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رویا سیفی پور
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چكیده
از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای
بحران نظام بانکی باشد .این پژوهش عوامل موثر بر شکلگيری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در
اقتصاد ایران بررسی میکند .این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول ،مطالعات تجربی ،تجربه حاصل از
کشورها برای کاهش مطالبات جاری  ،شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است.
برآورد مدل به تفکيک بانک ها برای سال های  0831تا  0838حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی،
افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنين رفتار پرریسک بانک ها ،رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغيرهای مهم
در شکل گيری مطالبات جاری است.
واژههاي كلیدي :مطالبات جاری ،نظام بانکی ایران.
طبقه بندي E32, E44, E51: JEL

 -1استاديار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) Aza.mehrabiy@iauctb.ac.ir
 -2استاديار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  ،تهران ،ايران Roy.seyfipour@iauctb.ac.ir ،
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 -1مقدمه
از دالیل مشکالت سيستم بانکداری و بحران های مالی ،وام های قصور شده است .ریشه بحران آسيا در
سال  ، 0331سطوح باالی وام های قصور شده در بخش بانکداری و شرکتی بود که هزینه باالیی برای
پرداخت کنندگان مالی و کل اقتصاد به همراه داشت( دو .)1110 ،0افزایش وام های قصور شده بانک های
رهنی در کشور امریکا پس از بحران سال  1111بر اهميت تاثيرپذیری وام های قصور شده از شرایط اقتصاد
کالن و شوک های مالی و نيز ارتباط بين بازار اعتبارات و بی ثباتی ریسک مالی تاکيد می کند .تامين زیان
ناشی از وام های نکول شده اثرات منفی بر وضعيت درآمدی بخش بانکداری خواهد داشت و برای بخش
دارایی ترازنامه بانک ها مشکالتی را ایجاد می کند .در سناریو بدبينانه ،سطح باالی وام های نکول شده،
سبب ایجاد ریسک سيستماتيک برای سيستم بانکداری ،ایجاد نگرانی برای سپرده گزاران خواهد شد که
منجر به محدودیت در واسطه گری مالی می شود و به دنبال خود سرمایه گذاری و رشد را کاهش می دهد.
عالوه بر آن اگر همراه با شوک های خارج از سيستم بانکداری یا سيکل نامطلوب از متغيرهای کالن یا
حمایت های ناکافی قانونی و سياسی همراه شود این عالئم تشدید می شود.
این اتفاق نظر وجود دارد که افزایش مقدار یا نسبت مطالبات معوق بانکی منجر به بحران های مالی در
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است .شواهدی نشان می دهد بحران های مالی و بانکی در
کشورهای آسيای جنوب شرقی به دليل افزایش مطالبات معوقه بوده است .بحران اخير جهانی که از کشور
امریکا نيز آغاز شد به دليل رشد سریع نکول وام ها بوده است .با این واقعيت ،آسيب شناسی مالی و بررسی
عوامل موثر بر مطالبات معوقه بانکی از اهميت بسزایی برخوردار است .هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل
موثر در فضای کالن اقتصادی و خاص بانکداری بر مطالبات جاری به تفکيک بانک ها می باشد .همچنين با
استفاده از تجربه کشورهای دیگر راهکارهایی جهت کاهش مطالبات جاری عنوان شده است.
قسمت های مختلف مقاله به این شرح است قسمت دوم به مبانی نظری و مطالعات انجام شده اختصاص
دارد .در قسمت سوم تصویری از وضعيت مطالبات جاری در ایران را نشان داده می شود .قسمت جهارم
تجربه دو کشور کره جنوبی و ژآپن را درکاهش مطالبات معوق بيان می کند .به بررسی تجربی عوامل موثر
بر مطالبات جاری با استفاده از روش اقتصاد سنجی اختصاص دارد .قسمت پنجم
 -2ادبیات موضوع
وظيفه بانکداری در واسطه گری مالی ایجاد چرخه تسهيالت ،سپرده تسيهالت می باشد .انباشت
مطالبات معوق سبب خارج شدن بخشی از دارایی بانک ها از مدیریت اعتباری می شود که از یک طرف
تعادل زمانی دارایی و بدهی بانک ها دچار مشکل می شود و با ریسک نقدشوندگی مواجه می شوند و از
طرف دیگر قدرت اعتباردهی بانک ها را کاهش می دهد .همچنين با افزایش اعتبارات سوخت شده ،ریسک
اعتباری بانک ها افزایش می یابد و تمایل به اعتباردهی آن ها در پروژه ها کاهش می یابد .لذا وظيفه تامين
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مالی سيستم بانکداری دچار خدشه خواهد شد .همچنين زیان ناشی از مطالبات معوق سبب کاهش سرمایه
پایه بانک ها خواهد شد و زمينه ایجاد بحران بانکی را فراهم می کند.
در سال های اخير مطالعات متعددی در مورد ریسک اعتباری و تاثير متغيرهای کالن بر آن انجام شده
است .دسته اول از مطالعات ،به صورت استاندارد تاثير متغيرهای کالن مانند توليد ناخالص داخلی ،نرخ
بهره ،مخارج دولتی ،شاخص قيمت مسکن و نوع مدیریت و غيره را بر مطالبات معوقه بررسی شده است.
دسته دوم با بررسی ارتباط بين شرایط مالی کالن و مطالبات معوقه نشان داده اند که مطالبات معوقه تاثير
مثبتی بر وقوع بحران و نقش مهمی را در پيش بينی بحران های بانکی دارد .دسته دیگر از مطالعات به
آسيب شناسی مطالبات معوق و موانع موجود در وصول مطالبات پرداخته اند .در این قسمت به برخی از آن
ها اشاره می شود.
1
اکانایاک و عزیز ( ) 1101در مطالعه ای نشان دادند که نسبت وام به دارایی اثر مثبت و رشد اعتبارات،
توليد ن اخالص داخلی و تورم اثر منفی بر مطالبات معوق بانک های سری النکا دارند و بانک های بزرگتر
دارای مطالبات معوق کمتری هستند .بوفندی و روپل )1100(8در مطالعه ای به بررسی کيفيت وام های
اعطایی بانکهای کشور ایتاليا به خانوارها و بنگاه ها برای دوره زمانی  0331تا  1100می پردازند .کيفيت این
وام ها به عوامل اقتصاد کالن از قبيل نرخ رشد  ، GDPنرخ بيکاری ،نرخ بهره کوتاه مدت و پيش بينی وجود
شرایط بحران مالی بستگی دارد .سيمونز و رولوز ) 1113(0در مطالعه ای برای صنعت بانکداری کشور هلند
نشان دادند که نرخ رشد  GDPتاثير منفی معنی داری بر مطالبات معوقه بانک ها دارد .همچنين دریافتند
متغيرهای نرخ بهره ،قيمت نفت و نرخ ارز نيز مطالبات معوق بانک ها را توضيح می دهد .هو 1و
همکاران( ) 1110برای کشور تایوان نشان دادند بانک ها با ساختار مالکيت دولتی ،مطالبات معوقه کمتری را
ثبت کردند .همچنين اندازه بانک تاثير منفی بر مطالبات معوقه دارد .فافک )1111(0در مطالعه ای نشان
داده است که رشد اقتصادی ،افزایش نرخ واقعی ارز ،نرخ بهره واقعی ،حاشيه خالص بهره و وام های درون
بانکی از عوامل تعيين کننده مطالبات معوقه در کشورهای افریقایی هستند.
محمدزاده و همکاران( ) 0838در مطالعه توصيفی به بررسی موانع موجود در راه وصول مطالبات معوق
بانکی استان قزوین پرداخته اند .نتایج حاکی از آن است عدم تعيين صالحيت و اهليت و شناخت مشتری،
عدم اخذ وثيقه مناسب ،تغيير آدرس مشتری ،عدم نظارت بانک ها بر مصارف تسهيالت در محل مورد نظر و
عدم اخذ ضامن معتبر در اولویت های اول وجود مطالبات بانکی قرار دارند .شعبانی و جاللی( )0831با
پژوهش ميدانی و توزیع پرسشنامه بين مدیران ارشد بانک ها ،کارشناسان بخش های اعتبارات و مدیریت
ریسک در تهران عوامل مطالبات معوق در کشور را به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی
تفکيک می کند .از عوامل درون سازمانی ،عوامل سوء مدیریت منابع مالی و عدم تشکيل سبد دارایی بهينه
در دارایی های بانکی ،عدم ارزیابی صحيح طرح ها ،فقدان فرهنگ اعتباری سالم و فعال ،نقص در فرایند
پژوهش و بررسی پيش از اعطای وام و نبود رتبه بندی دقيق اعتباری مشتریان بيشترین اثر را داشتند .عدم
استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور ،ناکارایی های قضایی و قانونی ،بی ثباتی های اقتصاد کالن ،الزام
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بانک ها به اعطای تسهيالت تکليفی و نرخ سود دستوری موثرترین عوامل بر مطالبات سررسيدگذشته و
معوق است.
حيدری و همکاران( ) 0833در مطالعه ای به بررسی شاخص های کالن اقتصادی بر مطالبات معوق
بانک ها برای سال های  0813-0831پرداخته اند .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تغيير در نرخ
سود تسهيالت ،نقدینگی(به دليل افزایش کسری بودجه) و تورم تاثير مثبت و رشد اقتصادی بدون نفت تاثير
منفی بر مطالبات معوقه دارد .ليکن تاثير نرخ بهره تسهيالت نسبت به سایر متغيرها کمتر است.
 -3بررسی وضعیت مطالبات در نظام بانكی در ایران
جدول( )0نشان می دهد که مطالبات غير جاری 1شبکه بانکی از  03تریليون ریال در سال  0831به
 0133تریليون ریال در سال  0838افزایش یافته است که تقریباً  00برابر شده است .رشد مطالبات در این
سال ها به طور متوسط برابر با  00درصد بوده است.
نمودار ( )0نشان می دهد در سال  0838سهم مطالبات غيرجاری از کل تسهيالت اعطایی در شبکه
بانکی  0061درصد است که از این ميزان سهم بانک های دولتی ،غيردولتی به ترتيب  060و  0061درصد
است .همچنين سهم بانک های تجاری و تخصصی به ترتيب  0863و  168درصد است .در سال 0833
باخصوصی شدن چهار بانک(صادرات ،تجارت ،ملت و رفاه) ميزان مطالبات جاری بانک های دولتی کاهش و
در مقابل برای بانک های خصوصی افزایش یافته است .در سال های  ،31-33نرخ رشد مطالبات غيرجاری
بانک های دولتی و غيردولتی به ترتيب  0160و  0060درصد می باشد .در سال  0838مطالبات غيرجاری
بانک های دولتی  01درصد کاهش و برای بانک های غيردولتی  0061درصد افزایش یافته است.
با افزایش ميزان تسهيالت ارائه شده ،ميزان مطالبات جاری این بانک های خصوصی در طول سال های
 0831تا  0833افزایش یافته است اما از سال  0833تا  0838رشد مطالبات جاری کاهش یافته است .باال
بودن نرخ موثر اعطای وام(مجموع نرخ سود تسهيالت به عالوه کارمزد و سایر هزینه ها) در بانک های
خصوصی باعث شده که مشتریان پرریسک تر به این بانک ها مراجعه نمایند که قادر به اخذ وام از بانک های
دولتی نبوده اند و این سبب افزایش مطالبات غيرجاری شده است .در سال 0830مصوبه شورای پول و
اعتبار در مورد طبقه بندی دارایی بانک ها سبب افزایش دقت بانک ها در اندازه گيری و طبقه بندی اقالم
مطالبات غيرجاری و شفافيت صورت های مالی شد .لذا در سال های  0830و  0831رشد مطالبات جاری به
دليل شفاف سازی آمارها می باشد .در سال های  0833و 0833رشد مطالبات جاری اندک است .این کاهش
به دليل کنترل شدید بانک مرکزی بر اضافه برداشت های بانک ها از این بانک است همچنين عوامل
اقتصادی نظير افزایش نرخ سود بانکی سبب روند نزولی شده است .سال های اخير با توجه به روند نزولی
نرخ تورم و باال ماندن نرخ سود بانکی و همچنين افزایش حجم وامهای اعطایی به علت وجود تنگنای
نقدینگی و کارشناسی نشدن طرح ها سبب انباشت بيشتر مطالبات معوق شده است.
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نمودار(-)1وضعیت مطالبات جاري بانک ها به تفكیک كل بانک ها ،بانک هاي دولتی و غیر دولتی
منبع :ترازنامه بانک مرکزی ،سال های مختلف

نمودار( ) 1نسبت مطالبات جاری به کل تسهيالت اعطایی به تفکيک بانک ها را نشان می دهد مطالبات
جاری در سطح بانک های تخصصی(مسکن ،کشاورزی ،توسعه صادرات و صنعت و معدن) از  03درصد در
سال  0831به  11درصد در سال  0838کاهش یافته است .بانک صنعت و معدن و کشاورزی عملکرد
مناسبی داشته اند اما حجم مطالبات جاری بانک مسکن به دليل اجرای پروژه مسکن مهر افزایش یافته
است .هر چند که بانک ه ای تخصصی به علت گرفتن وثایق معتبر دارای نسبت پایين تری از مطالبات جاری
هستند.
بين بانک های خصوصی بانک کارآفرین عملکرد بهتری داشته است .بين بانک های دولتی که از سال
 0833خصوصی شده اند بانک های صادرات و رفاه از نسبت کمتری از مطالبات جاری به تسهيالت
برخوردارند .بانک های دولتی نيز درطول سال های  0831تا  0833نسبت مطالبات جاری به تسهيالت آن
ها افزایش یافته است به گونه ای که بانک ملی با رقم  0درصد بيشترین مطالبات جاری را داشته است .از
سال  0833تا  0838این نسبت کاهش یافته است .حجم مطالبات جاری بانک پارسيان در سال 0838
حدود  063درصد از تسهيالت اعطایی را تشکيل می دهد که رتبه اول را بين کليه بانک ها دارد.
بزرگترین بانک های کشور به ترتيب بانک های ملت ،ملی ،صادرات ،مسکن ،کشاورزی و پارسيان با
داشتن  063 ،0060 ،0160 ،01 ،0061و  061درصد از کل دارایی ها می باشند .در سال  0838تسهيالت
اعطایی بيشتر بانک ها بيش از نيمی از دارایی آن ها را تشکيل می دهد که اگر با ضریب ریسک 011درصد
در نظر گرفته شود می توان گفت نسبت کفایت سرمایه در بانک ها بسيار پایين تر از ميزان استاندار کميته
بازل خواهد بود و این وضعيت هشداری برای بانک ها خواهد بود .همانطور که در شکل نمودار( )8مشاهده
می شود بانک های پارسيان ،نوین به ترتيب  10و  0163درصد از تسهيالت اعطایی آن ها معوق شده است.
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نمودار( -)2نسبت مطالبات جاري به كل تسهیالت اعطایی به تفكیک بانک ها(بر حسب درصد)
منبع :گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های 0831٬0833٬0838
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نمودار( -)5میزان دارایی ،مطالبات جاري و مانده تسهیالت اعطایی بانک ها در سال 1333
(میلیارد ریال)
منبع :گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های 0830٬0833٬083
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جدول( - )1برخی از ویژگیهاي نظام بانكی( ارقام به تریلیون ریال)
سال
دارایی

1331

1331

1333 1333 1331 1331 1335 1331 1333 1332

شبکه بانکی

135

111

311

1،121

1،513

2،132

3،113

2،331

1،231

1،311

5،331

بانک های دولتی

131

111

332

1،111

1،121

1،332

2،133

2،111

1،115

1،333

2،111

بانکهای غيردولتی*

1

5

11

51

115

251

331

522

2،313

2،333

3،121

1،313

شبکه بانکی

مانده
تسهيالت
اعطایی بانک های غيردولتی*
بانک های دولتی
شبکه بانکی

مطالبات
غير
جاری بانک های غيردولتی*
بانک های دولتی

1333

1331

1331

1332

1،331

11،111

11،311

2،311

3،531

1،131

1،511

1،321

215

311

521

111

351

11313

1513

1111

2112

2133

3351

1151

5113

1311

215

353

511

111

311

1131

1231

1311

333

1211

1131

1312

2223

2513

1.3

253

311

1.3

3.1

23.2

311

151

13

22

31

13

133

3233

12.2

11.3

13.3

23.3

31

255.1 1131.1

231.3

1.2

1.1

11.3

13

51.1

223.3

211.3

1513.1

1113

1133

1311

2113

3511

1251

551/3 113/1

111.2

113.3

321.1

355

1123

1133.5

133.1

131.1

211.3

211.2

313.3

312.1

111.5

111.3

511.1

531.3

131.2

131.1

ماخذ :بر گرفته از گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های  0833 ،0830و 0838
* از اسفند  0833چهار بانک صادرات ،تجارت ،ملت و رفاه از ردیف بانک های تجاری دولتی خارج و در ردیف بانک
های جدیدا غير دولتی شده طبقه بندی شد اند.

 -1تجربه كشورها در كاهش مطالبات جاري
3

 1-1تجربه كشور كره جنوبی
کره جنوبی از سال  0330شرایط رکود اقتصادی همراه با نرخ بهره باال و هزینه های دستمزد باال را
تجربه نمود .دولت برای حمایت از بنگاههای بزرگ ،بانک ها را موظف به اعطای تسهيالت تکليفی کرد با
این وجود بنگاه های بزرگ ورشکست شدند .نسبت مطالبات جاری از  1درصد در سال  0331به  01درصد
در سال  0333افزایش یافت .در چنين شرایطی حاکميت کره جنوبی برای حل این بحران از صندوق بين
المللی پول کمک گرفت .صندوق بين المللی پول برای فرآیند بازیابی سيستم بانکی در این کشور که شامل
بازسازی شبکه بانکی(اصالحات بنيادین در سيستم مدیریتی ،نظارت و شفافسازی عملکرد) و پاکسازی
ترازنامه بانکها از وامهای بد و داراییهای نامطلوب می شود طی مراحلی  11ميليارد دالر تزریق کرد .در
مرحله اول ،بانک مرکزی کره جنوبی دو نهاد را در زیرمجموعه خود تشکيل داد .یک نهاد ،به نام «شرکت
مدیریت داراییهای کره» که ماموریت آن خرید تسهيالت غيرجاری بانکها با قيمت تنزیل شده و فروش آن
در بازار بود .نهاد دوم نظارت ارشد مالی نام داشت که وظيفه آن اعمال ساختار جدید بر بانکها شامل
چارچوبهای کفایت سرمایه و نظارت بر موازین مدیریت ریسک و استانداردهای مدیریت حسابداری بود.
راهبرد این نهاد در کوتاهمدت آن بود که بخشی ازسهام دو بانک بزرگ کشور را به شرکای حقوقی خارجی
معتبر واگذار کند تا عالوه بر استفاده از سرمایه ،دانش مدیریتی و فنی آن ها نيز منتقل شود .در مرحله دوم
مقرر شد سایر بان ک ها نيز با استفاده از کمک های مالی بانک مرکزی و در صورت لزوم با ادغام در یکدیگر و
یا تغيير مدیریت به شرایط مناسبی از لحاظ کفایت سرمایه و نقدینگی دست پيدا کنند .در مرحله سوم برای
جلوگيری از مذاکره مجدد بانکها با مشتریان بدحساب خود ،فرآیند اعتبارسنجی بانکها از دامنه اختيار
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شعب و مدیران آنها جدا و به کميتههای اعتباری مرکزی زیر نظر نهاد نظارت ارشد مالی تفویض شد .در
مرحله آخر برای کاهش هزینه های جاری اقدام به تعدیل نيرو ،کاهش شعب و ...نمودند و در ترکيب هيئت
مدیره بانکها از افراد مميزی بيرون از تشکيالت مالی نيز استفاده شد.
این اقدامات سبب شد که نسبت مطالبات غيرجاری در سال  1111به  363و در سال  1100به 1601
درصد کاهش یابد .در حال حاضر نيز یکی از کشورهایی است که از سيستم سالم بانکداری در جهان بر
خوردار است.
 -1-2تجربه ژاپن

3

کشور ژاپن در اواخر دهه  31ميالدی به دليل وجود بحران حباب در بخش مسکن با حجم فراوانی از
مطالبات معوق بانکی روبرو شد .در مرحله اول دولت با بررسی علت ایجاد مطالبات معوق ،آن ها را به دو
دسته مطالبات ناشی از سوء مدیریت مدیران بانک ها و عوامل خارجی تقسيم نمودند .در صورتی که
مطالبات ناشی از قصور مدیران بود برای آن ها جریمه سنگين تعيين نمود و از کار برکنار می شدند .در
مرحله دوم به دليل وجود بحران و کوچک شدن اقتصاد ،تصميم گرفت تعداد بانک ها را کاهش دهد .برای
این منظور با مطالعه شرایط بانک ها و ترازنامه آن ها ،بانک های سالم و کارامد به کار خود ادامه دادند و
بانک های دیگر در بانک های سالم ادغام شدند .سپس با برآوردی از حجم مطالبات انباشته هر یک از بانک
ها ،دولت سرمایه ای را به بانک ها تزریق نمود و مقرر شد با بهبود فضای کسب و کار بانک ها این حجم از
سرمایه را به دولت برگ ردانند .البته در این فرایند شفافيت اطالعات از ميزان سرمایه تزریق شده به هر یک از
بانک ها و نيز عدم وجود فشار از طرف مقامات بلندمرتبه و روابط در تعيين ميزان و چگونگی توزیع این
سرمایه به بانک ها از نقاط قوت این طرح بود .بانک ها این بدهی را پس از  01سال تسویه نمودند .از طرف
دیگر برای جلوگيری از ایجاد مطالبات جاری جدید بانک ها از اعطای تسهيالت به کسب و کارهای جدید که
با ریسک باالیی نيز همراه است خوداری نمودند و در مقابل صندوق های سپرده امانی سرمایه گذاری
همشهریان را ایجاد نمودند که این صندوق ها سپرده قبول نمی کنند بلکه شهروندان از طریق این صندوق
پول خود را در کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند و هر دو طرف سرمایه گذار و قرض گيرنده
همدیگر را مالقات می کنند و در سود و زیان با یکدیگر نيز شریک هستند.
 -5معرفی الگو
مطالعات تجربی نشان می دهد افزایش مطالبات جاری بانک ها ناشی از تغيير شرایط اقتصاد کالن و
برخی از شرایط خاص بانکداری است .شرایط مطلوب اقتصادی و یا رونق اقتصادی توان بنگاه ها را برای
بازگرداندن تسهيالت افزایش می دهد و در مقابل در زمان رکود اقتصادی احتمال نکول وام ها افزایش می
یابد .تغييرات ناگهانی نرخ ار ز و افزایش آن نياز بنگاه ها به سرمایه در گردش را برای تامين نهاده های اوليه
و واسطه ای افزایش می دهد و توان بازپرداخت بنگا ه ها را برای بازپرداخت دیون خود کاهش می دهد.
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افزایش نرخ تورم با کاهش نرخ سود حقيقی تسهيالت ،انگيزه وام گيرندگان را برای بازپرداخت آن کاهش
می دهد .متغيرهای خاص بانکداری شامل اندازه بانک ،رفتار احتباطی بانک ها و رشد تسهيالت اعطایی می
باشد .رفتار احتياطی بانک ها با نسبت تسهيالت اعطایی بانک ها به دارایی بانک ها تعریف شده است .در
روند داده ها مشاهده شد که این نسبت برای بانک های خصوصی روند فزاینده ای داشته است که حاکی از
سطح باالتری از ریسک پذیری بانک هاست که در دوران رکود احتمال افزایش مطالبات معوق را به دنبال
دارد .اندازه بانک ها متغير دیگری است که در مطالعات اثر مبهمی بر مطالبات معوق دارد .همچنين با
افزایش رشد تسهيالت انتظار بر این است که کيفيت تسهيالت اعطایی کاهش یابد لذا انتظار می رود
مطالبات معوق افزایش یابد .لذا این مطالعه بر اساس مطالعه جيمنز و سورینا( )1111مطالبات جاری به
صورت زیر در نظر گرفته شده است.
lnNPLi,t = β0i + β1lnNPL,i,t-1 + β2L_Ai,t + β3SIZEi,t + β4lGLOANi,t +β5INFi,t + β6GGDP I,t1 +β7GERt + ᵋi,t
()0

در معادله ( i )0تعداد بانک ها که شامل بانک های ملی ،سپه ،پست بانک ،صادرات ،تجارت ،ملت ،رفاه،
توسعه صادرات ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن ،اقتصاد نوین ،پارسيان ،کارآفرین می باشد t .بازه زمانی
 0831-0838را نشان می دهد .جدول( )1متغيرها را توضيح می دهد.
جدول( -)2معرفی متغیرهاي مدل
متغیرها

نماد متغیر در

تعریف متغیر

مدل

عالمت مورد
انتظار

متغيرهای خاص بانکی
نسبت وام به دارایی

L_A

اندازه بانک

SIZE

رشد اعتبارات اعطایی دوره
گذشته

)GLOAN(-1

+
+/-

∑
)

(=

+

متغيرهای کالن اقتصادی
)

نرخ رشد اقتصادی دوره گذشته

)GDP(-1

نرخ تورم

INF

)

رشد نرخ ارز

GER

)
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 -1-5برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها
عوامل موثر بر مطالبات جاری گروهی از بانک های خصوصی و دولتی در طی سال های  0831تا  0838به
روش پانل برآورد می شود .با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد که بدین
ترتيب مشکل کمبود اطالعات نيز در این مطالعه برطرف می شود.
پيش از تخمين مدل باید مشخص شود که آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف مدل(بانک های در
نظر گرفته شده) یکسان است یا متفاوت؟ برای این منظور از آماره  Fاستفاده می شود.
()1

)
)

( )
( )

(
(

(

)

در رابطه ( n )1تعداد بانک ها t ،طول دوره دوره مورد نظر و  kتعداد پارامترها می باشد .عالمت
نشاندهنده مدل محدود نشده و عالمت  pنشاندهنده مدل پولينگ می باشد.
مقدار آماره  Fمحاسبهشده برابر با  1068می باشد که از آماره  )008 ،01(Fبزرگتر است .بنابراین فرضيه
صفر مبنی بر مساوی بودن عرض از مبدأ همه بانک ها رد میشود و اثرات گروه پذیرفته می شود .پس می
توان از روش پانل جهت برآورد استفاده نمود.
برای این که مشخص گردد کدام روش(اثرات ثابت یا تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون
هاسمن استفاده می شود .فرضيه صفر در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بين جزء اخالل مربوط
به عرض از مبدا و متغيرهای توضيحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند .مقدار آماره هاسمن
برابر با  0161است و روش برآورد تصادفی است.
از آنجایی که سری زمانی دوره مورد بررسی کوتاه است و نيز بانک ها از نظر شرایط با یکدیگر متفاوت
هستند لذا احتمال وجود ناهمسانی واریانس بين گروهی یا بين واحدهای مقطعی وجود دارد .برای آزمون
ناهمسانی واریانس از آزمون الگرانژ( )LMاستفاده شده است.
u

()8

)

∑(

در رابطه( T )8تعداد سال های سری زمانیS ،واریانس حاصل از برآورد کلی مدل و واریانس در تک
تمک واحدهای مقطعی می باشد .آماره  LMبطور مجانبی دارای توزیع چی دو با درجه آزادی تعداد
واحدهای مقطعی خواهد بود .مقدار آماره محاسباتی از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است .به عبارتی
ناهمسانی بين گروهی بين واحدهای مقطعی تایيد می شود که برای رفع آن از روش حداقل مربعات تعميم
یافته وزنی(  )EGLSاستفاده شده است.
مدل برآورد شده برای مطالبات جاری به صورت زیر می باشد:
-INFi,t 16111+ GLOANi,t 1601SIZEi,t +1683L_Ai,t +1611lnNPL,i,t-1 + 1603lnNPLi,t = -3.79 +
)(17.8
)(2.28
)(5.31
)(1.87
)(4.54
() -860
t
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()0

060GGDP I,t-1 +1613GERt
)(2.67

)(-1.63

عالمت متغيرهای مدل برآوردی(رابطه( )) 0مورد انتظار است و از نظر آماری نيز معنادار است .رشد
توليد ناخالص داخلی با یک وقفه اثر کاهنده بر مطالبات معوق دارد .به عبارتی دوره های همراه با رکود
اقتصادی که بخصوص برای ایران با تحریم ها و ممنوعيت های بين المللی نيز همراه شده سبب می شود که
بنگاه های اقتصادی در توازن بين پرداخت ها و هزینه ها خود دچار مشکل شوند و نتوانند اقساط تسهيالت
را به موقع بپردازند لذا حجم مطالبات معوق نيز افزایش یافته است .رشد نرخ ارز نيز در دوره مورد مطالعه
تاثير مثبت معناداری بر رشد اقتصادی داشته است .در دوره مورد مطالعه رشد نرخ ارز شامل دوران های
همراه با بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی بوده است این امر سبب شده است تا بنگاه ها برای تامين مواد
اوليه و نهاده های واسطه ای نياز به سرمایه در گردش بيشتری داشته باشند و وام های دریافتی آن ها نکول
شود .نرخ تورم تاثير مثبت مع ناداری بر مطالبات معوق دارد .با افزایش نرخ تورم هزینه بنگاه ها نيز باال می
رود و همزمان ارزش دارایی های بنگاه و وام دریافتی آن ها کاهش می یابد بنگاه ها برای متعادل ساختن
تراز پرداخت ها و دریافت های خود انگيزه کمتری برای بازپرداخت تسهيالت خود خواهند داشت .اندازه
بانک در این مدل تاثير مثبت و معنی داری بر مطالبات معوق دارد .در اقتصاد ایران بانک های بزرگ می
توانستند از مزایای صرفه های ناشی از مقياس بهره مند شوند اما به علت ناکارامدی و ضعف مدیریت در
نظام بانکی و همچنين فرایند کارشناسی اعتبارات با افزایش اندازه بانک مطالبات معوق نيز انباشته تر شده
است .همچنين در اقتصاد ایران بانک های بزرگتر یا دولتی هستند و یا بانک های خصوصی وابسته به نهاد
خاصی می باشند که در این بانک ها به علت اعطای تسهيالت در قالب روابط و نه ضوابط سبب انباشته شدن
تسهيالت می شود .متغير دیگر نسبت وام به دارایی است که رفتار ریسکی و درجه احتياطی بانک در
پرداخت تسهيالت را نشان می دهد .که مقدار آن مثبت و معنادار است و حاکی از ضعف عملکرد بانک ها در
پرداخت تسهيالت می باشد .متغير دیگر رشد وام های اعطایی است با رشد وام های اعطایی دردوره گذشته
و اگر به کيفيت وام های اعطایی توجه نشود امکان معوق شدن آن افزایش می یابد.
 -1آسیب شناسی مطالبات معوق
پرداخت نشدن دیون در سررسيد توسط بدهکاران می تواند دالیل مختلفی داشته باشد .قطع نظر از دليل،
این عدم پرداخت آثار منفی زیادی بر روابط مالی جامعه می گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی،
کاهش معامالت مدت دار ،کاهش توان تسهيالت دهی و سودآوری بانک ها ،کاهش روح تعاون و همکاری بين
افراد و نظام بانکی است .در این قسمت به برخی از مهمترین دالیل ایجاد مطالبات معوق اشاره می شود:
الف)عوامل برونزا :تصميم گيریها و قوانين و رویه های اجرایی دولت ،مجلس و تمامی سازمان ها و نهادهایی
که به هر دليلی با نظام بانکی سر و کار دارند ،می توانند به عنوان عوامل برونزا در شکل گيری مطالبات معوق
بانکی تأثير گذار باشند که بخشی از آنها عبارتند از:
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تداوم نرخ تورم دورقمی در یک دوره طوالنی ،تغييرات نرخ ارز و بحران های اقتصادی حاکم بر جهان،
ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به اعطای اعتبارات ،نوسان درآمدهای نفتی ،عدم ثبات سياست های
مالی و پولی و تغييرات مکرر قوانين و مقررات
ب) عوامل درونزا :در حوزه بخش مالی ،علل زیر را می توان بر شمرد:
عدم استقالل بانک م رکزی به جهت قانونی و عملياتی ،عدم وجود نظام نظارتی روشمند بر فعاليت های
موسسات مالی و بانک ها ،پایين بودن نرخ سود تسهيالت بانکی در یک دوره طوالنی و وجود صف برای
دریافت آن ،تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيالت بانکی با نرخ بهره بازار غير رسمی ،تفاوت قابل
مالحظه نرخ تورم و نرخ سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و وجود نرخ سود حقيقی منفی تا قبل از
سال  ،38اندازه و نوع مالکيت و مدیریت بانک ،فعاليت های خارج از ترازنامه ،ضعيف بودن رتبه بندی
اعتباری مشتریان و طرح ها ،کاربرد سيستم اعتباری مشتریان مشکالت مربوط به امالک ترهينى برای بانک.
 -1جمع بندي و توصیه هاي سیاستی
یکی از مشکالتی که سيستم بانکی کشور در شرایط فعلی با آن روبه رو است ،افزایش مطالبات سررسيد
گذشته و معوق بانک ها نسبت به کل تسهيالت اعطایی در شبکه بانکی است که بيانگر کاهش کيفيت دارایی
های این شبکه و به دنبال آن ،بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است که به نوعی تهدیدی برای سيستم
بانکی است.
مدل برآوردی حاکی از آن است فضای کالن اقتصادی از جمله رشد فعاليت های اقتصادی ،کاهش نرخ
تورم و ثبات نرخ ارز می تواند در کاهش مطالبات موثر واقع شود .با بهبود اوضاع کالن اقتصادی با وقفه یک
ساله ،قدرت پرداخت وام گيرندگان افزایش می یابد .همچنين نتایج مدل نشان می دهد در صنعت بانکداری
از صرفه های ناشی از مقياس اندازه بانک ها به درستی استفاده نشده است به عبارتی فرایند اعطای وام در
قالب ضوابط قانونی شفاف قرار نمی گيرد و گاهاً رفتار بانک ها به علت تکليفی بودن تسهيالت و یا استفاده
از روابط به جای ضوابط سبب متورم شدن مطالبات خواهد شد.
کالم آخر آن که سهم مطالبات جاری در اقتصاد ایران  0063درصد است و این نسبت باال زنگ خطری
برای وجود بحران در سيستم بانکداری است .مطالعه تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نشان می
دهد در قدم اول با شفاف سازی اطالعات بانک ها می توان به جداسازی بانک های سالم از غيرسالم و ادغام
بانک های غيرسالم در یکدیگر نمود سپس با نظارت مستمر بر فعاليت بانک ها توسط بانک مرکزی مستقل و
یا نهاد مالی مستقل دیگر از افزایش مطالبات معوق جلوگيری نمود.
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