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چكیده
مهمترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی ،دسترسی به نقدینگی ،تخصیص منابع و
مدیریت ریسک میباشد و عملکرد آنها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به
سزایی دارد .عالوه بر نقشهای مذکور ،با توجه به اینکه فعالیت عمده بانکها جمعآوری وجوه و
اعطای تسهیالت است ،بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق
اهمیت خاصی دارد .پژوهش حاضر ،به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر
ریسک اعتباری بانکها در ایران میپردازد .برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل
داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل  13بانک ،میباشد.
نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی ،اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه
تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز ،نرخ رشد نقدینگی و رشد
نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می-
گذارد.
واژههای كلیدی :ریسک اعتباری بانکها ،عوامل درون بانکی ،تسهیالت غیرجاری.
طبقه بندی C23 ،G21 ،G32 ، L22: JEL
 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محیا بائی در سال  5931در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی،
گروه مالی و بانکداری با راهنمایی آقای دکتر محقق نیا و مشاوره آقای دکتر دهقان دهنوی می باشد.
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 -1مقدمه
ارتباط صحیح بین نظامهای مالی و تولیدی در هر کشوری از مهمترین عوامل رشد و توسعه
اقتصادی محسوب می شود .همراه با توسعه اقتصادی ،توسعه مداوم و رو به رشد صنعت اعتباردهی
موجبات افزایش نقش ابزارهای اعتباری را به وجود آورده است .بانکها به عنوان بخش اصلی نظام
مالی ،نقش اصلی را در تأمین مالی بخشهای تولیدی و تجاری و مصرفی ایفا میکنند .در ایران نیز
با توجه به ساختار اقتصادی و مالی کشور و توسعه نیافتگی بازار سرمایه ،تأمین مالی در بخشهای
اقتصادی بیشتر بر عهدهی بانکهای کشور میباشد .بانکها در طول حیات خود با ریسکهای
مختلفی از جمله ریسک نقدینگی ،اعتباری ،تجاری ،مالی ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،تورم روبرو هستند که
در بین آنها ریسک اعتباری جایگاه ویژهای دارد ،چرا که به اولین و مهمترین نقش بانک در
بازارهای مالی یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام اشاره میکند.کاهش حاشیه سود بانکها عمدتا
ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده و بانکها را متحمل فشارهایی جهت کاهش
هزینهها مینماید (شیرین بخش و همکاران .)3131 ،عواملی همچون تغییرات تکنولوژی ،تغییر در
نوع و سلیقه مصرفکنندگان ،تغییرات نرخ ارز و جابهجایی مدیریت ممکن است با افزایش میزان
ریسک اعطای تسهیالت ،بخشی از منابع بانک را به خطر بیاندازند (ساندرز؛ میالن.)1113 ،3
ریسک اعتباری ،احتمال تعویق ،مشکوک بودن وصول یا عدم وصول اصل و سود تسهیالت مالی
که در قالب تسهیالت به متقاضیان ارائه میگردد ،میباشد (جماعت؛ عسگری)3133 ،و رایج ترین
منبع ریسک در بانکهای اسالمی و متعارف و مهمترین علت ورشکستگی این بانکهاست .ریسک
اعتباری تحت تاثیر وامها و پسانداز و داراییهای بانکهاست ،در نتیجه اطالعات مالی بانکها ،در
تصمیمگیری فعالیتهایی که ریسکهای اعتباری را ایجاد میکند از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بررسی عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری اهمیت قابل توجهی برای مقامات نظارتی جهت ثبات
مالی و مدیریت بانکها دارد (رینهارت؛ روگوف .)1131 ،1بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر
ریسک اعتباری جهت پیش بینی و جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی و هزینه های ناشی از آن می-
تواند سود مند باشد .هدف از انجام این تحقیق این است که با شناسایی عوامل موثر بر ریسک
اعتباری ،به استفادهکنندگان از صورتهای مالی بانکها در ارزیابی وضعیت عملکرد مالی آنها
یاری رساند.
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 -2مبانی نظری
 -1-2تعریف ریسک
ریسک ،زیان بالقوهای است که یا به صورت مستقیم از زیانهای سرمایه و درآمد حاصل میشود
یا ناشی از محدویتهایی است که توان بانک برای دستیابی به اهداف تجاری و مالیاش را کاهش
میدهد .این محدودیت ها با کاهش توانایی بانک در کنترل امور تجاری یا عدم دستیابی به منابع
مختلف همراه میشود .نحوهی ارزیابی ریسکها ،می تواند از یک فرمول ساده تا یک تجزیه و تحلیل
پیچیده تغییر کند (مهدویان)3131 ،؛ به بیانی دیگر ریسک ،نوعی عدم اطمینان به آینده است که
قابلیت محاسبه را داشته باشد(ونوس؛ گودرزی ،)3131 ،اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را
محاسبه کرد ،ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ بههمین جهت بهدلیل محاسبه مقداری
عدم اطمینان در قالب ریسک میتوان آنرا مدیریت و کنترل کرد (راعی؛ سعیدی.)3131 ،
بانکها با توجه به تنوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسکها میباشند.
ریسک فعالیتهای بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی (ریسک خرد یا
غیرسیستماتیک) و ریسک برون سازمانی (ریسک کالن یا سیستماتیک) ،تقسیمبندی میشود .در
مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو
فعالیت تا پایان کار ،دارای میزان معینی ریسک میباشد .ریسک فعالیتهای اقتصادی در بانکداری
شامل ریسک مالی ،تجاری ،نقدینگی ،اعتباری ،ریسک ساختار درآمدها و هزینهها و ریسک ناشی از
ساختار داراییها و بدهیهای بانک میباشد .ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیتهای اقتصادی
بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی میباشد .تغییرات متغیرهای کالن
اقتصادی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک میباشد (نجمآبادی.)3133 ،
 -2-2تعریف و مبانی ریسک اعتباری
ریسک اعتباری توسط کمیته بازل به عنوان قصور وام گیرنده در مقابل ایفای تعهدات خود برای
بازپرداخت تسهیالت طبق شرایط مورد توافق تعریف میشود(بازل)1111 ،؛ به عبارت دیگر احتمال
عدم برگشت اصل و فرع تسهیالت اعطا شده را ریسک اعتباری مینامیم (کهزادی ،)3131 ،ریسک
اعتباری معموال در اثراعطای وام ایجاد می گردد ،اما در یک محیط از بحران مالی جهانی و رکود
اقتصادی ،بانکها به طور فزاین ده در معرض ریسک اعتباری از سایر ابزارهای مالی دیگر مانند
معامالت بین بانکی ،معامالت ارز خارجی ،معاوضه ،اوراق قرضه و سهام قرار دارند (گاواالس؛
سایلوپولوس.)1132 ،1
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حالتهای مختلف ریسک اعتباری عبارتند از:
 احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع توسط مشتری.
 احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع توسط مشتری.
بنابراین ،موسسات مالی که تعهدات بلندمدتتری را نگهداری میکنند ،مانند بانکها و موسسات
بیمه عمر ،بیشتر در معرض این ریسک قرار میگیرند.
انواع ریسک اعتباری عبارتند از:
 ریسک اعتباری خاص ،شامل احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به
بانک.
 ریسک اعتباری سیستماتیک ،شامل عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط اقتصادی مانند رکود
و بحران اقتصادی.
سیستم بانکی به طور مداوم با ریسک مواجه است و حذف آن امکان ندارد تنها میتوان آن را
مدیریت نمود ،مدیریت ریسک ،وظیفهای شامل فرایندها ،روشها و ابزاری برای اداره ریسک در
فعالیتهای سازمانی است در نتیجه بانک ها باید یک سیستم هماهنگ و منسجم را ایجاد کنند تا
هم در عصر حاضر که رقابت نظام های اقتصادی شدت گرفته از کارایی و سرعت الزم برخوردار
باشند و همچنین احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیالت اعطا شده کاهش یابد تا در نتیجه
ریسک اعتباری کاهش یابد.بنابراین برای جلوگیری از ضرر و بهبود وضعیت بانکها باید تصمیماتی
اتخاذ شود که هر یک از این تصمیمات در جهت مدیریت ریسک میتواند دارای تاثیر مثبت یا
منفی بر کارایی یک بانک نیز باشد.
 -1-2-2مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری همواره نگرانی اصلی برای خدمات مالی موسسات بوده است اما این ریسک به
طور موثر اداره و مدیریت نشده است .بحران مالی سال  1111باعث ضعف بیشتر سیستمهای
مدیریت ریسک شده است .پس از بحران مالی سال  1111بانکها ،شرکتهای بیمه و سرمایه-
گذاری متوجه شدند اگرچه روش های مرسوم مدیریت ریسک اعتباری مفید و مهم هستند اما
ممکن است کافی نباشند .عالوه بر روش های مرسوم این موسسات به دنبال سازگاری و ایجاد
روشهای نوآورانه برای مدیریت ریسک اعتباری میباشند .به دلیل وابستگی ریسک اعتباری با سایر
ریسکهای موجود ،این شرکت ها به دنبال یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری یکپارچه میباشند.
برخی از روشهای مدیریت ریسک اعتباری به شرح زیر میباشد (آگاوال:)1133 ،2
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 مدل سبد اعتباری

بسیاری از موسسات مالی دارای مدل اعتباری داخلی خود برای مدیریت ریسک اعتباری می-
باشند .مدل سبد اعتباری ،ریسکهای اعتباری فعالیتهای مختلف که از عوامل متفاوت مانند
صنعت ،جغرافیا و درجه اعتبار ناشی میشود را در خود جای داده است و با شبیهسازی عددی،
بسیاری از حاالت را برای کشورهایی با اقتصادهای متفاوت ایجاد و تاثیر انتخاب حالتهای مختلف
بر سبد اعتباری را بیان می کند ،این تجزیه و تحلیل به مدیران کمک میکند تا برای گرفتن یک
تصمیم مناسب با توجه به عملکرد و هدف خود ،چه ترکیبی از این سبد اعتباری را انتخاب کنند.
 رتبهبندی داخلی

به طور کلی بازتابی از توانایی موسسه مالی برای پرداخت بدهی میباشد .عالوه بر استاندارد
رتبهبندی ارائه شده توسط سازمانهای تعیین اعتبار ،شرکتها از رتبهبندی داخلی خود نیز برای
محاسبه استفاده میکنند .هر موسسه ممکن است روش رتبهبندی اعتباری داخلی منحصر به فرد
خود را داشته باشد.
 آزمون استرس

آزمون استرس شامل تکنینکهای مختلفی است که توسط موسسات مالی به منظور سنجش
میزان آسیبپذیری در هنگام وقوع پدیدههای استثنایی اما محتمل به کار میرود (رهنمای
رودپشتی؛ اللهیاری .) 3132 ،آزمون استرس در حال حاضر یک نیاز نظارتی برای بعضی از
کشورهاست تا اطمینان حاصل شود که شرکتها سطح سرمایه کافی را حفظ مینمایند.
بانک ها با استقرار مدیریت ریسک اعتباری مناسب می توانند ،تدابیر الزم را برای حذف و یا کاهش
ریسک اعتباری اتخاذ نمایند .در این راستا بانکها با طبقهبندی اعتبارات و عدم پذیرش وامها و
اعتبارات نامناسب ،خود را از پذیرش ریسک اضافی مصون میکنند .البته در مواردی که وضعیت
اعتباری یک وام مناسب نباشد از طریق افزایش نرخ بهره می توان زیان ناشی از عدم پرداخت را تا
اندازهای جبران نمود (گالنتز.)1111 ،5
 -3پیشینه پژوهش
در زمینه بررسی تاثیر عوامل درون بانکی و برون بانکی بر ریسک اعتباری بانکها ،مقاالت متعددی
وجود دارد.
مطالعات خارجی
1

برگر و دیانگ ( )3331با استفاده از متغیرهای خاص بانکی به تخمین وامهای معوق و کارایی
بانک اقدام نمودند .آنها از دادههای بانکهای تجاری آمریکا بین سالهای  3335- 3332استفاده
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 64بهار 5931

 / 792تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانکها در ایران

نمودند و چهار فرضیه تحت عناوین -3 :مدیریت بد (بهرهوری پایین هزینه ،نشانهای برای مدیریت
ضعیف) -1 ،ناکامی در مقابل رویدادهای خارجی -1 ،مخاطرات اخالقی -2 ،سطحینگری را بررسی
نمودند .متغیرهای استفاده شده در این مدل شامل ،بهرهوری هزینه ،سرمایه و داراییهای موزون
شده به ریسک میباشد .افزایش وامهای معوق تمایل به پیروی از کاهش هزینه بهرهوری دارند.
افزایش وام های معوق باعث افزایش هزینه نظارت ،افزایش کار کردن و ارزان فروختن تسهیالت
میشود .مدیریت بد بیشتر از فرضیه سطحی نگری باعث افزایش وامهای معوق میگردد .برگر و
دیانگ در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که بهرهوری هزینه و سرمایه ارتباط منفی با وامهای
معوق شده دارد.
لی ،)1111(1چگونگی تاثیرگذاری بحران مالی سال  3311آسیا بر وامهای معوق را بررسی
نمود .او با استفاده از روش دادههای جدولی به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری  21بانک ،طی
سالهای  3331تا  3333پرداخت .نتایج او نشان میدهد که رابطه معکوس و معناداری بین حجم
تسهیالت بانکها و ریسک اعتباری آن ها وجود دارد و همچنین بین اندازه بانک و ریسک اعتباری
رابطه معکوسی وجود دارد که منجر به بهبود وضعیت کیفیت وام آنها و کاهش نسبت تسهیالت
غیرجاری به کل تسهیالت میگردد.
اسپینوزا و پراساد ،)1131(3با استفاده از روش دادههای جدولی ،به بررسی عوامل موثر بر
تسهیالت غیرجاری برای  31بانک در حوزه خلیج فارس طی سالهای  3335الی  1115پرداختند.
شاخص ریسک مورد استفاده ،نسبتتسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت میباشد .نتایج تحقیق
نشان می دهد که افزایش سطح اعتبارات باعث افزایش سطح تسهیالت غیرجاری میگردد .کاهش
رشد اقتصادی باعث افزایش ریسک اعتباری می گردد و سرمایه بانک رابطه معکوس با ریسک
اعتباری دارد .بانکهای بزرگتر با هزینه پایینتر ،ریسک اعتباری کمتری دارند.
الصمدی و احمد ،)1131(3با استفاده از روش داده های جدولی به بررسی عوامل موثر بر ریسک
اعتباری  11بانک طی سالهای  3335الی  1113در اردن پرداختند و جهت اندازهگیری ریسک
اعتباری از نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت استفاده نمودهاند .نتایج آنها نشان داد که
نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،رشد تسهیالت و اندازه بانک با ریسک اعتباری رابطه معکوس و
معناداری دارد.
31
الوصابی و احمد ( ،)1131به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانکهای اسالمی کشور-
های عضو شورای همکاری خلیج فارس ،طی سالهای  1111تا  1131پرداختند .متغیرهای
استفاده شده شامل ،نرخ رشد تو لید ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بین بانکی لندن ،لگاریتم دارایی به
عنوان شاخصی برای اندازه بانک ،کارایی مدیریت ،سرمایه قانونی بانک ،نسبت تسهیالت به سپرده،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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داراییهای دارای خطر برای بانک و ذخیره وامهای معوق میباشد .ریسک اعتباری با نسبت
تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت مورد سنجش واقع شد .افزایش داراییهای دارای ریسک باعث
افزایش ریسک اعتباری می گردد همچنین با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ،ریسک اعتباری
افزایش می یابد و افزایش کارایی مدیریت اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری میگذارد و نسبت
تسهیالت به سپرده اثر مثبتی بر ریسک اعتباری دارد.
میسمان 33و همکاران ( ،) 1135به بررسی عوامل خاص بانکی بر ریسک اعتباری بانکهای
اسالمی مالزی طی سالهای  ،3335- 1131پرداختند .نتایج نشان داد که افت کیفیت تأمین مالی
باعث افزایش مطالبات مشکوکالوصول و افزایش ریسک اعتباری میشود و سرمایه قانونی اثر منفی
بر ریسک اعتباری دارد.
مطالعات داخلی

همتی و محبینژاد ( ،)3133تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانکهای فعال در نظام بانکی
جمهوری اسالمی ایران را به صورت فصلی طی دوره  3113- 3135مورد مطالعه قرار دادند .ابتدا
با استفاده از آنالیز واریانس ،نوسانهای ریسک اعتباری بانکها ،بین بانکهای مختلف و طی زمان،
مقایسه شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانکها
در بین بانکهای مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانکها ناشی
از تغییرات وضعیت کالن اقتصادی کشور ،طی زمان است .با استفاده از دادههای تلفیقی اثر وضعیت
کالن اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکهای دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید
ناخالص داخلی ،تورم ،رشد تسهیالت و واردات ،مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد
سطح تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد تولید
ناخالص داخلی ،میزان واردات ،ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیالت با ریسک اعتباری
بانکها رابطه مثبت دارند.
پوستینچی ( ) 3131در مقاله خود به بررسی تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق
بانکها پرداخت .او به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل دادههای جدولی متشکل از 33
بانک فعال در تمام دوره  3132- 3131استفاده نمود .نتایج نشان میدهد که میان رقابت در
صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد .همچنین نسبت وام به دارایی،
نسبت سودده ی به دارایی ،کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تاثیر مستقیم و معناداری بر این
مطالبات دارند.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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سید شکری و گروسی ( ،)3132به بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام
بانکی کشور پرداختند .در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر
بر نسبت مطالبه های غیر جاری ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کالن
اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانکها آزمون شده است .همچنین از متغیرهای کیفیت
مدیریت ،اندازه بانک،خطر اخالقی ،به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی دارای اثر منفی و نرخ تورم
دارای اثر مثبت بر مطالبات غیرجاری است همچنین متغیرهای خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری
بی اثر است.
محرابیان و سیفی پور ( ،)3135به بررسی و آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران
پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی ،افزایش نرخ تورم و نرخ
ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها ،رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل
گیری مطالبات جاری است.
حکیمی پور ( ،)3131در پژوهشی به ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات
غیرجاری بانک های ایران پرداخته است .در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری
بانکها و مطالبات غیرجاری بانکها در کل بانکهای دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی
 3131-3132به روش دادههای تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت تسهیالت
اعطایی به داراییها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها و نرخ ارائه تسهیالت اعطایی تاثیر
معنیداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.
 -4ارائه مدل ،معرفی متغیرها و توصیف آماری دادهها
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای درون بانکی ،خاص صنعت بانکداری و
کالن اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها از دادههای مربوط به  13بانک ایران و روش دادههای
جدولی نامتقارن طی سالهای  3131تا  3131استفاده شده است .بنابراین دادههای  13بانک برای
 1سال یعنی  331مشاهده برای هر متغیر در برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفته است .روش
گردآوری دادهها نیز روش کتابخانهای میباشد و برای جمعآوری اطالعات از کتاب گزارش عملکرد
بانکی کشور ،سایت سازمان بورس و اورا ق بهادار و سایت بانک مرکزی استفاده شده است.الگوی
اقتصاد سنجی به کار رفته در این مطالعه به شکل زیر است:
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه ،در جدول  3متغیرهای مستقل مدل بیان شدهاند که
عبارتند از:
جدول  -1معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل رگرسیونی
عالمت

متغیرها

توضیح

متغیر وابسته

نسبت تسهیالت غیر جاری بانکها

اختصاری
NPF

سنجه
نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت

متغیر مستقل

عوامل داخلی
بانکها

عوامل خاص
صنعت بانکی

عوامل کالن
اقتصادی

توسعه تأمین اعتبارات

CRE.EXP

نسبت تسهیالت به کل دارایی

نسبت سرمایه بانک

CAP

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

کیفیت تأمین اعتبارات

FLP

نسبت هزینه مطالبات مشکوکالوصول به کل
دارایی

کارایی مدیریت

MGT

نسبت داراییهای درآمدزا به کل دارایی

نسبت تسهیالت به کل سپرده

LD

نسبت تسهیالت به کل سپرده

اندازه بانک

SIZE

لگاریتم کل دارایی بانک

توسعه بخش بانکی

BSD

نسبت دارایی بانکها به تولید ناخالص داخلی

میزان تمرکز صنعت بانکی

HHI

نرخ رشد اقتصادی

GDPG

شاخص هرفیندال هیرشمن

∑

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب
فعالیتهای اقتصادی ،به قیمت پایه با احتساب
قیمت نفت (درصد)

نرخ تورم

INF

نرخ رشد نقدینگی

LIQG

نرخ تورم بر حسب شاخص کل بهای کاالها و
خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (عدد
شاخص سال  3131برابر  311است) (درصد)
نرخ رشد نقدینگی( ،بانک مرکزی)

رشد نرخ ارز

EXR

رشد نرخ رسمی ارز (دالر)

منبع :یافتههای پژوهشگر

متغیر وابسته ،ریسک اعتباری بانکها میباشد که در این مطالعه با شاخص نسبت مطالبات
سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول (تسهیالت غیر جاری) به کل تسهیالت محاسبه میشود
همچنین توصیف آماری دادهها در جدول  1آمده است.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -2توصیف آماری دادهها
انحراف معیار

مینیمم

ماكزیمم

میانه

میانگین

متغیر

1/315

1/113

1/511

1/323

1/321

NPF

1/155

1/113

1/111

1/535

1/513

CRE.EXP

3/151

1/112

11/132

1/113

1/151

CAP

1/151
1/333

1/111
1/111

1/211
1/131

1/112
1/111

1/111
1/153

FLP
MGT

1/131

1/113

2/131

1/313

1/321

LD

1/315

1/311

3/133

5/123

5/311

SIZE

1/253

1/311

3/135

3/133

3/111

BSD

1/131

1/111

1/313

1/131

1/131

HHI

2/121
3/535

-1/3
31/311

5/3
12/111

1
13/511

1/121
11/131

GDPG
INF

2/151

35/311

11/311

11/311

12/231

LIQG

12/111

1/111

35/153

5/133

11/231

EXR

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که جدول  1نشان میدهد حداقل و حداکثر مقادیر متغیر  ،NPFبه ترتیب برابر با 1/113
و  1/511میباشد همچنین انحراف معیار این متغیر  1/315میباشد.
 -5برآورد مدل و تحلیل یافتهها
در این بخش ،با استفاده از نرم افزار ایویوز  3تخمین نتایج بهدست آمده از کـاربرد مجموعـه
دادههای مـورد بررسـی بـرای چارچوب تئوریک مورد اشاره ،ارائه میشود .ابتدا با استفاده از
آزمونهای آماری به تخمین مدل مناسب و در نهایت به تحلیل نتایج مدل نهایی پرداخته شده
است.
همانطور که قبال گفته شد متغیر وابسته مدل شامل نسبت تسهیالت غیر جاری برای اندازه-
گیری ریسک اعتباری می باشد که بر روی متغیرهای خاص بانکی ،خاص صنعت بانکی و کالن
اقتصادی برازش می شود .ابتدا با توجه به وجود همخطی میان متغیرهای تحقیق سه متغیر کیفیت
تأمین اعتبارات ،تورم و نسبت تسهیالت به سپرده را کنار میگذاریم.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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با توجه به انجام آزمون  Fلیمردر سطح اطمینان %35فرض صفر این آزمون رد شده و مدل
دادههای جدولی در مقابل مدل دادههای تلفیقی پذیرفته میشود .در جدول  1نتایج آزمون Fلیمر
نشان داده شده است.
جدول  -3نتایج آزمون Fلیمر
احتمال

درجه آزادی

مقدار آماره F

1/111

()11،321

33/251

1/111

11

111/112

آزمون اثرات
آزمون

مقطعی F

آزمون مقطعی کای مربع

منبع :یافتههای پژوهشگر

پس از انجام آزمون  Fلیمر که مدلداده های جدولی تایید شد ،به انجام آزمون هاسمن برای
تشخیص بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی پرداخته میشود .در جدول  2نتایج آزمون هاسمن نشان
داده شده است.
جدول  -4نتایج آزمون هاسمن
احتمال

درجه آزادی

آماره كای مربع

خالصه آزمون

1/1113

3

11/3131

مقطع تصادفی

منبع :یافتههای پژوهشگر

در سطح اطمینان %35فرض صفر این آزمون رد شده و مدل دادههای جدولی با اثرات ثابت تخمین
زده میشود .در نهایت نتایج حاصل از تخمین مدل نهایی در جدول 5آمده است.
جدول  -5نتیجه برآورد تاثیر عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانکها
احتمال

 tآماره

انحراف معیار

ضریب

متغیر

1/1111
1/1111

- 1/111113
31/11331

1/111311
1/315313

-1/311331
*1/131313

C
HHI

1/1121

3/315111

1/111351

**1/132312

SIZE

1/1531

3/311133

1/111115

**1/111523

LIQG

1/111

-2/151111

1/1111113

*-1/111331

CRE

1/3553

3/211111

1/1111111

1/11111211/11

MGT

1/1151

3/352331

1/113115

**1/111253

CAP

فصلنامـه اقتصاد مالی
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احتمال

 tآماره

انحراف معیار

ضریب

متغیر

1/1115

-1/523135

1/111133

*-1/132213

GDPG

1/1111

-1/113111

1/115233

*-1/132311

BSD

1/1111

1/315313

1/11111511

*1/1111212

EXR

3/311333

آماره دوربین واتسون

1/121311
31/51552

1/111111

F

(**) معناداری در سطح اطمینان %31
(*) معناداری در سطح اطمینان %35
منبع :یافتههای پژوهشگر

تشریح نتایج حاصل از برآورد مدل:
 آماره  Fبه دست آمده حاکی از معناداری کل رگرسیون میباشد. ضریب تعیین مدل نشان میدهد متغیرهای مستقل مدل  12درصد تغییرات ریسکاعتباری بانکها را توضیح میدهند.
 آماره دوربین واتسون برابر  3/31است که نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدلارائه شده میباشد.
نتایج ذیل بیان کننده نحوه تاثیر متغیرهای درون بانکی بر ریسک اعتباری بانکها میباشد:
 نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که متغیر توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و معناداری
بر ریسک اعتباری میگذارد توجیه آن می تواند این باشد که با وجود دارایی یکسان دو بانک
و تسهیالت بیشتر یک بانک نسبت به بانک دیگر ،چون امکان دارد که از نظر میزان ریسک
تسهیالت داده شده متفاوت باشند در این صورت امکان دارد که ریسک اعتباری بانکی که
حتی تسهیالت کمتر اما پر ریسکتری داده است بیشتر گردد.
 متغیر سرمایه بانک با ریسک اعتباری بانکها رابطه مثبت و معناداری دارد .زیرا امکان دارد
صاحبان سرمایه با توجه به نفوذ خود ،تصمیمات مدیریت را برای دستیابی به سود باالتر به
سمت شرایطی که باعث مواجه شدن با ریسک باالتر میشود سوق دهند.
 نتایج بهدست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار متغیر اندازه بانکبر ریسک اعتباری
بانکها میباشد .این نتیجه ،بیانگر این است که بانکهای بزرگتر قادر به جذب منابع مالی
بیشتر و متقابال اعطای تسهیالت بیشتر میباشند که موجب افزایش ریسک اعتباری آنها
میشود.
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نتایج ذیل بیان کننده نحوه تاثیر متغیرهای خاص صنعت بانکی بر ریسک اعتباری میباشد:
 متغیر توسعه بخش بانکی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری میگذارد زیرا با توجه
به اینکه سوددهی بانک ها ،اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به
اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار میگیرد .نشاندهنده عملکرد مثبت بانکها
بوده و موجب کاهش ریسک اعتباری شده است.
 ضریب به دس ت آمده برای متغیر تمرکز بانکی ،به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار صنعت
بانکی بر ریسک اعتباری بانکها ،نشاندهنده تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر ریسک
اعتباری میباشد و هرچه تمرکز افزایش یابد باعث از بین رفتن انگیزههای رقابتی شده و در
نتیجه اثربخشی و کارایی منابع به کار گرفته شده از بین خواهد رفت همچنین بانکهای
متمرکزتر معموال بانکهای بزرگتر میباشند که با توجه به حمایت دولت در اعطای
تسهیالت سلیقهای عمل نموده و به علت پیچیدگیهای سیستمی ،نظارت بر آنها مشکلتر
است و ریسک اعتباری بانکها افزایش مییابد.
نتایج ذیل بیان کننده نحوه تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک اعتباری میباشد:
 متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری میگذارد و مطابق انتظار بوده
و نشان دهنده این است که هنگام رونق اقتصادی ،بازپرداخت تسهیالت با توجه به افزایش
فعالیتهای اقتصادی و افزایش وجوه نقد ،به موقع صورت گرفته و ریسک اعتباری کاهش
مییابد .از سوی دیگر در دوره افول اقتصادی ،هزینههای تأمین مالی برای بانکها افزایش
مییابد و احتمال نکول وام های پرداخت شده نیز وجود دارد در نتیجه ریسک اعتباری
بانکها افزایش مییابد.
 نرخ ر شد نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارد زیرا رشد نقدینگی بیش
از حد تعادل افزایش یافته ،قیمتها افزایش یافته و تورم ایجاد میشود در نتیجه عدم
بازپرداخت تسهیالت ایجاد و ریسک اعتباری افزایش مییابد.
 رشد نرخ ارز تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری میگذارد زیرا با افزایش نرخ ارز،
دریافت کننده تسهیالت به جز نرخ سود تسهیالت ،ملزم است تا هزینهای را نیز بسته به
میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد .در این شرایط بسیاری از دریافتکنندگان تسهیالت بنا به
دلیل بار مالی یا به امید کاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلی از بازپرداخت
تسهیالت خودداری میکنند و در نتیجه حجم مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانکها
افزایش مییابد.
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 -6نتیجهگیری
بانکها با توجه به فعالیتهای خود با ریسک های متفاوتی مانند ریسک بازار ،ریسک نقدینگی،
ریسک تورمی ،ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز مواجه هستند .در این میان ریسک اعتباری به
علت اینکه فعالیت عمده بانکها جمعآوری وجوه و اعطای تسهیالت و سرمایهگذاری در فعالیت-
های مختلف میباشد ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر بانک دچار ریسک اعتباری به علت
عدم پرداخت به موقع دیون مواجه شود ریسکهای دیگری مانند ریسک نقدینگی را به دنبال
خواهد داشت.
بانک ها با ارزیابی سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی کشور ،میزان معوقات خود را پیشبینی
نموده و عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری را شناسایی نموده تا ثبات مالی ایجاد و میزان ریسک
اعتباری کاهش یابد.
بانکها هم تحت تاثیر عوامل درون بانکی و هم تحت تاثیر عوامل برون بانکی قرار میگیرند و
ریسک ناشی از این عوامل قابل حذف نیست اما می توان آن را مدیریت نمود .همچنین با توجه به
اینکه در سالهای اخیر ،کشور با وضعیت بحرانهای ناشی از تحریمها مقابله نموده است و این
تحریمها اثرات زیادی بر بانکها به عنوان حیاتی ترین عضو اقتصادی کشور گذاشته است ،در نتیجه
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری به عنوان مزیتی جهت کاهش هزینههای ناشی از
تسهیالت معوق اهمیت خاصی دارد .از این رو در این مقاله تاثیر عوامل درون بانکی و برون بانکی بر
ریسک اعتباری بانکها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به منظور ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانکهای کشور از دادههای جدولی نامتقارن
متشکل از  13بانک طی دورۀ زمانی  3131- 3131استفاده گردیده است .نتایج نشان میدهد که
از میان متغیرهای درون بانکی ،اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی بر
ریسک اعتباری بانکها می گذارد همچنین از میان متغیرهای خاص صنعت بانکی ،متغیر تمرکز اثر
مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ریسک اعتباری میگذارد و از میان متغیرهای کالن
اقتصادی نیز ،متغیر نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر
ریسک اعتباری میگذارد.
با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر جهت کاهش معوقات بانکی ارائه میگردد:
 با توجه به اثرات منفی تمرکز بانکی بر ریسک اعتباری ،پیشنهاد میگردد به علت اینکه
بانکهای متمرکزتر و بزرگتر از پیچیدگیهایی برخوردارند که نظارت بر آنها سختتر می-
باشد و همچنین این بانکها دقت کمتری در پرداخت وامها صرف میکنند در نتیجه باعث
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افزایش تسهیالت معوق می شوند به همین منظور ،ناظران بانکی باید شرایط رقابتی بازار را
فراهم آورند و از تمرک ز بیشتر در این صنعت جلوگیری نمایند همچنین ناظران باید کنترل
و نظارت مداوم را برای حفظ ثبات مالی بانکها در جهت اقدامات و فعالیتهای کمریسکتر
بانکها به کار گیرند.
با توجه به این که رابطه توسعه بخش بانکی با ریسک اعتباری منفی میباشد باید توجه به
توسعه بخش بانکی افزایش یابد و موانع بر سر راه این عمل کاهش پیدا کرده و آزاد سازی
مالی صورت گیرد و از قوانینی که باعث جلوگیری از آزادی اقتصادی میگردد ،تا جایی که
امکان دارد ممانعت به عمل آید.
با توجه به اینکه تاثیر مثبت افزایش نقدینگی بر ریسک اعتباری تایید شد ،نشان میدهد،
همچنان که نقدینگی افزایش مییابد تورم نیز بیشتر میگردد و قدرت بازپرداخت تسهیالت
کاهش مییابد در نتیجه باید سیاستگذاران ،سیاستهای پولی را به منظور کاهش تورم
ایجاد نمایند .همچنین میتوان با اقداماتی نظیر کاهش دخالت مست قیم در اقتصاد و انضباط
بیشتر در سیاست های مالی و امن کردن محیط کسب و کار در کشور و استقالل بانک
مرکزی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد به کنترل تورم
و کاهش نااطمینانیهای حاصل از آن اقدام نمود.
با توجه به رابطه منفی بین رشد اقتصادی و ریسک اعتباری ،پیشنهاد میگردد که بانکها
در شرایط رونق اقتصادی به علت پویا بودن وضعیت فعالیتهای اقتصادی و وجوه کافی،
حساسیتهای الزم را جهت وامدهی کاهش داده تا دریافتکنندگان تسهیالت راحتتر
بتوانند فعالیت های خود را گسترش داده و موجب شکوفایی وضعیت اقتصادی و رفاهی
کشور گردند.
به بانکها و موسسات مالی پیشنهاد میگردد ،با توجه به اینکه عوامل مختلف درون بانکی و
برون بانکی بر رفتار افراد و فعالیتهای اقتصادی تاثیر میگذارد ،امکان عدم ایفای تعهدات
افراد و در نتیجه ایجاد ریسک اعتباری برای بانک وجود دارد ،میبایست بانکها در
اعتبارسنجی مشتریان خود دقت نموده و طبقهبندی و رتبهبندی آنها را از لحاظ
ریسکپذیری و اخذ اطالعات به گونهای انجام نموده که تمام اطالعات الزم از جمله
صورتهای مالی تأیید شده آن ها مورد بررسی قرار گرفته و بانک نسبت به این عمل
حساسیت الزم را اجرا نماید.
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 با توجه به اینکه اکثرا تحلیلها برای عمکرد بانکها بیشتر از صورتهای مالی گرفته می-
شود پیشنهاد می گردد که به عوامل کالن اقتصادی نیز جهت بهبود وضعیت تسهیالتدهی
خود توجه نمایند.
 بانک ها باید پرتفوی اعتباری خود را به گونهای انتخاب نمایند که ریسک اعتباری را به
بهترین شکل پوشش دهد و می توان با اندوخته مناسب و اضافی برای زیان وامها از ایجاد
ریسک اعتباری و ورشکستگی جلوگیری نمود.
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