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چکیده
امروزه يكي از مشكل های اساسي بانكها و مؤسسه های مالي و اعتباری ،مشكل مطالبه های معوق و
تسهيالت وصول نشده آنهاست .مطالبه های غير جار ی باعث کاهش توان مالي بانك در اعطای تسهيالت
جديد ،کاهش سودآوری بانك ،تحميل هزينههای وصول مطالبهها از يك طرف و آثار سوء بر بانكها و
بخشهای مختلف اقتصادی و در ابعاد وسيعتری برای مردم هر کشور از طريق بحرانهای پولي و مالي
ميشود .در اين پژوهش ضمن بررسي تأثير برخي از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های
غير جاری ،متغيرهای توليد ناخالص داخلي و تورم به عنوان متغيرهای کالن اقتصادی بر مطالبه های غير
جاری بانكها آزمون شده است .همچنين از متغيرهای کيفيت مديريت ،اندازه بانك،خطر اخالقي ،به عنوان
عوامل مختص سيستم بانكي در الگو استفاده شد.
واژههای كلیدی :مطالبات غير جاری ،تورم ،توليد ناخالص داخلي ،عوامل مختص بانكي.
طبقه بندی E51 ،G21 ،E31 ،O4 : JEL
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 -1مقدمه
در ايران بانكها ،بزرگترين نهاد مالي بوده و اعتبارها رگ حيات سيستم بانكي و تمامي واحدهای
اقتصادی ميباشد .همچنين توزيع اعتبارها برای هر دو بخش متأثر از سياستهای کالن اقتصادی ،بخصوص
در حوزه مالي و پولي هستند .از آنجا که بانكها ی کشور از لحاظ سرمايه بيشتر دولتي هستند .در نتيجه
اولين توجه به منظور تأمين منابع به سوی بانكها معطوف ميشود .افزايش مطالبات غير جاری ،موجب عدم
تحقق اهداف ارائه تسهيالت بانكي در جهت رشد اقتصادی کشور و اتالف منابع ميگردد (حيدری و
همكاران.)11،33 ،
بخش عمده فعاليتهای بانكي را ميتوان در دو عنوان کلي «تجهيز» و «تخصيص» منابع پولي ،خالصه
نمود .چنانچه يك بانك در بخش تأمين منابع موفق بوده و با ورود به بازار بتواند منابع متنابهي را جمعآوری
نمايد ،نميتوان از آن بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادی کارا و موفق تعبير نمود ،چرا که به موجب اصالت
بانكداری ،بايستي حلقه دوم تكميل گرديده و بخش مصارف نيز همسو و همزمان با رشد منابع ،رشد و
توسعه يابد .اين رشد و توسعه ميبايست هم از بعد کمي و هم از بعد کيفي ارتقاء يابد .در بعد کمي ،بانكي
موفق تلقي ميگردد که بيش از  ۰3درصد و گاهي تا  ۰3درصد از منابع جمعآوری شده را به تسهيالت
اعطايي اختصاص دهد .به لحاظ کيفي نيز عواملي نظير :تنوع جغرافيايي و بخشي ،کيفيت بررسي و نظارت،
پوششها و ضمانتهای مالي و ظرفيتها ی فني و اعتباری و  ...مورد توجه قرار ميگيرد .الجرم بانكها
ميبايست به منظور پاسخگويي به انتظارات و مطالبه های موکالن خويش (سپردهگذاران) و همچنين
اکتساب سود ،بخش عمدها ی از منابع خود را به صورت اعتبارهای اعطايي به مشتريان تخصيص دهند.
شايانذکر است از آنجا که بازارهای سرمايه کشور ما را نيز بايستي از جمله بازارهای مالي کمتر توسعهيافته
تلقي نمود ،اين امر مسئوليت بانكها را دو چندان ميسازد (ابوالحسني.)۹3،۲،
هرچند در زمان اعطای اعتبار بررسيهای الزم از سوی بانك به عمل ميآيد و پس از حصول اطمينان از
توجيهپذيری طرح مورد نظر ،موضوعاتي نظير کششها و ظرفيتهای فني ،مالي و اعتباری متقاضي با دقت
نظر بسياری ارزيابي ميگردد و سپس وثايق مورد نياز دريافت ميگردد .ليكن در موارد متعددی،
دريافتکنندگان اعتبار قادر به ايفای تعهدهای خود در سررسيد مورد نظر نبوده و به همين لحاظ يكي از
اصليترين چالشهای بانك از اين نقطه آغاز ميگردد  .نظر به اهميت اين موضوع در کليه کشورها ،مقامات
نظارتي بانكي بامالحظه کيفيت اعتبارات پرداختي ،وثاق توديع شده و همچنين مدت زمان عدم بازپرداخت
تسهيالت ،مقرراتي را وضع نموده و هر يك تقسيمبندیها و الزاماتي را به منظور کاهش ريسك مربوطه ارائه
نمودهاند .در کشور ما طبقهبندی تسهيالت غير جاری در حال حاضر به شرح ذيل ميباشد:
 تسهيالت جاری (تا دو ماه از سررسيد اصل يا اقساط آن گذشته باشد)
 تسهيالت سررسيد گذشته (بين دو تا شش ماه از سررسيد اصل يا اقساط آن گذشته باشد)
 تسهيالت معوق (بين شش تا هجده ماه از سررسيد اصل يا اقساط آن گذشته باشد)
 تسهيالت مشكوك الوصول (بيش از هجده ماه از سررسيد اصل يا اقساط آن گذشته باشد)
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(بخشنامه شماره / 3 1۲/11/1ب ر مورخ  ۹۰/۲/۲3بانك مرکزی تحت عنوان طبقهبندی داراييها و نحوه
محاسبه ذخيره مطالبه های بانكها و مؤسسه های اعتباری)
بديه ي است عوامل متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهيالت اعطايي نقش خواهند داشت که برخي
از اين عوامل ،فاکتورهای بيروني و متغيرهای کالن اقتصادی نظير نرخ رشد اقتصادط ،نرخ بيكارط،
بحرانهای مالط ،تغيير نرخ ارز ميباشد .برخي ديگر عوامل ماهيتي وام نظير ،نرخ بهره ،ميزان و کيفيت
وثايق دريافتط ،پوششهای بيمهای ،کيفيت رفتاری و اعتباری مشتری و  ...ميباشد و در نهايت برخي عوامل
نيز به کيفيت اعتبارسنج ي بانك ،حجم تسهيالت اعطايي بانك ،تغيير در داراييها و سرمايه بانك ،کيفيت
مديريت و عملكرد مديران بانك ،اندازه بانك در سيستم بانكي و  ...مربوط ميگردد (ابوالحسني.)۹3،۰،
در واقع ميتوان گفت که مطالبه های معوق از طرف گيرندگان تسهيالت ،زاييده دو بخش است :يكي
بخش ارادی و اختياری فرد وامگيرنده بخش ديگر تحت تأثير عوامل خارج از حيطه اختيار وامگيرندگان که
ميتوان به شرايط کالن اقتصادی و مالي نظير تورم ،نرخ ارز ،نرخ سود و...اشاره نمود .اين عوامل در نهايت در
کنار برخي عوامل ديگر نظير عملكرد بانك در اعطای تسهيالت ،نحوه اعتبارسنجي بانك ،حجم تسهيالت
اعطايي بانك ،تغييرها در داراييها و سرمايه بانك و ساير عوامل مختص بانكي مهمترين عوامل موثر بر
مطالبه های غير جاری بانكها را تشكيل ميدهند.
داليل مختلفي برای افزايش مطالبه های غير جار ی در سيستم بانكي توسط پژوهشگران مختلف ذکر
شده است .برخي از پژوهشگران به تأثير عوامل اقتصاد کالن بر نوسان های مطالبه های غير جاری
اشارهکردهاند و برخي نيز به تأثير عوامل مختص بانكي پرداختهاند .با اين حال به نظر ميرسد تحت تأثير هر
دو گروه از اين عوامل قرار ميگيرد.
مقاله حاضر به بررسي عوامل و مؤلفههای مؤثر بر افزايش مطالبات غير جاری در سيستم بانكي کشور
ميپردازد و سؤال اصلي اين مقاله اين است که چه عواملي از بعد اقتصاد کالن و عوامل مختص سيستم
بانكي بر افزايش مطالبات غير جاری در سيستم بانكي تأثير ميگذارند؟
ساختار تحقيق در ادامه بدين قراراست که در بخش دوم ،به بررسي کارهای گذشته و پيشينه تحقيق
ميپردازيم .بخش سوم ،شامل معرفي دادهها ،دوره مطالعه ،اندازه نمونه ،تصريح نمونه و روش تحقيق و بخش
چهارم ،تحليل نتايج و يافتهها ميباشد .فصل پنجم ،به جمعبندی نتايج مرتبط با مقاله و پيشنهادها برای
مطالعه های آينده ميپردازد.
 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظری
مروری بر وضعيت مطالبه های غير جار ی سيستم بانكي بر اساس آمارهای منتشره توسط موسسه عالي
بانكداری ،نشان ميدهد که نسبت مطالبه های غير جاری در سالهای اخير سير صعودی داشته و بخصوص
در فاصله سالهای  ۹۰تا  ۹۹به صورت لجامگسيختها ی افزايش يافته است .به عنوان مثال حجم کل
تسهيالت اعطايي سيستم بانكي در پايان سال  ۹۲رقمي در حدود  130٫1۶۹ميليارد ريال بوده است .که از
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اين ميزان  ۲1٫03۲ميليارد ريال آن معوق گرديده است يعني  1٫0درصد .اين ارقام در پايان سال  ۹۰به
ترتيب  1٫۰012۰۹۲ميلياردريال و  ۲31٫۰3۹ميليارد ريال بوده که نسبت آن نيز در حدود  10٫1درصد
ميباشد .همچنين شاخصهای آماری در پايان سال  ۹۹بيانگر ارقام  ۲201۲2131ميليارد ريال و 1۲۰٫۰1۶
ميليارد ريال ميباشد که نسبتي معادل  ۲3٫0درصد را برای مطالبات غير جاری نشان ميدهد .الزم به ذکر
است در سال  ۹3به علت ساماندهي بخشي از مطالبه های غير جاری بانكها بر اساس بخشنامه مورخ
 ۹۹/۹/1۹بانك مرکزی ،اين ميزان روند نزولي داشته است (نمودار .)1
نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی21.11 , 87 ,
نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی20.32 , 88 ,

نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی15.7 , 89 ,

نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی18.88 , 86 ,

درصد

نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی13.16 , 85 ,
نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی6.48 , 84 ,
نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی6.16 , 83 ,
نسبت مانده مطالبات غیر جاری
به مانده کل تسهیالت اعطایی
سیستم بانکی4.32 , 82 ,
سال

نمودار  .1نسبت مانده مطالبه های غیر جاری سیستم بانکی كشور
در بررسي و ارزيابي ساختار ريسك ترازنامه بانكها ،يكي از عواملي که به ميزان بسيار زيادی مورد توجه
قرار مي گيرد کيفيت تسهيالت اعطايي است .اين امر در ارزيابي و رتبهبندی بانكها توسط مؤسسه های
داخلي و بينالمللي مالك عمل قرار ميگيرد .بررسي عوامل تعيينکننده ريسك اعتباری واقعي يكي از
موضوع های بسيار مهم برای مقام های نظارتي در ارتباط باثبات مالي و مديريت بانك است .راينهارت و
روگوف ( )۲313خاطرنشان ميکنند که افزايش مطالبه های غير جاری ميتواند به عنوان نشانهای از شروع
بحران بانكي باشد .در صورتي که بانكها نتوانند مطالبات غير جاری خود را از حد معيني پايينتر نگاهدارند،
در ارائه تسهيالت بانكي با مشكل روبرو شده و ثبات سيستم بانكي با تهديد مواجه خواهد شد .با افزايش
مطالبه های غير جاری از يك سو بخشي از منابع از چرخه توزيع در بخش مصارف بانك خارج ميگردد و از
ديگر سو با توجه به لزوم تخصيص ذخاير از پيش تعيينشده ،باعث تحميل هزينههای گزاف به بانك
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 11تابستان 1131

خشایار سیدشکری و سمیه گروسی 55 /

مي گردد .از بعد ديگر با توجه به اينكه در نظام بانكداری اسالمي ،بانكها به عنوان يك بنگاه اقتصادی ،بخش
عمدهای از منابع جمعآوری شده را به وکالت از سوی سپردهگذاران به مصارف گوناگون اختصاص ميدهند
چنانچه در تخصيص اين منابع قصوری مرتكب شوند شرعي و قانوني در مقابل موکلين مسئول خواهند بود.
از اين رو در صورتي که بتوان عوامل تبيينکننده مطالبه های معوق را به روشني تعيين نمود ،ابزار کارآمدی
جهت کنترل اين مساله و در نهايت کاهش ريسك در اختيار سيستم بانكي قرار خواهد گرفت.
بنا بر گزارش رئيس بانك مرکزی ،مطالبات معوق بانكها در سال  1031به رقم ۶13هزار ميليارد ريال
رسيده است که  ۹1درصد کل تسهيالت اعطايي و  1۰/0درصد کل منابع سيستم بانكي است.
چنين رقم بزرگي تمامي دستاندرکاران سياسي ،اقتصادی و بانكي را به تكاپو مياندازد تا چارهای
بيانديشد و راهكارهايي اتخاذ نمايند .اين راهكارها بر پايه آسيبشناسي کار و شناخت عوامل برون و درون
سازماني ايجاد مطالبه های معوق بانكهاست .مطالبه های سررسيد شده و معوق از مصاديق بارز ريسك
اعتباری و جزء داراييهای مسالهدار بانكهاست.
حال به آثار منفي مطالبه های غير جاری ميپردازيم .اين مطالبه ها چه تأثيری بر بانكها و بر اقتصاد دارد؟
اين عدم بازپرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانك را تهديد ميکند:
 )1درآمدهای پيشبينيشده در موعد مقرر حاصل نشده و بانك با مشكل تحقق درآمدی مواجه
ميشود.
 )۲مديريت نقدينگي بانك با اختالل مواجه شده و در شرايطي ممكن است بانك مجبور به تأمين مالي
با نرخ های باال شده و يا موجب منفي شدن حساب جاری بانك نزد بانك مرکزی و اجبار به پرداخت
جرائم متعلقه شود که از اين منظر نيز سودآوری بانك تحت تأثير قرار ميگيرد.
 )0طبق استانداردهای حسابداری بانكي ،بانك موظف است که برای مطالبات غير جاری ذخيره در
حسابها منظور نمايد و اين امر سهام داران را از دسترسي به سودهای بانك محروم مينمايد.
 )1هر چه حجم مطالبه های غير جاری بيشتر باشد ،حجم مطالبه های سوخت شده نيز بيشتر
خواهد بود.
 -2-2مطالعه های پیشین
مقاالت بسياری به بررسي ارتباط ميان عوامل اقتصاد کالن و عملكرد سيستم بانكي باکيفيت تسهيالت
بانكها پرداختهاند:
لوزيس  1و همكاران ( )۲311تأثير عوامل اقتصاد کالن و عوامل مختص بانكي بر نسبت مطالبات غير
جاری در بين انواع مختلف وام (مصرفي -تجاری – مسكن) در بانكهای يونان را مورد بررسي قراردادند.
نتايج آنها نشان داد که نسبت مطالبه های معوق به کل تسهيالت اعطايي ( )NPLsبانك با رشد توليد
ناخالص داخلي رابطه منفي داشته و  NPLsوامهای تجاری قوييترين تأثير و وامهای مسكن کمترين تأثير را
از  GDPميگيرند ،درحاليکه نرخ بيكاری ،نرخ سود واقعي و ميزان تسهيالت اعطايي دارای تأثيرهای مثبت
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بر نسبت مطالبه های غير جاری بانكها ميباشند .همچنين کيفيت مديريت به عنوان عامل مختص بانكي
دارای تأثير منفي بر نسبت  NPLsميباشد.
تارون خمرج  )۲333( ۲با استفاده از  Panel Datasetبا مطالعه بر روی تعدادی از بانكهای کشور گوانا،
به بررسي عوامل تأثيرگذار بر روی مطالبه های معوق در بانكهای مورد بحث پرداخت .به اين نتيجه رسيد
که افزايش تورم رابطه مستقيم و افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و حجم تسهيالت اعطايي رابطه منفي با
حجم مطالبه های معوق بانك دارند.
سيدا  ) ۲33۶( 0در مطالعات خويش ارتباط بين مطالبات معوق با عوامل کالن اقتصادی و تجاری را در
 1۰بانــك تجـــاری بنــگالدش مورد بررسـي قرار داده اسـت .ايشـان به استنـاد مطالعـــات
 )۲330( Ranjan & Dhalبه بررسي چگونگي تأثيرپذير ی تسهيالت معوق از سه دسته عوامل بنيادی
ميپردازد :شرايط اعتبار ،اولويتهای ناشي از ريسك اندازه بانك و شوكهای اقتصاد کالن.
در اين مطال عه فرضيه تأثير منفي اندازه بانك و دوره سررسيد وامها در نسبت مطالبه های غير جاری
بانك به اثبات رسيد.
هيپوليته فوفك  ) ۲33۰( ،1موضوع تسهيالت معوق را در تعدادی از کشورهای آفريقای جنوبي مورد
ارزيابي قرار داده است .او با استفاده از روشهای آماری و استفاده از  Panel Dataارتباط معناداری بين رشد
اقتصادی ،تقويت ارزش واقعي پول ،نرخ بهره واقعي ،نرخ بهره بينبانك ي و برخي عوامل اقتصادی ديگر يافته
است .ايشان دريافتند با افزايش توليد ناخالص داخلي و با باالتر رفتن درآمد سرانه مردم ،حجم مطالبه های
معوق بانكها کاهش خواهد يافت .همچنين نرخ واقعي بهره و تورم هرچند در حجم مطالبه های معوق
تأثيرگذار است اما به مراتب در مقايسه با رشد  GDPتأثير کمتری دارد.
به طور خالصه با بررسي کشورهای افريقای جنوبي به اين نتيجه رسيد که بحرانهای اقتصادی اثر
فزاينده و افزايش توليد ناخالص داخلي اثر کاهنده بر نسبت مطالبات غير جاری بانك دارد .نرخ واقعي بهره و
تورم نيز اثر فزاينده بر نسبت مطالبه های غير جاری دارد ،ولي ميزان تأثير آن در مقايسه با تغيير رشد
ناخالص داخلي کمتر است.
گوين و هازمن  )133۶( ۰برای آمريكای التين طي دهه  ،1333به بررسي عوامل اقتصاد کالن که در
بحران بانكي مؤثر بوده است پرداختند .طبق يافتههای آنان ،نرخ بهره داخلي ،تورم انتظاری ،رشد توليد
ناخالص داخلي ،تراز بازرگاني ،درآمد داخلي ،رشد تسهيالت بانكي و نرخ ارز در ميان ساير متغيرها ،دارای
بيشترين محدوديت بر روی توانايي اعطای وام ميباشند .در شرايط حدی ،بدتر شدن عوامل اقتصاد کالن،
معموالً پيشگام بحرانهای بانكي ميباشد.
بابوکك و جانكر )۲33۰( ۶با استفاده از دادههای ماهانه بخش بانكداری کشور چك ( 1330تا ،)۲33۰
از نمونه جامع بدون قيد  VARبرای اندازهگيری تأثير شوك اقتصادی بر روی کيفيت وامها استفاده نمودند.
نسبت تسهيالت معوق به کل تسهيالت به عنوان شاخصي برای کيفيت وامها مد نظر قرار گرفت .طبق نمونه
برازش شده ،روابط قوی ميان کيفيت وامها و برخي متغيرهای اقتصادی بر اساس تابع عكسالعمل آني تأييد
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شد .متغيرهايي نظير بيكاری ،شاخص قيمت مصرفکننده ( ،)CPIتورم و شوكهای ريسك اعتباری ،باعث
افزايش و نرخ ارز حقيقي و  MIمطابق با نظريه ،باعث کاهش مطالبه های معوق ميشدند.
حيدری و همكاران ( )1033اثر شاخصهای کالن اقتصادی بر مطالبه های معوق بانكها را مورد بررسي
قراردادند .بدين ترتيب آنها به بررسي اثر شوكهای کالن اقتصادی بر روی مطالبه های معوق بانكها در
دوره زماني  10۰3لغايت  10۹۰پرداختند .برای اين منظور در وهله اول از نمونه رويكرد خود بازگشتي با
وقفههای توزيعي  )ARDL( ۰استفاده کردند .طبق نمونههای برازش شده ،تأثير شوك متغيرهای اقتصادی که
از اجرای سياستهای پولي و مالي نظير تورم ،رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت ،حجم نقدينگي و نرخ
سود تسهيالت به ترتيب -به وجود ميآيد -دارای بيشترين تأثيرها بر روی مطالبه های معوق سيستم بانكي
نسبت به ساير متغيرهای کالن اقتصادی هستند.
هاشمينودهي ،مير مجتبي ( )10۰۰به بررسي علل ايجاد مطالبه های معوق و سررسيد گذشته بانك
مسكن طي دوره  10۶۰لغايت  10۰۶پرداختهاند .در اين تحقيق مواردی همچون درست عمل نكردن
بانكها در اعطای تسهيالت به متقاضيان ،عدم بررسي صحيح صالحيت متقاضيان ،عدم نظارت بر تسهيالت
اعطائي و برخي فاکتورهای اقتصادی نظير :تورم ،تفاوت نرخ سود تسهيالت اعطايي و نرخ بهره بازار و  ...را به
عنوان عوامل افزايش نسبت مطالبه های غير جاری ارزيابي نموده است .ايشان با استفاده از روش کتابخانهای
و پرسشنامها ی کليه شعب تحت پوش مناطق را در يك دوره  1۲ساله بررسي نموده و با استفاده از
همبستگي و رگرسيون فرضيههای :الف توسعه سيستم اجرايي بانك مسكن متناسب با توسعه شبكه آن
نبوده است در نتيجه نسبت مطالبه های غير جاری افزايش يافته است و ب :واقعيتهای اقتصادی جامعه
نظير تورم ،تفاوت نرخ سود تسهيالت بانكي و نرخ بهره بازار منجر به تأخير در پرداختهای مشتريان به
بانك گرديده است را مورد آزمون قرار داده و اثبات نموده است.
ابوالحسني ( )10۹3به بررسي روند نسبت مطالبه های غير جاری ارزی در بانك توسعه صادرات ايران در
فاصله سالهای  10۹۹ - 10۹0و با تاکيد بر عوامل درون سازماني و برونسازماني پرداخته است .ايشان به
بررسي اثر تحريم های بانكي و نوسان های برخي متغيرهای اقتصادی بر حجم مطالبه های معوق ارزی بانك
توسعه صادرات ايران پرداخته و رابطه منفي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ واقعي ارز و عدم رابطه
معني دار بين برخي متغيرها نظير تورم ،حجم تسهيالت اعطايي و اندازه بانك با نسبت مطالبه های غير
جاری را برآورد نموده است.
در مقاله حاضر ،طبق مطالعه لوزيس و همكاران ( )۲311ميخواهيم به بررسي تأثير عوامل اقتصاد کالن
(تورم و رشد توليد ناخالص داخلي) و عوامل مختص بانكي بر نسبت مطالبه های غير جاری به کل تسهيالت
اعطايي ( )NPLsدر بين بانكهای ايران بپردازيم.
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 -۳متدولوژی و مدل
 -1- 0دادهها ،دوره مطالعه و اندازه نمونه
تحقيق حاضر ،تحقيق تجربي در حوزه تحقيق های اثباتي و مبتني بر اطالعات واقعي گذشته مي باشد.
به منظور بررسي فرضيه های تحقيق و با توجه به ماهيت اطالعات و دادهها که مبتني بر اطالعات واقعي
گذشته و از نوع سریهای زماني ميباشد ،روش تحقيق علي  -مقايسهای (يا پس رويداد) و رگرسيون خطي
چند متغيره با استفاده از دادههای پانل ميباشد.
در اين تحقيق از متغيرهای رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش تورم به عنوان متغيرهای کالن
اقتصادی برای نشان دادن تأثير شرايط اقتصاد کالن بر نسبت مطالبه های غير جاری بانكها استفاده
ميشود .همچنين از متغيرهای اندازه بانك ،کيفيت مديريت و خطر اخالقي ،به عنوان عوامل مختص سيستم
بانكي استفاده شد.
قلمرو زماني تحقيق از سال  10۹۲تا سال  10۹3و قلمرو مكاني ،بانكهای تخصصي و تجاری در ايران
که دارای دادههای مورد نظر برای تحقيق طي دوره  ۹ساله منتخب ميباشند .قلمرو موضوعي نيز بررسي
عوامل موثر بر افزايش مطالبه های غير جاری در بانكهای ايران ميباشد.
اطالعات مورد نياز تحقيق از طريق پايگاه داده بانك مرکزی و صورتهای مالي بانكها استخراج و مورد
بررسي قرار گرفت.
 -2-۳متغیرهای مطالعه
8

نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده كل تسهیالت اعطایی  :اين نسبت از تقسيم مجموع
مانده مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول بر مانده کل تسهيالت اعطايي به دست
ميآيد.اين نسبت نشاندهنده کيفيت تسهيالت اعطايي بانكهاست.
كیفیت مدیریت( :9بازده داراييها) که از تقسيم سود خالص بر جمع داراييها به دست ميآيد.
عملكرد مديران ميتوان از فعاليتها ی تحقيق و توسعه ،برنامه آموزشي ،نوآوری و خالقيت ،اخذ استانداردها،
نداشتن تعهدهای معوق ،سودآوری سازمانها و  ...به دست آورد .چنانچه انتخاب و انتصاب مديران و
کارشناسان اعتباری بر مبنای ظرفيت ،توانمندی ،تخصص و عملكرد صورت پذيرد ،کيفيت تسهيالت اعطايي
افزايش مييابد.
کيفيت مديريت به عملكرد و مهارت مديران بانك در سودآوری و بازدهي بيشتر اشاره دارد.
اندازه بانک :10که از تقسيم کل داراييهای هر بانك بر کل داراييهای سيستم بانكي به دست ميآيد.
فرض بر آن است بانكهای بزرگتر دارای تشكيالت ،آييننامهها و ضوابط مدون تری هستند و اين امر باعث
ميشود اعطای اعتبارهای مديريت شده صورت پذيرد و در نتيجه حجم کمتری از اعتبارها معوق گردد.
خطر اخالقی :11که از نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده بانكها به دست ميآيد.

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 11تابستان 1131

خشایار سیدشکری و سمیه گروسی 311 /

در نظام اعتباری چون منابع بانك بيشتر متعلق به سپردهگذاران بوده و بانك به عنوان وکيل و امين
مردم منابع مزبور را در اختيار متقاضيان قرار ميدهد ،شناخت بانكداران درباره متقاضيان تسهيالت به
توانايي بازپرداخت تسهيالت دريافتي ،عملكرد و پيشينه ی فعاليت آنان قبل از موافقت و اعطای تسهيالت
اهميت بسزايي دارد .به عالوه اهميت دستيابي به اطالعات درباره متقاضي تسهيالت تنها به مرحله قبل از
عقد قرارداد محدود نميشود ،بلكه نحوه اجرای مطلوب مفاد قرارداد ،نظارت بر نحوه مصرف تسهيالت و
کيفيت اجرا و مديريت پروژه پس از عقد آن نيز را در بر ميگيرد .بهعالوه عدم اطالع بانك از نحوه استفاده
از وام در مراحل گوناگون منجر به عدم سوددهي ،غيرکارايي پروژه و يا محل مصرف تسهيالت گرديده و
متضمن خطر جدی عدم بازپرداخت وام خواهد بود .اين امر باعث ميشود تا بانكها مجبور به تأمين مالي
مجدد پروژهها شده و بيش از توان اعتباری ،تسهيالت پرداخت نمايد .شايسته است کارگزاران اعتباری در
استفاده هرچه اصولي تر از منابع و کاستن خطرات احتمالي کوشا باشند.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  :1۲رشد ت وليد ناخالص داخلي به تعبير ساده عبارت است از افزايش
توليد يك کشور در يك سال خاص در مقايسه با قيمت آن در سال پايه .در سطح کالن ،افزايش توليد
ناخالص ملي ( )GNPيا توليد ناخالص داخلي ( ) GDPدر سال مورد بحث به نسبت قيمت آن در يك سال
پايه ،رشد اقتصادی محسوب ميشود .ه رگاه رشد توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد درآمد سرانه هم باالتر
بوده و توان پرداخت اشخاص نيز افزايش خواهد يافت.
تورم  :10از نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول ،درآمدهای پولي و يا قيمت است .تورم،
روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمتها در اقتصاد است.
 -۳-۳فرضیه ها
مقاله حاضر درصدد بررسي عوامل موثر بر افزايش مطالبه های غير جاری در نظام بانكي ايران است .با توجه
به اين مقدمه فرضيههای اين مقاله به صورت زير مطرح شد:
فرضیه اول :رشد توليد ناخالص داخلي ،اثر منفي بر نسبت مانده مطالبه های غير جاری به مانده کل
تسهيالت اعطايي بانكها دارد.
فرضیه دوم :افزايش تورم ،اثر مثبت بر نسبت مانده مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي
بانكها دارد.
فرضیه سوم :باال بردن کيفيت مديريت از طريق باال بردن بازده داراييهای بانك با نسبت مانده مطالبه های
غير جاری بانكها به مانده کل تسهيالت اعطايي رابطه منفي دارد.
فرضیه چهارم :اندازه بانك از طريق افزايش نسبت کل دارايي بانك به کل دارايي سيستم بانكي ،با نسبت
مانده مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي بانكها ،رابطه منفي دارد.
فرضیه پنجم :خطر اخالقي در بانكها از طريق افزايش نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده بانكها ،با نسبت
مانده مطالبه های غير جاری بانكها به مانده کل تسهيالت اعطايي رابطه مثبت دارد.
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 -۴-۳روش انجام پژوهش و روش گردآوری دادهها
اين تحقيق از نظر روش ،جزء تحقيق های همبستگي است که رابطه بين متغيرها بر اساس هدف تحقيق،
تحليل ميگردد.
دادههای اطالعاتي مرتبط با بانكها (کل تسهيالت اعطايي ،مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول ،جمع داراييها ،سود خالص و ميزان سپردهها) از اطالعات منتشره توسط موسسه عالي
بانكداری ايران و اطالعات مربوط به متغيرهای کالن اقتصادی (نرخ تورم و رشد توليد ناخالص داخلي) از
نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانك مرکزی استخراج شده است.
برای محاسبه متغيرها و پردازش آنها از نرمافزارهای صفحه گسترده  Excelکمك گرفته شده است.
 -۵-۳روش تحلیل دادهها
در اين مقاله رابطه بين شاخص های مختص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر اخالقي) و
متغيرهای کالن اقتصادی (رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم) با نسبت مطالبه های غير جاری به کل
تسهيالت اعطايي در بانكها با استفاده از تحليلهای رگرسيوني ترکيبي و تلفيقي به صورت زير بررسي شده
است بر اساس مطالعه لويزيس  11و همكاران ( )۲313روش تحقيقي که به کار گرفته شد رگرسيون خطي
چند متغيره با استفاده از دادههای پانل (مدل )1ميباشدl:
()1

NPLi,t=β0+β1GDPi,t+β2Infi,t+β3MQi,t+β4Size i,t+β5MHi,t+εi,t

که در آن:
 :NPLi,tنسبت مطالبه های غير جاری به کل تسهيالت اعطايي
1۶
 :GDPi,tرشد توليد ناخالص داخلي
1۰
 :Infi,tتورم
1۹
 :MQi,tکيفيت مديريت
 :Sizei,tاندازه بانك
13
 :MHi,tخطر اخالقي

1۰

به علت قابليتهای مورد نظر از روشهای مطرحشده آماری ،نرمافزار  Eviews6برای تجزيه و تحليل
اطالعات انتخاب شده است.

فصلنامـه علوم اقتصادی
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 -۴تحلیل نتایج
 -1-۴بررسی آمار توصیفی متغیرها
نتايج (جدول  )1نشان ميدهد که به طور متوسط  1۰درصد کل تسهيالت اعطايي در بانكهای مورد
بررسي در طي دوره 10۹۲لغايت  10۹3را مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول تشكيل
ميدهد .همچنين در دوره مورد بررسي ،متوسط رشد توليد ناخالص داخلي  ۰درصد و متوسط نرخ تورم 1۰
درصد است .ميانگين کيفيت مديريت که با بازده داراييها نشان داده شده است ،برابر تقريباً  ۲درصد است .
به عب ارت ديگر متوسط نسبت سود خالص به جمع داراييها برابر  ۲درصد است .متوسط نسبت جمع
داراييهای هر بانك به کل داراييهای بانكهای مورد بررسي که نشان دهنده اندازه بانك است برابر  ۰درصد
است .متوسط نسبت کل تسهيالت به کل سپردهها که نشاندهنده خطر اخالقي است برابر  13۹درصد است
که نشان ميدهد بانكهای مورد بررسي تقريباً  ۹درصد بيشتر از سپرده های مشتريان ،تسهيالت اعطايي
داشته اند .با توجه به انحراف معيار متغيرهای مورد بررسي ،بيشترين پراکندگي مربوط به خطر اخالقي
( )./3۲۹و کمترين پراکندگي مربوط به کيفيت مديريت (بازده داراييها) ( )3/.۲۲است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
نسبت مجموع مطالبات
سررسید گذشته ،معوق و
مشکوكالوصول به كل
تسهیالت اعطایی

رشد تولید
ناخالص

نرخ تورم

داخلی

كیفیت
مدیریت

اندازه بانک

خطر
اخالقی

نماد
ميانگين

NPLs

GDP

Inf

MQ

Size

MH

./1۰0۰۰۶

./3۰۰333

1۰/10۰۰3

./31۰۹33

./3۶۶۶۶۰

1/3۰۰۹۶0

ميانه

./1۰۶۰۹3

./3۶3333

11/13333

./333۰۲۰

./3131۰1

./۹30۰3۰

ماکزيمم

./۹11۹۰۹

./133333

۲۰/13333

۰/1۶1310 ./3۲11301 ./1۹۲۹۶1

مينيمم

./333333

./313333

13/۹3333

./31۰311

./331۹۰۶

3/311000

انحراف معيار

./1۲۶۹۶۰

./3۲۰13۰

./3103۶۰

./3۲۲1۰1

./3۶01۰۰

./3۲۰۶30

چولگي
کشيدگي

1/۰۲۲۰۶۰
3/3۰۶۲۲۹

-./33۶333
۲/۰۶۶133

1/۲۰۶10۶
0/۶330۰1

۲/3۲1۹03 ./۹۹۶۰۲3 1/0۰۲1۲۲
11/101۹1 ۲/۶۶111۰ ۲3/۹113۶

تعداد بانك-سال

1۲3

1۲3

1۲3

1۲3

1۲3

1۲3

منبع :يافتههای اين پژوهش

 -2-۴بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ضريب همبستگي شدت رابطه و نيز نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) را نشان ميدهد و ريشه دوم ضريب
تعيين است .بنابراين ضريب همبستگي ميتواند مثبت يا منفي باشد و همواره بين  1و  -1است.
فصلنامـه علوم اقتصادی
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همبستگي بين متغيرهای پژوهش در جدول  ۲نشان داده شده است .نتايج مربوط به همبستگي نشان ميدهد که
همبستگي بين نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي به
عنوان متغير وابسته در اين تحقيق با رشد توليد ناخالص داخلي ،منفي و معنيدار ( )-3/1۰3و با نرخ تورم ،مثبت و
معنيدار ( )3/1۲۰است .همچنين بين نسبت مجموع مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي با متغيرهای خاص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر اخالقي) همبستگي معنيداری وجود
ندارد .نتايج نشان ميدهد که بين اندازه بانك باکيفيت مديريت ( )-3/03۲و خطر اخالقي ( )-3/1۹1رابطه
منفي و معنيدار وجود دارد.
جدول  -2همبستگی بین متغیرهای پژوهش
نسبت مجموع
مطالبات سررسيد
رشد توليد
گذشته ،معوق و
ناخالص نرخ تورم
مشكوكالوصول به
داخلي
کل تسهيالت
اعطايي
نسبت مجموع مطالبه های سررسيد
گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي

**

-3/1۰3

1

3/331

سطح معنيداری
**

رشد توليد ناخالص داخلي

-3/1۰3

سطح معنيداری

3/331

1

کيفيت
مديريت

اندازه بانك

خطر اخالقي

*

3/31۰

3/3۲۹

3/31۰

3/31۶

3/۹۰1

3/۰۶0

3/۹۰1

3/1۲۰

-./۲۰۰

-./3۲1

3/330

-./3۲۰

3/33۲

./۹1۶

3/3۰0

./۰۰1

نرخ تورم

*

3/1۲۰

-./۲۰۰

1

سطح معنيداری
کيفيت مديريت

3/31۶
-3/31۰

./33۲
-./3۲1

3/33۶

سطح معنيداری

3/۹۰1

3/۹1۶

3/31۹

3/33۶

3/331

3/31۹
1

3/331
-3/03۲

**

اندازه بانك

-3/3۲۹

3/330

3/331

-3/03۲

سطح معنيداری

3/۰۶0

3/3۰0

3/331

خطر اخالقي

3/31۰

-./3۲۰

3/31۰

3/1۲۶

3/1۰1
3/۹۰0
3/۰۰1
3/۹۰1
سطح معنيداری
** معنيداری در سطح  1درصد * معنيداری در سطح  ۰درصد

فصلنامـه علوم اقتصادی
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-3/31۰
3/۹۰0
3/1۲۶
3/1۰1
*

-3/1۹1

1

3/31۰
*

-3/1۹1
3/31۰

1
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 -۳-۴بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
آزمون ريشه واحد مربوط به سری های زماني ،پايايي متغيرها را با استفاده از يك معادله بررسي ميکند.
لوين و لين)133۲(۲نشان دادند که در داده های ترکيبي ،استفاده از آزمون ريشه واحد مربوط به اين دادهها،
دارای قدرت آزمون بيشتری نسبت به استفاده از آزمون ريشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است.
لوين و لين ( )133۲آزمون ريشه واحد را به صورت مدل  ۲ارائه کردهاند:
(مدل )۲
X i ,t  i X i ,t 1  t   i   i ,t
i =1 ,۲,0,…,N
t =1 ,۲,0,…,T

که در آن  Nتعداد مقطعها T ،دوره زماني i ،پارامتر خود همبسته برای هر مقطع  ،اثر زمان i ،ضريب
ثابت برای هر مقطع و  itجمالت اختالل با توزيع نرمال است.
اين آزمون بر اساس آزمون ديكي -فولر تعميميافته به صورت مدل  0در نظر گرفته شده است:
(مدل )0
X i ,t  j   i ,t

li

ij


j 1

X i ,t   i X i ,t 1   t   i 

که در اين رابطه  liطول وقفه است.
آزمون  LLآزمون ترکيبي آزمون ديكي -فولر تعميميافته در حالت وجود روند زماني است .اين آزمون در
حالت ناهمگني مقطعها و ناهمساني واريانسهای جمله های اختالل ،دارای قدرت بااليي است.
۲3
نتايج پايايي متغيرهای پژوهش در جدول  0ارائه شده است .بر اساس آزمونهای ريشه واحد از نوع
آزمون ديكي-فولر تعميميافته  ۲1چون مقدار  P-Valueکمتر از  %۰بوده است ،کل متغيرهای وابسته و
مستقل پژوهش در طي دوره پژوهش در سطح  ۲۲پايا بودهاند .پايايي بدين معني است که ميانگين و واريانس
متغيرها در طول زمان و کوواريانس متغيرها بين سالهای مختلف ثابت بوده است.
جدول  -۳آزمون پایایی در سطح متغیرهای مورد بررسی
نسبت مجموع مطالبات سررسيد گذشته ،مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي
رشد توليد ناخالص داخلي
نرخ تورم
کيفيت مديريت
اندازه بانك
خطر اخالقي
منبع :يافتههای اين پژوهش
فصلنامـه علوم اقتصادی
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 -۴-۴آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :رشد توليد ناخالص داخلي ،اثر منفي بر نسبت مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت
اعطايي بانكها دارد.
فرضیه دوم :افزايش تورم ،اثر مثبت بر نسبت مانده مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي
بانكها دارد.
فرضیه سوم :باال بردن کيفيت مديريت از طريق باال بردن بازده داراييهای بانك با نسبت مانده مطالبات
غير جاری بانكها به مانده کل تسهيالت اعطايي بانكها رابطه منفي دارد.
فرضیه چهارم :اندازه بانك از طريق افزايش نسبت کل دارايي بانك به کل دارايي سيستم بانكي ،با نسبت
مانده مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي بانكها ،رابطه منفي دارد.
فرضیه پنجم :خطر اخالقي در بانكها از طريق افزايش نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده بانكها ،با نسبت
مانده مطالبه های غير جاری بانكها به مانده کل تسهيالت اعطايي بانكها رابطه مثبت دارد.
ابتدا فرضيه های اول و دوم به طور جداگانه با مدل رگرسيوني ( )1آزمون شده و سپس فرضيههای سوم،
چهارم و پنجم با استفاده از مدل رگرسيوني ( )۲آزمون شده است.
NPLi,t=β0+β1GDPi,t+β2Infi,t+εi,t
مدل ()1-1
مدل ()1-۲

NPLi,t=β0+β1GDPi,t+β2Infi,t+β3MQi,t+β4Size i,t+β5MHi,t+εi,t

ابتدا مدل ( )1-1برازش مي شود .برای انتخاب نوع مدل ابتدا بايد ديد استفاده از مدل  Pooledبهتر است
يا مدل اثرات ثابت ،که اين امر با آزمون چاو (يا آزمون  Fمقيد) صورت ميگيرد .در اين آزمون ،فرض صفر و
مقابل آن به صورت زير ارائه ميشود:
مدل  = Pooledتمام عرض از مبدأها باهم برابرند.
مدل اثرات ثابت = حداقل يكي از عرض از مبدأها با بقيه متفاوت است.
نتايج آزمون چاو برای مدل ( )1-1در جدول 1نشان داده شده است.
جدول  .۴نتایج آزمون چاو برای مدل ()1-1
آزمون اثرهای ثابت مقطعی
درجه آزادی

سطح معنیداری

آزمون اثرها

آماره

آماره F

۶/.۹۶3۰1۰

()112130

3/3331

آماره کای-اسكوئر

۰3/3۰3۰۲۰

11

3/3331

منبع :يافتههای اين پژوهش
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همان طور که مشاهده ميشود ،فرضيه صفر مبني بر برابری عرض از مبدأها رد ميشود .بنابراين ،در اين
مرحله مدل اثرهای ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب ميگردد .حال ميبايست مدل اثره ثابت در برابر مدل
اثرهای تصادفي آزمون گردد .برای اين کار از آزمون هاسمن  ۲0استفاده ميشود.
در اين آزمون ،فرض صفر و مقابل آن به صورت زير ارائه ميشود:
مدل اثرهای تصادفي = بين اثرات فردی و متغيرهای توضيحي همبستگي وجود نداردH0: .
مدل اثرات ثابت = بين اثرهای فردی و متغيرهای توضيحي همبستگي وجود داردH1: .
نتايج آزمون هاسمن برای مدل ( )1- 1در جدول  ۰نشان داده شده است.
جدول  -۵نتایج آزمون هاسمن برای مدل ()1-1
آزمون اثرها تصادفی مقطعی
آزمون

آماره كای-اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

تصادفي زماني

3/33311۰

۲

./3۰00

منبع :يافتههای اين پژوهش

همان طور که مشاهده مي شود ،فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين اثرات فردی و متغيرهای
توضيحي رد نميشود .بنابراين مي بايست برای برآورد مدل دوم از روش اثرهای تصادفي استفاده نمود .نتايج
برآورد مدل ( )1-1در جدول  ۶نشان داده شده است.
جدول  -۶نتایج برآورد مدل ()1-1
متغير وابسته :نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي
روش :حداقل مربعات با دادههای پانل
دوره زماني10۹3-10۹۲ :

تعداد بانك1۰ :

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

ضريب ثابت

3/13۹1۲۲

3/30۰1۶۹

۲/۹30۰3۰

3/331۰

رشد توليد ناخالص داخلي

-3/3۲3۰1۰

./331۹01

-1/۲11۰31

3/33331

3/0۹۹3۹3

3/1۹111۰

۲/330۰۹1

3/31۰1

نرخ تورم
2

ضريب تعيين ( )R

3/1۰۰101

ضريب تعيين ( )R2تعديل شده
آماره F

3/1103۲۹
13/303۰1

سطح

3/333311

معنيداری آماره F

1/3۶۰1۲۲

آماره دوربين واتسون

منبع :يافتههای اين پژوهش
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نتايج حاصل از رگرسيون زماني قابلاتكاست که رگرسيون برازش شده در کل معنيدار باشد .برای
معني دار بودن رگرسيون از تحليل واريانس (آزمون  )Fاستفاده ميشود .اين کار با استفاده از آماره  Fبا
فرضهای زير صورت ميگيرد:
معادله رگرسيون معنيدار نيست
H0 : 1   2     k  0
معادله رگرسيون معنيدار است

H1 :  i  0 : i  1,2,, k

چنانچه در سطح اطمينان ( %3۰خطای  ) =%۰آماره  Fمحاسبهشده از معادله رگرسيون کوچكتر از
مقدار  Fبه دست آمده از جدول باشد فرض  H 0را نمي توان رد کرد و در غير اين صورت  H 0رد ميشود.
واضح است که در صورت رد شدن  ، H 0معادله رگرسيون معنيدار خواهد بود.
مطابق با دادههای جدول  ۶نظر به اينكه سطح معنيداری آماره  )3/...11( Fکمتر از  3/.۰است،
بنابراين مي توان گفت شاخص نيكويي برازش مدل ،يعني آماره  Fمعنيدار است و در نتيجه رگرسيون
معني دار است .معنادار بودن آماری به اين معناست که همبستگي محاسبهشده ،با درجه معيني از اطمينان،
با صفر تفاوت دارد .چنانچه ضريب همبستگي محاسبهشده به طور معني داری با صفر تفاوت نداشته باشد،
بايد فرض کرد که بين متغيرهای مورد مطالعه همبستگي وجود ندارد ،يا اينكه اندازه نمونه انتخابشده به
اندازه کافي برای نشان دادن اين همبستگي بزرگ نيست .مشاهده گرديد که در کل ،معادله رگرسيون قابل
برآورد است .برای آزمون استقالل دادهها از آماره دوربين واتسون استفاده شد .به طور کلي آزمون دوربين
واتسون همبستگي سريالي بين باقيماندههای رگرسيون را آزمون مينمايد .در اين مدل مقدار اين آماره
تقريباً برابر  1/3۶۰است که نشان ميدهد همبستگي بين ماندههای متوالي وجود ندارد.
ضريب تعيين ،معرف ميزان تغييرپذيری در متغير وابسته است که ميتوان به وسيله رگرسيون آن را
توضيح داد .در واقع ضريب تعيين ،يك مالك برای قدرتمند بودن رابطه خطي است و مقدار آن برابر است با
نسبت تغييرهای توجيه شده توسط مدل به تغييرهای کل و هرچه مقدار آن به  1نزديكتر باشد ،رابطه
قوی تری بين متغيرهای مستقل و وابسته وجود دارد.
با توجه به جدول  ۶ضريب تعيين تعديلشده تقريباً برابر  3/110است .ضريب تعيين نشان ميدهد
تقريباً  11درصد از تغييرهای متغير وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي) را مي توان به وسيله متغيرهای مستقل متغيرهای کالن اقتصادی
(رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم) توضيح داد .بنابراين متغيرهای مستقل 11 ،درصد از نسبت مجموع
مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي را پيشبيني ميکنند.
با توجه به ارقام منعكس در جدول ،اعداد زير ستون معناداری ،احتمال آن را نشان ميدهد که هر
ضريب  βبرابر صفر باشد .برای معنادار بودن ضريب کافي است مقدار اين احتمال با سطح معنادار مورد نظر
(در اينجا  ) 3/.۰مقايسه شود .اگر اين احتمال کمتر از سطح معناداری  3/.۰باشد ،نتيجهگيری ميشود که
ضريب معنادار است.
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طبق جدول  ۶با توجه به ضرايب رگرسيوني بين رشد توليد ناخالص داخلي با نسبت مجموع مطالبه
های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه منفي و معني دار وجود دارد.
اين بدين معني است که هر چه رشد اقتصا دی کشور بيشتر باشد درآمد سرانه افزايشيافته و قدرت
بازپرداخت اشخاص افزايش مييابد .در نتيجه نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي در نظام بانكي کشور کاهش مي يابد و برعكس .همچنين بين نرخ
تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه
مثبت و معني دار وجود دارد .اين بدين معني است که هر چه تورم در کشور افزايش مييابد ،توان مردم برای
بازپرداخت تسهيالت کاهشيافته و نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به
کل تسهيالت اعطايي نيز افزايش مييابد و برعكس.
بنابراين فرضيههای اول و دوم پذيرفته شد يعني ،بين رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم
(شاخصهای کالن اقتصادی) با نسبت مجموع مطالب هايه سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي رابطه معنيداری وجود دارد.
در اين قسمت مدل ( )۲-1برازش ميشود .برای انتخاب نوع مدل ابتدا آزمون چاو (يا آزمون  Fمقيد) صورت
ميگيرد که نتايج آن در جدول  ۰نشان داده شده است.
جدول  -۷نتایج آزمون چاو برای مدل ()2-1
آزمون اثرهای ثابت مقطعی
آزمون اثرها

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

آماره F

۶/33۹۰۲۰

()11،133

3/33331

آماره کای-اسكوئر

۹1/131۶۰0

11

3/33331

منبع :يافتههای پژوهش

همان طور که مشاهده ميشود ،فرضيه صفر مبني بر برابری عرض از مبدأها رد ميشود .بنابراين ،در اين
مرحله مدل اثرهای ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب ميگردد .مدل اثرهای ثابت در برابر مدل اثرهای
تصادفي با آزمون هاسمن بررسي و نتايج برای مدل ( )۲-1در جدول  ۹نشان داده شده است.
جدول  -8نتایج آزمون هاسمن برای مدل ()2-1
آزمون اثرات تصادفی مقطعی
آزمون

آماره كای-اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

تصادفي زماني

3/333۰۶۰

۲

./3۹۰1

منبع :يافتههای اين پژوهش
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همان طور که مشاهده مي شود ،فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين اثرهای فردی و متغيرهای
توضيحي رد نميشود .بنابراين ميبايست برای برآورد مدل ( ) ۲-1از روش اثرهای تصادفي استفاده نمود.
نتايج برآورد مدل ( )۲-1در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  -9نتایج برآورد مدل ()2-1
متغير وابسته :نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي
روش :حداقل مربعات با دادههای پانل
دوره زماني10۹3-10۹۲ :

تعداد بانك1۰ :

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

ضريب ثابت

3/1013۰۲

3/3۰131۰

۲/1۹3۲3۰

3/311۶

رشد توليد ناخالص داخلي

- 3/3۲3۰1۹

3/33۲3۹1

۶/۹۰13۲1

3/33331

نرخ تورم

-3/0۹۶0۹۹

3/1۶۲۰۶۹

۲/0۰۶۰۹0

3/3131

کيفيت مديريت

3/3۲0۶۶0

3/1۶3331

3/3۰301۹

3/3۰33

اندازه بانك

- 3/۲۶0۶11

3/0۰۲۰0۰

-3/۰1۰003

3/1۰۶1

- 3/33۰11۰

3/31۹0۹3

-3/13۰333

3/۶۹۶۲

خطر اخالقي
ضريب تعيين ()R2

3/1۶۰3۲3

ضريب تعيين ( )R2تعديل شده

3/1۲300۹

آماره F

1/۰0۰۰1۶
3/333۹۲۹

سطح

معنيداری آماره F

آماره دوربين واتسون

3/3۹۶۰۰3
منبع :يافته های پژوهش

مطابق با دادههای جدول  3نظر به اينكه سطح معنيداری آماره  )3/...۹۲۹( Fکمتر از  3/.۰است،
بنابراين مي توان گفت شاخص نيكوی برازش مدل ،يعني آماره  Fمعنيدار است و در نتيجه رگرسيون
معنيدار است .آماره دوربين واتسون تقريباً برابر  1/3۹۰است که نشان ميدهد همخطي بين ماندههای
متوالي وجود ندارد.
با توجه به جدول  3ضريب تعيين تعديلشده تقريباً برابر  3/1۲3است .ضريب تعيين نشان ميدهد
تقريباً  10درصد از تغييرهای متغير وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي) را مي توان به وسيله متغيرهای مستقل متغيرهای کالن اقتصادی
(رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم ) و متغيرهای خاص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر
اخالقي) توضيح داد.
طبق جدول  3با توجه به ضرايب رگرسيوني مانند مدل ( )1-1بين رشد توليد ناخالص داخلي با نسبت
مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه منفي و
فصلنامـه علوم اقتصادی
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معني دار وجود دارد .همچنين بين نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد .نتايج برازش مدل ( )۲- 1نشان
ميدهد که هيچ يك از متغيرهای خاص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر اخالقي) با نسبت مجموع
مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه معنيداری ندارد.
بنابراين فرضيه های سوم ،چهارم و پنجم پذيرفته نشد يعني ،بين کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر
اخالقي (متغيرهای خاص بانك) با نسبت مجموع مطالب هايه سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به
کل تسهيالت اعطايي رابطه معنيداری وجود ندارد.
عالوه بر نتايج حاصل از برآوردها ،آمار توصيفي متغيرهای مورد بررسي نشان داد که به طور متوسط 1۰
درصد کل تسهيالت اعطايي در بانكهای مورد بررسي در طي دوره  10۹3- 10۹۲را مطالبه های سررسيد
گذشته ،معوق و مشكوكالوصول تشكيل ميدهد .همچنين در دوره مورد بررسي ،متوسط رشد توليد
ناخالص داخلي  ۰درصد و متوسط نرخ تورم  1۰درصد است .ميانگين کيفيت مديريت که با بازده داراييها
نشان داده شده است برابر تقريباً  ۲درصد است؛ به عبارت ديگر متوسط نسبت سود خالص به جمع داراييها
برابر  ۲درصد است .متوسط نسبت جمع داراييهای هر بانك به کل داراييهای بانكهای مورد بررسي که
نشاندهنده اندازه بانك است برابر  ۰درصد است .متوسط نسبت کل تسهيالت به کل سپردهها که
نشاندهنده خطر اخالقي و برابر  13۹درصد است که نشان ميدهد بانكهای مورد بررسي تقريباً  ۹درصد
بيشتر از سپردههای مشتريان ،تسهيالت اعطايي داشتهاند.
نتايج مربوط به همبستگي نشان داد که همبستگي بين نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته،
معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي به عنوان متغير وابسته در اين تحقيق با رشد توليد ناخالص
داخلي ،منفي و معنيدار ( )-3/1۰3و با نرخ تورم ،مثبت و معنيدار ( )3/1۲۰است .همچنين بين نسبت
مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي با متغيرهای خاص
بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر اخالقي) همبستگي معنيداری وجود ندارد.
نتايج حاصل از برازش مدل ( ) 1برای بررسي رابطه بين متغيرهای کالن اقتصادی (رشد توليد ناخالص
داخلي و نرخ تورم) با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت
اعطايي نشان داد که تقريباً  11درصد از تغييرهای متغير وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسيد
گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي) را ميتوان به وسيله متغيرهای مستقل
شاخصهای کالن اقتصادی (رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم) توضيح داد.
با توجه به ضرايب رگرسيوني مدل ( )1-1بين رشد توليد ناخالص داخلي با نسبت مجموع مطالبه های
سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه منفي و معنيدار وجود دارد .اين
بدين معني است که هر چه رشد اقتصادی کشور بيشتر باشد در نتيجه نسبت مجموع مطالبه های سررسيد
گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي در نظام بانكي کشور کاهش مييابد و برعكس.
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همچنين بين نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي بانكها رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .اين بدين معني است که هر چه تورم در کشور
افزايش مييابد ،نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت
اعطايي نيز افزايش مييابد و برعكس.
بنابراين فرضيههای اول و دوم پذيرفته شد يعني ،بين رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم
(شاخصهای کالن اقتصادی) با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي بانكها رابطه معنيداری وجود دارد.
نتايج حاصل از برازش مدل ( ) ۲-1برای بررسي رابطه بين متغيرهای کالن اقتصادی (رشد توليد
ناخالص داخلي و نرخ تورم) و متغيرهای خا ص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر اخالقي) با نسبت
مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي بانكها نشان داد
تقريباً  10درصد از تغييرهای متغير وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي) را مي توان به وسيله متغيرهای مستقل متغيرهای کالن اقتصادی
( رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم ) و متغيرهای خاص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر
اخالقي) توضيح داد.
ضرايب رگرسيوني مدل ( ) ۲-1نشان داد که بين رشد توليد ناخالص داخلي با نسبت مجموع مطالبه
های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي بانكها رابطه منفي و معنيدار
وجود دارد .همچنين بين نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول
به کل تسهيالت اعطايي رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
نتايج برازش مدل ( )۲- 1نشان ميدهد که هيچيك از متغيرهای خاص بانك (کيفيت مديريت ،اندازه
بانك و خطر اخالقي) با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل
تسهيالت اعطايي بانكها رابطه معنيداری ندارد.
بنابراين فرضيه های سوم ،چهارم و پنجم پذيرفته نشد يعني ،بين کيفيت مديريت ،اندازه بانك و خطر
اخالقي (متغيرهای خاص بانك) با نسبت مجموع مطالبه های سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به
کل تسهيالت اعطايي بانكها رابطه معني داری وجود ندارد.
نتايج آزمون فرضيهها به طور خالصه در جدول  13نشان داده شده است.
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جدول  -10خالصه نتایج آزمون فرضیهها
نتیجه آزمون

فرضیهها

فرضیه

مطابقت با نتایج دیگران

عدم مطابقت با
نتایج دیگران

تأييد

تحقيقات لوزيس و
همكاران( ،)۲311خمرج
( ،)۲333فوفك (،)۲33۰
حيدری و همكاران ( )1033و
ابوالحسني ()10۹3

-

فرضیه دوم :افزايش تورم ،اثر مثبت بر نسبت مطالبات
غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي بانكها دارد.

تأييد

فوفك (،)۲33۰
بابوکك و جانكر ( )۲33۰و
حيدری و همكاران ()1033

ابوالحسني
()10۹3

فرضیه سوم :باال بردن کيفيت مديريت از طريق باال
بردن بازده داراييهای بانك با نسبت مطالبه های غير
جاری بانكها رابطه منفي دارد.

رد

-

لوزيس و همكاران
()۲311

فرضیه چهارم :اندازه بانك از طريق افزايش نسبت کل
دارايي بانك به کل دارايي سيستم بانكي ،با نسبت
مطالبات غير جاری به مانده کل تسهيالت اعطايي
بانكها ،رابطه منفي دارد.

رد

فرضیه اول :رشد توليد ناخالص داخلي ،اثر منفي بر
نسبت مطالبه های غير جاری به مانده کل تسهيالت
اعطايي بانكها دارد.

لوزيس و همكاران ( )۲311و
ابوالحسني ()10۹3

خمرج ( )۲333و
سيدا ()۲33۶

فرضیه پنجم :خطر اخالقي در بانكها از طريق افزايش
نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده بانكها ،با نسبت
مطالبه های غير جاری بانكها رابطه مثبت دارد.

رد

لوزيس و همكاران ()۲311

-

 -۵نتیجهگیری
داليل رشد شديد مطالبه های معوق يا سررسيد گذشته بانكهای کشور را ميتوان در عدم تمايل
گيرندگان تسهيالت به بازپرداخت به موقع تسهيالت ،نا اطميناني و ريسكهای متعدد موجود در اقتصاد
کشور که هرگونه برنامه ريزی را توسط واحدهای اقتصادی مشكل ميسازد ،رکودهای تورمي که ضمن
تحميل کندی کسبوکار و افزايش هزينه ها ،افزايش سود و منابع الزم برای بازپرداخت تسهيالت را با مشكل
مواجه ميسازد ،ارزان بودن نرخ بانكي (نسبت به تورم و نرخ بازار غيررسمي) که از يك طرف ،موجب شدت
تقاضا برای تسهيالت بانكي شده ،از سوی ديگر ،تمايل به حفظ تسهيالت فراتر از موقع سررسيد را (عليرغم
جرايم) افزايش ميدهد ،نبود سياستهای بانكي معقول و نوين در کشور که بانكها را به تصاحب وثايق -
بخصوص ملكي تسهيالتگيرندگان تشويق مينمايد ،ضعف کارشناسي بانكها در مورد ارزيابي طرحهای
توجيهي متقاضيان وام و وامهای دستوری (چه از سوی دولت و چه گروه های ذينفع) بدون توجه به توجيه
آنها دانست .نتايج تحقيق نشان داد که بين رشد توليد ناخالص داخلي با نسبت مجموع مطالبه های
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سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي بانكها رابطه منفي معنيداری و بين نرخ
تورم با نسبت مجموع مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوكالوصول به کل تسهيالت اعطايي رابطه
مثبت و معنيدار وجود دارد ،بنابراين تصميم گيرندگان کالن اقتصادی بايد اين نكته را مدنظر قرار دهند که
تصميماتي که منجر به افزايش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم ميشود در کاهش مطالبه های سررسيد
گذشته ،معوق و مشكوكالوصول بانكها نقش دارد.
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