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چکیده :یکی از مسائلی که در نظام بانکی ایران کلیه بانکها با آن مواجهاند ،مساله مدیریت جامع
ریسک در بانک است .بانکها در ایران هنوز نتوانستهاند یک سیستم مدیریت ریسک را برای خود
به گونهای تجهیز نمایند که ضمن ارائه گزارشات دورهای به مدیران ارشد بانک بتواند گزارشات
شفافی را هم به بانک مرکزی و هم به سایر مراجع قانونگذار در بازارهای مالی ارائه دهد .این
پژوهش قصد دارد که به بررسی این مساله و چالشها ،الزامات و زیرساختهای الزم برای مدیریت
ریسک در بانکها بپردازد .لذا در ابتدا به بررسی کلیاتی از وضع موجود مدیریت ریسک در ایران
پرداخته میشود؛ سپس به بررسی وضع مطلوب سیستم مدیریت ریسک در بانکهای دنیا (سیستم
مدیریت ریسک در بانکهای دنیا از نظر اجزاء و ویژگیها) پرداخته میشود؛ و نهایتاً با تحلیل
شکافهای موجود و اولویتبندی این شکافها راهکارهای مقتضی برای غلبه بر مشکالت پیش
رو به بانکها ،بانک مرکزی و دولت ارائه میشود.

واژههاي كلیدي :سیستم مدیریت ریسک ،ریسک نقدینگی و نرخ بهره ،بانکداري متمركز( Core

 ،)Bankingمعماري اطالعاتی بانکها.

 8دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران – 49830949190
 3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران 49833198000 -
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مقدمه
بانک یک مو س سه خدماتی ا ست که فعالیت ا صلی آن تجهیز و تخ صیص منابع (ریالی و ارزی)
می با شد و عالوه بر آن سایر فعالیت های خدماتی از جمله صدور انواع ضمانت نامه ،افتتاح انواع
اعتبارات اسنادی ،صدور حوالجات و هرگونه فعالیتی که در چارچوب قوانین موضوعه و اساسنامه
آن پیشبینی شده است را انجام میدهد (جمشیدی. )8998 ،
بطور کلی نهادهای سپرده پذیر ،از طریق جذب منابع مالی ب صورت سپرده های خرد و کالن،
وظیفه تجهیز منابع با ا ستفاده از اهرم مالی باال را دارا بوده و از طریق اعطای ت سهیالت ب صورت
کارشناسانه وظیفه تخصیص منابع را ایفا میکنند.
بانکها در ایران در معرض همه چهار نوع ریسککک رایج در بانکداری یعنی ریسککک اعتباری،
ریسککک بازار ،ریسککک نقدینگی و ریسککک اعتباری قرار دارند .درواقع وقتی بخش قابل توجهی از
سپردههای بانکها در ایران صرف ارائه ت سهیالت به م شتریان حقوقی و حقیقی می شود ،این
احتمال وجود دارد که این مشکککتریان توانایی پرداخت اصکککل و فرع تسکککهیالت اخذ شکککده در
سررسیدهای تعیین شده را نداشته باشند و در نتیجه بانک را با ریسک نکول و به اصطالح ریسک
اعتباری مواجه سازند .از طرف دیگر از آنجایی که بانکها منابع خود را از سپردههای م شتریان با
دورههای زمانی متفاوت تامین میکنند و منابع جمعآوری شده را صرف ارائه تسهیالت با نرخها و
دورههای سررسید متفاوت میکنند ،این خود از حیث عدم انطباق سررسیدهای تسهیالت و سپرده
ها باعث م شکالت نقدینگی و نتیجتاً ری سک نقدینگی می شود و از حیث تغییرات نرخهای بهره
بازار و نرخهای بهره ابالغی از سککوی بانک مرکزی باعث ایجاد ریسککک نرخ بهره برای بانکها
میشکککود .در عین حال در ایران به جهت اینکه بانکها سکککرمایهگذاری و داراییهای زیادی در
کاالها و فلزات و ارزهای مختلف در شرایط فعلی اقتصاد ندارند ،عمالً با ریسک بازار زیادی مواجه
نی ستند هرچند در صورت بینالمللی شدن بازارهای مالی در ایران و همچنین متنوع شدن پرتفوی
دارایی های بانک میزان در معرض قرارگیری نسکککبت به این ریسکککک نیز خود به خود افزایش
مییابد.
مباحث فوق در مورد نوع کسککو و کار بانکداری در ایران و همچنین ریسکککهای موجود در
این صنعت ،لزوم برر سی و ضعیت مدیریت این ری سکها ،چالشها و ضعفهای موجود در این
حوزه و همچنین بررسی بهترین نمونههای مدیریت ری سک را ضروری می سازد .لذا در این مقاله
ابتدا به برر سی و ضعیت فعلی مدیریت ری سک در نظام بانکی ک شور پرداخته ،سپس به برر سی
نحوه مدیریت ری سک در چند معروف بینالمللی اقدام می شود و بعد با برر سی مقای سهای و ضع
موجود و مطلوب شکافهای موجود در این حوزه ا ستخراج می شود و برح سو دو شاخص میزان
اهمیت هر عامل و وضککعیت شکککاف عملکردی آنها نمودار دمایی آنها بر اسککاس نظر خبرگان و
صاحونظران بانکی تر سیم می شود .درنهایت برا ساس نتایج حا صله ،پی شنهادات اجرایی برای
بهبود وضع موجود ارائه میگردد.
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تحلیل وضع موجود مدیریت ریسک در ایران
بطور کلی ری سکهای اصلی در بانکها طبق اعالم اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
عبارتند از :ری سک نقدینگی ،ری سک اعتباری ،ری سک عملیاتی و ری سک بازار (ری سکهای نرخ
بهره ،نرخ ارز ،مالکیت ،تمرکز و اقالم خارج از ترازنامه) (سایت بانک مرکزی.)8993 ،
برای مدیریت این ری سکها ،بانکها به یک ب ستر اطالعاتی مناسو نیاز دارند که بوسیله آن
بتوانند اندازهگیری دقیقی در مورد ری سک داشته باشند .ا صوالً نرمافزارها و سی ستمهای مدیریت
ری سک ،سی ستمهای اطالعاتی پ شتیبانی تصمیم برای مدیران عالی و بعضاً مدیران میانی است.
این سککیسککتم ها برای اینکه نتایج و گزارشککات دقیقی را ارائه دهند باید سککیسککتم های پردازش
تراکنش دقیقی در بانک ها وجود داشککته باشککند که اطالعات مالی و عملیاتی بانک را بطور دقیق
ثبت نموده باشند و این سی ستم ها را تغذیه نمایند .به عالوه وجود سیاستها و رویههای کنترل و
مدیریت ری سک که مبتنی بر ا ستانداردهای روز جهان با شد نیز شرط الزم برای موفقیت در این
زمی نه اسکککت .همچنین حمایت مدیران عالی بانک ها و نظارت مسکککتمر بانک مرکزی بر فرآیند
مدیریت ریسککک در بانک ها مقوله ای اسککت که نبود آن می تواند مانعی بزرگ برای پیاده سککازی
س کیسککتم مدیریت ریسککک در بانک های کشککور باشککد .در اینجا وضککعیت کلی نظام بانکی را در
ریسکهای چهارگانه مورد بحث قرار میدهیم:
وضعیت مدیریت ریسک اعتباری

درکشور ما طی چند سال اخیر ،موضوع ری سک و آسیوهای ناشی از آن مورد توجه سازمانها و
خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن ،چارچوب یکسان و هماهنگی برای
پیاده سازی شاخصهای دقیق برای تعیین ری سک اعتباری وجود ندا شته و صنعت رتبهبندی در
کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دالیل این امر میتوان به عواملی چون مسائل
فرهنگی ،اقتصادی ،آموزش ،فقدان بانکهای اطالعاتی متمرکز ،خأل شبکه تبادل اطالعاتی قوی
و کارآمد ،عدم وضککع قوانین و مقررات کافی و مسککائل سککیاسککی اشککاره نمود .لذا باید تدابیری
اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلیترین وظیفه خود
یعنی اعطای تسهیالت را با حداقل ری سک ممکن انجام دهد .زیرا در شرایط متحول امروز ،اساساً
موفقیت هر بنگاه به تسککلط آن بر ریسکککها و نوع مدیریتی اسککت که بر انواع ریسکککها اعمال
میکند.
البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خ صوص انجام شده ا ست ،پس از
تصککویو قانون طرح تسککهیل اعطای تسککهیالت و ابالغ رسککمی آئین نامه نظام سککنجش اعتبار،
م صوب هیات محترم وزیران در سال  ،8914شرکت م شاوره رتبهبندی اعتباری ایران که در آبان
ماه سال  8911با م شارکت کلیه بانکهای ک شور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ
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با نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود؛ به عنوان نهاد مالی رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی به
نظام بانکی کشککور معرفی شککد که با شککروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع ،نسککبت به رتبهبندی
اعتباری اشککخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارشهایی در این زمینه اقدام نموده اسککت .شککروع
فعالیت این شرکت گامی موثر در را ستای کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای ت سهیالت
بدون اعتبارسککنجی متقاضککی خواهد بود ،بدیهی اسککت بانکها میتوانند از درجات اعتباری که
توسککط این مؤسککسککه اعالم میشککود ،برای سککنجش ریسککک اعتباری مشککتریان خود بر اسککاس
اسککتانداردهای بینالمللی اسککتفاده کنند .البته بانکها در کنار اسککتفاده از درجات اعتباری شککرکت
مشاوره رتبهبندی ایران ،الزم است تا سیستم رتبهبندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد
و یا حفظ نمایند و با مد نظر قراردادن رتبههای اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کاراتر منابع
خود بپردازند .این مساله خالیی است که در همه بانکهای ما وجود دارد( .اصلی)8994 ،
وضعیت مدیریت ریسک عملیاتی

بانکها در نظام مالی اقتصاد ایران با مساله نکول اعتبارات غریبه نیستند .شاید بهتر بگوییم که با
آن آشککنایی زیادی دارند و یکی از مهمترین مشکککالتی اسککت که با آن دسککت به گریبانند .این
پرسش است که آیا نکول اعتبارات صرفا محصول خدشهدار شدن اعتبار مشتری یا طرف حساب
بانک ا ست؟ آیا همه زیانهای اعتباری بانک باید در حوزه پیامدهای ری سک اعتباری طبقهبندی
شود؟ مثال در مواردی نکول اعتبارات از سوی مشتری به این دلیل است که فرآیند اعطای وام از
سالمت الزم برخوردار نبوده و دریافت کننده وام ،به صورت اشتباه ارزیابی و در نتیجه به نادرست
رتبه بندی شککده اسککت .تقلو و کالهبرداری در اعتبارات نیز می تواند به اعطای وام اشککتباه و از
همین رو عدم مدیریت کافی بر وثیقه ها می تواند به زیانی بیش از حد انتظار منجر شکککود .این
موارد حکایت از ریسک عملیاتی در چارچوب درون سازمانی بانک دارند .بانکها و موسسات مالی
عالوه بر ریسک های بازار و اعتباری که برای آنها شناخته شده اند ،با ریسک عملیاتی نیز سروکار
زیادی دارند و مدیریت این نوع ری سک نیز باید در د ستور کار ا صلی آنها قرار گیرد( .پورفرهادی,
)8919
این ریسک هم اکنون در بعضی از بانکها مانند بانک صنعت و معدن و تجارت به طور جدی
مورد توجه قرار گرفته است ولی به نظر نمی رسد که نتایج پیاده سازی این سی ستمها در عملکرد
این بانکها نمایان شککده باشککد .سککایر بانکها هم در حد ارائه دسککتورالعمل و یا پیادهسککازی
س کیسککتمهای ناقص کی در این زمینه اقدام کرده اند که واقعا نتوانسککته اسککت به طور موثر اهداف
مدیریت ریسک عملیاتی را محقق سازد.
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وضعیت مدیریت ریسکهای نقدینگی ،بهره و ارز

وضککعیت مدیریت ریسکککهای نقدینگی ،بهره و ارز مدیریت دارایی و بدهی نامیده میشککود .در
بهترین نمو نه ها در با نک های دن یا اجزاء مدیر یت دارایی بدهی ع بارتند از :مدیر یت ریسکککک
نقدینگی -مدیر یت ریسکککک نرخ بهره – قی مت گذاری انتقالی وجوه-ریسکککک نرخ ارز (خالص
موقعیتهای باز) -مدیریت سرمایه
شکافهای عمده در مورد این ریسک عبارتند از:
حاکمیت شککرکتی :محدود به گزارشککات روزانه در مورد منابع و مصککارف (ریالی و ارزی) بهبانک مرکزی
کمیته نقدینگی :تصکککمیمگیری در مورد ارائه اعتبارات به مشکککتریان با نرخهای ترجیحی وتصمیمگیری در مورد ک سری نقدینگی به صورت کلی بدون توجه به ری سک نقدینگی و نرخ
بهره
فرآیندها و نیروی انسانی متخصص :وجود حجم زیادی از نیروهای تخصیص یافته به واحدمدیریت ریسک در بانکهای ایرانی با دانش اندک و ابزارهای تحلیلی اندک در حوزه مدیریت
ریسک
وجود دادهها و سی ستمهای پ شتیبانی ت صمیم در این ری سک :نبودن یا وجود سی ستمهایضعیف مدیریت ریسک در بانکهای کشور
تحلیل وضع مطلوب (بهینه کاوی)
برای تحلیل وضع مطلوب نظام مدیریت ری سک ،در این قسمت وضعیت مدیریت ری سک در چند
بانک معروف دنیا تشریح می شود .سپس ضمن جمعبندی ویژگیهای کلی نظام مدیریت ری سک
در این بانکها ،ویژگیهای کلی یک نظام مدیریت ریسککک تشککریح میشککود .و در قسککمت بعد
ضمن ا ستخراج و ضع فعلی نظام مدیریت ری سک در سی ستم بانکی ایران ،شکاف های موجود
شناسایی و اولویتبندی میشود.
جدول  -1ویژگیهاي سیستم مدیریت ریسک در بهترین بانکهاي نمونه
بانک

ویژگیها و نحوه مدیریت یکپارچه ریسک

 این بانک ریسکهای اعتباری ،بازار ،عملیاتی و نقدینگی را اندازهگیری میکند.
 این بانک ریسکهای موردنظر را از طریق آزمون فشار اندازهگیری میکند.
دویچه

 سکرمایه اقتصکادی ،ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار مهم ترین معیار ها در اندازه گیری
ریسک هستند.
 نیروهای متخصص با شرح شغلهای مشخص
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 سامانههای مدیریت ریسک
 زیرساختهای اطالعاتی
 حاکمیت شرکتی ساختارمند
 این بانک ریسکهای اعتباری ،عملیاتی ،نقدینگی و بازار را اندازهگیری میکند.
 برای تمامی طبقات ریسک ساختار سازمانی و ساختار عملیاتی مناسو تعیین میشود.
 فرآیندهای الزم جهت شناسایی ریسک و مدیریت آن طرحریزی میشود.
جی پی
مورگان

 ظرفیت تحمل هر کدام از ریسکها شناسایی میشود.
 سیستمهای پشتیبانی تصمیم کار اندازهگیری و مدیریت ریسک را تسهیل مینمایند.
 مدیریت داده از طریق سکککیسکککتمهای پردازش داده ،داده های الزم را برای تهیه گزارشهای
تحلیلی در مورد ریسک فراهم می آورد.
 استراتژی ریسک تمامی ریسکهای اصلی را پوشش می دهد.
 در این بانک ریسککک اعتباری ،نقدینگی ،بازار ،عملیاتی ،شککهرت(برند) و ریسککک فعالیت های
بیمهای شناسایی میشود.
 سطوحی از ریسک شناسایی شده و سازمان برای اجرای استراتژی در برابر آن آماده میشود.
 با استفاده از آزمون فشار ،انواع ریسک از طریق تجزیه و تحلیل حساسیت مدیریت میشوند.

اچ اس بی
سی

 ریسکها در بانک به طور مرتو ارزیابی و شناسایی شده و نتایج آن منجر به طبقهبندی ریسک
در دو طبقه ریسکهای کلیدی در حال وقوع و ریسکهای محتملالوقوع میشود.
 ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک در بانک
 زیرساختهای تکنولوژیکی مدیریت ریسک در بانک
 مدیریت داده های تراکنشی
 نیروهای متخصص
 مدیریت دانش
 این بانک ریسکهای اعتباری ،عملیاتی ،نقدینگی و بازار را اندازهگیری میکند.
 این بانک توانسته است یک فرهنگ قوی مدیریت ریسک بوجود آورد.

بارکلیز

 فرهنگ مدیریت ریسک توانسته است که یک پایبندی جهت کنترل ریسک در سراسر سازمان
و کارکنان ایجاد کند.
 فرآیند مدیریت ریسک در بارکلیز شامل چهار مرحله؛ شناسایی ،کنترل ،گزارشدهی و مدیریت
کردن است.
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جدول -2ویژگیهاي كلی سیستمهاي مدیریت ریسک در بهترین بانکهاي نمونه
ایجاد ارزش برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک با مرتبط نمودن ریسک با مدیریت عملکرد
لحاظ نمودن فرایند مدیریت ریسک در زمره تصمیمات کلیدی سازمان
سرمایهگذاری در بهبود مستمر سیستم مدیریت ریسک
یکپارچه نمودن مدیریت ریسک در کل سازمان و واحدهای کسو و کار بانک
داشتن برنامه مدیریت ریسک سازمانی ()ERM
ابجاد فرهنگ سازمانی مدیریت ریسک در بانک

تحلیل شکاف و نمودار دمایی چالشهای مدیریت ریسک در بانکداری ایران
با برر سی و ضعیت مدیریت ری سک از طریق م صاحبه با مدیران و معاونان مالی و سرمایهگذاری
بانکهای بزرگ کشککور و همچنین مصککاحبههای مختلف مسککلولین نظام بانکی و صککاحونظران
حوزه بانکی در جراید و گزارشات منتشره و از همه مهمتر مقای سه با بانکهای پی شرو در منطقه و
جهان ،عمده مشکالت در حوزه مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ایران عبارتند از:
 نبود فرهنگ سازمانی فراگیر درباره مدیریت ریسک در بانکها، عدم درنظرگرفتن ریسک در تدوین استراتژیها و اهداف سازمان، همراستا نبودن سیاستها در حوزه ریسک با سایر استراتژیهای سازمان، عدم تعریف فرآیندهای ریسک به عنوان یکی از فرآیندها داخلی سازمان، نبود سی ستمهای اطالعاتی یکپارچه در بانکها و عدم مدیریت دادهها ب صورت پایدار ،یکپارچهو قابل اتکاء،
 نبود زیرساختهای سخت افزاری برای پیادهسازی سیستمهای مدیریت ریسک، آشنا نبودن مدیران بانکها با انواع ریسکها و تأثیرات آنها بر حیات بانک، نبود شرکتها و کارشناسان خبره در حوزه مدیریت ریسک در ایران، نظارت و پیگیری ناکافی بانک مرکزی در مورد گزارش دهی بانک ها در مورد ریسکککک هایچهارگانه فوق .طبق بخ شنامههای نظارت بانکی بانک مرکزی ،د ستورالعمل ارائه گزار شات ابالغ
گردیده ولی به صورت الزام در نیامده است. 9
 نداشتن شناخت کافی از مفهوم ریسک و بومیسازی نشدن مدیریت ریسک، ساختار دولتی بانکها، ضعفها در قوانین، تسهیالت تکلیفی و محدودیتهای وام، نرخ دستوری سود بانکی، انتخاب تکلیفی مشتری،3سایت بانک مرکزی در بخش نظارت بانکی اصول مدیریت ریسک

7

همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

 عقود اسالمی، کمبود نیروهای متخصص در حوزه ریسک در بانکها، نبود ابزارهای مالی برای پوشش ریسک، تمرکز بر درآمدهای بهرهای در بانکها و عدم تنوعسازی در درآمدهای بانک، نبود فضای رقابتی در صنعت بانکداری ایران، نبود سیستم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران بانکها در مورد اقدامات ریسکی خود.در ادامه به برر سی و اولویتبندی چالشهای فوق از دیدگاه مدیران ،خبرگان و صاحونظران
حوزه بانکی از منظر دو شکککاخص درجه اهمیت و عملکرد فعلی در نظام بانکی ایران پرداخته می
شود .برای این منظور پر س شنامهای تدوین شد و برا ساس این پر س شنامه برای دو شاخص فوق
برای عوامل باال نمره  4تا  844داده شککد که توسککط نمونه آماری مربوطه از بین مدیران ارشککد،
صاحونظران و متخ ص صان حوزه ری سک و بانکداری تکمیل شد .جدول زیر نمرات مربوطه را
نشان میدهد.
نمودار دمایی زیر چالشهای عمده شککناسککایی شککده در نظام بانکی ایران برای پیادهسککازی
سی ستمهای مدیریت ری سک را ن شان می دهد .نمودار دمایی فوق از یک طرف درجه اهمیت هر
کدام از عوامل و چالشهای مهم پیاده سازی سی ستم مدیریت ری سک در هر نظام بانکی را ن شان
میدهد و از سککوی دیگر شکککاف عملکردی موجود در نظام بانکی ایران در هر کدام از عوامل را
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ن شان میدهد .در ادامه به هر کدام از عوامل فوق به ترتیو اهمیت و میزان شکاف بی شتر مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

شکل  -8نمودار دمایی چالشها
تحلیل شکاف
در اینجا بعد از یافتن فاکتورها و چالشهای مهم تاثیرگذار بر پیادهسککازی س کیسککتمهای مدیریت
ریسک در ایران شکاف بین وضع موجود و مطلوب آن استخراج میشود:
جدول -3تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب
چالشها و
عوامل تاثیرگذار
وجود سیستمهای
اطالعاتی مدیریت
داده

وضع فعلی (شکافها)
سیستمهای اطالعاتی بصورت :
 غیریکپارچه چند نسخه از اطالعات در مکانهای مختلف -دادههای متناقض
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وضع مطلوب
سیستمهای اطالعاتی بصورت :
 یکپارچه یک نسخه از اطالعات در یک مکانمتمرکز
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چالشها و

وضع فعلی (شکافها)

عوامل تاثیرگذار
-

مغایرتگیری دستی در سیستمهای اطالعاتی
نبود یک انبار داده متمرکز
سیستمهای مدیریت ریسک غیرقابل اتکاء
چندین متولی برای منابع اطالعاتی

وجود ابزارهای مالی
برای پوشش ریسک

 نبود ابزارهای مشتقه روی دارایی ها وبدهی های موجود در ترازنامه

در نظر گرفتن
ریسک در تدوین
استراتژیها و اهداف
سازمان
فرهنگ سازمانی
فراگیر درباره
مدیریت ریسک در
بانکها

 هدفگذاری و تدوین استراتژی بدون درنظر گرفتن انواع ریسک ها

 ریسک یک مقوله بخشی در بانک است -فقط چند واحد در بانک با ریسک درگیرند

وجود نیروهای
متخصص در حوزه
ریسک در بانکها

 نبود نیروی متخصص برای اندازهگیری ومدیریت ریسک.
 بخش عظیمی از کارکنان واحدهای مالیو مدیریت ریسک بانک کارهای پشتیبانی و
غیرحرفهای انجام میدهند.
 واگذاری مدیریت ریسک به افرادی کههیچ زمینه حرفهای و تجربی نسبت به
موضوع ریسک ندارند.

وجود فضای رقابتی
در صنعت بانکداری

 وجود فضای نیمه رقابتی ورود نهادهای سیاسی به بانکها ایجاد بانکهایی به پشتوانه منابع نهادهایموسس
 بانکهای نهادی و دولتی رقیو بانکهایخصوصی
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وضع مطلوب
 دادههای قابل اتکاء مغایرتگیری سیستمی بین سیستم-های مرتبط
 یک انبار داده متمرکز از دادهها سیستمهای مدیریت ریسک متصل بهانباره داده واحد
 بخش مالی بانک مالک و تنها متولیانتشار اطالعات
 وجود ابزارهای مالی متنوع وبازارهای مالی کارا برای ارائه ابزارهای
مختلف پوشش ریسک انواع دارایی ها
و بدهیهای ترازنامه
 تدوین اهداف و استراتژیها باتوجه به انواع ریسکها
 بروزرسانی استراتژیها و اهداف باتوجه به ریسکهای مختلف بانک
 ریسک عملیاتی یک مقوله فراگیردر بانک است و همه واحدها باید در
مدیریت آن شریک باشند.
 ریسک نقدینگی و نرخ بهره رافقط خزانهداری باید کنترل کند.
 واحد اعتبارات و شعو مسلولمدیریت ریسک اعتباریاند.
 وجود متخصصان اندازهگیری ومدیریت ریسک در بدنه بانک
 متخصصان هر ریسک مسلولاندازهگیری و مدیریت همان ریسکند.
 کارشناسان ریسک دارای دانشاقتصادسنجی ،مدلسازی ریاضی،
مالی و اقتصادند.
 مدیران ریسک افرادی مجرب ومتخصصند
 فضای کامالً رقابتی ایجاد بانکها براساس سرمایهسهامداران غیر دولتی
 جذب مشتری براساس کیفیتخدمات و میزان ارزش آن و میزان
ریسک همراه آن

همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

چالشها و
عوامل تاثیرگذار

آشنایی مدیران
بانکها با انواع
ریسکها و تأثیرات
آنها

سیستم ارزیابی
عملکرد مبتنی بر
عملکرد مدیران
ریسک
همراستایی
استراتژی ریسک با
سایر استراتژیها
تعریف فرآیندهای
مدیریت ریسک به
عنوان یکی از
فرآیندهای داخلی
سازمان
دستوری نبودن نرخ
سود بانکی

متنوع سازی
درآمدهای بانک

وضع فعلی (شکافها)
 جذب مشتری بر اساس دسته بندیهایدولتی و نهادی و نه جذابیت خدمات و میزان
ریسک مربوطه
 جذب منابع وارائه تسهیالت بدون اندازه-گیری ریسکهای مربوطه
 مدیران ریسک با اکثر جنبه های تلوریکیریسک آشنایی دارند.
 مدیران اکثرا بصورت عملی قادر بهتفکیک این ریسک ها نیستند.
 -عدم توانایی اندازهگیری دقیق ریسک

 عدم ارتباط بین عملکرد و ریسکپذیریمدیران با میزان پاداش آنها
 عدم پاداشدهی مبتنی بر سودآوری استراتژی سرمایهگذاری و ریسک همراستابا سایر استراتژیهای بانک نیست

 نامشخص بودن مراحل اجرایی مدیریتریسک در بانک
 نامشخص بودن جایگاه وظائف اجرایی ومدیریت ریسک در بسیاری از بانکها
 نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ابالغمیشود.
 محدودیت و دست بسته بودن در زمینهبرنامهریزی برای مدیریت ریسک نرخ بهره و
ارز براساس اهداف مد نظر بانک
 تمرکز روی درآمدهای مشاع تمرکز روی درآمدهای بهره ای افزایش فعالیت های شرکتداری در بانکها -درآمد ناچیز از محل درآمدهای کارمزدی
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وضع مطلوب
 جذب منابع و ارائه تسهیالتبراساس معیارهای ریسک و ارزش
حاصل از مشتری
 بررسی و رتبهبندی مشتریانبراساس میزان ریسکی بودن آنها
 مدیران ریسک در هر قسمتدارایی سابقه اجرایی در حوزه ریسکند.
 اندازهگیری ریسک بصورتسیستمی انجام می شود و مدیران
ریسک توانایی خواندن و ارائه
راهکارهای مقابله با ریسکهای
محاسبه شده را دارند.
 مدیران از اثرات متقابل ریسکها وتاثیراتشان روی صورتهای مالی
بانک کامال آشنایی دارند.
 مرتبط بودن عملکرد سرمایهگذاریمدیران با پاداشهای دریافتی
 لزوم پاسخگویی مدیران در برابرتصمیمات اتخاذ شده
 سرمایهگذاری و استراتژیهایریسکپذیری بانک متناسو و هم-
راستا با سایر استراتژیهای کوتاهمدت
و بلندمدت بانک است
 فرآیند مدیریت و کنترل ریسکبصورت مدون است
 واحد مدیریت ریسک جایگاه ویژهو مشخصی در بانک دارد.
 نرخ سود بانکی در بازار مشخصمیشود.
 برنامهریزی و مدیریت ریسکهاینرخ بهره و ارز کامال بر مبنای نرخ-
های بازار است.
 تمرکز روی درآمدهای غیربهره ای بانکداری جامع (سوپرمارکت مالی)و ارائه خدمات مالی
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چالشها و
عوامل تاثیرگذار
وجود شرکتهای
نرم افزاری خبره در
حوزه مدیریت
ریسک

وضع فعلی (شکافها)
 نبود شرکتهای خبره نرم افزاری در حوزهمدیریت ریسک
 وجود نرم افزارهای ناقص و ناکارا در بازار -عدم استفاده از بازارهای خارجی

وضع مطلوب
 وجود رقابت شدید بین شرکتهاینرم افزاری ارائه کننده نرم افزارهای
مدیریت ریسک
 وجود نرم افزارهای متنوع و باقابلیت های متنوع
 ارائه گزارشات به بانک مرکزیبرحسو استانداردهای کمیته بال
 ارائه گزارشات دورهای به مراجعقانونی از طرف بانکها
 بخش قابل توجهی از اطالعاتمالی افشاء شده ساالنه بانکها مربوط
به گزارشات ریسک است.
 قوانین محکم و سختگیرانه درمورد ریسک
 بانکها بصورت خصوصی هستند. -دولت نقش ناظر دارد.

نظارت و پیگیری
بانک مرکزی در
مورد گزارشدهی
بانکها

 نظارت بر بانکها در حد ارائه گزارشاتروتین
 نبود قوانین نظارتی قوی در حوزه مدیریتریسک در بانک مرکزی
 -فقدان ضمانت اجرائی قوانین

اصالح ساختار دولتی
بانکها

 بانکهای بزرگ ما ساختار دولتی دارند. بانکهای دولتی خصوصی شده هنوزساختار دولتی قبلی خود را دارند.
 بانکهای دولتی به جهت پشتیبانی دولتدغدغه ای در مورد ریسکهای مختلف و
ورشکستگی ندارند.
 دسترسی به زیرساخت های سخت افزاریمتنوع
 ارائه تسهیالت در راستای اهداف ملی وسودآوری سهامداران

توجه به مقوله
ریسک در عقود
اسالمی
دستوری نبودن
انتخاب مشتری

 توجه به مقوله ریسک در کلیه عقوداسالمی در بانکهایی که بانکداری اسالمی
دارند.
 انتخاب مشتری و ارائه خدمات بر اساسارزش مشتری

اصالح قوانین
نظارتی و بانکی در
مورد ریسک
بومیسازی مقوله
مدیریت ریسک

 تغییرات قوانین بطور مستمر جهت حداقلکردن ریسکهای احتمالی

 ارائه تسهیالت تجویزی دخالت دولت و نهادهای غیردولتیدر ارائه تسهیالت به اشخاص یا
شرکتهای مختلف بدون در نظر
گرفتن ریسکهای مربوطه
 عدم توجه به تغییرات در قوانین ومقررات مربوط به ریسکهای مختلف

 استفاده از اصول و قواعد مدیریت ریسکمتناسو با محیط رقابتی اقتصاد خود در

 کپی برداری و عدم توجه به شرایطاقتصادی و صنعت بانکی کشور در

وجود زیرساختهای
سخت افزاری
جهتدهی صحیح
تسهیالت تکلیفی

12

 دسترسی به زیرساختهای سختافزاری متنوع
 ارائه تسهیالت تکلیفی بدون درنظر گرفتن ریسک سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف صنعت
 عدم توجه به ریسکهای مربوط بهعقود مختلف
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چالشها و

وضع فعلی (شکافها)

عوامل تاثیرگذار
بانکها

وضع مطلوب
مدیریت ریسک

نتیجه گیری و راهکارهای اجرائی پیشنهادی
با توجه به تحلیل شکاف بین و ضعیت مطلوب و و ضعیت فعلی در نظام بانکی ما ،به عنوان یک
نتیجه گیری کلی می توان گفت که ،اگر انتظار می رود مقوله مدیریت ریسککک در بانکداری کشککور
جایگاه واقعی خود را بیابد ،اقدامات اجرائی در این زمینه را می توان به  9دسکته تقسکیم کرد .اول
اقداماتی که مربوط به خود بانکها می شککود .دوم اقداماتی که باید بانک مرکزی انجام دهد .سککوم
اقداماتی که الزم است دولت انجام دهد.
راهکارهاي اجرائی كه بانکها باید انجام دهند:

اقدامات اجرائی برای برطرف نمودن چالشهای سککیسککتمهای مدیریت ریسککک در نظام بانکی
براساس جدول مقایسهای فوق به ترتیو اولویت برای بانکها عبارتند از:
 اصالح وضعیت مدیریت دادهها در بانک از طریق یکپارچه نمودن سی ستمهای اطالعاتی بانکو یا بازمهندسی سیستم های بانکداری متمرکز و ایجاد انبارههای داده.
 ایجاد سامانههای پشتیبانی تصمیم در حوزه اندازهگیری و مدیریت ریسک ایجاد مراکز تعالی اعتبارات ،مالی و  ...در بانک تعریف ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک جذب و سرمایهگذاری روی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت ریسک استفاده از شرکتهای بین المللی جهت پیاده سازی تشکیالت مدیریت ریسک در بانکهاراهکارهاي اجرائی كه بانک مركزي باید انجام دهد:

اقدامات اجرائی برای برطرف نمودن چالشهای سککیسککتمهای مدیریت ریسککک در نظام بانکی
براساس جدول مقایسه ای فوق به ترتیو اولویت برای بانک مرکزی عبارتند از:
 تدوین سیاستهای نظارتی با ضمانت اجرائی کافی حاکم بر مدیریت ریسک در بانکها شنا سایی و معرفی شرکتهای معتبر در حوزه طراحی ،اجرا و راه اندازی سی ستمهای مدیریتریسک در سطح بین الملل به بانکها
 مدیریت نرخ سود و بهره بانکی با همکاری بانکها بر ا ساس میزان ری سک پذیری بانکها ازهر مشتری و نه بصورت دستوری
 -طراحی ابزارهای مالی متناسو با وضعیت ریسک پذیری بانکها
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:راهکارهاي اجرائی كه دولت باید انجام دهد

اقدامات اجرائی برای برطرف نمودن چالش های سککیسککتمهای مدیریت ریسککک در نظام بانکی
:براساس جدول مقایسه ای فوق به ترتیو اولویت برای دولت عبارتند از
 ایجاد فرصت استقالل بیشتر بانک مرکزی خصوصی کردن بانکهای دولتی کمک به بانکها برای تخصیص بهتر منابع به بخشهای اقتصادی ایجاد فضککای رقابتی در کشککور با فراهم نمودن فرصککت ارتباط با بازارها و نهادهای مالی بینالمللی
منابع
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Pathology of risk management in Iranian
banking system: challenges, opportunities, and
infrastructure requirements
Abstract: In Iran one of main things that the banks desire
to get that is aggregate risk management system. Iranian banks
could not design a sophisticated risk management system so that
helps them to produce periodical reports on their risk exposure for
managers and to provide regulatory reports for legal authority
central bank and so forth, as yet. This article is going to tackle this
problem and moreover to consider challenges and infrastructure
requirements for implementation of such a system in banks. So,
we begin with considering the current situation of Iranian banks
in implementation of risk management system. Then we will find
some best practice in this filed around the world in banking
industry and finally we will extract existing gap and will give
some applicable recommendations to cover them.

Keywords: risk management system, core banking, and bank data management
architecture.
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