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چکیده
مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورتهای مالی بانکها
می باشد ،از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیالت از سوی بانکها محسوب می شود.
افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته که به عنوان یک
مشکل اصلی د ر نظام بانکی کشور ،نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئوالن را فراهم کرده است.
شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش
این نوع مطالبات میتواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیالت بانکی را کاهش دهد .علل مختلفی
برای ایجاد مطال بات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کالن اقتصادی و عوامل
حسابداری و بانکی قرار میگیرند .در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانکها و
مطالبات غیرجاری بانکها در کل بانکهای دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 4931-4931
به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است .همچنین فرضیات مطرح شده
از سوی آرالنو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموستر جهت ارائه
راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرالنو و باند برای
بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین ،استفاده و نتایج ارائه شدهاند .نتایج این تحقیق نشان
می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت تسهیالت
 -1دکتری اقتصاد ،عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده آمار و مدیر گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
nhakimipoor@yahoo.com
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اعطایی به داراییها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها و نرخ ارائه تسهیالت اعطایی تاثیر
معنیداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.
واژههاي كلیدي :ریسک ،مطالبات غیرجاری ،داده های تابلویی ،مدل پانل پویا.
طبقه بندي C23, E42, E51, E58, E59: JEL
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 -1مقدمه
در هر سیستم اقتصادی پویا بخصوص بانکها ،گردش صحیح و سریع منابع و مصارف آنان
نمایانگر کارایی مطلوب روشهای اجرایی است .لذا وصول تسهیالت اعطایی درمدت زمان تعیین
شده ،مشخص کننده روشهای صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیالت الزم به منظور
گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی ،بازرگانی ،خدمات و
صرف منابع بانکی است.
بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته باشد می تواند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیت
های جدید سرمایه گذاری کرده و یا تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول نماید که این امر موجب
افزایش توان برنامهریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و یا قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد
شد .در مقابل ،افزایش در مطالبات معوق بلند مدت بانکی منجر به مشکالت شدید در مدیریت
بانکی نه فقط به دلیل کاهش کیفیت دارایی ها بلکه به دلیل کاهش سود بانکها و همچنین ایجاد
مشکالت خطرآفرین بین بانکی و کانالهای تامین سرمایه ،که عمدتا خزانه کشورمیباشد ،خواهد
شد(.کردبچه و پردل) 4930 ،
در بررسی های مربوط به عوامل موثر برمطالبات غیرجاری که منجر به ایجاد ریسکهای
اعتباری در حوزه بانکی می شود ،در کنارعوامل تاثیرگذار کالن ،توجه به رفتار مشتریان پر ریسک و
کم ریسک در ایجاد این نوع مطالبات و ریسکهای اعتباری نیز ضروری به نظر میرسد .لذا با توجه
به این مسئله و روند رو به رشد مطالبات غبرجاری در نظام بانکی و پیامدهای منفی که در صورت
رسیدگی نکردن به این مطالبات ،گریبان گیر نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد ،در این تحقیق
با تمرکز بر حوزه ب انکی ،به بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور
پرداخته شده است .دراین پژوهش با این فرض که مدیران بانک ها دیدگاه روشنی از سازوکار تاثیر
تغییرات صورت های مالی بانک ها بر افزایش مطالبات معوق بانکی ندارند ،به بررسی صورت های
مالی تمامی بان ک ها اعم ازخصوصی و دولتی حاضر در سیستم بانکی کشور ،در دوره ای مشخص –
پرداخته میشود تا در نهایت به یک نتیجه گیری کلی در مورد جهت و شدت تاثیر متغیرهای مهم
صورت های مالی بانکها بر ایجاد مطالبات معوق بانکی پی برده شود.
ساختار این مقاله به این شرح است که در ابتدا تعریفی از مفهوم ریسک و انواع آن در بانکها و
همچنین انواع مطالبات در نظام بانکداری ارائه شده ،سپس مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
انجام گرفته و در نهایت با معرفی روش و مدل مورد استفاده به بررسی نتایج حاصل از مدل و
بررسی عوامل موثر بر مط البات غیر جاری در نظام بانکی کشور پرداخته شده است.
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 -1تعریف ریسک
ریسک دارای مفاهیم متعدد و گستردهای میباشد .برخی ریسک را مبین خطری مییداننید کیه
باعث انحراف نامطلوب نتایج آینده از آنچه مورد انتظار بوده است .حتی واژههایی نظیر خطرپیذیری
و عدم قطعیت نیز به عنوان معادل واژه ریسک به کار میروند .بنابراین ریسیک ییا عیدم قطعییت را
می توان هر اتفاقی که وقوع آن غیرقطعی یا احتمالی باشد و در صیورت وقیوع ،دارای اثیر م بیت ییا
منفی باشد ،تعریف کرد .در یک تعریف خالصه میتوان بیان کرد کیه ریسیک ،زییان بیالقوه و قابیل
اندازهگیری یک نوع سرمایهگذاری است .ریسک همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیتهیای میالی بیوده
است .در نظام بانکداری نیز در بخش تسهیالت اعطایی با تمیام اعتبارسینجیهیایی کیه برمشیتریان
صورت میگیرد ،ریسک هایی متوجه بانک خواهد بود .در مقابیل بیرای مشیتریان ،ریسیک دریافیت
تسهیالت از بانک بسیار پایینتر از موسسات مالی دیگر میباشد .بنابراین برای تصمیم گیری صحیح
الزم است که ریسکها شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند و در نهایت تمام ریسکها و نتایج آنهیا
ارزیابی شوند(.همتی و محبینژاد)4933 ،
 -2انواع ریسک بانکها
ریسک اعتباری ،ریسک بازار و ریسک عملیاتی سه حوزه اصلی ریسک هسیتند کیه بانیکهیا بیا آن
مواجه میباشند.
 ریسک بازار :ریسک بازار از نوسان نرخها یا قیمتهای بازار ،مانند نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت
سهام و قیمت کاالها و تاثیر معکوس آن ها بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامیه موسسیات
مالی بوجود میآید و این تاثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه میشوند.
 ریسک عملیاتی :کمیته بازل )2001(2ریسک عملیاتی را زیان ناشی از فرایندهیای داخلیی
نامناسب ،وقایع خارجی ،اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی ،تعریف کرده است .بسیاری
از بانکها ،آن را ریسکی میدانند که خارج از محدوده ریسک اعتباری و ریسیک بیازار قیرار
می گیرد.در تعریف اتحادیه بانکداران بریتانیا این ریسک را میرتبط بیا خطیای انسیانی(مانند
کالهبرداری) ،عوامل خارجی(مانند بالیای طبیعی و حمالت تروریستی) ،و عواملی که منشیا
بانکی ندارند(مانند قیمتگذاری) میدانند.
 ریسک اعتباري :ریسک اعتباری را به زبان ساده ،احتمال قصور وامگیرنده یا طیرف مقابیل
بانک نسبت به انجام تعهداتش ،طبق شرایط توافق شده ،تعریف میکنند .مک گروهیل 9در
کتاب مدیریت ریسک به نقل از میچل کروهی1ریسک اعتباری را ریسک عیدم پرداخیت در
پی تغییر در عواملی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل میدهند ،تعریف کرده است.
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در رابطه با ریسک های مطرح شده،افزایش مطالبات بانیکهیا در حیوزه ریسیکهیای اعتبیاری
بانکها دستهبندی میشود .اگرچه منشاءهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک
وجود دارد که در دفتربانک و دفتر تجاری و در اقالم باال و پایین خط ترازنامه منظور میگردد ،ولیی
برای اک ر بانکها،وامها بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری میباشند.
 -3انواع مطالبات در نظام بانکداري
مطالبات تاخیری بانکها به چهار طبقه به شرح زیر تقسیم میشوند :
الف -طبقه جاري :پرداخت اصل و سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت
گرفته و یا حداک ر از سررسید آن دو ماه گذشته است.
ب -طبقه سررسید گذشته :از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیالت و یا تاریخ قطیع پرداخیت
اقساط بیش از  2ماه گذشته است ،اما مدت زمان تاخیر در بازپرداخت ،هنیوز از  1میاه تجیاوز
ننموده است .در این صورت صرفا مبلغ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل میشود.
ج -طبقه معوق :اصل و سود تسهیالتی که بیش از  1ماه و کمتر از  43ماه از تاریخ سررسید و
یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده اسیت و مشیتری هنیوز اقیدامی بیرای بازپرداخیت
مطالبات بانک اعتباری ننموده است .در این صورت مجموعه اقساط سررسید تسهیالت به ایین
طبقه منتقل میشود.
د -طبقه مشکوک الوصول :تمامی اصل و سود تسهیالتی که بیش از  43ماه از سررسیید و ییا
از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن ها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی
خود ننموده است.
 -4مبانی نظري
عوامل متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهیالت اعطایی نقش دارند که برخی از نوع عوامیل
بیرونی و مربوط به متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری ،بحرانهای میالی،
تغییر نرخ ارز و  ...میباشند .برخی دیگر عوامل ماهیتی وام نظیر نرخ بهره ،مییزان و کیفییت وثیایق
دریافتی ،پوششهای بیمهای ،کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و مواردی از این قبیل مییباشیند و
در نهایت برخی عوامل نیز به کیفیت اعتبارسنجی بانک ،حجم تسیهیالت اعطیایی بانیک ،تغیییر در
داراییها و سرمایه بانک ،کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران بانیک ،انیدازه بانیک در سیسیتم بیانکی
مربوط میگردد .به طور کلی مطالبات غیرجاری از طیرف گیرنیدگان تسیهیالت ،زایییده دو بخیش
است :یکی بخش ارادی و اختیاری فرد وام گیرنده و بخش دیگر تحت تأثیر عوامیل خیارج از حیطیه
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اختیار وامگیرندگان است که میتواند ناشی از شرایط کالن اقتصادی و میالی نظییر تیورم ،نیرخ ارز،
نرخ سود باشد .این عوامل در کنار برخی عوامل دیگر نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیالت ،نحیوه
اعتبارسنجی بانک ،حجم تسهیالت اعطایی بانک ،تغییر در داراییهای بانک و سیایر عوامیل مخیتص
بانکی مهمترین عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری بانکها را تشکیل میدهند .دالیل مختلفی بیرای
افزایش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنان اشاره میی
شود.
به لحاظ نظری کفایت سرمایه ابزاری برای کنترل ریسک بانکی و ممانعت آنها از قرار گرفتن در
شرایط ناتوانی از پرداخت دیون میباشد .بانکهایی که دارای نرخ کفایت سیرمایه کمتیر از حیداقل
میزانی که مقررات تعیین می کند باشند ،باید سیرمایه خیود را جهیت تعیدیل در ترازنامیه افیزایش
دهند.در واقع افزایش سطح سرمایه بانک اثر م بت بر عملکرد و سالمت سیستم بانکی دارد .بودریگا
و همکاران( )2003دریافتند ،هر چه کفایت سرمایه بانکی بیشتر باشد ،مطالبات غیرجاری آن کمتیر
است .سینکی و گرین والت( )4334نشان دادند ،بانکها با رعایت کفایت سرمایه در طوالنی مدت با
نرخ کمتر بدهی معوق مواجه میشوند و بانیکهیایی کیه دارای کفاییت سیرمایه بیاالتر هسیتند در
فعالیتهای پر مخاطره بیشتر شرکت میکنندو مطالبات غیرجاری آنها افزایش مییابد .لذا به نظیر
می رسد اثرکفایت سرمایه بر بدهی غیرجاری روشن نباشد و بسته به میزان توسعه یافتگی بانکهیا،
اثرات آن نیز متفاوت است.
مقررات زیان وام یک ابزار کنترلی برای مواجهه با زیان وامها است .زمانیکه سیسیتم بیانکی بیا
مطالبات غیرجاری مواجه میشود ،تمهیدات برای مقابله بیا آن افیزایش میییابید .لیذا بیین ایین دو
شاخص رابطه م بت وجود دارد (حسن و وال .)2001،بانکهایی که پیشبینیی مییکننید بیا زییان
سرمایه و مطالبات غیرجاری باال مواجه شوند ،سعی میکنند برای کیاهش عیدم پرداخیت وامهیا ،از
تمهیدات بیشتری بهرهمند شوند .در واقع این شاخص به مدیران بانکها هشدار میدهد کیه سیسیتم
بانکی در چه شرایطی از نظر بدهیهای غیرجاری قرار دارد .سیودآوری بانیک نیوعی شیاخص بیرای
تعیین رفتار ریسکپذیری مدیران بانکها است .بانکهیایی کیه بیا مییزان بیاالی سیوددهی مواجیه
هستند کمتر تحت فشار ایجاد درآمد هستند و در نتیجه کمتر در فعالییتهیای پرمخیاطره شیرکت
میکنند .بانکهایی که دارای کارایی اندکی هستند ،بیشتر با وامهای مسیئله دار مواجیه مییشیوند.
همچنین مدیرانی که در مدیریت هزینه ها ضعیف عمل میکنند بیشتر وارد فعالیتهای پیر مخیاطره
میشوند و بیشتر از سایرین مشتریان خود را دچار زیان میسازند .در این باره ،گادلسگی ( )2001از
نسبت بازدهی به دارایی به عنوان شاخص عملکیرد بیانکی اسیتفاده کیرده و اثیر آن را بیر مطالبیات
غیرجاری بررسی نمود .نتایج حاصل از بررسی وی حاکی از این است که هر چه سود آوری سیسیتم
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بانکی باالتر باشد ،با مطالبات غیرجاری کمتری مواجیه خواهید بیود .ایجادمطالبیات غیرجیاری کیه
معموال درصدی از کل وام بیان میشود ،می تواند به عنیوان معییاری از کیفییت اعتبیاری بکیار رود.
افزایش مطالبات غیرجاری نشان دهنده کیفیت اعتبیاری ضیعیف بیوده و بیر اسیتواری نظیام بیانکی
تاثیرگذار خواهد بود.
 -5مروري بر پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده بر روی عوامل بانکی اثرگذار بر مطالبات غیرجاری چندان گسترده نمییباشیند.
در این میان می توان به مطالعاتی به شرح زیر اشاره داشت:
برگر و دیانگ( )4331در مطالعه خود دادههای بانکهای تجیاری آمریکیا را در دوره  4335الیی
 4331مورد بررسی قرار داده اند ،از آزمون علیت گرانجر بیرای بررسیی جهیت علییت بیین کیارایی
هزینه ،کیفیت وام و سرمایه بانکها با مطالبات غیرجاری استفاده کرده و با اسیتفاده از میدل پانیل
پویا  ، )GMM(5رابطه بین متغیرهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت حقوق صیاحبان سیهام
به داراییها ،نسبت تسهیالت اعطایی با داراییها و نرخ رشد تسهیالت اعطایی با مطالبات غیرجیاری
را مورد بررسی قرار دادند.آنها چهار فرضیه به شرح زیر را در مطالعه خود در نظیر گرفتیه و بررسیی
کردهاند:
6
فرضیه اقبال بد  :باالرفتن مطالبات غیرجاری به دلیل مسائل کالن اقتصادی مانند عملکرد بد
اقتصاد میباشد و این ناشی از کاهش سیطح تولیید ،بیاالرفتن بیکیاری ،ورشکسیتگی کارخانیههیا و
بخشهای تولیدی ،بحران انرژی و حوادث غیرمترقبه مانند حمالت تروریستی میباشدکه به دنبیال
آنان ،فعالیتهای اقتصادی در کشور کاهش مییابد که این ناشی از کاهش دریافتیها و سود افراد و
شرکتها میباشد و منجر به رشد وامهای بد میشود .بیرای جبیران وامهیای بید بانیکهیا متحمیل
هزینههای عملیاتی باالیی در قالب کنترل هزینههای اضافی ،عیدم تمرکیز میدیریت سیطوح بیاالتر،
هزینههای قیمتگذاری ،کنترل و نگهداری وثایق ،مذاکرات و  ...مییگیردد و در نهاییت افیزایش در
ایجاد وامهای بد منجر به عدم کارایی هزینههای بانکی در قالب هزینه های افزایش یافتیه نظیارت و
بازسازی خواهد شد.
7
فرضیه مدیریت بد  :کارایی پایین هزینه نشاندهنده عملکرد بد مدیران ارشد در فعالیتهای
روزانه مدیریت سبد پرتفوی وام زیرمجموعه خودشان میباشد .همچنین مدیران پایینتر هزینههای
عملیاتی را کنترل و نظارت نمی کنندکه این عمدتا در کارایی پایین هزینه سریعا نمود پیدا میکند.
مدیران در چنین بانک هایی استانداردهای کنترل ،نظارت و تعهدات را دنبال نمیکنند .بنابراین،
"مدیران بد" رتبه اعتباری ،قدرت ارزیابی وثیقه و کنترل و نظارت بر وام ضعیفی دارند .هنگامی که
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مدیران ،مدیریت ناکارامدی بر عملیات جاری بانکداری داشته باشند این منجر به رشد آتی در
مطالبات غیرجاری میگردد.
در رابطه با این فرضیه ویلیامز ( )2001به مطالعه رابطه بین کیفیت وام و کارایی هزینه در بین
بانکهای پسانداز اروپا در فاصله سالهای  4330الی  4333پرداخت ،پودپیرا و ویل( )2003بانک-
های کشور چک را در فاصله سالهای  4331الی  2005مورد بررسی قرار دادند و لوئیس ،ولدیس و
متاگزاس( ) 2040نیزعوامل مطالبات غیرجاری در بخش بانکداری کشور یونان را بررسی کردند.
همگی در تحقیقات خود فرضیه مدیریت بد را تایید کردند.
فرضیه مضایقه : 8بر خالف فرضیه ‘اقبال بد ‘ و ‘مدیریت بد’ که به موضوع افزایش هزینهها
توجه می کردند ،این فرضیه به موضوع کارایی باالی هزینهها ولی محدودیت منابع اختصاص داده
شده برای نظارت بر وامها و در نتیجه مشکالت تسهیالت ،توجه میکند .با درنظر گرفتن تمام
منابعی که برای نظارت بر وام ها و انجام تعهد به کارایی هزینه و باالبردن کیفیت وام بانکها
تخ صیص داده شده است ،باز کارایی باالتر هزینه منجر به رشد بیشتر مطالبات غیرجاری میگردد.
زیرا به منظور دستیابی به منافع کوتاه مدت ،معموال بانکها داشتن هزینه کمتر را ترجیح میدهند،
اما در بلند مدت این بر کیفیت وامها اثر میگذارد و مدیران مجبورند در تعادل بین کارایی هزینه و
تخصیص منابع برای تعهدات ،ارزیابی وثیقه ،کنترل و نظارت بر وامهای برجسته ،تصمیم گیری
کنند .لذا بانک هایی که کارایی باالتر هزینه را ترجیح میدهند کمتر در تضمین کیفیت وامهاتالش
میکنند; به هر حال این نوع بانکها رشد باالتری در ایجاد مطالبات غیرجاری در بلند مدت دارند.
این فرضیه نیز با یافتههای روسی ،شوایگر و وینکلر( )2005که بر روی یک نمونیه ای از  213بانیک
در  3کشور در فاصله سالهای  4335الی  2002تحقیق کرده بودند ،مطابقت دارد.
فرضیه مخاطرات اخالقی : 9بانک های با سرمایه کم ،تمایل بیشتری دارند که از طریق افزایش
ریسک سبد پرتفوی وام خود ،با تخصیص وامها به وامگیرندگان کم کیفیت به افزایش دریافتی خود
بپردازند ،و با افزایش مطالبات غیرجاری روبرو خواهند شد .این عامل را عامل خطر اخالقی موثر بر
مطالبات غیرجاری مینامند زیرا بانکها با اینکه میدانند در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارند،
اما هنوز ریسک سبد وام خود را افزایش میدهند .بر اساس این فرضیه ،سرمایه مالی کم منجر به
رشد آتی در مطالبات غیرجاری میگردد و پیشنهاد میدهد که بانک های با سرمایه کم باید تشویق
به کمتر ریسک کردن در اعطای تسهیالتی که منجر به افزایش مطالبات غیرجاری میگردد،
شوند(عبید و همکاران.)2041 ،
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کیتون و ماریس( )4331در تحقیق خود بیان میکنند که بانکهایی که تمایل به ریسک بیشتر
دارند ،ناخودآگاه زیان باالتری را جذب میکنند .یافتههای آنها توسط سالس و سارینا( )2005و
جیمنز و سارینا( )2005مورد تایید قرار گرفت.
شهیداالسالم و نیشیاما)  ،)2041در مقاله ای بیا اسیتفاده از میدل پانیل پوییا ،عوامیل میوثر بیر
مطالبات غیرجاری بانکهای کشورهای جنوب آسیا در دوره زمانی  2042 – 4331را مطالعه کیرده
اند .نتایج آن ها نشان داده که مشکالت مدیریتی وعامل خطر اخالقی ،بین مدیریت بانک و تعاونیها
و مدیریت بانک و سهامداران ایجاد اختالف کرده و انتخاب اشتباه وامگیرندگان تاثیر معنییداری بیر
ریسک اعتباری آنها گذاشته است .همچنین آنها شواهدی مبنی بر تیاثیر معنییدار میدیریت بید،
ناکارایی هزینه ،تنوع درآمدی ،اندازه بانک ،نسبت تمرکز بر صنعت ،نرخ رشد بهره و تولید ناخیالص
داخلی بر مطالبات غیرجاری بانکی بدست آوردهاند.
کوهن و سانتامرو( )4330و ریم( )2004یک رابطه م بت بین ریسک بانک و کفایت سیرمایه بیا
این ادعا که سرمایه بیشتر بانکها را تشویق به تشدید ریسک کردن در دارایییهایشیان مییکنید و
ممکن است منجر به افزایش مطالبات غیرجاری گردد ،مشاهده کردند و ایین بیا فرضییه مخیاطرات
اخالقی که توسط برگر و دیانگ مطرح شدند،تناقض آشکار دارد.
سییالس وسییارینا( ،)2002سییاندرز و همکییاران( ،)4330چیین و همکییاران( ،)4333سییبنویان و
همکاران( )4333مگینسون( )2005و لوئیس و همکاران( )2042وجود رابطه منفی بین اندازه بانیک
و حجم مطالبات غیرجاری را در بررسیهایشان تایید کردند .برعکس ،استرن و فلدمن( )2001ادعیا
کردند که بانک های بسیار بزرگ ممکن است ریسک بزرگتری را متحمیل شیوند کیه ممکین اسیت
منجر به پایان کارشان با حجم باالیی از مطالبات غیرجاری گیردد .سیالس و سیارینا( ،)2002هیو و
همکاران( )2001و راژان و ژال())2009اذعان دارند که بزرگتر بودن اندازه بانکها منجیر بیه ایجیاد
فرصتهای متنوعسازی بیشتری میشود .درآمد بدون بهره به دلیل اینکه یک بخش از درآمید کیل
را نشان میدهد ،میتواند به عنوان یک عامل ایجاد فرصتهای متنوعسازی درنظر گرفتیه شیود .بیه
این دلیل که بانک ها بر دیگر انواع درآمدها مانند درآمد منابع متنوعسازی شده تکیه دارند و نه بیر
ایجاد وام.
تاثیر پراکندگی مالکییت نییز بیر مطالبیات غیرجیاری میوثر موضیوع شیناخته شیده ای اسیت.
فاما( )4330در مطالعه خود نتیجه گرفت که یک بازار سرمایه کارا نظم بر روی میدیریت شیرکت را
تایید می کند و بنابراین ،مالکیت پراکنده باید تاثیر م بت بر عملکرد شرکت داشته باشد کیه منجیر
به مطالبات غیرجاری کمتر میگیردد .بیرعکس ،برلیی و مینیز( )4392نتیجیه گرفتنید ،پراکنیدگی
مالکیت منجر به عملکرد ضعیفتر و مطالبات غیرجاری باالتر میشود.
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کریم و همکاران( ،)2040عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی در میالزی و سینگاپور را بیین
سالهای  4333الی  2001بررسی کردند .آنان از یک رگرسیون توبیت برای بررسی عوامل میوثر بیر
مطالبات غیرجاری بانکی استفاده کردندو بجای استفاده از شاخصهای کارایی هزینه ،ییک شیاخص
رتبه دهی کارایی هزینه با استفاده از یک تابع مرزی تصادفی هزینه استخراج کردند .نتایج نشان داد
که تفاوت فاحشی در کارایی هزینه بین بانکهای سنگاپور و مالزی وجود ندارد .آنان نتیجه گرفتنید
که مدیریت ضعیف در بخش بانکهای تجاری به بدتر شدن کیفیت وامهای پرداخیت شیده ،کمیک
می کند.
بخش بانکداری تجاری کشور هند در دوره  4335الی  ، 2001توسط ردی( )2044مورد تجزییه
و تحلیل قرار گرفت .مشابه کار کریم و همکاران( ،)2040ردی به تخمین کارایی هزینیه پرداخیت و
سپس چهارچوب علیت گرانجری بکاررفته توسط برگر و دیانیگ( )4331را بکیار بیرد .نتیایج نشیان
دهنده شیوع فرضیه مخاطرات اخالقی بود و بانکهای با سرمایه کمتیر ،کیارایی هزینیه پیایینتیری
داشتند اما با این حال مطالبات غیرجاری بیشتری داشتند .وی همچنین بیان کرد که هیچ نشیانهای
از فرضیه مضایقه در سیستم بانکداری هند وجود ندارد و رابطیه م بیت بیین مطالبیات غیرجیاری و
کارایی هزینه در بانکهای دولتی خارجی بیشتر معنیدار میباشد.
در ایران نیز مطالعاتی بر روی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از دادههای پانیل
انجام شده است.
نجف( )4931عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری از دیدگاه مدیران وکارشناسان را ازطرییق
تحلیل مؤلفههای اصلی و با استفاده از روش چرخش متعامید واریمیاکس بررسیی کیرد .در برونیداد
نهایی  3عامل اثرگذار استخراج شدند که عبارت بودند از :ضعف در فرایندهیای کارشناسیی اعطیای
وام ،مداخله سلیقه ای در اعطای اعتبارات ،تاثیرپذیری نظام بیانکی از تحیوالت سیاسیی و اقتصیادی
کشور  ،تفاوت در میزان نیرخ تسیهیالت اعطیایی بیه مشیتریان ،ضیعف در فراینید مکیانیزه اعطیای
تسهیالت به مشتریان ،ضعف در فرایندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات ،ضیعف امیور
قضایی در فرایند وصول مطالبات بانکی و ضعف در فرایند اخیذ وثیقیه و اسیتفاده درسیت از آنهیا.
نتایج نشان داد این عوامل روی هم  50درصد از کل واریانس را تبیین میکنند.
احمدیان و داوودی( ،)4934به صورت تجربی رابطه بین نظیارت بیانکی و بیدهیهیای معیوق را
بررسی کردند .برای این منظور از شاخص های بانکی ،مالی ،اقتصادی و قانونی  90کشور بیرای دوره
 2000-2040به روش داده های تلفیقی استفاده شده است .نتیایج نشیان داد کیه هیر چیه قیدرت
نظارت بیشتر باشد ،سطح مطالبات غیرجاری کاهش می یابد .همچنین اثر متقابل نظیارت بیانکی و
نسبت بازدهی به دارایی ،ثبات سیاسی و ریسک سیستم بانکی بررسی شدند که نتایج حاصل نشیان
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داد این شاخصها می توانند مطالبات غیرجاری را کاهش دهند.
کردبچه و پردل( ،)4930در مقالهای به بررسی عوامل میوثر بیر مطالبیات غیرجیاری در صینعت
بانکداری ایران پرداختند .برای این منظور از یک مدل پانل پویا بیرای ییک نمونیه شیامل  42بانیک
کشور در طول دوره زمانی  4934-4931استفاده شید .نتیایج ایین مطالعیه نشیان داد کیه کیارایی
عملیاتی ،رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها ،متغیرهای تعیین کننده و معناداری در توضیح رفتار
مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند.
 -6دادهها و متغیرهاي تحقیق
داده های الزم برای این مطالعه از موسسه عالی بانکیداری و از گیزارشهیای مسیتمر عملکیرد نظیام
بانکی کشور جمعآوری شده است .متغیرهای مورد بررسی و تعریف هر یک از آنان به شیرح جیدول
 4می باشند.
جدول  -1متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش
نام متغیر(عالمت اختصاري)

تعریف متغیر

مطالبات غیرجاری()NPL

شامل مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول ،در واقع مطالباتی که
بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری
شده است.

نسبت سود خالص به تعداد سهام منتشر شده در یکسال مالی ،در واقع نشاندهنده
بازده حقوق صاحبان سهام()ROE
میزان موفقیت بانک در تسهیل سود بیشتر برای سهامداران است.
نسبت حقوق صاحبان سهام به
دارایی ((EQTA
نسبت تسهیالت اعطایی به
دارایی()LTOA
نرخ رشد تسهیالت
اعطایی()DLOANS

نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در یکسال مالی
نسبت تسهیالت اعطایی به داراییهای بانک در یکسال مالی
درصد تغییرات پرداخت تسهیالت اعطایی سال مالی جاری نسبت به سال گذشته
منبع :یافتههای پژوهشگر
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داده های این تحقیق شامل مشاهداتی هستند که هم هوییت مقطعیی 40و هیم درون مقطعیی
دارند .به عبارت ساده تر وابسته به مقطع و هر مقطع نیز وابسته به زمان میباشد .این نوع دادههیا را
که در برگیرندهی هر دو جنبهی دادههای سری زمانی و دادههای مقطعیی اسیت را اصیطالحا داده-
های ترکیبی یا تابلویی 42مینامند .در دادههای ترکیبیی دو مفهیوم نظیم و تیوازن 49مطیرح اسیت.
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داده های ترکیبی منظم ،داده هایی هسیتند کیه در هیر مقطیع ،دادههیا دارای فراوانیی یکسیانی در
مجموعه هستند .در غیر اینصورت آنها را نامنظم مینامند.
چنانچه در یک مجموعه داده های ترکیبی ،تمیام مشیاهدات در درون هرمقطیع ،مقیدار و عیدد
داشته باشند ،مجموعه را کامال متوازن و در غیر اینصورت نامتوازن مینامند.
داده های این تحقیق شامل اطالعات تمامی بانک های کشور و بیرای ییک دوره زمیانی  3سیاله
( 4931الی  )4931می باشد به هر ح ال در مورد برخی از متغیرهای تحقیق ،داده هیای مربیوط بیه
آنان از نوع دادههای ترکیبی منظم نامتوازن هستند.
 -1-6نتایج آزمون علیت گرانجري
گرنجر )4313(41از این واقعیت که آینده نمی تواند علت گذشته باشد ،اسیتفاده کیرده و چنیین
عنوان میکند که اگر مقادیرجاری یک متغیر مانند  Ytرا بتوان با استفاده از مقیادیر گذشیته متغییر
دیگری مانند  Xtبا دقت بیشتری نسبت به حالتی که از مقادیر گذشته  Xtاستفاده نمیشود .پییش-
بینی نمود ،در این صورت  Xtرا علت گرانجری  Ytمیگویند .برای بررسی ایین موضیوع ،آزمیونی را
تحت عنوان آزمون علیت گرانجری معرفی کرده است.
در جدول  2آزمون علیت گرانجیری متغیرهیای توضییحی تحقییق بیا متغییر وابسیته(مطالبات
غیرجاری) نمایش داده شده است .فرض صفر این آزمون بیان میکند که متغیرتوضیحی علت تغییر
متغیر وابسته نمیباشد و فرض مقابل علت تغییر متغیر وابسته میباشد.
جدول -2نتایج آزمون علیت گرانجري عوامل اثرگذار بر مطالبات غیرجاري
متغیرها

آماره آزمون گرانجر()F

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

9/21

نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها

2/30

نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

9/11

نرخ رشد تسهیالت اعطایی

9/03
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نتایج 0جدول  2بیان می کند که متغیرهای مسیتقل میدل همگیی علیت گرانجیری متغییر وابسیته
(مطالبات غیرجاری) ،شناخته شدهاند و از این رو می توان اثر آنان را بر متغیر وابسته بررسی کرد.
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 -2-6آزمون پایایی
قبل از تخمین مدل،الزم است که در ابتدا مانایی یا ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قیرار
گیرد تا نسبت به عدم وجود مشکل رگرسیون کاذب که باعث ایجاد ابهام در نتایج تخمین می شود،
اطمینان حاصل کرد .برای بررسی پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی ،از آزمونهای خاصی میتوان
استفاده کرد که در اینجا از آزمون لین و لوین ) (LLکه کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرهیا
در داده های ترکیبی دارند ،استفاده شده است .نتایج آزمون مانایی متغیرهیای تحقییق در جیدول 9
نشان داده شده است.
جدول -3نتایج آزمون مانایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح)
متغیر
NPL

ROE

سطح

EQTA

LTOA

DLOANS

روش ارزیابی

آمارهي آزمون

احتمال

مقدار ثابت

4/51

0/31

مقدار ثابت و روند

-1/54

0/00

مقدار ثابت

-2/011

0/04

مقدار ثابت و روند

-3/3

0/00

مقدار ثابت

-1/51

0/00

مقدار و روند

-42/5

0/00

مقدار ثابت

-1/11

0/00

مقدار ثابت و روند

-1/51

0/00

مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند

-24/55
-91/53

0/00
0/00

ایستایی یا نا
ایستایی
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
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بر اساس نتایج آزمون لین و لوین کلیه متغیرهای تحقییق در سیطح معنیی دار ییک درصید ،ایسیتا
هستند .بنابراین میتوان این اطمینان را داشت که این دادهها مورد اعتماد بوده و مشکل رگرسییون
کاذب وجود ندارد.
 -3-6نتایج آزمونهاي تشخیص نوع مدل
برای تعیین نوع مدل مناسب در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی استفاده مییشیود کیه
رایجترین آنان ،آزمون های چاو و هاسمن هستند از آزمون چیاو بیرای انتخیاب مییان روش حیداقل
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مربعات تجمیع شده( )Poolingو روش پانل استفاده میشود .در ایین آزمیون فرضییهی صیفر ()H0
نشییاندهنییدهی اسییتفاده از روش حییداقل مربعییات تجمیییع شییده اسییت و فرضیییهی مقابییل()H1
نشاندهندهی استفاده از روش اثر ثابت است .رویکرد اثر ثابت زمانی پذیرفتنی است که تفاوت میان
مقاطع را بتوان با جمالت عرض از مبدأ توضیح داد .اما روش حداقل مربعات تجمیع شیده از حالیت
وجود عرض از مبدأهای مشابه استفاده می کند و دقیقا تبدیل به یک مدل ساده شده که ضرایب آن
با روش معمولی حداقل مربعات جمالت خطا قابل تخمینزدن هستند .در صیورت رد فرضییهی ،H0
از آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب پانل استفاده میشود .اساس آزمون هاسیمن بیر پاییهی
وجود یا عدم وجود ارتباط خطای رگرسیون تخمیین زده شیده و متغیرهیای مسیتقل میدل ،شیکل
گرفته است .اگر این ارتباط وجود داشته باشد ،مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشیته باشید،
مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشیت .در ایین آزمیون فرضییهی  H0نشیان دهنیده عیدم ارتبیاط
متغیرهای مستقل و جمله خطا مدل و فرضیهی  H1نشاندهنیده وجیود ایین ارتبیاط اسیت .نتیایج
آزمون چاو به صورت خالصه در جدول  1درج شده است.
جدول -4آزمون چاو براي تشخیص الگوي دادههاي تركیبی یا تلفیقی
آزمون

مقدار محاسبه شده F

درجه آزادي

مقدار احتمال

آزمون اثرات ثابت (چاو)

29/01

(451و)21

0/000
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با توجه به نتایج جدول  1دلیلی بر پذیرش فرضیه صفر آزمون مبنی بر بکار بردن روش حیداقل
مربعات تجمیعشده در سطح معنی دار  5درصد یافت نشد و لذا بایستی از روش دادههای پانل برای
برازش بر روی این داده ها استفاده کرد .به عبارت دیگر روش مناسب یا از نوع روش اثر ثابت اسیت
و یا از نوع روش اثر تصادفی.
نتایج آزمون هاسمن نیز که در جدول  5نمیایش داده شیده اسیت ،بییانگر رد فرضییه صیفراین
آزمون ،یعنی فرض وجود اثرات تصادفی در سطح معنی دار 5درصد مییباشید و لیذا میدل مناسیب
برای تخمین ،مدل اثرات ثابت است.
جدول -5آزمون هاسمن براي تشخیص الگوي اثرات ثابت یا تصادفی
آزمون

مقدار محاسبه شدهي F

درجع آزادي

مقدار احتمال

آزمون هاسمن

44/19

1

0/02
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 -7مدل پانل پویا و نتایج حاصل از برآورد آن
مدل اصلی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته ،به شکل رابطه زیر است:
()4

Nplit = C + B1*ROEit + B2*EQTAit + B3*LTOAit+ B4*Dloansit + eit

در رابطه فوق Npl ،مطالبات غیرجاری ،OE ،بازده حقوق صاحبان سهام EQTA ،نسبت حقیوق
صاحبان سهام به دارایی ها LTOA ،نسبت تسهیالت اعطایی به داراییهیا و  DLOANSنیرخ رشید
تسهیالت اعطایی بانک ها است .اما به دلیل وجیود مشیکل خودهمبسیتگی جمیالت باقیمانیده در
تخمین مدل فوق و همچنین کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسیی ،در ایین تحقییق از میدل پانیل
پویا( )GMMکه توانایی رفع مشکالت همبستگی سریالی ،ناهمسانی واریانس در مدل پانیل را دارد،
استفاده شده است .بطور کلی در معادالتی که در تخمین آنان اثرات غیرقابیل مشیاهده خیاص هیر
مقطع و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی ،مسئله اساسی است از میدلهیای پوییای
پانلی استفاده میشود .برای تخمین مدل به وسیله این روش الزم است ابتدا متغیرهیای ابیزاری بیه
کار رفته در مدل مشخص و معتبر بودن فرض عیدم همبسیتگی بیین آنیان و جملیه خطیای میدل
بررسی شود .تفاوت بوجود آمده در این مدل نسبت بیه میدل( ،)4در نظیر گیرفتن اثیر وقفیه اول از
مطالبات غیرجاری با اضافه شیدن متغییر() )NPL(-1بیه متغیرهیای توضییحی میوثر بیر مطالبیات
غیرجاری در مدل میباشد .نتایج حاصل از براورد این مدل پویا در جدول  1آورده شده است.
جدول -6نتایج حاصل ازبرآورد مدل پانل پویا()GMM
متغیر توضیحی

ضریب

خطاي
استاندارد

آماره t

مقدار احتمال
)(Prob

وقفه اول مطالبات غیرجاری())NPL(-1

0/531

0/032

1/15

0/000

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام()ROE

-0/444

0/012

-2/11

0/003

نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها()EQTA

0/0541

0/041

9/49

0/000

نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها()LTOA

-0/0312

0/029

-1/45

0/000

نرخ رشد تسهیالت اعطایی()DLOANS

0/0141

0/041

9/03

0/000
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سازگاری تخمین زننده  GMMبه معتبر بودن فرض عدم همبسیتگی سیریالی جمیالت خطیا و
ابزارها بستگی دارد .لذا به منظور برازندگی مدل و تفسیر کامیل نتیایج حاصیل از تخمیین میدل- ،
بایستی دو شرط استواری مدل را بررسی کرد .برای این منظور از آزمون سارگان( )4353و آرالنیو و
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باند( ) 4334برای بررسی رفع خودهمبستگی سریالی استفاده شده است که نتایج آنان در جیدول 1
نشان داده شده است.
جدول -7تحلیل استواري مدل پانل پویا ()GMM
آزمون

آماره آزمون

تفسیر

آزمون ( sarganآماره )J

41/59

محدودیت های مدل معتبر هستند.

آزمون آرلو وباند
خودهمبستگی درجه اول

-1/42

عدم وجود همبستگی از نوع

)AR(1

خودهمبستگی درجه دوم

-5/42

عدم وجود همبستگی از نوع

)AR(2
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بر اساس نتایج جدول  1محدودیت های اعمال شده در مدل معتبر بوده و نشان از عدم وجود
خودهمبستگی در باقیماندههای این مدل دارد .بنابراین ضرایب مدل پانل پویا( )GMMقابل تفسیر
و استوار میباشند.
بر این اساس می توان عنوان کرد که نتایج بدست آمده ،تاثیرگذاری معنیدار همه متغیرهای
توضیحی بر مطالبات غیرجاری را نشان می دهند .وقفه اول مطالبات غیرجاری،NPL(-1) ،
بزرگترین تاثیر معنیدار و نرخ رشد تسهیالت اعطایی کمترین تاثیر معنیدار را بر مطالبات
غیرجاری داشته اند .مقدار ضریب استاندارد وقفه اول متغیر مطالبات غیرجاری() )NPL(-1برابر
 0/531و با خطای استاندارد 0/032و آماره آزمون  ،1/15مقدار ضریب استاندارد نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام مدل( )ROEبرابر  -0/444و با خطای استاندارد 0/012و آماره آزمون ، -2/11مقدار
ضریب استاندارد نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها ( )LTOAبرابر  -0/0312و با خطای
استاندارد 0/029و آماره آزمون  ، -1/45مقدار ضریب استاندارد نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها
( )EQTAبرابر 0/0541و با خطای استاندارد 0/0415و آماره آزمون  9/49و مقدار ضریب استاندارد
نرخ رشد تسهیالت اعطایی ( )DLOANSبرابر  0/0141و با خطای استاندارد 0/0495و آماره آزمون
 9/03همگی تاثیرشان بر مطالبات غیرجاری معنیدار شناخته شدند .بنابراین ،با توجه به نتایج
بدست آمده ،می توان گفت:
 رابطه م بت و معنیداری بین مطالبات غیرجاری هر دوره با دوره قبل وجود دارد.
 رابطه منفی و معنیداری بین بازده حقوق صاحبان سهام  .مطالبات غیرجاری وجود دارد.
 رابطه م بت و معنیداری بین حقوق صاحبان سهام به داراییها و مطالبات غیرجاری وجود
دارد.
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 رابطه منفی و معنیداری بین نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها و مطالبات غیرجاری
وجود دارد.
 رابطه م بت و معنیداری بین نرخ رشد تسهیالت اعطایی و مطالبات غیرجاری وجود دارد.
معنی داری و تاثیر منفی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر افزایش مطالبات غیرجاری فرضیه
مدیریت بد و فرضیه مضایقه را مورد تایید قرار میدهد .همانطور که قبال اشاره شد ،این فرضیات
بیان می کنند که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به دلیل عملکرد بد مدیریت
بانک ها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیالت اعطایی منجر به باال رفتن مطالبات غیرجاری
بانکها گردیده است .ضریب م بت نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها( )EQTAنیز
نشان می دهد هرچه نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها افزایش یابد ،مطالبات غیرجاری نیز
افزایش پیدا می کند که البته فرضیه مخاطرات اخالقی را رد میکند ،در واقع برخالف این فرضیه،
باالتر بودن سرمایه بانک ،بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیالتی پر مخاطره تر میکند و در
نتیجه خطر افزایش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد .ضریب منفی و معنیدار نسبت تسهیالت
اعطایی به دارایی های بانک نیز فرضیه مخاطرات اخالقی را رد کرده و در واقع داشتن نسبت حجم
باالیی از تسهیالت اعطاشده به دارایی ها در گذشته منجر به کاهش مطالبات غیرجاری میشود .اما
در مقابل ضریب م بت و معنیدار نرخ رشد تسهیالت اعطایی نشان میدهد که باالبودن نرخ
مطالبات غیرجاری در گذشته ،به دلیل انباشته شدن مطالبات بر روی هم ،منجر به افزایش
مطالبات غیرجاری میگردد.
تایید فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه در این تحقیق موافق تحقیقات ویلیامز( ،)2001پودیرا
و ویل( ،)2003لوئیس و همکاران( )2040و روسی و همکاران( )2005میباشد و در رد فرضیه
مخاطرات اخالقی نیز با نتایج تحقیق مکری و همکاران( ) 2041تطابق داشته و با تحقیق برگر و
دیانگ تناقض آشکار دارد.
 -8نتیجهگیري
یکی از دالیل وقوع بحرانهای مالی و پولی در حوزه بانکی ،روبرو شدن با حجیم بیاالی مطالبیات
غیر جاری در نظام بانکی می باشد که ایین مسیئله تبعیات و مشیکالت عدییده ای را بیرای اقتصیاد
بدنبال دارد .به طور کلی عوامل متعددی در ایجاد و افزایش این نوع مطالبات تاثیر دارند که در یک
دسته بندی کلی می توان آنان را به عوامل بیرونی که ناشی از شیرایط اقتصیاد کیالن میی باشیند و
عوامل داخلی یا بانکی که ناشی از شرایط درونی بانک ها هستند ،تقسیم بندی کرد .در این پژوهش
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تالش گردیده تا به بررسی عوامل بانکی میوثر برایجیاد مطالبیات غیرجیاری در نظیام بیانکی کشیور
پرداخته شود .برای این منظور از مدل پانل پویا( )GMMاستفاده شده است.
با تخمین این مدل این نتیجه کلی حاصل شد که فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه مورد
تائید قرار گرفته و در واقع نشان داده شد که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به
دلیل عملکرد بد مدیریت بانک ها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیالت اعطایی منجر به باال
رفتن مطالبات غیرجاری بانکها شده است .اما فرضیه مخاطرات اخالقی به دلیل معنیدار بودن و
م بت بودن ضریب نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها و منفی بودن نسبت تسهیالت
اعطایی به دارایی ها ،مورد تائید قرار نگرفت و نشان داده شد که بر خالف این فرضیه ،باالتر بودن
سرمایه بانک ،بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیالتی پر مخاطره تر میکند و لذا خطر افزایش
مطالبات غیرجاری را افزایش می دهد .همچنین اثر م بت نرخ رشد تسهیالت اعطایی نشان داد که
هرچقدر نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک ها باالتر باشد تاثیر بیشتری بر افزایش مطالبات غیرجاری
خواهد داشت.
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