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مقدمه
بانکهــا ،ماننــد هــر بنــگاه اقتصــادی بــه دنبــال حداکثــر نمــودن
ســودآوری و منافــع ذینفعــان خویــش هســتند .بهعبــارت دیگــر،
بــا توجــه بــه فشــار فزآینــده در بــازار رقابتــی و محدودیــت منابــع،
بانکهــا تــاش میکننــد کــه درآمدهــای خــود را حداکثــر نمــوده و
هزینههــا را تــا جاییکــه ممکــن اســت ،حداقــل نماینــد.
منبــع درآمدهــای بانــک ،عمدتــاً تســهیالت و ســرمایهگذاریها
هســتند کــه در ترازنامــه ،ذیــل عنــوان داراییهــا قــرار دارنــد و
سرچشــمه هزینههــا بهطــور عمــده منابــع ســپردهای بانــک هســتند
کــه در ترازنامــه ،زیــر عنــوان بدهیهــا قــرار میگیرنــد .البتــه ایــن
هــدف حداکثــر نمــودن ســود ،همــواره متأثــر از ریســکهای مختلفــی
اســت کــه بانکهــا بــا آن مواجــه هســتند .ایــن ریســکها از طریــق
تأثیــر روی هزینــه و درآمــد بانــک ،ســودآوری بانــک را متأثــر نمــوده و
حتّــی گاه موجودیــت بانــک را بــه خطــر میاندازنــد.
رویکــرد مدیریــت یکپارچــه داریــی و بدهــی ،بــا نــگاه یکپارچــه و
همزمــان بــه داراییهــا و بدهیهــای بانــک ،ترکیــب آنهــا و عوامــل
مؤثــر بــر آن از جملــه ریســک ،اعمــال یــک رویکــردی مدیریتــی
ســازمانیافته و نظــام منــد اســت کــه هدفگذاریهــای انجــام شــده
در زمینههــای ســودآوری یــا کاهــش ریســک را محقــق میســازد.
بهعبــارت دیگــر ،مدیریــت دارایــی و بدهــی در برگیرنــده مجموع ـهای
از ابزارهــا و روشهــای تخصصــی اســت کــه خلــق ارزش بــرای
ســهامداران و کنتــرل ریســک را مدنظــر قــرار میدهــد( .بیتــی)2012،
عمــده فعالیتهــای مؤسســههای واســطهگر مالــی ،نظیــر بانــک
مربــوط بــه جــذب ســپردهها و تســهیالت اعتبــاری اســت .بــه بیــان
دیگــر ،مؤسســات واســطهگر مالــی ماننــد بانــک در بــازار پــول،
فعالیتــی دوگانــه دارنــد .بهنحــوی کــه از یــک ســو تقاضــا کننــده
منابــع پولــی ســپردهگذاران و از ســوی دیگــر عرضــه کننــده منابــع
پولــی بــه ســرمایهگذاران هســتند .بــه همیــن علّــت ،در مقولــه دارایــی
و بدهــی ،توجــه ویــژه بــه ایــن دو زمینــه ضــروری اســت.
ایــن مقالــه ،بــه دنبــال اســتخراج و پیشــنهاد یــک چارچــوب تحلیلــی
جهــت انتخــاب اســتراتژی مناســب در گزینــش ترکیــب بهینــه دارایــی-
بدهــی ،مرتبــط بــا اهــداف کالن بانــک اســت.
-1اجزای مؤثر در سودآوری بانکها
ســود بانــک ماننــد هــر بنــگاه اقتصــادی ،تفاضــل بیــن درآمدهــای
بانــک و هزینههــای بانــک اســت .در ادامــه عمــده عوامــل و منابــع

ایجــاد کننــده درآمــد و هزینــه در بانــک ،بــه اختصــار مــورد اشــاره
قــرار میگیرنــد.
 -1-2ساختار و ترکیب بدهیها در بانک به عنوان منبع هزینه
عمدهتریــن اقــام بدهــی بانکهــا ،انــواع ســپردههایی اســت
کــه از ســوی بخشهــای مختلــف اعــم از حقیقــی و حقوقــی،
خصوصــی و دولتــی ســپردهگذاری شــدهاند .در بانکــداری اســامی،
ســپردهها را میتــوان بهطــور کلــی بــه ســپردههای قرضالحســنه
و ســرمایهگذاری تفکیــک نمــود .ســپردههای قرضالحســنه (اعــم از
جــاری یــا پسانــداز) ،فاقــد هزینــه مالــی بــرای بانــک خواهــد بــود.
نــوع دیگــر ،ســپردههای ســرمایهگذاری هســتند کــه بانکهــای
اســامی بــر اســاس ســاز و کار مشــارکت در ســود و زیــان ،میتوانــد
بهعنــوان واســطه وجــوه در بخشهــای مختلــف اقتصــادی بــهکار
گیــرد و بازدهــی حاصــل از آن را بــه نســبت زمــان و سهمالشــرکه بــه
ســپردهگذار پرداخــت نمایــد( .بیدآبــاد و اللهیــاری )1387 ،ایــن منابــع
شــامل بدهــی بــه ســایر بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری اســت؛ از جملــه
کلیــه ســپردهها ،وامهــا و پیشپرداختهــای بیــن بانکــی ،منابــع
مــدت هســتند و معمــوال در هنــگام بحرانهــای
بیــن بانکــی کوتاه ّ
مالــی و شــرایط خاصــی کــه بانــک از انجــام تعهــدات خــود ناتــوان
باشــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرند(.احمدپــور)1385،
مجمــوع هزینههــای بانــک بابــت پرداخــت ســود ســپردهها ،بههمــراه
هزینههــای اداری-پرســنلی و ســایر هزینههــای عملیاتــی« ،قیمــت
تمامشــده پــول» را بــرای بانــک مشــخص میکنــد .بــا توجــه بــه
محدودیــت و مالحظــات بانــک در تغییــر نرخهــای ســپردهها بهعلّــت
شــرایط بــازار رقابتــی ،کاهــش هزینههــای ناشــی از عملیــات شــعب،
باعــث افزایــش حاشــیه ســود بانــک میشــود.
 -2-2ساختار ترکیب داراییهای بانک ،بهعنوان منبع درآمد
اقــام عمــده داراییهــای بانــک کــه مصــارف نیــز نامیــده میشــوند،
عبارتنــد از :موجــودی نقــد ،داراییهــای بــا درجــه نقدشــوندگی
بــاال و تســهیالت اعتبــاری .موجــودی نقــد در بانکــداری بــه منظــور
پرداخــت تعهــدات بانــک نگــهداری میگــردد .داراییهــای بــا نقــد
شــوندگی بــاال ماننــد اوراق مشــارکت بــه ایــن خاطــر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه و ســهمی از دارایــی را بــه خــود اختصــاص میدهنــد
کــه در شــرایط خــاص ماننــد نوســانات غیرقابــل پیشبینــی
اقتصــادی بهســرعت بــه وجــه نقــد تبدیــل میشــوند و البتــه دارای
بازدهــی نیــز هســتند .عمــده درآمــد بانکهــا ،از طریــق پرداخــت
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تســهیالت گوناگــون کســب میشــود و از ایــن جهــت تســهیالت
در ســودآوری بانکهــا نقــش تعیینکننــدهای ایفــا مینماینــد .در
بانکــداری اســامی تســهیالت بــه ســه دســته عقــود مبادل ـهای بــا
ســود معیــن( )Flat rateعقــود مشــارکتی بــا ســود متغیــر
( )Variable rateمرتبــط بــا مشــارکت و قرضالحســنه کــه
فقــط دارای کار مــزد ثابــت می باشــد ،تقســیم بنــدی میشــوند.
(بیدآبــاد و اللهیــاری)1387،
عــاوه بــر اقــام عمــده بــاال ،درآمــد حاصــل از کارمــزد خدمــات و
مبــادالت و ســپردههای ارزی نیــز از ســایر محلهــای درآمــدی بانکهــا
مــی باشــند .بــا توجــه بــه محدودیتهــای قانونــی موجــود در افزایــش
ســود تســهیالت و رونــد افزایشــی حجــم تســهیالت معــوق کــه یکــی از
معضــات شــبکه بانکــی محســوب شــده و موجــب افزایــش هزینههــا
میگــردد ،تمرکــز بیشتــر بــه ســرمایهگذاری در کســبوکارهای
پربــازده میتوانــد موجــب افزایــش درآمــد و ســودآوری بانــک گــردد.
در ایــن رویکــرد ،انتخــاب دقیــق پرتفــوی بهینــه ســرمایهگذاری
ضــروری اســت.
 -1ریسک در بانکداری
بانکــداری ،ماهیتـاً یــک فعالیــت پرخطــر اســت ،وام دادن بــه دیگــران،
ذاتــاً امــری خطرنــاک اســت و اگــر ایــن کار از طریــق اســتقراض
بلندمــدت
مــدت) بــرای اعطــای تســهیالت
ّ
مــدت (منابــع کوتاه ّ
کوتاه ّ
باشــد ،ایــن موضــوع پرخطرتــر می شــود ،از آنجــا کــه بانکهــا بــرای
تحصیــل ســودی معقــول روی ســرمایههای عمدت ـاً کوچــک ،عملیــات
مختلفــی انجــام میدهنــد ،همــواره جایــی بــرای اشــتباه وجــود
خواهــد داشــت و ایــن حقیقــت فعالیــت بانکــداری را پــر خطــر کــرده
اســت؛ از ایــن رو ،ذات فعالیــت بانکــداری همــراه بــا ریســک اســت.
ریســک را میتــوان بهصــورت زیــر تعریــف نمــود:
«ریســک» عبــارت اســت از« :احتمــال تغییــر در مزایــا و منافــع
پیشبینــی شــده بــرای یــک تصمیــم ،یــک واقعــه و یــا یــک حالــت در
آینــده .واژه ریســک بــه احتمــال ضــرر ،درجــه احتمــال ضــرر و میــزان
ضــرر اشــاره دارد( ».ذاکری،اســامیان)1388 ،
انــواع ریســکهایی کــه یــک بانــک بــا آن مواجــه اســت را میتــوان
بهصــورت ذیــل تقســیمبندی کــرد:
4
3
ریســک اعتبــاری ،2ریســک بــازار  ،ریســک عملیاتــی ،
ریســک قانونــی ،5ریســک نقدینگــی ،6ریســک پــول یــا نــرخ
ارز( .7ویدیاناتــان)1999،
از بیــن انــواع ریســک پیشگفتــه ،ریســکهای اعتبــاری ،ریســک بــازار
و ریســک نقدینگــی عمدهتریــن و جدیتریــن ریســکهایی هســتند
کــه بانکهــا بــا آن مواجهانــد .در ایــن خصــوص ،بهمنظــور شناســایی
دقیــق ریســکهایی کــه یــک بانــک بــا آن مواجــه اســت و تأثیــرات
متقابــل و همبســتگی بیــن انــواع ریســکها ،اجرایــی نمــودن سیســتم
مدیریــت ریســک از طریــق عملیاتــی کــردن نرمافــزار یکپارچــه
مدیریــت ریســک در بانــک ،میتوانــد بســیار راهگشــا باشــد.
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بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در بخشهــای قبــل و ریســکهای
موجــود در فضــای فعالیــت بانــک ،ضــرورت طراحــی و اعمــال یــک نظام
مدیریــت یکپارچــه دارایــی و بدهــی در بانــک ،بیــش از پیــش نمایــان
میگــردد .در واقــع ،مدیریــت یکپارچــه داراییهــا و بدهیهــا
بــا انتخــاب ترکیــب بهینــه داراییهــا و بدهیهــا ،شناســایی
عوامــل تأثیرگــذار محیــط خارجــی ،از جملــه شــرایط اقتصــادی،
اجتماعــی ،قانونــی و عوامــل تأثیرگــذار داخلــی ماننــد :اهــداف
کالن ،تواناییهــا ،مزیتهــای درونســازمانی و کنتــرل و حداقــل
نمــودن ریســکهای پیــشروی فعالیتهــای بانــک (بهویــژه
ریســکهای اعتبــاری ،نقدینگــی و بــازار)؛ افزایــش ســودآوری ،ارتقــاء
کارایــی و ایجــاد ثبــات و تعــادل و هدفمنــد نمــودن مجموعــه بانــک
کمــک شــایانی مینمایــد.
بدیهــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســهم عمــده ســپردهها در بدهــی
بانــک و ســهم بــاالی تســهیالت اعطایــی در داراییهــای بانــک ،ترکیــب
و ســاختار ســپردهها (از منظــر زمــان و اعطــای ســود) و ترکیــب و
ســاختار تســهیالت (از منظــر زمــان و نــرخ بــازده تســهیالت) نقــش
تعیینکننــدهای در ســودآوری بانــک و کاهــش ریســکهای مــورد
مواجهــه دارد .از ایــنرو در ادامــه ،اســتراتژیهایی کــه یــک بانــک
میتوانــد در مدیریــت یکپارچــه دارایــی و بدهیهــا و انتخــاب
ترکیــب بهینــه منابــع  -تســهیالت پیـشرو دارد؛ مــورد بررســی قــرار
خواهــد گرفــت.
 -1مدیریــت دارایــی و بدهــی از طریــق انتخــاب ترکیــب
بهینــه منابــع و تســهیالت در بانــک
در این قسمت ،دو رویکرد در نظر گرفته شده است:
رویکــرد ا ّول :رویکــرد هدفگــذاری بــر مبنــای کســب
حداکثــر ســود
رویکــرد د ّوم :رویکــرد هدفگــذاری بــر مبنــای دســت یابــی
بــه حداقــل ریســک
در رویکــرد ا ّول ،فــرض بــر ایــن اســت کــه بانــک ،انــواع ریســک موجــود
را در تصمیمگیریهــای خــود در نظــر نمیگیــرد و تنهــا کســب
اهمیــت دارد .در رویکــرد د ّوم ،عکــس ایــن
حداکثــر ســود بــرای آن
ّ
حالــت ،بانــک بــدون توجــه بــه ســودآوری بــه دنبــال بــه حداقــل
رســاندن ریســکهای مــورد مواجهــه خــود میباشــد .واضــح اســت
کــه هــر دوی ایــن حــاالت ،حــدی هســتند .بانکهــا در فضــای بــازار
رقابتــی ،یــک راه حــل میانــه را دنبــال میکننــد .در ایــن بخــش،
بهمنظــور سادهســازی بحــث بــا هــدف اســتخراج یــک چارچــوب
تحلیلــی مناســب بــرای مدیریــت دارایــی و بدهــی ،ایــن دو رویکــرد
حــدی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت .ایــن چارچــوب
پــس از تبییــن و اســتخراج قابــل تعمیــم بــه همــه حــاالت ممکــن
خواهــد بــود.
 -1-4رویکرد هدفگذاری بر مبنای کسب حداکثر سود
در ایــن رویکــرد ،ســپردههای بانــک بــر اســاس نــرخ ســودی کــه
3 - Operation Risk

2 - Market Risk

1 - Credit Risk

مقاالت
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پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

بــه آنهــا تعلــق میگیــرد بــه دو دســته ســپردههای ارزانقیمــت و
بلندمــدت تقســیم میشــوند .ســپردههای ارزان قیمــت
ســپردههای
ّ
شــامل :ســپردههای قرضالحســنه اعــم از جــاری و پسانــداز و
مــدتدار
منابــع گرانقیمــت شــامل :ســپردههای ســرمایهگذاری
ّ
بلندمــدت
مــدت و
ّ
میباشــند .تســهیالت نیــز بــه تســهیالت کوتاه ّ
تقســیم میشــوند .تســهیالتی کــه زمــان اتمــام تســویه و پرداخــت
دیــون توســط گیرنــده ایــن تســهیالت ،کمتــر از یــک ســال باشــد،
مــدت و تســهیالتی کــه زمــان اتمــام تســویه و
تســهیالت کوتاه ّ
ـدت
پرداخــت دیــون آنهــا بیــش از یــک ســال باشــد ،تســهیالت بلندمـ ّ
نامیــده میشــوند(.احمد پــور)1385 ،
ســپردههای ارزانقیمــت ،چــون هزینــه پایینتــری (ســود پرداختــی
اهمیــت باالتــری در رویکــرد
پایینتــر) بــرای بانــک دارنــد ،دارای وزن و ّ
حداکثرســازی ســود هســتند و در مقابــل ســپردههای گرانقیمــت،
بلندمــدت ،بــا
وزن پایینتــری دارنــد .بههمیــن ترتیــب ،تســهیالت
ّ
فــرض اینکــه دارای نــرخ ســود باالتــر هســتند و بهتبــع آن ،دارای
اهمیــت بیشتــری
بــازده پایینتــری بــرای بانــک هســتند ،دارای وزن و ّ
اهمیــت پایینتــری
مــدت بــه نســبت دارای
بــوده و تســهیالت کوتاه ّ
ّ
هســتند .وزن داده شــده بــه هــر یــک از عناویــن منابــع و تســهیالت
و اســتراتژیهای پیــشروی بانــک در انتخــاب ترکیــب منابــع و
تســهیالت در جــدول ( )1آورده شــده اســت.
جــدول ( - )1اســتراتژیهای پیــشروی بانــک در رویکــرد
بــه حداکثــر رســاندن ســودآوری بانــک

مقاالت

سپردههای
سپردههای
ارزان قیمت ( )Highگران قیمت ()Low
مدت
تسهیالت کوتاه ّ
()Low

High-Low
()I

Low- Low
()II

مدت
تسهیالت بلند ّ
()High

High-High
()III

Low-High
()IV

همانطــور کــه در جــدول( )1مالحظــه میشــود ،بهتریــن اســتراتژی
بــرای بانــک در ایــن رویکــرد اســتراتژی ( )IIIبــوده کــه وزن آن از بقیــه
اســتراتژیها باالتــر اســت .ایــن بــه آن معنــی اســت کــه چنانچــه
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هدفگــذاری بانــک تنهــا حداکثــر نمــودن ســودآوری بنــگاه باشــد،
ترکیــب بهینــه منابــع -تســهیالت بــرای بانــک ،ترکیــب ســپردههای
مــدت اســت .بــه عبــارت
قرضالحســنه و تســهیالت بلنــد
ّ
دیگــر ،بانــک بــا اتخــاذ برنامههــا و سیاســتهای مؤثــر ،تــا جاییکــه
ممکــن اســت ،بایــد نســبت ســپردههای قرضالحســنه را در ترکیــب
ســپردههای خــود حداکثــر نمــوده و ایــن ســپردهها را بــه تســهیالت
ـدت اختصــاص دهــد.
بلندمـ ّ

 -2-4رویکرد هدف گذاری بر اساس دستیابی به حداقل ریسک
حالــت د ّوم بــرای بانــک ،انتخــاب هــدف حداقــل ریســک ،بــدون توجــه
بــه ســودآوری و مباحــث مربــوط بــه آن اســت .در ایــن رویکــرد،
ســپردههای ارزانقیمــت (قرضالحســنه) دارای وزن پایینتــری
اســت؛ زیــرا کــه ایــن ســپردهها ،دارای تأثیرپذیــری باالیــی نســبت
بــه تحــوالت اقتصــادی و بازارهــای مالــی و پولــی و بهتبــع آن دارای
مانــدگاری کمتــری نســبت بــه ســپردههای گرانقیمــت هســتند .لــذا
در خصــوص ایــن منابــع ،نــوع ریســکی کــه بانــک را تهدیــد میکنــد،
ریســک بــازار اســت.
در خصــوص منابــع گرانقیمــت بایــد گفــت کــه بهدلیــل اینکــه
فــرد ســپردهگذار در هنــگام خــروج ســپرده بــا برخــی محدودیتهــا
از جملــه جریمــه بســتن حســاب و زمانبــر بــودن آن مواجــه اســت و از
طــرف دیگــر ،فــرد ســپردهگذار در هنــگام افتتــاح حســاب بــا تحلیــل
بلندمــدت اقــدام بــه ســپردهگذاری میکنــد ،ایــن منابــع ،مانــدگاری
ّ
بیشتــری نســبت بــه ســپردههای ارزانقیمــت دارنــد .بنابرایــن تأثیــر
بیشتــری در تحقــق هــدف حداقــل نمــودن ریســک بانــک دارنــد.
مــدت بــه جهــت اینکــه زمینهســاز مطالبــات
تســهیالت بلنــد
ّ
معــوق میگــردد ،دارای ریســک اعتبــاری باالتــری هســتند .در مقابــل
ـدت ،بهخاطــر برگشــت ســریع ســرمایه ،بــا ریســک
تســهیالت کوتاهمـ ّ
اهمیــت
دارای
ـک
ـ
بان
ـرای
ـ
ب
ـاظ
ـ
لح
ـن
ـ
ای
از
و
ـه
ـ
مواج
اعتبــاری کمتــری
ّ
بیشتــری هســتند.
بــا توجــه بــه مباحــث بــاال ،جــدول ( )2وزن هــر یــک از اجزای تشــکیل
دهنــده منابــع و تســهیالت ،اســتراتژیهای پی ـشروی بانــک در ایــن
خصــوص و بهتریــن اســتراتژی را نشــان میدهــد.
جــدول ( -)2اســتراتژیهای پیــشروی بانــک در رویکــرد
دســتیابی بــه حداقــل ریســک
سپردههای ارزان
قیمت()Low

سپردههای
ارزانقیمت()High

تسهیالت
مدت
کوتاه ّ
()High

Low-High
()I

High-High
()II

تسهیالت
مدت
بلند ّ
()Low

Low- Low
()III

High-Low
()IV

همانطــور کــه در جــدول بــاال نشــان داده شــده اســت ،بهتریــن
اســتراتژی بــرای بانــک ،اســتراتژی ( )IIاســت .مفهــوم آن ،ایــن اســت
کــه بهمنظــور حداقــل نمــودن ریســکهای پی ـشروی بانــک ،بهتریــن
ـدت و تســهیالت
ترکیــب منابع-تســهیالت ،ســپرده هــای بلنــد مـ ّ
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Assets

Integrated assets and
Liabilities Management

Risks

Liabilities

ـدت اســت .بهعبــارت دیگــر ،چنانچــه بانــک بــا طراحــی
کوتــاه مـ ّ
بلندمــدت را در
برنامههــا و سیاســتهایی ،نســبت ســپردههای
ّ
ترکیــب مــدل منابــع خــود بیشتــر نمــوده و در زمینــه تســهیالت نیــز
ـدت را افزایــش دهــد ،میــزان ریســک مــورد
ســهم تســهیالت کوتاهمـ ّ
مواجهــه خــود را کاهــش خواهــد داد.
جمع بندی و نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش ابعــاد مختلــف مدیریــت یکپارچــه دارایــی هــا و
بدهیهــا و تأثیــر ایــن مــدل ارزیابــی و تصمیمگیــری در کارآیــی
فعالیتهــای بانــک مــورد بررســی قــرار گرفــت .مدیریــت یکپارچــه
داراییهــا و بدهیهــا ،یــک نظــام منســجم ،همهجانبهنگــر و
یکپارچــه اســت کــه بــا مالحظــه همزمــان ســه مقولــه )1 :ترکیــب
و ســاختار داراییهــا  )2ترکیــب و ســاختار بدهیهــا  )3ریســک در
فعالیتهــای بانــک ،اقــدام بــه بازتعریــف مــدل دارایــی و مــدل بدهــی
موجــود در بانــک و تدویــن اســتراتژیهای مناســب جهــت ترکیــب
بهینــه دارایــی  -بدهــی بهمنظــور ارتقــای کارآیــی و تحقــق اهــداف
کالن بانــک می نمایــد( .شــکل )1
بانکهــا در واقــع در ایــن قالــب بهدنبــال دســتیابی بــه اســتراتژی
هســتند کــه حداکثــر ســود را بــا حداقــل ریســک امکانپذیــر ســازد.

در راســتای اجرایــی نمــودن و کاربــردی ســاختن ایــن مــدل و
بهعنــوان گام نخســت ،بــا در نظــر گرفتــن دو حالــت حــدیِ حداکثــر
نمــودن ســود و حداقــل نمــودن ریســک ،اســتراتژی بهینــه در
زمینــه ترکیــب بهینــه منابع-تســهیالت تعییــن و انتخــاب گــردد .ایــن
اهمیــت اجــزای منابــع و تســهیالت بــر
امــر بــا وزندهــی بــه درجــه
ّ
مبنــای تأثیــر آنهــا بــر حداکثــر ســودآوری و حداقــل نمــودن ریســک
بانــک صــورت پذیرفــت.
بــه منظــور اســتخراج اســتراتژیهای مناســب در ســایر اهــداف و
رویکردهایــی کــه بانکهــا انتخــاب خواهنــد کــرد ،انجــام پژوهشهــای
تکمیلــی در زمینههــای شناســایی دقیــق تأثیــرات اجــزای مختلــف
مؤثــر در مدلهــای دارایــی و بدهــی بانــک و درجــه تأثیــر آنهــا،
ضرایــب همبســتگی بیــن متغیرهــای داخــل و خــارج ســازمانی
دارای تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم بــر ســودآوری بانــک ،شناســایی
متغیرهــای اقتصــادی در بازارهــای پولــی و بانکــی و مطالعــات عمیقتــر
و دقیقتــر ابعــاد مختلــف ریســکهای مــورد مواجهــه بانــک ،میتوانــد
در تدویــن مــدل کاربــردی مدیریــت یکپارچــه داراییهــا و بدهیهــای
هــر بانــک ،کمــک شــایانی نمایــد کــه ایــن امــر کارایــی تصمیمــات و
فعالیتهــای بانــک را در ســطح چشــمگیری افزایــش خواهــد داد.
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