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 چکيده
با سه نوع ریسک اصلی مواجه  هامدیریت ریسک )متغیرهای وابسته(به طور کلی، همه بانک

در مقاله من، من روی  .هستند که ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی هستند

تاثیر ها چگونه تحتتمرکز کردم و اینکه آن و کفایت سرمایه و سودآوری هاسه نوع اصلی ریسک

  .گیرنددرجه پایداری مالی بانک قرار می

با آن روبرو هستند این است که  ایرانهای اسالمی در که بانک هاییترین چالشیکی از مهم

 چگونه سهم بازار را افزایش دهیم

هم  .دهدداری نسبت کفایت سرمایه بر ریسک اعتباری نشان مینتایج ما اثر منفی و معنی

عالوه بر این، نتایج ما  .داری نسبت اهرم بر ریسک اعتباری وجود داردچنین اثر مثبت و معنی

 ها به سپرده و اندازه بانک بر ریسکتوجه مقررات، اهرم، نسبت وامدهنده تاثیر منفی و قابلنشان

دهنده اثر مثبت کفایت سرمایه، مقررات، اهرم و نسبت در نهایت، نتایج نشان .نقدینگی است

 دهنده اثر منفی و معنادار نسبت مسئولیت محدود بربرداری دارایی است و نشانبهره

operationalrisk پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کفایت سرمایه و مدیریت ریسک  است

 استپرداخته

با ریسک  داری با ریسک اعتباری و عملیاتیکه کفایت سرمایه رابطه منفی و معنیما دریافتیم 

  .نقدینگی دارد

ری با داهای اسالمی رابطه منفی و معنیبانک NPLs که نسبتهمچنین یافته حاکی از آنست 

 دار با ریسک عملیاتی داردهای عملیاتی و نقدینگی و رابطه منفی و معنیریسک

 اندازه بانک، ریسک های بانکی، نسبت سودآوری، بانک های خصوصی، :يديکل واژگان

 .کفایت سرمایه
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 فاطمه عقبایی

 .دانشگاه مهر البرز، دانش آموخته ارشد رشته مالی بانکداری

 

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه عقبایی

ارزیابی تأثير اندازه بانک ها و کفایت سرمایه بر نسبت سودآوري 

 و ریسک هاي بانکی در بانک هاي اسالمی
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 مقدمه
های خاص بانک که مهمترین شاخصاندازه بانک یکی از متغیرهای کنترل بانک و جزء عوامل درونی بانک محسوب شده و یکی از 

یر ها را به طور درونی تحت تاثتواند سودآوری بانکها تاثیرگذار می باشد بشمار می رود و از جمله متغیرهایی بوده که میبر سودآوری بانک

کنند، امروزه در آن فعالیت میها ، ا که محیطی که بانکها بوده استدر بانک نفعیها همواره مورد توجه افراد ذبانک یآورقرار دهد. سود

ی المللها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بینباشد و بانکمحیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می

فی وذ عوامل مختلهای مالی سود و زیان تحت نفکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورتهستند. همچنین به علت این

و  ندهیآ ها دربانک یسودآور تیقابلقرار دارد، توجه به سودآوری درنظام بانکی و شناسایی عوامل موثر بر آن بسیار مهم است. عالوه بر این 

ها و و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت دیخردر  نفعانیو ذ رانیمد یریگمیبه تصم یدیمف اریکمک بس تواندیآن می نیبشیتوان پ

ها آن است که عوامل موثر بر فعالیت و از این رو کوشش مدیران بانک خود و.... باشد.بهبود عملکرد  تجه رانیبه مد یهشدار نیهمچن

ها، موضوع ریسک و مدیریت سودآوری بانک را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند. در میان عوامل موثر بر سودآوری بانک

سو  کیز ا هابانک چرا که مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ -به ویژه پس از ورشکستگی چندین بانک در آمریکا -های اخیرآن طی سال

 هاهیاسرم نیبا استفاده از ا گریدارند و از طرف د تیولئمس هاهیسرما نیو در قبال ا رندیگیم اریو در اخت آوری کردهمردم را جمع هایهیسرما

با دقت و  هاتیمعامالت و فعال نیلذا اگر ا .کنندیم اقتصادی هایتیمعامالت و فعال انجام نیو وام و همچن التیاقدام به پرداخت تسه

الدینی، گردد )سیفنک و نابودی کامل با یمنجر به ورشکستگ تواندیم یکه حت داشت را به همراه خواهد یانجام نشود مخاطرات نگریندهیآ

9831). 

های مالی نیز مطرح است. منتهی ماهیت ریسک در نظام بانکداری ها در سایر مؤسسهشایان ذکر است، بحث ریسک عالوه بر بانک 

به دلیل عواملی از جمله تعداد و تنوع عملیات بانکی، ماهیت متفاوت این عملیات، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن، حفظ منافع 

 های مدیریت منابع و ثبت عملیاتگذاران و فراوانی آن و نبود تخصص کافی در زمینهگذاران، وضعیت منابع سپردهدهسهامداران بانک و سپر

ها کند که مدیریت ریسک در بانکً متفاوت از ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی است و تمام این موارد، ضرورتاً ایجاب میزیاد مالی کامال

بوده و  هاها مختص بانکتر از مدیریت ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی باشد. مضافاً این که برخی ریسکتر و مشکلتر، پیچیدهحساس

توان به ریسک اند میها دائماً با آن مواجههایی که بانک(. از جمله مهمترین ریسک9831ها موضوعیت ندارند )محرابی،در مورد سایر بنگاه

های مالی که خود به صور مختلف یعنی و... اشاره کرد که در این میان، ریسک 4و ریسک وقایع 8ی، ریسک قانون2، ریسک عملیاتی9مالی

ها کند، اهمیت دو چندانی در مباحث مربوط به سودآوری بانکو ....  نمود پیدا می 7، ریسک نرخ بهره6، ریسک نقدینگی5ریسک اعتباری

 داد: توان به دو دلیل عمده نسبتدارند. این اهمیت را می

های مالی با هم، امکان تفکیک کامل انواع مختلف ریسک و ها، به علت ارتباط درونی بین انواع ریسکاوالً، در این نوع از ریسک

ها وجود ندارد. به عنوان مثال چنانچه نرخ تورم افزایش یابد، این بررسی میزان تاثیرگذاری انفرادی هر یک بر عملکرد و سودآوری بانک

های نقدی بانک و به وجود آمدن ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر، تورم باعث کاهش ارزش پول ث کاهش ارزش داراییتغییر باع

های نقدی ارزی و به وجود آمدن ریسک نوسان گردد که این موضوع خود باعث کاهش ارزش داراییملی در مقابل سایر ارزهای خارجی می

درات برای یک مشتری تسهیالت گیرنده، کاهش درآمد مورد انتظار وی و بنابراین کاهش قدرت بازپرداخت نرخ ارز، کاهش درآمد حاصل از صا

های وجوه به بانک و ایجاد ریسک نقدینگی خواهد شد. شود. از طرف دیگر این امر باعث کاهش ورودیو در نتیجه ایجاد ریسک اعتباری می

ها را ها و مخاطرات، سودآوری بانکهای دیگر شده و مجموعه ریسکیش و تقویت ریسکها، موجب پیدادر این صورت وجود یکی از ریسک

 (. 9812دهند )پناهیان و ابیاك،تحت تاثیر قرار می

ها در عملکرد مالی، قائل به ارتباط دو طرفه بین ریسک مالی و ثانیاً، در ادبیات مربوطه با تعریف ریسک مالی به عنوان شکست بانک

ها هستند. به عبارت دیگر، اعتقاد بر این است که رابطه هر یک از این دو متغیرها بر یکدیگر برای دستیابی )سودآوری( بانک عملکرد مالی

(. در این ارتباط دو تئوری مطرح شده است. اولین تئوری ، تئوری 3،2194ها حائز اهمیت است )آنوار امین و همکارانبه عمکرد مناسب بانک

                                                           
1. Financial Risk 

2. Operational Risk  

3. CanonicalRisk  

4. Exposure Risk 

5. Credit Risk 

6. Liquidity Risk 

7. Interest Rate Risk 

8. Anuar Amin 
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کند، سود به صورت بازدهی ریسک، اثری مثبت بر خود ریسک دارد،  بدین معنا که ریسک ( است که بیان می9318) 1ریسک سود هاولی

( است. بومان 9171)91شود. دومین تئوری در این زمینه تئوری متناقض بومانباالتر منتهی به سود باالتر و بازدهی توزیعی باالتر ریسک می

 ها به دنبال افزایش بازدهی و کاهش ریسکآوری یک ارتباط منفی برقرار است، چرا که مدیریت بانکمعتقد است که بین ریسک مالی و سود

افتد که مدیریت اقدام به اجرای صحیح مدیریت ریسک در بانک نماید که در این حالت بازدهی باال و هستند و این مهم زمانی اتفاق می

های مدیریت ریسک مالی موفق نشود، ریسک باال و بازدهی پایین خواهد اجرای برنامهکه اگر مدیریت بانک در ریسک پایین است، در حالی

 بود. 

 

 مبانی و چارچوب نظري تحقيق-1

 تعریف اندازه بانک -1-1
قبلی که اندازه بانک بر مدیریت ریسک  studiesproved .گیری کردمها اندازهدر مطالعه ما اندازه بانک را با استفاده از کل دارایی

 .گذاردتاثیر می

ها از اهمیت بیشتری شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانکگیری میها اندازهاندازه بانک معموالً به صورت کل داریی

 ها جهتکند و اینکه آن برای بانکهای ثابت مبلغ کمتری پرداخت میبرخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه

های کوچک از های بزرگ در مقایسه با بانکبانک (.99،2113)کاسمیدوس به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری باال مفید است

 محصوالت و وامهای متنوع تری دارند. به عالوه پتانسیل تنوع پذیری باالتر و استفاده از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس نیز در یک اندازه

گردد. های اقتصادی منجر به افزایش کارایی عملیاتی میدهد و مقیاسضوعیت دارد. به طوریکه، تنوع پذیری، ریسک را کاهش میبزرگتر مو

توان انتظار داشت که اندازه بانک اثری مثبت بر سودآوری آن داشته باشد. در این ارتباط در تعداد زیادی از مطالعات بیان رو، میاز این

؛ 94،9131؛ بورك98،2117؛ پاسیوراس و کاسمیدوس92،9135)برای مثال، سمیرالكه بانک اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد شود که اندازمی

 (.97،2114؛ گودارد96،2112؛ بیکر و هو95،9112مولینوکس و تورنتن

ین در نتیجه بین ب شود وهایی که به شدت بزرگ هستند، پدیده عدم صرفه جویی به مقیاس ظاهر میبا این وجود، در خصوص بانک

های بنگاهی، فرآیندهای دیوان ساالری و ... نسبت داد. توان به هزینهگردد. این موضوع را میاندازه و سودآوری بانک رابطه منفی پدیدار می

ذکور رابطه ر مشود، بین دو متغیبراین اساس، اثر کلی اندازه بانک بر سودآوری از دیدگاه تئوریکی چندان مشخص نیست و بعضا گفته می

 (.93،2119)گیبسن غیر خطی وجود دارد

 

 تعریف سود و انواع آن -1-2
گذاران هیرمایمات ستصم یبرا یکه شاخص مناسب است سود یعملکرد واحد اقتصادی ارزیابی برا یمنابع اطالعات یناز مهمتر یکی

ید. در اصطالح آ)رأس المال( که از راه تجارت و کسب به دست مى یهعبارت است از درآمد افزون بر سرما . سود در لغتآیدیبه حساب م

 ( 9811زاده،نژاد و محمودنیز عبارت است از تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل یک بنگاه.)فدائی

عدم  ینا کامل وجود ندارد. توافق از آن یجامع یفبر سر تعر یشده ول ارائه مفهوم سود یکه برا یعیوس کاربردهای رغم بهامروزه 

 یحسابدار و اقتصاد ی. البته در مورد دامنهیردگ یل قرارمورد تحل ینظام اقتصاد و حسابدار دو مفهوم در ینکه ا شودیتر میشب هنگامی توافق

 یکل یتوافقد، دهنیقرار م بحث را مورد یمشابه یرهایوند و متغشمی ها متأثرشرکت یتجار یهاتیاز فعال ی کهعلم یبه عنوان دو حوزه

(. از نظر حسابداری، سود، تفاوت 2113)بارکر،.است دو نظام اختالف ینسود در ا یریگهانداز و یبندزمان ینحوهی اما درباره دارد. وجود

بین درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کاالها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده و جمع تمامی ارقام 

 اقتصاددانانی که عموماً به -در مقابل، تعریف سود اقتصادی (. 9831، تلتنی. لی. سیا) های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه است.هزینه

                                                           
9. Hawley's Risk Theory of Profit  

10. Boman's Paradox Theory 

11. Koasmidou 

12. Smirlock 

13. Pasiouras and Kosmidou 

14. Bourke 

15. Molyneux and Thornton 

16. Bikker and Hu 

17. Goddard 

18. Gibson 
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هایی که های ضمنی)غیر صریح( ناشی از نهادهعبارت است از سود حسابداری منهای هزینه -شودمی داده ( نسبت9181هیکس) همچون

های ضمنی)غیر صریح( از هزینه فرصت از دست رفته شود. برای محاسبه هزینهگیرد و بکار گرفته میتوسط مالک در اختیار بنگاه قرار می

ای ههای سرمایبرای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینههای ضمنی پرداختی است که هزینهشود. استفاده می

ایه کنندگان این سرمکند. تامینگذاری میکند سپس در آن کار سرمایهگویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم میهم می

تر شدن موضوع، تعریف سود را از نظر برخی در ادامه برای روش داران باشند.ها یا سهامممکن است صاحبان همان شغل، کار آفرینان یا بانک

 (2113:71نماییم.)منکیو،مکاتب بیان می

، سود، درآمد مشتق از سرمایه است که آن را به اشتغال درآورده یا مدیریت آْن را بر عهده گرفته است. آدام 91از نظر آدام اسمیت -

داند و معتقد است، سود جزء متغیرهای پرنوسان است اسمیت، دلپذیر بودن و نبودن شغل و خطر یا امنیت آن را دو عامل موثر بر سود می

 (. 9811اش چقدر است )صبائی،ارد، قادر نیست همواره با اطمینان بگوید که میانگین سود سالیانهتا حدی که شخصی که یک کار اقتصادی د

 مان(.داند)هبا تبعیت از اسمیت، سود را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب و کار دارد، مرتبط می 21مارشال -

چند جانبه به این نتیجه رسید که تنها هدف موسسات صنعتی غول پیکر  با مطالعات پیگیر خود در مورد رفتار انحصارات 29بامول -

نظر کردن از حداکثر سود در یک کنند. یکی از آن اهداف، صرفهبه حداکثر رساندن سود نیست، بلکه آنها اهداف دیگری را نیز دنبال می

(. به عالوه، از نظر بامول، 9819ثابت باشند )انصاری، کوشند تا در چندین سال دارای میانگین سودسال است و برای دستیابی به آن می

کوشند تا درآمد کل ناشی از فروش خود را به حداکثر برسانند. در چنین های تولیدی بزرگ به جای حداکثر رساندن سود خود، میبنگاه

رسد وش نیز به باالترین حد خود میرسد و حجم فرشرایطی یک حداقل سود که از طرف بنگاه مذکور در نظر گرفته شده، به حداکثر می

 (. 9819)ضرغام تبار،

نیز در مورد ماهیت مفهوم اقتصادی سود نظراتی بیان نمودند. از نظر فیشر، سود اقتصادی یک سلسله رویدادها  22فیشر و لیندال -

ماید. لیندال مفهوم سود را در قالب نشود، تعریف میهای مختلف لذت بردن از سود روانی، سود واقعی و سود پولی مربوط میکه به حالت

کند. این دیدگاه باعث شده است تا سود اقتصادی در ای در طول زمان بیان میسود تضمین شده )بهره( و افزایش مستمر کاالهای سرمایه

 (. 9819ه،رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید، مطرح شود )شهباززادانداز که انتظار میقالب مصرف به عالوه پس

توان آن را بدین صورت تشریح نمود که سود عبارت است از حداکثر مبلغی ، تئوری سود اقتصادی را ارائه نمود که می28هیکس -

تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند به طوری که ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد که یک شخص می

 (.    9811)صبائی،

ر، شود. به عبارت دیگشخصی یعنی درآمد اقتصادی به عنوان سود تعریف می -م، درآمد ناشی از بکارگیری سرمایه ملکیدر اسال -

التفاوت خرید یا قیمت تمام شده و قیمت فروش اموال ملکی متعلق به فروشنده مشروط بر سود از دیدگاه اسالم سود عبارت است از مابه

 (.9811)انصاری، التفاوت مثبت باشداین که مابه

 

 ریسک و انواع آن در نظام بانکداري -1-3
ها با سه نوع ریسک اصلی مواجه هستند که ریسک اعتباری، ریسک مدیریت ریسک )متغیرهای وابسته(به طور کلی، همه بانک

تاثیر درجه پایداری چگونه تحت هاها تمرکز کردم و اینکه آندر مقاله من، من روی سه نوع اصلی ریسک .نقدینگی و ریسک عملیاتی هستند

 گیرندمالی بانک قرار می

کلمه  کلمه به ینا یشهمعتقدند ر یبرخ .گرفته شده است ،ت به خرج دادنأجر یبه معن risicareیتالیایی کلمه ا از یسکر واژه

ک به معنی امکان یا احتمال بروز ریس وبستر فرهنگ . در(9812)عزیزی و همکاران، است ییخدا یههد یکه به معن گرددبر می risq یعرب

رو شدن با خطر، صدمه دیدن، خسارت دیدن و کاهش درآمد تعریف شده است. با این وجود، تعاریف بسیاری در خصوص ریسک خطر یا روبه

 گردد: وجود دارد به برخی از تعاریف ریسک که توسط محققان ارائه شده است، اشاره می

 معتقد وی. کندمی تقسیم دسته دو به مفهومی نظر از را آن و داده قرار مدنظر مختلف ابعاد از را ریسک مفهوم(، 9111) 24نیکلز 

 سود احتمال هم خطر احتمال ریسک راستا این در. دارد اشاره ضرر احتمال میزان و ضرر، احتمال درجه ضرر، احتمال به ریسک واژه است

                                                           
19. Adam Smith   

20. Marsha  

21. William Baumol  

22. Fisher and Lindahl  

23. Hicks  

24. Nikelze  
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 مانند شود،نمی سود احتمال شامل و گیردمی بر در را زیان احتمال صرفاً خالص ریسک که حالی در. گیردمی بر در را زیان احتمال هم و

 (.9831)شهرآبادی و بشیری، سیل وقوع احتمال

 کند )سامعی تعبیر می هایجهنت یا هایوقوع خروج ینانعدم اطم یابه شانس، احتمال  ( ریسک را2191) 25یا و التیموررمایل

،9818.) 

 هایی شود و یا به صورت غیرمستقیم از محدودیتهای درآمد و سرمایه حاصل میای است که یا مستقیماً از زیانریسک زیان بالقوه

 (. 9831دهد )محرابی،آید که توانایی بنگاه را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش میبه وجود می

ان به توکه از جمله آنها می از ریسک ارائه شده است نیز های مختلفیبندیطبقه جربیت ادبیاتدر عالوه بر تعدد تعریف ریسک، 

و ... اشاره نمود. به طوریکه، زوکرمن در مدل پیشنهادی خود  27بندی ریسک از نظر جان چیکن، طبقه26زوکرمنبندی ریسک مدل طبقه

یسک کارکنان، ریسک مالی و ریسک عملیاتی معرفی نموده است، انواع ریسک را شامل ریسک دارایی، ریسک درآمد خالص، ریسک بدهی، ر

بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، در حالیکه ، چیکن در دسته

گرونینگ و (. 9835است )فتحی،های اقتصادی و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح اقتصاد خارجی، وضعیت بدهی

که به طور خاص در مورد نمودند بندی دیگری از ریسک ارائه ، طبقهدادند انجامدر تحقیقی که در بانک جهانی ( نیز 2118) 23براناتانویس

بنا به اعتقاد گرونینگ و همکاران، اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی شدن، افزایش رقابت  .ها مطرح شده استارزیابی ریسک در بانک

توان آنها را به چهار طبقه یعنی بندی کلی میدهد که در یک دستههای فراوانی قرار میها را در معرض خطرات و چالشگرایی، بانکو تنوع

انکداری، های صنعت ببندی دیگر از ریسکیسک وقایع بیان نمود. عالوه براین، در یک دستهریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری و ر

د. به بندی هستنقابل طبقه های برون سازمانیهای درون سازمانی و ریسکها براساس منشا پیدایش به دو طبقه یعنی ریسکاین ریسک

 طوریکه: 

م یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی، سیاسی و قانونی کشور ناشی های مستقیهای برون سازمانی ناشی از فعالیتریسک -

ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران شوند به نحوی که اثرات نامطلوب هر یک از این شرایط، فعالیت بانکمی

باشد. ها میزیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک ،باشدبسیار دشوار میها ها به وسیله بانکگونه ریسکبنابراین کنترل این .سازدمواجه می

ها )تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ سود سپرده 89ریسک بازار ،81تورم ، ریسک21توان به ریسک نرخ بهرههای برون سازمانی میاز جمله ریسک

للی، المهای مالی داخلی و بینی دولت و نهادهای دولتی، بحرانتصمیمات کالن اقتصاد ریسک ها(،و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک

 (.82،2199نمود )آواجوبی و آمولاشاره  ....های بانکی و بحران

 مالی و موسسات هابانکباشند. ها و دارای منشاء درون بانکی میهای درونی بانکهای درون سازمانی ناشی از فعالیتریسک -

های از جمله ریسکنمایند. حذف آنها را اثرات نامطلوب و  کنترل ریسک مدیریت و ابزارهای هامانی را با روشدرون ساز هایریسک توانندمی

با توجه به ماهیت . (2199نمود )آواجوبی و آمول،اشاره   86و مالی 85، نقدینگی84عملیاتی ،88های اعتباریتوان به ریسکدرون سازمانی می

های اعتباری و عملیاتی با توجه به اهمیت آنها اند که از بین آنها ریسکها در این مقاله مدنظر قرار گرفتهگونه ریسکقابلیت کنترل، این

 اند. بررسی شده

 

  ریسک اعتباري

 گیرنده یاتانسیلی که یک وامریسک اعتباری به سادگی به عنوان پ "(9111به گفته کمیته بازل درباره نظارت بانکی )

counterparty بانک در برآورده کردن تعهدات خود مطابق با agreedterms هدف مدیریت  .شودشکست خواهند خورد، تعریف می

 Demrjian .قبول به حداکثر برساندشده بانک را با حفظ ریسک اعتباری در پارامترهای قابلریسک اعتباری این است که نرخ بازدهی تعدیل

                                                           
25. Mylrea and Lattimore 

26. Zuckerman 

27. Choicken 

28. Greuning & Bratanovic 

29. Interest rate Risk  

30. Inflation Risk  

31. Market Risk  

32. Awojobi and Amel 

33. Credit Risk 

34. Operational Risk 

35. Liquidity Risk   

36. Financial Risk
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گیری کیفیت گیرد و معیار مناسبی برای اندازهتوضیح داده شد که اهرم مالی، بدهی را اندازه می (2194)و همکاران Friewald و( 2113)

از اهرم به  ،(9819)فتحیهمپنین سعید  .است viceversa دهنده ریسک اعتباری باال واهرم باال نشان .شوداعتباری در نظر گرفته می

 فتحیسعیدپس از (TD - TA) معیاری برای اعتبار استفاده کردند در این مقاله، ریسک اعتباری را با استفاده از نسبت اهرمیعنوان 

  .گیری کردماندازه (9819)

 

  نقدینگی ریسک

افق خاص،  شده به عنوان این احتمال که در یکریسک نقدینگی مالی تعریف"(2191به گفته کمیته بازل درباره نظارت بانکی )

 chancethat را می توان به عنوان Liquidity تعریف کرد. همچنین، ریسک "بانک قادر به حل و فصل تعهدات با فوریت نخواهد بود

thebank های نقدی جاری و آتی خود و نیازهای وثیقه را بدون تاثیر گذاری بر عملکرد روزانه یا تعریف کرد که قادر نخواهد بود جریان

یعنی، الزم است که هر  .توانست ورشکستگی بانک را تهدید کندکه میکشیدن هم دررا سرمایه بانک و لی کلی، برآورده سازدشرایط ما

 بانکی سرمایه کافی برای کاهش ریسک نقدینگی داشته باشد

 

  ریسک عملياتی

 peopleand هایناکافی یا ناموفق، سیستمخطر از دست رفتن ناشی از فرآیندهای داخلی "، کمیته بازل به عنوان 2194در اکتبر 

های (توضیح دادند که ریسک عملیاتی کامال متفاوت از ریسک2195ایمز و سایرین ) .، ریسک عملیاتی را تعریف کرد"ای خارجییا از رویداده

 ساست و بر این اساتعبیه شده ای خارجی بانکاز آنجا که ریسک عملیاتی بانک در هر فرآیند، شخص، سیستم و رویداده .بانکی دیگر است

it ( ریسک عملیاتی را با استفاده از هزینه2195و سایرین)مطابق با .گیری کردندای عملیاتی اندازههای عملیاتی و نسبت درآمده  

Kulpaand Magdon (2192 )64  % riskاستفاده های ساده، استاندارد و پیشرفته مورد ریسک حاصل از فرایندهای بانکی و روش

، من ریسک اینجا کند، دراز آنجا که درآمد خالص بانک کیفیت فرآیندهای آن را منعکس می .گیری ریسک عملیاتی استبرای اندازه

 اندازه گیری کردم.) هاعملیاتی را با استفاده از نسبت خالص به کل دارایی
 

 اثر of Toolkitsها بر روي انواع ریسک
 

 
Credit Risk Liquidity Risk Operational Risk 

B Sig B Sig B Sig 

1 (Constant) -6.564E-5 .998 .000 .993 .000 .999 

 Normal Score of CAP_ADQ -.637 .000 -.352 .042 .855 .107 

 Normal Score of NPL_TL .104 .248 -.214 .094 -.140 .716 

 Normal Score of DEP_CAP_RES .362 .002 -1.104 .000 .779 .091 

 Normal Score of REG_RES_DEP -.103 .132 -.152 .110 .423 .153 

 Normal Score of LTD .038 .715 -.247 .101 -.083 .856 

 Normal Score of LIQUIDITY .012 .887 .284 .021 -.185 .605 

 
Normal Score of 

OI_TA 
-.060 .295 .056 .477 .596 .025 

R Square .975 .951 .519 

F 92.848 .000b 47.592 .000b 2.625 .049b 

 

 کفایت سرمایه
 2بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد،  91بانک و یک موسسه اعتباری که جزئیات کفایت سرمایه آنها ارائه شده است،  29از مجموع 

 .بانک وضعیت بسیار وخیمی دارند 8میان  بانک در تالش برای افزایش سرمایه و پاس کردن استاندارد هستند اما دراین
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ها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای ها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغهمساله کفایت سرمایه بانک

 .الملل استکمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بین

های موزون حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی»نامه کفایت سرمایه مطرح شده، آیینکفایت سرمایه براساس تعریفی که در 

 ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستنداست. سرمایه بانک و دارایی« شده به ضرایب ریسک برحسب درصد

، پایتخت 8مطابق با قرارداد بازل  .کندگیری مین را اندازههای ریسک دار آنسبت کفایت سرمایه رابطه بین سرمایه بانک و دارایی

، revaluation شامل ذخیره) است 2شده(و سرمایه ردیف ای حفظیک بانک متشکل از یک سرمایه )متشکل از سهام داران و درآمده

حداقل نسبت کفایت سرمایه مطابق  .شودمی(ابزارهای سرمایه هیبرید و بدهی عبارت تابع، منابع از دست دادن وام کلی، و منابع نامشخص

وزن  .دولتی است securities9 است. دارایی ارزش دار ریسک همه دارایی به جز نقدینگی و(2ردیف  % 2و  tier9 % 6) % 3، 8با بازل 

  .هاها و داراییر وامدرصد برای سای 911های رهنی و درصد وام 51به عنوان مثال:  .شوددارایی ریسکی توسط مقررات محلی شناسایی می
 

 هاي موزون شده بر ریسک شاملاجزاي دارایی
 

 ضریب ریسک شرح

 - موجودی نقد

 - سپرده قانونی

 20 مطالبات از بانک مرکزی

 - ها و موسسات اعتباریمطالبات از بانک

 - مطالبات از دولت

 100 اوراق مشارکت دولتی

 100 گذاری در سهامسرمایه

 100 دریافتنیهای حساب

 50 ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت مسکنوام

 100 ها و تسهیالت پرداختی و مطالباتسایر وام

 100 های ثابت و سرقفلیخالص دارایی

 100 هاسایر دارایی

 100 (درصد 51تضمین اوراق مشارکت بخش غیر دولتی )مشمول ضریب 

 100 (درصد21صادر شده )مشمول ضریب تبدیل تعهدات بابت ضمانت نامه های 

 20 (درصد 21تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده )مشمول ضریب تبدیل 

 50 سایر تعهدات

  ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسکدارایی

 

نرخ کفایت سرمایه به دست ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و پس از محاسبه جمع دارایی

 .آیدمی

موزون  هایحاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی»نامه کفایت سرمایه مطرح شده، کفایت سرمایه راساس تعریفی که در آیین

 .است بانک سرمایه کفایت نرخ تعیین اصلی عامل دو هادارایی و است. سرمایه بانک« شده به ضرایب ریسک برحسب درصد

درصد باشد که البته این نسبت در مقررات بال دو به  3حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید « بال یک»براساس استانداردهای 

 درصد افزایش یافته است 92
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 روش شناسی مقاله-2
در این مقاله ارزیابی تأثیر اندازه بانک بر نسبت سودآوری و ریسک های بانکی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فعال 

با استفاده از روش  مدنظرآوری اطالعات، برآورد مدل رگرسیونی پس از جمعشود که در ایران در چارچوب تحلیل رگرسیونی انجام می

2SLS اقتصادی  و نرم افزارEviews8   شده است. و از آنجا که ارتباط متقابل دو متغیر مذکور در این مقاله مدنظر است، لذا مدل برآورد

 ای مدنظر قرار گرفته است. رگرسیون به صورت سیستم معادله همزمان دو معادله
 

(8-9  )                                             ititit
it ZBFRROEROA it 12

2

10

2/1
)()/(  

 

   (8-2)                                                ititit
it ZBROEROAFR it 22

2/1

10

2
)/()(  

 
 

(،9-8به طوریکه در مدل )
2/1

)/( itROEROA
itFRبه عنوان متغیر وابسته و  tدر سال  iریشه دوم نسبت سودآوری بانک  

2
)( 

است که توان دوم ریسک مالی به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شده است. به عالوه، در این مدل متغیر کنترلی مدنظر قرار گرفته

t (itدر سال  iعبارتند از : اندازه بانک 
ZBر نظر گرفته می شود .های درون بانک د( که به عنوان شاخص 

itFR(، 2-4در مدل )
2

به عنوان متغیر وابسته و  tدر سال  iتوان دوم ریسک مالی بانک  )(
2/1

)/( itROEROA
ریشه دوم  

( است. 9-8به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شده است. متغیر کنترلی در این مدل همانند مدل ) tدر سال  iنسبت سودآوری بانک 

it1در این معادالت، 
  وit2

 جمله اختالل  و ها وباشند.  به عالوه، نماد ها ضرائب میi های مذکور بیانگر مقاطع یعنی در مدل

Ttچمد بانک خصوصی و نماد  ,....1 است.  9815الی  9811های دهنده زمان یعنی سالنیز نشان 

 

 یک معيار کيفی
 

Variables Abbreviation Definition 

Dependent Variables: 

Credit Risk TD_TA Total debt to Total asset 

Liquidity Risk CAP_TA Total capital to total assets 

Operational Risk NI_TA Net Income to total Assets 

Independent Variables: 

   
Capital Adequacy Ratio CAP_ADQ 

(Tier1 capital + Tier2 Capital) /Risk 

Weighted Asset 

Provisioning (NPL Ratio) NPL_TL Total non-performing loans to total loans 

Leverage ratio DEP_CAP_RES (Deposits/(Capital + Reserves) 

Reserve Requirements REG_RES_DEP (Regular Reserves/Deposits)*100 

Loan to Deposits ratio LTD Total loans to total deposits 

Liquidity Ratio LIQUIDITY (Liquid assets/Deposits) 

Asset Utilization Ratio OI_TA Operating income to total assets 

Control Variables: 

Bank size (SR Million) SIZE Total assets of the bank 
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 تحليل داده ها و یافته ها-3

 روش برآورد مدلانتخاب -3-1
در این مقاله برای بررسی و تحلیل اطالعات به دست آمده، از روش استنباطی استفاده شده است. در روش استنباطی محقق با 

ها را به پارامترهای جامعه تعمیم داده های فرض آماری، آمارهها را محاسبه و سپس به کمک تخمین و آزموناستفاده از مقادیر نمونه، آماره

مورد استفاده قرار گرفته، تجزیه و تحلیل 9815الی  9811های های خصوصی طی سالاست. با توجه به مدل مقاله و اینکه اطالعات بانک

استفاده  tها از آزمون فرضیه عالوه براین، بعد از برآورد مدل نیز برای آزمونشود. ای انجام میحداقل مربعات دو مرحلهاطالعات به روش 

 شده است. 

آورد. های تخمین و نتایج نظری فراهم میهای تابلویی محیط بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش تکنیکتجزیه و تحلیل با داده

رسی کرد و یا زمانی که توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بردر بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی

های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد ها کم است، استفاده می کنند. ادغام دادهتعداد داده

های تعداد دورههای زمانی کم باشد و یا برعکس مشاهدات و باال بردن درجه آزادی است زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره

 زمانی نسبتا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد.

( به عنوان تابعی Yها، یک متغیر )ای قابل تبیین هستند. در این مدلهای تک معادلهبسیاری از روابط اقتصادی، به وسیله مدل

ه طور ضمنی فرض بر این است که رابطه شود. به این ترتیب ب( در نظر گرفته میهاX خطی از یک یا چند متغیر دیگر )متغیرهای توضیحی

باشد، یعنی متغیرهای توضیحی حکم علت و متغیر وابسته حکم علی )در صورت وجود( بین دو متغیر وابسته و توضیحی یک طرفه می

ک متغیر اقتصادی در باشند. اما در برخی موارد جریانی دو طرفه از رابطه علی بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد، یعنی یمعلول را دارا می

چنین  ای برای تحلیلپذیرد. بنابراین رگرسیون تک معادلهعین تاثیرگذاری بر متغیر )متغیرهای( اقتصادی دیگر، از آن )آنها( تاثیر می

 وضعیتی مناسب نخواهد بود، چرا که متغیرها متقابال به یکدیگر وابسته هستند. 

ها نیز به  Xبستگی دارد، بلکه بعضی از  Xنه تنها به متغیرهای  Yتصادی گاها متغیر بنابراین، در بررسی روابط بین متغیرهای اق

رابطه ای دو طرفه یا همزمان وجود دارد که  Xو بعضی از متغیرهای  Yشوند. در واقع، در این موارد بین تعیین می Yنوبه خود به وسیله 

 87دهد و به جای آنها به ترتیب متغیرهای برونزادر نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می

ه متغیرهایی که به طور همزمان به یابند. به این ترتیب با دسته بندی مجموعموضوعیت می 81و متغیرهای درونزا 83یا از پیش تعیین شده

ه بگیرد. به این بیان که در این موارد های معادالت همزمان شکل میشوند )متغیرهای درونزا(، مدلوسیله بقیه مجموعه متغیرها تعیین می

های د. از اینرو است که در مدلشوو برای هر متغیر درونزا، یک معادله تصریح می بیش از یک معادله )به تعداد متغیرهای درونزا( نیاز است

توان به برآورد پارامترهای ای، بدون توجه به اطالعات حاصل از سایر معادالت سیستم نمیهای تک معادلهمعادالت همزمان برخالف مدل

 یک معادله منفرد پرداخت. 

 

 نتایج برآورد -3-2
های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای بانکو نسبت سودآوری  در این مقاله فرضیه اول به صورت ارتباط اندازه بانک

 باشد:آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می
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ر ایران دهای خصوصی بانکو نسبت سودآوری  دار بین اندازه بانکبراساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی

 t(، بررسی فرضیه سوم براساس آزمون 9-8و فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی دار بین این دو متغیر است. براساس نتایج برآورد مدل )

 ( آمده است.9-4در جدول )

 

 

 

                                                           
37. Exageneous Variable  
38. Predetermined   
39. Endogeneous Variable   
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 t(. آزمون فرضيه براساس آزمون 1-جدول
 

 نتیجه آزمون ارزش احتمال tآماره  فرضیه

رابطه معنی دار بین اندازه فرضیه صفر: عدم وجود 

 های خصوصی در ایرانبانکو نسبت سودآوری  بانک
(63/4) 1115/1 

درصد و  5رد در سطح 

 پذیرش فرضیه مقابل

 هاي تحقيق ماخذ: یافته     

 

( است که این بیانگر این است که ضریب متغیر 63/4مربوط به ضریب اندازه بانک معادل ) tره 7شود، آماهمانطور که مشاهده می

شود. حال از آنجا که عالمت باشد و فرضیه صفر تعریف شده پذیرفته نمیدار میدرصد از لحاظ آماری معنی 15مذکور در سطح اطمینان 

 های خصوصی در ایران و اندازه آنها وجود دارد. بانکن نسبت سودآوری ( است، یک رابطه مستقیم و معنی دار بی114/1این ضریب مثبت )

های خصوصی در ایران تعریف شده است. لذا برای بانکو ریسکهای بانکی  در این تحقیق فرضیه دوم به صورت ارتباط اندازه بانک

 باشد:آزمون این فرضیه، فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر می
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و  های خصوصی در ایرانبانکو ریسک مالی  دار بین اندازه بانکبراساس رابطه مذکور، فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ارتباط معنی

در  t(، بررسی فرضیه هفتم براساس آزمون 2فرضیه مقابل آن وجود ارتباط معنی دار بین این دو متغیر است. براساس نتایج برآورد مدل )

 ( آمده است.2جدول )
 

 t(. آزمون فرضيه هفتم براساس آزمون 2جدول)
 

 نتیجه آزمون ارزش احتمال tآماره  فرضیه

فرضیه صفر: عدم وجود رابطه معنی دار بین اندازه 

 های خصوصی در ایرانبانکو ریسک مالی  بانک
(19/9-) 8961/1 

درصد و  5پذیرش در سطح 

 رد فرضیه مقابل

 هاي تحقيق ماخذ: یافته

 

( است که این بیانگر این است که ضریب متغیر -19/9مربوط به ضریب اندازه بانک معادل ) tشود، آماره همانطور که مشاهده می

 شود. باشد و فرضیه صفر تعریف شده پذیرفته میدار نمیدرصد از لحاظ آماری معنی 15مذکور در سطح اطمینان 

 خصوصیهای شده توسط بانکاعمال Macroprudential toolkits مبتنی بر ادبیات ما، من انتظار دارم کهفرضیه تحقیق و با  

ها را کاهش تمام ابزارهای ثبات مالی )متغیرهای وابسته(میزان مواجهه با ریسک بانک .ها داشته باشدتاثیر منفی بر انواع مختلف ریسک

 :بر این اساس .خواهد داد

  .منفی و منفی ثبات مالی بانک بر ریسک اعتباری وجود دارد : تاثیر9فرضیه 

H2: تاثیر منفی و منفی ثبات مالی بانک بر ریسک نقدینگی وجود دارد.  

H8: "تاثیر منفی و منفی ثبات مالی بانکی بر ریسک عملیاتی وجود دارد".  

ترین تکنیک برای یک تکنیک آماری پارامتری، رایج، به عنوان OLS (2191) های تحقیقی با توجه به مدل رگرسیونمدل 8.2

تعداد زیادی از تحقیقات در حوزه مدیریت ریسک و ثبات مالی از  .بررسی تاثیر متغیرهای مستقل چندگانه بر روی یک متغیر وابسته است

  .انداستفاده کرده OLS های رگرسیونمدل
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 نتيجه گيري و پيشنهاد
همانطور که بیان شد، در این مقاله ارزیابی تأثیر اندازه بانک بر نسبت سودآوری و ریسک های بانکی در بانک های پذیرفته شده در 

های تابلویی مدنظر قرار گرفت. در ادامه در چارچوب داده 2SLSبا استفاده از روش  9815الی  9811های بورس اوراق بهادار طی سال

 های تحقیق ارائه شده است. ای از نتایج برآورد مدل و بررسی فرضیهخالصه

، مطرح شده است. «دارد. ریتاثهای خصوصی در ایران بانک یسودآور نسبتبر اندازه بانک »فرضیه اول مقاله به این صورت که 

ها دارد. از این حیث فرضیه دوم و از لحاظ آماری معنی دار است و تاثیر مثبتی بر نسبت سودآوری بانک 114/1دل معا اندازه بانکضریب 

 ؛ پاسیوراس و کاسمیدوس(9135) سمیرالكگردد. این نتیجه خود گواهی بر تطابق آن با انتظارات تئوریکی و نتایج مطالعات مقاله تایید می

اندازه  توان گفت کهاست. براین اساس، می (2114) و گودارد (2112) ( ؛ بیکر و هو9112) وکس و تورنتن؛ مولین (9131) ؛ بورك (2117)

شود بلكه همچنان  پدیده عدم صرفه جویی به مقیاساست كه منجر به  های خصوصی در ایران چندان بزرگ نشدهبانک

نسبت  تاثیر اندازه بانک برمبنی بر  قیتحقسوم  هیفرضدارد. بر این اساس برای آنها وجود  های ناشی از مقیاسجوییاستفاده از صرفهامکان 

 شده است.  دییتاهای خصوصی در ایران سودآوری بانک

، مطرح شده است. نتایج «دارد. ریتاث های خصوصی در ایرانبانک ریسک مالیبر اندازه بانک »فرضیه دوم مقاله به این صورت که 

 گردد.دار وجود ندارند. از این حیث فرضیه دوم تحقیق تایید نمیدو متغیر یک رابطه معنیدهد که بین این نشان می
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