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شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد .یکی
از عوامل بسیار مؤثر داخلی در کارکرد درست این شبکه ،کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش
نسبتهای مطالبات معوق ،کاهش سودآوری ،کاهش سپردهگذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحرران
ناشی از سپرده گذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پساندازها مریشرود .ایرن تحقیر
تالش دارد تا کیفیت اعتباردهی شبکه برانکی کشرور را برا اسرتفاده از عرواملی مثرل رشرد نسربتهرای وامدهری و ریسر
اعتباردهی که از نسبتهرای مرالی ورون نسربت مطالبرات معروق سروشرمه مریگیرنرد بررسری کنرد .برا اسرتفاده از روش
اقتصادسنجی به کم گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاین نتیجه به دست آمده است که ارتباط معناداری میان متغیرهای
موصوف به عنوان متغیرهای مستقل و رشد اعتباردهی در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است .مطاب با نتایج بهدستآمرده،
ی رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتبراردهی
بان ها وجود دارد .همچنین مطاب نتیجههای حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفی و معناداری
بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وامدهی و درنتیجره
ریس اعتباری را در بر دارد ،سبب کاهش مطالبات معوق میشود  .بنابراین کفایت سرمایه بیشتر سبب افزایش در کیفیت
اعتباردهی خواهد شد .توجه به کیفیت داراییها با در نظر گرفتن ریس میتواند کم شرایانی بره مردیریت بانر هرا و
بهبود مدیریت ریس در بان ها کند .بان ها با کنترل کیفیت دارایی و تعیین میزان کیفیت داراییهای بانکی میتوانند با
مدریت ریس بهتر شرایط باثباتتری در بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشرند و نقرش مرؤثر خرود را در اقتصراد دنبرال
نمایند.
طبقهبندی .H26 :JEL
واژگان کلیدی :کیفیت اعتباردهی ،بان

* تاریخ دریافت1396/7/17 :

 ،مطالبات معوق ،رشد اعتباردهی ،گشتاورهای تعمیمیافته.

تاریخ پذیرش1397/5/3 :
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 .1مقدمه
سالمت عملیات بانکداری به علت اختالسها و سوء استفادههای بسیار در سالهرای اخیرر مرورد توجره
بیشتری قرارگرفته و از آنجا که بان

ها پایه اصلی بازار پول هستند ،در صورت عدم اعتماد بره سرالمت

کیفیت اعتباردهی در بان

ها بر شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار گیررد .بررای تو ریچ ونروننی

تأثیرگذاری تصمیمات مدیریتی در زمینه کیفیت اعتبراردهی و درنهایرت بازترا آن در شربکه برانکی،
میبایست روش فعالیت بان

ها تشریچ شود .مدیران بان

ها برای بقا و رشرد بننراه خرود برا توجره بره

شرایط بازار و قوانین حاکم بر کشورها نسبت به اتخاذ سیاستهایی در زمینه جذ سپردههرا بره عنروان
منابع ورودی بنناه خرود برا نرر هرای مختلرف بررای دورههرای متفراوت اقردام مریکننرد .همچنرین برا
تصمیمگیری در خصوص پرداخت انواع وام به افراد و شرکتهای مختلف برا شررایط متفراوت وره بره
لحاظ نوع صنعتی که مشتری در آن مشغول به کار است ،شناختهشده بودن مشتری ،و عیت مرالی او برا
توجه به صورتهای مالی گذشته ،مو وعی که برای آن وام دریافت میکند و مواردی از ایرن قبیرل و
وه از نظر نوع وثای دریافتی و کنترل صحت آنها ،امکران نقرد شردن در زمران عردم ایفرای تعهردات
مشتری و  ...نسبت به سرمایهگذاری سپردههای دریرافتی از مشرتریان بره منظرور کسرب مابرهالتفراوت از
سپردههای دریافتی و وامهای پرداختشده برای پوشش هزینهها و کسب سود اقدام میکنند.
با توجه به رقابتهایی که بین بان
و نیز عدم نظارت صحیچ بر عملکرد بان

ها در زمینه کسب سود و رشد نسبت سهم از بازار وجرود دارد
ها از سوی نهادهای نظارتی ،مدیران بان

ها با سیاسرتهرای

کوتهبینانه خود به منظور کسب منفعت شخصی در دوره مسئولیت و یا افزایش سریع درآمرد و سرهم از
بازار ،اقدام به جمعآوری منابع و در ادامه توزیع وامها بدون رعایت کیفیرت در وامدهری مریکننرد کره
شاید در مرحله اول نشاندهنده ر شد و شکوفایی بنناه باشد ،لیکن این امر سبب افزایش مطالبات معوق
در بلندمدت و کاهش اعتماد به آن بان

و درنهایت به صنعت بانکداری میشود.
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اعتبراری و مطالبرات معروق

ها را گوشزد میکند.

بانکی ،دالیل گسترش مطالبات معوق و عوامل مؤثر بر آن بوده و از آنجا که تاکنون در کشور به طرور
مستقیم تحقیقی درباره کیفیت اعتباردهی بر شبکه بانکی کشور انجام نشده است ،ما در این پژوهش بره
دنبال بررسی ارزیابی تأثیر کیفیت در وامدهی بر روی صنعت بانکداری در ایران هستیم.
عوامل مؤثر بر کیفیت اعتباردهی میتواند به وسیله رشد وامدهی و میزان مطالبات معوق بانکی که
ناشی از ریس

اعتباری آنها است اندازهگیری شود .بنابراین میتوان بره وسریله ایرن دو متغیرر عوامرل

مؤثر بر کیفیت وامدهی در شبکه بانکی کشور را مشخص کرد .در این تحقی به دنبال مشرخص کرردن
عوامل مؤثر در شبکه بانکی کشور بر کیفیت وامدهی بان

ها طی سالهرای  1385ترا  1393بروده و بره

وسیله روش دادههای تابلویی پویا این مو وع بررسی خواهد شد.

 .2کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی
فعالیررت بان ر

هررا و نهادهررای مررالی و اعتبرراری در حرروزههررای مختلررف ازجملرره اعطررای تسررهیالت،

سرمایه گذاری ،صدور انواع اوراق قر ه ،صدور انواع گواهی سپرده ،صدور مانتنامهها و گشرایش
انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دینر ،اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه ،آنها را در
معرض مخاطرات و ریس
ریس

های خاص اینگونه فعالیتها قرار داده است .بان

ها روبرو هستند .در حال حا ر بان

مقابله با ریس

هرا برا انرواع متنروعی از

های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات مرؤثری در زمینره

بوده و این اقدامات وند سال اخیر از طری بان

مرکزی جمهوری اسرالمی ایرران در

نظام بانکی نیز در حال اجرا اسرت .تردوین قروانین و مقرررات و مجموعره رهنمودهرای بانر
همچررون مرردیریت ریس ر

اعتبرراری ،مرردیریت ریس ر

دستورالعملهای سرمایهگذاری در بان

مرکرزی

نقرردیننی ،نظررام مررؤثر کنترررلهررای داخلرری و

ها و مؤسسات مالی و اعتباری و  ...ازجمله این اقدامات است.

علیرغم پژوهشها و نوآوریهای گوناگون صورتگرفته در کنترل و نظارت بر ریس

های اعتباری،
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هنوز هم میتوان گفرت کره ینانره عامرل ورشکسرتنی بانر
صورتهای مالی بان
تحت تأثیر ریس

ها شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد نیز بهشردت

های اعتباری است (نظرپور و ر ایی.)1392 ،
ها اعتباردهی است ،درنتیجه بخش اصلی درآمد بان

روش ایجاد میشود .اعتباردهی بان
را در معرض ریس

ها هم از ایرن

ها در عین حال که سبب ایجاد درآمد برای آنها میشرود ،آنهرا

های مختلفی قرار میدهد که مهمترین آن ریس

اعتباری اسرت .شردت و تنروع

ها گاهی اوقات آنقدر زیاد می شود که در صورت عدم مدیریت صحیچ باعث از بین رفتن
از ارزش دارایریهرا و مطالبرات بانر

سرمایه اولیه بان

ها نیز خواهد شد .زمانی که بدهیهرای بانر

بیشتر شود ،بان

با خطر نکول مواجه میشود .از آنجا که در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت تعرداد

کمی از مشتریان که حجم زیادی از بدهیها را به عهده دارند هم سبب ایجاد نکول عمده در بانر
میشود ،بنابراین ریس

نکول از تأثیرگذارترین و بااهمیتترین ریس

بازپرداخت تسهیالت عالوه بر اینکه میتواند بانر

هرا

های شبکه برانکی اسرت .عردم

را در بازپرداخرت بردهیهرایش برا مشرکل مواجره

سازد ،سبب میشود سرعت گردش وجوه به خاطر تأخیر در وصول مطالبات کاسته شده و سرود بانر
را نیز کاهش دهرد .کراهش سرود بانر

هرا سربب عردم توانرایی آنهرا در پرداخرت سرود مرورد انتظرار

سپردهگذاران و سهامداران خواهد شد که درنتیجره آن اعتبرار بانر

برا خدشره مواجره شرده و احتمرال

درخواست برداشت حجم زیادی از سپردههای پساندازکنندگان کره بره صرورت وام از بانر
شده و نیز افت قیمت سهام بان

خرار

بر اثر افزایش تقا ای واگذاری را در پی خواهد داشت.

بر اساس مطالعه آلتمن ( )1986ارزیابی شرکتها با استفاده از تجزیهوتحلیل تکنیکی صورتهرای
مالی به دلیل امکان تغییر در اطالعات صورتهای مالی کاهش یافته و کیفیت تجزیهوتحلیل نرر هرا برا
استفاده از تحلیلهای فنی جاینزین این مو وع شده (آلتمن .)1986 ،زیرا تنها با بررسی صرورتهرای
مالی نمی توان برآورد کاملی از و عیت فعلی شرکتها داشته و آینده آنهرا را پریشبینری کررد و ایرن
مو وع سبب اشتباه در تصمیمگیری در هننام اعطای تسهیالت خواهرد شرد .آلرتمن ( )1986در مقالره
خود با مو وع نسبتهای مالی ،تجزیهوتحلیل مشخص و پیشبینی ورشکستنی شرکتها رمن ابرراز
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اینکه پژوهشنران در آینده کمتر از تجزیهوتحلیل تکنیکی صرورتهرای مرالی در ارزیرابی شررکتهرا
استفاده خواهند کرد ،اظهار میکند هدف وی بررسری روشری دربراره بررآورد کیفیرت تجزیرهوتحلیرل
نر ها با استفاده از تحلیل هرای فنری بروده کره بررای بررسری قابلیرت تشرخیص آن از یر

مجموعره از

روششناسی آماری تفکی

وندگانه اسرتفاده کررده اسرت .بررای ایرن کرار او تحقیقراتش را روی 66

شرکت در دو گروه شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته انجام داده و به این نتیجه رسیده که برین 94
درصد از شرکتهای انتخا شده در پیشبینی ورشکسرتنی و نترایج تحقیر مطابقرت وجرود دارد کره
حاکی از قابل کاربرد بودن این روش برای تحلیلهایش است .کلیر ( )1992در مقالهای با عنوان «رشرد
اعتباری و کیفیت اعتباری ،برخی شواهد مقدماتی از بان

های تنزاس» ،بیان میکند به دنبال شکسرت

شرکتهای سرمایهگذاری متعدد در سال  ،1980بسیاری از تحلیلنران به این نتیجره رسریدند کره یر
رابطه بین رشد سریع فعالیت های وامدهی و بدتر شدن کیفیرت وامهرا وجرود داشرته اسرت .رابطره رشرد
اعتباردهی و کیفیت آن پیچیده است .با این حال ایجراد ارتبراط برین رشرد و کیفیرت ،بره بررسری منرابع
مختلف رشد و برآورد کیفیت واقعی اعتباردهی با نسبتهای کیفیت استفادهشده در پرداخرت وامهرای
عادی مانند نسبتهای مطالبات معوق نیراز دارد .شرواهد اولیره برر اسراس دادههرای جمرعآوریشرده از
بان

های تنزاس نشان میدهد که رشد وام از طری اعطای وامهای ا افی را به مشرتریان جدیرد و یرا

موجود در ابتدا باعث بهبود کیفیت اعتباری اندازهگیرری شرده ،امرا پرس از یر
کیفیت شده است .این نتیجه به طور کامل با این مسئله که برخی از بان

ترأخیر باعرث کراهش

ها بیش از انردازه و برهسررعت

رشد کردند و قادر به حفظ کیفیت اعتباری خود نبودند سازگار اسرت .اثررات اولیره مثبرت رشرد وام و
بدتر شدن کیفیت پس از مقداری تأخیر در این رابطه نشران مریدهرد کره تشرخیص زودهننرام کراهش
کیفیت دشوار بوده و ی

والش برای مدیران و بازرسان را به همراه خواهد داشت.

 .3پیشینه تحقیق
در مو وع کیفیت اعتباردهی میتوان به مطالعات مختلفی اشاره کرد که بره بررسری مسرالل مربروط بره
اعتباردهی در بان

هرا پرداخترهانرد .پیرر فررنو و همکراران ( )2014در مقالرهای برا عنروان «آیرا سیسرتم
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بانکداری وین میتواند بدون قربانی کردن کیفیت وامدهی به رشد خود ادامه دهد» ،به بررسری رشرد و
سودآوری قابل توجه بانکداری وین پس از بحران مالی آسیا که از اواخر سال  1990میالدی و پرس از
بحران مالی آسیا ایجاد شده و نیز عوامل مؤثر بر این رشد پرداختره اسرت .نترایج تحقیر حراکی از ایرن
و جذ بان

های خارجی برای سرهیم شردن در پیشررفت اسرتوار اقتصرادی ایرن کشرور ارتبراط دارد.

سودآوری در سیستم بانکداری ورین ناشری از کیفیرت در وامدهری بروده کره ناشری از ارتبراط مسرتقیم
وامهای پرداختی با ارزش واقعی امالک و پروژههرا و نیرز پشرتیبانی دولرت از پرروژههرای زیربنرایی بره
صورت تأمین جریانهای نقد کافی برای بازپرداخت وامهای بانکی آنها است.
ون و همکاران ( )2014در پژوهش خود با مو وع عواید ناشی از فشار بررای رشرد ،مشروقهرای
جبرانی و کیفیت اعتباردهی بان
بان

 ،به بررسی عوامل مؤثر بر وامدهی برا در نظرر گررفتن فشرار وارده برر

ها از جانب بازار سرمایه برای رشد درآمدها بر اساس بررسی  313شررکت هلردینب برانکی برین

سالهای  2001تا  2009پرداختهاند .نتایج تحقی بیاننر این مسئله است کره مشروقهرای رعیف بررای
مدیران بان

ها و فشار برای افزایش در رشد درآمد بان

ها سبب شده تا آنها از طریر افرزایش نرر

وامها و کاهش در کیفیت وامدهی در پی کم کردن این فشار برآیند.
لوزیس و همکاران ( )2011در مقاله خود با عنوان «اقتصاد کالن و بان

های خاص ،تعیرینکننرده

مطالبات معوق در یونان» ،مطالعه مقایسهای وام مسکن ،کسبوکار و مصرفکننده اوراق بهرادار وام برا
استفاده از روش دادههای پویا به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبرات معروق در بخرش برانکی یونرانی بررای
هری

از دستهبندیهای وامها حوزه مصرفکننده ،وامهای پرداختی بررای کسربوکرار و وام مسرکن

پرداخته است .این پژوهش با این فر یه کره هرر دو متغیرر اقتصراد کرالن و بانر

خراص یر

اثرر در

کیفیت وام دارند و اینکه اثرات بین دستههای مختلف متفاوت است ،اینگونه نتیجهگیری مریکنرد کره
برای تمام دستهبندیهای وامها ،مطالبات معوق در سیستم برانکی یونرانی را مریتروان توسرط متغیرهرای
کالن اقتصادی ( ،GDPنر بیکاری ،نر بهره ،بدهی عمومی) و مدیریت کیفیت به طور کلی تو ریچ
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داد .تفاوت در تأثیر کمی عوامل اقتصاد کالن در میان دسته های وام ،با وامهای معوق رهنی که حداقل
پاسخ به تغییرات در شرایط اقتصاد کالن مشخص بوده است.
کاربو واوِرد و رودرینرز فرناندس ( )2014در مقالهای با مو وع تجدید سراختار برانکی و میرزان
بحران مالی است ،به تجزیهوتحلیل اثر تغییرات متوسط و بلندمدت در ی
اعتباردهی بان

ساختار بازار بانکی در مورد

ها در سیستم بانکداری اسپانیا بین سالهای  2009تا  2013پرداختهاند .برر اسراس نترایج

این تحقی پیشبینیشده رشد اعتباری در میانمدت و بلندمدت در سالهای قبل از بحران مالی کراهش
مییابد ،لیکن این مو وع سبب افزایش کیفیت اعتباری آنها خواهد شد.
بالید ( )2014در مقاله خود با مو وع عوامل کیفیت وام :ارزیابی سرهم متغیرهرای خراص برانکی،
عوامل اقتصاد کالن و اطالعات سطچ شرکت ،به بررسی تأثیر سیاستهرای برانکی برر روی بهررهوری،
تنوع فعالیت ،رشد اعتباری و سودآوری پرداخته و نتایج آن را بر کیفیت وامدهری در بخرش بانکرداری
تونس با لحاظ کردن تأثیراتی از قبیل ویژگیهای خاص شرکتها و شرایط اقتصراد کرالن بیران کررده
است .نتایج این تحقی حاکی از آن است که بان

هایی که در هزینههایشان کارایی دارند ،هزینرههرای

سرمایهای کمتری انجام دادهاند و متنوع و کوور

هسرتند؛ درنتیجره احتمرال کمترری وجرود دارد کره

کیفیت سبد وامهای پرداختیشان پایین باشند .همچنین یافترههرای ایرن تحقیر اهمیرت در نظرر گررفتن
مشخصههای خاص شرکتها و تحوالت اقتصاد کالن در هننام ارزیرابی کیفری جهرت اعطرای وام بره
آنها را در صورت ثبات در رفتار مالی شرکتها مورد تأیید قرار میدهد.
در مطالعات داخلی نیرز مریتروان بره مطالعراتی اشراره کررد کره در ادامره بیران مریشرود و کیفیرت
اعتباردهی را با توجه بره مسرئله مطالبرات غیرجراری مرورد بررسری قررار دادهانرد .فا رلیان و همکراران
( )1393در مقاله خود با عنوان شناسایی عوامل سیستماتی

و غیرسیستماتی

معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران ،ریشه مطالبات معوق را ریس
نموده عوامل سیستماتی

و غیرسیستماتی

مؤثر بر افزایش مطالبرات
اعتبراری عنروان کررد و بیران

بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثرند و با انجام بررسی

منابع علمی موف به شناسایی  90عامل مؤثر شرده اسرت و آنهرا را برر اسراس نظررات خبرگران ،نترایج
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تحقیقات گذشته ،قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در  8دسته عوامل سیسرتماتی
عوامل غیرسیستماتی

و  7دسرته

دستهبندی کرده است .همچنین برای سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی

افزایش مطالبات معوق بانکی و ارتباط درونگروهی آنها از تکنیر

هرای تصرمیمگیرری ونرد متغیرره

افزایش نر تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،عف در فرا یند کارشناسی اعطای تسهیالت و  ...به ترتیب
بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند و سایر عوامل مانند عوامل تشدید ریس

های سیاسری

و اقتصادی ،تحریم ،افزایش تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،افزایش بازدهی بازارهای مروازی ،مالکیرت
دولتی و تمرکزگرایی بان

ها به ترتیب اهمیت و شردت اثرگرذاری ،بره عنروان عوامرل مرؤثر برر سرایر

عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند .در پایان از آنجا که عوامل سیسرتماتی
رتبه باالتری نسبت به عوامل غیرسیستماتی

داشته و بره عنروان عوامرل مرؤثر در افرزایش سرایر عوامرل

شناسایی شده بودند ،به این نتیجه رسیده که سهم عوامل سیستماتی
به عوامل غیرسیستماتی

در افزایش مطالبات معروق نسربت

بیشتر است.

پوستینوی ( )1392در مقاله تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبرات معروق بانر
میکند مطالبات معوق یکی از اصلیترین منابع ریس

بان

هرا عنروان

ها بوده و ازجمله مواردی که میتواند برر

مطالبات معوق تأثیرگذار باشد ،رقابت در صرنعت بانکرداری اسرت .وی بره منظرور بررسری نحروه ایرن
ارتباط از ی

مدل دادههای تابلویی متشکل از  18بانر

کره در تمرام دوره سرالهرای  1384ترا 1390

فعال بودهاند استفاده کرده است .نتایج تحقی وی نشان میدهد با افزایش رقابرت در صرنعت بانکرداری
به تدریج از میزان مطالبات معوق بان

ها کاسته شده است؛ بنابراین عالوه بر تمام فواید رقابت در ایرن

صنعت ،میبایست بهبود کیفیت سبد وام را نیز به فوایرد آن ا رافه کررد .ایشران مثبرت و معنرادار برودن
ریب مربع شاخص تمرکز را بیاننر فزاینده بودن ارتباط تمرکز و مطالبات معوق دانسته ،بره ایرن معنرا
که با افزایش تمرکز مطالبات معوق به صورت فزاینده افزایش مییابد و برالعکس برا کراهش تمرکرز و
افزایش رقابت این مطالبات به صورت کاهنده کاهش مییابد.
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محمردزاده و همکراران ( )1393در تحقیقری برا مو روع شناسرایی و اولویرتبنردی موانرع وصررول
مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شربکهای و ویکترور ،برا بررسری دربراره  14مرانع
شناساییشده وصول مطالبات ،اهم موانع را به ترتیب عدم اخذ امن معتبرر ،ناپایرداری برازار سررمایه و
مصارف تسهیالت در م حل مورد نظر ،عردم ثبرات اقتصرادی کشرور ،عردم اخرذ وثیقره مناسرب و عردم
پینیری کارمندان بان

جهت وصول دانسته است.

شعبانی و جاللی ( )1391در مقاله خود با عنوان دالیرل گسرترش مطالبرات معروق در نظرام برانکی
ایران و بیان راهکارهایی براى اصالح آن با استفاده از روش کتابخانرهای و بررسریهرای میردانی اعرالم
داشته نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی روند رو به رشد داشته و خطرهاى جدى مطالبات
معوق براى نظرام برانکو و کرل اقتصراد ایرران را گوشرزد کررده اسرت .همچنرین بره ریشرهیرابی و ارالره
راهکارهاى مفید برای مقابله با مشکل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور بر اساس تجرار داخلرو و
خارجو پرداخته است .نتیجرهگیرری انجرامشرده حراکی از نقرش پررنربترر عوامرل درونسرازمانی در
شکلگیری معوقات نسبت به عوامل برونسازمانی است و در پایان به اراله راهکارهایی برراى مقابلره برا
معضل مطالبات معوق کشور پرداخته است.

 .4روش تحقیق
تحقی علمی با هدف شناخت ی

پدیده در ی

است از کلیه عناصر و افرادی که در ی

جامعه آماری انجام میشود .جامعره آمراری عبرارت

مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یرا منطقرهای) دارای یر

یا وند صفت مشترک باشند .از آنجا که هدف این تحقی  ،ارزیابی کیفیت اعتباردهی در شربکه برانکی
کشور از جهت وندین عامل مخصوص بانکی و وند متغیر کالن اقتصادی است ،لذا جامعه آماری این
تحقی شامل کلیه بان

های نظام بانکی کشور است که طی سالهای  1385تا  1393در ایرران فعالیرت

داشتهاند.
پس با توجه به مندرجات بندهای فوق جامعه آماری ما از  25بان

ملی ،سپه ،پستبان

 ،مسکن،

کشاورزی ،صنعت و معدن ،توسعه صادرات ،توسعه تعاون ،ملت ،تجارت ،صرادرات ،رفراه کرارگران،
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پارسیان ،کارآفرین ،سامان ،اقتصاد نوین ،پاسرارگاد ،سررمایه ،سرینا ،دی ،آینرده ،انصرار ،مهرر اقتصراد،
مؤسسه توسعه و قوامین تشکیل شده است.
در تحقی حا ر با توجه به ماهیت النو که در آن از دادههای پانرل اسرتفاده شرده اسرت و وجرود
کاربردهای دادههای ترکیبی ،درک بهتر پویاییها توسط محق اسرت .در ادامره ابتردا بره معرفری انرواع
دادههای آماری ،تخمین النو با اسرتفاده از دادههرای پانرل ،النروی دادههرای ترکیبری پویرای خطری و
تخمینزن خطی  GMMپرداختره مریشرود  .در ایرن النرو در سراسرر تحلیرل ،برر مردل اجرزای خطرای
1

خودرگرسیور مرتبه اول با بعد مقطع  Nو بعد زمانی  Tتمرکز میشود ،به طوری که  Nبزرگترر از T

است .النوی پایه از دادههای ترکیبی پویا عبارت است از:
Yi, t = α1Yi, t − 1 + Xi, tβ + εi, t

کرره در اینجررا  i=1,2,……,Nو  t=1,2,…,Tو  |α1| ≥ 1اسررکالر اسررت کرره در مرردل تخمررین زده
میشود .همچنین  Xi,tبرداری ( kدر  )1از رگرسورها بوده و  βنیز ( kدر  )1از ررایبی اسرت کره بایرد
برآورد شوند εi,t .جمله خطای غیرقابل مشاهده است Yi,t-1 .نیز در این مدل وقفه متغیر وابسته اسرت کره
به صورت ی

متغیر مستقل در سمت راست معادله در میشود (زروکی.)1391 ،

تخمینزن  GMMدر ادبیات اقتصاد ،اولین بار توسط هانسن و سیننلتون ( )1982معرفی شرد .ایرن
تخمینزن بهسرعت به عنوان یکی از پرکاربردترین تکنی

های اقتصادسنجی ،هم در برآورد مقطعی و

هم در برآورد دادههای ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت؛ وراکره بسریار انعطرافپرذیر بروده و تنهرا بره
فرضهای عیفی 2نیاز دارد .تخمین زن  GMMی

تخمرین زن  IVمعمرول اسرت و برهکرارگیری آن

بهویژه هننامی که النو بیش از حد شناسا باشد بسیار مفیرد اسرت .در ایرن النرو وقفره متغیرر وابسرته بره
صورت متغیر مستقل در سمت راست معادله ظاهر میشود .به این ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل
به روش دادههای تلفیقی پویا به وجود میآید .با این کار برآورد کششهرای کوتراهمردت امکرانپرذیر

1. First-order Autoregressive Error-components Model
2. Weak Assumptions
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میشود .الزم به ذکر است هننامی که در مدل دادههای تلفیقی ،متغیرر وابسرته بره صرورت وقفرهدار در
طرف راست معادله ظاهر میشود ،دینر برآوردگرهای  OLS1سازگار نیست (آرالنرو و بانرد  )1991و
باید به روشهای برآورد دومرحلهای  2SLSیرا روش گشرتاورهای تعمریمیافتره (آرالنرو و بانرد )1991
واریانسهای بزرگ برای رایب به دست دهد و برآوردها از لحراظ آمراری معنرادار نباشرند .بنرابراین
روش  GMMتوسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشرنهاد شرده اسرت .ایرن تخمرین زن از طریر
کاهش نمونه ،پایداری تخمین را افزایش میدهد (طیبی ،حاجی کرمی و سریری.)1390 ،
هسته مرکزی برآورد  ،GMMفرمولبندی شرایط معنادار گشتاوری 2است که به پارامترهای النرو
اجازه می دهد تا به طور سرازگاری بررآورد شروند .برا برهکرارگیری اصرل مقایسره 3مریتروان از شررایط
گشتاوری جامعه 4به شرایط گشتاوری نمونه حرکت کررده و برا اسرتفاده از دومری پارامترهرای النرو را
برآورد کرد (زروکی.)1391 ،
در پژوهش حا ر به منظور بررسی کیفیت اعتباردهی سیستم بانکی ،از دو متغیر مطالبات معروق و
رشد وامدهی استفاده خواهیم کرد؛ زیرا این دو متغیر بر کیفیت اعطرای تسرهیالت بانر
بوده و ونوننی مدیریت ریس

اعتباری در بان

هرا تأثیرگرذار

های کشور را نشان میدهند .با توجه بره اسرتفاده از

دادههای تابلویی پویا برای تخمین زدن مدلها در این پژوهش از تکنی

گشتاورهای تعمیمیافتره بررای

بررسی کیفیت اعتباردهی شبکه بانکی استفاده میشود .روشهای دینر ممکن است به دلیل مشکل در
انتخا ابزارها ،واریانسهای بزرگ برای رایب به دست میآورند و این برآوردها از لحراظ آمراری
معنادار نباشند .درنتیجه این تخمین زن که از طری کراهش نمونره عمرل مریکنرد ،پایرداری تخمرین را
افزایش میدهد.
در این تحقی  ،برای تخمین کیفیت اعتباردهی ،از دو رابطه زیر استفاده میکنیم:
1. Ordinary Least Squares
2. Meaningful Moments Condition
3. Analogy Principle
4. Population Moments Condition
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در رابطه اول کیفیت وامدهی 1با متغیر رشد وامدهی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتره مریشرود.
در رابطه دوم ،مطالبات معوق )NPL( 2به عنوان متغیر نشاندهنده کیفیت اعتباردهی لحاظ میگردد.
قدرت بان

ها به لحاظ کارایی در میزان اعتباردهی آنها نهفته است؛ زیرا هروه ی

بان

بتواند

وام بیشتری پرداخت کند ،کارمزد بیشتری میتواند از مشتریان دریافت نماید .بر این اساس ما با بررسی
رشد اعتبارده ی که میزان دسترسی بان
میزان پیشرفت بان

هستیم و بان

به اهداف خود را مریتوانرد برا آن نشران دهرد درصردد درک

ها برای این امر نیاز به آیندهننری در زمینه پرداخت وام دارند؛ زیرا

با برگشت وامهای پرداختشده و جذ همزمان منابع جدید میتوانند بره رشرد اعتبراردهی برسرند .بره
ایرن جهرت اسرت کره رشرد اعتبراردهی در کیفیرت اعتبراردهی اثرگرذاری شرایانی از خرود بره نمررایش
میگذارد .نسبت رشد اعتباردهی 3در مدل بدین منظور در نظر گرفته شده است.
نسبت مطالبات معوق به کل داراییها نیز از متغیرهای کیفیت اعتبار دهی است .برا توجره بره نقشری
که سیسرتم برانکی در ترأمین مرالی تولیرد دارد ،ترأمین و تجهیرز منرابع مرالی ،ونروننی مصررف منرابع
جذ شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .مؤسسات مالی و اعتباری از
ی

طرف نقدیننی سرگردان و سپردههای مردمی را به عنوان منابع جذ میکننرد و از طررف دینرر

با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سرمت سرپردههرای سررمایهگرذاری هردایت مریکننرد؛ بنرابراین منرابع
جذ شده ،به عنوان ورودیهای سیستم بانکی و تسهیالت پرداختی یرا مصررفی منرابع جرذ شرده ،بره
عنوان خروجی سیستم بانکی محسو

خواهند شد .مسلماً بروز هرگونه خلرل یرا مشرکل در هریر

از

1. Loan Quality
2. Non-Performing Loan
3. Loan Growth
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Loan Growth i, t = α0 + α1 Loan Growth i, t − 1 + α2ROAi, t − 1 + α3ROEi, t
− 1 + α4 Capital Adequacyi, t − 1 + α5Bank Sizei, t − 1
+ α6 Liquidityi, t − 1 + α7DepositRatioi, t − 1
+ α8GDPperCapita, t − 1 + α9RERt − 1 + ε
NPLi, t = α0 + α1 NPLi, t − 1 + α2ROAi, t − 1 + α3ROEi, t − 1
+ α4 Capital Adequacyi, t − 1 + α5Liquidityi, t − 1
+ α7DepositRatioi, t − 1 + α8ΔGDPGrowth i, t − 1 + α9ΔRERt
−1+ε
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این بخشها موجب به وجود آمدن مشکالتی در فرایند سیستم خواهد شرد .یکری از مشرکالت اساسری
که امروزه بان

ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشرور برا آن مواجره هسرتند ،مشرکل مطالبرات معروق و

تسهیالت وصرولنشرده آنهرا اسرت ،زیررا تسرهیالت پرداخرتشرده بره طرور کامرل از سروی مشرتریان
است ،در حسا ها باقی میماند.
معیارهای سودآوری در معادالت فوق ،نسبتهای برازدهی دارایریهرا و برازدهی حقروق صراحبان
سهام ،متغیرهایی هستند که بر سودآوری وامدهی بان

ها تأثیرگرذار هسرتند .معیارهرای سرودآوری برر

سود سازمانها تمرکز میکنند .برای تسرهیل مقایسره در برین سرازمانهرا ،سرود کرل برر مبنرای هرر دالر
سرمایهگذاری شده بیان میشود .بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها با یکدینر مرتبط هستند،
اما رابطه بین این نسبتها تحت تأثیر سیاستهای مرالی شررکت قررار مریگیررد .تحلیلنرری کره رفترار
گذشته بازده حقوق صاحبان سهام را تفسیر میکند باید توجه دقیقی به ترکیب بدهی به حقوق صاحبان
سهام (اهرم مالی سازمان) و نر بهره شرکت داشته باشد (بودی ،کین و مارکوس.)1391 ،
نسبت بازده داراییها نیز یکی از نسبتهای مورد استفاده در مدل اسرت .ایرن نسربت معمرولتررین
معیار در جهت ارزیابی سودآوری عملیراتی و یکری از پرکراربردترین نسربتهرا در صرنعت بانکرداری
است .این نسبت توانایی مدیران و کارکنان را در مدیریت و استفاده از داراییها در فعالیتهای روزانره
بان

نشان میدهد.
اندازه بان

اندازه بان

نیز یکی دینر از متغیرهای ساختاری اثرگذار برر سرودآوری بانر

هرا اسرت .ارتبراط

های بزرگتر در مقایسه با بان

ترر

با سودآوری بدین لحاظ است که بان

هرای کوور

(در صورتی که در مقیاس بهینره اقتصرادی خرود عمرل کننرد) بره لحراظ داشرتن فرصرتهرای بیشرتر در
موقعیت بهتری قرار داشته و سودآوری آنها بیشتر است .نسبت داراییهای نقد به کل داراییهرا 1یکری
دینر از نسبتهایی که برای بررسی ثبات و سالمت در بان

ها استفاده میشود .نسبت داراییهای نقرد

1. LTA: Liquid Assets To Total Assets Ratio
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به کل داراییها عبارت است از توانایی نسبی منابع نقد در دسترسی که بان

ها برای پاسخ بره تعهردات

کوتاهمدت خود از آنها استفاده میکننرد .ایرن نسربت نشراندهنرده توانرایی واحردهای سرپردهپرذیر در
مواجهه با نوسانات بازار پولی و هجوم سپردهگذاران برای برداشت سپردههای خود است.
پایداری زیاد در جهت تأمین مالی داراییها به کار گرفته شده است .وابسرتنی شربکه برانکی ایرران بره
سپردهها و عدم بهرهمندی از ابزارهای مالی متنوع و محدودیتهایی که بان

هرا در ترأمین منرابع برا آن

روبرو هستند به این نسبت اهمیت ویژهای بخشیده است .از آنجایی که بیشتر عملیات بان

ها بره وسریله

سپردهگذاریهای انجامشده در آنها انجام میشود ،از سپردهها تحت عنوان عامل حیات بانر
میشود .از سوی دینر اگر سپردهگذاران اقدام به برداشت ناگهانی سپردههایشان کنند ،بان

هرا یراد
هرا در دام

نقدیننی گرفتار میشوند که نهایتاً منجر به روی آوردن آنها به استقراض از بازار بینبانکی با نر های
بهره باالتر میشود .با استناد به تفاسیر فوق اگر بان

ها حجم بهینهای از سرپردههرای پایردار در سراختار

ترازنامه خود را حفظ کنند  ،سودآوری و ثبات باالتری را تجربه خواهند کرد (اریف و انیس.)2012 ،
کفایت سرمایه شاخصی است کره قردرت سررمایه بانر

هرا را در هننرام مواجهره شردن آنهرا برا

مشکالت اندازهگیری می کند .این شاخص که با نسبت سرمایه به داراییهایی که از نظر ریس
موزون شدهاند به دست میآید میتواند برای ارزیابی موقعیت سرمایه بان

پذیری

ها اسرتفاده مریشرود .تولیرد

ناخالص داخلی سرانه متغیر اقتصادی است که در مدل وارد شرده اسرت و ایرن متغیرر مسرتقل بره عنروان
یکی از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار در کیفیت اعتباردهی در نظر گرفته شده است.
قبل از ارزیابی وجود روابط اقتصادی برین متغیرهرای مسرتقل و وابسرته برا اسرتفاده دادههرای سرری
زمانی ،باید خواص دادههای سری زمانی را با استفاده از آزمونهای ریشه واحد مورد بررسی قررار داد.
درواقع النوسازی و برآورد این روابط با دادههای سری زمانی بدون توجه به آزمونهرای ریشره واحرد
معتبررر نیسررت .وراکرره تعررداد بسرریار زیررادی از سررریهررای زمررانی اقتصررادی ناایسررتا( 2نامانررا) هسررتند و
1. DTA: Deposits To Total Assets Ratio
2. Non Stationary
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رگرسیونهای بین آنها عموماً جعلی یا ساختنی هستند (گرنجر و نیوبلد .)1974 ،ازجمله مطالعاتی که
در زمینه تعمیم مدلهای ریشه واحد خطی به مدلهای ریشه واحد در دادههرای پرانلی صرورت گرفرت
میتوان به کارهای کواه ( ،)1994لوین و دینرران ( )2002و ایرم و دینرران ( )2003اشراره کررد .ایرن
واحد مبتنی بر دادههای پانلی نسبت به آزمونهای ریشه واحد سری زمانی از قدرت و صرحت براالتری
برخوردارند .مهمترین روشهای آزمون ریشه واحد کره ناشری از تعمریم آزمرونهرای ریشره واحرد بره
دادههای تابلویی است عبارتند از :آزمون لوین ،لرین و ورو )(LLC؛ آزمرون برتونرب ()2000؛ آزمرون
ایم ،پسران و شین ()2003؛ آزمونهای فیشر ) (ADF,PPو آزمون هادری.
فر یه صفر برای وهار آزمون اول عبرارت اسرت از وجرود ریشره واحرد ،در حرالی کره در مرورد
آزمون آخر (آزمون هادری) ،فر یه صفر نبود ریشه واحد است .به طور کلی این آزمونها بره بررسری
و عیت همانباشتنی متغیرها میپردازند؛ به عبارت دینر اگر متغیرهرا هرمانباشرته باشرند ،بردین مفهروم
است که در طول زمان با یکدینر حرکت میکنند به گونهای که اختالالت کوتراهمردت در بلندمردت
تصحیچ میشوند .گرنجر ( )1981اذعان میکند در صورتی که سریهرای زمرانی هرمانباشرته از درجره
ی

باشند ،با ی

بار تفا ل گیری میتوان آنها را به دادههای مانا تبدیل کرد.

در این پژوهش ما با استفاده از آزمونهای لروین لرین ورو ،ایرم پسرران شریم و آزمرونهرای فیشرر
( )ADF,PPبه بررسی ریشه واحد متغیرها میپردازیم که نتایج آن در جدول شرماره ( )1قابرل مشراهده
است:
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 نتایج آزمون ریشه واحد کلیه متغیرها مورد مطالعه.1 جدول
Levin, Lin آزمون
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نتایج این آزمون برای نظام بانکی ایران طی سال  1385تا  1393قابرل مشراهده اسرت .از آنجرا کره
سطوح اهمیت نهایی برای همه متغیرها در تمام آزمونهای ریشه واحد کوو

تر از  0.05اسرت ،پرس

در برآورد النو میتوان تمام متغیرها را مانا در نظر گرفت.

از آنجایی که در این تحقی دو مدل بررای تخمرین روابرط میران متغیرهرای مسرتقل و متغیرهرای وابسرته
وجود دارد ،نتایج و یافتههای ما نیز در قالب دو جدول و  9تصریچ زیر قابل مشاهده هستند .جدول اول
مربوط به تخمین اثرات متغیرهای مستقل بر رشد اعتباردهی است و جدول دوم مربوط به نترایج حاصرل
از تخمین اثرات متغیرهای مستقل بر مطالبات معوق است  .برای بررسی اعتبار ماتریس ابزارها نیز در این
پررژوهش از آزمررون سررارگان اسررتفاده کررردهایررم .شررایان ذکررر اسررت کرره آمرراره سررارگان ( )1958از
محدودیتهای از پیش تعیینشده برای تعیین هر نوع همبستنی بین ابزارها و خطاها استفاده میکند.
نتایج برآورد مدلهای اول و دوم به روش گشتاورهای تعمیمیافته به ترتیب در قالرب وهرار و پرنج
تصریچ جداگانه با ترکیب های مختلفی از متغیرهای وابسرته در جرداول فروق نشران داده شرده اسرت .از
آنجا که سازگاری تخمین زنندههای  GMMبسرتنی بره معتبرر برودن ابزارهرای برهکاررفتره دارد ،بررای
بررسی اعتبار نتایج برآورد حاصل از به کار بردن مناسب ابزارها در مردل ،از آزمرون سرارگان اسرتفاده
2

میکنیم که این توزیع از  χبا درجه آزادی  k − pبرخوردار است ،به طوری کره  pتعرداد پارامترهرای
برآورد شده در هر تخمین و  kرتبه ابزاری که همان  25بانر

مرورد بررسری اسرت را نشران مریدهرد.

همچنین فرض صفر در این آزمون نشاندهنده مناسب بودن ابزارهای بهکاررفتره اسرت؛ بنرابراین زمرانی
که احتمال مربوط به پذیرش یا رد فر یه اولیه بزرگتر از  0.05نباشرد ،فررض صرفر مبنری برر مناسرب
نبودن ابزارهای بهکاررفته در مدل رد نمیشود .مشراهدات حاصرل از یافترههرای تحقیر حراکی از ایرن
است که مقدار آماره آزمون سارگان در تمرام تصرریچهرا  P − VALUE < 0.05اسرت ،مرا را بره ایرن
نتیجه می رساند که بین ماتریس ابزارها و اجرزای اخرتالل هریوگونره همبسرتنی وجرود نردارد .بنرابراین
میتوان ونین نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده در تمامی تخمینهرا از اعتبرار الزم بررای بررآورد
مناسب برخوردارند.
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با توجه به رایب بهدستآمده در هر پرنج تصرریچ مردل اول مریتروان بره مثبرت و معنرادار برودن
ارتباط میان متغیر وقفهدار رشد اعتباردهی و متغیر وابسته مدل (رشد بدون وقفه اعتباردهی) پری بررد .بره
بیان بهتر افزایش در اعتباردهی در دوره قبل تأثیر مثبت و مستقیمی برر رشرد اعتبراردهی در دوره فعلری
دانست ،وراکه بره طرور کلری در بازارهرای پرول و سررمایه برا عملکررد مناسرب انتظرار داریرم کیفیرت
اعتباردهی سالهای متوالی با یکدینر همبستنی نداشته باشند.
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داشته است .توجیه این رابطه را میتوان در عملکرد نامناسب مدیریت شبکه بانکی در حوزه اعتباردهی
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مفهومی که رایب مدل در متغیر وقفهدار مدل دوم منتقل میکنند نیز نشان از وجود ارتباط مثبرت
میان متغیر وابسته و متغیر وقفه دار مطالبات معوق دارد .این رایب در هر وهار تصریچ حاکی از وجود
ی

ارتباط مثبت و معنادار میان متغیر وقفهدار و متغیر وابسته مطالبات معوق است .میتوان این رابطه را

است .این نتایج به معنای عملکرد نامناسب مدیریت نظام بانکی در حوزه مدیریت اعتباری اسرت .دلیرل
وجود این ارتباط منفی و معنرادار را مریتروان در گرزارشهرای بانر

مرکرزی کره حراکی از افرزایش

مطالبات معوق در شبکه بانکی نسبت داد .بر طب گزارشهای بان

مرکزی مطالبات معروق در شربکه

بانکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ،زیرا بان

هرا نتوانسرتهانرد عوامرل مررتبط برا کیفیرت در

اعتباردهی خود را بهبود دهند.
متغیرهای بعدی متغیرهای مستقل نسبت بازگشت داراییها یا نسبت بازده داراییهرا و نسربت برازده
حقوق صاحبان سرمایه است .نسبت بازده داراییها عبارت است از حاصل تقسیم سرود خرالص پرس از
کسر مالیات بر کل داراییهای بان

 .ادبیات علوم بانکی تشریچ میکند بان

های برا دارایری بیشرتر از

ظرفیت باالتری برای وامدهی برخوردارند و درنتیجه میزان بازدهی آنهرا نیرز بره همران نسربت افرزایش
می یابد .به بیان دینر ما انتظار داریم با افزایش لناریتم طبیعی داراییهای بان

ها ،افرزایش سرودآوری

را نیز تجربه کنیم .یعنی با افزایش سرمایهگذاری صاحبان سهام و افزایش در داراییهای بانر
مورد نیاز برای اعتباردهی افزایش یافته و به رشد در وامدهی بان

 ،وجروه

ها منجر میشود و ایرن امرر منرتج بره

افزایش بیشتر در بازدهی کل داراییهرا و درنتیجره افرزایش در سرود هرر سرهم بابرت سرودآوری بیشرتر
پولهای بزرگ است .رایب مستقیم مندر در تصریچهای سوم و وهارم جدول رشد اعتباردهی نیرز
مبین همین مسئله است .همچنین در خصوص متغیرهای مذکور در جدول ( )3نیرز مریتروان ایرن رابطره
مستقیم بین افزایش مطالبات معوق با رشد نسبت بازده داراییها و نسبت بازده حقوق صراحبان سرهام را
به ترتیب مطاب تصریچهای اول و دوم مشاهده کرد.
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نسبت سرمایه طب فرمول از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر کل داراییها بره دسرت مریآیرد .طبر
ریبی که در تصریچ دوم جدول مطالبات معوق آمده است نسبت سرمایه تأثیر مستقیم و معنراداری برر
مطالبات معوق دارد که طب دادههای این تصریچ اثر آن ریبی معادل  0.0041است.
کفایت سرمایه با رشد اعتباردهی بوده و ننهداری سررمایه بیشرتر درواقرع سربب کراهش در اعتبراردهی
بان

ها میشود .یکی از دالیل این رابطه مستقیم به خراطر ایرن مو روع اسرت کره براال برودن کفایرت

سررمایه در بانر

هرا باعرث مریشرود آنهرا راحرتترر نسربت بره افرزایش در اعتبراردهی اقردام کننرد و

محدودیت کمتری در پرداخت تسهیالت داشته باشند .البتره بره دلیرل اینکره بانر

هرا بخرش زیرادی از

سرمایه خود را به بنناهداری و سرمایهگرذاری توسرط شررکتهرای زیرمجموعره در صرنعت سراختمان
اختصاص داده و تورم سبب سودآوری بیشتر آنها شده است ،درآمد آنها از محرل ایرن کرار بیشرتر از
وامهای پرداختی شده که سبب افزایش در سرمایه آنها و درنهایت کفایت سررمایه آنهرا شرده اسرت.
همچنین آنها با سود حاصل از بنناهداری برای رشد در اعتباردهی خود نیز استفاده کردهاند.
مطاب تصریچهای اول ترا وهرارم جردول  ،3متغیرر وابسرته مطالبرات معروق ،شراهد رابطره منفری و
معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق بوده؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه
کاهش وامدهی و درنتیجه ریس
بان

اعتباری را در بر دارد سبب کاهش مطالبات معوق میشود .همچنین

ها به این دلیل که اگر سرمایه و موقعیت درآمدی خوبی داشرته باشرند نیرازی بره زیرر پرا گذاشرتن

بهداشت اعتباری برای سودآوری بیشتر ندارند ،با پرداخت وامها طب

وابط و مقررات تعریفشرده و

اخذ مانت مکفی و مطمئن باعث کاهش در مطالبات معوق خود میشوند.
نسبت سپردههای اصلی به کل داراییها که میزان وجوه نقد پایدار به منظور تأمین مرالی دارایریهرا
را نشان میدهد .همانطور که در تصریچهای اول الی پنجم جدول  2نشان داده شده است افزایش ایرن
نسبت میتواند باعث افزایش رشد اعتباردهی میشود .به عبارتی افزایش این نسبت باعث افرزایش تروان
بان

ها در اراله خدمات شده و متعاقباً نتیجه این امر سبب رشد اعتباردهی میشود .البته نبایرد فرامروش

کرد که متکی بودن سیستم بانکی به سپردهها و عدم بهرهمندی از ابزارهای مالی متنروع ،بانر

هرا را برا
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محدودیت منابع مواجه میسازد .کاهش سهم سپردههای اصلی در سربد بردهی بانر
شدن بان

ها با کسری نقدیننی و افزایش ریس

هرا باعرث مواجره

نقدیننی آنها میشود .هرونرد افرزایش سرهم ایرن

سپردهها نیز منجر به افزایش نامطلو هزینههای بهرهای در بان

ها میشود ،اما عموماً بان

ها از طری

درآمد میکنند .پس بنابراین افزایش میزان سپردههای بانکی میتواند سبب رشد اعتبراردهی و درنتیجره
سودآوری بان

ها شده و نیازی به کاهش کیفیت اعتباردهی برای کسب سود مقطعی نخواهند داشت.

اما در تصریچهای اول الی پنجم جدول  ،3همانطور که انتظار میرود افزایش نسربت سرپردههرای
اصلی به کل داراییها دارای رابطه معکوس با مطالبرات معروق دارد بره ایرن مفهروم کره افرزایش در آن
سبب کاهش مطالبات معوق میشود .در بیان این رابطه منفی اینگونره مریتروان ابرراز داشرت کره اگرر
مالکان سپردههای اصلی شبکه بانکی که بخش اعظمی از سرپردههرای بانر

هرا را بره خرود اختصراص

دادهاند میزان سپردهگذاری خود را افزایش دهند ،پس توان بازپرداخت وامهای خود را نیز دارند و این
مو وع دلیل کاهش مطالبرات معروق اسرت .ایرن مسرئله ارتبراط مسرتقیمی برا و رعیت رشرد یرا رکرود
اقتصادی کشور داشته که در بخش متغیرهای اقتصاد کالن بیشتر به آن اشاره میشود.
متغیر مستقل اندازه بان

و متغیر وابسته رشد اعتباردهی است .طبر تعریرف انردازه بانر

است از لناریتم طبیعی داراییهای بان

 .ما انتظار داریم هروه بان

عبرارت

بزرگتر باشد توان جرذ منرابع

بیشتری را داشته و بتواند رشد وامدهی مطلوبی را به نمایش بنذارد .اما بر اساس نتایج تصریچهرای اول
تا وهارم مندر در جدول  ،2ی

ارتباط منفی بین تمامی تصریچها برا متغیرر وابسرته رشرد اعتبراردهی

مشاهده می شود .یکی از علل این امر ،عف مدیریتی در بان
بان

 ،کنترل بر روی تمامی ارکان بان

ها بوده ،به طوری کره برا برزرگ شردن

از دست رفته و سبب کاهش در سررعت اعتبراردهی در نظرام

بانکی شده است در حالی که با داشتن سرمایه بیشتر ،امکان پرداخت وامهای کالن برا نرر هرای براالتر
برای آنها مقدور بوده است .اما علرت فراگیرر و اصرلی ایرن مو روع را مریتروان در آهنرب افزایشری
بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن جستجو کرد .افزایش بیثباتی در شاخصهای کالن اقتصادی منجرر
به کاهش وامدهی بان

ها میشود .ازجمله شاخصهای کالن اقتصادی مریتروان بره نرر ترورم اشراره
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مرکزی افزایش نر تورم باعرث کراهش ارزش دارایریهرا در کرل

شبکه بانکی شده است .این کاهش در ارزش دارایریهرای برانکی توجیرهکننرده ایرن مطلرب اسرت کره
علیرغم افزایش ظاهری میزان داراییهای بانکی طی سالهای  1385تا  1393ما شراهد ترأثیر معکروس
شاید اندازه بان

ها به لحاظ ارزش دفتری افزایش یافته است اما بان

هرا بره دلیرل افرزایش نرر ترورم

نتوانستهاند ارزش داراییهای خود را حفظ کنند .در تصریچ اول تا وهرارم جردول  ،2ایرن متغیرر ترأثیر
معکوس و منفی خود را با ریبی تقریباً معادل ( )0.2بر رشد اعتباردهی را نشان میدهد.
در بررسی نسبت داراییهای نقد به کل داراییها یا متغیر نسبت نقدیننی است بایرد توجره داشرت
که میزان نقدین نی در جامعه باید به مقداری باشد که با میزان کاالها و خدمات موجود در سطچ جامعه
برابر باشد .افزایش نقدیننی موجب کمبود کاال و خدمات شده که نتیجه آن افرزایش ترورم در کشرور
خواهد بود که تنها با مدیریت نقدیننی در شربکه برانکی قابرل حرل اسرت .نقردیننی بایرد بره گونرهای
مدیر یت شود که همیشه به اندازه کافی وجوه نقدی و مشابه نقد وجود داشته باشرد ،وراکره نقصران آن
بان

ها را با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت تعهردات خرود مواجره مریکنرد و درنتیجره برا ریسر

نقدیننی و به دنبال آن با ریس

ورشکستنی مواجه خواهند شد .همچنین مازاد نقدیننی در بانر

به معنای تخصیص نامناسب منابع بوده و سبب کاهش بازدهی بان
در جدول  ،2در تصریچ پنجم شاهد وجود ی

هرا

ها میشود.

رابطه مثبت و معنادار میان متغیر نسبت نقدیننی و

رشد اعتباردهی هستیم که این برخالف انتظارات قبلی ما و فر یات موجود در صنعت بانکداری است.
با توجه به مفاهیم اقتصادی انتظار ما از افزایش نقدیننی بان

ها ،کاهش در اعتباردهی بان

هرا اسرت،

زیرا در شرایط ثبات اقتصادی این امر نشاندهنده کم شدن پرداخت وام و انباشرته شردن وجروه نقرد در
بان

ها است .میتوان برای توجیه این مو وع به این مسئله استناد کرد که نسربت نقردیننی معیراری از

توانایی واحد تجاری در تبدیل داراییهرا بره پرول نقرد و واریرز تعهردات برانکی در زمران برروز عاللرم
بحرانهای نقدیننی و همچنین توانایی در جذ سپردههای ارزانقیمت توسط بان

ها بوده است.
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در تصریچ سوم و وهارم جدول  ،3این فر یه با توجه به معنادار بودن آن و منفی بودن ریب آن
مورد پذیرش قرار میگیرد .زیرا افزایش نقدیننی ناشری از سررمایهگرذاری در بانر

هرا بیراننر بهبرود

و عیت اقتصادی بوده و کاهش مطالبات معوق بانکی در اثر این مو وع را در پی خواهد داشت.
اعتباردهی و مطالبات معوق میپردازیم ،متغیرهای کالن اقتصادی سرانه تولیرد ناخرالص داخلری و نرر
تبدیل واقعی ارز هستند .بر اساس گزارشهای بان

مرکزی سرهم سیسرتم برانکی از نرر رشرد تولیرد

ناخالص داخلی بیش از  50درصد است.
رشد تولید ناخالص داخلی و سرانه آن بیاننر تحررک اقتصرادی کشرور بروده و الزمره ایرن تحرول
اقتصادی ،افزایش سرمایهگذاری در تولید و به دنبال آن افزایش در وامهای پرداختی بررای پشرتیبانی از
صنعت است .بنابراین وجود ارتباط مثبت و معنرادار میران رشرد سررانه تولیرد ناخرالص داخلری برا رشرد
اعتباردهی مشخص بوده که در تصریچهای اول تا وهارم در جدول  ،2با ررایبی بره بزرگری  1.15ترا
 1.55نسبت به رشد اعتباردهی بهو روح قابرل مشراهده اسرت .آن کره نشرانه رشرد اقتصرادی اسرت ،برا
مطالبات معوق نیز ارتباطی مستقیم دارد .همچنین با افزایش رشد تولید ناخالص داخلری میرزان وامدهری
ها افزایش مییابد.

بان

متغیرهای مستقل دینری که در گرروه متغیرهرای کرالن اقتصرادی بره بررسری آن نسربت بره رشرد
اعتباردهی و مطالبات معوق خواهیم پرداخت ،بره ترتیرب نرر تبردیل واقعری ارز و تغییررات آن اسرت.
همانگونه که در تصریچهای دوم تا پنجم جدول  2مشاهده میشود ،ارتباط منفی و معناداری بین نرر
تبدیل ارز واقعی و رشد اعتباردهی وجود دارد .دلیل آن را میتوان با تورم و افزایش در قیمتها توجیه
نمود.

 .6جمعبندی
سهم صنعت بانکداری از تولید ناخالص داخلی بیش از  50درصد است .علت این مو روع را مریتروان
عدم توسعه ابزارهای مالی و بازارهای سرمایه در کشور دانست .با توجه به حساسریتهرا و اهمیرت ایرن
صنعت در اقتصاد کشور ،ارزیابی کردن عملکرد شبکه بانکی اهمیت پیدا میکند .برای ارزیرابی شربکه
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بانکی میبایست تمامی مؤلفههای مرتبط و مؤثر بر عملکرد بانکی را مورد ارزیابی قرار دهریم کره ایرن
کار با توجه به وسعت متغیرهای تأثیرگذار امکانپذیر نیست  .با توجه به وسعت این عوامل تأثیرگذار بر
شبکه بانکی ،ما معموالً به بررسی بخشهای زیرمجموعه شبکه بانکی میپردازیم .از آنجا که ما در این
اعتباردهی در شبکه بانکی کشور را داریم ،میبایست هر یر
ی

از عوامرل مرؤثر بررای بره دسرت آوردن

مجموعه جوا معنادار و منطقی با هم مورد بررسی قرار گیرد .بررسی نتایج عوامل مرتبط با رشد

اعتباردهی و مطالبات معوق علیالخصوص عوامل بررسیشده در این تحقی شامل نسبتهرای برازدهی
دارایی و سرمایه ،اندازه بان

 ،کفایت سرمایه ،نقدشوندگ ی و سپرده به دارایی و همچنین سررانه تولیرد

ناخالص داخلی و نر تبدیل واقعی ارز در کنار نسبتهای مطالبرات معروق بره کرل دارایریهرا و رشرد
اعتباردهی در سالهای قبل ،مبحث مهمی اسرت کره بررای جلروگیری از برروز بحررانهرای مرالی و در
شرایطی که اعمال تغییرات اعتباردهی و اعمال سیاستهای نظارتی شدید مرتبط برا مردیریت بردهی در
بخش کیفیت اعتباردهی رورت دارد ،مشخص میشود.
مطاب با نتایج بهدستآمده ،ی

رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی داراییهرا

و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتباردهی بانر
کاهشدهنده ریس

بان

هرا وجرود دارد .از آنجرا کره سررمایه بانر

محسو میشود ،بنابراین نسبت کفایت سرمایه یا نسبت سرمایه که نوعاً به

صورت سرمایه تقسیم بر دارایی تعریف میشود نسبت مهمی برای ارزیابیها است .برانکی کره سررمایه
بیشتر ننهداری میکند زیانهای بالقوه را راحتتر میتواند جذ و هضم کنرد و بره حیرات اقتصرادی
خود در شرایط سخت اقتصادی و محیط رقابتی ادامه دهد .بان
نر کفایت سرمایه باالتری بهرهمند هستند ،هروند آن بان

هایی که نسبت سرمایه براالتر دارنرد از
به طور نسبی سطچ سرمایه باالتری نداشته

باشد .با توجه به نتایج ،رابطه مستقیم و معنادار متغیر مستقل کفایرت سررمایه برا رشرد اعتبراردهی وجرود
دارد؛ زیرا ننهداری سرمایه بیشتر درواقع سبب کاهش در اعتباردهی بان

ها میشود .همچنرین مطراب

نتیجههای حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معروق مرا شراهد رابطره منفری و معنراداری برین نسربت
کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم .زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وامدهی و
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درنتیجه ریس

اعتباری را در بر دارد ،سبب کاهش مطالبات معوق میشرود .بنرابراین کفایرت سررمایه

بیشتر سبب افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهد شد .عامل مرؤثر بعردی در کیفیرت اعتبراردهی ،نسربت
سپردههای اصلی به کل داراییها است .با توجه به نتایج حاصله از تخمین میزان وجوه نقد پایداری کره
همچنین رابطه این عامل با مطالبات معوق به صورت منفری و معنرادار اسرت .ایرن ارتبراط معنرادار میران
نسبت سپرده های اصلی به کیفیت اعتباردهی بیاننر این مو وع است که با رشد در نسربت سرپردههرای
اصلی ما شاهد افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهیم بود .به عبارتی افزایش ایرن نسربت باعرث افرزایش
توان بان

ها در اراله خدمات شده و متعاقباً نتیجه این امر سبب رشد اعتبراردهی بردون کراهش کیفیرت

اعتباردهی می گردد .زیرا این متغیر با مطالبات معوق رابطه معکوس دارد.
از این رو ،شبکه بانکی با توجه به عملیات کاری با مخاطرات گوناگونی از قبیل ریس
ریس

اعتباری ،ریس

بازار و  ...مواجه است که نیازمند شناخت مقدار و شدت هر ی

است  .به این منظور روش مدیریت کردن این ریس
مدیریت بان

ها و بهبود مدیریت ریسر

توانایی مدیران بان

برای کنترل

ها میبایست با تعیین مؤلفههای آن و اندازهگیرری

درست آنها انجام پذیرد .توجه به کیفیت داراییها با در نظر گرفتن ریس
در بانر

نقدیننی،

هرا کنرد .کراهش ریسر

میتواند کم

شایانی بره

پریش روی بانر

هرا و

ها در کنترل آن از طری تعیین کیفیت داراییها میتواند در کنترل ترورم و اثررات

شبکه بانکی کشور بر اقتصاد تأثیر شایانی داشته باشد.
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