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چکیده

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معموالً مترادف با کیفیتت سهتالی
اعطایی بهکار میرود ،بهطور کلی ،شامل شناسایی دقیق کلیه سهالی
اعطا شده مشکل دار و محاسبه سالم آنالا در کل سهتالی و دستتیابی
به درجه س مت دارایی های بانک می باشد .طبق آمار و ارقام منتشتره
از سوی بانک مرکزی در سالالای اخیر ،نهبت سهالی غیر جاری بته
کل سهالی شبکه بانکی کشور ،رشد قابل سوجالی را سجربه کرده کته
نشان دهنده قفل شدن بخت قابتل ستوجالی از منتاب بتانکی و عتدم
بازگشت آن به اقتصاد است .در این سحقیق ،به بررسی عوامتل متثرر بتر
کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخت عوامتل درون ستازمانی و
عوامل برون سازمانی پرداخته شده است .به منظور برآورد مدل انتخابی،
متغیرهای ک ن اقتصادی و داده های سرازنامه ای بیهت و پنج بانتک از
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2017.15067.1085 :)DOI
 .2استادیار پژوهشکده پولی و بانکی (نویهنده مهئول)؛ mahshidshahchera@yahoo.com

 .3کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و سحقیقا

سالران؛ f.abolfathi.320@gmail.com
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شبکه بانکی کشور (بانتک اقتصتاد نتوین ،پارستیان ،پاستارگاد ،ستامان،
سرمایه ،سینا ،کارآفرین ،انصار ،ایتران زمتین ،آینتده ،دی ،شتالر ،مالتر،
پهت بانک ،سپه ،ملتی ،نتنعت و معتدن ،کشتاورزی ،مهتکن ،سوستعه
نادرا  ،سوسعه سعاون ،سجار  ،رفاه کارگران ،نادرا  ،و ملت) از ستال
 1385سا  139۴به کار گرفته شده اند .در این سحقیق ،س ش بر آن بوده
است سا ارسباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نهتبت سترمایه بته
دارایی ،نهبت بازده داراییها ،اندازه بانک ،نهبت سپرده به دارایی ،رشد
وام ،نهبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد .عت وه بتر ایتن ،ستثریر
متغیرهای ک ن اقتصادی (سورم و سولیتد ناختالد داخلتی) بتر کیفیتت
دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این مقاله ،با استفاده از یک
الگوی اقتصادستنجی شت مرهلتهای و سخمتین زننتده خطتی GMM
(گشتاورهای سعمیم یافته) ،این نتیجه هانتل شتده استت کته ارسبتاط
معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مهتقل) و کیفیت دارایی
در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی :کیفیتت دارایتی ،سهتالی
سخمینزننده GMM

غیرجتاری ،انتدازه بانتک،

طبقهبندی .G21,G28, E31:JEL

 .1مقدمه

ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت متشابه و بررستی نتتتایج
هانل از عملکرد آنالا در یک دوره معین ،فرایندی مالم و راهبردی محهتو شتده کتته
ضتمن سعیین جایگاه رقابتی ستازمان ،نقت قابتل ستوجالی در امتتر بالبتتود متتهتمر و
افتزای کیفیتت و ارربخشی سصمیما مدیریت سازمان ها دارد .بانک ها نیز بته عنتوان
مالمترین نالاد بازار پولی ،از این امر مهتثنی نیهتند .از آنجا که کارکرد بالینه بانتکهتا،
سثریر بهزایی بتر رشتد و سوستعه اقتتصادی کتشور برجای متی گتذارد ،ایجتاد شترای و
بهترهای الزم در جالت ارسقاء کیفی و کمی عملکترد بانتکهتا در ستایه فضتای رقتابتی
سالم ،میسواند نق قابلسوجالی در دستیابی به اهداف داشتتته باشتتد .در ایتتن راستتا،
یکی از روشهایی که به بانک ها در جالت شناسایی جایگاه و موقعیت رقتابتی و کیفیتت
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کمک می کند ،سنج

عملکرد بانک ها از ابعاد گوناگون و رسبته بنتدی

عملکرد خوی
آنالتا است.
امروزه بانک ها نق مالمی در سحوال پولی و مالی کشورها ایفتا متیکننتد .ستثمین
مالی در زمره فعالیت های مالم نظام بتانکی محهتو متیشتود .در واقت  ،انتلی سترین
فعالیت بانک ها در برخی کشورها ،ارائه خدما مالی از جمله پرداخت سهالی  ،جتذ
مناب و مشارکت در سثمین مالی فعالیت های سرمایه گذاری و کمک به رشتد اقتصتادی
سولید ،اشتغال و سودآوری می باشد .از آنجایی کته بخت مالمتی از سهتالی اعطتایی
بانک ها در قالب معوق ،مطالبا سررسید گذشته ،مشکوک الونول و الونول به دالیتل
متعدد به سیهتم بانکی برگشت داده نمیشود ،این موضوع اساسی ،چتال جتدی را در
شرای موجود نظام بانکی ایجاد نموده است .در چنین شترایطی ،کیفیتت دارایتی هتای
بانکی ،کاه می یابد؛ و این امر به نوبه خود ،مهائل و مشک سی را برای جریتان وجتوه
نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد.
سیهتم بانکی از طریق جذ پس اندازها و اعطای اعتبار می سواند رشد اقتصتادی و
فرایند سوسعه بخ های مختلف اقتصادی از جمله ننعت ،کشاورزی و خدما را میهر
اعطایی بته مشتتریان
سازد .از آن جا که قهمت اعظم دارایی های بانک ها را سهالی
سشکیل می دهد ،دقت در نحوه سخصید بالینه مناب و استتفاده از معیارهتای مناستب
برای بررسی و ارزیابی دقیق طرح های متقاضیان استفاده از سهالی  ،از عواملی استت
که همواره برای مدیران بانکی از اهمیت بهیاری برخوردار استت .بانتک هتا بته عنتوان
مالمترین منب سثمین کننده نیازهای مالی بنگاه های اقتصتادی ،از جایگتاه ویتژهای در
بازار سرمایه کشور برخوردارند .سوان بانک ها در سثمین نیازهای متالی ،بته شتکل قابتل
سوجالی بر فعالیت های اقتصادی و عملکرد بنگاه های کشور سثریرگذار بوده ،و از این رو،
سوجه به کارآمدی و ارربخشی این نظام های مالی از اهمیتت ویتژهای دراقتصتاد کشتور
برخوردار است .با وجود اهمیت این نظام مالی ،متاسفانه در سال های اخیر ،شاهد روند
فزاینده نارضایتی سولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و ناسوانی بانک ها در سثمین نیاز های
مالی آنالا بوده ایم .این موضوع در هالی است که در این سال ها میزان نقدینگی موجود
در کشور به مراسب نهبت به سال های گذشته بیشتر بوده است.
به اعتقاد کارشناسان ،یکی از عوامل اساستی در کتاه ستوان وام دهتی بانتک هتا،
افزای مطالبا معوق بانکی است که سثریر قابل سوجالی بر قدر وام دهی نظام بتانکی
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کشور داشته ،و به عبار دیگر ،مطالبا معوق زاییده دو بخ است :بخ اول ،ارادی
و اختیاری بوده و فرد وامگیرنده و وام دهنده و بخ دیگر ،سحت سثریر عوامل ختار از
هیطه اختیار وامگیرندگان است که میسوان به شرای ک ن اقتصادی و مالی نظیر سورم،
نرخ ارز ،نرخ سود و  ...اشاره نمود .بنابراین ،مدنظر قرار دادن و مدیریت عواملی کته در
هیطه درون سازمانی و برون ستازمانی بتر سهتالی و مطالبتا معتوق بانتک هتا ارتر
میگذارند ،امری ضروری است (ذوالنوریان.)1389 ،
از این رو در این مقاله ،با استفاده از شاخد جدید ،کیفیت دارایی ها در شبکه بانکی
کشور ایران ،و سثریرا کیفیت دارایی ها در بانک ها بررسی و با بیتان ادبیتا موضتوع و
پیشینه سحقیق ،مدل رگرسیونی و سخمتین آن ارائته ،و در پایتان نیتز بته بیتان نتتایج و
سحلیلهای مورد نظر مبتنی بر سخمینها پرداخته شده است.
 .2تأثیرات کیفیت داراییها در بانکها

ارزیابی کیفیت دارایی بانکها که معموالً مترادف با کیفیتت سهتالی اعطتایی بته کتار
اعطتا شتده مشتکلدار و
می رود ،به طور کلی شتامل شناستایی دقیتق کلیته سهتالی
محاسبه سالم آنالا در کل سهالی دستیابی به درجه ست مت دارایتی هتای بانتک متی
باشد .امروزه بانکهای پیشرفته و دارای مدیریت کارا در جالان ،مناب قابل م هظهای را
به بررسی مهتمر عملکرد وامها و سهالی سخصید میدهند و طبقه بنتدی سهتالی
با رویکرد به آینده را که در سطابق با سونیه های کمیته بال می باشد ،به کار می گیرنتد.
این نوع طبقه بندی در مجموع کمک می کند که ضمن سعیتین ریهتک اعتبتاری انتواع
سهالی  ،سصویر دقیق سری از کیفیت دارایی در دست باشد ،به سرسیبی که بتتوان درجته
مقاومت بانک ها در مقابل شوکها و نوسانهای غیرقابل پی بینی را اندازهگیری نمتود.
در مهاله کیفیت داراییها ،باید سوجه به مطالبا معوق بانکها داشت (امینیان.)1393 ،
کارشناسان ،دالیل رشد سری مطالبا معوق را به بیرونتی و درونتی سقهتیم بنتدی
مینمایند .دالیل بیرونی آنالایی ههتند که خار از کنترل نظام بانکی بوده و به شترای
اقتصاد ک ن بهتگی دارد .برای مثال ،سحریم ها و بحرانهای مالی ،نمونتههتایی از علتل
سثریر گذاشته و میسوانتد بتر
بیرونی ههتند که بر سوان مالی دریافت کنندگان سهالی
افزای مطالبا معوق ارر داشته باشد .به نظر میرسد شترای اقتصتاد کت ن متیسوانتد
نق مالمی در وضعیت پرسفوی اعتباری بانکها و کیفیت مطالبا آنالا ایفا نمایتد .بتروز
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بحران در سیهتم مالی میسواند به خرو پس انداز سپردهگذاران از بانکها منجتر شتود؛
به طوری اگر اههتا نااطمینتانی بته سیهتتم بتانکی و شترای ناپایتدار سوست پتس
اندازکنندگان پدیدار شود و آنان راهی بالتر برای نگالداری پتس انتدازهای ختود بیابنتد،
اقدام به خرو سپردههای خود از بانکها مینمایند .به ع وه ،از آنجا که بانکهتا بخت
عمدهای از سپردههای مشتریان را به نور سهالی اعطتا متیکننتد ،در نتورسی کته
به موق بازپرداخت نشود ،با کاه ناگالانی منتاب مواجته شتده و در شترای
سهالی
بدبینانه ،هتی ممکن است وضعیت به ورشکهتگی بانک هتا هتم منجتر شتود (ساجیتک،
.)1392
عوامل درونی که ناشی از سیاست ها و عملکرد داخلی بانتک هتا متی باشتد ،شتامل
موارد ذیل است:
 ضعف در سشخید اهلیت و ظرفیت متقاضی سهالی ؛
 عدم استخدام و به کارگیری افراد مجر و متخصد درخصتو اختذ اط عتا
محرمانه مشتریان و سطبیق اط عا ،
 ضعف اط عا و آموزش کافی کارشناسان سخصصی بانک ها؛
 فقدان نظام جام ساز و کار متمرکز اط عا و رسبه بندی مشتریان؛
 عدم دسترسی بانک ها و نبود نظام متمرکز سشخید انالت اشتخا هقیقتی و
هقوقی در اداره ربت استناد خصونتاً در زمینته اط عتا ربتتی شترکت هتا بتا
نمایندگیهای متعدد؛
 استفاده از روش های سنتی در بررسی و اعطای سهالی ؛
 عدم سطبیق ورتایق و سضتمینا متثخوذه بتا میتزان اهلیتت و ظرفیتت اعتبتاری
مشتری؛
و رعایتت نکتردن
 بی سوجالی به بخشنامه های نادره در زمینه اعطای سهتالی
مقررا وض شده سوس مقاما ناظر بانکی؛
 سغییر مدیریت شعب بانک ها به نور دورهای.
به دلیل کمبود مناب و کیفیت پایین دارایی های بتانکی ،امکتان سترویس دهتی بته
مشتریان خوش ههتا  ،جتذ منتاب و مشتتریان جدیتد از طریتق اعطتای سهتالی
(هداقل معادل مطالبا معوق) در بخ های مختلف کاه می یابد و از این رو ،ستوان
جذ مناب جدید در بانک کاه خواهد یافت.
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افزای میزان مطالبا معوق بانک ها و کاه کیفیت دارایی ها در بانتک ،موجتب
افزای ریهک اعتباری بانک شده که به سب  ،ریهک نقتدینگی و عتدم ایفتای سعالتدا
بانک و همچنین ریهک رعایت نکردن مقررا را در بانک ها افزای می دهد.
براسا این افزای ریهک ،مثسها رسبه بندی مبادر بته سجدیتد نظتر در رسبته
بندی اع می خ ود کرده و رسبه آن بانک را کاه می دهنتد ،کته متی سوانتد بته دلیتل
افزای ریهک و کاه رسبه بانک ،دسترسی به امکانا و مناب بین المللی کاه یابتد
(عباسقلی پور.)1389 ،
برای بررسی کیفیت دارایی بانک ها از بعد وامدهندگی ،که مشتکل مطالبتا معتوق
بانک ها را شکل میدهد ،در این مقاله پنج معیار انلی در نظر گرفته شتده استت .ایتن
معیارها عبارسند از:
ظرفیت :1سوانایی پرداخت قرض گیرندگان؛

وثیقه :2کیفیت دارایی های پشتوانه آن وام ها؛

شرایط :3اوضاع و اهوال و شرایطی که نیاز به آن وام را پدید آورده اند؛

سرمایه :۴سفاو میان ارزش دارایی های قرض گیرندگان و بدهی آنالا؛

خصلت :5سمایل قرض گیرندگان به بازپرداخت وامها ،کته بته وستیله پرداختتهتای

گذشته آنالا در مورد وامها و سابقه اعتباری آنالا سنجیده میشود.
کیفیت دارایی وام هتای بتانکی بته پرداختت بته موقت وام دهنتدگانی کته سعالتدا
قراردادی را برآورده میسازند ،اشاره دارد .نرخ سهالی غیرجاری را برای وام ناختالد و
پی پرداخت به عنوان شاخد کیفیت دارایی استفاده می شود .کیفیت دارایتی )(ASQ
برای بانک  iدر زمان  tبه شکل زیر در نظر گرفته شده است:
𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,

𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,

= 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖,

که در ایتن رابطته  DLi,t ،SSLi,tو  LLi,tوام هتای سررستید گذشتته ،وامهتای معتوق و
وامهای سوخت شده ،در هالی که  GLAiوام ناخالد و پتی پرداختت بترای بانتک  iدر
زمان  tرا نشان میدهد (الحهن و همکاران.)201۴ ،1
1. Capacity
2. Coverage or Collateral
3. Condition
4. Capital
5. Character
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اررا رشد وام برروی کیفیت دارایی به اینکه آیا رشد سحت سثریر سغییتر عرضته و یتا
سحت سثریر عوامل دیگری باشد ،باید مورد بررسی قرار گیرد .افزای سمایتل بانتک بترای
2
وامدهی یا نیروهای سقاضتا از وام گیرنتدگان بترای اعتبتار سقاضتا اهمیتت دارد .کیتتون
( )1999استدالل کرد که زمانی که رشد وام با سمایتل بانتک بته وام سحریتک متیشتود،
وامدهی یا از طریق کاه در نرخ وام دهی یا کاه در نیازمنتدیهتای اعتبتاری بترای
وام های جدید ،به دست میآید .این اهتمال نیز وجود دارد که وام گیرنتدگان نکتول وام
خود را داشته باشند ،و از این رو ،بر روی کیفیت وام بانکی سثریر میگذارند .با این هتال،
اگر رشد از طرف سقاضا باشد ،عوامل کش نرخ وام را به سمت باال سحریک میکند و بته
افزای نرخ بالره و شرای اعتبار ،سضتمین نظتار بیشتتر متقاضتیان وام بترای کتاه
اهتمتتتال انتختتتا نامهتتتاعد استتتت .رشتتتد وام دهتتتی بتتتانکی سوستتت رابطتتته
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 −𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡−1

= 𝑡𝑡 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,نشتتان داده متتیشتتود کتته  LOANi,t ، LGi,tو  LOANi,t-1بتته

سرسیب به معنای رشد وام برای بانک  iدر زمان  ،tوامها و پی پرداختهتا بترای بانتک i
در زمان  ،tو وامهای و پی پرداختها برای بانک  iدر زمان  t-1را نشان میدهند .رشتد
وام دهی با سغییرا در وام دهی می سواند بالتر از متغیر وام دهی ستثریرا شتاخدهتا و
متغیرهای بانکی را نشان داده و کیفیت دارایی ها نیز از طریتق شتاخد فتوق بتر رشتد
وامدهی در بانک ها سثریرگذار است.
این اهتمال وجود دارد که دولت ها به بانک های بزرگ اجازه ورشکهتگی دهند ،کم
باشد ،لذا پی بینی می شود که بانک های بتزرگ نترخ هتای کمتتری را بترای اعطتای
دریافت می کنند و بالطب بانک های بزرگ سود کمتری به دست متی آورنتد.
سهالی
در مقابل میسوان گفت اگر بانک های بزرگ سالم بتزرگستری از بتازار داخلتی را داشتته
متی سوانتد بتاال بتاقی
باشند و در یک محی غیر رقابتی عمل کنند ،نرخ های سهالی
بماند و متعاقباً بانک های بزرگ سود بیشتری به دست می آورنتد .عت وه بتر ایتن یتک
نظریه مدرن ،کارآییهای به دست آمده مرسب با اندازه بانک را به دلیل وجود نرفههای
ناشی از مقیا پی بینی می کنتد ،لتیکن در همتین هتال ایتن انتدازه متی سوانتد بتا
زیانهای ناشی از مقیا به دستت فراموشتی ستپرده شتود (ف مینتی .)2009 ،3وقتوع
بحران مالی آمریکا در سال  2008رابت کرد که نرفاً اندازه بانک هتا نمتی سوانتد عامتل
1. Alhassan, et al.
2. Keeton
3. Flamini
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و سخلف در بازارهای پولی و مالی باشد .ورشکهتگی بانک های بزرگتی
بازدارنده اخت
1
مانند لیمن برادرز آمریکا با سابقه  150ساله ،بیانگر نق انکارناپتذیر رعایتت قتوانین و
مقررا کمیته بال در سداوم و هیا بنگاه های مالی است و متی سوانتد بتر روی کیفیتت
دارایی ها در بانک ها سثریرا بهزایی داشته باشد.
سصور غالب بر این است که اقتصادهای آزاد و سرمایه داری ،دوره های سکرار رونتق و
رکود فعالیت های اقتصادی ههتند .این دورههای رونتق و رکتود را ستیکل سجتاری متی
گوییم .انتظار می رود این متغیر -به عنوان نماینده ای از اررا ادوار سجاری -ارر مثبتتی
بر سودآوری بانک ها داشته باشد .مقدار سولید ناخالد داخلی ،بازسابی از چگونگی انجتام
فعالیت ها در چرخه اقتصاد است و انتظار می رود سثریر مثبتتی بتر میتزان سقاضتا بترای
سهالی داشته باشد .همچنین هنگامی که مقدار سولید ناخالد داخلی کاه می یابتد
و بخصو در دوران رکود ،ریهک نکول افزای  ،و لذا بازدهی بانک ها کاه متی یابتد
(همان منب ).
 .3پیشینه پژوهش

در زمینه موضوع این پژوه و باالخد کیفیت دارایی هتای بانتک ،سحقیقتا چنتدانی
نور نگرفته است .مطالعا انجتام شتده پیرامتون دارایتی هتای بانتک ،عمومت ًا هتول
محورهایی چون آسیب شناسی مطالبا معوق ،عوامل مثرر درون سازمانی بتر مطالبتا
معوق و یا رابطه بین ریهک اعتباری ناشی از مطالبا معوق و نرخ سود بانکی و یا رابطه
بین مطالبا معوق و سئوری مخاطرا اخ قی محدود بوده است.
براسا مطالعه سینکی و همکتاران ،)1991( 2مطالبتا معتوق بانتک هتای بتزرگ
سجاری در ایاال متحده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه عوامل خارجی و بیرونی،
باعث ایجاد مطالبا معوق و عوامل داخلی مانند نرخ های بالره باال ،موجب وام دهی باال
شده است .همچنین شرای رکود اقتصادی منطقه ،باعث ضرر و زیان بانک های سجتاری
می شود .در بررسی و سحقیق فوق از مدل رگرسیون ساده با لگاریتم خطتی و داده هتای

 .1بانک براداران لیمن چالارمین بانک سرمایه گذاری در ایاال متحده بود ،که در زمینه مدیریت سترمایه گتذاری و
بانکداری اختصانی فعالیت میکرد .این بانک در پی بحران مالی  2007-2012در ساریخ  15ستپتامبر  2008اعت م
ورشکهتگی نمود ،که بزرگترین ورشکهتگی در ساریخ ایاال متحده به شمار می آیتد .دارایتی هتای ایتن بانتک بته
بانک بریتانیایی بارکلیز واگذار شد.
2. Sinkey, et al.
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بانک های سجاری بزرگ در ایاال متحده در طی سالالای  198۴سا  1987استفاده شتده
است.
گوین و هازمن ،)1996(1عوامل اقتصادی ک ن که در بحتران بتانکی دهته  1990در
آمریکای السین مثرر بوده است را مشخد کرده اند .طبق یافتته هتای آنتان ،نترخ بالتره
داخلی ،سورم انتظاری ،رشد سولید ناخالد داخلی ،ستراز بازرگتانی ،درآمتد داخلتی ،رشتد
سهالی بانکی ،و رژیم ارزی در میان سایر متغیرها دارای بیشترین محتدودیت بتر روی
سوانایی اعطای وام می باشد .در شرای هدی ،بدسر شدن عوامتل اقتصتاد کت ن ،معمتوالً
پیشگام بحران بانکی می باشد.
در غنتتا ،کتتاپور و همکتتاران )1991( 2و دامونتتت و همکتتاران )200۴( 3شتتواهدی را
مهتند کردند که در آن شواهد سقریباً  ۴1درند از وام ها برای وام گیرنتدگان خصونتی
در غنا غیتر ستودده بتوده استت و هفتت بانتک از یتازده بانتک ،براستا سحلیتل هتای
ههابرسی ،اع م ورشکهتگی کردند .منب انلی غیر جاری بتودن وام ،همتان طتور کته
سوس کیتون )1979( ۴و استیگلیتز و ویس )1981(5استتدالل شتد ،از عتدم سعتادل در
بازارهای اعتباری ناشی می شود .با سوجه به عدم سقارن اط عا  ،بیشتر اهتمال دارد که
بانک ها در معرض اررا بد انتخا مشتریان وام با ریهتک بتاال قترار گیرنتد ،زیترا آنالتا
می سوانند قیمت باالی وام خواسته شده سوس بانک را سقبل کنند .ع وه بتراین ،در نترخ
باالی وام ممکتن استت رفتتار قبلتی وام گیرنتدگان در سترمایه گتذاری در پتروژه هتای
مخاطرهآمیز را که اهتمال پی فرض را افزای میدهد ،در نظر گرفته شود.
در هالی که مطالعا متعددی ربا سیهتم های بانکی را در اقتصاد سوستعه یافتته و
اقتصاد آسیایی در هال سوسعه بررسی کردهاند ،در مطالعا اولیته بتر روی محترکهتای
اساسی زیان های وام ،کیتون و موریس )1987( 6دریافتند که محتی نتامطلو اقتصتاد
ک ن ،مقررا بدهی های بد و مشتکوک را افتزای متی دهتد .در همتین هتال کیتتون
( )1999اولین شواهد ارسباط میان رشد اعتباری و استانداردهای اعتباری را ارائه می دهد
سالم باالیی در میان بانک های امریکایی دارد .سحقیق کالریا و اسچیچر )2002( 7شتامل
1. Gavin and Hausmann
2. Kapur, et al.
3. Daumont, et al.
4. Keeton
5. Stiglitz & Weiss

6. Keeto & Morris
7. Kalirai & Scheicher
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کیفیت دارایی های وام بانکی است که اساساً سحت سثریر عوامل اقتصاد کت ن ماننتد نترخ
بالتتره استتمی ،شتتاخد سولیتتد ،بتتازده ستتالام و اطمینتتان ستتازمانی استتت .بوفانتتدی و
روپل )2011(1اررا عوامل اقتصاد ک ن را برروی کیفیت وامهای بانکی در بیهت ستال
غیتر جتاری ختانگی
گذشته در ایتالیا بررسی کردند .براسا ایتن مطالعته ،سهتالی
مهتقیماً با نرخ بیکاری ،نرخ بالتره استمی و رشتد  GDPدر ارسبتاط بتوده و قیمتتهتای
مهکن دارای رابطه معکو با عملکرد وام های اعطا شتده بته خانوارهتا در دوره مطالعته
است.
با استفاده از یک نمونه بانک سجاری و پس انداز در اسپانیا از ستال  1985ستا ،1997
ساال و سارینا )2002( 2عوامل سعیین کننده کیفیت دارایی بتانکی را بررستی کردنتد.
نویهندگان ،به به اعتبار ،اندازه بانک ،رشد اقتصادی ،سرکیب نمونته کارهتا ،گهتترش
بالره ،هقوق ناهبان سالام و ساختار بازار -به عنوان عوامل سعیین کننده مالتم وام هتای
بانکی -سوجه کردند.
3
با به کار بردن مدلهای رگرسیون پنل پویا و ایهتتا ،پتین ( )2003عوامتل اقتصتاد
ک ن و خا بانکی ،سهالی غیرجاری را برای بانک انتلی انگلهتتان شناستایی کترد.
سخمین رگرسیون پنل ،رشد  ،GDPنترخ بالتره واقعتی ،و رشتد سجمعتی وام ستثخیری ،و
سرکیب پرسفوی وام سثمین زیانهای وام بانک های انلی انگلهتان که مطالعه شتدهانتد را
سوضیح میدهد.
۴
راجان و دهال ( )2003از سجزیه و سحلیل رگرسیون به منظور گزارش ایتن مطلتب
استفاده کردند که شرای مطلو اقتصادی (رشد سولید ناخالد داخلی) و عوامل مالی از
قبیل هزینه و شرای اعتبار ،اندازه بانک و سعیین موقعیت اعتباری به طور قابتل ستوجالی
بر روی مطالبا معوق بانک های سجاری در هند سثریر می گذارد.
هو و لی  )200۴( 5سحقیقی را با موضوع "ساختار مالکیت و وام هتای معتوق" انجتام
داده اند .این سحقیق با استفاده از اط عا  ۴0بانک بازرگانی در سایوان در طول ستالالای
 1996-99انجام پذیرفته است .نتایج این سحقیق نشان داد چنانچه درند مالکیت دولت
در بانک های مذکور بی از  63/51درند باشد ،با خصونی شدن آنالا ،نهبت وام هتای
1. Bofondi & Ropele
2. Salas & Saurina
3. Pain
4. Rajan & Dhal
5. Hu & Li
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معوق کاه می یابد .به عبار دیگر ،بانتک هتا بعتد از هتذف نظتار دولتت ،نهتبت
مطالبا معوق کمتری را سجربه می کنند .این سحقیق همچنین ارر منفی اندازه بانک بتر
افزای مطالبا معوق را نشان داده است.
ساال و سارنیا ،)2005( 1بخ بانکداری اسپانیایی را طی سالالای  198۴سا 2003
به وسیله یک مدل رگرسیونی بررسی کردند ،و به بررسی رابطه بتین مطالبتا معتوق و
رشد  ،GDPنرخ بالره مثرر و شرای اعتباری آسان پرداختند .این سحقیق به ب ی کوستاه
کارگزاری یا نمایندگی اشاره دارد که در پتی آن،
مد -نگری و رفتار گروهی و مشک
ممکن است مدیران بانک ها را به وام دهی به نور گهترده در دورهای رونق اقتصادی
وسوسه کند.
فوفاک ،)2005(2با استفاده از یک مدل رگرستیون و مجموعته داده پانتل و براستا
مناب اط عاسی چندین کشور آفریقایی نحرایی ،نشان داد که رشتد اقتصتادی ،افتزای
ارزش نرخ ارز واقعی ،نرخ بالره واقعی ،هاشیه سود خالد و وام های بین بتانکی ،عوامتل
سعیین کننده و مالم مطالبا معوق در این کشورها می باشند .به عقیده وی ،سورم عامتل
کاه و سحلیل سدریجی دارایی خالد بانتک هتای سجتاری و متعاقبتاً ریهتک اعتبتاری
باالسر در بخ های بانکداری کشورهای آفریقایی می باشد.
بابوک و جانکر ،)2005( 3با استفاده از داده های ماهانه بخ بانکداری کشتور چتک
در دوره سالالای 1993سا  ،2005از مدل جام بدون قید  VARبرای اندازه گیری ستثریر
شوک های اقتصادی بر روی کیفیت وام ها استفاده نمودند .نهبت وام های معوق به کل
به عنوان شاخصی برای کیفیت وام ها مد نظر قرار گرفت .طبتق متدل بترازش
سهالی
شده ،رابطه قتوی میتان کیفیتت وام هتا و برختی متغیرهتای اقتصتادی بتر استا ستاب
عکسالعمل آنی سثیید شد .متغیرهتایی نظیتر بیکتاری ،شتاخد قیمتت مصترف کننتده
( ،)CPIسورم و شوکهای ریهک اعتباری ،باعث افتزای نترخ ارز هقیقتی و مطتابق بتا
سئوری ،باعث کاه مطالبا معوق شده انتد .شتد افتزای مطالبتا غیرجتاری نیتز
میسواند با باال بودن بیکاری و انتظارا سورمی افزای یابد.

1. Salas & Saurnia
2. Fofack
3. Baboucek & Jancer
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جیمنز و سارینا )2006( 1و مک دونالد و ولنتاین )2009( 2بیتان متی دارنتد کته در
شرای مناسب اقتصادی ،هم وام دهندگان و هتم وامگیرنتدگان نهتبت بته پتروژه هتای
سرمایه گذاری و سوانایی بازپرداختت اقهتاط ،اطمینتان دارنتد؛ کته بته وضتعیتی منجتر
میشود سا بانک ها سختگیری های موجود در شترای اختذ سهتالی را کتاه داده و
بنابراین ،ریهک بیشتری متحمل می شوند؛ در هتالی کته در شترای رکتود کته ستطح
مطالبا غیر جاری و ذخیره مطالبا مشکوک الونول بانتک هتا افتزای یافتته استت،
بانک ها محافظه کارانه عمل نموده و شرای اخذ سهالی را سخت ستر متی نماینتد .در
این شرای  ،سنالا واجد شرای سرین متقاضیان قادر به دریافت وام جدید خواهند بود.
کمرا و پاشا ،)2009( 3عوامل سعیین کننده مطالبا معوق بخ بانکداری گایانتا را
با استفاده از مجموعه داده ها و اط عا طی  10سال از  199۴سا  200۴بترای  6بانتک
سجاری در یک مدل رگرسیون ساده بررسی ،و بیان کردند که بین رشد سولیتد ناختالد
داخلی و مطالبا معوق ،رابطه معکوسی وجود دارد .همچنین پیشنالاد دادند که بالبود و
پیشرفت در اقتصاد باعث کاه مطالبا معوق میشود .از طرفی ،بانک هتایی کته نترخ
بالره نهبتاً باالیی را مطالبه می کنند و به نور گهترده وام می دهنتد ،متحمتل زیتان
بیشتری نهبت به مطالبا معوق می شوند .براسا یافته های آنالا ،بانک هتای سجتاری
در زمان اعطای وام به بخ های نادراسی ،متی بایتد بته وضتعیت رقابتت بتین المللتی
اقتصاد داخلی بیشتر سوجه کنند؛ چرا کته عامتل مالمتی در سوانتایی بازپرداختت وام هتا
میباشد ،وگرنه ممکن است منجر به مطالبا معوق بیشتری شود.
ابودریگا و همکاران )2009(۴سحقیقی با موضوع "نظتار بتانکی و وام هتای معتوق"
انجام دادند .این سحقیق با استفاده از اط عا جتام بتانکی ،متالی و فضتای قتانونی 59
کشور در طول سال های  2002سا  ،2006مدل جامعی برای سوضیح سفاو ها در ستطح
 NLPبین کشورها ارائه داده است .نتایج نشان داد که سیاست سوددهی بیشتر و نهتبت
کفایت سرمایه ) ،)CARسطح مطالبا معوق را افزای می دهتد .همچنتین ارتر مثبتت
مالکیتتت خصونتتی ،مشتتارکت ختتارجی و سمرکتتز بتتانکی بتتر کتتاه مطالبتتا معتتوق
نتیجهگیری شد.
1. Jimenez & Saurina
2 . McDonald & Valentine
3. Khemrej & Pasha
4. Abdelkader, et al.
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آنجلو و وسیلیو  )2011(1عوامل مثرر بر مطالبا معوق را بتر انتواع وام نقتدی،
مهکن و کهب و کار در شبکه بانکی یونان مورد بررستی قترار داده و نشتان دادنتد کته
سولید ناخالد داخلی ،بیکاری ،نرخ بالره و همچنین کیفیت مدیریت بر مطالبتا معتوق
سثریرگذار است و همچنین نتایج سحقیق نشان داد که سثریر متغیرهای ک ن اقتصادی بتر
انواع وام ها متفاو بوده ،به طوری که سغییر شرای اقتصادی ارر کمتری بر معوق شتدن
وام مهکن دارد.
2
در یک مطالعه برای سثبیت بانکی بعد از بحران بانکداری در نیجریته ،ازوهتا ()2011
شواهدی را برا ی سحکیم سیهتتم بتانکی کته بته سضتعیف کیفیتت دارایتی بانتک منجتر
میشود ،ارائه داد .دی باک و دایمینتتس )2012(3پیونتد میتان کیفیتت دارایتی بانتک و
عوامل اقتصاد ک ن را در  25بازار بانکداری در هال ظالور (آرژانتین ،برزیتل ،بلغارستتان،
شیلی ،چین ،کلمبیا ،جمالتوری دومینتیکن ،مجارستتان ،هنتد ،انتدونزی ،کتره ،متالزی،
مکزیک ،پرو ،فیلیپین ،پورلند ،رومانی ،روسیه ،آفریقای شمالی ،سایلند ،سرکیته ،اوکتراین،
اوروگوئه و ونزوال) از سال  2006سا  2010ارزیابی کردند .نویهندگان افت شناخته شتده
در نرخ ارز و بدسر شدن شرای سجاری را بته عنتوان متغیرهتای سثریرگتذار بتر کیفیتت
دارایی بانک شناسایی نمودهاند.
کلین ،)2013(۴در بررسی علت وامهای غیر قابل بازگشت در مرکتز ،شترق و جنتو
شرق اروپا ) (CESEEاز سال  1998سا  ،2011سالام بانک ،سوددهی ،وام بتی از هتد،
بیکاری ،سورم و نرخ ارز را به عنوان عواملی که باعتث نوستانا در عملکترد پرسفتوی وام
بانکی میشود ،شناسایی کرد.
لویز و همکاران )2012( 5در بخ بانکداری یونان بترای شناستایی رشتد اقتصتادی،
نرخ بیکاری ،نرخ وام دهی و بتدهی عمتومی بته عنتوان عوامتل خانتی کته سغییترا در
غیرجاری بانک را سوضیح می دهد ،بررسی کردند و دریافتند که نوع وام بتانکی
سهالی
به طور قابل سوجالی روی عملکرد سراسری پرسفوی وام بانکی سثریر دارد .به طور ویژه ،در
هالی که کیفیت وام های مصرف کننده و وام های سجاری عمدساً سحتت ستثریر ستورم نترخ

1. Angelos & Vasilios
2. Ezeoha
3. De Bock & Deymyanets
4. Klein
5. Louzis, et al.
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وامدهی و رشد  GDPواقعی اند ،وامهای مهکن در هتداقل ستطحی ههتتند کته سحتت
سثریر سحوال اقتصاد ک ن قرار میگیرند
در ایران برای نخهتین بار از سوی پژوهشکده پولی و بانکی سوس اعظم اهمدیان
بررسی سحت عنوان «ارزیابی شاخد های س مت بانکی در بانک های ایران» انجام شده
و آمارهای مربوط به عملکرد بانک ها در سال های  1390و  1391را دربرمی گیرد .ایتن
گزارش ،وضعیت و رسبه بندی بانک های کشور را در هر یک از زیرمجموعته هتای شت
گانه س مت بانکی مشخد می کند .ایتن گتزارش بترای بررستی ست مت بانتک هتا ،از
شاخد های «کفایت سرمایه»« ،کیفیت دارایی»« ،نقتدینگی»« ،ستودآوری»« ،کیفیتت
مدیریت» و «ههاسیت به ریهک بازار» استفاده کرده است .در این سحقیق بانک هتا بته
چالار گروه همگن «دولتی»« ،سخصصی»« ،خصونی» و «خصونی شده» سقهیم بنتدی
شده اند بررسی های این سحقیق نشان می دهد که در میان چالار گتروه همگتن بتانکی،
«بانک های خصونی» نهبت به سه گروه دیگتر ،از وضتعیت مناستب ستری در ست مت
بانکی برخوردار بودند و بانک های خصونی شده ،سخصصی و دولتی در رسبه های بعتدی
قرار دارند.
در سحقیقی که به عنوان علل ایجاد مطالبا معتوق و سررستید گذشتته سهتالی
بانک مهکن طی دوره  1365-1376سوس میر مجتبی هاشمی نودهی در ستال 1377
در موسهه عالی بانکداری نور گرفت ،ساریر متغیرهای باقیمانده در متدل (نترخ بالتره
بازار) و سفاو نرخ سود سهالی بع وه جریمه با نرخ بالره بازار غیتر متشتکل پتولی بتر
میزان مطالبا سایید گردید.
سک دهقان ( ،) 1379بررسی ساریر متغیرهای ک ن اقتصتادی بتر مطالبتا معتوق
بانک نادرا ایران ( هجم نقدینگی و سولید ناخالد داخلی ) ،پس از بررسی های بعمل
آمده نشان می دهد که رابطه بین سورم و مقدار مطالبا معوق مثبت می باشد .از طرفی
باز پس گیری مطالبا بانک به قدر خرید یا درآمد سرانه ارسباط مهتقیم دارد و چتون
در دوران رکود  GDPکاه می یابد بنابراین درآمد سرانه نیز کاه می یابتد و مقتدار
مطالبا معوق بانک افزای می یابد.
گودرزی (  )138۴علتل معتوق شتدن وام هتای پرداختتی بانتک رفتاه کتارگران و
راهکارهای آن را مورد بررسی قرارداده است .در این نوشتار ستاریر دو دستته از عوامتل از
جمله عوامل درونزا و عوامل برونزا بر میزان معوق شدن مطالبا سیهتم بتانکی مطالعته
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شده است .نتایج پژوه بیانگر آن است که با افزای سورم و سولید ناخالد ملی ،میتزان
مطالبا معوقه افزای می یابد .افزای نرخ سود سهتالی و نترخ ارز بتا معتوق شتدن
مطالبا بانک ها رابطه معکو دارد .عوامل درونتزا از قبیتل آمتوزش در درون سیهتتم
بانکی ،مالار روسای شعب و همچنین میزان دسترسی به شعب هر یک بته سنالتایی در
کاه میزان مطالبا معوق می باشند .هر چند این عوامل ساریرشان بر کاه مطالبا
معوق کم می باشد ،ولی از عوامل مالمی ههتند که باید به آنالتا سوجته خانتی از طترف
خود سیهتم بانکی به عمل آید.
فرح بخ محمدی ( ،)1385در سحقیتق ختود بتا عنتوان " بررستی ارسبتاط بتین
اط عا اعتباری و مطالبا معوق بانک (مطالعه موردی بانک ملی ایران)" ،ستعی کترده
سا ارسباط بین اط عا اعتباری متقاضتیان سهتالی و مانتده مطالبتا معتوق را متورد
بررسی قرار دهد ،با این فرض که مناف بانک هنگامی سضمین خواهتد شتد کته بانتک از
متقاضی سهالی اط عا و آگاهی کافی داشته و با دید وسی سری نهتبت بته اعطتای
سهالی اقدام نماید .وی با استفاده از روشالای آماری و اقتصاد سنجی مانند همبهتگی
و رگرسیون به بررسی پرونده های اعتباری موجود در اداره اط عا اعتباری بانتک ملتی
پرداخت.
در سحقیقی که با عنوان بررسی عوامل مورر بر مطالبا غیر جاری در بانتک سوستعه
نادرا ایران و ارائه راهکارهایی در جالت کاه نهتبی آن طتی دوره ()1378-1382
سوس علمی در سال  1389در دانشگاه سالران نور گرفت .در این سحقیق با شناسایی،
ارزیابی و میزان اررگذاری عوامل مورر بر مطالبا غیر جتاری در بانتک سوستعه نتادرا
ایران ،به رهیافتالایی به منظور کاه اینگونه دارایی ها دست یابد .ایتن سحقیتق ارسبتاط
عوامل درونی چون نوع عقد سنظیمی با سهالی گیرنده ،وریقته یتا ستامین اختذ شتده،
مد قرارداد سهالی سی و مبلغ سهالی را با مطالبا غیر جاری دریک دوره پنج ستاله
با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد ارزیابی قرار می دهد.
طباطبایی فر ( )1389در سحقیقی با عنوان "شناسایی و سبیین عوامل و مثلفته هتای
مثرر بر ایجاد مطالبا معوق از دیتدگاه کارشناستان و مشتتریان نظتام بتانکی (مطالعته
موردی :شعب بانک ملی استان هرمزگان)" ،از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده نمتوده
که بیانگر آن است که ضعف در فرایندهای کارشناستی اعطتای وام ،ستثریر پتذیری نظتام
بانکی از سحوال سیاسی و اقتصتادی کشتور و جالتان ،ضتعف در فراینتدهای نظتارسی و

 / 166بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت داراییهای بانکی در شبکه بانکی کشور ایران

کنترلی هاکم بر ونول مطالبا  ،مداخ ستلیقه ای در اعطتای اعتبتارا و ضتعف در
فرایند اخذ ورایق و استفاده درست از آنالا ،بیشترین میانگین را به لحاظ سثریرپتذیری بتر
ایجاد مطالبا معوق بانک ملی استان هرمزگان داشته و در مقابل ،کمترین میانگین نیتز
مربوط به عوامل ضعف در فرایند مکانیزه اعطای سهالی به مشتتریان ،ضتعف در امتور
قضایی در فرایند ونول مطالبا بانکی و سفتاو در میتزان نترخ سهتالی اعطتایی بته
مشتریان بوده است.
هیدری و همکاران ( )1389ارر شاخد هتای کت ن اقتصتادی بتر مطالبتا معتوق
بانکها را مورد بررسی قرار دادند .شرای اقتصتاد کت ن و دخالتت هتای دولتت و بانتک
مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار سجاری که در بهتر اقتصاد جالانی شکل می گیرد ،متی
سواند باعث سحریک سودآو ری شترکت هتا و گیرنتدگان انفترادی وامالتا شتده و مجمتوع
و مطالبا معوق سیهتم بانکی را سحت سثریر قرار دهد .طبق مدل های برازش
سهالی
شده ،سثریر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر سورم،
رشد سولید ناخالد داخلی بدون نفت ،هجم نقدینگی و نرخ سود سهالی  ،به سرسیب به
وجود می آید ،دارای بیشترین سثریرا بر مطالبا معوق سیهتم بانکی نهبت بته ستایر
متغیرهای ک ن اقتصادی ههتند.
شعبانی و ج لی ( )1390در مقاله "دالیل گهترش مطالبا معتوق در نظتام بتانکی
ایران" ،پس از بررسی سجار داخلی و خارجی درباره دالیل و راههای مقابلته بتا معضتل
مطالبا معوق و انجام پژوه های میدانی ،بی از سی عامل در بتروز مطالبتا معتوق
کشور را شناسایی کرده و پس از انجام آزمون فرضیه ،نتیجه گرفته اند که در نظام بانکی
ایران ،نق عوامل درونسازمانی در شکلگیری معوقا  ،از عوامل برونستازمانی بیشتتر
است .در پایان نیز بی از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبا معتوق کشتور بیتان
شده است.
امیرلو و لطیف ( )1392به بررسی مالم سرین عوامل متثرر در ایجتاد مطالبتا معتوق
نظام بانکی برای  18بانک کشور پرداخته اند .نتایج این مطالعه نشان می دهتد کته نترخ
سورم ،رشد سهالی دو دوره قبتل و رشتد سولیتد ناختالد داخلتی یتک دوره گذشتته،
متغیرهای سعیین کننده و معنادار در سوضیح رفتتار مطالبتا معتوق نظتام بتانکی ایتران
میباشند .همچنین متغیر نرخ سود واقعی سهتالی  ،دارای ارسبتاط منفتی بتا مطالبتا
معوق در نمونه مورد بررسی بوده است.
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 .4مدل تحقیق

سجزیه و سحلیل داده ها برای بررسی نحت و ستقم فرضتیا بترای هتر نتوع سحقیتق ،از
اهمیت خانی برخوردار است .امروزه در بهتر سحقیقاسی کته متکتی بتر اط عتا جمت
آوری شده از موضوع مورد سحقیق میباشد ،سجزیته و سحلیتل اط عتا از انتلیسترین و
مالمترین بخ های سحقیق محهو می شود .سجزیه و سحلیل داده هتا فراینتدی چنتد
مرهله ای است که طی آن ،داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمت آوری در
نمونه آماری فراهم آمده اند ،خ نه ،کدبندی ،بهته بنتدی و در نالایتت ،براستا روش
های مرسوم هر هوزه علمی پردازش متی شتوند .انتواع روش هتای سجزیته و سحلیتل در
اقتصاد عبارسند از :محتوای آماری ،ریاضی ،اقتصاد سنجی ،و ارزیابی اقتصتادی اجتمتاعی.
در پژوه هاضر ،برای سحلیل عوامل مثرر بتر کیفیتت دارایتی هتای بتانکی کشتور ،از
سحلیل اقتصاد سنجی -سحلیلی مبتنی بر آمار و ریاضیا  -استفاده شده است.
در هر مطالعه اقتصادستنجی ،دو جتزء اساستی وجتود دارد -1 :سئتوری  -2واقعیتت.
سئوری به شکل یک مدل اقتصادسنجی سوسعه داده شده و واقعیت ها در قالب یک سری
از داده های ان ح شده ،نشان داده می شوند .قدم انلی در روش اقتصادسنجی ،سرکیب
این دو جزء می باشد .ایتن مرهلته یعنتی سخمتین متدل اقتصادستنجی ،بتا استتفاده از
دادههای ان ح شده ،مهتلزم استفاده از یک سری سکنیک های اقتصادسنجی می باشد.
در این قهمت ،از آمار استنتاجی استفاده زیادی می شود .نتیجه این فراینتد ،یتک متدل
اقتصادسنجی سخمین زده شده می باشد .مدل سخمین زده شده ،راهی برای اندازه گیری
و آزمون رواب پیشنالادی سوس سئوری ها را فتراهم متی کنتد (محمتدی و محمتدزاده،
.)1389
این پژوه  ،به دنبال آزمون کیفیت دارایی های بانک با عوامل درونی و بیرونی مثرر
بر کیفیت دارایی است ،به طوری که عوامل درونی بانک شامل متغیرهای ویتژه بتانکی و
عوامل بیرونی ،متغیرهای ک ن اقتصادی می باشد .داده های پژوه مربوط بته اعضتای
نمونه آماری است که بر مبنای اط عتا و داده هتای ستاالنه در دوره زمتانی  1385ستا
 139۴انجام گرفته است .جامعه آماری شامل جامعه بانکی ایران و نمونه آماری پتژوه
شامل  25بانک خصونی و دولتی ایران می باشد کته عبارسنتد از :بانتک اقتصتاد نتوین،
پارسیان ،پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،سینا ،کارآفرین ،انصار ،ایران زمین ،آینده ،دی ،شالر،
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مالر ،پهت بانک ،سپه ،ملی ،ننعت و معدن ،کشاورزی ،مهکن ،سوسعه نادرا  ،سوستعه
سعاون ،سجار  ،رفاه کارگران ،نادرا و ملت است.
در این سحقیق ،به منظور گردآوری داده ها ،از نتور هتای متالی بانتک هتا شتامل
نور و زیان و سرازنامه بانک ها استفاده شده استت؛ بته طتوری کته جالتت گتردآوری
اط عا و آمارهای مربوط به عملکرد بانک ها ،از گزارش عملکرد نظام بانکی که سوست
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمالوری اس می ایران ارائته متی شتود ،استتفاده
شده و آمارهای مربوط به نرخ سورم و نرخ رشد سولیتد ناختالد داخلتی ،از پایگتاه هتای
اط عاسی نظیر بانک مرکزی گردآوری شده است .به منظور گتردآوری داده هتای بخت
سئوریک و ادبیتا موضتوع سحقیتق ،از روش کتابخانته ای (بتا ستود بتردن از ابزارهتایی
همچون کتا ها ،مقاال  ،پایان نامه ها و متون دیجیتالی) استفاده می شود.
در ادامه ،جدول سونیفی متغیرهای مدل ارائه شده است.

انحراف معیار
17/1
13/2
16/3
13/1
0/83
23/9
21/۴
3/2۴

جدول  .1آمار توصیفی متغیرها
میانگین
1۴/3
16/58
21/۴2
58/6
5/52
۴0/2
62/8
8/7
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متغیرها

نهبت سرمایه به دارایی
نهبت کیفیت دارایی
بازدهی هقوق ناهبان سالام
نهبت وام به دارایی
اندازه سورم
رشد سولید ناخالد داخلی
نهبت سپرده به دارایی
اندازه بانک

با سوجه به اینکه داده های سحقیق هاضر نیز دارای ابعاد مکانی (بانتک هتا) و زمتانی
(دوره مورد مطالعه) ههتند ،بنابراین از مدل های رگرسیون داده های پانل برای بررستی
و سنج رواب بین متغیرها استفاده می شود .در ایتن مطالعته ،از نترم افتزار eviews7
استفاده شده است .بر اسا مطالعه الحهتن و همکتاران ( ،)201۴متدل اقتصادستنجی
پژوه که بیانگر رواب بین متغیرهای سحقیق با یکدیگر است ،به نور زیر نشان داده
میشود:
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ASQi,t = αi+β1ASQi,t−1 + β2LGi,t + β3SIZEi,t + β4CAPITALi,t + β5LOAN i,t +
β6GDP i,t +
β7ROE i,t + β8 INFt + εi,t
که در آن ASQi,t ،نهبت کیفیت دارایی برای بانک  iدر زمان  LGi,t ،tنرخ رشتد وام  iدر

زمان  tو  SIZEi,tاندازه بانک (لگاریتم داراییهای بانک)  iدر زمان  tاست .انتدازه بانتک،
یکی از متغیرهای داخلی اررگذار بر روی کیفیت دارایتی بانتک متیباشتدCAPITALi,t .
نهبت سرمایه به دارایی بانک  iدر زمان  tاست .سرمایه مناسب و کافی ،یکتی از شترای
الزم برای هفظ س مت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مثسها اعتبتاری بترای
سضمین ربا و پایداری فعالیت های ختود ،متی بایتد همتواره نهتبت مناستبی را میتان
سرمایه و ریهک موجود در داراییهای خود برقرار نماید.
همچنین  LOANi,tنهبت وام بته دارایتی بانتک  iدر زمتان  tاستت .نهتبت وام بته
سپرده ،به عنوان هدی که یک بانک قادر است برای همایت از عملیا وامدهی ،ستپرده
ها را سجالیز نماید ،مشخد شده استت و متیسوانتد میزانتی را کته یتک بانتک از محتل
سپردهها قادر به وامدهی است را مورد ارزیابی قرار دهد ROEi,t .بازدهی داراییهای بانک
 iدر زمان  tاست و به عنوان متغیر سودآوری استفاده میشود .یکی از شاخد های مالم
س مت مالی شرکت و کارآیی مدیریت آن ،سوانایی شرکت در کهب سود قابل قبول و یتا
برگشتی راضی کننده سرمایه گذاری آن می باشتد .بتدیالی استت کته سترمایه گتذاران
سمایلی به مشارکت در شرکتی بتا ستودآوری و درآمتد ستازی ضتعیف ندارنتد ،چترا کته
سودآوری اندک ،در قیمت سالام و سوانایی بالقوه شرکت در پرداختت ستود ستالام ستثریر
منفی دارد.
از عوامل خارجی مثرر بر کیفیت دارایی بانک ها متی ستوان عوامتل اقتصتاد کت ن و
ویژگی های ننعت بانکداری را نام برد .این سحقیق سنالا بتر دو عامتل اقتصتادک ن ،نترخ
سورم و نرخ رشد سولید ناخالد داخلی متمرکز می باشد GDPi,t .نرخ رشد  GDPستاالنه
 iدر زمان  tاست .مقدار سولید ناختالد داخلتی از جملته شتاخد هتایی استت کته در
اقتصاد ک ن مورد استفاده قرار می گیرد.
 INFi,tنرخ سورم ساالنه در زمان  tاست .نرخ رشد شاخد قیمت مصرف کننده (نترخ
سورم) عبار است از افزای سطح عمومی قیمت کاالها و خدما  .سورم بر ارزش واقعتی
درآمدها و هزینه ها سثریر می گذارد .لذا با سوجه به اینکه سورم قابل پتی بینتی یتا غیتر
قابل پی بینی باشد ،سثریر آن بر سودآوری ،ممکن است مثبت یا منفی باشد .در هالتت

 / 170بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت داراییهای بانکی در شبکه بانکی کشور ایران

اول ،اگر نرخ سورم قابل پی بینی باشد ،بانک ها میسوانند نرخ های بالره را بته موقت و
متناسب با سورم سعدیل نمایند ،که این امر باعث رشد سری سر درآمدها نهبت به هزینته
خواهد شد .لذا می سوان گفت در این هالت ،نرخ رشد شاخد قیمت مصرف کننده سثریر
مثبتی بر کیفیت دارایی ها دارد.
در هالت دوم ،اگر سورم قابل پی بینتی نباشتد ،بانتک هتا ممکتن استت بته آرامتی
نرخ های بالره را سعدیل نمایند ،کته ایتن امتر باعتث رشتد ستری هزینته هتا نهتبت بته
درآمدهای بانک خواهد شد .در این هالت ،سورم سثریر منفی بر کیفیت داراییهتای بانتک
خواهد داشت( .پاسیورا و کاسمیرو.)2007 ،1
 .5نتایج تجربی

 .1-5آزمون مانایی

آزمون مانایی ،یکی از معمولی سرین آزمونهایی است که امروزه بترای سشتخید مانتایی

(سکون) یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد .اسا آزمون ریشته واهتد،
بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرستیونی مرسبته اول باشتد ،در
آن نور  ،سری ناماناست .در این پژوه

از آزمون هادری 2بترای آزمتون ریشته واهتد

متغیرهای مدل استفاده شده است .در این آزمون ،قاعده آماری سصمیم گیری به نتور
زیر سنظیم می شود:
وجود ریشه واهد 0: =1 
عدم وجود ریشه واهد 1 : <1 

در این آزمون ،روند بررسی مانایی به یک نتور استت و بتا رد  H0عتدم مانتایی رد
می شود و بیانگر مانایی متغیر است .بنابراین با رد فرضیه  H0نامانایی یا ریشه واهد رد ،و
مانایی پذیرفته می شود .متغیر یا در سطح و یا بتا یتک سفاضتل و یتا بتا دو سفاضتل ،مانتا
میشود که برای سشخید این قهمت به اهتمال ) (Probآن سوجه میشود که متی بایتد
از  5درند کوچکتر باشد .مطابق با نتایج بدست آمده در جدول شماره  ،2کلیه متغیرهتا
مانا می باشند.
1. Pasious & Kosmidou
2. Hadri
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جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد کلیه متغیرهای مورد مطالعه
Hadri Z-stat

آماره
محاسبه شده
6/32

متغیرها
سطح اهتمال
0/00

نهبت کیفیت دارایی

0/00

نهبت وام های معوق

-39/18

0/00

6/007

0/00

2/939

0/00

8/85

0/00

7/757

0/00

6/602
6/562
6/26

7/28
۴/9۴

 .2-5نتایج برآورد الگو

0/00
0/00
0/00
0/00

نهبت وامهای سررسید گذشته
نهبت وامهای مشکوک الونول
نرخ رشد وام
اندازه بانک

رشد سولید ناخالد داخلی
نرخ سورم

نهبت سرمایه به دارایی
نهبت سپرده به دارایی
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نهبت وام به دارایی

در معادله رگرسیونی مدل ،به دنبال بررسی ستثریرا رشتد وامدهتی بتر نهتبت کیفیتت
دارایی با سوجه به متغیرهای سثریرگذار بر آنالا پرداخته شتده استت .در جتدول  ،3ستثریر
رشد وام دهی بر نهبت کیفیت دارایی است و در جدول  ۴با در نظر گرفتن شاخدهتای
مرسب با نهبت کیفیت داراییهتا از جملته :نهتبت وامهتای مشتکوکالونتول ،نهتبت
وامهای معوق و نهبت وامهای سررسید گذشته ،به بررسی ایتن موضتوع پرداختته شتده
است .در جدول  3سخمینهای مختلف در ستون های جدول در نظر گرفته شده است ستا
بررسی قو معنیداری ضرایب سخمین زده شده ،نشان داده شود .با در نظر گرفتن و یتا
در نظر نگرفتن متغیرها در مدل ،باید معنیداری ضرایب هفظ شود و از این رو ،برخی از
سخمینهای مختلف در جدول ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مدل برای سخمین رواب میان متغیرهای مهتقل و متغیرهای وابهتته سصتریح شتده
است ،و نتایج و یافتهها نیز در قالب دو جدول شتماره  3و  ۴قابتل مشتاهده متیباشتند.
مطابق با نتایج به دست آمده از سخمین ها ،متغیتر نهتبت سترمایه بته دارایتی ،ارسبتاط
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معنادار و معکوسی با شاخد کیفیت دارایی دارد .به این نور که بتا افتزای سترمایه
بانک ها ،میزان مطالبا غیرجاری کاه  ،و در نتیجه ،افزای سرمایه بانک ها منجر به
کیفیت بالتر دارایی های بانک می شتود .بانتک هتا موظفنتد براستا مقتررا  ،نهتبت
مناسبی را بین سرمایه و ریهک موجود در داراییهای خود برقرار کننتد .کتارکرد انتلی
سرمایه بانکی ،همایت و جلوگیری از ورشکهتگی بانک در مقابل زیانهای غیرمنتظتره و
همایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است .این سترمایه ،بته بانتک اجتازه متیدهتد
اقتصادی ،سوانایی بازپرداخت سعالدا ختود را داشتته باشتد؛
هنگام رویارویی با مشک
آنالا ،فق بته زیتان
چراکه بانک ها به دلیل ماهیت خود ،بهیار آسیبپذیرند و مشک
سالامداران آنالا سمام نمیشود و کل سپردهگذاران را در برمیگیرد .در نتورسی کته ایتن
یک بانک زیان ببیند .به
جدی باشد ،ممکن است کل اقتصاد از ناهیه مشک
مشک
همین دلیل ،بانک ها باید سرمایه کافی برای پوش ریهکهای ناشتی از فعالیتت ختود
داشته باشند .نهبت کفایت سرمایه باعث میشود زیان بانک بته ستپردهگتذاران یتا کتل
اقتصاد منتقل نشود و این زیان در سرمایه بانک جذ شود .در نتیجه ،اعتماد عمومی به
بانک ها هفظ شود .همچنین با داشتن میزان سرمایه مناستب ،بانتک هتا متیسواننتد در
مقابل زیانهای ناشی از عدم پرداخت وامهای اعطا شده (سهالی غیر جتاری) ،شترای
نامهاعد بازار و برخی سنگناهای عملیاسی ایهتادگی کنند و زمان بیشتتری بترای بررستی
و مواجاله نحیح با آنالا را در اختیار داشته باشند.
مشک
متغیر اندازه بانک در هر سخمین در جتدول هتای فتوق ،ستثریر معنتادار و مثبتتی بتر
شاخد کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور دارد .هر چه بانتک هتا بزرگتتر باشتند ،وام
دهی بیشتری انجام می دهند و بالطب با افزای میزان وام دهی ،افزای مطالبتا غیتر
جاری نیز خواهیم داشت و در نالایت ،منجر به کاه کیفیتت دارایتی هتای بانتک متی
شود.
از دیگر متغیرهای مثرر بر کیفیت دارایی بانک ها ،نهبت وامها می باشد .این نهتبت
از طریق سقهیم وام های اعطایی به مجموع دارایی ها محاسبه می شود و نشان می دهد
که چه درندی از مجموع دارایی ها به نور وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته استت.
سخمین ها رابطه مثبت بین نهبت وام ها و سهالی غیر جتاری را سثییتد متی کنتد .بتا
افزای نهبت وام ها مهلماً ریهک افزای عدم بازپرداخت سهالی افزای متی یابتد،
غیر جاری میگردد .نهتبت سهتالی
که این افزای منجر به افزای نهبت سهالی
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غیرجاری ،رابطه معکو با کیفیت دارایی های بانک دارد؛ بته ایتن نتور کته افتزای
غیرجاری از کیفیت دارایی ها متیکاهتد و بترعکس ،کتاه سهتالی
میزان سهالی
غیرجاری ،منجر به بالبود کیفیت دارایی های بانکی می گردد .همین رابطه را متی ستوان
به نهبت رشد وام سعمیم داد؛ به این نور که افزای وام دهی ،منجر به افزای رشتد
وام خواهد شد و همان طور که در سخمین ها ،رابطه معنادار و مثبتتی میتان رشتد وام و
سهالی غیر جاری نشان داده شده است ،افزای رشتد وام ،منجتر بته افتزای میتزان
سهالی غیرجاری و در نالایت ،منجر به کاه کیفیت دارایی ها خواهد شد.
جدول  .3نتایج تخمین مدل

تخمین 2

سخمین 3

تخمین 1

آماره t
17/9

ضریب

0/296

آماره t
13/03

ضریب
0/28

آماره t
3/53

ضریب

0/206

2/۴۴
3/0۴
-

0/0671
0/0265
-

۴/96
5/93
-1/7

0/0632
0/051
-0/00۴3۴8

3/76
-1/99

0/0۴76
-0/00505

1/99
-11/05

0/000315
-0/1707

-3/6۴

-0/1012

-1/55

-0/95

2/37

0/1۴۴

6/57

0/1۴6

5/8۴

0/09015

0/503

18/28

0/588

16/05

5/83
0/2069

0/1573
22/58
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متغیر
نهبت کیفیت دارایی
با یک وقفه
رشد وام
اندازه بانک
رشد سولید ناخالد
داخلی
نرخ سورم
نهبت سرمایه به
دارایی
نهبت سپرده به
دارایی
نهبت وام به دارایی
آماره سارگان

برای بررسی اعتبار ماسریس ابزارها نیز در این پژوه از آزمون سارگان استفاده شده
است .شایان ذکر است که آماره سارگان از محدودیتهتای از پتی سعیتین شتده بترای
سعیین هر نوع همبهتگی بین ابزارها و خطاها استفاده میکند .برای اینکه ابزارها معتبتر
خطا هیچگونه همبهتگی وجود نداشته باشتد .در ایتن
باشند ،باید بین ابزارها و جم
آزمون ،فرض انلی (فرضیه نفر) بر آن است که ابزارها ستا آنجتا معتبتر ههتتند کته بتا
خطاها در معادله سفاضلی مرسبه اول همبهته نباشند .مردود نشدن این فترض متیسوانتد
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شاهد مناسبی دال بر مناسب بودن اعتبار ابزارها باشد .بته بیتان دیگتر ،در ایتن هالتت،
متغیرهای ابزاری استفاده شده با پهماندها همبهته نیهتند و میسوان نتیجه گرفت کته
ابزارهای مورد استفاده برای برآورد ،از اعتبار الزم برخوردارند.
جدول  .4نتایج تخمین مدل

تخمین 3
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متغیر
نهبت کیفیت دارایی با
یک وقفه
نهبت وام های
سررسید گذشته با یک
وقفه
نهبت وام های معوق
با یک وقفه
نهبت وام های
مشکوک الونول با یک
وقفه
رشد وام
اندازه بانک
رشد سولید ناخالد
داخلی
نرخ سورم
نهبت سرمایه به
دارایی
آماره سارگان

نتایج برآورد مدل با سوجه به روش گشتاورهای سعمیم یافته بتا سرکیبتا مختلفتی از
متغیرهای وابهته ،در جداول فوق ارائه شده است .همتان گونته کته مشتاهده متیشتود،
اهتمال مقدار آماره آزمون سارگان در سمام سصریحها نشان می دهتد کته بتین متاسریس
ابزارها و اجزای اخت ل هیچگونه همبهتگی وجود ندارد .بنابراین میسوان چنتین نتیجته
گرفت که ابزارهای مورد استفاده در سمامی سصریحها از اعتبار الزم برای سخمین مناستب
برخوردارند .با سوجه به ضرایب به دست آمده در هر سصریحهای مدل ،وامهتای سررستید
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گذشته و معوق و وامالای مشکوک الونول با یک سثخیر در مدل وارد شدهاند کته نشتان
می دهد هریک از اجزای شاخد کیفیت دارایی جداگانه ،دارای چه ستثریری بتر شتاخد
کیفیت دارایی اند .این شاخدها دارای رابطه مثبتت شتاخد کیفیتت دارایتی ههتتند.
پین )2003(1و داش و کبرا )2010(2شواهدی مشابه با ایتن موضتوع در مطالعتا ختود
ارائه داده اند.
متغیر بعدی ،نهبت سپردهها به دارایی است .در واق  ،این نهبت نشان می دهد کته
بانک چند در ند از سپرده های جذ شده از عموم متردم را سبتدیل بته ستپرده هتایی
نموده است که از محل آنالا می سوانتد ستود کهتب نمتوده و درآمتدهای مشتاع ختود را
افزای دهد .نهبت کل سپرده ها به کل دارایی ها بته عنتوان متغیتر نهتبت نقتدینگی
استفاده شده و همان طور که انتظار می رود ،ستثریر معنتادار و مثبتت بتر مطالبتا غیتر
جاری دارد .بدین معنی که با افزای نهبت سپرده ها به کل دارایتی هتای یتک بانتک،
میزان وام دهی آن افزای پیتدا متی کنتد .فراینتد اررگتذاری سیاستت پتولی از طریتق
مکانیهم کانال وام دهی بانکی ،بدین نور استت کته اعمتال سیاستت پتولی انقباضتی
موجب کاه سپرده هتای بتانکی شتده و بته سبت آن ،اعتبارا بانکی کاه می یابد.
کاه اعتبارا بانکی باعث کاه مطالبا غیر جاری خواهتد شتد .درواقت  ،سیاستت
پولی انقباضی ،موجب کاه سپرده هتای بتتانکی شتده و کتاه سهتالی و کتاه
مطالبا غیرجاری و به دنبال آن ،بالبود کیفیت دارایتی متی شتود .عکتس ایتن هالتت،
زمانی اسفاق متی افتتد که سیاست پولی انبهاطی اعمال گردد .متغیر بعدی کته یکتی از
متغیرهای ک ن اقتصادی می باشد ،متغیر نرخ رشد سولید ناخالد داخلتی استت .همتان
طور که مشاهده میشود ،سثریر نترخ رشتد سولیتد ناختالد داخلتی ،معنتادار و معکتو
میباشد.
مطابق با نتایج ،ارر منفی رشد اقتصادی بر شاخد کیفیتت دارایتی بته دستت آمتده
است و به این نور  ،میسواند قابل سوجیه باشد که رشد اقتصادی در کشور منجتر بته
رونق اقتصادی در کشور می شود و در نتیجه ،کهب و کارهای بنگاههای اقتصادی رونتق
یافته و افراد هقیقی و هقوقی کته از بانتک هتا سهتالی دریافتت کتردهانتد ،قتادر بته
بازپرداخت وام ها در سررسید سعیین شده خواهند بود .به این سرسیتب ،میتزان مطالبتا

1. Pain
2. Dash & Kabra
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غیر جاری بانک ها کاه و کیفیت دارایی بانتک هتا بالبتود خواهتد یافتت؛ کته نشتان
می دهد در اقتصاد پررونق ،جایی کته فعالیتت هتای اقتصتادی ستری رخ متیدهتد ،وام
گیرندگان بانک قادرند که بازده کافی سولید کنند که آنالا را قادر میسازد سعالتدا وامتی
خود را برآورده سازند .این فرایند بیانگر آن است که کیفیت دارایی بانک کمتتر اهتمتال
دارد در طول دوره رشد اقتصادی سضعیف شود.
غیرجتاری،
همان گونه که در سخمین ها نشان داده شده است ،بین سورم و سهالی
رابطه مثبت و بین سورم و کیفیت دارایی های بانتک ،رابطته منفتی وجتود دارد .بته ایتن
نور که با افزای نرخ سورم ،قدر بازپرداخت وام های دریافت شده از سوی مشتریان
غیرجاری در بانک ها افزای می یابد .افزای
کاه یافته و در نتیجه ،میزان سهالی
سهالی غیرجاری نیز در نالایت ،منجر به کاه کیفیت دارایی های بانکی متی گتردد.
این هاکی از آن است که افزای سورم ،به سضعیف در کیفیت پرسفتوی وام بتانکی منجتر
می شود .از لحاظ نظری ،افزای سطح سورم ،قدر خرید مصترف کننتده ،مقتدار کتاال و
خدما مصرفی آنالا را کاه میدهد .این روند روی مصرفکننده که به سادگی کاالهتا
را برای سولید بازده کافی برای خدما وام به گردش درمیآورد ،سثریر می گذارد .بنابراین
در دوره ای از فشارهای سورمی باال ،بیشتر اهتمال دارد که کیفیت دارایی بانتک سضتعیف
گردد.
 .6نتیجه گیری

برای افزای پایداری بازارهای مالی ،پژوهشگران عواملی را که بترروی کیفیتت پرسفتوی
وام بانکی به طور عمده در اقتصاد سوسعه یافته سثریر گذاشته است ،دنبال متی کننتد .بتا
سوجه به اهمیت مطالبا معوق در شبکه بانکی ،بررسی کیفیت دارایتی هتا در ایتران در
شبکه بانکی کشور الزم به نظر می رسد.
از این رو در این سحقیق ،با سعریف جدیدی از شاخد کیفیت دارایی هتا ،بته بررستی
این موضوع پرداخته شده است .این سحقیق به مقاما نظارسی و مدیریت بانتک و دیگتر
اقتصادهای در هال ظالور ،شتاخد هتای مناستبی بترای مطلت ستاختن از سصتمیما
سیاسی در بالبود عملکرد پرسفوی وام سیهتتم بتانکی ارائته متیدهتد .در ایتن متدل ،از
دادههای بانکی کشور ایران استفاده شده استت .در ایتن مطالعته ،شتواهد اولیته بترروی
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مشخصه های بانکی که عملکرد وام بانک در یک بازار بانکی در هال ظالتور را عت وه بتر
فاکتورهای اقتصاد ک ن شناخته است ،سشریح میکند.
یافته های مطالعه برای نظار و مدیریت بانتک و دیگتر اقتصتادهای در هتال ظالتور
معنی خانی دارد .ابتدا ،شناسایی عوامل سعیین کننده خا کیفیت دارایی های بتانکی،
مبنایی را برای برخی از نظار های مدیریتی سوس مقاما نظارسی فراهم میکنتد .چترا
که مدیریت بر چنین فاکتورهایی کنترل دارد .مالم سر اینکه ،س ش برای بالبود رقابت در
ننعت بانکداری باید سوس سوسعه داده مخزن اط عاسی برای نظار بر رفتار بازپرداخت
وام گیرنده ،همایت شود .از آنجایی که نظتار رفتتار وام گیرنتده در بازارهتای متمرکتز
ساده و کمتر هزینه بر است ،سقویت اداره وام و اعتبار به سازگی سثستیس شتده بایتد هتر
عدم سعادل اعتباری را که در بازار رقابتی نمود می یابتد را بررستی کنتد .بترای متدیریت
بانک ،فاکتورهای شناخته شده در این مطالعه به مطل ستاختن سصتمیما سیاستی در
بالبود مکانیهم ارزیابی اعتباری برای بالبود کیفیت پرسفوی وام بانکی کمک میکنتد .در
پا یان ،این مطالعه به منظور بازارهتای بانکتداری در هتال ظالتور بترای سضتمین نتحت
سیهتم های مالی ،ابزارهایی را ارائه می دهد.
منابع
 اهمدیان ،اعظم .)1391( .ارزیابی عملکرد نتنعت بانکتداری در ایتران (مقایهته
سالهای  1389و  .)1390سالران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 امیرلو ،معصومه و لطیف ،بیژن .)1392( .عوامل سعیین کننده مطالبا معتوق در
نظام بانکی ایران .پایان نامه کارشناسی ارشتد ،دانشتگاه الزهترا ،دانشتکده علتوم
اجتماعی و اقتصادی.
 امینیان ،همیدرضا .)1393( .سحقیقی پیرامون ارزیابی س مت متالی بانتک هتای
سجاری و غیر سجاری شبکه بانکی کشور در چارچو الگتوی کامتل (.)CAMEL
پایتان نامتته کارشناستی ارشدههتتابداری ،دانشتتگاه آزاداست می واهتتد شتتاهرود،
دانشکده علوم انهانی.
- ساجیک ،مالتدی .)1392( .مطالبتا معتوق بتانکی :علتل و راه کارهتا .گتزارش
نظرسنجی از هیا نمایندگان اساق بازرگانی ،ننای  ،معادن و کشاورزی ایران.
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 سک دهقتان ،گلجالتان .)1379( .بررستی ستثریر متغیرهتای کت ن اقتصتادی بتر
مطالبا معوق بانک نادرا ایران (هجم نقتدینگی و سولیتد ناختالد داخلتی).
پایان نامه مقط کارشناستی ارشتد ،دانشتگاه آزاد است می ،دانشتکده اقتصتاد و
ههابداری.
 هیدری ،هادی؛ زواریان ،زهرا و نوربخ  ،ایمتان .)1389( .بررستی ارتر شتاخد
های ک ن اقتصادی بر مطالبا معوق بانک ها .نشریه پتول و اقتصتاد ،سابهتتان،
دوره  ،2شماره .191-219 :۴
 ذوالنوریتان ،مالتتدی .)1389( .آستتیب شناستتی علتتل و عوامتتل ایجتتاد و افتتزای
مطالبا معوق بانک ها .نشریه بانک و اقتصاد ،اسفند ،شماره .50-52 :112
 روزنامه دنیای اقتصاد .رفتارشناسی وام دهی بانک ها 15 .شالریور  ،139۴شماره
.3572
 شعبانی ،اهمد و ج لی ،عبدالحهین .)1390( .دالیل گهترش مطالبتا معتوق
در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای ان ح آن .فصلنامه برنامته ریتزی و
بودجه ،دوره .155-188 :16
 طباطبائی فر ،ماندانا .)1389( .شناسایی و سبیین عوامل و مولفته هتای متثرر بتر
ایجاد مطالبا معوق از دیتدگاه کارشناستان و مشتتریان نظتام بتانکی (مطالعته
موردی :شعب بانک ملی استان هرمزگان( .پایان نامه کارشناسی ارشتد .دانشتگاه
سالران.

 عباسقلی پور ،محهن .)1389( .عوامل مثرر بر بالبود عملکترد بانتک هتا .ماهنامته
بانک و اقتصاد ،شماره .2۴-35 :106
 علمی ،محمدرضا .)1389( .بررسی عوامل مثرر در ایجاد مطالبتا غیرجتاری در
بانک سوسعه نادرا ایران و ارائه و راهکارهائی مناسب جالت کاه نهتبی آن.
پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه سالران.
 فرح بخ محمدی ،ستید محمتدعلی .)1380( .بررستی ارسبتاط بتین اط عتا
اعتباری و مطالبا معوق بانک (مطالعه متوردی بانتک ملتی ایتران) .پایتاننامته
کارشناسی ارشد .موسهه عالی بانکداری ایران.
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