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چكيده
اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل موثر بر ريسك اعتباری مشتريان و تدوين مدلي برای
سنجش آن در میان مشتريان حقوقي بانك رفاه انجام شده است .بدين منظور اطالعات
کیفي و مالي يك نمونه تصادفي  033تايي از مشترياني که در سالهای  1031و 1031
از شعب بانك رفاه در سراسر کشور تسهیالت اعتباری دريافت نمودهاند ،جمعآوری و با
بکارگیری روش رگرسیون الجیت عوامل موثر بر ريسك اعتباری مشتريان اين بانك برآورد
شده است .در اين الگو ابتدا  11متغیر توضیحي شامل متغیرهای کیفي و مالي به عنوان
عوامل تعیین کننده ريسك اعتباری مشتريان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای
مذکور با استفاده از نسبت درستنمايي ،در نهايت  5متغیر که اثر معنيداری بر ريسك
اعتباری مشتريان حقوقي داشتند ،انتخاب و مدل نهايي توسط آنها برازش شده است.
نتايج مطالعه نشان ميدهد که از اين  5متغیر ،متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب
در  6ماه گذشته) ،نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص) ،نسبت جاری
(دارايي جاری به بدهي جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چك برگشتي و نسبت مبلغ
معوق به دارايي جاری اثر مستقیم بر ريسك اعتباری دارند.
واژههای كليدی :رتبهبندی اعتباری ،ريسك اعتباری ،مدل الجیت ،بانك رفاه.
طبقهبندی G24 ،E51 ، D81:JEL
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 -1مقدمه
فرايند جهاني شددن و به تبع آن تشدديد رقابت موسدسات مالي و اقتصادی در بازارهای
محلي و جهاني ،روز به روز ضدرورت تقويت و اصالحات سیستمي را در بنگاههای مالي و
سدددرمايهای در سدددراسدددر دنیا افيايش ميدهد .از آنجا که سدددودآوری به عنوان يکي از
مهمترين اهداف در فعالیت واحدهای اقتصدددادی مطر و ارتبان تنگاتنگي با میيان انواع
ريسددك فعالیتهای متنوع مالي و بانکي دارد ،مديريت ريسددك به عنوان يك اولويت در
اصال و بهینه سازی ساز وکارهای بانکي در تمام دنیا به شمار ميرود.
باال بودن ذخاير و تسهیالت اعطايي سوخت شده و يا معوق بانك های کشور ،گويای عدم
وجود مدلهای مناسدب اندازهگیری ريسدك اعتباری و سددیستم های مديريت ريسك در
شدبکه بانکي است .در واقع ،يکي از مشکالت مهم بانكهای تجاری در ايران مسئله رتبه
بندی ريسدك� اسدت که ابيار اصلي در رربال1مشتريان و کاهش ريسك به حداقل است.
هدف اين تحقیق ارائه روشدددي کارآمد در تخمین ريسدددك قصدددور يا عدم بازپرداخت0
مشتريان است.
بررسددي صددورتهای مالي بانك رفاه نشددان ميدهد که طي سددالهای گذشددته مطالبات
مشددکو الوصددول اين بانك رقم قابل توجهي بوده اسددت .به طوری که در سددال 1031
مجموع مانده مطالبات سدررسدید گذشته ،معوق و مشکو الوصول به  11،313میلیارد
ريال رسید که برابر  16درصد کل مطالبات اين بانك بود (صورت سود و زيان بانك رفاه،
 .)1031رشددد اين نوع مطالبات را با بررسددي عوامل مدثر در ريسددك اعتباری ميتوان تا
حدودی کنترل نمود .با وجود اين که در سدال  1015با بکارگیری روش تحلیل سدلسله
مراتبي )AHP) 1عوامل موثر بر ريسدك اعتباری اين بانك توسدط کارشدناسان آن تعیین
شدده اسدت ،تا کنون روشهای آماری و اقتصدادسنجي در اين بانك جهت تعیین عوامل
موثر بر ريسددك اعتباری اسددتفاده نشددده اسددت .اين مطالعه برای اولین بار با اسددتفاده از
روشهای آماری به تعیین عوامل موثر بر ريسددك اعتباری بانك رفاه پرداخته اسددت .در
اين مطالعه به ارائه و بررسدي مدلهای متداول ريسدك عدم بازپرداخت ،شناسايي عوامل
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ريسك و اندازهگیری سهم هر يك از آنها در ريسك اعتباری مشتريان حقوقي 1و طراحي
مدل بهینه رتبهبندی مشدتريان حقوقي بانك رفاه پرداخته شده است .برای اين منظور با
اسدددتفاده از روشهای آماری و نمونهگیری از مشدددتريان حقوقي بانك رفاه ،و با تکیه بر
مطالعات پیشدین ،مناسبترين الگوی اندازهگیری ريسك و مهمترين متغیرهای موثر بر
آن تعیین ميشدود .در مرحله بعد با استفاده از مدل اقتصادسنجي الجیت 1احتمال عدم
بدازپرداخدت محداسدددبه ميگردد .در اين مدل اثر هر يك از متغیرهايي که منشدددا عدم
بازپرداخت هسدتند شناسايي و مورد تحلیل قرار ميگیرد .با استفاده از اين مدل ميتوان
مشدددتريدان را رتبهبندی کرد و در نهايت با توجه به اطالعات مشدددتری احتمال عدم باز
پرداخت وی را محاسبه نمود .روشهای تشخیص مدل مناسب ،با استفاده از معیار نسبت
درستنمايي )LR( 0و  R2مك فادن 1خواهد بود و آزمون برون نمونهای نیي انجام ميشود.
سددازماندهي اين مطالعه به اين شددکل اسددت که ابتدا مباني نظری و تعاريف ارائه خواهد
شدد ،سدپس بع دي از الگوهای اندازهگیری ريسك اعتباری و مطالعات پیشین خارجي و
داخلي مرور خواهد شد و در نهايت تخمین و تجييه و تحلیل مدل انجام ميشود.

 -2ادبيات موضوع
ريسك در لغت به مفهوم امکان يا احتمال بروز خطر يا روبرو شدن با خطر ،صدمه ديدن،
خسارت ديدن ،کاهش درآمد و زيان ديدن است .در کتاب فرهنگ مديريت رهنما (عباس
ييدی )1011 ،عنوان شده که ريسك عبارت است از هرچیيی که حال يا آينده دارايي يا
توان کسب درآمد شرکت ،موسسه يا سازماني را تهديد ميکند .وستون 5و بريگام6
( )1330عنوان نمودهاند که ريسك يك دارايي عبارت است از تغییر احتمالي بازده آتي
ناشي از آن دارايي .بنابراين ،ريسك ،هم احتمال سود و هم احتمال زيان را در بر ميگیرد.
لذا ،با توجه به مجموعه تعاريف فوق ،ميتوان ريسك را احتمال تغییر در ميايا و منافع
پیشبیني شده برای يك تصمیم ،يك واقعه و يا يك حالت در آينده تعريف کرد .ميتوان
 1شخصیت حقوقي عبارت از مجموعه اموال يا اشخاص است که برای تحقق هدفي معین و مطابق ضوابط يا تشريفات
خاصي شکل يافته و صالحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد.
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عنوان کرد که تمامي تعاريف ريسك برای بیان موقعیتهايي ارائه شدهاند که سه عامل
مشتر شامل احتمال (عدم اطمینان به تغییرات) ،تغییر(هرگونه کاهش يا افيايش در
منافع) و تصمیم ،واقعه يا حالت (ارادی و ریر ارادی بودن شرايط عدم اطمینان )1را
ميتوان در آنها مشاهده کرد .ريسك در مواقعي مطر ميشود که نتايج عمل بیش از يك
حالت بوده و تا زمان حصول و ملموس شدن نتايج ،دقیقاً مشخص نیست که کدام نتیجه
واقع خواهد شد .مشخصه ديگر موقعیت ريسکي اين است که حداقل يکي از نتايج
ممکنالوقوع مي تواند پیامدهای نامطلوبي را به همراه داشته باشد .به عبارت ديگر عدم
اطمینان و قرار گرفتن در معرض آن از مهمترين مشخصههای تشکیل دهنده انواع
ريسكها مي باشد .در مواردی ،نتايج يك واقعه کامالً نامشخص است و در موارد ديگر با
فرض مشخص بودن شقوق مختلف بر مبنای تجربه و اطالعات ،نتايج مورد انتظار برآورد
ميشود .تعريف کلي ريسك در سیستمهای مالي عبارت است از نوسان در درآمد و احتمال
زياندهي و يا کاهش بازدهي از حد انتظاری که به صورت بالقوه قابلیت کمي شدن را
دارد (گالنتي.)1330 ،1
يکي از مهمترين انواع ريسك در سیستمهای مالي ،ريسك اعتباری است .اگر اعتبار انتظار
دريافت اصل و فرع وامهای پرداخت شده تعريف شود ،در اين صورت ريسك اعتباری در
تفسیر عام ،احتمال عدم برآورد اين انتظار (مقداری که به صورت بالقوه قابلیت کمي شدن
را دارد) است .بازگشت يا عدم بازگشت تسهیالت اعطايي به متقاضیان روشن نیست و
نميتوان مشخص نمود که وام گیرنده توان پرداخت تعهدات خود را خواهد داشت يا به
داليل مختلف از اين کار سر باز خواهد زد ،در چنین معاملهای اوالً اعتبار دهنده با هر سه
پیش شرن وجود ريسك مواجه است و ثانیاً ريسك بدواً ماهیتي شرطي و سودجويانه
دارد ،چرا که اين عمل ميتواند برای وام دهنده مت من منفعت و يا زيان باشد .از سوی
ديگر برخي از عوامل تصادفي خارج از کنترل وامگیرنده و وامدهنده وجود دارد .بنابراين،
اين نوع معامالت در معرض ريسكهای حقیقي نیي قرار ميگیرند (اشرو .)1331،0
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 -1-2الگوهای اندازهگيری ريسك اعتباری در مطالعات خارجي
طراحي مدلي برای اندازهگیری و درجهبندی ريسك اعتباری برای نخستین بار در سال
 1333توسط جان مودی 1بر روی اوراق قرضه انجام شد (گالنتي .)1330 ،1مشابهت زياد
تسهیالت اعتباری بانكها به اوراق قرضه باعث شد تا درجهبندی ريسك اعتباری بانكها
يعني اندازهگیری ريسك عدم بازپرداخت اصل و بهره وامها از سوی برخي از پژوهشگران
مورد توجه قرار گیرد .نخستین مدل به کار رفته برای تعیین ورشکستگي شرکتها مدل
رگرسیون لجستیك 0چند متغیره بوده که توسط بي ور )1366( 1ارائه شد .بعدها از اين
مدل برای اندازهگیری ريسك اعتباری اوراق قرضه منتشره شرکتها استفاده شد.
يکي ديگر از نخستین مطالعات در زمینه اندازهگیری ريسك اعتباری اوراق قرضه
شرکتها ،با استفاده از مدل نمرهدهي چند متغیره ،توسط آلتمن )1361( 5انجام گرفت
که به مدل نمره  Zشهرت يافته است .مدل نمره  Zآلتمن يك مدل تحلیل ممیيی است
که با استفاده از مقادير نسبتهای مالي مهم ميکوشد تا شرکتهايي را که دارای
ورشکستگي مالي هستند و شرکتهايي که دارای ورشکستگي مالي نیستند ،را از هم تمیي
دهد .با توجه به اينکه عمدتاً عدم بازپرداخت وام مربون به شرکتهايي است که در آينده
دچار ورشکستگي مالي خواهند شد ،امکان پیشبیني ريسك اعتباری با استفاده از اين
مدل امکانپذير خواهد بود.آلتمن برای رسیدن به مدل ياد شده از میان 11متغیر
(نسبتهای مالي) پس از انجام تحلیل ممیيی 6پنج متغیر را انتخاب کرده که ترکیب و
ارتبان اين پنج متغیر در مدل  Zآلتمن برای پیشبیني نمره اعتباری وام گیرنده به شکل
 Z =1/1X1+1/1X1+0/0X0+3/6X1+3/333X5برآورد شده است که در آن:
 :X1نسبت سرمايه در گردش به کل داراييهای مشتری مورد نظر،
 :X2نسبت سود انباشته به کل داراييهای مشتری مورد نظر،
 :X3نسبت سود از بهره و مالیات به کل داراييهای مشتری مورد نظر،
 :X4نسبت ارزش بازار سرمايه به ارزش دفتری کل بدهيهای مشتری مورد نظر،
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 :X5نسبت فروش به کل داراييهای مشتری مورد نظر.
هر چه میيان  Zباالتر باشد ،طبقه ريسك عدم بازپرداخت وام گیرنده پايینتر خواهد بود.
بنابراين مقدار پايین يا منفي شاخص  Zبیانگر اين است که وامگیرنده از نظر ريسك عدم
بازپرداخت در طبقه بااليي قرار خواهد داشت .آلتمن با بررسيهای انجام شده دريافت که
حد پايین ( 1/11طبقه ورشکسته) و حد باالی ( 1/33طبقه ریر ورشکسته) مقادير بحراني
بهینه هستند .نمرههای پايین تر از  1/11نشان دهنده شرکتهايي است که پیشبیني
ميشود در آينده ورشکسته شوند و نمرههای باالتر از  1/33نشان دهنده شرکتهايي است
که در آينده مشکلي از لحاظ بازپرداخت وامهای دريافتي خود نخواهند داشت .آلتمن
مدل طراحي شده خود را در کشورهای گوناگون مورد آزمون قرار داد و مشخص شد که
پیشبینيهای اين مدل در بیش از  15درصد موارد درست است (کوتته و همکاران،1
 .)1331ساندرز و آلن )1331(1از اين مدل برای پیشبیني ريسك اعتباری شرکتهايي
که از بانكها وام دريافت کرده بودند استفاده کردند و با بررسيهای صورت گرفته مشخص
شد که اين مدل برای پیش بیني ريسك اعتباری از قدرت بااليي برخوردار است.
از مطالعات مهم ديگری که در زمینه اندازهگیری ريسك اعتباری انجام گرفته است ميتوان
به المر و بروفسکي )1311( 0اشاره کرد .آنها برای پیشبیني توانايي بازپرداخت وامها ،از
مدل شبکههای عصبي چند اليه پرسپترون استفاده کرده و با مقايسه نتايج مدل شبکههای
عصبي پرسپترون و مدل  Zآلتمن متوجه شدند که قدرت پیش بیني مدل پرسپترون
بیشتر از مدلهای نمرهدهي اعتباری است .از جمله مطالعات ديگری که در زمینه طراحي
مدل اندازهگیری ريسك اعتباری انجام گرفته است ميتوان به مورگان )1331( 1برای
طراحي مدل اعتبارسنجي و تريسي )1331( 5برای طراحي مدل ارزش در معرض ريسك6
جهت برآورد تابع چگالي احتمال عدم بازپرداخت اشاره کرد .دسايي و همکاران)1336( 1
به بررسي تواناييهای شبکههای عصبي و تکنیكهای آماری متداول نظیر آنالیي ممیيی
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خطي 1و آنالیي رگرسیون خطي در ساخت مدلهای امتیازدهي اعتباری ،پرداختهاند.
همچنین وست )1333( 1به بررسي مدلهای کمي که به طور معمول در صنعت اعتباری
مورد استفاده قرار ميگیرند پرداخت .نتايج حاصله بیانگر اين بود که شبکههای عصبي
قادر به بهبود دقت امتیازدهي ميباشند .آنها همچنین بیان نمودند که آنالیي رگرسیون
خطي جايگيين بسیار خوبي برای شبکههای عصبي است در حالیکه درخت تصمیم 0و
آنالیي ممیيی خطي نتايج رضايت بخشي ايجاد نکردهاند .بريانت )1331( 1جهت بکارگیری
سیستم خبره ارزيابي وامهای کشاورزی ،لي و همکاران )1331( 5برای ادرام شبکه عصبي
و تجييه و تحلیل ممیيی ،لي و چن )1335( 6برای طراحي مدل رتبهبندی اعتباری دو
مرحلهای مرکب و عبدو و همکاران )1331( 1برای مقايسه شبکههای عصبي و تکنیكهای
سنتي معمول اشاره نمود .خالصهای از پژوهشهای اخیر در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1خالصهای از جديدترين مطالعات انجام شده در زمينه ريسك اعتباری
رديف
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 -2-2برخي از مطالعات انجام شده در بانكهای ايران
در سدال  1015مدلي برای رتبهبندی اعتباری مشتريان بانك رفاه توسط کارشناسان اين
بانك طراحي شددد که در نهايت از بین  01متغیر اولیه به دلیل عدم وجود اطالعات کافي
 13متغیر انتخاب شدد و با اسدتفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي( )AHPدرجه اهمیت
هريك از اين معیارها مشدخص شدد .در اين روش بر اساس ااهار نظر  11نفر کارشناس
خبره بانك رفاه که درجه اهمیت نظر همه آنها يکسدان در نظر گرفته شده است ،اولويت
شداخصها مشدخص شدده اسدت .در جدول نرمال شده اولويت گيينهها ،محاسبه شده و
درجه اهمیت (ضدريب هر شداخص) از  133به دست مي آيد (مجموع ضرايب برابر 133
ميشددود) .جدول نهايي معیارها و ضددرايب آنها ،به دسددت آمده از اين روش ،در جدول
شدماره ( ) 1آمده است .بر اساس نتیجه نهايي مطالعه ،از ديدگاه کارشناسان خبره بانك
رفاه به ترتیب اولويت (بر اسدداس ضددريب نهايي به دسددت آمده) نحوه ايفای تعهدات به
بانك ،میانگین شدش ماهه حسابهای نيد بانك ،نوع وثیقه قابل ارائه ،مبلغ بدهي معوق
موجود ،مدت فعالیت در محل ،وضددعیت محل فعالیت از لحاظ نوع تصددرف ،میيان بدهي
به بانك ،تعداد چكهای برگشدتي که رفع سدو اثر شدده ،تعداد چکهای برگشتي موجود،
سابقه اشتغال در حرفه ،میيان سابقه فعالیت در شعبه ،میيان حسن شهرت و خوشنامي،
شش نسبت مالي (با ضريب يکسان) شامل نسبت جاری ،نسبت آني ،نسبت بازده فروش،
نسدبت مالکانه ،نسدبت بدهي ،نسدبت ارزش ويژه و وجود و يا عدم وجود ارتبان بین نوع
فعالیت و رشددته تحصددیلي مديران شددرکت مهمترين عوامل موثر بر ريسددك اعتباری
تشدخیص داده شدده است (گيارش داخلي اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه.)1016 ،
شدايان ذکر اسدت که در مدل بانك رفاه ،بر اسداس نظرات کارشدناسدان خبره به صورت
نظری و ذهني به هر يك از شداخص ها ضدريبي اختصاص داده شده است در صورتي که
در مدل برآورد شدده در مطالعه حاضدر ،بر اساس اعداد کمي وکیفي مربون به مشتريان
تخمین انجام و شاخصها مشخص شده است.
عرب مدازار و رويین تن ( )1015در مطالعه ديگری با هدف شدددناسدددايي عوامل موثر و
تدوين مدلي برای سددنجش ريسددك اعتباری مشددتريان حقوقي بانك کشدداورزی به روش
«رگرسدیون الجیت» انجام شده است .در اين تحقیق پس از بررسي پروندههای اعتباری،
شدامل يك نمونه تصدادفي 133تايي از شدرکتهايي که طي سالهای  1011تا  1010از
شعب بانك کشاورزی استان تهران تسهیالت اعتباری دريافت نمودهاند ،از بین متغیرهای
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موجود با اسددتفاده از تحلیل رگرسددیون الجیت ،در نهايت  11متغیر که اثر معنيداری بر
ريسدددك اعتباری و تفکیك بین اين دو گروه از مشدددتريان خوش حسددداب و بدحسددداب
داشدتند ،انتخاب و مدل نهايي به وسیله آنها برازش شده است .برخي از متغیرهای نهايي
به دسددت آمده در اين تحقیق عبارتند از :سددابقه همکاری با بانك ،سددابقه داشددتن بدهي
معوق ،مبلغ وام ،معدل حسددداب ،گردش حسددداب بدهکار ،گردش حسددداب بسدددتانکار،
داراييهای جاری ،بستانکاران ،بدهي بانکها ،بدهي کل و نسبتهای مالي.
سلیماني امیری ( )1011برای بررسي کارکرد مدل  Zآلتمن در بازار ايران ،ريسك
ورشکستگي شرکت ها را با استفاده از مدل ياد شده مورد بررسي قرار داده است .ذکاوت
( )1011مدلهای ريسك اعتباری مشتريان حقوقي بانك توسعه صادرات ايران را با
استفاده از شاخصها و نسبت های مالي و با الهام گرفتن از مدل آلتمن از روش تحلیل
ممیيی و رگرسیون لجستیك استخراج نمود .منصوری ( )1011به طراحي وتبیین مدل
رياضي تخصیص تسهیالت بانکي با رويکرد مدلهای کالسیك و شبکه عصبي پرداخت.
از ديگر مطالعات جهت پیشبیني ريسك ورشکستگي مالي شرکتها ،ميتوان به پژوهشي
که توسط فال پور ( ) 1010صورت گرفته ،اشاره نمود .روش مورد استفاده در اين
پژوهش ،روش تحلیل همبستگي بوده است .در اين پژوهش مدل تحلیل ممیيی چندگانه
و شبکههای عصبي برای پیشبیني ورشکستگي شرکتهای بورس ،مورد بررسي
قرارگرفت .تهراني و فال شمس ( )1011جهت طراحي و تبیین مدل ريسك اعتباری در
نظام بانکي کشور از مدل شبکه عصبي و الجیت استفاده نمودهاند .شیرينبخش و همکاران
( )1033نیي مطالعه ديگری در اين زمینه انجام دادهاند .در اين مطالعه از روش الجیت و
با استفاده از نمونه تصادفي  003تايي از مشتريان حقوقي بانك ،عوامل موثر بر احتمال
عدم بازپرداخت تسهیالت اعتباری بانك توسعه صادرات ايران شناسايي شده است که اين
عوامل عبارتند از :نسبت جريان نقدينگي به بدهي کل ،نسبت گردش داراييها ،نسبت
جاری ،نسبت نقدی ،نسبت جريان نقدی آزاد ،نسبت کل بدهيها و نسبت بدهي جاری
به ارزش ويژه .از مطالعات ديگری که با روش الجیت انجام گرفته میرزايي و همکاران
( )1033در بانك ملي ميباشد .با مرور مطالعات فوق ،ميتوان متغیرهای موثر بر ريسك
اعتباری را مطابق جدول ( )1طبقهبندی نمود.
همانطور که مشاهده شد روشهای گستردهای در حوزه های رياضي ،آمار ،اقتصاد سنجي
و پژوهش عملیاتي هم چون برنامهرييی رياضي ،شبیهسازی احتمالي و قطعي ،شبکههای
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عصددبي مصددنوعي ،تحلیل بقاح ،تحلیل ممیيی ،تحلیل الجیت و تحلیل پروبیت 1و نظريه
بازیها برای اندازهگیری دقیق ريسددك اعتباری مورد اسددتفاده قرار گرفتهاند .امروزه در
بیشتر بانكهای معتبر جهان از يك يا چند مدل ،برای اندازهگیری ريسك اعتباری وامها
و ساير ابيارهای بدهي استفاده ميشود.
مدل الجیت يکي از رايجترين مدلهای بکار رفته درتحلیل ريسدك اعتباری است .مييت
مدل الجیت نسدبت به سدايرمدلهای مورد استفاده دراين است که رگرسیون لجستیك
در مواردی که متغیر پاسددخ فقط دوحالت (صددفر و يك) به خود ميگیرد ،ميتواند مورد
اسدتفاده قرار بگیرد .همچنین در رگرسدیون لجستیك محدوديت نرمال بودن متغیرهای
مستقل و برابری واريانس های دو گروه وجود ندارد .در اين مدل کافي است بدانیم پديده
مورد نظر اتفاق افتاده اسدت يا خیر .به طور ماال شرکت به تعهدش در موعد مقرر عمل
کرده اسدت يا خیر .در اينصدورت مي توان از يك متغیر وابسته گسسته مانند صفر و يك
برای نشان دادن پديده مذکوراستفاده نمود.
جدول ( :)2خالصه نتايج برخي از مطالعات انجام شده در بانكهای ايران
نمونه (روش)

عوامل موثر بر ريسك اعتباری به دست آمده از مطالعه

بانك رفاه
()AHP

نحوه ايفای تعهدات به بانك ،میانگین شش ماهه حسابهای نيد بانك ،نوع وثیقه
قابل ارائه ،مبلغ بدهي معوق موجود ،مدت فعالیت در محل ،وضعیت محل فعالیت
از لحاظ نوع تصرف ،میيان بدهي به بانك ،تعداد چكهای برگشتي که رفع سو اثر
شده ،تعداد چکهای برگشتي موجود ،سابقه اشتغال در حرفه ،میيان سابقه فعالیت
در شعبه ،میيان حسن شهرت و خوشنامي ،شش نسبت مالي شامل نسبت جاری،
نسبت آني ،نسبت بازده فروش ،نسبت مالکانه ،نسبت بدهي ،نسبت ارزش ويژه.

بانك کشاورزی
(الجیت)

سابقه همکاری با بانك ،سابقه داشتن بدهي معوق ،مبلغ وام ،معدل حساب ،گردش
حساب بدهکار ،گردش حساب بستانکار ،داراييهای جاری ،بستانکاران ،بدهي
بانکها ،بدهي کل و نسبتهای مالي.

بانك توسعه
صادرات ايران
(الجیت)

نسبت جريان نقدينگي به بدهي کل ،نسبت گردش داراييها ،نسبت جاری ،نسبت
نقدی ،نسبت جريان نقدی آزاد ،نسبت کل بدهيها ،نسبت بدهي جاری به ارزش
ويژه.

بانك ملي،
شعب تهران
(الجیت)

نوع فعالیت شرکت ،نوع قرارداد ،مبلغ تسهیالت ،نوع تسهیالت ،تعداد حساب بانکي،
نسبت ارزش وثیقه به ارزش تسهیالت ،سابقه همکاری با بانك ملي ،سابقه داشتن
بدهي به شبکه بانکي ،نسبت آني ،نسبت گردش کل داراييها ،نسبت مالکانه

Logit & probit

1

فصلنامه نظريههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /1بهار 1031

11

-3روششناسي تحقيق
در اين تحقیق ،شکل کلي مدل پیشنهادی برای برآورد ريسك اعتباری مشتريان حقوقي
بانك رفاه به صورت زير است:
)Y = F (X1, X2, X3, ú, Xn
()1
که در آن  Yمتغیر پاسدخ و تعیین کننده وضدعیت متقاضي اعتبار است که از خصوصیت
گسدسته برخوردار است متغیر  Yمقدار صفر ( )3برای مشتريان خوش حساب و يك ()1
برای مشدتريان بدحسداب اختیار ميکند .مشدتريان خوش حسداب ،گروهي از مشددتريان
بانك ميباشدند که نسدبت به تسدويه به موقع تعهدات خود قبل از سررسید اقسان اقدام
ميکنند و مشدتريان بدحسداب ،گروهي اسدت که تعهدات تسهیالت دريافتي را به موقع
انجدام نميدهندد .متغیرهدای مسدددتقدل (Xهدا) متغیرهدايي هسدددتند که جهت آزمون
تاثیرگذاری يا عدم تاثیرگذاری بر  ،Yوارد مدل ميشددوند و بسددته به نوع متغیر ،شددامل
متغیرهای کیفي ،کمي ،گسسته و پیوسته ميباشند.
ابتدا الگوی فوق با متغیرهای متعدد و با اسدددتفاده از اطالعات تمامي مشدددتريان برآورد
ميشدود و سدپس با انجام آزمونهای معنيداری ،متغیرهای مستقل مناسب شناسايي و
مددل نهدايي تعیین مي شدددود .پس از آن بدا برآورد الگوی نهدايي که شدددامل مهمترين
متغیرهای مسدتقل است ،يك معادله برای سنجش ريسك اعتباری هر مشتری به دست
ميآيد ،بطوريکه با قرار دادن اطالعات مربون به هر مشتری در درون اين الگو و محاسبه
امتیاز وی (که بین 3و 1اسدت) و همچنین مقايسه امتیاز مشتری با «حد آستانه قبولي»
بانك نسددبت به پذيرش يا عدم پذيرش درخواسددتهای اعتبار تصددمیمگیری ميشددود .با
توجه به تعريف  Yدر الگوی فوق ،با افيايش امتیاز میيان ريسك اعتباری مشتری افيايش
مييابد .بنابراين اگر امتیاز مشددتری کمتر از حد آسددتانه بود ،متقاضددي درطبقه «خوب»
دستهبندی ميشود و در ریر اين صورت در طبقه «بد» قرار ميگیرد .اين طبقهبندی که
مبتني بر امتیازهای حاصدددل از مدل اسدددت ،ميتواند دو نوع هيينه از بابت طبقه بندی
اشدتباه را به بانك تحمیل نمايد نخسدت خطای نوع اول (ريسك اعتباری) به طوری که
يك متقاضددي «بد» به اشددتباه در گروه «خوب» قرار گیرد .دوم خطای نوع دوم (ريسددك
تجاری) و آن زماني اسددت که يك متقاضددي «خوب» به اشددتباه در گروه «بد» قرار گیرد.
خطای نوع اول ( قرار گرفتن يك متقاضددي «بد» در گروه «خوب») پیامدهای ناگوارتری
نسددبت به خطای نوع دوم (قرار گرفتن يك متقاضددي «خوب» در گروه «بد») به دنبال
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دارد .بدا توجه به اين که متغیر ( Yمتغیر وابسدددته) مقادير صدددفر و يك اختیار ميکند،
بايسددتي از يکي از مدلهای باينری برای برآورد الگوی فوق اسددتفاده کرد .در اين مطالعه
از روش الجیت برای تخمین و تحلیل ضدرايب اسدتفاده شده است .در اين الگو دو حالت
وجود دارد که يکي وقوع و ديگری عدم وقوع يك رويداد معین اسدت .اگر  yنشان دهنده
رويدداد مورد نظر و  Xمتغیر مسدددتقدل موثر بر وقوع اين رويدداد بداشدددد به طوری که
𝑖𝑥  𝑦𝑖 = β1 + β2آنگاه احتمال وقوع پديدة مورد نظر (در اينجا قصور در پرداخت)P ،
به صورت زير تعريف ميشود (گجراتي:)1010 ،
( )1

1

) 𝑖𝑥 1+𝑒 −( β1 + β2

= ) 𝑖𝑥 ⃓ 𝑃𝑖 = 𝐸(𝑦 = 1

که  eپايه لگاريتم طبیعي است .رابطه ( )0را ميتوان به صورت زير بازنويسي کرد:
1

𝑃𝑖 = 1+e− Zi

()0

که  Zi = β1 + β2 xiاسددت .معادل( ( )0تحت عنوان تابع توزيع تجمعي الجیسددتیك
معروف شددده اسددت .در اين معادله ،همچنانکه  Ziبین  −áو  +áتغییر ميکند 𝑃𝑖 ،بین
 3و  1مقادير خود را اختیار خواهد کرد 𝑃𝑖 .به صورت ریرخطي به 𝑖𝑍 (يعني 𝑖𝑋) مربون
است .احتمال عدم قصور پرداخت نیي از رابط( زير بدست ميآيد:
1

𝑖𝑍 𝑒�− 𝑃𝑖 = 1+

()1
بنابراين داريم:
()5

𝑖𝑍 𝑒1+

𝑖𝑍 𝑒 = 𝑖𝑍 = 1+𝑒 −

با لگاريتم گیری از طرفین اين معادله رابطه زير حاصل ميشود:
( )6

𝑖𝑃
𝑖𝑃1−

𝑃

𝑖𝑥 𝐿𝑖 = Ln (1−𝑃𝑖 ) = 𝑍𝑖 = β1 + β2
𝑖

( Lلگاريتم نسبت شانس) به نام تابع الجیت معروف است و نه تنها بر حسب  X iبلکه بر
حسب پارامترها نیي خطي است و مقدار آن پس از برآورد ضرايب از روش حداکار
درستنمايي به دست ميآيد.
برخي از ويژگيهای اين مدل عبارتند از:
� .همچندانکده  Pبین  3و ( 1يعني 𝑍 بین  −áو  ) +áنوسدددان ميکند L ،الجیت از
 −áتا  +áتغییر ميکند .يعني اگر چه احتمال (برحسب ضرورت) بین صفر و يك قرار
ميگیرد اما مدلهای الجیت در اين فاصله محدود نیستند.
� .گرچه  Lبر حسب  Xخطي است اما خود اين احتمالها اين طور نیستند.
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( β2 .0ضريب زاويه) میيان تغییر در  Lرا به ازاح يك واحد تغییر در  xيا به عبارت ديگر
میيان تغییر در لگاريتم شدددانس به نفع قصدددور در پرداخت را به ازاح يك واحد تغییر در
متغیر مستقل اندازه ميگیرد.
در مدل الجیت اثر يك واحد تغییر در X1بر احتمال وقوع پیشامد مورد نظر ( )Y=1با
نام اثر نهايي از رابطه زير بهدست ميآيد:
/
∂ P
) exp( β X
() 1
= ME
= = f ( β / �) β
×β
1

(1 + exp( β / X )) 2

1

∂ X1

بنابراين در اين الگو مقدار تغییر در احتمال ،به احتمال اولیه و در نتیجه ارزشهای ابتدايي
همه متغیرهای مستقل و ضرايب بستگي دارد .به طور ماال اگر اثر نهايي متغیر  X1برابر
( ) -3/5باشد ،يعني يك واحد افيايش در اين متغیر احتمال وقوع پديده مورد نظر را 53
درصد کاهش ميدهد.
در اين مطدالعده بدا توجده به ادبیات موضدددوع ،در مرحله نخسدددت  11متغیر به عنوان
متغیرهای توضیحي يا مستقل انتخاب شدند که ميتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد.
الف -متغیرهای کیفي و مالي :پارامترهايي که هر يك از مشتريان برای دريافت تسهیالت
به بانك ارائه مي دهند و در پرونده اعتباری آنها موجود است:
 نوع فعالیت شددرکت شددامل چهار گروه صددنعتي ،کشدداورزی ،سدداختماني ،خدماتي وبازرگاني ،که با استفاده از تعريف متغیر مجازی وارد مدل شده است.
 نوع ت ددمین در چهار حالت تعهدی ،وثیقهای ،اسددناد و اوراق بهادار که با اسددتفاده ازتعريف متغیر مجازی وارد مدل شده است.
 سابقه داشتن بدهي معوق قبلي به بانك (متغیر مجازی صفر و يك). معدل گردش حسداب که برابر میانگین گردش 6ماهه حسدابهای شرکت نيد بانك بهريال است.
 مبلغ وام درخواستي شرکت به ريال. تعداد چك برگشتي که از استعالم وضعیت حساب شرکت به دست ميآيد به تعداد داراييهای جاری ،مستخرج از صورتهای مالي شرکت به ريال. داراييهای ثابت ،مستخرج از صورتهای مالي شرکت به ريال. بدهي به بانكها به ريال (اسناد پرداختي به بانكها). بدهي جاری به ريال (صورتهای مالي شرکت). -سرمايه شرکت به ريال (صورتهای مالي شرکت).

04

الگوسازی سنجش ريسك اعتباری مشتريان...

ب -نسدبتهای مالي :شامل برخي از نسبتهای مالي که روی ريسك اعتباری اثر ميگذارد
و ارلب در تحقیقات مالي استفاده ميشوند (همه پیوسته و به درصد وارد مدل شدهاند):
 نسدبت جاری ،نسدبت داراييهای جاری به بدهيهای جاری که نشان دهنده قابلیتنقد شوندگي داراييهای شرکت و توانايي شرکت در عمل به تعهدهای خويش است.
 نسددبت آني ،نسبت آني از تقسیم داراييهای آني بر بدهيهای جاری به دست ميآيد ومانند نسدبت جاری است ولي به منظور برآوردی بهتر از توانايي شرکت ،موجودی کاال و
ديگر داراييهای که قدرت نقدشوندگي کمتری دارند از داراييها حذف شده است.
 نسبت مبلغ معوق به دارايي جاری. نسبت بازده فروش ،ايننسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست ميآيد. نسبت دارايي جاری ،که برابر نسبت سود دارايي جاری به کل دارايي است. نسبت بدهي :اين نسبت از تقسیم جمع بدهيها به جمع داراييها به دست ميآيد.جامع( آماری اين تحقیق ،کلی( مشدتريان حقوقي در سط شعب بانك رفاه در کل کشور
هسدتند که تسهیالت اعتباری دريافت نمودهاند .برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران
و با فرض عدم اطالع از حجم جامعه از فرمول زير استفاده شده است:
𝑞𝑝 𝑍2𝑑2

=n

() 1
با در نظر گرفتن خطای  3/35و ضددريب اطمینان  )Z=1/36( 3/35حداقل حجم نمونه
 011به دسدددت ميآيد که در اين مطالعه حجم نمونه بیش از اين تعداد اسدددت (.)133
اطالعات کمي و مالي  133پرونده مربون به وام گیرندگان از مناطق شمال ،جنوب ،ررب،
شددرق و مرکي کشددور از پايگاه داده بانك رفاه جمعآوری و اطالعات  133پرونده که در
سدالهای 31و  31از بانك رفاه تسدهیالت دريافت نمودهاند ،استفاده شد .از اين مجموعه،
اطالعات  033مشددتری حقوقي به صددورت تصددادفي برای طراحي مدل و شددناسددايي
متغیرهای مدثر اسدتفاده گرديد و اطالعات  133مشدتری (يك سوم نمونه) نیي به منظور
بررسدي کارآيي و قدرت پیشبیني به عنوان دادههای شاهد استفاده شد تا پس از برآورد
پارامترهای مدل ،متغیر وابسدته اين گروه هم برآورد و با نتايج واقعي مقايسه شود .از اين
نمونه  033تايي 53 ،مورد خوش حساب و  111مورد جيح مشتريان بدحساب بودند.
 -4تخمين و تجزيه و تحليل الگو
با اسدتفاده از نمونه 033تايي ،اطالعات کلیه متغیرهای انتخاب شده وارد مدل شده و به
منظور دسدتیابي به مدل بهینه اعتبارسنجي شدند .در مدل های برآورد شده معني داری
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ضدريب و معنيداری کل رگرسیون با استفاده از آماره ( LRنسبت درستنمايي) در سط
 35درصددد و عدم وجود هم خطي بین متغیرها بررسددي شددد .در نهايت متغیرهايي که
رابطه معنيداری با متغیر وابسدته داشدتند و حداکار اختالف را بین دو گروه از مشتريان
ايجاد نمودند ،اين متغیرها عبارتند از:
 :X1میانگین موجودی (معدل حساب در  6ماه گذشته)
 :X2تعداد چك برگشتي
 :X3نسبت مبلغ معوق به دارايي جاری
 :X4نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)
 :X5نسبت جاری (دارايي جاری به بدهي جاری)
در جدول شماره ( )0نتايج تخمین الگو با استفاده از اين متغیرها ارائه شده است.
جدول ( :)3تخمين مدل الجيت
نام متغیر

ضريب

t

انحراف
معیار

Prob.

اثر نهايي

عرض از مبدا

1/133

1/51

1/113

3/3111

معدل حساب

-1/11E-31

-5/511E-13

چك برگشتي

3/615

1/00

3/111

3/3133

3/3111

مبلغ معوق به دارايي
جاری

3/361

1/33

3/315

3/3331

3/33161

نسبت بازده فروش

-3/506

-1/11

3/113

3/3111

-3/310

نسبت جاری

- 3/111

-1/55

3/13

3/3131

-3/3133

5/61E-33 - 1/11

3/3110

آزمون نسبت درستنمايي ،106/33 :ضريب تعیین مكفادن3/13 :
منبع :يافتههای تحقیق

تمامي متغیرها در سط  %5معنيدار هستند .بنابراين شکل نهايي تابع الجیت يا لگاريتم
احتمال قصور در بازپرداخت به احتمال عدم قصور در بازپرداخت به صورت زير است:
=4/501077-0/28e-8X1/447554+0X1/142420+2X-3

P
)
1−P

(L

1/737031X1/488004-4X
)�(
با اسدددتفاده از رابطه ( )0و با انجام عملیات سددداده رياضدددي مقدار ( pاحتمال عدم باز

پرداخت) بر حسددب  zبدسددت ميآيد .به طوری که با جايگذاری  zاز رابطه ( )1در رابطه
( )0عبارت زير حاصل ميشود:
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الگوسازی سنجش ريسك اعتباری مشتريان...
1
)1+e-(4.790955−1.28e−8X1+0.645774X2+0.062429X3−0.535930X4−0.488196X5

= Pi

در مدل الجیت ضرايب برآورد شده اولیه فقط جهت تاثیر متغیرهای توضیحي را روی
احتمال وقوع متغیر وابسته نشان ميدهند و تفسیر اقتصادی ندارند .برای برآورد میيان
تاثیر از اثرات نهايي استفاده ميشود .بنابراين ،تفسیر ضرايب متغیرها به شر زير است:
 -1معدل حساب :ضريب معدل حساب نشان ميدهد که اين متغیر ،ريسك اعتباری
شرکت را به طور معکوس متأثر ميسازد؛ اين متغیر از لحاظ مالي مابت در نظر گرفته
مي شود .يعني مقدار بیشتر آن باعث کاهش ريسك اعتباری (به صفر نيديكتر ميشود)
و در نتیجه باعث باال رفتن رتبه شرکت در رتبهبندی ميشود (احتمال دريافت وام از بانك
بیشتر ميشود) .مقدار اثر نهايي اين متغیر نشان ميدهد که افيايش  1میلیون ريالي آن
منجر به کاهش احتمال عدم بازپرداخت مشتری مورد نظر به اندازه  3/333511ميشود.
 -1چك برگشدتي :مابت بودن اين ضريب نشان دهنده رابطه مستقیم اين متغیر با ( Lو
(بنابراين با  )Pاسدددت .اين متغیر از لحاظ مالي منفي در نظر گرفته ميشدددود .به عبارتي
ديگر مقدار بیشددتر آن موجب افيايش ريسددك اعتباری (به يك نيديكتر ميشددود) و در
نتیجه باعث پايین رفتن رتبه شدرکت در رتبهبندی ميشود (احتمال دريافت وام از بانك
کمتر ميشود) .اثر نهايي اين متغیر  3/311116به دست آمده است که نشان ميدهد در
صدورت ثبات سدداير شددرايط اگر تعداد چكهای برگشددتي شددرکت يك عدد افيايش يابد،
احتمال عدم بازپرداخت مشتری مورد نظر به اندازه  3/311116افيايش مييابد.
 -0نسدبت مبلغ معوق به دارايي جاری :ضدريب مابت ،رابطه مسددتقیم را نشان ميدهد.
اين متغیر مقددار بیشدددتر اين متغیر بداعدث افيايش ريسدددك اعتباری (به يك نيديكتر
ميشدود) و در نتیجه کاهش رتبه شدرکت در رتبهبندی ميشود (کاهش احتمال دريافت
وام) .در صددورت ثبات سدداير شددرايط افيايش  1واحدی اين متغیر باعث افيايش احتمال
عدم بازپرداخت مشتری مورد نظر به اندازه  3/331613ميشود.
 -1نسددبت بازده فروش (نسددبت سددود خالص به فروش خالص) :ضددريب منفي حاکي از
رابطده معکوس بین اين متغیر و ( Pاحتمال عدم بازپرداخت) اسدددت .اين متغیر از لحاظ
مالي مابت در نظر گرفته ميشدود؛ يعني مقدار بیشتر آن باعث کاهش ريسك اعتباری و
در نتیجه باعث باال رفتن رتبه شرکت در رتبهبندی مي شود (احتمال دريافت وام از بانك
بیشدددتر مي شدددود) .در صدددورت ثبددات سددداير شدددرايط افيايش  1واحدددی اين متغیر
کاهش 3/310313احتمال عدم بازپرداخت مشتری مورد نظر را به دنبال خواهد داشت.
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 -5نسددبت جاری (نسددبت دارايي جاری به بدهي جاری) :ضددريب منفي حاکي از رابطه
معکوس بین اين متغیر و ( Pاحتمال عدم بازپرداخت) است .در صورت ثبات ساير شرايط
افيايش  1واحدی اين متغیر کاهشي به اندازه  3/313361در  Pخواهد داشت .اين متغیر
از لحاظ مالي مابت در نظر گرفته ميشددود .يعني مقدار بیشددتر آن باعث کاهش ريسددك
اعتباری (به صفر نيديكتر ميشود) و در نتیجه باعث باال رفتن رتبه شرکت در رتبهبندی
ميشود (احتمال دريافت وام از بانك بیشتر ميشود).
در تفسدیر تمام اين متغیرها با يد به رابطه منطقي به دست آمده توجه داشت (بین تأثیر
انتظاری و تأثیر واقعي) .از لحاظ منطقي تعداد زياد چك برگشددتي نشاندهنده اين است
که شدخص به تعهدات خود عمل نکرده اسدت و بنابراين بد حساب محسوب ميشود اين
نتیجه منطقي با ضدرايب مابت اين متغیر سدازگار است چون افيايش آن موجب افيايش
 Lو بنابراين افيايش  Pميشددود .نسددبت مبلغ معوق به دارايي جاری هر چه باالتر باشددد
انتظار ميرود که شدرکت توان مالي کمتری داشته باشد و در بازپرداخت تسهیالت دچار
مشددکل ميشددود که ضددرايب مابت به دسددت آمده نیي حاکي از همین مطلب اسددت.
متغیرهای معدل حسدداب ،نسددبت جاری ،نسددبت بازده فروش نشددان دهنده توان مالي و
قدرت شدرکت است بنابراين انتظار ميرود با افيايش آنها احتمال عدم بازپرداخت کاهش
يابد که ضدرايب منفي به دسدت آمده مويد همین مطلب اسددت .حال در صورت تقاضای
شددرکت جديد برای دريافت تسددهیالت ،ميتوان از اين معادله اسددتفاده نمود؛ به طوريکه
متغیرهای  x1تا  x5را برای شرکت جديد در معادله قرار داده و احتمال عدم باز پرداخت
( )pآن شرکت محاسبه ميشود .واض است که هر چه اين مقدار به يك نيديكتر باشد
احتمال عدم باز پرداخت بیشتر است و برعکس .با مقايسه اين عدد با حد آستانه (انتخاب
شده توسط بانك) ،بانك در مورد ارائه تسهیالت به شرکت مذبور تصمیمگیری مينمايد.
در رگرسدیون الجیت با توجه به اينکه ضريب تعیین معمولي  R2برای نشان دادن خوبي
برازش مدل مناسددب نیسددت؛ بنابراين از شدداخصهای ديگری به منظور بررسددي خوبي
برازش مدل اسدتفاده ميشود که در جدول( ) 0به برخي از آنها اشاره شده است .در اين
جدول آماره  LRدارای توزيع کای دو با ( 5تعداد متغیرهای مسدتقل) درجه آزادی است
و برای آزمون فرضدیه «بي اثر بودن متغیرهای مسدتقل بر متغیر وابسته» به کار ميرود.
به عبارت ديگر در اين آماره فرضدیه مسداوی صدفر بودن تمام ضرايب متغیرهای مستقل
در مقابل مخالف صفر بودن آنها آزمون ميشود .همان طور که مالحظه مي شود احتمال
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اين آماره کمتر از  %5و برابر صدفر بوده و نشدان دهنده اين است که فرض صفر مبني بر
بياثر بودن هميمان متغیرهای مستقل رد شده و در نتیجه رگرسیون معنيدار ميباشد.
آماره  R2مك فادن ارائه شدده در اين جدول شدبیه آماره  R2در رگرسیون خطي است و
خوبي برازش مدل را اندازهگیری مينمايد .هرچه اين مقدار نيديك به يك باشدددد میيان
تطدابق مدل با واقعیت و به عبارتي نیکويي برازش بیشدددتر و هرچه اين مقدار به صدددفر
نيديكتر باشدد نیکويي برازش کمتر خواهد بود .الزم به ذکر است عدد به دست آمده در
اين تحقیق ( )3713در مقیاسدده با تحقیقات مشددابه مانند مطالعه بانك توسددعه صددادرات
( )3/61و مطالعه شعب بانك ملي تهران ( )3/11عدد قابل قبولي ميباشد.
جدول ( :)4نكويي برازش تابع الجيت
شاخص

مقدار

احتمال

LR(df)=5

106/33

3/3

McFadden R -Squared

3/130

-

منبع :يافتههای تحقیق

برای محاسدبه احتمال خطای نوع اول و دوم در طبقهبندی متقاضیان اعتبارات بر اساس
اين الگو ،در جدول شماره ( )5که جدول طبقهبندی نامیده ميشود ،سط آستانه را 3/5
در نظر گرفته و هر يك از  033مشدداهده که بر اسدداس الگوی تخمین زده شددده احتمال
عدم بازپرداخت آن کمتر از  3/5باشدد خوشحسداب و در صدورتیکه باالتر از  3/5باشد
بدحسدداب مينامیم .سددپس اين پیشبیني مدل از مشدداهدات را در مقابل مقادير واقعي
مشاهده شده قرار ميدهیم ومقايسه ميکنیم تا دقت مدل را بسنجیم.
جدول ( :)5بررسي قدرت پيش گويي مدل
مشاهدات واقعي

( Y =3خوش حساب)

( Y =1بد حساب)

کل

)P (Y > 3/5

55

1

51

) P(Y < 3/5

1

103

110

کل

53

111

033

درست

55

103

131

درست ()%

%30

%33

%31

نادرست ()%

%1

%1

%1

برآورد

منبع :يافتههای تحقیق
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طبقهبندی «درست» وقتي حاصل ميشود که در صورت وجود مقدار صفر برای متغیر Y

( مشددتری خوش حسدداب) مقدار پیشبیني شددده احتمال کمتر يا برابر حد آسددتانه و در
صدورت وجود مقدار  1برای متغیر ( Yمشتری بدحساب) مقادير پیشبیني شده احتمال
بیشدتر از حد آسدتانه محاسبه شود .نسبتي از مشاهدات Y =1که به درستي پیش بیني
شددده اند را «درجه حسدداسددیت» 1مدلمي نامند که برابر 33درصددد اسددت و نسددبتي از
مشاهدات Y =3که به درستي پیشبیني شدهاند را «درجه تشخیص» 1مدل مينامند که
برابر  30درصددد ميباشددد .مدل  131مورد از  033مورد را درسددت تشددخیص مي دهد
( .)%31با توجه به اين جداول خطای نوع اول يعني ريسك اعتباری در مدل برازش شده
برابر  1درصدد (عدديك منهای درجه حسداسیت) و خطای نوع دوم يعني ريسك تجاری
برابر  1درصد (عدد يك منهای درجه تشخیص) ميباشد.
به منظور بررسدددي کارايي مدل برازش شدددده و نیي قدرت پیشگويي آن با اسدددتفاده از
دادههدای خدارج از مددل 15 ،درصدددد از حجم کل نمونه يعني  133مشددداهده از 133
مشدداهده اولیه به عنوان دادههای آزمايش در برازش مدل اسددتفاده شددد تا پس از برآورد
ضرايب متغیرهای مستقل مدل مورد استفاده قرار گیرد .بنابراين در اين بخش با استفاده
از تابع رگرسیون الجیت به دست آمده مقادير اين اطالعات وارد مدل شد و بدين ترتیب
احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسددهیالت اعطايي (ريسددك اعتباری) مشدداهدات نیي با
اسدتفاده از مدل برازش شده محاسبه گرديد و در حد آستانه ( 3/5که به طور معمول در
تحقیقات مشدابه به عنوان حد آسدتانه در نظر گرفته ميشددود) و ( 3/0مقدار حد آستانه
بهینه) با مقادير واقعي متغیر وابسدته مقايسده شدد .معیار طبقهبندی به اين ترتیب است
که اگر مقدار احتمال محاسدبه شده برای هر مشاهده (مشتری) کمتر از حد آستانه باشد
مشددتری در گروه خوشحسدداب ) (Y=3و در صددورتي که مقدار احتمال بیشددتر از حد
آسددتانه تعیین شددده باشددد مشددتری در گروه بدحسدداب ) (Y=1طبقهبندی ميشددود .در
جدول شماره ( )6زير يك نمونه 13تايي از کل داده های شاهد آورده شده است .در اين
جدول ابتدا با ضرايب به دست آمده از مدل و متغیرهای مستقل هر يك از دادهها ،مقدار
نهايي مدل ( )Yبه دست مي آيد .با توجه به اينکه اين مقدار الياماً بین صفر و يك نیست
با اسدتفاده از تابع انتقال ،اعداد بین صدفر ويك نگاشت ميشوند که اين اعداد پیشبیني
Sensitivity
Specificity

1
1
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مدل (احتمال عدم بازپرداخت) اسدت .ستون مقابل آن نیي اعداد واقعي نمايش داده شده
�
اسددت تا مقايسدده راحتتر صددورت گیرد( F(Y).تابع انتقال) ،همان رابطه ( )0اسددت Pc
.طبقه پیشبیني شددده توسددط مدل (حد آسددتانه  )3/0و �Acطبقه واقعي اسددت .نتايج
حاصل از اين بررسي برای  133مشاهده شاهد در جداول ( )1و ( )1منعکس شدهاند.
جدول ( :)6نمونهای از دادههای شاهد
F(Y) Pc Ac

X1

X0

X1

X1

متغیر
مشاهده

3/11 0/13 -1/16

1/33

3

306،110،110

1

06/35 3/01 1/33

1

011،113،116

1

1/11

1

111،510،113

0

13/01 3/16

3

101،113،11

1

1/11

1

116،151،6

5

006،113،11

6
1

Y

X5

3

3

3/35

1

1

3/33

1/11

1

3

3/11

3/13 3/11 -1/11

1

1

3/31

1/35

1/13

1

1

3/30

1/51

3/13 3/11

1

1

3/11

1/31

01/60 3/05 3/31

3

1

1

1/33

1/33

11/11 3/00 0/11

5

113،300،131

3

3

3/16

3/15 5/13 -1/31

1/11

3

111،316،161

1

3

1

3/13

3/63

3/16

3

660،611،113

3

1

1

3/13

3/05 3/11

11/16

0

106،603،106

13

6/11 -3/03
1/01

منبع :يافتههای تحقیق

جدول ( :)7قدرت پيش گويي مدل با استفاده از دادههای شاهد با حد آستانه 0/3
حد آستانه = 3/0

Y=1

Y=3

)P (Y > 3/0

5

11

) P(Y < 3/0

63

1

درجه حساسیت

3/310

ريسك اعتباری

3/316

درجه تشخیص

3/111

ريسك تجاری

3/111

مقدار واقعي
مقدار برآورد شده

3/16

میيان نیکويي برازش مدل
منبع :يافتههای تحقیق

Predicted class
Actual class

1
1
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جدول ( :)8قدرت پيش گويي مدل با استفاده از داده های شاهد با حد آستانه 0/5
حد آستانه = 3/5

Y=1

Y=3

)P (Y > 3/5

6

01

) P(Y < 3/5

53

1

درجه حساسیت

3/331

ريسك اعتباری

3/331

درجه تشخیص

3/115

ريسك تجاری

3/115

مقدار واقعي
مقدار برآورد شده

3/33

میيان نیکويي برازش مدل
منبع :يافتههای تحقیق

همان طور که مشداهده ميشود مدل در برآورد ريسك اعتباری دادههای شاهد از کارآيي
باالی  33و  16درصددی برخوردار اسدت .اين امر نشان ميدهد که در صورت استفاده از
اين مدل ميتوان حدود  33و  16درصدد (به ترتیب در حد آستانه  3/5و  )3/0تسهیالت
را به مشدتريان واقعي تخصدیص داد .در مقايسده دو جدول به وضو ديده ميشود که با
کاهش حد آستانه درجه تشخیص کاهش و درجه حساسیت افيايش مييابد.
 -5نتيجهگيری
فرضیه اصلي اين تحقیق وجود يا عدم وجود مدلي کارا برای دستهبندی مشتريان حقوقي
بانك رفاه بوده است .با مطالعه مدل به دست آمده ميتوان عنوان نمود که با توجه به
عالمت منطقي و معنيدار ضرايب متغیرهای مستقل مدل و قدرت پیشبیني آن ،الگوی
ارائه شده ،الگوی مناسبي است .به طوری که در آزمون مدل با استفاده از دادههای خارج
از مدل (شاهد) ،مشاهده شد که درجه حساسیت ،تشخیص و کارايي مدل قابل قبول بوده
ودر حد آستانه  ،3/5کارايي مدل برابر %33و در حد آستانه (3/0حد آستانه بهینه)%16 ،
است .کارايي  %16به دست آمده در حد آستانه  3/0نشان ميدهد که مدل در موارد مشابه
نیي به طور متوسط  %16موارد را درست تشخیص ميدهد .اين درصد کارايي برای
پیشبیني قصور ،قابل اعتماد به نظر ميرسد .يعني در صورت تقاضای شرکت جديد با
استفاده از اين مدل ميتوان با احتمال  %16احتمال قصور بازپرداخت آن را محاسبه نمود
و نتیجه به دست آمده از مدل ميتواند مبنای تصمیمگیری در مورد اعطای وام باشد.
همچنین با استفاده از اين مدل ،شرکتها را بر اساس ريسك اعتباری آنها ميتوان
رتبهبندی نمود .نتايج اين تحقیق با نتايج مطالعات قبلي از جمله مطالعه مربون به بانك
رفاه براساس نظرات کارشناسان خبره منطبق است به طوری که از  5متغیر شناسايي شده
در اين مطالعه 1 ،متغیر در مطالعه مذکور نیي آمده است .عوامل موثر بر ريسك اعتباری
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که در اين مطالعه به دست آمده است با عوامل موثر بر ريسك اعتباری مشتريان حقوقي
ساير بانكها از جمله بانك کشاورزی و بانك توسعه صادرات مطابقت دارند.
استقرار سیستم رتبهبندی اعتباری مشتريان ،بانكها را در تخصیص بهینه منابع و
تسهیالت مالي خود ياری ميدهد .همچنین با استقرار اين سیستم ،اين امکان برای
سیستم بانکي کشور فراهم مي آيد تا میيان و نوع وثیقه دريافتي از هر مشتری را براساس
ريسك هر يك تعیین نمايد و با توجه به میيان ريسك اعتباری هر مشتری نوع وثیقه
تعیین شده به گونه ای باشد که قادر به پوشش ريسك اعتباری آنها گردد .همچنین با
توجه به اينکه داشتن اطالعات مالي و اقتصادی به روز شده نقش مهمي در ايجاد ،توسعه
و بهبود مدلهای ريسك اعتباری ايفا ميکند ،پیشنهاد ميشود که بانكها نسبت به ايجاد
بانك اطالعاتي و استفادهه از سیستم اعتباری رتبهبندی اقدام نمايند .برای مطالعات آتي
استفاده از ساير روشهای تخمین مانند شبکههای عصبي پیشنهاد ميشود.
فهرست منابع
.1

�.
�.
.1
.5
�.

�.

ابراهیمي ،مرضیه ،و دريابر ،عبداله ( .)1031مديريت ريسك اعتباری در نظام بانکي -رويکرد
تحلیل پوششي دادهها و رگرسیون لجستیك و شبکه عصبي .فصلنامه دانش سرمايهگذاری،
سال اول.61-05 ،1 ،
بانك رفاه ( .)1016رتبهبندی اعتباری مشتريان حقیقي بانك رفاه کارگران .گيارش داخلي
اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه.
تهراني ،رضا ،و فال شمس ،میرفیض ( .)1011طراحي و تبیین مدل ريسك اعتباری در
نظام بانکي کشور .نشريه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیراز.63-11 ،10 ،
ذکاوت ،سید مرت ي ( .)1011مدلهای ريسك اعتباری مشتريان بانك توسعه صادرات
ايران .موسسه عالي بانکداری ايران.
سلیماني امیری ،رالمرضا ( .)1011بررسي شاخصهای پیشبیني کننده ورشکستگي در
شرايط محیطي ايران .پاياننامه دکتری ،دانشگاه تهران.
شیرين بخش ،شمساله ،يوسفي ،ندا ،و قربانزاد ،جهانگیر ( .)1033بررسي عوامل موثر بر
احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت اعتباری بانكها (مطالعه موردی مشتريان حقوقي بانك
توسعه صادرات ايران) .فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحلیل اوراق بهادار-111 ،11 ،
.101
عرب مازار ،عباس ،و رويین تن ،پونه ( .)1015عوامل موثر بر ريسك اعتباری؛ مطالعه موردی
بانك کشاورزی .جستارهای اقتصادی ،سال سوم.13-15 ،6 ،
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