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چکیده
اگر چ ه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی ،بازار نرخ بهره مواجه
اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها ،ریسک اعتباری نکول بیش تر نقش را در توان سودآوری آن
ها خواهد داشت .علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ،ریسک عدم بازپرداخت وام از
سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود ،علت این است که
معموالً  70درصد دارایی یک بانک ،تسهیالت اعطایی به مشتریان است .در طی سال های اخیر علی رغم
استفاده بانک های کشور از سیستم های ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان ،همچنان مطالبات معوق بانک ها
رو به افزایش بوده و اکنون به یک معضل در کشور تبدیل شده است .بنابراین ارزیابی عوامل موثر بر
مطالبات معوق ضروری می باشد .یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش
ها ،نرخ ارز بازار غیر رسمی ،نرخ سود تسهیالت پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنی دار شده است.
همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولید کننده و شاخص بورس منفی است و این نشان دهنده این
است که این متغیرها با نرخ نکول رابطه معکوس دارند .با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده ،بیشترین اثر
مربوط به نرخ تسهیالت و کمترین اثر مربوط به تولید بخش ها بوده است.
واژگان کلیدی :مطالبات معوق بانکی ،شرایط اقتصاد کالن
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مقدمه
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که به عنوان منبع تامین نیاز پولی اشخاص شناخته شده است و عملکرد
صحیح و اصولی آن می تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند .بی تردید یکی از آثار و پیامدهای تأمین مالی در
بانک ها و موسسات مالی پیدایش مطالبات غیر جاری است و هرچه جامعه در حال رشد و توسعه باشد میزان تسهیالت و وام
های دریافتی افزایش یافته و به موازات آن بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می گیرند .در
حال حاضر میزان مطالبات غیر جاری بانک ها به مبلغ بسیار باالیی رسیده است که ادامه این روند خطرهای جدی برای نظام
بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت (لیال محرابی  .)93طی دودهه اخیر بروز بحران های مالی در سیستم بانکی،
باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی شده است .در نتیجه
وقوع چنین بحران هایی وظیفه ناظران شناسایی منابع بروز بحران ،در جهت تصمیم گیری برای کاهش مطالبات معوق است.
هدف موسسات اعتباری به حداکثر رساندن سو د منافع سهامداران و سپرده گذاران ،نظم دادن به فعالیات های بخش های
مختلف اقتصادی از طریق هدایت منابع به سمت مصارف مشخص و در مجاری صحیح سرمایه گذاری می باشد .بدیهی است
همانگونه که در شرکت های تولیدی تعداد دفعات گردش کاال (تولید یا فروش) و سرعت چرخش آن در جهت کسب سود از
اهمیت زیادی برخوردار است در نظام بانکی هم جذب منابع و تعداد دفعات بکارگیری آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار
است .خاطر نشان می گردد مدیریت صحیح و کار آمد ،مدیریت منظم و موثر بر اداره منابع و مصارف می باشد و گردش صحیح
منابع و مصارف در حقیقت موجب ر ونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد گردید ،ولی مطالبات معوق فرصت
چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سود آوری و مخل نظم الزم در تأمین نقدینگی
مورد نیاز بانک می باشد .اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و
تأثیر به سزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین المللی از طرف دیگر باعث شده تا بانک ها را
به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آورند .بانک ها به عنوان یکی از
ابز ار های اجرای سیاست های پولی در اختیار دولت و سیستم اقتصادی هر کشور می باشند ،زیرا از یک طرف پس انداز های
کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع آوری کرده و از طرف دیگر در راستای اجرای سیاست های اقتصادی و
اعتباری تنظیم شده ئ تکلیفی ،منابع مالی الزم را به بخش های مورد نظر تخصیص داده و ناگزیر با یک سری مسائل مثل
مشکل مطالبات معوق مواجه می شوند( داودی کسبی .)1383 ،بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته باشد می تواند منابع
آزاد شده خود را درسایر فعالیت های جدید سرمایه گذاری کرده و یا تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول نماید که به تبع آن
این امر موجب افزایش توان برنامه ریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و یا قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد عوامل
زیادی در افزایش  NPLتأثیر گذار هستند.
مبانی نظری
مطالبات معوق نشان دهنده تعهداتی است که مصرف کننده تسهیالت ایفا ننموده است .مطالبات معوق می تواند شامل بخش
های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آنها ممکن است از منابع تسهیالت تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند
و در مورد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است .تعویق در باز پرداخت تسهیالت دریافتی گاهاً متأثر از عادات
فرهنگی نادرست گیرندگان تسهیالت در بازپرداخت به موقع تسهیالت می باشند .از طرف دیگر نا اطمینانی در ریسک های
متعدد موجب در اقتصاد کشور که توان هر گونه برنامه ریزی را از واحدهای اقتصادی گرفته است نیز تأثیر به سزایی در رشد
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مطالبات معوق داشته است (هاشمی .) 1380 ،رکود تورمی عالوه بر این که موجب کندی کسب و کار و افزایش هزینه ها
میگردد تأمین مالی الزم برای باز پرداخت تسهیالت را دشوار تر می سازد .همچنین ارزان بودن نرخ تسهیالت بانکی از یک
طرف موجب افزایش تقاضا برای تسهیالت بانکی شده و از طرف دیگر تمایل به حفظ تسهیالت فراتر از سررسید را افزایش می
دهد (صوری و غالمی .) 1376.عواملی که در ایجاد مطالبات معوق دخالت دارند شامل عوامل قابل کنترل یا عوامل درون
سازمانی و عوامل غیر قابل کنترل یا عوامل برون سازمانی می باشند .عوامل قابل کنترل موثر در مطالبات معوق شامل ضعیف
بودن رابط ه بانک با مشتریان و نبود پیگیری های مداوم بانک از آن ها ،گرفتن اعتبار و وام از سایر موسسات مالی و بانک ها و
حتی سایر شرکت ها و عدم پرداخت به موقع این وام ها در سررسید آنها است (فری  .)2008عدم بررسی دقیق و واقع بینانه
در توجیه فنی ،اقتصادی و مالی طرح توسط ک ارشناسان و عدم نظارت فنی و صحیح به منظور آگاهی از وضعیت کسب و کار
مشتری در طول زمان استفاده از تسهیالت بخصوص در بخش های تجاری ،واقعیت نداشتن مورد مصرف تسهیالت و اصوال
کاذب بودن تسهیالت اعطایی ،عدم نظارت کافی بر بازپرداخت تسهیالت ،عدم رعایت دقیق مقررات و ضوابط اعطایی تسهیالت،
عدم نظارت کافی بر باز پرداخت اعطایی تسهیالت ،عدم بررسی دقیق در مورد عملکرد ضامن متعهد و بطور کلی تضمین های
ضعیف در این رابطه ،عدم پوشش وثیقه ای کافی ،نقص یا بی توجهی در صدور اسناد وثیقه و اخذ مدارک الزم و رعایت ضوابط
الزم در تنظیم اسناد وثیقه مانند نقص سفته ها و یا اسناد ثبتی دیگر ،مشاع بودن وثایق و عدم امکان تصرف یا فروش آن در
بعضی موارد عوامل مهمی در ایجاد مطالبات معوق می باشد .عوامل غیر قابل کنترل موثر در ایجاد مطالبات معوق نیز شامل
مواردی از قبیل انحراف در مسیر مصرف تسهیالت توسط متقاضی در اثر اشکاالت بنیادی ،مسائل و مشکالتی که به صورت
ناخواسته و به تبع سیاست های اقتصادی ناشی از تعدیل ارز که باعث کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد های
تولیدی و در نهایت رکود بازار و ایجاد وقفه در اجرای برنامه های پیش بینی شده می باشد .عدم امکان فروش یا حراج بعضی از
اموال تملیک شده و عدم پیگیری قاطع و مستمر واحد های بانک ها به خاطر جنبه های حقوقی و مقرراتی جاری در دادگاه ها
و محاکم قضایی می باشد (هدایتی .) 1381 ،از حدود یک دهه پیش مطالعاتی در ادبیات علم اقتصاد آغاز شده است که وام
های غیر عملیاتی ی ا همان مطالبات معوق و عوامل موثر بر آسیب پذیری مالی را بررسی می کند این موقعیت ممکن است به
این واقعیت بپردازد که دارایی های آسیب دیده یک نقش کلیدی در آسیب پذیری مالی ایفا می کند چرا که به عنوان مثال
ارتباط عمیقی بین مطالبات معوق و عوامل اقتصادی و بانکی وجو د دارد .راکد شدن بخشی از منابع بانک ها که در واقع امانات
و سپرده های مردم نزد آنها می باشد از چندین جهت می تواند موجب ضرر و زیان بانک ها شود .این موارد در سیستم بانکی
به شرح زیر هستند .ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری می کند ،در حقیقت باعث قطع جریان
حقیقی بانک ها می شود .همچنین به دلیل لزوم پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران از یک سو و عدم
وصول سود تسهیالت معوق شده از طرف دیگر ،سود آوری بانک را تحت الشعاع قرار می دهد ،همچنین راکد شدن منابع بانک
ها باعث عدم امکان سرویس دهی به مشت ریان اصیل و جذب منابع و مشتریان جدید از اعطای تسهیالت در بخش های مختلف
می شود و روند گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی را مختل می سازد.به این
صورت امکاناتی برای بی تفاوت ها و متخلفین و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی کنند فراهم می کند و
موجب فرار فرار مشتریان اصیل بانک که ضامن بعضی از این افراد شده اند و در حقیقت خارج شدن منابع بانک در اثر این
مطالبات می می شود.استیگلتز و ویز ( ) 1981مبنای تئوریک برای پارادایم مطالبات معوق فراهم نمودند ،آنها نشان می دهند
نرخ های بیشتری که بانک ها برای وام ها در نظر می گیرند و از ناحیه کاهش رقابت در بازار به وجود آمده است ممکن است
ریسک سبد وام را از ناحیه مشکالت مخاطرات اخالقی و انتخاب بد افزایش دهد .افزایش هزینه های تأمین مالی انگیزه
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مشتریان کم ریسک تر را برای اتخاذ وام کاهش می دهد و سایر مشتری ها نیز به این نتیجه می رسند که پروژه پر ریسک
تری را برگزینند تا بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند از این رو احتمال نکول وام افزایش می یابد و این موقعیت منجر به
افزایش مطالبات معوق بانک خواهد شد.
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی:
داودی ( ،)1384د ر مطالعه ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک رفاه" اطالعات  85شرکت کهاز بانک رفاه تسهیالت دریافت نموده و قادر نبوده اند بدهی خود را به موقع پرداخت نمایند در بازه زمانی  76-81از منابع
معتبر جمع آوری گردید ،نتایج تحقیق نشان داد که نوع فعالیت اقتصادی و نوع وثیقه در ایجاد مطالبات معوق نقشی ندارد و
عواملی مثل مدت زمانی کوتاه تر ،پرداخت تسهیالت جهت تأمین سرمایه در گردش نوع عقد ،عدم نظارت بر نحوه استفاده از
تسهیالت و عدم پیگیری در ایجاد مطالبات معوق موثر است.
کردبچه و پردل نوش آبادی ( ،)1390به منظور تبعین عوامل تعییین کننده مطالبات معوق صنعت بانکداری ایران از یک مدلداده های تابلویی متشکل از  12بانک کشور در طول دوره ( )1381-1387استفاده نمودند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که
کارایی عملیاتی ،رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها متغیر های تعیین کننده و معنا دار در توضیح رفتار مطالبات معوق در
نظام بانکی ایران می باشند .همچنین آنها نشان دادند که وضعیت کالن اقتصادی نیز بر این مورد تأثیر گذار است.
پوستین چی ( ،)1392در مقاله ای با عنوان "تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک ها " مطالبات معوق رابه عنوان یکی از اصلی ترین منابع ریسک بانک ها در نظر گرفته است از جمله موارد موثر بر مطالبات معوق ،رقابت در صنعت
بانکداری است .که بدین منظور از مدل داده های تابلویی متشکل از  18بانک فعال در تمام دوره ( )1384-1390استفاده
کردند و نتایج نشان داد که بین رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق ارتباط عکس وجود دارد.
رستمیان و طبسی ،)1389( ،در مقاله ای با عنوان " بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک های تجاری مناطقآزاد تجاری-صنعتی (مورد مطالعه -شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش) به بررسی عوامل موثرر در ایجاد مطالبات معوق در
بانک های تجاری طی سال های  1380-1386می پردازند که برای تحلیل داده ها از توزیع فراوانی ،شاخص های مرکزی و
پراکندگی ،تحلیل همبستگی اسپیرم ن و آزمون کای دو استفاده شده است .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد
که بین نوسانات نرخ ارز ،نوع فعالیت اقتصادی ،مدت زمان اعتبارات اعطایی ،نوع مورد استفاده از اعتبار ،نوع وثیقه دریافتی و
نوع اعتبار اعطایی ،با مطالبات معوق رابطه وجود دارد.
واعظ و همکاران ( ،)1391در مقاله ای با عنوان " تأثیر چرخه های تجاری بر نرخ نکول تسهیالت بانکی ایران طی دوره 1379-1388و تعیین سبد بهینه تسهیالت برای کل نظام بانکی" از یک الگوی اقتصاد کالن برای تجزیه و تحلیل ریسک
اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران (کشاورزی ،صن عت و معدن ،خدمات و مسکن) استفاده کرده اند .این الگو برپایه
الگوی  cpvارائه شده .یافته ها حاکی از آن است که ضرایب متغیر های تولیدات بخش ها ،نرخ ارز بازار غیر رسمی ،نرخ سود
تسهیالت پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنا دار شده است ،همچنین ضرایب متغیر های شاخص قیمت تولید کننده و
شاخص بورس منفی است.
مطالعات خارجی:
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ای روم سبا و همکاران ،)2012( 1در مقاله خود با عنوان "عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری(بانک های بخشی آمریکا)"عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری را بررسی کردند که بعضی از این عوامل مربوط به مسائل شرکت ها است و بعضی از عوامل
مربوط به مسائل اقتصاد کالن .که در مقاله شان از ترکیب هر دوی این عوامل استفاده کرده اند در بررسی خود  GDPحقیقی،
تورم و وام ها را به عنوان متغیر های مستقل و نرخ مطالبات غیر جاری را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتند و همچنین
برای تحقیق خود از داده های سالهای  1985تا  2010استفاده کردند .نتایج نشان داد که تمام عوامل مستقل تأثیر معنا داری
بر روی متغیر وابسته دارند.
ژانگ یو و همکاران ،)2015( 2در مقاله خود با عنوان " ویزگی های مطالبات معوق در بانک های تجاری چین" ویژگی هایمطالبات غیر جاری در بانک های غیر تجاری چین را با روش الگوریتم  PCAو  reliefدر روش های داده کاوی بررسی کردند و
 NPLهای بانک های تجاری را به صورت مدل ارائه شده درآوردند تحقیقاتشان برای گرفتن سیگنال هشدار به موقع برای
تشخیص به موقع پرداخت مطالبات معوق خیلی مهم بود .همچنین در تحقیقشان از درخت تصمیم c 4/5برای کالسه کردن
وام ها استفاده کردند.
برونا اسکاریکا ،)2013(3در مقاله خود با عنوان " عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری بانک ها در کشورهای اروپای شرقی ومرکزی" به آنالیز عوامل موثر بر تغییر نرخ مطالبات غیر جاری بانک ها با استفاده از داده های پانل دیتا و رویکرد اثرات ثابت
برای هفت کشور اروپای شرقی و مرکزی بین سالهای  2007تا  2012پرداخت و نتایج تحقیقش نشان داد که علت اولیه سطح
باالی (NPLسطح پایین رشد اقتصادی) است که خود رابطه معنا داری با  ،GDPبیکاری و تورم داشت.
وازیلکی ماکری ،)2013( 4درمقاله خود با عنوان "عوامل موثر بر مطالبات معوق (در منطقه یورو)" به منظور شناسایی عواملموثر بر نرخ ( NPLمطالبات غیر جاری) برای سال های (  )2000-2008و بررسی  14کشور مطالعاتش را درست در مرحله
قبل از رکود انجام داد وی در مطالعاتش متغیر های کالن اقتصادی (درصد نرخ رشد ساالنه  GDPو بیکاری و بدهی عمومی) و
متغیر های خرد (وام ها ،برگشت دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) را بررسی کرد و از تخمین  GMMاستفاده کرد .نتایج
نشان داد که همبستگی قوی بین  NPLو عوامل مختلف کالن و عوامل مربوط به خود بانک وجود دارد.
خمراج و پاشا ،) 2010( 5تالش نمودند تا با کمک یک مدل داده های تابلویی عوامل تعیین کننده مطالبات معوق کشور غنا راتعیین نمایند .نتایج مطالبات آنها منطبق با مبانی نظری و شواهد بین الملل به این شرط است که نرخ موثر،حقیقی ،تأثیر
مثبت و معنا داری بر مطالبات معوق دارد ،رشد ،به صورت معکوس مطالبات معوق را متأثر می سازد ،آنها دریافتند بانک هایی
که نرخ های بیشتری دریافت می کنند و وام های بیشتری دریافت می کنند مطالبات معوق بیشتری را نیز تجربه خواهند کرد.
کوکابای ،) 2009( 6در بررسی ارتباط بین رقابت و ثبات بانکها دریافت که میان شاخص های تمرکز و مطالبات معوق بانکی بهعنوان یکی از نمایندگان ثبات بانک ارتباطی معکوس و جود دارد .وی در این تحقیق سیستم بانکداری ترکیه را در دوره 1990
تا  2008مورد بررسی قرار داد .همچنین از شاخص های دیگری برای ثبات در این تحقیق استفاده شده است که نتایج بدست
آمده تا حدی متناقض به نظر می رسد.
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برگر و همکاران( ،)2008در بررسی  8235بانک  23کشور توسعه یافته یافتند که افزایش قدرت بازاری بانک ها کیفیت سبدوام آنها را بهبود بخشیده و مطالبات معوق آنها را می کاهد .البته آنها در بررسی های خود مطرح نمودند که درست است که با
افزایش رقابت ریسک نکول وام ها افزوده شده است اما این بانک ها در مجموع از ثبات بهتری برخوردارند آنها دلیل این امر را
افزایش ذخایر بانک ها و استفاده از تکنیک های تعدیل ریسک دانستند.
نتایج و دستاوردهای تحقیق
این تحقیق ،در پی یافتن اثر رفتار متغیرهای کالن اقتصادی و اثر شوک های جدی بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی می
باشد .بدین منظور ،اثر سه نوع متغیر پولی ،مالی و ساختاری بر میزان مطالبات معوق سیستم بانکی کشور در شرایط حدی ولی
محتمل الوقوع مورد بررسی قرار گرفت و تأثیرات آنها مورد تایید واقع شد .به طور کلی ،عوامل پولی سهم قابل مالحضه ای در
ایجاد بحران های مالی دارند .طبق یافته های تحقیق ،تأثیر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،تورم ،
نقدینگی ،نرخ سود تسهیالت ،شاخص قیمت مسکن بر وضعیت مطالبات معوقه سیستم بانکی تایی می شود.
نتایج حاصله به ما نشان می دهد که دخالت م ستقیم دولت و یا بانک مرکزی در شرایط کالن اقتصادی مانند تغییر در نرخ سود
تسهیالت ،نقدینگی (به دلیل کسری بودجه) و تورم باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود.
پیشنهادات و سیاست ها
شرایط کالن اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک های تخصصی اثرات متفاوتی خواهد داشت .نتایج به دست آمده نشان می
دهد که برای کاهش مطالبات معوق بانک ها ثبات در سیاستگذاری پولی و مالی حایز اهمیت است همچنین پرهیز از اقتصاد
دستوری برای کاهش نرخ بهره تسهیالت که موجب ایجاد رانت در اقتصاد می شود ،استقالل بانک مرکزی برای کنترل بیشتر
بر نقدینگی و کاهش تورم ،باعث کاهش یا ثابت ماندن مطالبات معوق خواهد شد .همچنین با کنترل شوک های وارد بر بخش
حقیقی اقتصاد (واردات ،نرخ ارز و )...و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی مناسب ،می توان حاشیه امن مطمئنی را برای
بنگاه های اقتصادی به وجود آورد به طوری که تحت تأثیر برخی از سیاست ها مانند افزایش واردات و ...این بنگاه ها به ورطه
ورشکستگی کشیده نشوند.
نظر به اینکه شوک های بخشهای مختلف اقتصادی دارای تأثیرات متفاوتی بر مطالبات معوق می باشند ،بررسی شوک ها به
تفکیک بخشهای اقتصادی به صورت جداگانه بر بانک های خصوصی و دولتی ،می تواند نتایج دقیق تری برای مطالبات معوق
هر یک از بخشهای اقتصادی داشته باشد.
منابع
اسکوئی ،ا .) 1386( .بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت وصول و جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق .تهران :سرپرستی شرقبانک صادرات ایران.
-2امیدی نژاد ،م ،)1391( .گزارش عملکرد نظام بانکی کشور ،تهران :موسسه عالی بانکداری ایران
-3پوستین چی ،م .)1392( .تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک ها" ،مجله اقتصادی ،شماره  ،7صفحات
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