدداروافدزایشبانک

زیدادییهداهدای شدوراسدت.سدالتریمموووعاتاساسیباندکوریهموارهیکیازمهمبهره
هداییمشدخصویکسدانبدرایتمدامیاندواپهابداندرخ شور،باجذبسدردهیهااست هبانک

مشخصوثابتوهمچنیمبادریافدتییهاهابازهمبانرخمشتریانوهمچنیمارائهتسهیالتبهآن

و دارمددل سد یدمایالدلیژگی.درواق و نندی ارمزدازبرخیازخدمات، س درآمدم
یگدریمدالس درآمدهایمشاپازاریقاعطایتسهیالتوانجاسواسطهسنتیبانکداریایران، 

اودمحاللوی،به اهشقدرتسودآورتواندیمدلمیمایالو الهاست،امااجرا قیافتودر
یربدهتصدویدقتحقیدم تیورشکستگیبانکشودوبررسیچگدونگیرخددادایدمفرآیندد،درا

خواهدشد.یده ش
و اربرلنعتبانکداریایرانغال بدودهوبدهدلیدلسنتی س هاییماهاست هپارادسال

و دارسدنتیبانکدداریایدرانلورتجددیبدهمقولدهتغییدرراهبدردیدر سد متعددیهرگزبه
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و ارفعلیبانکداریدرایدرانمحصدولیدکفرآینددوابسدتهبدهپرداختهنشدهاست.گویی س 
تغییددراتمحیطددی،عدددسآمددادگیلزسبددرایتغییددر،نبددودبددوده ددهبددهدلیددلعدددسدر 1مسددیر

هددایلزسفنددیو تددیقددانونیو تددی مبددوددانددشلزسبددرایارا ددیمدددلهدداییرسدداختز
قرارگرفتهواثراتجانبیندامطلوبخدودرابده2یشدگروزوجهانیدرشرایطقفلو اربه س 

. ندیسیستم الناقتصادی شورتحمیلم

منظوردستیابیبهسودبرایذینفعانخود،هابهبانکیران،و اربانکداریاتی س درمدلسن
شددنتدریمگزینند هاجراوتداوسآننتیجدهمعکدوسداشدتهومنجدربدهوخدسازو اریرابرمی

عندوانازآنبده3ووعیتآنخواهدشدوایدمهمدانچیدزیاسدت دهشدر تمشداورهمکندزی
برندد دهدرآنافدزایشهاازپارادو سیرنجمدیبانکداردیردهوبیانماد یپارادو سبانکی

بهدرهوافدت فایدتسدرمایهودرنتیجدههایبدیتواندمنجربهانباشتدارایی جممناب بانکیمی

هایی دهدر دلایدم.مکنزیبانک(Brummer, 2015)گوییمناس بهتغییراتشودعدسپاسخ
هایبَدددارای ند.بهاعتقادایمشر تبانکمعرفیمی4هایبَدپارادو سناتوانهستندرابانک

تمعیدوبوغفلدتازشدناخیهداتدوانبدهوجدود لقدهباشند هازآنجملهمدیخصولیاتیمی
نگدرگیدریازرویکدردیکدارچدهو دلتوانگفت،بابهرهنگرسیستمبانکداریاشاره رد.می ل

تدوانافدزایشهایبدانکی،مدیهایبهبوددهندهومعیوبدرساختارفعالیتسیستمی،شناخت لقه
هنددهداقدادرخواوریشاهدبودوبدیمترتی باندکهایراهبردیودرنهایتافزایشبهرهدارایی

.بودتاازپارادو سایجادشدهخارجشوند

ایدرنظاسبانکی شوربدرایتطبیدقهایگستردهعلیرغمتالش(Komijani, 2015)بهاعتقاد
المللدیلدورتگرفتده،هندوزشدکا بزرگدیبدیمبانکدداری شدوربداباقدوانیمومقدرراتبدیم

وجودداردوبایدتالش ردتاایمشکا ازبیمبدرود.بدرایفدائقآمددنبدهالمللییمبانکداریب
دقیقدیگدذارییاسدتبایسدتیسالمللدییمریداخلدیوبدشکا بهوجودآمدهدرعرلدهبانکددا

و دارولورتگیردودرایمراستالزساستایمموووپبررسیشود دهمددلی دهدر سد 
________________________________________________________________ 

 Path-Dependency Process -1ل 

2- Locking 
3- McKinsey 
4- Bad Banks 
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.و ارجهانیمنطبقاستیاخیربامدل س شودیمسائلاقتصادیبه ارگرفتهم
مواجهاستواگدرظاسبانکیایرانبامشکالتبزرگوجدین(Divandari, 2016)بهاعتقاد

همچونمشدکلیتربامشکالتسیستمیبزرگیعتاًاندیشیدهنشود،ابیابرایایممشکالتچاره
هداوتسدهیالت،ندرخبدالیمطالبداتمعدو ،عددسشدفافیتمدیریتنقدینگیوتوازنبیمسدرده

آوریسددردهشدهپدول،تمر دزغیرودروریبدرجمد تماسها،قیمتبالیمالیبانکیهالورت

اعتقداد.بدهبدونتحلیلمالیورقابتمخربدرخصوصافزایشسودبانکیمواجهخواهدد درد
.بهبدودباشددیهامدو ارنظاسبانکیراراهکارمقابلهبامشکالتعمدهبانکویبهبودمدل س 

و ارفعلی دا مبدرمدل س هاییاییعمیقپور و ارنظاسبانکیایرانمستلزسدمدل س 
.باشدی ههد اللیایمتحقیقمباشدیآنوارائهراهکارهایدرآمدیپایدارواثربخشم

یبدرایسدتمیسیمددلیافته،سداختاریکدردیتالششدهاستتابدااسدتفادهازرویقتحقیمادر

 دهشدودیدد.درواقد نشداندادهمدارائدهگدریو داربدانکموجدوددر سد هداییاییپویلتحل
انددنمودهیو ارارا از س یمدلی، س سودوسودآوریدرراستایرانایتجاریهابانک

یددردلخدودبدهتشددی،بانکدداریسدتمسیدک لهاییاییازپویح هدراثرعدسشناختلح
یراندیایهداباندکیپارادو سسدودآوریقتحقیمهامنجرشدهودراآنیمشکلعدسسودآور

و دارمدرتبطبدا سد ینددهایموووپ،فرآیاتادبیمنظور،پسازبررسیم.بههمشودیمیدهنام
یو اربانکداراز س یستمسشناسییاییها،مدلپوآنیانروابطمیهوبرپاییبانکشناسایفعل

یدربازهزمانیتجاربانکیکمربوطبهیهاازدادهیاویساختمدلریساختهخواهدشد.برا

ازلدحتآن،ینداناستفادهشدهاست.پدسازسدنجشاعتبدارمددلواام1394تا1391یهاسال
ومدوردسدازییهآنشدبیجآناجدراونتدایرویمتصدمیوهایسدنارالد مختلفدرقهاییاستس

توسدعهیراراهکارمناسد واثدربخشبدیجادشدهوبراساسشناختاگیردیقرارموتحلیلیهتجز
بانکارائهخواهدشد.یسودآور

اسدت.دربخدشدوسپیشدینهتحقیدقمدوردماندهیشددهزبخدشسداهفتمطال ایممقالهدر

شناسیتحقیقمعرفیشدهاست.بخشچهارسبهسداختبررسیقرارگرفتهودربخشسوس،روش
ردبحدثقدرارگرفتدهمدلشبیهسازیاختصاصدادهشدهودربخشپنجمنتایجاجرایمددلمدو

هایمدیریتیوپیشدنهادهاگیریارائهشدهوبخشهفتمبینشبندیونتیجهاست.بخشششمجم 
ارائهشدهاست.
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پیشینهتحقیق-2

درارتباطبانظاسبانکی، ار ردهایآنوعواملتأثیرگدذاربدرتوسدعهآنمطالعداتمختلفدی

استامابایدتوجدهداشدت دهبداشدهیبانکیبررسلورتگرفتهوازابعادمختلف ار ردنظاس
و داربانکدداریایدرانتمر دزیافتده س یهاییایتوجهبهموووپتحقیق اور هبرتحلیلپو

ساختاریو ار ردیزیادنظاسبانکدداریایدرانبدانظداسبانکددارییهااستونیزوجودتفاوت
شددهدرخصدوصایدمموودوپتحقیقداتانجداسمتعار خارجیو تیبانکداریاسالمی،دامنه

توانیو اربانکداریایرانرامشدهدر وزهپویایی س مطالعاتانجاس. ندیمحدودیتپیدام

ایراندیویهدابهچنددسته لدیتقسدیم درد.دسدتهاولتحقیقداتیهسدتند دهسدودآوریباندک
میتدرعمددتاًبدهدنبدالشناسداییمهدمرویکردهای اهشهزینهبانکراموردمطالعدهقدراردادهو

اند.دستهدوستحقیقداتیهسدتند دهو اربانکبودهمتغیرهایاثرگذاربرسودآوریورونق س 
و اربانکداریموردتوجهقراردادندودستهسدوسپولیوبانکی شوررابر س یهااستیاثرس

،مسدائلو ار ردهداییسازهیورویکردشبسیستمیشناسییایتحقیقاتی هبااستفادهازروشپو

اند.قراردادهیبانکیراموردبررس
 Gholipour (2013)دهددد،نقددایصبددازارسددرمایهدر شددورهایدرتحقیددقخددودنشددانمددی

اللینظاسمالیتبدیل دردهودانگریتوسعهنظیرایران،سیستمبانکیایم شورهارابهبازدر ال
،درشدودیتوسعهنظاسبانکیایم شورهالورتومنیمنجربهرشدوتوسعهاقتصادی شورمد

باشدند.همچندیموینشدانعنوانبنگاهاقتصادیبدهدنبدالسدودآوریمدیهابهچنیمشرایطیبانک

.عوامدلدروندیباشدیبیرونیمعواملدرونیوریایرانتحتتأثیهادهد هسودآوریبانکمی
وعواملبیرونیشاملعواملاقتصادیخدارجباشندیعواملیهستند هدر نترلمدیریتبانکم

درگروهعواملدروندیمتغیرهدایدهدی.نتایجتحقیقوینشانمباشدیاز نترلمدیریتبانکم
واندازهبانکتدأثیرمنفدیبدرمثبتریدهی،نسبت فایتسرمایهوریسکنقدینگیتأثقدرتواس

 د.هادارنسودآوریبانک
یدرلنعتبانکیتحقیقداتمختلفدیشناسییایپویورویکردسازهیشبدرخصوصاستفادهاز

لورتگرفتهاست.

.اولدیشدودیدودیدگاهعمدهدرخصدوصسدودآوریباندکمطدر مدالولًگفتتوانیم
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،ارفتدر،سداختاریهیفرودباشد.می2 ارایینسبیریفرویهودیگ1عملکرد،رفتار،ساختارفرویه
سدودآوریدارد هسدطحبدالترتمر دزبدازاریمانیمتمر زشدهاستوببازاربرساختارعملکرد

 دهشدودیمد تصدورمیچندینسدبیی ارایهیفرویا.(Samad, 2008)دهدیمشیرفتارراافزا
سدودآوریتدردارندد، وچکیهانسبتبهبانکشترییبیی اراتربزرگیهابانک هییازآنجا

سالاست ه40ازشیرابطهبمیدرا.(Holden & El-Bannany, 2004)خواهندداشتشترییب

؛عملکددرد،رفتددارر،سدداختاهی،فروددیمیقدددهیفرودد.بحددثومجادلددهوجددودداردهیدوفروددمیبدد
انیدبو نددیمدمربدوطوسدطحرقابدتدرآنیبانکبهساختارلنعتبانکددارکییسودآور

چندداریددراختقسدمتعمددهبدازاریعندیبالترباشدد،یهرچهتمر زدرلنعتبانکدارداردیم
یلدورتسدودآورمیددرارد،یدقدراربگیتدرمییرقابتدرسطحپاجهیدودباشدودرنتحمبانک
بدالترییبدر دارا.درمقابلفرودیهعملکدرد هبربازارتمر زدارندبالترخواهدبودییهابانک

تمر دزمیبدیابطدهراچیهدارد،ابقایدمفرودیهددیهاتأ بانکیسودآوردهندهحیعنوانتووبه
میدهارابطهوجدوددارد.ابانکیوسودآوریی ارامیبانکوجودنداردبلکهبیبازاروسودآور

مشدابهطیخدود داراترعمدل ندد،درشدرایبانکنسبتبهرقبداکی هاگر ندیمانیبهیفرو
دسدتخواهددآوردبدهیسدودبدالترجهیودرنتداشتخواهدیترمییپایهانهیهاهزنسبتبهآن

(Hannan, 1991).
Gholipour (2013)17لدنعتبانکدداریایدران،بدابررسدیهداهیفرودرتحلیلبرقراریایم

ر،رفتداروعملکدرددرمدوردایدم شدورلداد ساختاهیفروبانکمنتخ ایراننشاندادهاست

یسدودآوردهندهحیتوورانیایبالدرلنعتبانکدارتمر زوجودانحصارودرجهچرا هاست
.باشدیمیمعنیهابآنیهابرسودآورعملکردبانکیی اراریهابودهوتأثبانک

 (Staikouras & Wood, 2011)اروپایینشداندادندد دهامدالیهابانکیبامطالعهسودآور
وسدودآوریبداهمهاییتر ی داراهیبانکرابطهمستقیمداشتهوثانیهایییالتبادارانسبتتسه

هدانشداندادنددبدیمتمر دزبدازاروسدودآوریرابطده.همچنیمآنباشندیدارایرابطهمعکوسم

وجودندارد.یداریمعن

________________________________________________________________ 

1- Structure-Conduct-Performance (SCP) 
2- Relative Efficiency 
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 AL-Omar and AL-Mutairi (2008)یهداباندکیعوامدلمدرثربدرسدودآوریامطالعهدر
بدانسدبتتیدهدادر وباندکی هسودآوردهدی اللنشانمجیاند.نتا ردهیرابررستی و

باندکرابطدهمثبدتویدیبدهدارایاتیدعملیهداندهیبااندازهبانکونسدبتهززیونهیسرماتی فا
دارد.یداریمعن

سازیدر لمسدائلمدالیوبدانکیمنظرروشی،ازرویکردشبیهدربررسیتحقیقاتپیشیماز

رادریکمدلبانکداریانجداسهایاستراتژیسازهیشبBedoni (1987)استفادهزیادیشدهاست.
نکی،تغییدردر اشدیهندرخبدایهاشده،افزایشسدردهدادهاست.سهاستراتژیاللیدرنظرگرفته

دریامطالعده Paisittanand and Olson (2006) د.باشدنمدیایهمختلفمنطقدیهااستیسود،س
اعتبداریدریهدامربوطبهفناوریااالعداترادرمدورد دارتیهاتیفعالیسدارنارتباطبابرو

سدتمیسشناسدیییایپویسازهیاستفادهازشبباPeterson and Blanc (2012)  اند.تایلندانجاسداده

نددیبدرفرآیبدانکسدتمیسیدروندیرهداینشداندادندد دهمتغیدکباندکستمیسکیوبراساس
هداوهدا، داهشادولعمدرواسادولعمدرسددردهشیباافزا هینحوآنمرثراست،بهیسازولپ

ودرواقد ابددیی داهشمدیبدانکسدتمیسیهانوسانروندسدردهزانیمیقانونرهیذخنرخشیافزا
.ابدییم اهشیا تمالمواجههبابحرانبانک

ق اودریعندیاسدتفادهازرویکدردیروشتحقیدری دارگبدهتحقیقاتمرتبطینیدزبدراسداس
 Bastan, Bagheri Mazrae, and Ahmadvandیسیسددتمانجدداسشدددهاسددت.شناسددییایددپو

ارائده1انکیبدراسداسمددل ملدزدرتحقیقخودیکمدلسیستمیبرایمسللهسالمتب(2016)

یسیستم یفیمسللهسدالمتبدانکیرامدوردتحلیدلقدراردادهوشناسییایپوازروشهاآنداند.
کیدتیریمددتیدفی دهددینشدانمدجینتدادرآنرابازنمایی ردند.مرثریبازخوردیها لقه

تیدفیبده ت،یریمددتیدفیبود هابابهاستولزساستبانکیارمهمدرسالمتبانکیعاملبس
نائلشوند.یترمناس یساختاردرآمدزیونهاییبهتردارا

در دوزهشددهانجداسگفدتعمددهتحقیقداتتدوانیمپیشیمشدهانجاسدرخصوصتحقیقات

یویداسدودآوربدرموفقیدتورگذاریتأثبانکداری ولیافتممتغیرهایمهموو ار س تحلیل

________________________________________________________________ 

1- CAMELS 
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ییدکشداخصارزیدابیعملکدردباندکندیبشیپدتمر زیافتهویابدهدنبدالهانکباعدس امیابی
تحدتعندوانمتغیدروابسدتهازاریدقتعددادیازمتغیرهدایمسدتقلبدراسداسسودآوری(عمدتاً)

تحقیقداتمیتدرکیدنزدومیتدرمهدم.شدایدیکدیازباشندیمیآماررویکردهایاقتصادسنجیو
سددللهتحقیددق اوددر؛تحقیددقشددر تمشدداورهمکنددزیومعرفددیلددورتگرفتددهدرارتبدداطبددام

پارادو سبانکیباشدامادرایمتحقیقبایکرویکدردسیسدتمیبدهآنپرداختدهنشددهوامکدان

بازنماییساختارهایبازخوردیپارادو سبانکیدرآنوجودندارد هایممسللهموووپالدلی
 .باشدیمتحقیق اور



روش-3

باشدد.مدی1شناسدیسیسدتمشناسیپویاییمبنایمرا ل لیروش جاستحقیقبرشناسیانروش
هدایشناسییکابزارمناس برایتحلیلودر علدلرفتدارپویدادرسیسدتمیپویاییشناسروش

 ,Bastan)باشدددبددراسدداستفکددرسیسددتمیمددیزامشددکلبددامعرفددیسدداختارمولدددرفتددارپیچیددده

Ramazani K., Delshad Sisi, & Ahmadvand, 2018).یشناسدروشیبدارزایدمهایژگیواز
یمختلدفتصدمیمرادرقالد سدناریوفدراهمنمدودهوبداهدااسدتیسایماست هامکانارزیابی

2خردهجهدانالطال اًی مینتایج اللازاجرایسیاستدریکمحیط وچک هسازهیشب
وارائدهزامشدکل ایبهبودرفتدارزمینهلزسبرجهیدرنتازسیستمو3،امکانیادگیریشودیمنامیده

 & ,Abbasi, Bastan) سددازدیمددمبتنددیبددرتفکددرسیسددتمیرامیسددرتددراثددربخشراهکارهددای

Ahmadvand, 2016)یسیستمتوسطمحققیمشداملشناسییایپودررویکرد.فرآیندساختمدل
(نگاشدت4(تددویمفرودیهپویدا3(رفتارهدایمرجد 2(تشریحدقیقمسللهوبیانابهداس،1مرا ل

(7(تددویممعدادلتریاودیمددل6(نگاشتسداختارانباشدتوجریدان5ساختارسیستمیعلّی
ینتددایجاجددرایسددازهیشددب(10وسددازیو(سناری9(شناسددایینقدداطاهرمددی8اعتبارسددنجیمدددل

 . (Bastan, Ramazani K., Delshad Sisi, & Akbarpour, 2017)سناریوها

________________________________________________________________ 

1- System Dynamics Methodology 
2- Micro World 
3- Learning 
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یهسازیساختمدلشب-4

تشریحدقیقمسئلهوبیانابهام-4-1

یسبخواهددفعالیدتخدودراتأسددرنظاسبانکداریایران،زمانی هیکموسسهاعتباریتدازه
یسبخواهددخددماتخدودتأسگسترشدادهوبهیکبانکتبدیلشودویااینکهیکبانکتازه

عمددتاًاست.ایمسدرمایهو ار س فیجهتنماید،نیازمندسرمایهپایهمناس و اترگستردهرا
گدذاردرقالد سدهامدارسدرمایهلزسبدرایگدردد.در الدتاولسدرمایهیممدیتأمدردو الت

خدودجدارینمایدد.درو دار سد توانددسدرمایهرادریسبانکرافراهمنمودهوبانکمیتأس

 لهاولفراهمنیست،موسسدهاعتبدارییسبانکدرمرتأس التدوس هامکانسرمایهلزسبرای
هداییدتفعالباسرمایهپایه متر،مجوزفعالیدتمحددودترازباندکرااخدذنمدودهتدادرادامدهبدا

شدنبهبانکرافراهمنماید.یلتبداعتباریخودو س سودبتواندسرمایهلزسبرایو ار س 
سدودآوریاسدت.در الدتاولباندکدرهردو التهد اللی س سودوافزایشقدرت

گذارانخودپرداختنمایدودر التدوسموسسدهیهسرمابایستسودمناس بهسهامدارانومی
آورد.بهدستاعتباریبایدبا س سودمناس برایافزایشسرمایهخود

بایسددتدرآمدددهای الددلازیمدد سدد سددودبیشددتروافددزایشقدددرتسددودآوریباهددد 

بانکیاموسسهاعتباریافزایشیابدد.بداتوجدهبدهاندواپدرآمددهایموجدوددرنظداسرو ا س 
 سد عمددتاًاعتبداریمرسسداتوهداباندکبانکداریایران هدرفصدلدوسبدداناشدارهشدد،

 نندد،ایدمموودوپازایدمامدردرآمدهایمشاپومبتنیبرارائهتسهیالتمختلفراانتخدابمدی
یسیداموسسدهاعتبداری،تأسدباندکتدازهو دار سد درفضدایمحددوداولًشدود دهیمناشی

یداًثانتوانندیکدرآمدبا جمبالبرایبانکقلمدادشدده،و ارمزدینمیمشاپیرغدرآمدهای

 ارمزدیبانک(توسدطخدماتیرسابحثپذیرشایمخدمات)خدماتبانکداریالکترونیکو
اسدتفادهوازجملدههایدیگدریریمکانیزس ارگبهایداردونیازمندهمشتریانخوددینامیکپیچید

ی،وفدادارسدازیوتوسدعهمحصدولتوبرنددسدازهدایمناسد الکترونیدک،یرسداختزتوسعه
خدماتجدیدمبتنیبردانشمشتریانورقابتبارقبایقدیمی،مسلط،بازیگردانودارایسهماز

یسوموسسدهاعتبداری وچدکدشدواروتأسدبراییدکباندکتدازههایما ههمهباشدیمبازار

غیرممکماست.
درآمددهایبداعایددی دمدر،داهر،نیازمنددمشداپیرغدر الت لیبایدگفتدرآمدهای
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گدذاریسدنگیمدرزیرسداخت،داندشلزسبدرایتوسدعهمحصدولتوخددماتوایجدادیهسرما
درباشد دهبدایمیتپذیرشتوسطمشتریاندرنهاارویریمناس دربازپذرقابتنوآوری،سطح

یریایمموووپ هارائهنوآوریواستراتژیتمایزدربانکداریسادهنبودهو لیدهخددماتنظرگ
یو ارخدودرابدر سد درآمددهامدل س یعتاًهااببانکاست،ارائهقابلیتوسطرقبارا تبه

مددلهداباندکدرایدمراسدتا.نهندیبنامیمالیگرسواسطهوانجاالتیتسهیاعطاقیمشاپازار

نشدان1شدکل دهدرسدودآوریبدهمسدللهیخطدکدردیرویریازیکگبهرهخودباو ار س 
نمایند.یماست،ارا یشدهداده

 
 (Bastan, Akbarpour, & Ahamdvand, 2016)هاازسودآوریتوسطبانکطرفهیکتحلیلخطیو-1شکل



 ندد،همدیمرویکدردخطدییمدیکمشکلبدروزپیدداعنوانبهمسللهاللیتحقیق اور ه
رویکدردیعندوانبدهباشد؛جذبمناب مشتریانوارائهتسهیالت هیمسودآوریبانکداریایران

هدایهداودارایدیشدود،باعدثافدزایشبددهییمدبرای س سوددرایمنظاسبانکداریانتخاب
هایعملکردیمنجربهنیازبهافزایشسرمایه، داهشارزشدهوبانزولشاخصریسکیبانکش

معکوسازخواسدتهاولیدهمدوردانتظدارآندانبدرای امالًیکنتیجهیماشودوسهاسسهامدارانمی
  س سودبیشتراست.درادامهبهتشریحپویایایمواقعهخواهیمپرداخت.


رفتارهایمرجع-4-2

منظدوربدهبایستبرای س درآمددبیشدترفو ،بانکمیشدهارائهاجرایرویکرددرراستای

 س سودبیشتر،تسهیالتبیشتریبهمشتریانارائهدهد.ارائهتسهیالتهدممسدتلزسداشدتممنداب 
گدذارییهسدرمایهداسدردهباشدوبرایارائهتسهیالتبیشتربایدمناب بیشتریدرقال یممناس 

ر دودتدورمیدرازآنپدسو92تدا90یهداسدالردد.شرایطتورمیاقتصداد شدوردرجذبگ
یمدتراقارزانبهبعددر نارفضایرقابتیشدیدلدنعتبدانکیایدران،جدذبمنداب 92یهاسال
یبازیبانرخسدودها لقهناچارهستندبراینیلبههد واردهاآندشوارنمودهوهابانکبرای
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وند.رقابتشدیدشوسدرلنعتبانکداریایرانبرایجذبمناب بیشتر،عدالوهبدراینکدهسدردهش
پذیرینقدینگیباندکراهدمیسکردهد،پایداریمناب ویمراافزایشهاآنپولشدهتماسبهای

یتبادرنظرگیرینرخدسدتوریثابدتودر دال داهشسدودتسدهیالتازدرنهاافزایشدادهو
ناچارنددیدابداهداباندکبودنآنازنرخسودسدردهافزایشیپرداختیباندک،و مترتسویدول

ادامههمیم لقهوتنهاخریدزمانایمبحدرانرابدهآینددهمو دول ننددویداخدودبدهبازارهدای

جددایگزیمنظیددرمسددکموشددر تداریرجددوپ ددردهوشددرایطراهددمبددرایتولید نندددگانو
 دو صروبدونبرنامهدرجذبمناب ،منجربدهیب نند.رقابتترسخت شور نندگانمصر 

شددهودر،داهریدکشداخصمناسد عملکدردیدرموردمطالعهبانکشدهجذبافزایشمناب 
 الف(.-2گردد)شکلیم وزهتجهیزمناب قلمداد




 شدهبهسرمایهپایهبانکنسبتمنابعجذبوب(رحسبمیلیونریال()بشدهمنابعجذبیای(رفتارپوالف-2شکل



شددهوسدرمایهپایدهباندکتناسدبیوجدودمیانمناب جذببایستیبرای فظانسجاسبانکم
یتداًشدهبهسرمایهپایهباندکنها هدر التاستانداردنسبتمناب جذبلورتیمداشتهباشد،بد

ازمحدلجدذبسددردهتوانددیبرابرسرمایهپایهخدودمد12انک دا ثرباشدیعنییکب12باید
مشداهدهرفتارپویدایایدمشداخصدرباندکموردمطالعدهقابدلب-2شکلبدهیایجادنماید.در

.باشدیم

درموردمطالعدهشوددرگاساولازرویکردخطیبهسودآوری،بانکیم همشاهدهاورهمان
برابرسرمایهخودمناب مختلدفدرقالد 15 دود1395نیمهنخستسال،اهرباموفقیتتنهادر

یوابستهبدهباندکهاشر تجذبنمودهاست.اگرفرض نیم هایممناب لر هاسدردهانواپ
آنچنیماست هپساز سدرسددردهقدانونیوذخدایرعداسوخداصو ار س نگردد،مکانیزس
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لدر اعطدایتسدهیالتدرقالد عقدودمختلدفشددهجدذبب درلدایممندا80بانک،مقدار
شود.بایدتوجهداشتسود اللازارائدهتسدهیالتبدانکیسدودنقددییمایمشار تومبادله

گردد.باافزایشروندیمنبودهودرسیستم سابداریمالیبانکتحتعنوانسودتعهدیشمرده
تواندبدهافدزایشیمیزافزایشخواهدیافتوایمامراعطایتسهیالتبانکی،متقاویانتسهیالتن

یهداباندکپیدانکردنسودتعهدیبیانجامد.یکمشکلبدزرگدرتحققمطالباتمعو بانکو

میدانشددهمحاسبهبورسی شورهمیممسللهسودتعهدیاستو هبدونتحقققطعیسود،سود
تمعو شودباندکازمکدانیزسامهدالوتمدیددسهامدارانتوزی گشتهاستوچنانچهایمتسهیال

 ندد.مشدکلالدلیدرنظداسبدانکییمدمجددسودتعهدیوتکرارهمانمکانیزساشدتباهاسدتفاده
شود هاعطایتسهیالتبیشتربافرضتحقدقهمدهدرآمددهایتعهددی،باعدثیمینجاپدیدارازا

دهددوایدمامدریمدسدرعتزیدادافدزایششود،اماداراییبانکرابایمافزایشسودآوریبانک

گیدردیمدنامه میتهبازلهمراهباشدرشدبیشتریبهخودییمآیداراییدرسازموزونبا هیزمان
 یابد.یمهایسمّیوریسکیبانکباسرعتبسیارزیادافزایشییداراینوعبهو




 بانکموردمطالعهدربازهزمانیتحقیقهایییداراوب(بمیلیونریال()برحسخالصبانک(سودالف-3شکل



باشد هدریمجانبهبهسود،بانکدربازهزمانیتحقیقدارایرشددرسودبانگاهیکاگرچه
هدایریسدکیپیامددهاییدیداراشود،اماسرعترشدبیشدتردرتولیددیمالفمشاهده-3شکل0

شددهاودافههدایییدارابرفتارپویای-3شکلبازخوردیبرایبانکبههمراهخواهدداشت.در
هایبانکدارد.ییدارابهبانکنشاندادهشدهاست ه ا یازرشدسری 
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 دربازهزمانیتحقیق)برحسبمیلیونریال(شدهبانکشدهوداراییاضافهروندتغییراتسودکسب-4شکل



هدایریسدکییدیداراورشدددرمیدزانشده اللیریمیزانرشددرسودنظرگبادردرواق 
یمیدان جدمامال ظدهقابدلتوانگفدتتفداوتیمباشدیممشاهدهقابل4یدشده هدرشکلتول

توانددیمدوجدودداردوایدمامدرهداالسبهبانکدراولایمشدهاوافهوداراییشده س سود
شاخصبازدهدارایدی،بدهموفقیدتدسدتازنظرمعنایدیگریازعملکردداشتهباشد،اینکهبانک

موردمطالعدهشود،بازدهدارایدیباندکیمالفمشاهده-5 هدرشکلاورهمانپیدانکردهاست.

یرونددهدمیابازده قو لدا بانسدهاسباشد.ایمروندبرایبازدهسرمایهیمدارایروندنزولی
 شود.بمشاهدهمی-5باشد هدرشکلیمنزولی



 
 الف(رفتارپویایبازدهداراییوب(رفتارپویایبازدهحقوقصاحبانسهامبانکموردمطالعه-5شکل



 داهشارزشسدهاسباندکدرروندنزولیبازدهداراییوبازده قو لدا بانسدهاس،باعدث

یانددازراهبازاربورسشدهوایمامرموج زیانسهامدارانخواهدشد هنقضغدرضاولیدهاز
باشد.یمو ار س 



 سال بیست وششماقتصاد پولی مالی   210

 س درآمدهایمشاپبیشدتر،منظوربهازار دیگرتداوسایمروندواعطایتسهیالتبیشتر
،نگدر دلیازیکرویکردمندبهرهشود؛امابایمباعثافزایشسرمایهپایهازمحلذخایراگرچه

یجهباعث داهشنسدبت فایدتدرنتهایموزونبهریسکایجاد ردهوییدارارشدبیشتریدر
بایسدتازسدهامدارانخدودتقاوداییمدشود.با اهشنسدبت فایدتسدرمایهباندکیمسرمایه

هامدارانرادرپدیخواهددداشدت.افزایشسرمایه ندو هایمامر اهشارزشسهاسوسودسد

از د فایتسرمایه،منجربهورشکستگیبانکوازدسترفتمبیشدترسدودیشبهمچنیم اهش
 شود.یمسهامداران



 
 شاخصسودهرسهمبانکموردمطالعهدربازهزمانیتحقیق(الف(روندنسبتکفایتسرمایهوب-6شکل

 

توانددینمدوجدهیچهدبدهیایدرانهدابانکفعلیو ار س شودمدلیم همشاهدهاورهمان
سودآوریپایداربدرایسدهامدارانخدودداشدتهباشددوچنانچدهایدمامدربدههدرنحدویازاریدق

یدیگرنظیرشر تداریوغیره هخال قدانونعملیداتبانکدداریاسدتایجدادو ارها س 

توانددباندکبدا دداقلینمدالمللدینظیدر فایدتسدرمایه،هایبدیمنامهییمآیریدرنظرگشود،با
یمعتبدرخدارجیهداباندکالمللیایجادنماید.نتیجهتداوسایمامرعددساسدتقبالیمبیاستانداردها

هدابانکیریسکیایران تیدرشرایطبدونوجودتحریموقرارگیریهابانکبرایهمکاریبا
درزامشکلیریفرویهپویایرفتاردرنظرگباشد.بایمو ار س م لقهبستهدرانزواوتداوسای
توانددیمدهایریسدکیبیشدترازآنییداراتوانگفت س سودبدونایجادیمنظاسبانکیایران

راهکارمناس خروجازایمبحرانباشد.
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فرضیهپویاوساختارعلّیسیستم-4-3

اعتباریخدود،دومنبد خواهددداشدت.یکدیو ار س برایآغازموردمطالعهبانکتجاری

شدودویمد قو لا بانسهاسیادعنوانبهآوردهنقدیسهامدارانوسرمایهپایهبانک هازآن
نمایدد.باندکبداجدذبمنداب درقالد یمدازمشتریانجذبهاسدردهدیگریمنابعی هدرقال 

یمتدأمنمودهوبدیماریقداراییخدودراازمحدلسدهموقدرضبرایخودایجادبدهیهاسدرده
یمدتوقارزانبرایجدذبمنداب هابانکنماید.دومکانیزسعمدهبرایجذبمناب وجوددارد.یم

هدایتشدویقیندههزرالدر تبلیغداتوشددهجدذبدرلدمناب 5/1 دا ثرالحسنهقرضعمدتاً

درلدد5/2تاسدقفالحسنهقرضیهاسدردهمتنمودهوبراییقارزانمشتریانبرایجذبسدرده
 درلد(.4مجموعاً ارمزددریافت نند)

 

جذبمناب 
مناب بانک

+

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

R1

 
 الحسنهارزانوقرضیهاحلقهمثبتتبلیغاتوجوایزتشویقیدرجذبسپرده-7شکل



جذبمناب  مناب بانک

+

R2

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

+

 
 منابعبانکیحلقهمثبتاثرنرخسودسپردهبرجذب-8شکل



مکانیزسدوسبرایجذبمناب ،استفادهازاهرسنرخسوددرجدذبمنداب وافدزایشندرخسدود
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باشددد.یمددسدددردهبددالترازنددرخقددانونیتکلیفددیبانددکمر ددزیومددوردانتظدداردربددازاربددانکی
یهداسدردهدرلدیهمدرنرخسود،مناب زیادیدرقال اختال یکباوجودلورت تییمبد

 شود.ایممکانیزسدرزیرنشاندادهشدهاست.یمگذاریجذببانکیهسرما

 نددویمیبازخوردیمنفیبروزها لقههاییهمدارد هدرقال یتمحدوداماجذبمناب 
 نماید.یمرشدجذبمناب رامحدودوتنظیم

 

جذبمناب  مناب بانک

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(

+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

B1

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

+

+

 
 بعبرتعدیلرشدجذبمنابعجذبمناهایینهحلقهکنترلیهز-9شکل



یابددویمدهدایمسدتقیموغیرمسدتقیمجدذبمنداب افدزایشیندههز،شدهجذبباافزایشمناب 

باشدد.یدک لقدهیمیازموردنافزایشهزینهیکعامل نترلیدرجذبمناب و نترلآندر د
نسدبت فایدتسدرمایهوجوددارد همربوطبدهرعایدتهابانک نترلیدیگردرجذبمناب در

 است هدرادامهبهآنپرداختهخواهدشد.

11 ندد؛یمدچنیمرفتدارشدهجذبشود،بانکبامناب یممشاهده10 هدرشکلگونههمان
ینمدوده دهدرگدذارسددردهرادرقال سدردهقانونینزدباندکمر دزیشدهجذبدرلدمناب 

گردد. ددودسدهیممر زیدرقسمتداراییبانکلحاظترازنامهتحتعنوانمطالباتازبانک
رادرقالد ذخدایرنقددینگیبدرایپشدتیبانیازریسدکنقددینگیشدهجذبالیپنجدرلدمناب 

همدرشدهجذبدارد. دودچهارالیششدرلدمناب یمبانکنزدخوددرلندو بانکنگه
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شدود.بداا تسدابیمدیدرهوغمدیمومسدکملر خریددارایدیثابدتنظیدرزموردمطالعهبانک
یمدردسرادرقالد عقدودهداسددردهدرقالد شددهجدذبدرلدمنداب 80 سوراتفو ،بانک

بداندرخ دارمزدالحسدنهقدرضیبانرخثابتوعقودمشار تبانرخمدوردانتظداروعقددامبادله
 سابداریخود،برایباندکیمصار ،درسیستمهانرخنمایدوباا تسابیممشخص،مصر 
 ند.البتهبایددقتداشت هایمدرآمد،درآمدنقدینبودهودرآمدیاسدتیمدرآمدشناسایی

عدسبازپرداخدتتسدهیالتنکدولگشدتهوبراثر هتعهدشدهاست همحققشودوممکماست
د.ایمموووپیکدیدرآمدمحققنشود،بلکهبهعلتسوختاللپول،زیاننیز اللشوتنهانه

گوندهیدماهداباندکازمشکالتبزرگ سابدارینظاسبانکیایرانبدودهودرگذشدتهبسدیاریاز
نمودند،بعدازیمخودتقسیمسهامدارانسودشناساییودرپایانسالدرمیانعنوانبهدرآمدهارا

درآمددمجدداًردوتمدید،یریوجهالتزاسوجریمهدیر درنظرگمدتی هدرآمدمحققنشده،با

یهداگدزارشیدراًبداالدزاسبدهتهیدهاخدیگریشناسایینمودهایم لقهاشتباهراتکرارنمودهاست.
در دالهداباندکایممشکلبرای1المللییمبیمالیگزارشگریستانداردها سابداریبراساسا

باشد.یمبرار شدن
لزسبدرای صدول،بدرایزمدانمددتلر شددنزمانوباگذشتبانکشدهارائهتسهیالت

هایمستقیمجذبمناب  ههمانسدودنماید.بانکپساز سرهزینهیمبانکایجاددرآمدمشاپ
15متوسدطادوربدهموردمطالعهبرایبانکباشد)یمالحسابسدردهپرداختیبابتجذبمنب یعل

یمالیخدودگرواسطهالو اله قعنوانبههایعملیاتیخودراینههزبایستسهدرلدیمدرلد(

راتحتعندوانهاآنسودخودبرداشتنمایدوچنانچهمابقیوجودداشت،عنوانبهباوجوهمردس
پرداختنماید.البتهبایدتوجهداشت دهممکدماسدتبدهدلیلدینظیدرگذارسدردهسودقطعیبه

لدفرو تدیالو الده قدرستدرمصار ،میزانجذبمناب بانرخسودسدردهبالو ار ردنا
یریایدمندوپسدودونیدزسدوددرنظرگمنفیهمشودوبانکدرایممیان تیوررهمنماید.با

نماید.یم اللازارائهخدماتو ارمزدهایدریافتیازمشتریان،بانک س سود



________________________________________________________________ 

1- International Financial Reporting Standards (IFRS) 
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جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک -

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

داراییثابت

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

 
 الوکالهشدهبانکوکسبدرآمدمشاعوحقفرآیندمصارفمنابعجذب-10شکل



شدود،پدسازمشدخصشددنسدود الدلازیمدمشداهده11 هدرشکلاورهماندرادامه
مشدخص1اعتباریوخدماتیباندک،ازتقسدیمسدودبدرتعددادسدهاس،سدودهدرسدهمو ار س 

بهسدهامدار2تقسیمیدرلدازآنتحتعنوانسود60تا40 دودموردمطالعهشود.دربانکیم

و دار سد شودومابقیتحتعنوانسدودانباشدته،بدرایافدزایشسدرمایهوتوسدعهیمپرداخت
شود.یماندوخته

جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک
 قو لا بانسهاس

سودانباشته

+ +

داراییثابت

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

 
 فرآیندتقسیمسودمیانسهامدارانوتخصیصبخشیازسودبهسرمایهبانک-11شکل

________________________________________________________________ 

1- Earnings per share (EPS) 
2- Dividend per share (DPS) 
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هدایشدود،بداارائدهتسدهیالتبیشدتر،ریسدکیمدمشداهده12 هدرشکلاورهماندرادامه
،گذشددتهیدسررسددبددهسددمتهددابانددکمطالبدداتجدداری ددم ددمیافتددهویشافددزااعتبدداریبانددک

یجدهدرنت ندوایمامر اهشدرآمدمحققشدهتعهددیویمالولولومعو میلپیدامشکو 
پوشدشمعدو شددنمنظدوربدهبایسدتیمدسود اللرادرپیخواهددداشدت.همچندیمباندک

ذخدایرعداسعنوانبهدرلدخالصتسهیالتسالگذشتهخودپساز سروثایقرا5/1تسهیالت،

درلدبرایابقاتمختلفمطالبات100تا50،و10،20ذخیرهنماید.همچنیمبهمیزانبهترتی 
خیدرهبایسدتذخدایرخداصذالولدولومعدو ،مدی،مشکو گذشتهیدسررسیهادستهخوددر

نماید.مجمدوپذخدایرعداسوخداصتحدتعندوانسدرمایهتکمیلدیبدهسدرمایهباندکدرقسدمت
شود.یمهایترازنامهبانکلحاظبدهی

جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک

 قو لا بانسهاس

سودانباشته

+ +

ریسکاعتباری

مطالباتمعو بانک

+++

+

-

+ذخایرعاسوخاص

+

داراییثابت

++ +

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

خریدداراییثابت ++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

 
 معوقشدنمطالباتدرکاهشدرآمد،افزایشسرمایهبانکازطریقذخایریرتأث-12شکل



درواقد شود،تسهیالت هیممشاهده13 هدرشکلگونههمانشود.یمینجاآغازازامشکل
درلدد100ریسک،وری بر س هاییدارایسازموزونباشد،درفرآیندیمهایبانکییدارا

یابد.نسبت فایتسرمایه هازیمهایموزونبهریسکباسرعتزیادیافزایشییداراگرفتهو

شود،باافزایشسرمایهازاریدقذخدایرافدزایشیمسرمایهپایهوداراییموزونبهریسکتشکیل
هدایریسدکی، داهششددیدتریخواهددداشدت.یدیدارایابداماباافزایشباسرعتبیشتردریم

تواندمنجربهورشکستگیبانکشودوبرایاجتندابازایدم داریم اهشنسبت فایتسرمایه
یابدوایمنقضیمدهرسهمسهامدار اهشبایدبانکافزایشسرمایهبدهدودرایملورتسو
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لدورتبدهباشد دهیممقصوداولیهافزایشسودسهامداراناست.ایم لقهیک لقهمثبتشوس
شدود.معدو شددنپویاباعث اهششدید فایتسرمایهونیدازبدهافدزایشمتدوالیسدرمایهمدی

تشددید ننده،باعدثلدورتبدهباشدد،یمدتسهیالتنیز هیکیازپیامدهایارائهتسهیالتبیشتر
افزاید.یمهاشدهوبهمشکلفو ییداراافزایشدرجهریسکیبودن



جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

داراییهایبانک

موزونسازیبر س درجه

ریسکیبودندارایی

داراییهایموزونبهریسک

 فایتسرمایه

+

+

-

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک

 قو لا بانسهاس

سودانباشته

+ +

+

ریسکاعتباری

مطالباتمعو بانک

+++

+

-

+ذخایرعاسوخاص

+

داراییثابت

+

++ +

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

نیازبهافزایشسرمایه

-

-

+

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

R3

 
 حلقهتشدیدکنندهرشدشومدرنسبتکفایتسرمایهبانکوکاهشسودسهامدارانبانک-13شکل



یهداشداخصرشددسدودوسدرمایه،هدایباندک،نسدبتبدهیدیداراتری سردرادامهباافزایش

یممعیارهدایسدودآوریباندکتدرمهدمعملکردیبازدهداراییوبازده قو لا بانسدهاس ده
یجهزیانسهامدارانبانکرادرپدیخواهدددرنتباشد اهششدیدیافتهوارزشسهاسبانکویم

باندکامدارانسدهداشت. اهشنسبت فایتسرمایههمباعدثتشددید داهشدرارزشسدهاس

شود.یم
ترهماشارهشد،نسبت فایتسرمایهیکمحدودیتبرایجدذبمنداب ویشپ هاورهمان

 ند ه ار ردآنتحتیک لقدهبدازخوردیمنفدیدرزیدریمایجادبدهیبرایبانکایجاب
 شود.یممشاهده
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جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

داراییهایبانک

موزونسازیبر س درجه

ریسکیبودندارایی

داراییهایموزونبهریسک

 فایتسرمایه

+

+

-

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک

 قو لا بانسهاس

سودانباشته

+ +

+

-بازدهدارایی
+

ارزشسهاسبانک
+

+

+

بازده قو لا بانسهاس
-+

+
ریسکاعتباری

مطالباتمعو بانک

+++

+

-

+ذخایرعاسوخاص

+

داراییثابت

+

++ +

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

نیازبهافزایشسرمایه

-

-

+

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

 
 بازدهحقوقصاحبانسهامبرارزشسهامبازدهداراییویهاشاخصیرتأث-14شکل



جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

داراییهایبانک

موزونسازیبر س درجه

ریسکیبودندارایی

داراییهایموزونبهریسک

 فایتسرمایه

+

+

-

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک

 قوصلا بانسهاس

سودانباشته

+ +

+

-بازدهدارایی
+

ارزشسهاسبانک
+

+

+

بازده قو لا بانسهاس
-+

+
ریسکاعتباری

مطالباتمعو بانک

+++

+

-

+ذخایرعاسوخاص

+

داراییثابت

+

++ +

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

نیازبهافزایشسرمایه

-

-

محدودیتجذبمناب و+

ایجادبدهی
-

-

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

B2

 
 برمحدودیتجذبمنابعتوسطبانکنسبتکفایتسرمایهیرتأث-15شکل



باشد.می16شکل،مدلعلّیازساختارمسللهمطابقشدهدادهیتباتوویحاتدرنها


ساختارانباشتوجریان-4-4

سداختمددلمنظدوربهختارمسللهوبازنماییساختارعلیسیستم،پسازارائهفرویهپویاازسا
بایستمدلانباشتوجریانازمسللهتهیهومعادلتریاودیمربدوطبدهآنیمسازییهشب میو



 سال بیست وششماقتصاد پولی مالی   218

تهیهشود.موردمطالعهیبانکهادادهبراساس


جذبمناب  مناب بانک تسهیالتمبادلهای

تسهیالتمشار تی

تسهیالتقرضالحسنه

+

+

+

+

درآمدمشاپتعهدی

++

+

هزینههایجذبمناب )مستقیم(
+

هزینههایغیرمستقیم

بهرهوریبانک
-

سود اللازدرآمدمشاپ  قالو اله

+ +

-

تخصیصدرلدیازمناب برای

تشویقبهجذب

+

+

+

نرخسودسدردهبانک

نرخسودموردانتظاربازار

بانکی

اختال 

+-

+

-

هزینههایبانک

-

+

+

داراییهایبانک

موزونسازیبر س درجه

ریسکیبودندارایی

داراییهایموزونبهریسک

 فایتسرمایه

+

+

-

سود اللازدرآمدهای

 ارمزدی

سودنهاییبانک

+
+

سرمایهبانک

 قوصلا بانسهاس

سودانباشته

+ +

+

-بازدهدارایی
+

ارزشسهاسبانک
+

+

+

بازده قو لا بانسهاس
-+

+
ریسکاعتباری

مطالباتمعو بانک

+++

+

-

+ذخایرعاسوخاص

+

داراییثابت

+

++ +

سدردهقانونینزدبانک

مر زی

نس سدردهقانونی

+

نرخذخیرهنقدینگی

ذخیرهنقدینگینزدبانک

+
+

تعدادسهاس

سودهرسهم
نسبتاندوخته

سودتقسیمیبهسهامداران

+

+

نیازبهافزایشسرمایه

-

-

محدودیتجذبمناب و+

ایجادبدهی
-

-

خریدداراییثابت
++

مابهتفاوتنرخسدردهقانونیو

ذخیرهنقدینگی

نسبتتقسیم

 
ازساختارسیستمحلقهعلّینمودار-16شکل


اعتبارسنجی-4-5

ازاعتبدارولدحتمددلسدتباییمد،سازیوتحلیلنتدایجویپسازتوسعهمدلوقبلازسنار

یاعتبارسدنجهدایازآزمونیبرخ هایم ارازاریق اللگرددنانیمختلفاامطیتحتشرا
تداررفدیدآزمدونبازتولریدنظیمتعددهایمدل،آزمونیاعتبارسنجیبراشود.دلانجاسمیمیرو

یمرز،آزمونمنطقمعادلتوآزمدونسدازگارتیآزمون فا،ی دهایآزمون الت؛یخیتار
یسدازهیمددلدرشدبشود؛یمشاهدهم18شکلاور هدرآنانجاسشدهاست.همانیابعادبررو

رآنبدیرفتدارسبکیسازهیشبتیداردوقابلیبانکموردمطالعهرفتارخوبهایریمتغیایرفتارپو
.شودیمدیتائیخیتاریهااساسداده
ی فایتمرز،منطقمعادلتوسازگاریابعادنیدزازاریدقمصدا بهبداچنددتدمازهاآزمون

یقرارگرفدتواشدباپنظدریدرخصدوصلدحتایدمموردبررسخبرگان وزهمدیریتبانکی
ی دالیبرهشددهودرگداسسدازهیشدبمدلهاآزمونباانجاسایمرمجموپ اللگردید.دهاآزمون
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هدایمختلدفدرقالد نتدایجاعمدالسیاسدت1یونسدیمسدازهیشدبافدزارندرسبعددی،بدااسدتفادهاز
 گیرد.سناریوهایمختلفرویمدلموردارزیابیوتحلیلقرارمی

 

مناب قرضالحسنه
جذبمناب قرضالحسنه

مناب تخصیصیبهقرعه شی

نرخسدردهگذاریقرض

الحسنه

 سرتخصیصیبهقرعه شی

تسهیالتقرضالحسنه
اعطایتسهیالتقرض

الحسنه

نرخاعطایتسهیالتقرضالحسنه  ارمزد4درلد

متوسطزمانولولدرآمد

قرضالحسنه

هزینههایبانک
تغییرهزینه

درآمدهایمحققشده

سود اللازدرآمدهایمشاپ

سودهرسهم

درلدتوزی 

سودتقسیمیبهسهاسدار

سرمایهپایهبانک
تغییرسرمایه

موزونبهریسک

داراییبانک

داراییموزونبهریسک

بازدهدارایی

بازدهداراییموردانتظار

تاثیربازدهداراییبرارزش

سهاس

جذبمناب ازمحلسدردهمناب غیرارزان)سدرده(

نرخسودسدردهدستوریبانک

مر زی

نرخسودسدردهبانک

تاثیرنرخسودسدردهبرافزایش

جذبمناب 

تسهیالتمشار ت

تسهیالتمبادلهای

اعطایتسهیالتعقود

مشار ت

اعطایتسهیالتعقودمبادلهای

تعدادسهاس

سرمایهسهامداران

هزینههایعملیاتی

سودانباشته

بازده قو لا بانسهاس
بازدهموردانتظار قو 

لا بانسهاس

تاثیربازه قو لا بانسهاسبر

ارزشسهاس

ارزشسهاس
تغییربانک

نسبت فایتسرمایه

نسبت فایتسرمایه

استاندارد

نیازبهافزایشسرمایهوتاثیربر

ارزشسهاس

سدردهقانونیبانکنزد
بانکمر زی

نسبتنسبتسدردهقانونی

متوسطرشدسالیانه

تاثیرمکانیزستشویقیبرجذب

fun2

fun3

fun5

fun4

هزینههایجذب

بازپرداخت

تسهیالتمعوقهقرض
معوقیقرضالحسنهالحسنه

درآمد اللازتسهیالتقرض
الحسنه

امهالوتمدید

زمانتمدیدتسهیالتمعو 

قرضالحسنه

وجهالتزاسدیر ردتسهیالت

قرضالحسنه

ولولمطالباتقرض

الحسنه

درآمد اللازتسهیالت
پرداختی1مشار تی

تسهیالتمعوقهمشار ت
معو شدن1 امهالوتمدید2

زمانتمدیدتسهیالتمعو 

مشار ت

وجهالتزاسدیر ردتسهیالت

مشار ت

مطالباتولولشده

متوسطزمان صولدرآمدنرختسهیالتمشار ت

مشار تی

درآمد اللازتسهیالتمبادلهای

تسهیالتمعوقهمبادلهای

بازپرداختتسهیالتمبادله

ای

معو شدنتسهیالتمبادله

ای

متوسطزمانولولدرآمدنرختسهیالتمبادلهای

تسهیالتمبادلهای

امهالوتمدیدمبادلهای

زمانتمدیدتسهیالتمعو 

مبادلهای

وجهالتزاسدیر ردتسهیالت

مبادلهای

مطالباتولولشدهازتسهیالت

مبادلهای

نسبتخریدداراییثابتاز

محلسدرده

سدردهگذاریقانونی

داراییثابت

خریدداراییثابت

اعطایتسهیالتمبادلهایاز

اعطایتسهیالتمشار تازمحلسرمایه

محلسرمایه

خریدداراییازمحلسرمایه

نسبتخریدداراییثایتاز

محلسرمایه

مناب مطلوب

اختال مناب 

f

رشدسالنهمنای 

پولدربازاربانک
تولیدپول

نرخخالصرشدپولدرشبکه

بانکی

زمانتبدیلبهداراییثابت

ذخایر
ذخیرهگیری

فروشداراییثابت

 س سودازمحلدارایی

ثابت

 قالو اله

سودنهاییبانک

نرخنکولتسهیالتمشار ت

نرخنکولتسهیالتمبادلهای

نرخنکولتسهیالتقرض

الحسنه

<تسهیالتقرضالحسنه>

<تسهیالتمبادلهای>

<تسهیالتمشار ت>

نرخسودسدردهقانونی سود اللازسدردهقانونی

سدردهقانونیبانکنزدبانک>

<مر زی

 
 دلانباشتوجریانسیستمم-17شکل

 

________________________________________________________________ 

1- Vensim 
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 آزمونبازتولیدرفتارتاریخیبرایشاخصکفایتسرمایهبانکموردمطالعه-18شکل

 

 
شناسایینقاطاهرمی-4-6

یمترمهمبرایآن،شدهانجاسیسازمدلیریدرنظرگبانکونیزو ار س باتوجهبهساختار

(3هیالت(نرخسودتس2(نرخسودسدرده1نقاطاهرمیسیستممتغیرهایزیرشناساییشدهاست.
 نسبتسدردهقانونی.

باشددوبسدیارییمدنرخسودسدردهونرخسودتسهیالتدوشاخصمهمدرنظاسبانکیایران

رسد اهشنرخسدودسددردهیمنسبتبهتدویمنرخدستوریآنمشکلدارند.بهنظرهابانکاز
ی شورایجداد ندد.هانکبایاافزایشنرخسودتسهیالتبتواندووعیتمناسبیازعملکردبرای

ی شوربدهمسدللهنسدبتسددردهقدانونیوبدالبودنندرخآنهابانکتوانگفت لیهیمهمچنیم
تواننددعملکدردبهتدریدرتولیددپدولیمدیهداباندکمعترضبودهومعتقدندبا اهشایمنسبت

رنظرگیرینظراتمددیراناعتباریداشتهباشندودرنتیجه س درآمدبهتریراتجربهنمایند.باد

یسیاسدتیهابستهعنوانبههایمطرو هدرادبیاتبانکی شور،سناریوهایزیریهفروبانکیونیز
شدودتدایمد اهشقدرتسودآوریبرایسهامدارانخودار بستبمخروجازمنظوربهبانک

ویدادگیریلزسانجداسسدازیوازایدماریدقفهدممناسد یهشببه مکمدلهاآننتیجهاجرای
 شود.


یوسازیسنار-4-7

ویداسداختارپارامترهدابرابقایمسناریوهیچتغییریدرمقادیر:ادامهوضعموجود:1سناریو
گدردد دهیمدبیندییشپدایجادنشدهوتنهابراسداسمددلموردمطالعهبانکو ار س سیستمی
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یعملکردیخواهدداشت.هاشاخصمنظرتداوسووعیتفعلی،چهپیامدهاییبرایبانکاز
یرافزایشو اهشندرخسدودسددردهتأثدرایمسناریو،:تغییرنرخسودسپردهبانک:2سناریو

تدوانگفدتافدزایشندرخیمگیرد.یمیقرارموردبررسو ار س یعملکردهاشاخصبانکبر
هموارهدرهنگاسبحراننقددینگیی شورهابانکسودسدرده،اولیموتنهاسیاستیاست ه لیه

داننددد.بسددیاریازیمدد نندددوآنراابددزاری ارآمدددبددرای ددلمسددائلخددودیمددازآناسددتفاده

بدراسداسشدرایطبدازارتنظدیمهابانک ارشناسانبانکیاعتقاددارند هایمنرخبایدتوسطخود
 گیرد.یقرارمیموردبررسرلدید10درلدیو24گردد.درایمسناریومقدارنرخسودسدرده

یراتافدزایشو داهشندرخسدودتدأثدرسدناریوسدوس،:تغییرنرخسوودتسوهی:ت:3سناریو
باتوجهبهبهایهابانکتسهیالتبرعملکردبانکموردتحلیلقرارخواهدگرفت.ازمنظربانک،

یبدالارائدههانرخبایستتسهیالتیبایمونیزمسللهتورساقتصادپولبالدربازاررقابتیشدهتماس

باشدد.درایدمسدناریویمدمردسوبانکمر زیاولویتباارائهتسهیالتبانرخ دمازنظردهندو
گیرد.یمیقرارموردبررسیرایمتغییراتبرمسللهسودآوریبانکتأث

معتقدندد،باندکی شدورهداباندکهمواره:تغییرنسبتسپردهقانونیبانکمرکزی:4سناریو
درقالد سددردهقدانونی،محددودیتهداآنشددهجدذبمر زیبامسدودساختمبخشدیازمنداب 

یر داهشنسدبتسددردهتدأثدهد.درایمسدناریویمپولراافزایششدهتماسعملکردیونیزبهای
و دار سد توسدعهاقتصدادازاریدقمنظدوربدهبانکی هدرسالگذشتههمازسویدولتفعلی

گیرد.یمیقرارموردبررسدرلد8به11بانکانجاسشد،ازمقدار

، الدلازتغییدردرپارامترهدایذ رشددهچهارسناریو:وکارکسب:تغییردرساختار5سناریو
سیستمبود،درایمسدناریو،تغییدر الدلدرسداختارسیسدتماعدمازپارامترهدا،متغیرهداوروابدط

یهدانظداسازشددهاسدتخراجگیرد.درسناریوآخر،براسداسادبیداتیمقراریبررسدمورمابیمیف
یقرارخواهدموردبررسمتفاوتازبانکداری ا مدرایرانو ار س بانکیخارجی،یکمدل

یرجذبمناب بدونسودسدردهونیزارائهتسدهیالتبداندرخبهدرهبسدیارتأثگرفت.درایمسناریو

درایدمدرواقد گیدرد.یمدیقدرارموردبررسداز لیدهخددماتبدانکیذ دارمزداخناچیزدر نار
یداللیبر س درآمدازمحلتأ یخدماتیوهاسازمانبههابانکشدنیلتبدسناریو،سیاست

شدودیقرارخواهدگرفت.درایمسناریوفرضمدیموردبررسارائهخدماتبجایارائهتسهیالت،
سدودیپرداخدتهداآنبدهتنهدانهرابانرخسودسدردهلفرجذبنمودهویمردسهاسدردهبانک
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،سدالنه ددودیدکدرلددازافدزودهارزشوایدمخددمتهداآن ند،بلکهبابتنگهدداریینم
توسدعهعددالتاقتصدادی،ارائدهمنظدوربدهنماید.ازار دیگریم ارمزداخذها سابلا بان

درلدارائهونرخجریمهمعدوقیتسدهیالتبدهندیمدرلددتقلیدل1تسهیالتمختلفبانرخسود
یابد.ازار دیگربانکازخدماتبانکددارینظیدرخددماتچدک،لددورگدواهی سدابیم

 ندد.همچندیممشدتریانباندکبدراییمدریالدریافدت50000ریالو12000بهترتی  ارمزدها

،لورتحسداب،انتقدالوجدهو تدی سدابنددهمااستفادهازخدماتبانکداریالکترونیدکنظیدر
ریدالیبایددپرداخدتنمایندد.در3000و1000،2000،7000برداشتوجه ارمزدهایبهترتی 

یزستشدویقیبدرایمکدانگیدردوهدیچینمدیتعلدقسودهمایممدلبهسدردهقانونیبانکمر زی
درلددمقددارمنداب 10سدتسدالنهجذبمناب )سود(وجودنداردوتنهافرضشدهبانکقادرا

درایمساختارخریدددارایدیازمحدل درلدبهسهمبازاربانکیخودبیافزاید.1خودراافزایشو

باشد.یمسازیایمسناریوبهشر ذیلیهشبسدردهوجودندارد.مدلجریانلزسبرای


هزینههایبانک
تغییرهزینه

ه درآمدهایمحققشدهازارائ

تسهیالت

سود اللازاعتباراتو

 ارمزد

سودهرسهم

درلدتوزی 

سودتقسیمیبهسهاسدار

سرمایهپایهبانک
تغییرسرمایه

موزونبهریسک

داراییبانک

داراییموزونبهریسک

بازدهدارایی

بازدهداراییموردانتظار

تاثیربازدهداراییبرارزش

سهاس

جذبمناب ازمحلسدردهمناب )سدردهها(

نرخسودسدردهدستوریبانک

مر زی

تسهیالتمشار ت

تسهیالتمبادلهای

اعطایتسهیالتعقود

مشار ت

اعطایتسهیالتعقودمبادلهای

تعدادسهاس

سرمایهسهامداران

هزینههایعملیاتی

سودانباشته

بازده قو لا بانسهاس
بازدهموردانتظار قو 

لا بانسهاس

تاثیربازه قو لا بانسهاسبر

ارزشسهاس

ارزشسهاس
تغییربانک

نسبت فایتسرمایه

نسبت فایتسرمایه

استاندارد

نیازبهافزایشسرمایهوتاثیربر

ارزشسهاس

سدردهقانونیبانکنزد
بانکمر زی

نسبتنسبتسدردهقانونی

fun3

fun5

fun4

درآمد اللازتسهیالت
پرداختی1مشار تی

تسهیالتمعوقهمشار ت
معو شدن1 امهالوتمدید2

زمانتمدیدتسهیالتمعو 

مشار ت

وجهالتزاسدیر ردتسهیالت

مشار ت

مطالباتولولشده

متوسطزمان صولدرآمدنرختسهیالتمشار ت

مشار تی

درآمد اللازتسهیالتمبادلهای

تسهیالتمعوقهمبادلهای

بازپرداختتسهیالتمبادله

ای

معو شدنتسهیالتمبادله

ای

متوسطزمانولولدرآمدنرختسهیالتمبادلهای

تسهیالتمبادلهای

امهالوتمدیدمبادلهای

زمانتمدیدتسهیالتمعو 

مبادلهای

وجهالتزاسدیر ردتسهیالت

مبادلهای

مطالباتولولشدهازتسهیالت

مبادلهای

نسبتخریدداراییثابتاز

محلسدرده

سدردهگذاریقانونی

داراییثابت

اعطایتسهیالتمبادلهایاز

اعطایتسهیالتمشار تازمحلسرمایه

محلسرمایه

خریدداراییازمحلسرمایه

نسبتخریدداراییثایتاز

محلسرمایه

رشدسالنهمنای 

پولدربازاربانک
تولیدپول

نرخخالصرشدپولدرشبکه

بانکی

زمانتبدیلبهداراییثابت

ذخایر
ذخیرهگیری

فروشداراییثابت

 س سودازمحلدارایی

ثابت
سودنهاییبانک

نرخنکولتسهیالتمشار ت

نرخنکولتسهیالتمبادلهای

<تسهیالتمبادلهای>

<تسهیالتمشار ت>

سدردهقانونیبانکنزدبانک>

<مر زی

مشتریانبالقوه مشتریانفعال
تبدیلبهمشتریفعال

نرخمنفعلشدن

جذبمشتریبانک

فعالسازیازاریقتبلیغات
اثربخشیتبلیغات

فعالسازیازاریقمردس

جمعیت ل
نرخجذب

نرختماس

اولعمرمشتری

وفاداری

وفادارسازیمشتری
زمانلزس

نرخوفاداری

نرخجذبمشتریبالقوه

جدید

 ارمزداستفادهازخدمات

بانکداریالکترونیک

 ارمزدانتقالوجه

 ارمزدبرداشتوجه
 ارمزدلورتحساب

 ارمزداستفادهازخدمات

بانکداری

 ارمزدلدورچک
 ارمزدگواهی ساب

درآمد اللازنگهدایسدرده

مشتریان

نرخنگهداریسدرده

 ارمزداعالسموجودی

متوسطسرانهاستفادهمشتریازخدمات

بانکداریالکترونیک

متوسطسرانهاستفادهازخدمات

بانکداری

درآمدهای ارمزدی

مشتریان

هخدمات درآمد اللازارائ

بهمشتریان

 
 ایرانیهاوکاربانک:تغییرمدلکسب5یونمودارانباشتوجریانسنار-19شکل
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بحث-5

شددهسازییهشبهایمختلفدرقال سناریوهایرویمدلیاستسدرایمقسمتنتایجاجرای

گیرد.ونتایجآنموردتحلیلوسدسبحثقرارمی
باندکو دار سد باتدداوسوود موجدوددر:ادامهوضعموجود:1سازینتایجسناریویهشب

 زیرخواهدبود.لورتبهیعملکردیآنهاشاخص،ووعیتمطالعهمورد

 

  

 
:ادامهوضع1شدهوسودنهاییبانکدرسناریوشده،انواعتسهی:تارائهجذبیهارفتارمنابعوسپرده-20شکل

 موجود



بیدانگراسدتفادهازاقد درووو موجود دهتداوسشوند،یممشاهده19 هدرشکلاورهمان
یجدهدرنتباشد،افزایشمنداب ویمیبیشترهاسدردهمکانیزسافزایشسودسدردهبرایجذبمناب و

درلدنحدوهمصدر رادرپدیخواهددداشدت.نتدایجنشدان80عنوانبهافزایشتسهیالتاعطایی
 باشد.یمدهدسودنهاییبانکدر الافزایشیم

باندکازعملیداتاعطدایالو الده دقشود،میدزانیمفو مشاهده21 هدرشکلاورهمان

جذبمنداب بیشدتربدهعلدتافدزایشدرواق تسهیالتو س درآمدمشاپمنفیونزولیاستو
الحسداب،تنهداموجبداتزیدانبیشدترباندکرادرپدییعلدهایمستقیمناشیازافزایشسودینههز

بتبودنولعودیبودنسودنهاییبانکناشیاز سد سدودخواهدداشت.بایدتوجهداشتمث
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یاست.بانکیرغهایثابتوسود اللازعملیاتییدارانظیرفروشها انالازسایر


  

 
 ود:ادامهوضعموج1وشاخصنسبتکفایتسرمایهبانکدرسناریوهاییالوکاله،سودودارارفتارحق-21شکل



سرعتومیزانافزایشدریریروندلعودیسودنهاییبانک،درنظرگازار دیگر تیبا

تدرازی سدربیشدترومراتد بدههایبانکبهعلتجذبزیادمناب واعطایزیادتسهیالت،ییدارا
رشدسودبوده هایمامر اهششددید فایدتسدرمایهرابدرایباندکدرپدیخواهددداشدتو

شود.یم فایتسرمایه اهشارزشسهاسبانکرامنجر اهش


 
 :ادامهوضعموجود1رفتارارزشسهامبانکدرسناریو-22شکل
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یمسیاسدتترمقبولتریموگویییجراتوانگفت هایمسیاست هیم1درخصوصسناریو
ریقافزایشنرخسودسدردهوافدزایشجدذابیتباشد هازایمی شورهابانکدرمورداستفاده

تواننددسدودیم نندبااعطایتسهیالتبیشتریمی،مناب خودراافزایشدادهوتصورگذارسدرده
خودداشتهباشدند،بایددگفدتایدمسیاسدتسهامدارانینیبیشتریبرایآفرارزشیجهدرنتبیشترو

جذبمناب ونیزنیازبهارائهتسدهیالتبداندرخبدال دههایینههزعالوهبرآنکهباعثافزایشدر

پدول الدلسدودهدم دهدرایدملدورتهدمالدلوداده)ا تمالمعو شدنراهدمافدزایش
 ند،بلکهزیانعملیداتینیدزدرپدیخواهددینمتسهیالتیایجادو ار س شود(وسودیازینم

ی اللشود.همچنیمایمسیاسدت دهبدربانکریغهایدیگرداشتولزساستسودازمکانیزس
 س سودبیشتربرایبانکوسهامداراستواراست،منجربهرشددمنظوربهاعطایتسهیالتبیشتر

یدت داهشارزشسدهاسدرنهاهایریسکیبانک، داهشنسدبت فایدتسدرمایهوییداراسری 

د.باشیمبانکخواهدشدوایمیکنقضغرضازمقصوداولیه


:تغییرنرخسودسپردهبانک2سازینتایجسناریویهشب

نتایج اللازافزایشنرخسودسددردهدسدتوریبخشاولسناریو:افزایشنرخسودسپرده:

 باشد.یمیزیرهاشکلدرلدمطابق24درلدبهمیزان18از

 دههمدوارهردهشود،سیاستافزایشنرخسدودسددیمیبالمشاهدههاشکل هدراورهمان
باشدد، تدییمی شوردرهنگاسبحراننقدینگییابحراندرآمدیهابانکمورداستفادهسیاست

تواندبرایینمهایجذبمناب ینههزیدرآمدیبهدلیلافزایشزیادها انالیریسایردرنظرگبا
 بانکسودآوریایجادنماید.

پدول،ثابدتبدودنبدازدهیدرآمددشددهتمداسایهایجذبمناب وبالرفدتمبهدینههزافزایش
شود.درایدمیممنفیوعدس س سودبرایبانکالو اله ق اللازتسهیالتمنجربه س 

یابد دهایدمامدرهدمیم،ارائهتسهیالتبانکنیزافزایششدهجذبسناریو،بهعلتافزایشمناب 
سدرمایهو داهشارزشسدهاسرادرپدیهایموزونبدهریسدک، داهش فایدتییداراافزایش

خواهدداشت.
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 درصد24:افزایشسودسپردهدستوریبه2درقسمتاولسناریومتغیرهایبانکرفتار-23شکل

 

  


24افزایشسودسپردهدستوریبه:2بانکدرقسمتاولسناریووارزشسهامرفتارنسبتکفایتسرمایه-24شکل

 درصد



دربخشدوسایمسناریونتدایج الدلاز داهشبخشدومسناریو:کاهشنرخسودسپرده:

گیرد.یمیقرارموردبررس10درلدبهمیزان18نرخسودسدردهدستوریاز
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 درصد10:کاهشسودسپردهدستوریبه2سناریودومدرقسمتمتغیرهایبانکرفتار-25شکل



درلد ده10شود اهشنرخسودسدردهدستوریبانکمر زیبهیم همشاهدهاورهمان
شدود.یمدباندکشددهجذبهمازسویدولتدر شوراجراشد،منجربه اهشمناب درگذشته

نظیرسرمایه،مسدکم،ادالزارهاباپولموجوددربازارپولازبانکبهسایرمعمولًدرایملورت
هدادرآنبازارهدایمدتقیابدوایمهجوسپولوتقاوایزیاد،منجربهافدزایشیمانتقال...وارزو

شودوخوداثرتورمیبراقتصادبرجاخواهدگذاشت.یم
شددهتماسشوددراثراجرایایمسیاستبهدلیل اهشهزینهوبهاییم همشاهدهاورهمان

یابد،اماایدمافدزایشبدههمدراه داهش جدممنداب یمبانکافزایشالو اله قپولبرایبانک،

در دینیست هبتواندبرایبانکسودآوریمعنداداریشدهارائهو اهشتسهیالتشدهجذب
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بهارمغانبیاورد.
یجهافدزایشتدرنهایموزونبهریسکوییداراعلیرغماینکه اهشتسهیالتمنجربه اهش

در فایتسرمایهبانکشدهاست،اماارزشسهاسبانکتغییرچندانینکردهاستوایمموودوپ
بداهدردوبخدش1نتایجسناریو26باشد.درشکلیمیمناس بانکسوددهعدسبهخاارا تمالً

 است.قرارگرفتهموردمقایسه2ازسناریو



  
 2و1ونسبتکفایتسرمایهبانکدرسناریوهایییقایسهرفتارسودنهام-26شکل



یرییکشاخص،ازمنظرسدودآوریافدزایشدرنظرگشودازتنهابایم همشاهدهاورهمان

شداخصازنظدرباشددامدایمدنرخسودسدرده،اگرچهبهتریمسیاستبرای س سودنهاییبیشتر
یمپیامدرابرایایمشاخصخواهدداشدتترنامناس ایمسیاستبسیارمهمنسبت فایتسرمایه

امدابایدد؛وبرایسیاستمناس برایافزایشنسبت فایتسرمایه، اهشنرخسودبانکیاسدت

یندیو سد سدودپایددارآفرارزشتواندبرایسهامدارینمییتنهابهتوجهداشت هایمسیاست
رادرقالد شدهجذبیاند هاسدردهشنرخسودسدرده،همانبا اههابانکنماید،مگرآنکه

گذارینمودهواقتصاد شورنیزباشرایطر ودمواجهنباشددیهسرماخریدزمیم،مسکمودارایی
 هایغیربانکیومخرباقتصادی، س سودنمایند.برمکانیزس هبتوانندازایماریقوتکیه


:تغییرنرخسودتسهی:ت3سازینتایجسناریویهشب

درقسدمتاولایدمسدناریو،سدودتسدهیالت:نورخسوودسوپردهافوزایش:اولسناریوبخش

 گردد.یمسازییهشبدرلدافزایشونتایجعملکردی24درلدبه18یازامبادلهمشار تو
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:3بانکدرقسمتاولسناریوییالوکالهوسودنها،حقایرفتاردرآمدهایحاصلازتسهی:تمیادله-27شکل

 درصد24افزایشسودتسهی:تبه



درلدد،درآمددهای24شود،سیاستافزایشسودتسهیالتبدهرقدمیم همشاهدهاورهمان

باندکاز الدتمنفدیونزولدیالو اله قتسهیالتیبانکراافزایشدادهوبااجرایایمسیاست
وروندیلعودیخواهدداشت.همچنیمسودنهاییبانکافزایشخواهددداشدت دهشدهخارج

ازمنظرعملیاتداخلیباندکدرواق بخشعمدهآن اللازعملیاتاعتباریبانکخواهدبود.

رود،امامسللهتقاوابرایاخذایمنوپتسهیالتمتغیدرییمایمسیاست،سیاستیسودآوربهشمار
 بانکاست.خارجازاراده



  
 درصد24:افزایشسودتسهی:تبه3رفتارسودنهاییوارزشسهامبانکدرقسمتاولسناریو-28شکل
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شوداگرچهایدمسیاسدتبداافدزایشدرآمدد الدلازارائدهتسدهیالتویمدرادامهمشاهده
هیالتبانرخبالوبهافزایشمطالبداتمعدو ،یجه س سودهمراهبودهاست،امابهارائهتسدرنت

هدایمدوزونبدهریسدکو داهشنسدبت فایدتسدرمایهیدیداراافزایشباعثموازیلورتبه
گردیدهاست.البتهدرایمسناریومیزانرشدددرسدودوسدرمایهباندکبدامیدزانافدزایشدارایدی

ت فایدتسدرمایهباندک،علیدرغمموزونبهریسکتناسبیوجوددارد هباعثشددهاسدتنسدب

افزایشسود،درسطحثابتیباقیبماند.
دربخشدوسسیاستتغییرنرخسودسدردهبانکی،بخشدومسناریو:کاهشنرخسودسپرده:

یموردبررسدیومشدار تیامبادلدهدرلدبرایعقود10به18یرات اهشنرخسودسدردهازتأث
 گیرد.یمقرار



  
10:کاهشسودتسهی:تبه3الوکالهبانکدرقسمتدومسناریووحقیارفتاردرآمدهایتسهی:تمبادله-29شکل

 درصد



  
 درصد10:کاهشسودتسهی:تبه3درقسمتدومسناریوسودنهاییوکفایتسرمایهبانکرفتار-30شکل





 231  ...یرانا یتجار یها بانک یپارادوکس سودآور سازی یهشب

درلدد، داهش10شوداجرایسیاست اهشسودتسهیالتبهرقمیمشاهده هماورهمان
؛ونیز اهشسودنهاییباندکرادرپدیخواهددداشدتالو اله قدرآمدهایتسهیالتی، اهش

اماازار دیگر اهشتسهیالتبداندرخارائده دمونیدز داهشسدطحمطالبداتمعدو باندک
ییدرچنددانتغعددسیجدهدرنتدارایدیمدوزونبدهریسدکونرخسود م،باعث اهشدرواسطهبه

 باشد.یمشاخص فایتسرمایه

ی شدورمعتقدنددهدابانک:تغییرنسبتسپردهقانونیبانکمرکزی:4سازینتایجسناریویهشب
توسطبانکمر زیتحتعندوانسددردههاآنشدهجذبیهاسدردهیدرلدیازمسدودساز ه

درلدیپرداختدیبدهآن،یکدیازمواند بدزرگبانکددارانیریسودیکنظرگدرقانونی، تیبا
یرات داهشندرخذخیدرهتدأثباشد.درایدمسدناریویمبانکیو ار س برایتولیدپولوتوسعه

 گیرد.یم،تحتبررسیقرارموردمطالعهدرلدبرایبانک8درلدبه11قانونیاز



  


 :کاهشنسبتسپردهقانونی4بانکدرسناریوییالوکالهوسودنها،حقیارفتارتسهی:تمبادله-31شکل



وباندکایدممنداب رادرقالد شددهآزادبا اهشنسبتسدردهقانونی،بخشیازمناب باندک

تسهیالتویاخریدداراییمصر گردد.درسناریوچهارسفرضشدهاست هسدهدرلددمنداب 
یومشدار تیونیدزخریدددارایدیثابدتامبادلدهمساویدراعطایتسدهیالتلورتبهآزادشده

شدود جدمتسدهیالتاعطداییوسدودنهداییباندکیمد همشاهدهاورهمانمصر شدهاست.
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الو الهبانک استهشدهاست.سودآوریبانکدریافتهو میازمیزانشدت اهش قیشافزا
باشد.یمخریدداراییازمحلمناب آزادشدهواسطهبهایم التتنها



  
 :کاهشنسبتسپردهقانونی4درسناریونسبتکفایتسرمایهوارزشسهامبانکرفتار-32شکل



یتسودآوریبیشتریخواهدداشدت،درنهابانکاگرچهازار دیگربااجرایایمسیاست،

باشدد،تغییدراتیمدباشد هداراییباریسکبدالیمودآوریازمحلداراییثابتاماچونایمس
تدوانیمددرواق دهد.ینمیجهارزشسهاسآنرخدرنتچندانیدرشاخص فایتسرمایهبانکو

نتیجهاست.یبهمسهامدارانگفتاجرایایمسیاستبرایافزایشایجادارزشبرای

نتدایج الدلازاجدرایایدمسیاسدت:وکوارکسب:تغییردرساختار5سازینتایجسناریویهشب
باشد.یمیزیرهاشکلمطابق


  

 
 5رفتاردرآمدهایتسهی:تیودرآمدهایحاصلازکارمزدنگهداریسپردهمشتریاندرسناریو-33شکل
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 5درسناریواییبانک،نسبتکفایتسرمایهوارزشسهامبانکسودنهرفتار-34شکل



1 هبانکتسهیالتبانرخییازآنجا،و ار س شوددرمدلجدیدیم همشاهدهاورهمان
دهد،درآمدهایتسهیالتیبانکنسبتبهمدلگذشدتهیمیباًناچیزارائهتقردرلدوبانرخجریمه

اشت،اماازار دیگربانکبابتنگهداریسدردهمشتریان، اهششدیدیخواهددو ار س 
 ندد.یم ارمزددریافتهاآنخدماتبانکداریدرشعبهوخدماتبانکداریالکترونیکازارائه

سدوددرمجمدوپشودیم هدرمشاهدهاورهمانروباا تسابدرآمدهای ارمزدی اللیمازا
یدارد.بااجرایایمسیاست،سودآوریتوجهقابلیشبسیارنهاییبانکنسبتبهمدلگذشتهافزا

یابد.ازار دیگربا اهشارائهتسهیالتونیزارائدهتسدهیالتبدابهدره دمویمبانکافزایش

بیشتر الدلآمدهدستبهچونسوددرواق هایبانکرشدنکردهوییدارامطالباتمعو  متر،
استتاعملیاتاعتباریوتسهیالتی،لذا س درآمددوسدودعملیاتخدماتیو ارمزدیبانک

استوایمبهمعنیافزایششداخصآمدهدستبههایریسکیبانکییدارابدونافزایشدرمیزان
 فایتسرمایهاست هدر نارشاخصسدودآوریباعدثافدزایشچشدمگیرارزشسدهاسباندک

شود.یم

یسود،نسبت فایتسدرمایههاشاخصیزیررویهالشکدر5تا1نتایجاجرایسناریوهای
است.شدهدادهوارزشسهاسبانکنشان
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 5تا1مقایسهرفتارسودنهاییبانکدرسناریوهای-35شکل



 
5تا1بانکدرسناریوهاینسبتکفایتسرمایهمقایسهرفتار-36شکل



 
5تا1بانکدرسناریوهایارزشسهاممقایسهرفتار-37لشک
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گیریبندیونتیجهجمع-6

دلیدلعددسرابهیشوندزمحسوبمیرانیهایاقتصاداتریمبخشلنعتبانکدارییکیازمهم

دردیدلندمددتتولدارتدأمیممدالیبهاهستند هعهدهبانکتوسعهلزسبازارسرمایه،درعملایم
نظداسبدهیخالطیهاشراشدنبانکیوپسازملی.دردورانپسازانقالباسالمباشندیمرانیا

جدهیودرنتیمدالمیهدادراقتصدادوتدأمترشدننقشآن شورواردشد همنجربهپررنگیبانک
قدیمردسوتجهیدزودهیمناب مازادنهاباجذبوسازمان.بانکدیگردیو ارخالمدل س 

اندد،دررشددهابهاشخاص قیقیو قوقی هبا مبودوجدوهنقددمواجدههایآنهدایتسدرده

سدبکمیداندد،امداتدداوسا دردهیندیآفرگدذاریواشدتغالنقدشاقتصادی،رشددتولیدد،سدرمایه
مسدتقلیدرآمدیهازسیمکانریعدستفکردرخصوصسازیونالتیبرارائهتسهیو ارمبتن س 

درآمدهابهندرخبهدرهدیشدیوابستگ هادرادامهبهوجودآورد.آنیرابرایازنرخبهرهمشکالت
سدوددرجدذبمنداب مدردسو ضدوردریسدودایهداراناچداربدهوروددربدازبانک،یدستور
شددهنمدودبجذیهاپرداختسودسدردهیمسکم،االوارزبرارینظمیگزیپربازدهجایبازارها

یبلکهمنجربهتوسدعهاقتصدادمبتند،ننمودیبهاشتغالمولدورشداقتصادیتنها مک هدرواق نه
د ننددگانیعددستدوانرقابدتتولزیدمسکمونمتیقهیرویبشی.افزادیگردیزنوچانهیبردلل

هداازآنیبدرایمدالمیموتدأدیدتولیهداندهیهاوگرانشدنهزوابستهبهبانکیهابابنگاهیداخل
ومسدکم،بدازارمیزمدیبدود.درواقد گراندرانیایهاو اربانکمدل س میایهاارمغانگرید

دریو داربدانک س یمدلفعلیامدهایپمیترازمهمهیاالوارز،عدستوسعهبازارسرماینوسان

 .باشدیمرانیا

درزیدهدانباندکمید دهاشدودیهامشاهدهمبانکیو اردرونبانگاهبه س گر،یمنظرداز

قیدنبودهوتنهدابدا سد درآمددازاریسودآوریهاسهامدارانخود،بنگاهیهاخواستهیاروا
سدهامدارانیانددبدرابدونربداموفدقشددهیبانکداراتیوخال قانونعملیبانکریغیها انال

هدامناسد آنییوعدس دارامییپایعملکردیهاامرشاخصمی.گواهاندینماینیآفرخودارزش
 .باشدیممیپسازتحرطیدرشرایارتباطبابازارهایجهانی تجادیدرا

زسی دهدرآنمکدانرانیدایهاو اربانک س یگفت همدلفعلتوانیلورتخاللهمبه

بداندرخسدودالتیمناب درقال تسدهمی س سود،جذبمناب بانرخسودسدردهوارائهایالل
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یومسدکموبدرامیزمدیوگرانددیدتولیمدالمیمردس اهشاشتغال،سختشدنتأمیبالتر،برا
وعددسامکدانمییپایعملکردیها،مطالباتمعو بالوشاخصبهرهیبیهاییهاداراخودبانک

بدههیسدرمایهازبدازدتیهداعددسروداسدهامدارانباندکیوبراالمللمی ضورفعالدرعرلهب
مددنظرانیدممیددرادیدهاراباشرپهمازعملکردبانکیعلماتیارمغانآوردهاست.عدسروا

سالازتصدوی قدانونعملیداتبانکدداریبددونربدا،30بیشازباگذشترسدیمبهنظر داشت.

رای شدورایجدادنتوانستندبهعملیاتبدونربااقتصادیمستحکمواشتغالیمولدبدهابانکتنهانه
یموجدوددر سد درآمددوهداییایدپووتحلیدلهداآنو دار سد نمایند،بدازنگریدرمددل

تحقیق اوربانمدایشرفتدارپویدایرومیازا. ندیمبیشازهرچیزاهمیتپیداهاآنسودآوری
گردیددویگدذارهیدپارفتارهدایبانکیوشناساییساختارمولددایدمهاشاخصنامناس برخیاز

هدد درواقد یکپارادو سازعملکردنظاسبانکی شدوررا شدفوبازنمدایینمدودهاسدت.

اللیتحقیق اورشناساییساختارهایسیستمیوعلّیمولدرفتارهاینامطلوبوخدال شدهود
.باشدیموانتظاردرعملکردنظاسبانکی شور

یتجاری شوروهابانکتارنامطلوبعملکردبازنماییساختارمولدرفمنظوربهتحقیق اور
خدودونیدزعددس امیدابیدر سد دارانسدهاسیبدراینیآفرارزشدرسودآوریوهاآنناتوانی

یهدابانکیعملکردیارا یگردید.درایمتحقیقنشاندادهشد ههاشاخصسطحمناسبیاز
انخود،رویکدردیراسهامداریبراینیآفرارزش س سودوباهد فعالدرنظاسبانکی شور

،بلکهمشکالتآوردینمبهارمغانهاآنسودآوریرابرایتنهانه هایمرویکرد نندیمانتخاب

شدودوفهدمیمدقلمددادهداباندکو هایممقولهپدارادو سسدودآوریدینمایمراتشدیدهاآن
یسیستمپیچیدهبانکداریوفالدلهگدرفتماهمرلفهنادرستازبازخوردهایموجودمیانعواملو

ازاستانداردها،الزاماتوالگوهایرایجبانکداری،استفادهازایمرویکردنامناس رابدرایباندک
یافتمراهکارهدایاثدربخشبدرای دلمسدلله،پدنجسدناریومنظوربههمچنیم بههمراهداشتهاست.
هداآنرویمدلارزیابیونتایجاجرایباشندیموتصمیماتمختلفهااستیسمختلف هبیانگر

یگردید.سازهیشب
یقدرارموردبررسددرسناریواول،ادامهوو موجودیعنیروند ا مبرنظاسبانکداری شور

یازمشتریانازاریقایجادجذابیتباافزایشنرخسدردهوگذارهیسرمایهاسدردهگرفت.جذب
یوجوهوگرواسطهتحتعقودمختلفبانرخسودتسهیالتبالتر،مصر ایممناب درمصار 
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.نتدایجاجدرایایدمسدناریونشدانباشددیمرویکرداللیفعلیبانکداری شورالو اله ق س 
برایخدودسدودی سد نمایددوتنهداناچدارالو اله قازمحلتواندینمبانکاولً هدهدیم

یدرسایربازارهدایمدوازی سد سدودنمایدد دهگذارهیسرماویثابتهاییدارااستباخرید
توانیمدرواق .باشدیمی فایتسرمایهوارزشسهاسبانکهانسبتنتیجهایمامر اهششدید

درآیندهایجادنماید.سهامدارانسودآوریلزسبرایتواندینموجهچیهبهگفتایمسیاست

بانکی شورموردآزمونقرارگرفتهاست،افزایشو اهشنرخسناریودوس هبارهادرنظاس
.درقسمتاولنشاندادهشد هافزایشنرخسدودسددردهوافدزایشباشدیمسوددستوریسدرده

یبانک، اهششددیدوزیدانهانهیهز،باعثافزایشگذارانسدردهپرداختیبهالحسابیعلسود
.انجامددیمد فایتسرمایهبهعلتافزایشتسهیالتاعطداییو اهششدیدنسبتالو اله قدر

با داهشهزیندهمنجدربدهتواندیمهمچنیمدرقسمتدوسنشاندادهشد اهشنرخسودسدرده،

درسودنهاییبانکبهمیزانینیسدتالو اله قگردد،امامیزانسود اللازالو اله قافزایش
 داهشمنداب و داهشواسدطهبدهیرغماینکدهدرایدمسدناریو هبانکسودآورقلمدادگردد.عل

تسهیالت،افزایشدرشاخصنسبت فایتسرمایهراشاهدهستیم،امابدهدلیدلسدودآوریپداییم
وازایممنظدرهدمافدزایشوهدم داهش ندینمبانک،شاخصارزشسهاسبانکتغییرچندانی

.باشدیمدارانسهاسشسودآوریبراینرخسودسدرده،راهکاریبیهودهبرایافزای
تغییدرندرخسدودتسدهیالتهدم دهدرنظداسبدانکی شدورچنددیمبدارریتدأثدرسناریوسدوس

افدزایشندرخسدوددهددیمدقرارگرفت.نتدایجنشدانلیوتحلهیتجزقرارگرفتهموردمورداستفاده

سودراایجادنمایددامداباعدثجهیدرنتوالو اله قبرایبانکافزایشدرآمد،تواندیمتسهیالت
 س سودازمحلافزایشدارایی، اهش فایتسرمایهو اهشارزشسدهاسباندکرادرپدی

والو الده دقخواهدداشت.ازار دیگر اهشنرخسودتسهیالتسب  اهشومنفیشددن
یاسدتهدمایمسدرمجموپزیاندهیبانک، اهششاخصسودآوریرادرپیخواهدداشتو

یبدرایسدهامدارانندیآفرارزشنتوانستبهبوددرشاخصارزشسهاسبانک هبیانگروجهچیهبه

بانکاستراایجادنماید.
یقدرارموردبررسددرسناریوچهارسیکسیاسدتدیگدرآزمدونشددهدرنظداسبدانکی شدور

بیشدتربدهخلدقپدول مدکمنظدوربه8به11گرفت. اهشنسبتسدردهقانونیبانکمر زیاز
یآزادسدازمثبتیبرشاخص فایتسرمایهوارزشسهاسبگذارد.ریتأثنیزنتوانستهابانکتوسط
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یبرایبانکازمحلاعطایتسهیالتوخریدداراییسودهمبخشیازمناب بااجرایایمسیاست
تغییدردرمجموپجهیرنتد،شودیمیموزونبهریسکهاییداراوهمباعثافزایشدینمایمایجاد

یدکراهکدارتوانددینمدیعملکدردیرخنخواهدددادوایدمسیاسدتهدمهداشاخصخالیدر
اثربخشبرای لمسللهعدسسودآوریبانکباشد.
بانکمطابقآنچهدرنظاسبانکدداریو ار س درسناریوپنجم،یکتغییرساختاربنیادیمدر

یهداسدازمانعندوانبدههدابانکداردپیشنهادگردید هدرآنبسیاریاز شورهاوجودالمللمیب
دیدتأ و ننددیمد ارمزددریافدتهاآنبرایمشتریان،ازافزودهارزشخدماتدارای نندهارائه

اللیبرسودآوریوتولیددرآمد، س درآمددهای دارمزدیاسدت دهدرپیامددیدرتولیدد
بداهداباندکنشدانداد،و دار سد نتایجاجرایایدممددلیریسکیبرایبانکندارد.هاییدارا

درنظداسالحسدنهقدرض متدرازتسدهیالتمرات بهاجرایایممدلواعطایتسهیالتبانرخسود

یهدایدیدارابانکداریفعلی،رشدچشمگیریدرسودآوریداشتهوسودآوریبانکبدونتولیدد
زایششاخصنس  فایتسرمایهونیزارزشسهاسشاهدافجهیدرنتآمدهاست،بهوجودریسکی

بانکخواهیمبود.
تغییردرپارامترهدایعملکدردیگفت هتوانیمبادرنظرگیرینتایجاجرایسناریوهایفو 

مالیازاریقارائهمیتأمیکبانکسودآوربرایسهامدار،تواندینموجهچیهبهنظاسبانکی شور
یعملکدردیمطلدوبوهداشداخصیبداالمللدمیبدانکدرتدرازرقابدتویکببهره متسهیالت

 ندارباندک،و دار سد راهکارمناس  لایممسللهتغییرمددلرومیازااستانداردایجادنماید،

 سد سدودومنظوربهواعطایتسهیالتالحسابیعلی،سودگذارهیسرمامفهوسسدردهگذاشتم
.باشدیمدرآمدهاگونهمیابر س دیتأ نکیواخذ ارمزدازتمامیخدماتبا

گفدتتنهداراهکدارتدوانیمدجادشددهیاازمسدللهویدادگیریشدده الدلباتوجهبهشناخت
بدردیدتأ وو دار سد مددلرییدتغیایراندی،هدابانکاثربخشخروجازپارادو سسودآوری

 سد قصددبدهوارائهتسدهیالتمفهوسسودسدرده نارگذاشتم س درآمدازمحل ارمزدو

.باشدیمدرآمد
معرفیمسللهپارادو سبانکیدرنظاسبانکدداریایدرانوبازنمداییواودحوعلدیازسداختار

یدیتحقیدق اودربدهادبیداتوافزاداندشعندوانبدهپیدایشآنومشکالتتکدراریما صدلآن
هخداارداشدتایدمتحقیدقدربسدتری.بایددبدشودیمدر وزهبانکیقلمدادشدهانجاستحقیقات



 239  ...یرانا یتجار یها بانک یپارادوکس سودآور سازی یهشب

بانکی،تمایلیبهاخذ دارمزدازارائدهگذارقانونونهنهادهابانکانجاسشدهاست هنهمشتریان
 دذ  دارمزدازاشدتباهبدهی اودردرایدمنظداسبدانکی،هدابانکخدماتبانکینداشتهو تی

شدتباهبدانکیدردسدتور دارقدراردادهویدکمزیدترقدابتیدررقابدتاعنوانبهمشتریانخودرا
تحقیدق اودربدرایدموجدودمیبداا.انددساختهدرآمدبانکیمحروسمیترتیفیبا خودازجهیدرنت

ازپارادو سبانکیایران،خروجازدرآمددهایمبتندیبدررفتبروندارد هتنهاراهدیتأ مسلله

بدانکیمشداپریدغوتوسدعهدرآمددهایشدهائهارتسهیالتواخذ ارمزدازتمامیخدماتبانکی
 .باشدیم



هایمدیریتیوپیشنهادهابینش-7

بدههداآندیدتأ وهداباندکاعتبداریو دار س ایمتحقیقباتوجهبهشناختی هازبازنمایی
ییبدرای داربران دهمددیرانلدنعتبدانکیهداشدنهادیپ س درآمدهایمشاپارائهدادهاست،

،بهشر ذیلدارد.اشندبیم شور

 دهبرارائهخدماتو س درآمددهای دارمزدیوغیدرمشداپدیتأ یبانکباسودآور-1
 اهش فایتسرمایهراندارد،دردستور دارجهیدرنتوسمیوبهرهیبیهاییداراپیامدافزایش

قراردهند.
بدههداباندکمددیران س درآمدازمحلخدماتو ارمزدسدادهنیسدتونیدازاسدتتدا-2
اساسدیسدرالتوپاسدخگویی1و ار س هایبازاریابیوتحلیلرفتارمشتریان،ارائهمدلمقوله

یتوزید وغیدره،ازهدا اندالبدرایمشدتریان،2موجوددرآننظیربازارهد ،نحوهایجادارزش
خوددارینمایند.هد یبی وروهاتیفعال

خددمت دهبدرایمشدتری اودرارزش ننددهارائهیکسازماننعنوابهبانکشدنلیتبد-3
بهیکسازماننوآوردرارائهمحصولتوخدماتجدیددبدودههابانکشدنلیتبدباشد،نیازمند

برایمشتریانخودارزشایجادنمودهونیزدرمددیریتمشدتریتواندیم هباخالقیتونوآوری

________________________________________________________________ 

1- Business Model 
2- Value Proposition 
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یهداتخصدصی شدور،بدازنگریجددیدرهداباندکلزساسترومیازانماید.1مراقبتهاآناز
ی ار ردهدایازامجموعدهبانکدداریرالدرفاًخودبراساسشرایطروزداشتهباشندوازیموردن

یهدارشتهیفناوریااالعاتوبازاریابیوسایرها وزه سابداریقلمدادننمایندوازمتخصصیم
ند.مدیریتبانکدر ال اوربدیشازآنکدهنیازمندد ار ردهداییبیشتراستفادهنمایارشتهمیب

،در نیدازمشدتریان،و دار سد  سابداریومالیباشد،نیازمنددارا دیفرآینددهایمناسد 

.باشدیمیادگیریسازمانیازمحیطومدیریتمناس تغییروتوسعه
یبرریگگزارشینظیر میتهبازل،المللمیبالزاسبهرعایتاستانداردهایستیبایمهابانک-4

یدنیارادردستور ارخدودهابانکیواستانداردونزدیکشدنبهالمللمیبیهاچارچوباساس
یخارجیبهایران،هابانکوورودالمللمیببابهبودفضایارتباطایرانباسطحچرا هقراردهند،

یایرانوجودنخواهدداشدتوبدراسداسخددماتاهبانکفرلتلزسبرایایجادتغییردرعمالً

 رانخواهدداشت.هاآنهیچبانکایرانیامکانرقابتباعمالً،هاآنتوسطشدهارائه

ادییدکیداچنددتحقیدقشدودیمدهمچنیمبرایمحققیمجهتتوسعهتحقیقاتآتیپیشنهاد

دریدکهلددینگمدالیبداباندکدرقالد و دار سد یهداییایپومدلاز لتر یبی،یکمتا
بداالملدلمیبدیینظیرلرافی،بیمه، ارگزاریوفعالیتدر دوزهارزیوو ارها س یرینظرگ

یدرآمددیوهداانیدجروشدهانجاس ار ردهایخاصآننظیرگشایشاعتباراتاسنادیوغیره
در وشدناختظدورمنبدهیقرارگیرد.همچندیمتحقیقداتیموردبررسیبانکازایممنظرانهیهز

دربستربانکداریالکترونیکنظیدرژهیوبهازاریقارائهخدماتمشاپریغنحوه س درآمدهای

وراهکارهدایاثدربخشبدرایشدهانجاسیمفاهیمرقابتواستراتژیریدرنظرگموبایل،اینترنتبا
یریدگشدکلیهداییایدپو س درآمدهایپایدارشناساییشدود.تحقیقداتیدرخصدوصتحلیدل

یهدایمداریبمیتربزرگ هدر ال اوریکیازهاآنمطالباتمعو ونحوهمدیریتاثربخش
انجاسشود.تحقیقاتیدرخصوصنحوهگدذارنگر لنظاسبانکی شوراست،بادیدیسیستمیو

شددنلیدتبدازمدلبانکداریسنتیبهبانکداریمدرنانجاسشودودرآنمدلتغییرمناس برای

(بهدره دمبانکیباارائهخدمات ارمزدیوارائهتسدهیالتجهانی)بانکبهیکبانکدر الس

________________________________________________________________ 

1- Costumer Care 
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 ارائهنماید.
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