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چكیده
مدیریت دارایی های بانک از موضوعات بسیار مهمی است که پیشتر تنها از سوی متخصصان
مورد توجه قرار میگرفت .در فضای کنونی جامعه ،شایعهی ورشکستگی برخی از بانکها و
موسسات اعتباری ،سپردهگذاران را آشفته و نگران سرمایههای خود در بانکها کرده و موجب کم
شدن اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی گردیده است .عملکرد بانکها از یک سو تابع
وضعیت کالن اقتصادی جامعه خواهد بود و از سوی دیگر تحت قوانین نظارتی از سوی بانک
مرکزی قرار دارند .به منظور بررسی عملکرد بانک ها و ارائه پیشنهاد برای بهتر ساختن مدیریت
منابع آنها روشهای گوناگونی به کار گرفته میشود .یکی از مهمترین و رایجترین این روشها،
مدل برنامهریزی آرمانی است که برای بهینهسازی مسائل چندهدفه کاربرد دارد .فرضیه این تحقیق
بررسی امکان بهینهسازی مالی (دارایی-بدهی) بانک کشاورزی با استفاده از برنامهریزی آرمانی
است .در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان بانکی آرمانهای عملکرد بانک کشاورزی تعیین
می گردند .متغیرهای پژوهش اقالم صورت های مالی هستند که به جهت رسیدن به بهترین عملکرد
بانک بهینه می شوند و سپس اقالم اساسی صورت های مالی با اقالم به دست آمده توسط مدل
مقایسه شده و نتایج حاصل از آن مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آن ارائه پیشنهاد به منظور
عملکرد بهینه بانک صورت میپذیرد.
واژههای كلیدی :برنامهریزی آرمانی ،بانک ،صورت های مالی ،روش تحلیل سلسله مراتبی.
 -1دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
aabounoori@yahoo.com

 -2استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

h_mirzaie@iauctb.ac.ir
Psh.hamouni@gmail.com

1

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيوپنجم /تابستان 1931

 -1مقدمه
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همواره با مسئلهی تخصیص داراییها و بدهیهای خود
مواجهاند .دارایی های آنها به چند دسته تقسیم می شود و هزینههای آنها نیز در چند دسته قرار
میگیرد .نکتهی مهم این است که میان تمام زیرمجموعههای بدهی و دارایی رابطه متقابل وجود
دارد و ناگزیر ازهم تاثیر خواهند پذیرفت .بانک برای دستیابی به حداکثر سود در یک دوره زمانی
خاص باید به طور همزمان تکتک این گروه ها را در نظر گرفته و با توجه به روابط و اثرات متقابل
بین گروهها به نحوی آن ها را مدیریت نماید که نهایتا منجر به حداکثر سودآوری شود (حالت
تخصیص بهینهی منابع) .تخصیص ناکارآمد منابع مالی میتواند خسارات عمدهای به بانک وارد کند.
برنامهریزی آرمانی یکی از روشهای تکامل یافته ی بهینهسازی و پرکاربردی است که به
بررسی چند هدف متفاوت (چند بعدی) به صورت همزمان می پردازد و در نهایت پاسخی بهینه
برای سیستم ارائه می کند .این روش در مورد بانک که دارای اقالم مالی چندگانه و تاثیر متقابل
است ،برآورد مناسبی ارائه خواهد نمود  .به همین دلیل استفاده از برنامهریزی آرمانی درسالهای
اخیر ،نه تنها در بحث مدیریت منابع بانک که در تمام مباحث مالی به شدت رونق گرفته است.
پرسش اصلی این پژوهش این است که ترکیب داراییها و بدهیها چگونه باشد تا داراییها و بدهی-
های بانک کشاورزی ایران در سال  1361در حالت بهینه قرار گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
فعالیت بانکی به طور مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه ی جذب و تخصیص منابع
مختلف است .دو عامل مهم بر روند تصمیم گیری بانک تاثیرگذارند .اول ریسک نرخ بهره است که از
سیاست بانک در زمینهی جذب و تخصیص منابع متاثر میشود و دوم عامل ریسک نقدینگی است
که یکی از مهمترین قیود در رابطه با تخصیص منابع را تشکیل میدهد .روند ارزیابی ریسک نرخ
بهره ،ریسک نقدینگی و به کارگیری آن ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان
مدیریت دارایی و بدهی شناخته شده و در اغلب بانکها و موسسات مالی در کمیتهای به همین نام
انجام می پذیرد .هدف اصلی کمیتهی مدیریت دارایی و بدهی ،مدیریت منابع و مصارف صورت های
مالیای و غیرصورت های مالیای با توجه به ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی است( .گروه
مطالعات ریسک بانک اقتصاد نوین)1330 ,
1
مدل برنامه ریزی آرمانی اولین بار توسط فرگوسن ،چارنز ،کوپر ( 1611به کار گرفته شد.
سپس موضوع ( GPبرنامه ریزی آرمانی) به تصمیم های حوزه مدیریت و مالی کشانده شد و از آن
پس رفته رفته با اقبال بیشتری از سوی محقفان در زمینه مالی برخوردار گشت .برنامه ریزی آرمانی
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نوع خاصی از برنامه ریزی خطی است که در آن اهداف به ترتیب درجه اهمیتشان مورد بررسی قرار
می گیرند .در مدل برنامه ریزی آرمانی ابتدا اهداف کامال مهم مورد بررسی قرار می گیرند و اهداف
کمتر مهم تنها هنگامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که سطح مورد نظر برای اهداف مهمتر در
مدل کامال برآورده شده باشد.
طی سال ها برنامه ریزی آرمانی برای تعیین اهداف گوناگون توسط پژوهشگران مورد استفاده
قرار گرفته است .ایده اصلی مدلی که چارنز و کوپر طرح کردند تعیین سطح انتظار برای تابع هدف
و حداقل کردن هر انحرافی خواه به صورت مثبت و خواه به صورت منفی بود .کاالهان )1603( 2و
کی وانلی ) 1637( 3نشان دادند که مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی توان تحقق اهداف معین با سود
و ریسک مشخص را دارد .شارما شارما وآده یه یه )1661( 1و هسنی ،فارگر  )1669( 1و سپس
تمیز ،هشام ،جونز ) 1660( 9فرمول برنامه ریزی آرمانی وزنی را برای انتخاب سبد سرمایهگذاری با
دو مرحله ارائه کردند  -1 :پیش بینی حساسیت سهم به شاخص های خاص اقتصادی  -2انتخاب
بهترین پرتفو بر پایه ترجیحات مصرف کننده ..کوپر ،لیالس ،سویه شی  )1660(0از مدل برنامه-
ریزی آرمانی وزنی برای سنجش اطمینان سبد سرمایه گذاری و ارتباطات رگرسیونی استفاده کردند.
دومینیاک )1660( 3کاربرد برنامه ریزی چندهدفه را در بورس ورشو نشان داد .مقاله مروری بر
ادبیات تحقیق اونی 6و همکاران "مدیریت پرتفو مالی با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی"
( )2711شرح نسبتا کاملی از پژوهش های انجام شده در بحث مدیریت مالی از طریق برنامه ریزی
هدف را پوشش می دهد .با توجه به ادبیات موضوع روش برنامه ریزی آرمانی در حوزه های
گوناگون مالی بارها با موفقیت آزمون شده است.
 -1-2ساختار تركیب دارایی و بدهی در بانک به عنوان منبع هزینه
عمدهترین اقالم بدهی بانکها ،انواع سپردههایی است که از سوی بخشهای مختلف اقتصاد اعم از
خانوارها و بنگاهها سپردهگذاری شدهاند .در بانکداری اسالمی ،سپرده به دو گروه سپردههای قرض-
الحسنه و سرمایهگذاری تفکیک میشود .سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری یا پس انداز فاقد
هزینهی مالی برای بانک هستند .نوع دوم سپردههای سرمایهگذاری هستند که در بانکداری اسالمی
براساس مشارکت در سود و زیان میتواند به عنوان وجوه در بخشهای مختلف اقتصادی به کار
گرفته شود و بازدهی حاصل از آن را به نسبت زمان و سهمالشرکه به سپردهگذار پرداخت گردد.
(مقدم)1362 ,
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 -2-2ساختار و تركیب دارایی و بدهی به عنوان منبع درآمد
اقالم عمدهی دارایی بانکها که مصارف نیز نامیده میشوند ،دارایی نقدی و تسهیالت اعتباری
هستند .دارایی ای با نقدشوندگی باال و موجودی نقد در بانکداری به منظور پرداخت تعهدات بانک،
نگهداری میشود .دارایی های با نقدشوندگی باال مانند اوراق مشارکت به این دلیل مورد توجه قرار
گرفته و سهمی از داراییها را به خود اختصاص میدهند که در شرایط خاص مانند نوسانات
غیرقابل پیشبینی اقتصاد به سرعت به وجه نقد تبدیل میشوند و البته دارای بازدهی نیز هستند.
عمدهی درآمد بانکها از طریق پرداخت تسهیالت گوناگون حاصل میشود و به این جهت تسهیالت
در سودآوری بانکها نقش تعیینکنندهای ایفا میکند .این تسهیالت به دو دستهی عقود مشارکتی
با سود متغیر مرتبط با مشارکت و قرضالحسنه که فقط دارای کارمزد ثابت است ،تقسیم میشود.
با توجه به محدودیت های قانونی موجود در افزایش سود تسهیالت و روند افزایشی حجم
تسهیالت معوق که موجب افزایش هزینهها میشود ،تمرکز بیشتر بر سرمایهگذاری در کسب و
کارهای پربازده ،می تواند موجب افزایش درآمد و سودآوری بانک شود .در این رویکرد انتخاب دقیق
اقالم دارایی و بدهی ضروری است( .مقدم .)1362،براوو ،پالسانتاماریا ،گارسیا ،برنابئو )2717( 17با
استقاده از مدل برنامهریزی آرمانی به مسئله انتخاب پرتفولیو پرداختند .
ارزش واقعی رویکرد  GPدر تجزیه و تحلیل تغییرات همزمان در پارامترهای مدل (اولویت
اهداف) سطوح اهداف و ضرایب تکنولوژی است .در مدلسازی مسائل با استفاده از فرمت برنامه
ریزی آرمانی ،سه عنصر اصلی مورد نیاز است:
 )1محدودیتهای اقتصادی معمول در برنامهریزی خطی :به دلیل اینکه بیانگر محدودیت-
های منابع یا محدودیتهای تحمیل شده از جانب محیط تصمیم هستند نمیتوانند تغییر
یابند.
 )2محدودیتهای هدف :بیانگر سیاست های مدیریتی و سطوح مورد نظر اهداف گوناگون که
از طریق تصمیمگیرنده جستجو میشوند
 )3تابع هدف :انحرافات موزون از سطوح مورد نظر اهداف را طبق رتبهبندی معین حداقل
مینماید.
برای نمایش تابع هدف در برنامه ریزی آرمانی ،سه جنبه باید معین شود:
 )1سطح اولویتی که هدف در آن قرار دارد.
 )2وقتی که دو یا بیشتر از دو هدف در یک سطح اولویت باشند ،به هر هدف وزن نسبی
مشابهی داده میشود .این وزندهی اهمیت نسبی اهداف را مشخص میکند.
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 )3متغیرهای انحرافی مربوط که باید با توجه به هر هدف مشخص شوند( .اسالمی ،تلنگی،
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه)1303 ،
در به کارگیری این مدل فرض کنید  X1, X2…Xnمتغیرهای تصمیم مسئله باشند K .تعداد اهداف
مورد نظر و  Cjkضریب  Xjدر تابع هدف  kام و  g kآرمان تعیین شده برای این هدف باشد و تابع
هدف یا آرمان  kبه این صورت تعریف شده باشد:
k
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به منظور بهینه کردن این تابع الزم است مجموع انحراف از آرمان ها کمینه شوند که در آن d+k

انحراف مثبت از آرمان و d-kانحراف منفی از آرمان  gخواهد بود.
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برای اینکه تابع هدف بهینه شود باید مجموع این انحرافات را کمینه کند .اما بنابه ماهیت مسئله ی
بهینه سازی بسیاری از متغیرها چند بعدی بوده و در فضاهای متفاوت از هم اتفاق می افتند.
عالوه بر این در مورد هریک از متغیرها ،ممکن است انحراف مثبت با انحراف منفی آن از
اهمیت متفاوتی برخوردار باشد .میتوان این نکته را نیز در برنامه ریزی لحاظ کرد .یعنی وزن
انحراف مثبت با انحراف منفی آن متفاوت باشد .بنابراین تابع هدف به شکل زیر خواهد بود :
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 -3- 2روش تحلیل سلسله مراتبی )(AHP

در علم تصمیم گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود یا اولویتبندی
راهکارها مطرح است ،چندسالی است که روشهای "تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه MADM
راه خود را باز کردهاند .در میان آنها روش تحلیل سلسله مراتبی بیش از دیگران مورد توجه قرار
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گرفته است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمنظوره است
که توسط توماس ساعتی 11عراقی االصل در دهه  1607ابداع گردید.
روش تحلیل سلسله مراتبی ) ( AHPهنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب یا
معیار تصمیمگیری رو به روست ،می تواند استفاده گردد .معیارهای مطرح شده میتوانند کمی یا
کیفی باشند .اساس این تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است .تصمیمگیرنده با فراهم آوردن
ماتریس سلسله مراتبی تصمیم آغاز میکند و عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی
در تصمیم را نشان میدهد .سپس سلسله مقایسات زوجی انجام میگیرد .این مقایسات وزن هر یک
از فاکتورها را در راستای گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .در نهایت منطق
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونهای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق
میسازد که تصمیم بهینه به دست آید( .نقشینه ،حنیفی ،کردلویی)1362 ،
انجام مقایسهی دو به دو بین عناصر تصمیم و با تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت
یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است صورت میگیرد.
جدول  -1ارزشگذاری شاخصها نسبت به یكدیگر
ارزش ترجیحی

 iبا  jوضعیت مقایسه

توضیح

1

اهمیت برابر

دو شاخص هم ارزش هستند

3

نسبتا مهمتر

گزینه یا شاخص نسبت به کمی مهمترست

1

مهمتر

گزینه یا شاخص نسبت به مهمترست

0

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص نسبت به ارجحیت بیشتری داراست

6

کامال مهم

گزینه یا شاخص از به اندازه ای مهم ست که از نظر اهمیت قابل
مقایسه نیست

2و1و9و3

ارزش های میان دو ارزش دیگر را نشان میدهند .مثال  2از  1مهمتر و
از  3اهمیت کمتری را نشان میدهد.
منبع( :نقشینه ،حنیفی ،کردلویی)1362 ،

 -4-2تعیین آرمانها و وزن آنها
اولویت های مالی اصلی بانک از میان عوامل موثر در پیشینه تحقیق با نظر مدیران و کارشناسان
بانک کشاورزی شناسایی شد .عوامل موثر بر موضوع تحقیق عبارتند از سود ،حدود سرمایه ،ریسک
نقدینگی ،کفایت سرمایه ،رشد دارایی و مطالبات از بانکها و دیگر موسسههای اعتباری .به منظور
ق ابل استناد بودن نتایج حاصل از پرسشنامه الزم است روایی پرسشنامه اول بررسی گردد .روایی به
6
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مقدار اطالعات مناسبی که پرسشنامه در ارتباط با فرآیند تصمیم گیری در اختیار میگذارد مربوط
می شود .بنابراین روایی همیشه در رابطه با تصمیمی معین یا کاربردی خاص مورد مطالعه قرار می-
گیرد .پرسشنامه اول تعیین اهداف بهینهسازی مدیریت بر صورت های مالی را برعهده دارد و
پرسشنامه دوم نیز به مقایسهی دوبه دوی نتایج حاصل از آن با یکدیگر میپردازد .اگر اعتبار این
پرسشنامه تایید نشود درستی تمامی نتایج حاصل در مورد عواملی که به عنوان عوامل اصلی موثر
بر بانک شناسایی شده اند و همچنین نتایج پرسشنامه دوم و کل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که
بر نتایج پرسشنامه اول استوارند ،مورد تردید قرار خواهد گرفت .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر
متخصصان بانکی ،بخصوص کارشناسان با تجربه بانک کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.
برای تعیین پایایی پرسشنامه ،روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  Spssمورد استفاده
قرار گرفت تا پایایی پرسشنامه را آزمون کند .نتایج به دست آمده از پردازش نرم افزار  spssحاکی
از آن است که پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  7,06دارای پایایی است .در مرحله دوم برای به
دست آوردن وزن متغیرها ،مدیران و کارشناسان بانکی به مقایسه دو به دوی عوامل پرداختند و با
محاسبه ی برآیند پاسخ ها ،وزن هر یک از عوامل محاسبه شد که نتایج آن در جدول آمده است.
جدول  -2وزن نهایی حاصل از عملیات تحلیل سلسله مراتبی
وزن نهایی

آرمان

7,20223

سود

سود

حدود

ریسک

كفایت

سرمایه

نقدینگی

سرمایه

رشد دارایی

مطالبات از
بانکها

7,21013 7,360231 7,26112

7,22103

7,22136

7,21131
7,23762

7,23111

حدود سرمایه

7,13633

7,21311

7,31313

7,20173

7,39712

7,12121

ریسک نقدینگی

7,12729

7,70631

7,17920

7,21013

7,796110 7,13120

7,762032

کفایت سرمایه

7,12713

7,73066

7,71167

7,76109

7,11371 7,761690

7,126030

رشد دارایی

7,11616

7,73066

7,76021

7,11301

7,12233

7,16161

 7,766113مطالبات از بانکها 7,11301
1
مجموع
1

7,76731
1

7,11711
1

7,70911
1

7,79261
1

7,76332
1
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 -5-2معرفی متغیرهای مدل
متغیرهای مدل همان اقالم صورت های مالی بانک کشاورزی هستند .اقالم صورت های مالی
بانک در دستهی داراییها با متغیرهای  Xو اقالم بخش بدهیهای صورت های مالی با متغیرهای Y

1
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مشخص شده اند .به دلیل افزایش تعداد متغیرها و از طرفی اهمیت کمتر حسابهای دیگر(به ویژه
در بخش بدهیها) از آنها چشم پوشی شده است.
جدول -3متغیرهای مدل
متغیرهای دارایی

توضیح

متغیرهای بدهی

توضیح

X1

نقدینگی

Y1

سپردههای دیداری

X2

مطالبات از بانک مرکزی

Y2

سپردههای پسانداز
سپردههای سرمایهگذاری

X3

مطالبات از بانکها

Y3

X4

تسهیالت خصوصی

Y4

سایر سپردهها

X5

تسهیالت دولتی

Y5

حقوق صاحبان سهام

X6

اوراق مشارکت
سرمایهگذاریها

Y6

سود و زیان انباشته

X8

داراییهای ثابت

X7

X9

اقالم در راه

X10

اقالم زیرخط

X11

سایر داراییها
منبع :متغیرهای اصلی صورت های مالی بانک کشاورزی

 -6-2محدودیتهای ساختاری
سپرده های مشتریان بخش اصلی منابع مالی یک بانک یا موسسهی اعتباری را تشکیل میدهند.
بنابراین سپردهها به عنوان محدودیت وارد مدل میشوند.
سپردههای دیداری
y  61379
1

سپردههای پسانداز

 30831

سپردههای سرمایهگذاری

 321497

سایر سپردهها

 4747

حقوق صاحبان سهام

 19813

سود و زیان انباشته

 56474

8

2

4

y
3

y

y
5

y

6

y
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محدودیت مربوط به اعطای اعتبارات اسنادی
6

) 0.1x10

i

 0.3(

y

i 1

10

x

محدودیت اعطای تسهیالت
4

)y
i

 0.85(
i 1

5

x



4

y ) x
i

4

0.75(
i 1

محدودیت مربوط به سرمایهگذاریها و مشارکتها
4

 0.02(

)y
i

x

7

i 1

محدودیت مربوط به مطالبات از بانک مرکزی
4

)y
i

 0.1(

x

2

i 1

محدودیت مربوط به اوراق مشارکت
4

i

y

 0.2

x

6

i 1

محدودیت مربوط به موجودی نقد
4

i

y

 0.01

1

i 1

x

محدودیت داراییهای ثابت
4

i

y

 0.2

8

i 1

x

محدودیت مربوط به سایر داراییها
4

i

y

 0.07
i 1

11

x

محدودیت مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
)0

4

y



3

y



2

y

 0.08( y 
1

3

x

 -7-2آرمان های تعیین شده توسط مدیران و كارشناسان بانک كشاورزی
حدود سرمایهگذاری :طبق دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری به شمارهی مب133/
مورخ  ، 1339/1/29مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری نباید از
17درصد سرمایه پایه بانک بیشتر باشد.




) d1 d1  0

6

y

 0.4( y 
5

7

x

3
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سود :داراییهای درآمدزای بانک شامل سرمایهگذاریها ،اوراق مشارکت ،تسهیالت خصوصی و
دولتی و اقالم زیرخطی 12هستند .سپردهها بدهیهایی هستند که به آنها هزینه(سود) تعلق
میگیرد .اختالف این دو سود بانک را در دورهی مالی مورد نظر نشان میدهد.
 0



2

d





2

y )  0.02( netloans)  d


3

4

y


2

y y

( 0.15
10

1

x

 0.02
5

x

 0.15
4

x

 0.18
7

x

 0.2
6

x

0.17

كفایت سرمایه :سرمایهی مناسب و کافی یکی از شرایط الزم برای حفظ سالمت و تداوم
عملکرد نظام بانکی است .شورای پول و اعتبار آییننامهی کفایت سرمایهی بانکها و موسسات
اعتباری را به شماره مب  1699در تاریخ  1332/11/26اعالم نموده است .طبق این آییننامه
حداقل کفایت سرمایه برای بانکها و موسسات اعتباری  %3تعیین شده است.
 0



3

d





3

d

)
10

x

 0.2
11

x x x x x
7

4

6

 0.2
3

5

y )  0.08(0.2 x


5

6

y

(

ریسک نقدینگی :برای سنجش ریسک نقدینگی از سنجههای گوناگونی ،بسته به وضعیت بانک
و بازاری که در آن فعالیت میکند ،استفاده میشود .معموال نقدینگی به صورت نسبت بین دو
شاخص مالی یا به صورت یک عبارت که درآن برای هر دارایی بنابر ماهیت آن دارایی و شرایط
اقتصادی ،ضریب عددی کوچکتر از یک در نظر میگیرند.
 0



4

d





4

y )d


3

4

y


2

y


1

y

( 0.3
5

x x x x x x
3

2

1

6

9

رشد داراییها :دارایی ها اقالم سمت راست صورت های مالی هستند .افزایش آنها به معنای
افزایش فعالیتهای بانک اس ت .در تعریف زیر اقالم تسهیالت پرداختی به بخش دولتی (به دلیل
معوقات بسیار بخش دولتی به نظام بانکی) و مطالبات بین بانکی (به دلیل شرایط حساس نظام
بانکی و ریسک باالی عملیات موسسات اعتباری) از اقالم داراییها که رشدشان مطلوب بانک
کشاورزی است ،کنار گذاشته شدهاند.


 0
5
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y  y  y  y )d d
5

4

2

3

( 0.4
5

1

x  x  x
3

i

i 1

مطالبات از بانکها و موسسات مالی :بنابر میزان مطالبات بانکها و موسسات مالی نباید از %3
مجموع سپردههای بانک (منابع) تجاوز نماید.


 0
6

11



d


6

d

) 
4

y


3

y


2

y


1

y

( 0.08
3

x
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 -3تحلیل نتایج پژوهش
با توجه به اولویتهای انتخاب شده بنابر نظر خبرگان و کارشناسان بانک کشاورزی و وزن به
دست آمده برای هر آرمان تابع هدف برنامهریزی آرمانی برای بهینه داراییها و بدهیهای بانک
کشاورزی در سال  61به صورت زیر خواهد بود.


6



d

+0.099543.
5



d

+0.092782.
4



d

+0.129737
3



d

+0.121217.
2



d

+0.27228.
1

d

min Z=0.284441.

بانک کشاورزی هم یک بانک دولتی و هم یک بانک تخصصی است .بنابراین بسیاری از
تصمیمات در نحوه مدیریت فعالیتهای بانک می تواند ناظر بر اهدافی جز عملکرد بانکداری شرکتی
باشد ،که بانک را صرفا یک بنگاه اقتصادی با هدف کسب سود در نظر میگیرد .مدلهای بهینه-
سازی به صورت مکانیکی و صرفا بر اساس دادههای ریاضی عمل میکنند و نمیتوانند تمام جوانب
واقعیت و مالحظات را پوشش دهند .اما نتایج حاصل از مدل به خوبی میتواند به عنوان شاخصی
برای عالمتدهی به مدیران جهت تنظیم بهتر داراییها و بدهیهای بانک باشد .در اینجا نتایج
حاصل از مدل در مورد هر متغیر و مقایسهی آن با دادههای صورت های مالی بانک تحلیل می-
گردد.
جدول  -1-5مقایسه مقدار متغیرهای مدل با اقالم صورت های مالیی بانک كشاورزی
متغیرهای
دارایی

توضیح

مقدار صورت های مقدار برآورد شده
مالی

توسط مدل

درصد تغییرات

X1

نقد

1771

1131

1

X2

مطالبات از بانک مرکزی

30710

11311

13

X3

مطالبات از بانکها

19170

33109

-23

X4

تسهیالت خصوصی

111311

311931

-13

X5

تسهیالت دولتی
اوراق مشارکت

111111
7

7
3396

-177
نامعین

X7

سرمایهگذاریها

2133

3396

262

X8

داراییهای ثابت

17922

3396

-21

X9

اقالم در راه

11011

30997

136

X10

اقالم زیرخط

97379

113712

111

X11

سایر داراییها

01696
منبع :یافتههای پژوهش

26261

-97

X6

11

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيوپنجم /تابستان 1931

)1

)2

)3

)1

12

مقدار منابع نقد موجود در مدل به مقدار نقدینگی اعالم شده در صورت های مالی بانک
نزدیک است و میزان تعیین شده توسط مدل تنها  1درصد از نقدینگی بانک بیشتر بوده است.
این امر به معنای ریسک پایین نقدینگی برای بانک کشاورزی در سال اخیر به دلیل رعایت
ضوابط مربوط به ریسک نقدینگی است .در شرایط کنونی بازار مالی و اعتباری کشور ،تعدادی
از موسسات اعتباری به دلیل مشکالت ناشی از ریسک نقدینگی ناتوان از انجام تعهدات شدهاند.
این نکته سپرده گذاران دیگر موسسات و حتی سپرده گذاران بانکهایی که دارای مجوز بانک
مرکزی هستند را نیز نگران کرده است .در این شرایط رعایت ضوابط (خصوصا ضوابط مربوط
به ریسک نقدینگی) برای همهی بانک ها و موسسات اعتباری و پرهیز از عملیات پر ریسک
ضروری است .میزان نقدینگی بانک کشاورزی برای پوشش ریسک نقدینگی در سال مالی
 1361مناسب بوده است و الزم است که این رویکرد در دوره های بعدی نیز دنبال شود.
مدل افزایش  13درصدی میزان مطالبات از بانک مرکزی را پیشنهاد می دهد .این امر موجب
افزایش سپرده قانونی بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی و کاهش شاخص های مربوط به ریسک
نقدینگی و ریسک اعتباری بانک کشاورزی خواهد شد .هر چند که با توجه به میزان سرمایه
بانک کشاورزی مقدار مطالبات از بانک مرکزی کامال مناسب است اما افزایش مقدار مطالبات از
بانک مرکزی به عنوان یک سیاست احتیاطی می تواند برای بانک مفید باشد.
مدل مقدار بهینه مطالبات از بانک ها را  23درصد کمتر از صورت های مالی بانک در سال 61
برآورد کرده است .در مدل به این قلم ترازنامه نرخ بهره بین بانکی تعلق می گیرد بنابراین
افزایش مطالبات از دیگر بانک ها موجب افزایش درآمد بانک خواهد شد .اما افزایش روابط
مالی بانک کشاورزی با دیگر بانک ها موجب افزایش اثرپذیری بانک کشاورزی از رخدادهای
شبکه ی بانکی و شرایط کالن اقتصادی حاکم بر کشور می گردد .ایران در سالهای ابتدایی
دههی  67خورشیدی در رکود تورمی قرار داشت که با مهار نسبی تورم در حالت رکود قرار
گرفت .در شرایط رکود اقتصادی احتمال نکول بدهیها افزایش مییابد و این امر افزایش
مطالبات معوق بین بانکی را در پی خواهد داشت (افزایش تعداد موسسات مالی که در دارای
مشکالت نکول بدهی هستند شاهدی بر این مدعاست) .از این رو الزم است تا در محیط
اقتصادی کنونی بانک کشاورزی با احتیاط اقدام به داد و ستد با دیگر بانکها و موسسات
اعتباری نماید و تنها با بانک ها و موسسات مالی معتبری که پایبند به رعایت ضوابط اعالم
شده از سوی بانک مرکزی هستند به مبادله مالی بپردازد.
میزان تسهیالت خصوصی برآورد شده توسط مدل  %11کمتر از تسهیالت خصوصی اعطایی
توسط بانک کشاورزی است .کشور از سالهای آغازین دهه  67خورشیدی تا سال  61در رکود
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به سر می برده است .طوالنی شدن دوران رکود در کشور برمیزان عملکرد بنگاهها و کسب و
کارها اثر گذاشته است .این تاثیر را عالوه بر بازار مالی و اعتباری ،در انبوه جمعیت جوان بیکار
جویای کار ،اعالم تعطیلی کارخانههای باسابقهی کشور و به تعویق افتادن پرداخت حقوق
بسیاری از بنگاهها و کارخانهها می توان دید .رعایت ضوابط نظارتی برای همهی بانکها و
موسسات اعتباری و پرهیز از عملیات پرریسک برای گذار از این دوران ضروری است .میتوان
افزایش استانداردهای ضمانت پرداخت وام توسط مشتری ،استفاده از کادر زبده کارشناسی
برای ارزش گذاری ضمانت ها و افزایش نظارت بر اعطای تسهیالت را راهبرد پیشنهادی برای
بانک به منظور کاهش ریسک اعطای تسهیالت در نظر گرفت.
 )1تسهیالت پرداختی به دولت در مدل کامال زیان آور تشخیص داده شده است و مدل پیشنهاد
می کند که هیچ تسهیالتی در اختیار دولت قرار نگیرد .با توجه به حجم بدهیهای معوق دولتی
به شبکهی بانکی کشور این رویکرد مناسب به نظر میرسد .افزایش بدهیهای دولتی به بانک-
ها می تواند در کوتاه مدت به دلیل افزایش مخارج دولتی شرایط تورمی را در اقتصاد کشور
بازتولید کند و همچنین موجب کسری بودجه پنهان دولت و آسیب به عملکرد نظام بانکی
خواهد شد .اما با درنظر گرفتن شرایط خاص بانک کشاورزی (دولتی و تخصصی) انتظار تحقق
این امر بسیار دور از واقعیت خواهد بود و دولت به عنوان صاحب سهام بانک قطعا از تسهیالت
برخوردار خواهد بود.
 )9مد ل به دلیل سود مناسب و ریسک نسبتا پایین پیشنهاد خرید اوراق مشارکت را میدهد در
حالی که بانک در صورت های مالی خود مقدار آن را صفر اعالم نموده است .همچنین اوراق
مشارکت به جهت قابلیت خرید و فروش(انتقال به غیر) ،جز داراییهای نقدی محسوب میشود
که هم ریسک نقدینگی را کاهش میدهد و هم سبد دارایی بانک را گستردهتر میسازد .این
امر موجب کمتر شدن ریسک سبد دارایی های بانک کشاورزی خواهد شد و به مدیریت بهتر
داراییها و بدهیها در آن بانک کمک خواهد کرد.
 )0مقدار سرمایهگذاریها در صورت های مالی بانک تنها  %21مقدار سرمایهگذاریهای تعیین
شده توسط مدل است .سرمایهگذاریهای بانک توسط صندوقهای سرمایهگذاری انجام می-
شود که این صندوقها برای سرمایهگذاری در حوزهی تخصصی خود از طریق بازار سرمایه به
جذب منابع میپردازند .افزایش سرمایهگذاریهای بانک هم موجب افزایش بازدهی داراییهای
بانک خواهد شد و هم رشد بازار سرمایه را در پی خواهد داشت .بازار سرمایهی ایران نسبت به
حجم اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور کوچک است و برای بزرگتر شدن آن نیاز به
سرمایه گذاران بیشتر وجود دارد .به این دلیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه امکان رشد و
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سودآوری مناسبی دارند .در حال حاضر صندوقهایی مانند صندوق سرمایهگذاری یکم بانک
کشاورزی در جذب سرمایه از بازار بورس و انتقال آن به بخش تخصصی خود مشارکت دارند،
اما با توجه به نتایج مدل الزم است فعالیت بانک در این حوزه افزایش یابد .از سویی حضور
صندوقهای سرمایهگذاری بیشتر از جانب بانک کشاورزی در بازار سرمایه ،عالوه بر تنوع
بخشی بیشتر به دارایی های بانک ،موجب افزایش اعتبار بانک کشاورزی خواهد شد.
 )3مقدار داراییهای ثابت در مدل  %27از دارایی های ثابت اعالم شده در صورت های مالی بانک
کمتر است .داراییهای ثابت از یک سو جز اقالم هزینهزا هستند ،از سوی دیگر بدون وجود
آن ها امکان فعالیت بانک و ارتباط با مشتریان وجود ندارد .بنابراین داراییهای ثابت مقدار
بهینهای را در مدل اختیار میکند .باید مدنظر داشت که امکان تغییر مقدار داراییهای ثابت به
اندازهی تغییر دیگر اقالم صورت های مالی وجود ندارد .چنانچه در سند چشمانداز بانک
کشاورزی توسعه فعالیت ها هدف گذاری شده ،نیازی به تعدیل داراییهای ثابت بانک برای
دوره های بعد نخواهد بود و با توجه به وضعیت فعلی داراییهای ثابت ،بانک کشاورزی امکان
افزایش فعالیتهای بانکی را (بدون افزایش داراییهای ثابت) خواهد داشت .اگر چنین چشم-
اندازی برای بانک ترسیم نشده باشد ،تعدیل داراییهای ثابت گزینهی مناسبی برای کاهش
بخشی از هزینههای بانک خواهد بود.
 )6نتیجهی به دست آمده از مدل ،مقدار بهینهی اقالم زیرخطی را بیش از  2,1برابر اقالم
زیرخطی صورت های مالی نمایش میدهد .اقالم زیرخطی اقالمی هستند که در شمار دارایی-
های بانک قرار ندارند و متعلق به دولت هستند و بانک به سفارش دولت این منابع را در
راستای اهداف توسعه کشور در اختیار مشتریان ذیصالح قرار میدهد .در این قلم از حسابها
بانک نقش واسطه در اعطای اعتبار به بخشهای مورد نظر اقتصادی را بر عهده میگیرد.
افزایش مقدار اقالم زیرخطی افزایش تراکنشهای بانک و تعداد کارمزدهای دریافتی را به دنبال
خواهد داشت.
 )17بهینهی محاسبه شده اقالم در راه 13توسط مدل از مقدار صورت های مالی بیش از دو برابر
بزرگتر است .این امر اشاره به نیاز بانک کشاورزی به افزایش فعالیتهای بانکی و انجام خدمات
بیشتر برای مشتریان دارد (انجام تراکنش های بیشتر موجب افزایش کارمزد دریافتی خواهد
شد) .به عبارت دیگر مدل نشان می دهد که بانک کشاورزی با توجه به امکانات ،منابع و جایگاه
ویژهای که به عنوان بانک تخصصی در کشور ایران دارد میتواند تراکنشهای بیشتری برای
مشتریان انجام دهد .با توجه به اوضاع شبکه بانکی در کشور و نا اطمینانی مشتریان نسبت به
عملکرد بسیاری از موسسات مالی و اعتباری ،بانک کشاورزی به عنوان یکی از بانک های مورد
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تایید بانک مرکزی که از ریسک اعتباری در امان هستند ،می تواند سهم خود را از خدمات
بانکی کشور افزایش دهد .این امر مستلزم بهبود شیوه های خدمت رسانی (خصوصا در حوزه
بانکداری الکترونیک) ،ایجاد زیرساخت های مناسب ارتباط با مشتری و استفاده از روش های
کاربرپسند 14برای تعامل با مشتریان است.
 )11حساب سایر داراییها در بهینهی محاسبه شده توسط مدل کاهش  92درصدی نسبت به مقدار
صورت های مالی دارد .دلیل آن وجود دارایی هایی است که سودآوری برای بانک به همراه
ندارند و با تعدیل آن میتوان از هزینه های بانک کاست .به عبارت بهتر بانک با داراییهای
کمتر از دارایی کنونی میتواند عملکرد بهتر (برابر بهینه از نظر مدل) داشته باشد.
از نتایج مدل چنین برمی آید که بانک کشاورزی با توجه به شرایط کالن اقتصاد کشور باید با
احتیاط اقدام به اعطای تسهیالت نماید .برای این منظور ارتقای ضوابط نظارتی و معیارهای
اعتبارسنجی مشتریان می تواند راهکار مناسبی باشد .همچنین در وضع موجود بازار بانکی ،بانک
کشاورزی باید با احتیاط با دیگر بانک ها تبادل مالی داشته باشد و از اعطای اعتبار به بانک های با
سبد دارایی پرریسک یا موسسات مالی غیرمجاز پرهیز کند .از سوی دیگر مدل پیشنهاد تنوع
بخشی بیشتر به سبد دارایی بانک کشاورزی را می دهد (افزایش سرمایه گذاری و خرید اوراق
مشارکت) با در نظر گرفتن ریسک باالی دیگر عملیات بانکی و شرایط کالن اقتصاد کشور و
همچنین استعداد بازار سرمایه برای رشد ،این پیشنهاد مناسب به نظر می رسد .دیگر نتایج به
دست آمده از مدل نشاندهندهی نیاز بانک کشاورزی به افزایش تراکنشهای بانکی است که
کارمزد به آن ها تعلق می گیرد و درآمد بانک را افزایش می دهد .این نکته نیازمند افزایش امکانات
و زیرساخت ها برای چابکی امنیت هرچه بیشتر ارائهی خدمات بانکداری به مشتریان است .به
موازات افزایش توان و زیرساخت های بانک کشاورزی ،باید به تقویت جایگاه خود در ذهن افراد
جامعه به عنوان یک بانک پیشرو در ارائه کلیه خدمات نوین بانکی به عموم مردم و نه تنها افراد
شاغل در بخش کشاورزی بپردازد .در این بخش ارائهی راهکارهای عملیاتی مانند تبلیغات یا هر
فعالیت راهگشای دیگر ،خارج از فعالیتهای تخصصی حوزه اقتصاد قرار میگیرد و نیاز است تا بانک
به کمک کارشناسان حوزه مربوطه راهکارهای مناسب را اتخاذ نماید.
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اقالم زیرخطی جز دارایی های بانک نیستند به همین دلیل زیرخط صورتهای مالی میآیند .بانک در ازای مدیریت این اقالم کارمزد دریافت کند.
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در نقش حسابهای واسطه بین مشتری و بانک است .مبالغی که در آینده از حساب مشتری در خالل تراکنشها برداشت یا بنا بر اعالم دیگر

بانکها به حسابی در نزد بانک مورد نظر واریز خواهد به حساب اقالم در راه واریز میشود .هدف از ایجاد این حساب افزایش حاشیه اطمینان برای
عملیات بانکی در قبال تعهدات نسبت به مشتریان است .الزم به ذکر است که سودی به این حساب تعلق نمیگیرد و ماندهی آن در دوره مالی معین
صفر است.
2 user friendly
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