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چکیده 
مدیریت دارایي -بدهي ( )ALMاز موضوعات مهم برنامهریززی اسزتراتیی
دارایي-بدهي بستری را فراهم كرده است كه در آن فعاليتهزای مختلز
تحليل گران مالي برای برنامهریزی استراتییکي بلندمدت بان
ی

هزا اسزت .ازآنجزایيكزه مزدیریت

در بانز

مزالي بزه صزورت متمركزز ارزیزابي شزود ،بيشزتر

ها از این روش بهره مي گيرند .این پیوهش با در نظر گزرفتن

مدل برنامهریزی كسری از طریق محدودیتهای غيرخطي به بررسي و تحليل مدیریت دارایيها و بزدهيهزا در بانز

ملي ایران با در نظر گرفتن دادههای  10ساله ( )88- 97پرداخته است ،به طوری كه در پیوهشهای قبلي بيشتر حزل مسزایل
برنامهریزی از طریق سایر مدلهای برنامهریزی خطي صورت گرفته است .جهت دستيابي به هدف فوق  14اقالم موجود در
دارایيها و بدهيهای ترازنامه برای محاسبه  9متغير مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج بهدست آمزده از حزل
مدل برنامهریزی كسری در نرمافزار لينگو بيانگر آن است كه مدیریت دارایيها در بان

ملي از طریق مقایسزه نسزبتهزای

واقعي و بهينه وضعيت مناسبتری در مقابل نسبت بدهي در سالهای  95الي  97داشته است .همچنين نتایج نشزان مزيدهزد
بهينهسازی در وضعيت موجود نسبت كفایت سرمایه باالتری تا  16درصزد در قيزاب بزا نسزبت مکزوب كميتزه بزال 3ارایزه
ميدهد.
کلماتکلیدی :بهينهسازی ،مدیریت دارایي ،مدیریت بدهي ،برنامهریزی كسری.


1مقدمه 
در اقتکادهای مبتني بر بازار ،نظام بانکي مسئوليت سنگيني بر عهده دارد و یکي از مهمترین اجزای اقتکاد به
شمار ميرود ] .[1در سالهای اخير ،هم زمان با تخکيص حجم عظيم منابع مالي از طریق بان
شاهد بحرانها ،زیانها و حتي ورشکستگيهای متعدد بان
* عهدهدار مکاتبات
آدرب الکترونيکيroyadarabi110@yahoo.com :
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موردی:بانکملیایران) 

لبافي و همکاران ،بهينهسازی مدیریت دارایي-بدهي با رویکرد مدل برنامهریزی كسری (مطالعه موردی :بان

ملي ایران)

خطر یا هزینههای ناشي از نوسانهای نرخ بهره ،تورم ،ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهيالت پرداختي ،با بحرانهای
متعددی روبهرو شدهاند .بحران های اجتماعي و پنهان ،مسئولين نهادهای نظارتي و اجرایي سيستمهای مالي را بر
مورد توجه قرار دهند] .[2مدیریت دارایي -بدهي1؛ تالشي برای تطابق دارایيها و بدهيها در خکوص
سررسيدها و حساسيت آنها نسبت به نرخ بهره است و اساساً ریس

های نقدینگي و نرخ بهره از چنين عدم

تطابقهایي سرچشمه ميگيرد ] .[3طبق مقررات كميته بال تمامي كشورها بعد از اعالم آن ميبایستي آیيننامهها و
مقررات بال  3را تا پایان سال  2018اجرا نمایند .بنابراین سيستم بانکي كشورمان از زمان تکویب تاكنون وضعيت
مناسبي را نتوانسته ایجاد نماید به طوری كه بارها در سخنرانيهای مختل
بان

ها در قالب ی

مقامات بان

مركزی ،به فعاليتهای

بنگاه اقتکادی به جای بانکداری اشاره شده است ،چنانچه بال  3بنگاهداری را به شدت

محدود كرده است .همچنين در بال  3نسبت كفایت سرمایه تا  12درصد افزایشیافته است .لذا نياز است كه
امروزه در سيستم بانکداری قوانين و مقررات بينالمللي مطابق شرع بهگونهای اجرا شود تا به مدیریت كارآمدی
در دارایيها و بدهيها دست یابيم .
از طرفي دیگر در دههی گذشته مقررات زدایي و جهانيشدن بازارهای مالي ی

سری تغييزرات اساسزي را

تجربه كرده است .از اینرو سيستم بانکداری هنگام پاسخ منطقي به بخشهای مزالي ،قسزمتهزای تمركزز یافتزهی
بيشتری را تجربه ميكند] [4و به عنوان یکي از مهمتزرین بخزشهزای اقتکزاد كشزور مزيتوانزد بزا سزاماندهي و
مدیریت مناسب منابع و مکارف خود زمينههای رشد و شکوفایي اقتکاد را فراهم آورد ] .[5از طرف دیگزر بززا
توسعه فناوری و دسترسي راحت و سریع به اطالعات از طریق رایانزههزا و شزبکههزای انززتقال اطالعززات ،موضزوع
استفاده از اطالعات در تکميمگيری ،ابعاد تازهای به خود گرفته است .از ی

طرف شركتها و افراد بزه شزيوهای

راحتتر به تبادل اطالعات ميپردازند و از طرف دیگر دستاندركاران بازار سرمایه سریعتر به نيازهای اطالعزاتي
افراد پاسخ ميدهند .در ایزن ميان نقش محققين و جامعه دانشگاهي در پيشرفت هرچه بهتر و بيشزتر امزور ،غيرقابزل
انکزار اسزت .آنهزا تالش ميكنند تا با مشاهده پدیزدههزای بزازار و ارایزه نظرهزا و پيشزنهادهای خزود بزه پویزایي و
بهينهسازی بازار كم

كننزد و بزا بزهكزارگيری تکنيز

هزای سزایر علزوم كمز

دوچنزداني در كيفيزت نتزایج و

تکميمات مالي گردند .در این بين یکي از علومي كه توانسته در این حوزه و همچنين سایر علوم نقش مهمزي ایفزا
كند ،علم تحقيق در عمليات است كه با علم تکميم در ارتباط است ] .[6از اینرو با نگاهي به گذشزته ،مزدلهزای
مدیریت دارایي  -بدهي را ميتوان در چندین روش دستهبندی كرد .رویکرد اول مدلها بر اساب تئزوری انتخزاب
پرتفوی ماركوویتز] [7بوده كه فرض ميشود كه بزازدههزا بزه طزور نرمزال توزیزع شزده و مزدیران بانز
مطلوبيت ریس

از توابزع

پذیر استفاده ميكنند .با این وجود ،ایزن مزدل فعاليزت تجزاری را نادیزده مزيگيزرد ،دارایزيهزا و

بدهيهای مربوطه ،هزینههای معامله و سایر وییگيهای مشابه را از بين ميبرد.
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آن داشته است تا مدیریت ریس

نهادهای مالي و به خکوص بان

ها را با جدیت بيشتر و كارشناسانهتری
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رویکرد دوم ی

مدل برنامهریزی خطي است كه توسط چزامبرز و چزارنز] [8پيشزنهاد شزده اسزت .آنهزا بزا

طراحي و فرمولبندی از ی

مدل برنامهریزی ریاضي نسبت به قبل تالش كردند تزا شزرایط واقعزيتزر از عمليزات

ی

شبيهسازی قطعي برای مشزاهده رفتزار پرتفزوی در شزرایط اقتکزادی مختلز

عمزل مزيكنزد .رویکزرد سزوم

برنامهریزی پویا است كه توسط ساموئلسون] ،[9مرتون] [10و اِپن و فاما] [11پيشنهاد شده است .این مدلهزا پویزا
هستند و برای عدم قطعيت ذاتي مساله مطرح ميشوند .با این حال ،با توجزه بزه تعزداد كمزياز ابزارهزای مزالي كزه
ميتوانند همزمان مورد تجزیزه و تحليزل قزرار گيرنزد ،در عمزل كزاربرد محزدودی دارنزد .رویکزرد چهزارم یز
برنامهریزی تکادفي با استفاده از روش ساده است كه همچنين نامشخص بودن برنامهریزی خطي ناميزده مزيشزود.
این روش به صراحت هر پیوهش متغيرهای تکادفي را با محدودیت مشخص ميكند و منجر به مسزایل بززر
شرایط واقعي ميشود .كوهن و تور] [12مدل خود را بيشتر به عنوان ی
جمعي) از ی

در

ابزار برای تحليل حساسيت (بزه صزورت

ابزار تکميمگيری هنجاری مشاهده كردند .پنجم ،ایتمن و سيلي]  [13ی

مدل برنامهریزی خطزي

چندهدفه را برای مدیریت ترازنامه بانکي تجاری با توجه به اهداف سودآوری و پرداخت بزدهي مطزرح كزرد كزه
بززه محززدودیتهززای سياسززت و مززدیریت رسززيده اسززت .رویکززرد ششززم ،گيوكززاب و واسززيلگلو] [14یز

مززدل

برنامهریزی آرماني برای مدیریت دارایيها و بدهي توسعه دادند .برنامهریزی خطي سنتي قادر به مقابله با ایزن نزوع
مساله نيست ،زیرا فقط ميتواند ی

هدف را در تابع هدف داشته باشد .برنامهریزی آرماني ،روشزي اسزت كزه بزه

طور گسترده ای مورد استفاده قرار ميگيرد كه مساله تکميم گيری چند بعدی را در مقياب بزر

حزل مزيكنزد.

آخرین روش ،مساله برنامهریزی عددی تکادفي اسزت كزه توسزط اسزچولز و تيزدرمن][ 15پيشزنهاد شزده اسزت.
محدودیتهای منطقي در پرتفوی مرزهای باالیي را در تعدادی از كالبهای دارایي كزه در مجموعزه پرتفزوی و
تعداد دارایيهایي كه در هر دوره زماني معامله ميشوند مورد بررسي قزرار مزيدهزد .آنهزا همچنزين مقزادیر پزایين
شرطي را برای حجم در نظر ميگيرند كه در دورههای معامله ميشود .سپس آنها ادعا ميكنند مساله برنامزهریززی
پيوسته تکادفي تبدیل به ی

مساله برنامهریزی عدد صحيح تکادفي است .بيشتر نویسندگان این مسزاله را فقزط بزا

متغيرهای پيوسته در نظر ميگيرند].[16
اما مدل مدیریت دارایي  -بدهي از سزال  2006بزه وسزيله یز

روشهزای تركيبزي توسزعهیافتزه اسزت كزه

اسکيودرو و گراین] [17بر برنامهریزی عددی تکادفي چند مرحلزهای بزرای تركيزب محزدودیتهزای منطقزي در
مدیریت دارایي  -بدهي تحت عزدم اطمينزان توسزعه داده شزده اسزت ،در حزالي كزه متغيرهزای  1-0و متغيرهزای
پيوسته در هر مرحله بودند .زنگ و لي ] [18نيز مدیریت بدهي دارایي پيوسزته زمزاني را تحزت معيارهزای الگزو و
ميانگين -واریانس مورد بررسي قرار دادند .مدل الگو با استفاده از برنامهریزی پویای تکادفي حل شد و نتزایج آن
به مدل ميانگين -واریانس با استفاده از تئوری دوگانگي 1توسعه یافت.
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فعلي را ارایه دهند .با این حال ،این رویکرد راه حل مطلوب برای كل مساله ایجزاد نخواهزد كزرد ،بلکزه بزه عنزوان

لبافي و همکاران ،بهينهسازی مدیریت دارایي-بدهي با رویکرد مدل برنامهریزی كسری (مطالعه موردی :بان

ملي ایران)

در كشورمان نيز پیوهشهای مختلفي جهزت ارایزه تکزميمات منطقزي و بهينزهسزازی مزدیریت دارایزيهزا و
بدهيها با استفاده از مدلهای برنامهریزی خطي انجام شده كه از مهزمتزرین آن مزيتزوان پزیوهش زنزدینسزب و
تحليل شبکه ای فازی و الگوی آرماني در بان
آرماني؛ نقشينه و همکاران ] [22به كم

تجارت؛ عليزاده و همکاران] [21با اسزتفاده از مزدل برنامزهریززی

برنامهریزی چندهدفه خطي و مشيری و كریمي ] [23با استفاده از مزدل

برنامهریزی آرماني ( )GPرا نام برد.
اما مساله ای كه امروزه باید مورد توجه وییه مقامات بانکي كشور قرار بگيرد ،فزراهم سزاختن زمينزه مناسزب
برای اجرای مقررات بانکي بينالمللي در چارچوب بال  3است .در این راستا پيش از این  3تزا  5سزال درخکزوص
اجرای بانکداری بين المللي در چارچوب شریعت تحقيق و پیوهش انجزام شزد كزه در نتيجزه ایزن تزالش هزا عقزود
مشاركتي و عقود مبادله ای شکل گرفت و در همایش بانکداری اسالمي در بحرین این تالش ها ارایه شد .همچنزين
ملي نيز در سالهای دور یعني طي سالهای  81تا  85توانست چارچوب بانکداری اسزالمي

كادر كارشناسي بان

را كه با بانکداری بينالمللي سازگار باشد تدوین كند].[24
با این اوصاف در این پیوهش در راستای استفاده از مدلهای پیوهشهزای عمليزاتي در مزدیریت دارایزي -
بدهي بان

ها از ی

مدل برنامهریزی كسری 1غيرخطي جهت بررسي و تحليل اجرای مقررات بانکي بينالمللزي

در چارچوب بال در بان

ملي ایران گام برداشته است و به دنبال پاسزخ ایزن سزوال اسزت كزه مزدیریت دارایزي و

بدهيها با بهكارگيری برنامهریزی كسری چگونه است؟ مدل استفاده شده به این دليل كسری ناميده مزيشزود كزه
تابع هدف به صورت كسری و یا نسبت دو تابع است و لذا با توجه به اینکه متغيرهای این پزیوهش نيزز بزه صزورت
كسری و برگرفته از نسبتهای مالي بان

ملي است ميتوان انتظار داشت كه این مدل به طور اثربخشي مزيتوانزد

مفيد واقع شود.
این مقاله از پنج بخش تشکيل شده كه در قسمت اول مقدمزه ،بخزش دوم بزه مبزاني نظزری مزرتبط بزا پيشزينه
پیوهش ،بخش سوم سواالت پیوهش معرفي شدند ،بخش چهارم روششناسي پزیوهش ،بخزش پزنجم بزه معرفزي
ارایه مدل پرداخته شده ،بخش ششم به یافتههای پزیوهش و نهایتزاً در بخزش آخزر بزه نتيجزهگيزری و پيشزنهادهای
كاربردی اشاره كرده است.
2پیشینهپژوهش 
ادبيات قابل تزوجهي وجزود دارد كزه بزه مزدیریت دارایزي  -بزدهي در بانز

هزا مزيپزردازد .كميتزه بزال یکزي از

محرکهای اصلي مدیریت دارایي  -بدهي در جهان است .كميته نظارت بزر بزانکي (بزازل  [25] )1اسزتانداردها و
دستورالعملهای گسترده نظارت را تزدوین و دسزتورالعمل هزای بهتزرین روش در نظزارت بزانکي را توصزيهكزرده
است .هدف این كميته تشویق همگرایي جهاني به رویکردهزا و معيارهزای مشزترک بزوده اسزت .بزه طزور خزاص،
كميته نظارت بر بانکي بال  [26] 2به عنوان ی

استاندارد بينالمللي برای ميزان سرمایهای كه بان

ها باید از آنهزا
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همکاران] [19با استفاده از برنامه ریزی تکادفي و بهينهسازی ماركویتز؛ ایزدینيا و همکاران ] [20با بزه كزارگيری

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن93 -109 )1400( 70 ،

در نظر بگيرند برای محافظت از انواع ریس
دوم تنظيم ریس

مالي و عملياتي كه با آنها روبهرو هستند ،پيشزنهاد شزده اسزت .بزازل
بان

های جدی و الزامات مدیریت سرمایه را برای اطمينان از اینکه ی

دارای ذخزایر سزرمایه

به علت بروز بحرانهای مالي در سالهای  2007و  ،2008الزامات بيانيه بزال  2نتوانسزت زیزانهزای موجزود در آن
هزا را افززایش

زمان خاص را جذب كند .از این رو كميته بال درصدد برآمد كه سرمایه الزام برای پوشش ریسز
دهد و به این منظور بيانيه بال  3را در سال 2010پيشنهاد داد.
به طور كلي ،این قوانين بدان معني است كه هر چه ریس

باشزد ،ميززان سزرمایه

بيشزتری در معزرض بانز

الزم برای حفاظت از پرداخت بدهي و ثبات اقتکادی كل بيشتر است .در نهایزت ایزن امزر بزه محافظزت از سيسزتم
مالي بين المللي از انواع مشکالتي كه ممکن است در صورت فروپاشي ی
كم

كند .از اینرو پیوهشهای مختلفي در این راستا با استفاده از تکني

بان

بزر

یا ی

سری از بان

هزا

های پیوهش عملياتي صزورت گرفتزه

است .انخبایار و انخبات ] [16در پیوهشي با عنوان مساله برنامهریزی كسری برای مدیریت دارایي  -بزدهي بانز
با استفاده از اطالعات موجود در ترازنامه بان

تجاری پرداختند كه نتایج نشان داده اسزت كزه حزل مسزایل بزرای

وضعيت واقعي خيلي مناسب است و مدیریت دارایي  -بدهي ميتواند جهت تحليل رقبزای بانز

در بزازار تزداوم

داشته باشد .دی اليویرا و همکاران ] [27در پیوهشي با عنوان مدل برنامهریزی تکادفي چندمرحلزهای در مزدیریت
دارایي – بدهي صنعت صندوق بازنشستگي برزیل به رویکرد درختهای چندگانه برای تبيين عدم قطعيت استفاده
تزامين وجزوه اوليزه از طریزق شزبيهسزازیهزای گسزترده

كردهاند و احتمال ورشکستگي تحت نسبت های مختلز

ارزیابيشده و نتایج نشان ميدهد كه كاهش احتمالي صرف نرخ بهزره در سزالهزای آتزي مزدیران صزندوق هزای
بازنشستگي را وادار ميكند تا استراتیی های پرتفوی خود را به ميزان قابل توجهي تغييزر دهنزد .آنهزا بزرای ایجزاد
جریانهای نقدی مورد نياز جهت تأمين بدهيها و برآورده كردن محدودیتهای نظارتي ،باید ریسز

بيشزتری را

متحمل شوند .الوریا وكانسيگلي] [28در پیوهشي با عنوان صندوق بازنشستگي با منافع تعری شده مدل مزدیریت
دارایي – بدهي از طریق برنامهریزی تکادفي چندمرحلهای به تزدوین یز

مسزاله برنامزهریززی تکزادفي در زمزان

گسسته و با مجموعهای گسسته از سناریوهای اقتکادی مربوطه به آینده پرداخت .در كاربردهای دنيای واقعي ،این
طبقه از مسایل تکميم گيری تحت عدم قطعيت منجر به مسایل مدیریتي در مقياب بسيار بزر

و پيچيده ،به دليزل

محدودیتهای نظارتي موردانتظار و نياز به حفظ شرایط تامين وجوه در صندوق بازنشستگي ميشود .زندی نسزب
و همکاران در پیوهشي با عنوان مدیریت دارایي  -بدهي بان
ماركویتز (مورد مطالعه :بان

با اسزتفاده از برنامزهریززی تکزادفي و بهينزهسزازی

مهر اقتکاد) بدین نتيجه رسيدند كه مدیران ارشد بان

برای ارزیابي پيشبيني های اقتکادی یا محدودیت های سياستي بان
پیوهشي با عنوان مدیریت دارایيها و بدهيها در بان
(مطالعۀ موردی :بان

ها ميتوانند از ایزن مزدلهزا

استفاده كنند .ایزدینيزا و همکزاران] [20در

با بزهكزارگيری تحليزل شزبکهای فزازی و الگزوی آرمزاني

تجارت) بدین نتيجه دست یافتند كه كليّۀ اهداف تعيينشزده بزهجزز ریسز

كامل تحقق یافته و انحرافهای تماميآرمانها بزهجزز ریسز

بزازار ،بزهطزور

بزازار صزفر شزده اسزت .سزتایش و فتحزه ] [29در

پیوهشي به بررسي تاثير شاخصهای سالمت نظام بانکي در تعيين راهبرد مدیریت دارایي  -بدهي؛ با نگاه ویزیه بزه
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متناسب با ریسکي است كه از طریق وام و روشهای سرمایه گذاری در معرض آن قرار مي دهد ،پيشنهاد كرد .اما

لبافي و همکاران ،بهينهسازی مدیریت دارایي-بدهي با رویکرد مدل برنامهریزی كسری (مطالعه موردی :بان

ملي ایران)

شاخص كفایت سرمایه پرداختند كه نتایج بيانگر آن است كه شاخص كفایت سرمایه ،بازده دارایي و بازده سرمایه
تاثير معناداری بر روی مدیریت دارایي  -بدهي دارند و شوهدی دال بزر تزاثير شاخکزهای مزدیریت (بهزرهوری) و
پذیرفتهشده در بورب اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل برنامهریزی آرمزاني بزدین نتيجزه رسزيدند كزه تركيزب
ها به طور معناداری بهينه نبودند .نقشينه و همکزاران] [22در پیوهشزي بزا عنزوان مزدیریت

دارایي و بدهي در بان

دارایيها و بدهيهای بانکي به كم

برنامهریزی چندهدفه خطي با شبيهسازی اقتکادسنجي بزدین نتيجزه رسزيدند

كه مدل با واقعيات تفاوت اساسي دارد ليکن مدیریت به یکباره نميتواند وضعيت خود را با مدل هماهنزگ نمایزد
چرا كه به یکباره مانده سپردهها و تسهيالت را نميتواند تغييرات اساسي دهد بنابراین از نتایج مدل به عنوان راهنمزا
و مسير حركت بان

ميتواند استفاده نماید .عربمازار یزدی و همکاران ] [30در پیوهش با عنوان بررسي رابطزه

بين تركيب دارایي-بدهي و ریس

نقدینگي بان

ها در ایزران بزدین نتيجزه رسزيدند كزه  98درصزد تغييرپزذیری

متغيرهای وابسته (نسبتهای نقدینگي) با تغييرپذیری متغيرهزای مسزتقل (تركيزب دارایزي -بزدهي) تبيزين گردیزد.
بنابراین ميتوان گفت كه ریس

نقدینگي از نحوه تركيزب دارایزي-بزدهي بانز

كریمي ] [23در پیوهشي با عنوان مدیریت بهينه دارایي ها و بدهي ها در بان
آرمزاني و روش تحليززل سلسززله مراتبزي (مطالعززه مززوردی :بانز

هزا تزاثير مزيپزذیرد .مشزيری و

هزا بزا اسزتفاده از مزدل برنامزه ریززی

كززارآفرین) بززدین نتيجزه رسززيدند كززه اوال :همززه

الویت های و اهداف بيان شده ،تامين گردیده است .ثانياً (و مهمتر) بازده و سزود سزهام پيشزنهادی حاصزل از مزدل
بزر تر از اقالم مشابه در ترازنامه واقعي ميباشد .محمدپورزرندی و منکوره ] [31در پیوهشي با عنزوان طراحزي
و تدوین الگوی ارزیابي آثار اعمال مدیریت دارایي و بدهي در بان

هزا بزا اسزتفاده از مزدل برنامزهریززی آرمزاني

بدین نتيجه رسيدند كه این مدل با مقایسه واقعيتهای موجود و مطابقزت داشزتن نوسزانات موجزود در نمودارهزای
ترسيمي بر اساب خروجيها با شرایط واقعي خود داللت بر اعتبار آن در مدیریت دارایي و بدهي داشته است.
۳سواالتپژوهش 
سوالاول -نسبت بهينه مالي در مدیریت دارایيها بر اساب مدل برنامهریززی كسزری غيرخطزي در بانز

ملزي

ایران چگونه است؟
سوالدوم -نسبت بهينه مالي در مدیریت بدهيها بر اساب مدل برنامزهریززی كسزری غيرخطزي در بانز

ملزي

ایران چگونه است؟
روششناسیپژوهش 

4
پیوهش حاضر ی

پیوهش كاربردی است كه در آن سعي شده است مقزادیر بهينزه دارایزي و بزدهي متناسزب بزا

ساختار ترازنامه ارایه شود از اینرو با توجه عنوان پیوهش مالک محاسبات متغيرها بر اساب دادههزای ترازنامزهای
است .همچنين روش این پیوهش تجربي  -ریاضي است كه ابتدا روابط بزين متغيرهزای موجزود در اقزالم ترازنامزه
بان

ملي ایران برای دوره زماني  10ساله ( 88الي  )97به منظور شناسایي روابط حاكم تعيين شده است .اطالعزات
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نقدینگي یافت نشد .عليزاده و همکاران ] [21در پیوهشي با عنوان مزدیریت دارایزيهزا و بزدهيهزا در بانز

هزای

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن93 -109 )1400( 70 ،

مالي بان

ملي از گزارش عملکرد بان

های كشور در سایت موسسه آموزش عزالي بانکزداری كشزور اسزتخراج
شده

گردیده است .سپس با توجه به اهداف ،محدودیتها به شکل غيرخطي برای مدل برنامهریزی كسری تعری
زمينه های مختل

اقتکاد ،بودجه ریزی ،صنعت و...كزاربرد دارد .از آن جهزت كسزری ناميزده مزي شزود كزه تزابع

هدف به صورت كسری یا نسبت دو تابع است كه این توابع ميتوانند خطي و غيرخطي از متغيرهای تکميم مسزاله
باشند .تابع هدف این پیوهش به شکل غيرخطي اسزت كزه مزدل بزا اسزتفاده از نزرمافززار لينگزو 1نسزخه  18مسزاله
برنامهریزی كسری اجرا گردید.
5مدلپژوهش 
در این پیوهش مدیریت دارایي  -بدهي در ی
بان

محيط قطعي برای انتخاب جهتهای استراتیی

در برنامزه مزالي

ملي ایران ارایه شده است .فرمول بندی بزر اسزاب اطالعزات ترازنامزه و  14متغيزر سزاختاری اسزت 7 .متغيزر

مربوط به دارایي ها و  7متغير مربوط به بدهيها اسزت .در جزدول  ،1ایزن متغيرهزا نشزان داده شزدهانزد .ایزن مزدل
برگفته از مدل برنامهریزی كسری پیوهش انخبایار و انخبات ] [15است .برای فرموله كردن مزدل ،متغيرهزای زیزر
معرفي شدند:
جدول .1متغير ساختاری موردنياز در ترازنامه بان
دارایيها

نماد دارایي

نماد بدهي

بدهيها

وجه نقد و شبه نقد

A1

L1

حساب جاری

A2

L2

سپرده مدتدار

ها

A3

L3

سپرده دیداری

سرمایهگذاریهای مالي

A4

L4

ها

وام و پيش پرداخت به مشتریان

A5

L5

سایر سپردهها

سایر دارایيهای مالي

A6

L6

سایر بدهيها

دارایيهای ثابت

A7

E

حقوق صاحبان سهام

كل دارایيها

A

E+L=A

كل دارایيها

سپرده بان
سپرده در سایر بان

بدهي به بان

L1
( )1
L1  L2  L3  L4  L5

V3 

A5
A

 V2 

A1  A2  A3  A4
L1  L2  L3  L4  L5

A4  A5
L1  L2  L3

V6 

L4
A

 V5 

A1  A2  A3  A4
A

E
L

V10 

L4
L

 V9 

L1  L3
L

A7
A

V7 

v1 

 V4 

 V8 



Lingo
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است .برنامهریزی كسری یکزي از انزواع برنامزهریززی ریاضزي اسزت كزه از اهميزت زیزادی برخزوردار بزوده و در

لبافي و همکاران ،بهينهسازی مدیریت دارایي-بدهي با رویکرد مدل برنامهریزی كسری (مطالعه موردی :بان

كه

 :𝑣1نسبت نقدینگي𝑣2 ،

ملي ایران)

 :نسبت وام به كل دارایيها 𝑣3 ،و  :𝑣8به ترتيب نسبت ثبات و بيثباتي سپردهها :𝑣4 ،نسبت
ها به كل دارایيها :𝑣6 ،نسبت دارایيهای

دارایيهای نقدی :𝑣5 ،نسبت بدهي به بان

ها به كل بدهيها :𝑣10 ،نسبت كفایت سرمایه.

نکته .1اگر كميته مدیریت دارایي و بدهي تکویب شود ،نامساویهای زیر وجود دارد:

L2  L1  L3 , L1  L2  L4 , A1  A2  A3  A4  L4 , L2  A1  A2  A3  A4 ,

( )2

A5  A1  A2  A3  2 A4 , A6  A7  E , A6  A7  A4 , L5  L6  E.

نکته .2بر اساب نکته ،1متغيرهای نسبت اصلي نامساویهای زیر را برآورد ميكنند:

V1  V4 ,V3  V8 ,V6  V2  V7 ,V9  V5 ,V8  V9 ,

( )3

V4  V5 ,V3  V4 ,V2  V4  V7 .

نکته .۳ميتوان بررسي كرد كه اگر  ، A6  A7  A4از اینرو . V2  V4  V7  1

اثبات :در واقع ،اشاره به نکته  1و نکته  2دارد؛
A5 A1  A2  A3  A4 A4
 A  A7  A4 
( )4


 1  6
  1.
A
A
A
A


نکته .4اگر  L5  L6  Eباشد از اینرو. V3  V8  V9  V10  1

اثبات :با توجه به اینکه  L  L1  L2  L3  L4  L5  L6داریم:
L2
L L L E
 1 3 4
L1  L2  L3  L4  L5
L
L L

V3  V8  V9  V10 

L2  L1  L3  L4  E L  L5  L6  E

L
L
E  L5  L6
 1
1
L


( )5

نکته .5اگر  A6  A7  Eباشد از اینرو
V5
V9

( )6

V2  V4 

اثبات :دارای مساوی و نامساویهای به شرح زیر هستيم:

A5 A1  A2  A3  A4 A   A6  A7 


A
A
A
L4
A  A7
V
E L
 1 6
 1   A  5
A
A A L4 V9
L

V2  V4 

.6نتایجکمکی 
لم .1برای  V1,V3 ,V4 ,V5 ,V6داریم:
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نسبت سرمایهگذاری مالي :𝑣9 ،نسبت بدهي به بان

سودآور به كزل دارایزيهزا:𝑣7 ،
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V10 


V1  V9  V2  V7 
 
  V8   1
V3V4  V5  V6 


)7 (

: ميتوان عبارت زیر را نوشتV1,V3 ,V4 ,V5 ,V6 برای متغيرهای:اثبات

A1  A2  A3  A4
V1
L1  L2  L3  L4  L5
A

 ,
L2
A1  A2  A3  A4  A5 L2
V3V4
L1  L2  L3  L4  L5
A

)8 (
و

L4
V9
A
 L 
V5 L4 L
A

)9 (
: داریم، D  L1  L2  L3  با بيان،در واقع
)10(

A5 A4

V2  V7
A
A D

A5  A4
V6
A
D

: جایگزین ميشودV10 تمامي عبارات فوق با نسبت
A  A D L1  L3

L2  L A
L


 1

A  L  L  L3 L1  L3 
A
E
  1 2

1  1 

L2 
L
L 
L
L

V10 

)11(

: رابطه زیرا را داریم، V1,V2 ,...,V9  برای.2لم
V1 

V4V3
V2  V7 V8V5

V6
V9

)12(
: داریمV1

V1 

A1  A2  A3  A4 A L2
A
 V4V3
L1  L2  L3  L4  L5 A L2
L2

 از تعری:اثبات
)13(

: به صورت زیر بيان ميشودL2 ، استفاده شودD  L1  L2  L3 اگر از
L2  D  L3  L1 

A5  A4
 L3  L1
V6

L L
A A5  A4
A

 L 3 1  V2  V7   LV8
V6
A
L
V6

)14(
: داریم،در نتيجه
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()15

V4V3
V2  V7 V8V5

V6
V9



V4V3
1
LL
V2  V7   3 V8
V6
A L3



ملي ایران)

A
A
V2  V7   LV8
V6

V1  V4V3
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كه لم را اثبات ميكند.
لم .۳برای  V5 ,V9داریم:
V5
1

V9 1  V10

()16
اثبات :جایگزین كردن ، V5 ,V9

V9 A
1
1
 

,
V5 L 1  E L 1  V V5
10
L A
V9

()17
اگر كاهش یابد ،لم را اثبات ميكند.
لم.۳اگر ، L6 / A  0از اینرو

V4
1

0
V1 1  V10

()18



اثبات :با جایگزین كردن ، V10
()19

E  V10  L1  L2  L3  L4  L5  L6   V10  A  E  ,

و رابطه ( )20بهدست ميآید:
V
E
 10
A 1  V10

()20
به عبارت دیگر
()21

L1  L2  L3  L4  L5  L6
V
 1  10 ,
A
1  V10

یا
()22

L1  L2  L3  L4  L5 V4

A
V1

سپس ،لم اثبات ميشود.
نهایتاً مدل تابع هدف به صورت بيشينه است كه مساله بيشينه كردن كفایت سرمایه منوط به  9نسبت مالي بان
ملي یعني نسبت نقدینگي ،اهرم ،نسبت دارایي نقدینگي و نسبت سبد وام ،نسبت سپرده كل ،نسبت بدهي كل و
ميگردد:
نسبت تركيبي به شرح زیر ارایه 
()23

v1v2v9  v1v7v9  v1v5v6v8  v3 v4v5v6
 Max
v3 v4v5v6

f 

s.t.
g1  v1v2v9  v1v7v9  v1v5v6v8  v3v4v5v6  0

()24
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v5
v3 v4v5v6

0
v9 v1v2v9  v1v7v9  v1v5v6v8

()25
()26

g3  v2  v4 

v4
v3 v4v5v6

0
v1 v1v2v9  v1v7v9  v1v5v6v8

()27

v1v2v9  v1v7v9  v1v5v6v8  v3 v4v5v6
1  0
v3 v4v5v6

()28

g4 

g5  v3  v5  v9 

g6  v2  v4  v7  1

()29

()30

 v1 
0    0
 
 v2
1 0    0
 v3 
0 0    0
 
 v4
0 1   0
 v5  
1 1    0
  v6   
0 0    0
v7
0 0    0
  v8   
0 0    0
 v9 

() 31

v3  v3  v3

0

v6  v6  v6

()32

v9  v9  v9

()33

0

0

0

1

0

0

0

0

0 1 1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0 1 1
1 1 0
0

1

v2  v2  v2
v5  v5  v5

v8  v8  v8

0

 1 0

0 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

 0 1

v1  v1  v1
v4  v4  v4

v7  v7  v7

با توجه مدل فوق f؛ كفایت سرمایه𝑔1 ،؛ نسبت نقدینگي𝑔2 ،؛ اهرم𝑔3 ،؛ نسبت دارایي نقدینگي و نسبت پرتفوی
وام𝑔4 ،؛ نسبت كل سپردهها𝑔5 ،؛ نسبت كل بدهيها و 𝑔6؛نسبت مركب با در نظر گرفتن این قضيه كه اگر
 L5  L6  Eباشد ،از اینرو . v3  v8  v9  v10  1

7نتایج 
تحلیلنسبتها 

1-7
متغيرهای رایج مورد استفاده جهت محاسبه نسبتهای مالي در این مدل بهطور صحيح از ترازنامه پایان سالهای
 1388الي  1397بان

ملي ایران استخراج شده است كه در جدول  2نشان داده شده است.
103
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0
v9
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جدول .2نسبتهای مالي محاسبه شده برای بان

ملي ایران)

ملي

88

0/209

0/720

0/461

0/186

0/144

1/040

0/004

0/302

0/151

89

0/172

0/703

0/411

0/157

0/209

1/082

0/011

0/297

0/218

90

0/288

0/702

0/493

0/238

0/106

1/066

0/030

0/288

0/109

91

0/255

0/731

0/542

0/218

0/084

1/019

0/024

0/311

0/094

92

0/234

0/630

0/627

0/184

0/077

0/855

0/018

0/333

0/089

93

0/214

0/630

0/605

0/197

0/128

0/833

0/013

0/219

0/132

94

0/192

0/619

0/610

0/176

0/159

0/850

0/005

0/187

0/168

95

0/191

0/534

0/416

0/310

0/097

0/368

0/028

0/390

0/045

96

0/341

0/510

0/329

0/329

0/048

0/735

0/034

0/719

0/046

97

0/359

0/499

0/278

0/344

0/064

0/763

0/026

0/667

0/062

همانطوری كه در جدول فوق مالحظه ميگردد باالترین نسبت نقدینگي (  )𝑣1در سال  97بوده كه نسبت به
سالهای دیگر در مدیریت دارایيهای شركت وضعيت بهتری داشته است و در قياب با متوسط  10ساله وضعيت
مناسبتری را نشان ميدهد .نسبت وام به كل دارایيها (  )𝑣2تا سال  91نسبت به  6سال اخير بيشتر بوده كه به جهت
معوقات بيشتر وامهای بانکي در سالهای اخير این نسبت كاهشیافته ،بهطوری كه سال  97كمترین مقدار وامدهي
بان

ها را نشان ميدهد .نسبت ثبات سپردهها (  )𝑣3در طي  10سال اخير نوسان زیادی داشته به طوری كه از سال

 88الي  92روند افزایشي و پس از سال  92تا سال  97به جهت حضور بيشتر بان

در كشور و كاهش سهم بان

ملي در جذب سپرده كاهش داشته است .در خکوص نسبت دارایيهای نقدی (  ،)𝑣4همانطوری كه نسبت
نقدینگي نسبت به سالهای گذشته وضعيت بهتری داشته ،این نسبت در سال  97نيز در وضعيت مطلوبتری
برخوردار بوده است .نسبت بدهي به بان

ها به كل دارایي (  )𝑣5هم در سه سال اخير همچون سال  91و  92در

وضعيت پایيني قرار داشته و بيانگر كنترل و مدیریت در بدهي بان
دارایي سودآور به كل دارایيها (  )𝑣6بان

در طي این سالها را نشان ميدهد .نسبت

ملي در سال  88الي  91وضعيت بهتری داشته اما در سالهای بعد

كمتر شده است .نسبت سرمایهگذاری مالي (  )𝑣7در طي  10سال اخير به جهت تمركز بيشتر بان
بهرهای وضعيت خوبي را نداشته است .نسبت بيثباتي سپردهها (  )𝑣8بان
سپردهها در سه سال اخير بيشتر بوده است و نهایتاً نسبت بدهي به بان

ها به درآمد

ملي درست بالعکس نسبت ثبات

ها به كل بدهي (  )𝑣9مانند تفسير نسبت 𝑣5

برای سه سال اخير صادق است.
تعیینکرانباالوپاییننسبتها

2-7
یکي از خروجيهای بهدست آمده از مدل برنامهریزی كسری كه جهت راند كردن مدل موردنياز است تعيين
كران باال و پایين این نسبتها با الندای مورد نظر ميباشد .نتایج بهدست آمده از این بخش ميانگين و انحراف
104
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سال/متغير

𝑣1

𝑣2

𝑣3

𝑣4

𝑣5

𝑣6

𝑣7

𝑣8

𝑣9
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معيار ت

ت

نسبتها برای دوره  10ساله با الندا 1 1است .از اینرو درآخرین ستون جدول  3كران باال و پایين

ارایه شده است .محاسبه حد یا كران باال و پایين مدل برنامهریزی كسری از فرمول زیر استفاده استفاده است:

()35

)vi  mean(i)  ( Lambda)  stdev(i
𝑖 = 1 ,9

ملي به شرح زیر است:

مطابق فرمول ،كرانها برای بان

جدول.۳كران باال و پایين مدل برنامه ریزی كسری
كرانها

mean(i )  (1)  Stdev

mean(i )  (1)  Stdev

ميانگين

انحراف
معيار

متغير

0/ 181  v1  0/ 31

0/181

0/310

0/245

0/065

v1

0/ 540 v2  0/ 71

0/540

0/716

0/628

0/088

v2

0/ 184  v3  0/ 650

0/184

0/650

0/417

0/233

v3

0/ 165  v4  0/ 30

0/165

0/303

0/234

0/069

v4

0/ 044  v5  0/ 164

0/044

0/164

0/104

0/060

v5

 0/ 646  v6  1 / 076

0/646

1/076

0/861

0/215

v6

0/ 009  v7  0/ 030

0/009

0/030

0/019

0/011

v7

0/ 193  v8  0/ 550

0/193

0/550

0/371

0/179

v8

0/ 036  v9  0/ 169

0/036

0/169

0/103

0/066

v9

تعییننسبتهایبهینه 

۳-7
نتایج بهدست آمده از مدل برنامهریزی كسری طبق شکل  1با در نظر گرفتن كران باال و پایين برای ت

ت

متغيرها ( 9متغير) و محدودیتهای غيرخطي ( 6محدودیت غيرخطي از كل  33محدودیت) ،ارزش تابع هدف
حدوداً  0/16است 2كه به معني آن است كه نسبت كفایت سرمایه در تابع هدف برای بان

ملي ایران با توجه به

وضعيت موجود در مدیریت دارایي  -بدهي بایستي  16باشد كه بيشتر از نسبت كفایت سرمایهای بوده است كه در
كميته بال  3معرفي شده است یعني  12درصد.
همچنين طبق خروجي بهدست آمده از این مدل مقدار ناحيه نشدني مدل نزدی

به صفر است یعني

0/6257571E-06یا  0/0000006257571بيانگر جواب موجه مدل است .الزم به ذكر است كه این مدل با 40
تکرار به این جواب رسيده است .نهایتاً اینکه مقدار بهينه نسبتهای مالي محاسبه شده برای بان

ملي ایران به

شرح جدول  4آورده شده است:

Lambda
Objective Value

105
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()34

)vi  mean(i)  ( Lambda)  stdev(i
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ملي ایران)

جدول.4مقادیر بهينه نسبتهای مالي
نسبت
بهينه

0/31

0/7112

0/2394

0/2673

0/044

1/076

0/0214

0/550

0/051

همانطوری كه از مقایسه نسبتهای بهينه مدیریت دارایيها و بدهيها و مقادیر واقعي منتج ميگردد این است كه
نسبت بهينه نقدینگي ( * 0/31 ) v1است كه بان

ملي فقط در سالهای  96و  97توانسته به این مقدار نزدی

یا

حتي باالتر باشد و در سالهای گذشته فاصله بين نسبتهای بهينه و واقعي زیاد بوده است.
نسبت بهينه وام به كل دارایيها ( * 0/7112 ) v2است كه با مقایسه مقدار واقعي در  88الي  91مالحظه ميگردد در
این سالها به وضعيت بهينه نزدی

به شکل بهينهای

و مطلوب بوده اما در طي سالهای اخير در این بخش بان

عمل نکرده است.
نسبت بهينه ثبات سپردهها ( * 0/2394 ) v3بود كه در مقایسه با مقدار واقعي  ،مقادیر واقعي در طي  10سال اخير از
بهينه باالتر بود و لذا این شکاف در سالهای گذشته بيشتر بوده و در سالهای اخير خکوصاً در سال  97به بهينگي
نزدی

شده است.

نسبت بهينه دارایيهای نقدی ( * 0/2673 ) v4بوده كه در تمامي سالها نوسان داشته ،گاهي بيشتر گاهي كمتر بوده
است اما در سه اخير این مقدار از وضعيت بهينه باالتر بوده است.
نسبت بهينه بدهي به بان

ها به كل دارایي ( * 0/044 ) v5است در این بخش در تمامي سالها فاصله زیادی بين

مقادیر واقعي و بهينه مشاهده ميگردد و تنها در سال  1396مقدار واقعي به نسبت بهينه نزدی

بوده است.

نسبت بهينه دارایي های سودآور به كل دارایيها ( * 1/076 ) v6بوده فقط  4سال  88الي  91وضعيت بان

ملي در

قياب به نسبت بهينه مطلوب بوده و با گذشت زمان این مقدار كاهش چشمگيری داشته است.
نسبت بهينه سرمایهگذاری مالي ( * 0/021 ) v7بوده كه در سه سال اخير به وضعيت بهينگي نزدی

بوده است.

نسبت بهينه بيثباتي سپردهها ( * ) v8بان

ملي  0/550بوده كه در تمامي سالها بيانگر بيثباتي در سپردهها را نشان

ميدهد و نهایتاً نسبت بهينه بدهي به بان

ها به كل بدهي ( * 0/051 ) v9است كه در سال های  1388تا  1394با

مقدار بهينه فاصله زیادی داشته است و در سال  1395تا  1397به مقدار بهينه نزدی

بوده است.

مبتني بر نتایج بهدست آمده از مدل پاسخ سواالت اصلي پیوهش ميتواند به شرح زیر ارایه گردد:
سوالاول -نسبت بهينه مالي در مدیریت دارایيها بر اساب مدل برنامهریزی كسری غيرخطي در بان

ملي

ایران چگونه است؟
با توجه به نتایج بهدست آمده از مدل برنامهریزی كسری با تفکي

 9نسبت ارای هشده ،مقادیر بهينه نسبتهای *، v1

* v6* ، v4* ، v2و * v7در مقایسه با مقادیر واقعي بيانگر آن است كه در بيشتر این نسبتها وضعيت مدیریت
دارایيهای بان

در سالهای اخير در وضعيت نزدی

به بهينگي قرار داشته و لذا ميتوان ادعا كرد كه بان

در مدیریت دارایيها عملکرد خوبي را نسبت به سالهای گذشته داشته است.
106
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ارزش

*v1

*v2

*v3

*v4

*v5

*v6

*v7

*v8

*v9

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن93 -109 )1400( 70 ،

سوالدوم -نسبت بهينه مالي در مدیریت بدهيها بر اساب مدل برنامهریزی كسری غيرخطي در بان

ملي

ایران چگونه است؟
 v8* ، v5* ،و * v9در مقایسه با مقادیر واقعي بيانگر آن است كه در بيشتر این نسبتها در سالهای اخير وضعيت
مدیریت بدهيهای بان
بان

ملي در قياب با نسبت بهينگي دارای فاصله زیادی بوده است و لذا ميتوان ادعا كرد كه

ملي در مدیریت بدهيها عملکرد مناسبي نداشته است.

نتیجهگیریوپیشنهادها 

8
مساله به حداكثر رساندن كفایت سرمایه با توجه به نسبت شاخص های بانکي برای اولين بار در بان
در قالب ی

ملي ایران

مساله برنامهریزی كسری تدوین شده است .معموالً حل این گونه مساله برای شرایط واقعگرایانه
ميتواند با تجزیه و تحليل اثرات رقبا ،به تحليل بهتر وضعيت

بسيار مناسب است و مدیریت دارایي  -بدهي بان

ملي توانسته در بخش

خود در بازار دست یابند .نتایج بهدست آمده از این پیوهش بيانگر آن است كه بان

مدیریت دارایيها نسبت به مدیریت بدهيها عملکرد بهتری عمل داشته باشد .اما موفقيت بان

زماني است كه

بتوانند توازني بهينهای بين مدیریت دارایيها و بدهي داشته باشد و شکاف بين مقادیر واقعي با مقادیر بهينه كم
گردد.
آنچه از اقدامات كميتههای بال  2 ،1و  3بر ميآید ،بحث درصد كفایت سرمایه و ریس

های ایجاد از این بخش

كه با حساسيت بيشتری تدوین شده است .از آنجایي كه مهمترین مفاد كميته بال در خکوص كفایت سرمایه و
ها است و به مراتب سختتر از مکوبات كميته بال  1و  2است

مساله نقدینگي و پوشش نقدینگي الزم برای بان

و با نتایج بهدست آمده از نوع مدیریت دارایي  -بدهي در بان

ملي ،به نظر ميرسد این بان

در خکوص مساله

نقدینگي با توجه به مقایسه نسبتهای نقدینگي در گروه مدیریت دارایيها با مقادیر بهينه بهتر عمل كرده است .از
طرفي كادر كارشناسي بان

هایي بودند كه توانسته چارچوب بانکداری اسالمي را كه با

ملي جزو اولين بان

بانکداری بينالمللي سازگار باشد تدوین كند .اما آنچه كه باعتشده نسبت كفایت سرمایه بان

ملي با توجه به

وضعيت موجود ارزش  16درصدی را به خود گيرد به نظر مي رسد ناشي از مدیریت نامناسب در بخش بدهي و یا
به عبارتي بهتر مدیریت دارایي  -بدهي ناكارا است .همچنين طبق مکوبات جدید اگر سرمایهگذاری بان
شركتهای مالي بيش از  10درصد سرمایه بان

باشد ،مازاد  10درصد از سرمایه بان

در

كسر خواهد شد و نتایج

این پیوهش نشان داده است كه مقدار بهينه برای بان

ملي در حدود  2درصد است و به مقادیر واقعي در

بوده است ،لذا تمركز بيشتر بان

ها در این بخش و افزایش سهم سرمایهگذاری مالي

سالهای اخير نزدی

ميتواند وضعيت بهتری را برای بان

ایجاد نماید.

نهایتاً با توجه به اینكه بانکداری كشورمان از نظام بانکداری اسالمي تبعيت ميكند و مکوبات كميته بال  3تطابق
كاملي با بانکداری اسالمي نيز دارد بهراحتي با اجرای آن ميتوان به ی
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با توجه به نتایج بهدست آمده از مدل برنامهریزی كسری با تفکي

 9نسبت ارایهشده ،مقادیر بهينه نسبتهای *v3

)ملي ایران

 بان:بدهي با رویکرد مدل برنامهریزی كسری (مطالعه موردی- بهينهسازی مدیریت دارایي،لبافي و همکاران

ملي وضعيت نامناسبي نسبت به مقدار بهينه داشته است دست

ها به كل دارایي كه در بان

نسبت بدهي به بان
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.یابيم
 یعني برنامهریزی،مقایسه نتایج پیوهش با پیوهش های قبلي بيانگر آن است كه مدل مورد استفاده در این پیوهش
 عليزاده و،[16]كسری مانند سایر مدلهای پیوهش عملياتي مورد استفاده در پیوهشهای انخبایار و انخبات
 مدلي كارآمد جهت بهينهسازی،[ ميتواند جهت مدیریت دارایي و بدهي23] [ و مشيری و كریمي21] همکاران
ملي پيشنهاد ميگردد كه در
و دستيابي به وضعيت

 از اینرو مستند به نتایج بهدست آمده از این پیوهش به مدیران كنوني بان.باشد

 به بررسي مجدد اقالم دارایيهای بان3 راستای مدیریت دارایيها طبق مکوبات كميته بال
.بهينه اقدام نمایند

همچنين پيشنهاد ميگردد با تغييرات در برخي از نسبتها از جمله نسبت سرمایهگذاری مالي با استاندارد
بينالمللي به وضعيت مطلوب در مدیریت دارایيها و بدهي دست یابند و نهایتاً به توسعه سيستم بين بانکي در
.ها به كل دارایي دست یابند

راستای مبادالت پولي بهينه از طریق نسبت بدهي به بان
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