فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

شناسایی عوامل موثر بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان بانکها

سمیه مدبر ،1سودابه رفیعی ،2زهره

آقامحمدی*3

تاریخ دریافت99/71/71 :
تاریخ پذیرش99/76/62 :
کد مقاله92369 :

چکـیده
این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی میباشد ،با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،براي آزمون فرضیهها،
اطالعات مرتبط با وضعیت فعلی ،مورد مطالعه قرار گرفت ،تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام گرفت.
جهت تجزیهوتحلیل روابط بین متغیرهاي پژوهش از رگرسیون الجیت استفاده گردید .همچنین از نرمافزار Eviews9
براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد .خالصه نتایج نشاندهنده این بود که درآمد مشتریان حقیقی ،داشتن
ملکیت مشتریان ،سپرده مشتریان حقیقی و حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان
خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

واژگـان کلـیدی :اعتبارسنجی ،ریسک اعتباري ،امتیازدهی اعتباري

 -7کارشناس ارشد اقتصاد-گرایش انرژي
 -6کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -گرایش بازرگانی داخلی (نویسنده مسئول) mohammadiz2013@yahoo.com

34

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

بانکها گردش پول در نظام بانکی و اقتصاد کشور را به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه میکنند ،اگر این تشبیه را
بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان خون مثال بزنیم که اگر به جان موجود زندهاي افتد نجات از آن مشکل است .تحقیقات
بسیار زیادي که در کشورهاي مختلف در مورد ورشکستگی بانکها بهعملآمده است که به مطالبات معوق نیز بهعنوان یک علت
مهم تأکید شده است .نخستین علت ورشکستگی بانکها مدیریت ضعیف داراییها شناخته شده است .براي مثال در بریتانیا وامی
که به یک بخش (و در موارد انگشت شمار به یک سازمان) داده شد موجب ورشکستگی بانک گردید (جانسون مداتی بنکرز) 7و از
نمونههاي دیگر آن میتوان در ایتالیا به (بانک امبرو سیانا) ،6در کانادا به (دو بانک منطقهاي) و در ایاالت متحده صندوقهاي وام و
پسانداز و به بانکهاي تجاري دانمارک ،نروژ ،فنالند ،سوئد و ژاپن اشاره نمود .مدیریت ضعیف بر داراییها باعث میشود که
اقدامات وثیقهاي هم موجب دردسر شوند (خلیلی عراقی و همکاران .)7396 ،بهعبارتدیگر ،بانکها درصدد اعطاي تسهیالت خود
به مشتریانی با اعتبار باال و بازده متناسب با سود تسهیالت اعطایی باشند ،در حال حاضر در نظام بانکداري ایران ،عدم بازپرداخت
تسهیالت به یکی از بزرگترین مشکالت و معضالت تبدیل شده است و به خاطر عدم وجود یک سیستم مناسب براي تخصیص
مناسب تسهیالت ،بانکها دچار مشکالت عدیده اي از جمله مشکل تخصیص اعتبارات ،مشکل ناتوانی در بازپرداخت وام هاي
بانک مرکزي و یا بیشتر شدن مقدار اصل تسهیالت از مقدار بازپرداختی ها شده اند .از راهکارهاي حل این مشکل ،اعتبارسنجی
مشتریان است ،به این معنی که بانک بر اساس شاخص هاي معتبري به مشتریانش امتیازاتی را اعطا می نماید و در نهایت بر
اساس این امتیازات اعتبارسنجی مشتریان را براي اعطاي تسهیالت مشخص می نماید (رجب زاده قطري .)7311 ،در نتیجه با
کمک اعتبارسنجی مشتریان میتوان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوشحساب و بدحساب رتبه بندي کرد .این کار سبب کاهش
ریسک اعتباري ،افزایش سودآوري براي بانک و جذب مشتریان خوشحساب میشود .البته در این موارد تصمیم گیرنده نهایی
کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزي و مسئولین شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان و یا حمایت
کننده به آنها کمک میکند .لذا از نظر نظام تسهیالت دهی به مشتریان این روش کارآمد بوده و میتواند از اعطاي تسهیالت
بدون پشتوانه تا حد بسیاري جلوگیري کند امروزه ،بانکها نباید براساس تنها معیار وثیقه تصمیم گیري کنند (جلیلی و همکاران،
 . )7319از آنجاکه اعتبارسنجی مشکالت فرایند ارزیابی جهت اعطاي تسهیالت را حل می نماید توجه به سیستم مذکور بیشتر
گردیده است .اعتبارسنجی یک ابزار عینی ریسک است و یک روش علمی براي ارزیابی متقاضیان جدید میباشد چون متقاضی
تسهیالت بانکی میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،لذا نحوه بررسی شخصیت و صالحیت اعتباري هر یک متفاوت است.
منظور از بررسی شخصیت و صالحیت اعتباري متقاضی تسهیالت اعتباري ،حصول اطمینان از دارا بودن حسن شهرت و اخالق
تجاري ،شخصیت اجتماعی ،لیاقت و صالحیت مدیریتی و قدرت اجرایی آن ،صالحیت علمی و تجربی در زمینه موضوع فعالیت،
لیاقت و صالحیت شغلی ،ایفاي بموقع تعهدات و  ...میباشد .مطابق مطالعات مختلف وضعیت اعتباري و نحوه بازپرداخت اقساط
مشتریان میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد از قبیل :سن متقاضی اعتبار ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،مدت زمان اشتغال
به کار ،میزان درآمد ماهیانه ،اموال و دارایی هاي فعلی ،وضعیت فعلی مسکن ،مبلغ تسهیالت دریافتی ،ارزش وثیقه ،مدت زمان
اقساط پرداختی ،سابقه چک برگشتی ،سابقه اعتباري از هربانک یا موسسه اي که تسهیالت دریافت کرده است ،موجودي حساب
پسانداز و کوتاه مدت ،موجودي حساب جاري ،نوع ملک مشتري و ...باشد .بطور مثال؛ میزان تحصیالت مشتري ،تجربه نشان داده
افرادي که از تحصیالت باالتري برخوردار هستند نسبت به افرادي که تحصیالت پایین تري دارند در وضعیت مناسبتري از نظر بر
نامه ریزي قرار داشته و مهمتر از همه اینکه این افراد با حساب و کتاب اقدام به گرفتن تسهیالت نموده و میزان بدهی معوق این
طیف از مشتریان نسبت به سایر اقشار در سطح بسیار کمتري میباشد به عنوان نمونه میتوان طرح متخصصین در بانک ملت را
نام برد که جامعه هدف آن اعطاي تسهیالت به پزشکان ،مهندسان ،وکال و ...یا طرح اساتید که جامعه هدف آن اساتید دانشگاه ها
بوده و تجربه بسیار موفقی را در بانک رقم زده است .یا یکی از عوامل که حسن نیت مشتریان رادر پایبندي به ایفاي به موقع
تعهدات نشان می دهد ،ارایه وثایق قابل ترهین و تضمینات نزد بانک میباشد یا نوع مالکیت محل فعالیت نشان از آن دارد که
متقاضیانی که طی سالیان متمادي داراي مالکیت متمادي هستند به دلیل عدم داشتن هزینه اجاره قدرت و اعتبار و صالحیت
عمومی باالتري دارد نسبت به مشتري که مستاجر میباشد .یا مشتري داراي درآمد باالتر یا فرزند کمتر نیز از قدرت باز پرداخت
باالتر به دلیل داشتن هزینه هاي کمتر نسبت به افراد داراي فرزند بیشتر می باشند (عیسی زاده و عریانی)7319 ،؛ بنابراین باید دید
در واقعیت اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان حقیقی چیست؟

 -2ادبیات موضوع
عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیالت در موعد سررسید ،اساس ریسک اعتباري را تشکیل می دهد .مشابهت
زیاد تسهیالت اعتباري بانک ها به اوراق قرضه باعث شد تا درجه بندي ریسک اعتباري تسهیالت بانک ها یعنی اندازه گیري
1 Johnson MattheyBanker's
2 Umbra Siena bank
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ریسک عدم بازپرداخت اصل و بهرة وام ها از سوي برخی از پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد .در این میان میتوان به مطالعه
"فیشر" در سال  7932به عنوان اولین سیستم ارزیابی تقاضاي اعتبار و مطالعه "دوراند" در سال  7997که با استفاده از "تحلیل
ممیزي" و با تکیه بر نتایج فیشر انجام گرفت ،به عنوان بنیانگذار سیستم هاي امتیازدهی اعتباري حال حاضر اشاره نمود (شیرین
بخش و همکاران .)7391 ،ریسک اعتباري تحت تاثیر عوامل کالن اقتصادي و سودآوری بانک نیز میباشد .همچنین محققینی
نظیر مولر ،)6111(7اندرسون و ساندرسون ،)6111( 6کولین دوفرسن و گلدستین ،)6117( 3تور وکاترین ( ،)6111داورن و همکاران
( ،)6111اسپی نوزا و پراساد ( )6171نیز نشان دادند بین افزایش سطح ریسک اعتباري و وخیم شدن شرایط کالن اقتصادي رابطه
مستقیم وجود دارد .ریسک اعتباري یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهاي مالی است .اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و
سود وام هاي پرداخت شده تعریف کنیم ،در این صورت ریسک اعتباري به عنوان احتمال عدم برآورده شدن این انتظار تعریف
میشود .ریسک اعتباري از این واقعیت نشأت می گیرد که وام گیرنده نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد .بهعبارتدیگر،
ریسک اعتباري ،ریسک زیان در قراردادهاي مالی ناشی از ناتوانی افراد یا شرکت ها در اجراي تعهدات ذکرشده در قرارداد است.
تسهیالت بخش عمدة دارایی بانکها را تشیکل می دهد .سپرده هاي جذب شده ،بانک را نسبت به پرداخت اصل و سود آن در
سررسید هاي معین متعهد می کند ،در حالی که وام هاي پرداخت شده ،بانک را در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد؛
بنابراین ،ارزیابی اعتباري متقاضیان براي تصمیم گیري در زمینۀ اعطاي تسهیالت به آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است (البرزي
و همکاران.)7397 ،
باتوجه به اهمیت بیش از پیش مدیریت صحیح ریسک اعتباري طی سالهاي اخیر و تأکید ویژه کمیته بال مبنی بر شناسایی و
کنترل این نوع ریسک ،می بایست ساز و کارهاي الزم به منظور کاهش ریسک اعتباري بانکها فراهم گردد .به منظور مدیریت
ریسک اعتباري ،تاکنون تکنیک هاي متفاوتی همچون انتخاب ،محدودسازي ،متنوع سازي و تقویت اعتبار معرفی شده است که از
مهم ترین ابزارهاي دستیابی به این هدف ،اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباري در بانکهاست .در فعالیت هاي مالی همواره سود
بیشتر همراه با ریسک بیشتر است و در چنین شرایطی پرتفوي اعتباري با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک چیده میشود
که عالوه بر پذیرش ریسک معقول ،فرآیند اعطاي تسهیالت با سودآوري مناسب همراه باشد .طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد
موازنه میان توان ریسک پذیري و سود انتظاري است .در چنین شرایطی سیستم رتبه بندي اعتباري مشتریان براي ایجاد چنین
توازنی بین ریسک و سود ،ضروري است و عدم وجود چنین سیستمی بی شک به وجود و شکل گیري یک پرتفوي اعتباري کارآمد
و بهینه که تأمین کننده منافع مالی مؤسسات باشد ،لطمه وارد خواهد نمود (مهرآرا و همکاران .)7311 ،این نوع ریسک بهصورت
ذاتی در بخش اعطاي تسهیالت وجود دارد و در حقیقت احتمال غیرقابل وصول شدن وام ها در نتیجه ورشکستگی یا زوال در
کیفیت اعتباري وام گیرنده می باشد .به رغم تحقیقات و نوآوري هاي گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسک اعتباري،
هنوز هم در اغلب کشورها ،این نوع ریسک از مهمترین عوامل ورشکستگی بانک ها است .تقریباً  11تا  11درصد سمت راست
ترازنامه بانک ها با اعتبارات در ارتباط است و سرنوشت خود را به سرنوشت بانک پیوند می زند .وضعیت اعتبارات بانک بر وضعیت
مالی بانک ،ترازنامه ،صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد کامالً مؤثر است.
با توجه به اینکه بانک ها واسطه وجوه هستند ،فعالیت وام دهی یکی از فعالیت هاي مهم بانک ها محسوب میشود .این
فعالیت مستلزم بررسی وضعیت اعتباري وام گیرندگان توسط بانک ها می باشد .البته این احتمال وجود دارد که بررسی و پیش بینی
هاي انجام شده به واقعیت نپیوندد؛ براي مثال این امکان وجود دارد که وضعیت اعتباري وام گیرنده تحت تأثیر عوامل مختلف تنزل
یابد .بنابراین عمده ترین تهدیدي که بانک ها در مورد ریسک اعتباري با آن مواجه هستند ،عدم اجراي قرار داد توافقی به دلیل
مشکالت طرف مقابل است .این خطر نه فقط تسهیالت ،بلکه سایر اقالم ،در معرض ریسک داخل و خارج از تراز نامه مانند
ضمانت نامه ها و سایر سرمایه گذاري هاي روي اوراق بهادار را نیز در بر می گیرد (تقوي و همکاران.)7312 ،
طبق این مطالعات ،متغیرهاي کالن اقتصادي و شرایط کالن اقتصادي بر ریسک اعتباري بانکها موثر می باشند .ضمن اینکه
تسهیالت پرداختی نیز بر این ریسک موثر میباشد .علی ایحال به دلیل اینکه این عوامل قابل کنترل نیستند مناسب است در مرحله
اول عوامل قابل کنترل بررسی شوند .بانک ها براي مقابله با ریسک هاي پیش رو باید بتوانند به مدیریت ریسک بپردازند .یکی از
ریسک هاي بانک ها ریسک اعتباري است .ریسک اعتباري به معنی احتمال عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی توسط
گیرنده اعتبار به علت عدم تمایل و یا ناتوانی مالی است.
خالصه برخی از مطالعات درخصوص عوامل موثر بر ریسک اعتباري بانکها به شرح ذیل اند:

1 Mueller
2 Anderson & Sundaresan
3 Collin – Dufresne & Goldstein
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اسپی نوزاد
و پراساد

6171

 11بانک در حوزه خلیج فارس
طی سالهاي  7991الی
6111

دادههاي جدولی

تسهیالت غیرجاري

رشد اقتصادي ،نرخ بهره،
اندازه بانک ،سطح اعتبارات

شعري و
نادري

7319

شامل  71بانک طی دوره
زمانی  7316تا 7311

دادههاي جدولی

نسبت ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول به
کل تسهیالت

نرخ رشد اقتصادي ،نرخ تورم،
شاخص قیمت سهام ،نرخ ارز

داورن و
همکاران

6111

خودهمبستگی برداري

اقتصاد آلمان

تسهیالت غیرجاري به
تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی حقیقی،
شاخص خرده فروشی قیمت
هاي کاالها و نرخ بهره

6111

دوره  7991در نروژ

دادههاي جدولی

وام هاي غیرجاري

رشد اقتصادي و قیمت نفت

6112

بانکهاي تجاري

دادههاي جدولی

معوقات بانکی

متغیرهاي کالن اقتصادي

6111

آمریکا

دادههاي جدولی

نسبت تسهیالت
غیرجاري

افزایش وام و رشد اقتصادي

6113

اروپا

دادههاي جدولی

بدهی معوق

نرخ بیکاري

تور و
کاترین
پسران و
همکاران
جیمنز و
سورینا
گرباک و
لیپونر

اعتبارسنجی عبارتست از ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباري بهصورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم
بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها .اگر از زاویه اعتبارسنجی به به موضوع نگاه کنیم ،الزامات بازل یکی از مبانی حقوقی است که
در حوزه اعتبارسنجی مطرح میشود .بازل  ،IIمجموعه الزامات قانونی است که توصیه هایی در خصوص قوانین بانکی و مقررات
صادر شده در نظام بانکی است .الزامات قانونی بازل  IIدر سال  6119منتشر گردید .این کمیته با راه اندازي الزامات مدیریت
ریسک تالش نموده تا یک استاندارد جهانی به منظور محافظت از سیستم هاي مالی بین المللی در مقابل خطرات مالی و عملیاتی
ارائه نماید .در الزامات قانونی بازل  IIبه  3نوع ریسک اشاره شده است:
 ریسک اعتباري ریسک عملیاتی ریسک بازارهدف از مدیریت ریسک اعتباري آن است که نسبت بازگشت اعتبارات بانکی به ریسک حداکثر شود .ضروري است بانکها،
رابطه میان ریسک اعتباري با سایر ریسک ها را نیز در نظر بگیرند .اساساً یکی از مهمترین علل بوجود آمدن بیانیه بازل  ،IIتعریف
محدوده اندازه گیري ریسک اعتباري است .در بخش شناسایی ریسک اعتباري ،در الزامات بازل  ،IIبه اعتبار سنجی نیز اشاره
گردیده است .همچنین پیش نیاز ضروري جهت اجرایی کردن بازل  IIدر ایران ،ایجاد موسسات مستقل اعتبار سنجی است.

 -3اعتبارسنجی
وقتی که بانکها براي وصول مطالبات معوق خود اقداماتشان را آغاز میکنند ،با پروند هایی روبه رو می شوند که قادر
نخواهند بود آن ها را پیگیري کرده و مطالبات خود را پس گیرند .این موضوع نشان می دهد که در قبل از اعطاي تسهیالت بحث
اعتبارسنجی جدي گرفته نمیشود .از طرف دیگر توجه به سنجش اعتبار مشتریان ،مطالبات غیر جاري را به طرز چشمگیري
کاهش خواهد داد .اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباري از روش ها و ابزارهاي جدید و تکنولوژي هاي پیشرفته
استفاده میکنند .اعتبارسنجی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان با استفاده از تکنیک ها و روش هاي پیشرفته و نوین آماري ،از
جمله تالش هایی است که در این زمینه انجام شده است .اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان
اعتبار و تسهیالت مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوي آنها می باشد.
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اعتبارسنجی عاملی است که اگر به درستی ،سنجیده ،جامع و روزآمد انجام شود میتواند عواملی مانند چکهاي برگشتی،
مطالبات غیرجاري ،نکول مشتریان در صنعت لیزینگ ،کاهش معوقات صنعت بیمه ،کاهش مطالبات دانشجویان و کاهش مطالبات
دهها نهادي که کسب و کار آنها بر پایه اعطاي اعتبار و تسهیالت بنا شده است ،گردد .دلیل اصلی این امر را میتوان تأثیر گذاري
اعتبارسنجی مشتریان بر شاخصهایی دانست که براي اندازه گیري هزینه مبادله از آن یاد میشود .شاخصهایی که اعتبارسنجی
میتواند بر آن تأثیر گذاشته و باعث کاهش هزینههاي مبادله گردد شامل دسترسی به وامهاي بانکی ،تعداد نکول چک در بازار،
هزینه اعمال قانون ،هزینه جستجوي اطالعات و هزینه پروندههاي مختوم است.
دسترسی به وامهاي بانکی؛ بنگاهها براي اینکه بتوانند سود بدست آورند باید مبادالتی را سازماندهی کنند .یکی از این مبادالت
زمانی اتفاق میافتد که بنگاه بخواهد براي تأمین مالی خود از بازارهاي مالی یا پولی استفاده کند .رایجترین نوع دسترسی به منابع
مالی در ایران اخذ تسهیالت بانکی است .از این روي میزان هزینهاي که یک بنگاه باید براي انجام این مبادله انجام دهد ،هزینه
مبادلهاي است که به بنگاهها براي تأمین مالی تحمیل میشود .به این جهت میتوان یکی از شاخصهاي هزینه مبادله را دسترسی
به وامهاي بانکی براي بنگاههاي کوچک دانست .آنچه که در کشور ما در حال حاضر روي داده است این است که بنگاههاي
اقتصادي نمیتوانند آزادانه و با وجود نرخهاي رایج منابع مالی خود را تأمین کنند .این موضوع بیشتر براي بنگاههاي کوچک صدق
میکند که میخواهند از طریق روش واسطه اي -اخذ وام -به تأمین مالی بپردازند .در واقع در کشور به علت عدم تقارن اطالعات
و نبود اطالعات شفاف در مورد وضعیت بنگاهها و اهلیت و ظرفیت آنها اخذ وام بسیار سخت بوده و در نتیجه هزینه مبادله تأمین
منابع مالی براي بنگاهها بسیار باال است .در این راستا اعتبارسنجی باعث تقارن اطالعات شده و نهاد تسهیالت دهنده را میتواند به
راحتی از انگیزه و ظرفیت نهاد خواستار وام مطلع کند و در نتیجه هزینه مبادله تأمین مالی را کاهش دهد.
تعداد نکول چک؛ آمار چکهاي برگشتی در کشور نسبت به  1ماه سال گذشته با رشد  61درصدي روبه رو بوده است .افزایش
چکهاي برگشتی نشان از هزینه مبادله باال در کشور دارد و میتوان به عنوان یک شاخص مورد استفاده قرار گیرد .به علت اینکه
در هنگام اعطاي دسته چک در نظام بانکی کشور ،اعتبارسنجی اتفاق نمیافتد ،وصول چک بسیار سخت است و پاس شدن آن به
راحتی نخواهد بود .این موضوع یکی از دالیلی است که میتواند نشان دهنده هزینه باال در رعایت قراردادها طی مبادله باشد.
هزینه اعمال قانون؛ در خصوص تأمین مالی بنگاهها ،هنگامی که بانک با نکول بنگاهی روبه رو میشود ،مجبور است که از
طرق قانونی براي مطالباتش اقدام کند .در واقع این هزینهاي است که سیستم تأمین مالی کشور براي عدم ایفاي تعهدات طرف
مقابل به قراردادش پرداخت میکند و مصداق هزینه مبادله قرار خواهد گرفت .عدم اعتبارسنجی مشتریان در همان ابتداي پرداخت
تسهیالت از مواردي است که میتوان این هزینه را کاهش دهد و از ورود پروندهها به مراحل قانونی جلوگیري کند .ورود پروندهها
به پروسه قانونی موجب گذشت زمان طوالنی و همین طور پرداخت هزینه ریالی خواهد شد.
هزینه جستجوي اطالعات؛ یکی دیگر از شاخصهایی که میتوان براي هزینه مبادله محاسبه کرد ،هزینه جستجوي اطالعات
است .اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث میشود که هزینه مبادله اعطاي تسهیالت به علت ماهیت ذاتی امتیاز اعتباري افراد که
همانا نشان دهنده میزان تعهد آنها در بازپرداخت تسهیالت است ،کاهش چشم گیر داشته باشد و بانکها جهت بررسی صالحیت
مشتریان خود به جستجوي طیف وسیعی از اطالعات نپردازند.
پروندههاي مختومه بانکی؛ یکی از شاخصهایی که براي اندازه گیري هزینه مبادله بکار بسته میشود ،تعداد پروندههاي
مختومه به کل جمعیت است .آمارهایی که از رشد پروندههاي مختومه قضایی در دیوان عالی کشور  91-درصد -و رشد 71
درصدي پروندهها در اجراي ثبت در سال جاري اعالم شده است ،همگی نشان دهنده آهنگ باالي رشد پروندههاي مختومه نسبت
به رشد جمعیت خواهد بود .در رابطه با تأمین مالی کشور نیز میتوان تعداد پروندههاي الوصول را در نظام بانکی مصداق هزینه
مبادله باالي تأمین مالی در کشور دانست به طوري که افزایش این پروندها نشان از درصد نکول باال در کشور و در نتیجه هزینه
باالي مبادله براي بانکها دارد .آمار  711هزار میلیارد تومانی مطالبات بهصورت سرانه (هر جمعیت را به طور تقریبی  11میلیون نفر
در نظر بگیریم) ،حدود یک میلیون و  611هزار تومان خواهد بود که این میزان سرانه باالیی را در این زمینه نشان میدهد.
اعتبارسنجی و رتبه بندي مشتریان میتواند در کاهش این پروندهها و کاهش هزینه مبادله از این زاویه نیز موثر باشد .امروزه به
منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر رتبه بندي مشتریان اعتباري 7و امتیازدهی اعتباري ،6تدوین و توسعه یافته اند.

 -4امتیازدهی اعتباری
امتیازدهی اعتباري ،نظامی است که به وسیله آن بانک ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطالعات حال و گذشته متقاضی،
احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزیابی می نمایند .به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده
است .این روش مشتریان اعتباري را بی طرفانه و براساس آمار و اطالعات کمی رتبه بندي مینماید .درحالی که روش هاي قدیمی
براي ارزیابی مشتریان به طورعمده ،ذهنی و مبتنی بر دیدگاه مسؤل (یا مسؤلین) بود .این روش امتیاز به عنوان معیاري از سطح
ریسک مشتري اعتباري استفاده میشود (عرب مازار و رویین تن .)7311 ،در امتیازدهی مشتریان به دو دسته تقسیم «کم ریسک»
1 Credit Scoring.
2 Credit Rating
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و «پرریسک» تقسیم می شوند .با توجه به روشی که امتیازها از آن حاصل می شوند ،میتوان روش هاي امتیازدهی اعتباري را به
دو دسته امتیازدهی اعتباري قیاسی و عملی تقسیم نمود:
سیستم امتیازدهی اعتباري قیاسی به وزن صفات ویژه مربوط به مشتریان اعتباري توجه مینماید و براي دستیابی به امتیاز کل
مجموع ارزش هاي وزنی صفات را در نظر می گیرد .این صفات و وزن هاي مربوط به هریک از آنها توسط تصمیم گیران اعتباري
و براساس تجربیات آنها برآورد میشود .با توجه به اینکه اغلب امتیازات بر پایه تجربیات ذهنی استوار می باشد؛ بنابراین میتوان
گفت که سیستم امتیازدهی اعتباري قیاسی سیستمی شبه واقعی است .سیستم امتیازدهی اعتباري عملی که محور این گزارش بر
آن استوار است ،با توجه به اصول مدل هاي مختلف امتیازدهی اجرا میشود .در این سیستم انتخاب صفات وابسته و محاسبه
امتیازات براساس اطالعات اعتباري گذشته و با کمک برخی از الگوریتم هاي امتیازدهی صورت می پذیرد.

 -5پیشینه تحقیق
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تحقیق هاریس )6171( 7به بررسی اعتبارسنجی در آلمان با نمونه  7111تایی و منطقه باربادوس می پردازد .در این تحقیق با
استفاده از ماشین بردار پشتیبان خوشه اي )CSVM( 6یک الگوریتم پیشرفته تر ار ماشین بردار پشتیبان سنتی ( )SVMجهت
سنجش اعتبار معرفی می کند .تا با این روش بتواند محاسباتی بسیار دقیق با ریسک اعتباري و تجاري کمتر انجام دهد .بر این
اساس ،در این مطالعه  CSVMبا دیگر تکنیک مبتنی بر  SVMغیرخطی و رگرسیون لجستیک مقایسه و نشان می دهد که
 CSVMمیتواند سطوح قابل مقایسه عملکرد را با کمترین هزینه را بررسی نماید .فرانسیسکو و همکاران ( )6176عملکرد
حاصل از مدل رگرسیون الجیت ساده و مدل رگرسیون الجیت وابسته به انتخاب نمونه را تجزیه و تحلیل کردند و این دو مدل
را در دادههاي شبیه سازي شده بکار بردند .آنها در این بررسی به دنبال تأثیر انتخاب نمونه هاي نامتناسب در مدل هاي ارزیابی
اعتباري بودند .مدل اعتباري نظیر تجزیه و تحلیل ممیزي ،درخت تصمیم ،شبکه هاي عصبی و  ...مقایسه شده اند که نتایج حاکی
از تاثیرگذاري نوع نمونه در نتایج تحقیق بود .ژو و همکاران ( )6171به منظور ارزیابی ریسک اعتباري متقاضیان تسهیالت
اعتباري ،از روش  LS-SVMاستفاده کرده و نتایج آن را با روش هاي شبکه عصبی ،تحلیل ممیزي و  SVMمقایسه نمودند .بر
اساس یافته هاي آنها ،روش  LS-SVMنسبت به دیگر روش ها ،نتایج بهتري را نشان می دهد .در مقاله خوانساري و قلیچ
( )7399پس از تبیین ویژگی هاي اقتصاد مقاومتی ،تالش میشود تا عوامل موثر بر تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در
نظام بانکی شناسایی و رتبه بندي شود .به منظور شناسایی از روش تاپسیس فازي به عنوان یکی از روش هاي تصمیم گیري چند
معیاره ،عوامل مزبور اولویت بندي شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شدند براساس
نتایج تحقیق ،شفافیت و سالمت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی ،استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح
مطالبات معوف در نظام بانکی را از مهمترین عوامل موثر بر تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به
حساب می آید .در مقاله یزدانی و دهقان ( )7399تالش شده است با هدف کاهش میزان ریسک اعتباري در بانکها ،به بررسی و
ارایه مدل مفهومی به استناد مولفه هاي سامانه اعتبارسنجی و ریسک اعتباري بانکها بپردازد .به منظور اتخاذ تصمیم گیري
مناسب تسهیالت سامانه اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که کارایی الزم را ندارد.

 -6فرضیه های پژوهش
درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

 -7روش پژوهش
با توجه به اینکه روش گردآوري اطالعات در این تحقیق کتابخانهاي است ،محقق به منظور انجام تحقیق خود از کتابخانهها،
سایتهاي اینترنتی ،مقاالت موجود در نشریات علمی و پژوهشی و سایر ابزارهاي الزم براي گردآوري اطالعات بهرهبرداري
میکند .بدین منظور با توجه به نیازهاي مطالعه ،سرفصلهاي آن مشخص شده و با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات تحقیقی
مانند کتابخانهها ،فیشبرداريهاي الزم همراه با منابع هر یک از اسناد صورت گرفته و سپس به متن اصلی پایاننامه منتقل
میشود .دادهها از طریق فیش برداري از پروندههاي مشتریان حقیقی بانک تجارت طی سالهاي  7391تا  7392جمع آوري می
شوند .با توجه به ماهیت پژوهش از رگرسیون الجیت استفاده میشود.
1 Harris
)2 Clustered Support Vector Machine(CSVM

34

 -8یافتههای پژوهش
این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی میباشد با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،براي آزمون فرضیهها ،اطالعات
مرتبط با وضعیت فعلی ،مورد مطالعه قرارمی گیرد ،تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام میشود .در این تحقیق از
استدالل استقرایی استفاده میشود .در نتیجه ،براي اثبات یا رد فرضیههاي تحقیق ،اجزا و عوامل مورد بررسی و مشاهده قرار
خواهند گرفت آنگاه به استناد اطالعات جمعآوريشده نتایج به دست آمده به کل جامعه آماري تعمیم داده خواهد شد (مجتهد زاده و
مددي نعمتی .)7319 ،جامعه آماري تحقیق شامل پروندههاي مشتریان خصوصی بانک تجارت طی سالهاي  7391تا  7392در
سرپرستیهاي استانی بانک تجارت میباشد که در نهایت با توجه به دسترسی به دادهها و اطالعات نمونه کافی و تصادفی براي
تحقیق انتخاب میشود .روش گردآوري اطالعات در این پژوهش روش کتابخانهاي است .با توجه به ماهیت پژوهش از رگرسیون
الجیت استفاده میشود .روش علی الجیت به منظور تبیین احتمال معوق شدن از دو گروه مشتري خوشحساب و بدحساب استفاده
میشود لذا از الگوي اقتصادسنجی انتخاب دوتایی یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است .لذا متغیر وابسته در این
پژوهش یک متغیر مجازي بوده که مقدار صفر یا یک را به خود میگیرد.

 -1-8آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش

نام متغیر
میزان تسهیالت
سن
سابقه کار
درآمد
سپرده
وثایق

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهش
تعداد
حداکثر
میانه
میانگین
نماد
مشاهدات
3111
311
122
192
LEAON
22
39
91/31
192
AGE
91
71
79/11
192
WORK
191
21
716
192
INCOME
9111
991
7/671
192
DEPOSIT
69139
1/929
9172/36
192
SECURITY
جدول  -3آمار توصیفی متغیرهای گسسته پژوهش
فراوانی
نوع طبقه
نماد
نماد
979
مالک
مالک/مستاجر(مالک= 1و مستاجر)
OWN
913
مستاجر
913
معوق
وضعیت تسهیالت
mo
963
غیر معوق

حداقل

انحراف معیار

79111111
63
6
71111111
72111111
79

991111111
1/991
1/133
721111111
7971
1311/96

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که براي جمعآوري ،خالصه کردن ،طبقهبندي و توصیف حقایق عددي به کار
میرود .در واقع این آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوي کلی از دادهها براي استفاده سریع و بهتر از
آنها به دست میدهد .در یک جمعبندي با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهاي یک دسته از اطالعات را بیان کرد.
پارامترهاي مرکزي و پراکندگی به همین منظور به کار میروند .کارکردهاي این معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی
مجموعهاي از دادهها را بهصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آنکه به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند،
مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل مینماید .در جدول  6برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها،
شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حداکثر مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است .بهعنوان مثال نتایج نشان میدهد که،
میانگین میزان تسهیالت  122میلیون ریال میباشد .میانگین سن تقریباً  91سال میباشد .نتایج ارائه شده در جدول ( )3نشان
میدهد که بهعنوان مثال  %92.71مشتریان مالک و تقریباً  %16تسهیالت نمونه مورد بررسی معوقاند.

درصد
%92.71
%13.11
%16.1
%91.6

 -2-8بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف میکنیم  .بطور کلی ضرایب همبستگی بین  -7تا  7تغییر میکنند و
رابطه بین دو متغیر میتواند مثبت یا منفی باشد .ضریب همبستگی یک رابطه متقارن میباشد ،هر چه ضریب همبستگی به یک
نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است ،این وابستگی به معناي رابطه علت و معلولی نیست و ضریب همبستگی حرفی
از اینکه کدام علت و کدام معلول است به میان نمیآورد .با آنجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها می-
پردازیم و با توجه به نتایج میتوان گفت بین متغیرها ارتباط وجود دارد و میتوان به بررسی دقیقتر این روابط پرداخت .به عنوان
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مثال نتایج بدست آمده از جدول ضریب همبستگی نشان می دهد که در سطح اطمینان  ،%91سن ،سابقه کار ،میزان سپرده
مشتریان حقیقی بانک تجارت با معوق شدن تسهیالت همبستگی مستقیم و معناداري دارند در حالی که ،سایر متغیر ها با معوق
شدن تسهیالت همبستگی معناداري ندارند.
جدول  -4ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

ردیف
()7
()6
()3
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()9
()1
()2
()1

متغیر

()7

MO

7

ﺍحتمال

()6

()3

()9

()1

()1

()2

LEAON

--1/192

احتمال

1/721

AGE

1/719

----1/163

احتمال

1/116

1/911

WORK

1/711

1/166

----1/991

احتمال

1/116

1/171

1/11

INCOME

1/191

7/11

1/169

----1/166

احتمال

1/712

1/11

1/916

1/176

DEPOSIT

1/713

1/991

1/169

1/161

----1/997

7

احتمال

1/111

1/11

1/311

1/979

1/111

--

SECURIT
Y

-1/121

1/17

1/17

1/179

1/176

1/177

7

احتمال

1/113

1/171

1/112

1/212

1/119

1

--

7
7
7
7

 -3-8بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
همانطور که در فصل سه اشاره شد ،الزم است که قبل از تخمین مدل ،مانایی متغیرهاي آن مورد بررسی قرار بگیرد .یک
متغیر ،وقتی ماناست که میانگین ،واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند .به طور کلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر،
تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس تغییري نکند ،در آن صورت متغیرماناست و در غیر این صورت متغیر ،نامانا خواهد بود.
مانایی متغیرها در سه حالت "در سطح"" ،روي تفاضل اول" و" روي تفاضل دوم" میتواند بررسی شود .متغیرهایی که احتمال
حاصل ازمون آنها " در سطح" کمتر از  %1می باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده وآن متغیر در سطح ماناست درصورتیکه
بیشتر از  %1باشد ،نامانا است.

متغیرها
میزان تسهیالت
سن
سابقه کار
درآمد
سپرده
وثایق

جدول  -5نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
اماره دیکی فولر تعمیم یافته
نماد
احتمال
آماره
-7/922
1٫199
LEAON
1
-69.7211
AGE
1
-61.9611
WORK
-7.9191
1٫1913
INCOME
-7.9111
1٫1913
DEPOSIT
1
-67.6991
SECURITY

نتایج
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

نتایج آزمون مانایی در جدول ( )1درج گردیده است .بر اساس آزمون «دیکی فولر تعمیم یافته» 7چون مقدار احتمال همه
متغیرها کمتر از  %1بوده است ،همه متغیر هاي مستقل و وابسته در دوره پژوهش در سطح پایا 6بودهاند پایایی بدین معنی است که
میانگین و واریانس متغیرهاي پژوهش در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالهاي مختلف ثابت بوده است .همانگونه که در

1- Augmented Dickey-Fuller
2- Stationarity
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جدول ( )1مالحظه میشود همه متغیرها مانا هستند و نیازي به آزمون هم جمعی 7وجود ندارد؛ بنابراین مشکل رگرسیون کاذب در
ضرایب برآوردي وجود نخواهد داشت در رگرسیون کاذب معنیدار ضرایب بهصورت کاذب است.

 -9تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت ،حال نوبت آن است که مدل پژوهش برآورد گردد .با توجه به باینري (صفر
و یک) بودن متغیر وابسته پژوهش در مدل پژوهش ،به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته میشود .لذا
در ادامه ،نتایج حاصل از برآوردهاي انجام شده تشریح می گردد .در همین راستا از نرمافزار  Eviews9براي تشخیص رابطه
موجود بین متغیرها استفاده شده است.

 -1-9براورد مدل
در این قسمت عوامل بررسی اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت مورد
برآورد قرار میگیرد ،براي این منظور از رابطه ذیل استفاده میگردد.
+

i

+ β1 DEPOSIT

i

+ β9 INCOME

i

+ β3 WORK

i

که درآن:
 : DEPOSITمیانگین حجم سپرده هاي تسهیالت گیرندگان
: AGEسن مشتریان حقیقی
 :WORKسابقه کار مشتریان حقیقی
 :INCOMEمتوسط درآمد ماهانه مشتري حقیقی
 : SECURITYمیزان وثایق
 :MOمعوق بودن تسهیالت (معوق=)7
 :OWNمالک یا موجر بودن (مستاجر=)7

نتایج برآورد تابع عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت به شرح ذیل است:
جدول  -6نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق
متغیر وابسته :معوق شدن تسهیالت مشتریان
روش تخمین :رگرسیون لوجیت  /تعداد مشاهدات192 :
خطاي استاندارد
ضریب
نماد
متغیرها

آماره z

سطح معناداري

میزان تسهیالت

LEAON

4.06E-08

3.62E-09

11.21407

0.0000

سن

AGE

-0.146628

0.326703

-0.44881

0.6536

سابقه کار

WORK

0.171588

0.327031

0.524686

0.5998

درآمد

INCOME

-1.49E-07

7.43E-08

-1.99840

0.0457

سپرده

DEPOSIT

-3.58E-08

1.31E-08

-2.73627

0.0062

-6.73E-05
6.026623
3.865686
21.95%
1180.058
0.0000

3.15E-05
1.948339
6.957329

-2.13499
3.093211
0.555628

0.0328
0.0020
0.5785

وثایق
ملکیت
عرض از مبدا
ضریب تعیین مک فادن
آماره LR
سطح معناداري (آماره )LR

SECURITY
OWN
C

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

MOi = α + β7 LEAON i + β6 AGE
β6SECURITYi + β7 OWN i +𝜺i

با توجه به نتایج مدل درسطح اطمینان  91درصد ودر نهایت در خوش بینانه ترین (سطح اطمینان  91درصد) حالت متغیرهاي
مبلغ تسهیالت دریافتی ،درآمد متوسط ماهانه ،وضعیت ملکیت ،میزان وثایق و متوسط سپرده بر روي احتمال معوق شدن تسهیالت
مشتریان بانک تجارت اثر معنا دار دارند ،بنحوي که:
 به ازاي یک میلیون ریال افزایش در میزان تسهیالت با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس بهنفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.1912واحد افزایش خواهد یافت.
1- Cointegration test
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به ازاي یک میلیون ریال افزایش در درآمد متوسط ماهانه با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم
شانس به نفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.799واحد کاهش خواهد یافت.
به ازاي مستاجر بودن نسبت به صاحب خانه بودن با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس به نفع
معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  2.162واحد افزایش خواهد یافت.
به ازاي یک میلیون ریال افزایش در میزان وثایق با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس به نفع
معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  2.13واحد کاهش خواهد یافت.
به ازاي یک میلیون ریال افزایش در متوسط سپرده قبل از تسهیالت با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط
لگاریتم شانس به نفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.1311واحد کاهش خواهد یافت.
مقدار آماره نسبت راستنمایی ( )LRدر سطح اطمینان  %91بیانگر معناداري کلی مدل پژوهش است .نتایج مربوط به
ضریب تعیین مک فادن نشان میدهد که تقریباً  %91.67تغییرات متغیر وابسته(معوق شدن تسهیالت) به وسیله
متغیرهاي مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده می شوند.

 -2-9خالصهی نتایج تحلیل
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک
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فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم

جدول  -7خالصه نتایج
شرح
درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار
دارد.
سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید

 -11نتیجه گیری
براساس فرضیه اول پژوهش انتظار میرود که درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی
بانک تجارت اثر منفی معنادار داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج
تخمین مدل ،در جدول ( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت دولتی مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی داري ضرایب برآوردي درآمد مشتریان می باشند .همچنین مقدار آماره نسبت
راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می
دهد که درآمد مشتریان بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش درآمد
مشتریان حقیقی ،احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان کاهش می یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج پژوهش خلیلی عراقی و
همکاران ( )7396مطابقت دارد.
براساس فرضیه دوم پژوهش انتظار می رود که داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
معناداري داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول
( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از
معنی داري ضرایب برآوردي مالکیت میباشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل مدل
برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که مالکیت بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با مالکیت احتمال معوق شدن تسهیالت کاهش می یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج
پژوهش آکر و گورس ( )7919داین و همکاران ( )7992دیویوست ( )6111مطابقت دارد.
براساس فرضیه سوم پژوهش انتظار می رود که سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر معناداري داشته
باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول ( )1-9ارائه گردیده
است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر سپرده مشتریان حقیقیمورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی
داري ضرایب برآوردي سپرده مشتریان حقیقیمی باشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل
مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق
شدن تسهیالت تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش سپرده مشتریان حقیقیاحتمال معوق شدن تسهیالت کاهش
می یابد.
براساس فرضیه چهارم پژوهش انتظار می رود که داشتن حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
معناداري داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول
( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از

معنی داري ضرایب برآوردي حجم وثایق مشتریان می باشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که
کل مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که حجم وثایق مشتریان بر احتمال
معوق شدن تسهیالت تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با حجم وثایق مشتریان احتمال معوق شدن تسهیالت کاهش می
یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج رودپشتی و لطیفی ( )7313تحقیق کارذبحی ( )7312جلیلی و همکاران ( )7319کریمی و
همکاران ( )7393جمشیدي و همکاران ( )7393مطابقت دارد.

 -11محدودیت های پژوهش

 -12پیشنهادهای پژوهش
در این بخش براساس نتایج و یافتههاي پژوهش ،دو دسته پیشنهاد مطرح می گردد .نخست ،پیشنهادهاي کاربردي که امید
میرود استفاده کنندگان و مدیران بانک را در امر تصمیم گیري در اعطاي تسهیالت یاري نماید و دوم ،پیشنهادهایی براي پژوهش
هاي آتی که میتواند راهنمایی براي پژوهشهاي بعدي درباره موضوع پژوهش باشد.

 -1-12پیشنهادهای کاربردی پژوهش
-

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف ،با محدودیت¬هایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف مورد نظر با
کندي همراه شود .پژوهش نیز به عنوان فرآیندي در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش ،از این امر مستثنی نیست .لذا در این
قسمت با ارائه محدودیتهاي پژوهش ،سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی
بیشتري عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادالنه¬اي داشته باشد .در این راستا محدودیت¬هاي پژوهش حاضر به
شرح زیر قابل ذکر است:
الف -پژوهش حاضر با استفاده از داده¬هاي بانک تجارت انجام شده است و سایر بانکها بدلیل محدودیت در جمع اوري
دادههاي آن ها آنها از جامعه آماري کنار گذاشته شده اند ،لذا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم به تمامی بانکها و موسسات مالی
را ندارد.
ب -عدم دسترسی به آمار برخی از متغیرها در دروه مورد بررسی مواجه بودیم ،بطور مثال تحصیالت تسهیالت گیرنده،
اطالعات در مورد اموال فعلی و داراییهاي تسهیالت گیرنده و نوع وثیقه ها در سامانه نرمافزاري بانک توسط بانکداران به طور
کامل وارد نشده و همچنین گزارش دریافتی از اعتبارات بانک نیز فاقد نوع وثیقه بوده است ،به همین دلیل از ارزش وثیقه که در
گزارش دادهها آورده شده استفاده شده است؛ بنابراین از محدودیت هاي تحقیق عدم دسترسی به برخی از آمار و اطالعات میباشد.

بانک تجارت جهت اعطاي تسهیالت و و کاهش ریسک اعتباري به مبلغ تسهیالت دریافتی ،متوسط درآمد ماهانه،
میزان سپرده ،میزان وثایق و وضعیت ملکیت تسهیالت گیرندگان توجه نماید.
شاخص هاي سن و میزان سابقه کار در اعطاي تسهیالت به جهت کاهش ریسک عدم باز پرداخت در نظر گرفته
نشوند چرا که با توجه به نتایج مدل الجیت تاثیر گذار تشخیص داده نشده اند.

 -2-12پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به منظور انجام پژوهش هاي آتی در ارتباط با این پژوهش ،موضوعات زیر پیشنهاد میشود:
 این تحقیق در سایر بانکها و موسسات اعتباري انجام شود بررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي(مانند تحریم هاي اقتصادي ،نرخ تورم ،نرخ بهره و  )...بر احتمال معوقشدن تسهیالت
 جهت شناسایی دقیق تر عوامل موثر بر عدم باز پرداخت تسهیالت تحقیقی در این زمینه با استفاده از روش AHPانجام شود.
 -جهت سنجش دقیق کارایی و بهره وري تسهیالت تحقیقی در این زمینه با استفاده از روش  DEAانجام شود.
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