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چکیده
رو بوده و این مطالبات هسررسید شده روبنام مطالبات معوق و ه بانکی کشور همواره با مشکلی بهشبک

معوق پیامدهاي بسیاري نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را براي شبکه بانکی کشور در پی 
ه بررسی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر ب

ات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب ثر بر حجم مطالبعوامل بانکی و اقتصادي مؤ
دست آمده حاکی از این هپرداخته شده است. نتایج ب1393تا 1383الگوهاي پانل دیتا طی دوره زمانی 

است که متغیرهاي بانکی شامل کل تسهیالت اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهاي اقتصادي 
داري بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف تأثیر مثبت و معنیرم داراي شامل نرخ سود تسهیالت و نرخ تو

دار بر نرخ رشد اقتصادي تأثیر منفی و معنیباشند، در حالی که میبانک سپه در طی دوره مورد بررسی 
حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است. 

سررسید گذشته، پانل دیتا، بانک سپهمطالبات معوق و:کلمات کلیدي
,JEL:E5بندي طبقه C23.
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همقدم
رشد و پویایی ساز اصلیهاي مهم و اساسی اقتصاد و بستراز بخش،بانکداريصنعت

است که تحرك واقعی سیستم مالی ت.رشد و توسعه اقتصادي اسسیستم مالی و در نتیجه 
.آوردمیرا فراهم و بخش واقعی اقتصاد هاي اقتصادي زمینه و امکان رشد و توسعه سایر بخش

گذاران و متقاضیان تسهیالت بوده و با استفاده از منابع خود واسطه مالی بین سپرده،هابانک
ها با در اختیار داشتن بخشکنند. بانکهاي مردم مبادرت به اعطاي تسهیالت میسپردهو 

اي از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادي ایفا کرده و در عمده
از ترین و ثیر بسزایی دارند. موضوع سپرده، اصلیتأتنظیم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه، 

بانک توسعهتوان مدعی شد که رود. به سهولت میشمار میترین عامل وجودي بانک بهمهم
ها از محل بانکهاي آن دارد. تسهیالت اعطاییی به افزایش حجم سپردهبستگ،در درجه اول

، ها با مشکل مواجه شوداگر بازگشت تسهیالتی اعطایی بانکشود و ها تأمین میاین سپرده
ها ثر بر مانده سپردهشناسایی عوامل مؤ،گردد.  بنابراینکارکرد سیستم بانک نیز مختل می

ها براي سالمت سیستم بانکی در یزان تسهیالت معوق بانکل مؤثر بر مو همچنین عوام
حال حاضر و رشد و توسعه آن در آینده بسیار ضروري است. 

هاي تولیدي گیري از نهادهبا بهرههاي تولیدي اقتصادي هستند وبنگاهمشابههابانک
اعطاي وام و چون هاي مردم) به تولید خدماتی، دهاولیه، سرمایه ثابت و سپر(سرمایه

عالیت در راستاي فها، بانکورزند. بنابراینتسهیالت بانکی و تخصیص اعتبار، اهتمام می
نمایند تا ها، ترتیبی را اتخاذ میها و سپردهبا در نظر گرفتن اصل امنیت سرمایهاقتصادي

چون عدم اصالح ان را برگردانند اما به دالیلی اصل و سود تسهیالت اعطایی به مشتری
ساختار مالی و پولی اقتصاد، تخصیص نامطلوب منابع و دخالت بیش از اندازه دولت در 

،گیري و اداريگذاري، نظام ناکارآمد تصمیماندازها به سرمایهاقتصاد، انتقال ناکارآیی پس
برايبانک را ،ها گشته است و هر از چند گاهیباعث عدم ثبات مالی و برگشت سرمایه

ها بانک،رواز اینرو ساخته است. هها با مشکالتی روبرگشت سرمایهوصول مطالبات و ب
عنوانستند که در سیستم بانکی از آن بهرو هههمواره با مشکل اعتبارات بازپرداخت نشده روب

هاي فراوانی شود. معوق شدن مطالبات بانکی زیانیاد می،مطالبات معوق و سررسید گذشته
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اعظمی از منابع بانکی، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش از جمله بلوکه شدن بخش 
، افزایش ریسک سخگویی (ارائه خدمات) به مشتریاندوره وصول مطالبات، کاهش توانایی پا

وصول مطالبات و افزایش براياعتباري بانکی، اتالف وقت و منابع واحدهاي ذیربط بانکی 
.اشتهاي بانک براي سیستم بانکی را خواهد دهزینه

ها و مشکالتی که مطالبات معوق و سررسیدبا توجه اهمیت بازگشت تسهیالت اعطایی بانک
ثر بر این مطالبات ی کشور ایجاد کند، بررسی عوامل مؤتواند براي سیستم بانکگذشته می

در ،همین منظوربهیابد. ها ضرورت میارائه راهکارهاي الزم براي مدیران بانکبرايمعوق 
ثر بر مطالبات معوق شعب مختلف بانک ه بررسی عوامل بانکی و اقتصادي مؤاین مطالعه ب

.شودمیپرداخته 1393تا 1383سپه طی دوره زمانی 

مبانی نظري تحقیق- 1
مام مطالبات بانکی است که بیش از دو ماه از سررسید براساس تعریف، مطالبات معوق ت

هااند و دیگر امکان وصول آنبه زمان سررسید، سوخت شدهها گذشته است یا بدون توجه آن
(درون سازمانی)توان به عوامل درون بانکیوجود آمدن مطالبات معوق را میمنشأ به.وجود ندارد

بندي کرد. تقسیم(بیرون سازمانی) و عوامل مالی و اقتصاديو عوامل بیرون بانکی
توانند باعث ایجاد و رشد مطالبات معوق شوند، عبارتند از: عوامل درون سازمانی که می

وصول مطالبات، عدم وجود مدیریتعدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند 
ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیالت اعطایى، عدم دقت الزمثر بر اقالم دارایىؤم

ت تعهداگذارىها، عدم وجود سیستم هدفضامنعیت مالى و اعتبارى ضامن یادرخصوص وض
.استرسمىبه هزینه تحصیل پول در بازار غیرخیر نسبت أبانک و پایین بودن نرخ خسارت ت

توان از از عوامل برون سازمانی که باعث ایجاد و رشد مطالبات معوق شوند نیز می
اطالعات یکپارچه، بروز حوادثها و تسهیالت تکلیفی، عدم وجود سیستم زدگی بانکسیاست

هاي فرهنگی مناسب، غیرمترقبه، تغییر و تحوالت در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته
یاد گیرنده و بروز مشکالتى در انحصار وراثتتغییر و تحوالت سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام

). 1388کرد. (اکرامی و رهنما، 
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توان متغیرهاي مالیمطالبات معوق بانکی را میو رشدثر بر ایجادیکی دیگر از عوامل مؤ
موقعمین مالی بهأتمشکالت واحدهاي تولیدي دراقتصادي و رکود، تورمو اقتصادي نظیر 

ذکر کرد.
ها عدم تمایل پرداخت بدهی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتموجب تورم افزایش 

گردد. افزایش مطالبات معوق میسبب تورم ارزش بدهی ناشی ازو انتظار کاهشگردیده 
موجب افزایش دوره وصولگردیده و محصوالت و خدماتعدم فروشنیز موجب عامل رکود

. دیابکاهش میهاترتیب امکان بازپرداخت بدهیشود و بدیندوره گردش عملیات میطلب و نهایتاً

مطالعات انجام شده-2
و خارجی در این به مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی ،در این قسمت از تحقیق

شود. زمینه پرداخته می
عوامل اقتصاد کالن ریسک اعتباري در سیستم «اي با عنوان )، در مطالعه2013(کاسترو

و ریسک اعتباري هاي اقتصاد کالنبه بررسی رابطه میان پیشرفت» GIPSIبانکی: مورد 
ثر بر مطالبات معوق در کشورهاي یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بانکی و عوامل مؤ

که شرایط بد متغیرهاي کالن اقتصادي نقش دهدهاي این مقاله نشان مییافتهپرداخت. 
ها در این کشورها دارد و همچنین اي در افزایش مطالبات معوق بانککنندهبسیار تعیین

وري و رقابت اشتغال، بهره،اقتصاديتواند براي ترویج رشدکه مییسیاسمعیارهايتمام 
براي ایجاد اجرا شوند، براي هاي عمومی و خارجی در این کشورهابدهیمنظور کاهشبه

هستند.بسیار ضروريثبات در اقتصاد خود
نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد «ن اي با عنوا)، در مطالعه2013(داسیلوا و دیوینو

به بررسی نقش قوانین بانکی در ایجاد و رشد »ک اعتباري و شوك نقدینگیتحت ریس
مطالبات معوق بانکی در برزیل پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباري و 

هاي ویژگیسک عدم بازگشت تسهیالت اعطایی بهاي است و ریافزایش مطالبات معوق دوره
هایی توانند با تنظیم سیاستگذاران بانکی میاساس سیاستي بستگی دارد. بر این ساختار

ثبات مالی و کارایی، میزان مطالبات معوق بانکی را کاهش دهند. براي ارتقاي
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طریق بررسی برخی عوامل مرتبط با اي ازدر مطالعه)، 1388اکرامی و رهنما اسکی (
پیشگیري از ایجاد آن پرداختند.برايمطالبات سررسید گذشته و معوق، به ارایه راهکارهایی 

تن چک برگشتی، جاري، داشمتغیر؛ معدل موجودي شش ماهه حسابرابطه نه ،در این راستا
جاري، زمینه فعالیت تولیدي متقاضی، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثیقه سابقه افتتاح حساب

سهیالت به مبلغ تجاري، مبلغ تسهیالت و نسبتابارایه شده، حجم گردش بستانکار حس
عوق عنوان متغیرهاي مستقل پژوهش، با وضعیت بازپرداخت تسهیالت (ممعدل موجودي به

هاي ابسته پژوهش بررسی شده است. دادهعنوان متغیر وشدن در مقابل معوق نشدن)، به
و با روش آماري رگرسیون هاي موجود در بانک تهیهپژوهش از طریق بررسی پرونده

توان نتیجه گرفت با افزایش یک یل شده است. از مدل نهایی، میتحلتجزیه و لوجستیک، 
واحد در متغیرهاي چک برگشتی، سابقه اعتباري و نسبت مبلغ به معدل موجودي، احتمال 

واحد در حجم گردش بستانکار معوق شدن تسهیالت افزایش یافته و با افزایش یک
ابد.یال معوق شدن تسهیالت کاهش میجاري متقاضی، احتمحساب
ثر در ایجاد مطالبات معوقبه بررسی عوامل مؤاي)، در مطالعه1389ستمیان و طبسی (ر

پردازند. می1380- 86هاي صنعتی کیش طی سال-طق آزاد تجاريهاي تجاري منادر بانک
ها کمیته اعتباري که مرجع صدور مصوبه آنانتخاب شده استهایی پرونده،در این تحقیق
یک از شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش و بیشترین بدهی معوق را به هربوده مدیریت شعب 

ها تجزیه و تحلیل دادهبرايعات الزم هاي این مشتریان، اطالو با مراجعه به پروندهدارند
صورت هپرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی مذکور ب58استخراج شده است. در انتها 

ها از توزیع تحلیل دادهتجزیه و رفته است. براي تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گ
زمون کاي دو هاي مرکزي و پراکندگی، تحلیل همبستگی اسپیرمن و آفراوانی، شاخص

اساس نتایج تحقیق، بین نوسانات نرخ ارز، نوع فعالیت اقتصادي، مدت است. براستفاده شده 
وثایق دریافتی و نوع اعتبار اعطایی، اعطایی، نوع موارد استفاده از اعتبار، نوع زمان اعتبارات

با مطالبات معوق رابطه وجود دارد.
هاي کالن اقتصادي بر به بررسی اثر شوكاي )، در مطالعه1390حیدري و همکاران (

اند پرداختهVARبا استفاده از یک مدل1379- 87ها در دوره زمانیمطالبات معوق بانک
هاي اقتصادي، از تابع واکنش آنی و اثر واکنش مطالبات معوق به شوكمنظور بررسیو به
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ثیر شوك ش شده، تأهاي برازده شده است. نتایج تحقیق طبق مدلتجزیه واریانس استفا
هاي پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی یرهاي اقتصادي که از اجراي سیاستمتغ

ترتیب داراي بیشترین آید، بهوجود میت بهبدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیال
هاي کالن اقتصادي هستند.سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرثیر بر مطالبات معوقتأ

ارائه مدل تحقیق و بررسی متغیرها- 3
شده در شعب مختلف بانک ثر بر مطالبات معوق و سررسیدمنظور بررسی عوامل مؤبه

کنیم:نظري، از معادله زیر استفاده میشده قبلی و مبانیسپه با توجه به مطالعات انجام 

)1                                   (Zit= β0+β1Tit+β2Sit+β3Rit+β4Invit+β5Git+β6Pit+εit

اي از ثیر مجموعهت معوق شعب مختلف بانک سپه تحت تأاساس معادله باال، مطالبابر
اندازه و شاخص ریسک شعب مختلف) و متغیرهاي (کل تسهیالت اعطایی، متغیرهاي بانکی

(نرخ سود تسهیالت، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي) قرار دارد.  اقتصادي
Zit، هايگذشته شعب مختلف بانک سپه طی سالبیانگر میزان مطالبات معوق و سررسید

معوق در دفاتر بانک داراي باشد و متغیر وابسته این تحقیق است. مطالباتمورد بررسی می
تی است که به مشتریان باشند که در این تحقیق شامل کلیه تسهیالهاي متعدد میسرفصل
ولی بازپرداخت نشده است و جزء دیون مشتریان بوده و سررسید آن مقتضی شده داه شده

شده است. اجراي دستورالعمل ویژه وصول مطالبات معوق انجامبرايو اقدامات الزم 
Tit،طایی دهنده میزان واقعی کل تسهیالت اعاز متغیرهاي توضیحی مدل است و نشان

باشد. هاي مورد بررسی میشعب مختلف بانک سپه طی سال
Sit ،ثیرگذار بر حجم مطالباتتلف بانک سپه و از عوامل بانکی تأدهنده اندازه شعب مخنشان
ثیر اندازه شعب بر حجم مطالبات معوق تأباشد. براساس مطالعات انجام شده قبلی،میمعوق 

شعب بزرگتر نسبت به شعب کوچکتر مدیریت ریسک بهتري ،متفاوت است. از یک طرف
توانند حجم مطالبات معوق را کاهش دهند تر مشتریان، میارند و در نتیجه با ارزیابی دقیقد

رو بوده و همشتریان روبها و تر با مشکل کنترل و نظارت بر وامشعب بزرگ،ولی از طرف دیگر
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از متغیر ،این تحقیقدر نتیجه با حجم بیشتري از مطالبات معوق نیز مواجه هستند. در
عنوان شاخص اندازه هاي شعب مورد بررسی بههاي هر شعبه به کل دارایینسبت دارایی

بانک استفاده شده است. 
عبارت پذیري یا بهمیزان ریسکبر حجم مطالبات معوق، ثر انکی مؤیکی دیگر از عوامل ب

هاي اعطایی باشد که با شاخص نسبت وامر احتیاطی شعب مختلف بانک سپه میرفتا،دیگر
توان اساس مطالعات انجام شده قبلی میشود. برگیري میاندازه،هاي هر شعبهبه دارایی

یزان مطالباتپذیري باالتري داشته باشند، احتماال مگفت هر چقدر شعب مورد بررسی ریسک
در زمان رکود اقتصادي خواهند داشت. معوق بیشتري مخصوصاً

INVit ،هايعطایی شعب مختلف بانک سپه طی سالدهنده نرخ سود واقعی تسهیالت انشان
ه نرخ تورم و نرخ رشد دهندترتیب نشاننیز بهGit, Pitهايباشد. متغیرمورد بررسی می

لبات معوق شعب ثیر شرایط کالن اقتصادي بر حجم مطاباشند و بیانگر تأاقتصادي می
باشند.مختلف بانک سپه می

تخمین و برآورد مدل-4
1پانلآزمون ریشه واحد- 1- 4

هاي مختلف ریشه ی متغیرها در این تحقیق از آزمونایستایبررسی ایستایی یا نابراي
استفاده 5و فیشر4و  فیشر، پسران3، ایم، پسران و شین2واحد پانل مانند لوین و همکاران

ها تمام متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق در سطح اطمینان گردید. براساس این آزمون
باشند.  درصد و در سطح ایستا می99باالي 

1 Panel Unit Root test
2 Levin, Lin & Chu
3 Im, Pesaran and Shin
4 ADF - Fisher
5 PP - Fisher
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بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرهاي تحقیق:1شماره جدول

*نرخ رشد اقتصادي*تسهیالتنرخ سود *کل تسهیالت1*مطالبات معوقنوع  آزمون
احتمالآمارهآمارهآمارهاحتمالآمارهاحتمالآماره

آزمون لوین

زمون پسرانآ
و شین



فیشرآزمون 

آزمون فیشر

ادامه بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرهاي تحقیق:2شماره جدول

*نرخ تورم*شاخص ریسک*اندازه شعبنوع آزمون
احتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآماره

آزمون لوین

زمون پسران آ
و شین



آزمون فیشر

آزمون فیشر

محاسبات تحقیق:مأخذ

برآورد مدل- 2- 4
این است که مدل بدون عرض از مبدأ یا با هاي پانل، تعییناولین گام در تخمین مدل

ال بعدي در ر حالتی که مدل داراي عرض از مبدأ باشد، سؤبرازش گردد. دعرض از مبدأ
بنابراین رویه انتخاب ارتباط با استفاده از اثرات ثابت یا اثرات تصادفی مطرح خواهد گردید. 

شرح زیر خواهد بود: مدل به
ها ص کردن همگن یا ناهمگن بودن دادهو مشخهاي پانلبراي تشخیص استفاده از داده

هامبنی بر همگن بودن دادهH0لیمر فرض Fلیمر استفاده شده است. در آزمون Fاز آزمون 
له یک وسیههم ترکیب شده و بها با دادهد تمامبایأیید این فرض ست و در صورت تا

یک تفاضل* بیانگر ایستایی در سطح، ** بیانگر ایستایی با 1
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باید H0ها را انجام داد. در غیر این صورت و در صورت رد رگرسیون کالسیک تخمین داده
هاي پانل استفاده شود.زناز تخمین

هاي اثرات ثابت یا اثرات براي تخمین مدل باید یکی از روش، H0در صورت رد فرضیه 
فرضیه شود.وع از آزمون هاسمن استفاده میتصادفی استفاده شود. براي تشخیص این موض

دفی براي تخمین مدل رگرسیون صفر آزمون هاسمن داللت بر استفاده از مدل اثرات تصا
شود. د، از مدل اثرات ثابت استفاده میهاي پانل است. اگر فرضیه صفر رد شوداده

)  3(شمارهجدولهاي پانل در تشخیص استفاده از مدلبرايلیمر Fنتایج آزمون آماره 
نشان داده شده است:

Poolingجهت اتنخاب بین پانل و Fآزمون :3شماره جدول

احتمالاحتمالدرجه آزاديFآماره 


محاسبات تحقیق:مأخذ

دار است، از لحاظ آماري معنیدرصد 99در سطح احتمال باالي Fاز آنجایی که آماره 
هاي مختلفی شود و باید عرض از مبدأرد شده و اثرات گروه پذیرفته میصفر آزمونفرضیه 

را در برآورد لحاظ نمود.
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ براي تمام شعب مختلف بانک سپه یکسان نیست،

تخمین مدل وتصادفی هاي اثرات ثابت یا انتخاب یکی از روشبرايهاسمناز آزمون
.استشدهارائه)4شماره (جدولدرآزموناینازشود. نتایج حاصلاستفاده می

آزمون هاسمن جهت انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی:4شماره جدول
احتمالزاديآدرجه آماره کاي دو


محاسبات تحقیق:مأخذ

دهد که فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر نتایج بیان شده در جدول باال نشان می
شود و بهترین نوع درصد رد می95استفاده از الگوي تصادفی در سطح اطمینان باالي 
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باشد. نتایج تخمین مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در برآورد، روش اثرات ثابت می
ه است.) نشان داده شد5(شمارهجدول

ثر بر مطالبات معوق و سررسید گذشته شعب مختلف بانک سپه به روش تأثیر عوامل مؤ:5شمارهجدول
اثرات ثابت

: میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شعب مختلف بانک سپهمتغیر وابسته
متغیرهاي توضیحیضرایبخطاي انحراف استانداردtآماره احتمال
ضریب ثابت
کل تسهیالت
نرخ رشد اقتصادي
نرخ سود تسهیالت
نرخ تورم
شاخص اندازه شعبه
شاخص ریسک

R2

Adjusted R2

واتسون-آماره دوربین
F-statistic

محاسبات تحقیق:مأخذ

) GLS(نتایج تخمین مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تعمیم یافته
) ارائه شده است. 5(شمارهواریانس ناهمسانی احتمالی، در جدولمنظور رفع مشکل به

شود نتایج کلی تخمین حکایت از این دارد که مشاهده می5شماره طور که در جدولهمان
رسید شده شعب (مطالبات معوق و سردرصد تغییرات متغیر وابسته مدل93/0حدود -1

(کل تسهیالت اعطایی، شاخص ریسکوسیله متغیرهاي مستقل مدلمختلف بانک سپه) به
شود.نرخ رشد اقتصادي) توضیح داده میشعب، اندازه شعب، سود تسهیالت، نرخ تورم و

آماري دست آمده، کل متغیرهاي برآوردي در این مدل از لحاظهفیشر بFاساس آماره بر-2
دست هنتایج بدار هستند. بنابراین بدون ترس از کاذب بودن در سطح بسیار باالیی معنی

توان به تفسیر نتایج تحقیق پرداخت.آمده می
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تگی سریالی در مدل دست آمده حاکی از عدم وجود خودهمبسهآماره دوربین واتسون ب-3
باشد.برآورد شده می

و از لحاظ آماري نیز در سطح اطمینان 04/0ضریب متغیر میزان کل تسهیالت برابر با -4
دست آمده بیانگر اینست که طی دوره مورد این نتیجه بهدار است. درصد معنی95

در این مطالعه، با افزایش میزان تسهیالت اعطایی به مشتریان از طرف شعب بررسی 
میزان مطالبات معوق و سررسید شده نیز افزایش یافته است. مختلف بانک سپه،

نیز در سطح اطمینان و به لحاظ آماري- 01/0ضریب متغیر نرخ رشد اقتصادي برابر با -5
یانگر اینست که با افزایش دست آمده بهدار است. این نتیجه بدرصد معنی95باالي 
اقتصادي و در نتیجه افزایش رشد اقتصادي، میزان درآمد افراد جامعه نیز هايفعالیت

سپه طی دوره مورد بررسی افزایش یافته و از میزان مطالبات معوق شعب مختلف بانک 
بر حجم کشور وضعیت اقتصاديتوان گفت میشود. با نگاه به آمار و ارقام نیز یکاسته م

ایم یا در هایی که رکود اقتصادي داشتهثر بوده است. در سالؤها ممطالبات معوق بانک
ها به کل هایی که وضعیت بازار سرمایه نابسامان بوده نسبت مطالبات معوق بانکدوران

و هایی که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی داشتهاست. برعکس در سالمطالبات افزایش یافته 
.ها کاهش یافته استبازار سرمایه نیز رشد داشته است، نسبت مطالبات معوق بانک

سطح و از لحاظ آماري نیز در13/0ضریب متغیر نرخ سود تسهیالت اعطایی برابر با - 6
دست آمده حاکی از اینست که با هنتیجه بدار است. این درصد معنی95باالي اطمینان

افزایش نرخ سود تسهیالتی اعطایی طی دوره مورد بررسی توان بازپرداخت مشتریان 
کاهش یافته و این موجب افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید شده این بانک 

گردیده است.  
درصد 95طح اطمینان نیز در سو از لحاظ آماري 22/0ضریب متغیر نرخ تورم برابر با -7

ره دهنده اینست که با افزایش تورم طی دودست آمده نشانهدار است. این ضریب بمعنی
جاي بازپرداخت تسهیالت در خرید کاالهاي بادهند بهمورد بررسی، مشتریان ترجیح می

و را نصیب آنها خواهد کردکه سود بیشتريگذاري کنندسرمایهدوام و سایر مواردي
اي براي بازپرداخت تسهیالت ندارند. در نتیجه با افزایش تورم میزان مطالبات انگیزه

شود که کنترل زایش مطالبات معوق بانکی باعث میافمعوق نیز افزایش یافته است. 
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اي مستقیم دارد و با نقدینگی با تورم رابطهزیرانقدینگی از اختیار دولت خارج شود 
در واقع در مقابل هر میزان .منتظر افزایش تورم در کشور بودافزایش نقدینگی، باید 

رشد نقدینگی، باید ارائه کاال و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد 
اي از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار بخش عمده.نشود، تورم شکل خواهد گرفت

ها در نظام اقتصادي و تنظیم انکها قرار دارد که همین موضوع سبب شده تا ببانک
در این بین چنانچه روابط و مناسبات اقتصادي جامعه نقش مهمی داشته باشند.

ها ارائه داده باشند، وصول نشود و مجدداً به بانک باز نگردد، در تسهیالتی که بانک
حقیقت این نهاد پولی توانایی اعطاي مجدد تسهیالت به دیگر متقاضیان را نخواهد 

ها، افزایش نقدینگی در جامعه را پدید از طرفی عدم بازگشت منابع به بانک.شتدا
نی آورد؛ یعمیطور که به آن اشاره شد افزایش نقدینگی نیز تورم را پدید آورده و همان

در ایجاد دلیل اعطاي تسهیالت و عدم برگشت آن سهمیها خواسته و ناخواسته بهبانک
.تورم خواهند داشت

21/0و 31/0ترتیب برابر با ي اندازه و ریسک شعب بانک سپه بههاشاخصضریب-8
لبات معوق طی دوره مورد ثیر مثبت این متغیرها بر حجم مطادهنده تأو نشانباشندمی

پذیري دهنده اینست که با افزایش ریسکضریب شاخص ریسک نشانباشند.بررسی می
هاي اعطایی آنها به با افزایش میزان وام،عبارت دیگریا بهشعب مختلف بانک سپه

شود. همچنین هر چقدر شعبه ده میبر حجم مطالبات معوق آنها افزوهاي خوددارایی
یابد که یکی از دالیل زان مطالبات معوق آنها افزایش میمورد بررسی بزرگتر باشد می

باشد. هاي بزرگتر میمناسب در شعبهعدم نظارت و کنترل،آن

گیريبندي و نتیجهجمع- 5
با توجه به نقش و اهمیت میزان مطالبات معوق و سررسید شده در سالمت نظام بانکی 
و اقتصاد کشور، در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر مطالبات سررسید 

دست آمده از این تحقیق هگذشته و معوق شعب مختلف بانک سپه پرداخته شد. نتایج ب
حاکی از اینست که میزان کل تسهیالت اعطایی شعب مختلف بانک سپه، شاخص ریسک، 
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دار بر حجم مطالبات معوق و ک، نرخ تورم و نرخ سود تسهیالت تأثیر مثبت و معنیاندازه بان
ته است در حالی که رشد سررسید شده شعب مختلف بانک سپه طی دوره مورد بررسی داش

بدون شک ثبات ها دارد. ار بر حجم مطالبات معوق این بانکدادي تأثیر منفی و معنیاقتص
سی پیشرفت اقتصادي کشور از شرایط اسا،ي و خلق فضاي مطمئن در اقتصاداقتصاد

ثیر قرار دادن تخصیص أینانی فضاي اقتصاد کالن با تحت تشود. در مقابل نااطممحسوب می
کند. رگونه فعالیت اقتصادي را مختل میمدت و بلندمدت هکوتاهبهینه منابع در افق زمانی 

شوندها مجبور میکند و آنوسان و مختل میکه تصمیمات عوامل اقتصادي را دچار نطوريبه
هیچ یک از عوامل اقتصادي،تصمیمات اقتصادي خود را پیوسته تعدیل کنند. در چنین شرایطی

له در بخش پولی و مالی اقتصاد أاین مسرند. مسلماًانداز روشنی ندانسبت به آینده چشم
شدت ن جزیی از بازار سرمایه بهعنوا، چرا که نهادهاي پولی و مالی بهشودبیشتر برجسته می

خصوص در کشورهاي در حال توسعهله بهأه نااطمینانی حساس هستند. این مسنسبت ب
که بازارهاي مالی توسعه یافته چون بورس در آنها کارآیی الزم را نداشته و به مشهودتر است

مین مالی اقتصادي بر دوش بخش بانکی است، مسلماًأو بیشتر سنگینی بار تزم نرسیده رشد ال
هاي پولی و بانکی ی حاکم بر اقتصاد کالن کشور، بخشدر شرایط نااطمینانی و فضاي نوسان

ون کارآمدي خواهند شد که نمونه برجسته این ناکارآمدي، رشد روزافزنیز دچار مشکل و نا
. با توجه به نتایج هاي کشورهاي در حال توسعه استآمار مطالبات غیرجاري در بانک

شود:دات زیر توسط نویسندگان ارائه میحاصل از تحقیق پیشنها
شودلذا پیشنهاد می،سپهثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر مطالبات معوق بانکتوجه به تأبا- 

هايمطالبات بانک، تثبیت سیاستاین براي کاهش هاو مدیران بانکگذاران اقتصاديسیاست
هاي خود قرار کار را در اولویت برنامهاقتصادي و حاکمیت اطمینان در فضاي کسب و

نوساناتو شود نوسانات تورمیدهند. در این راستا و براساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می
ناخالص داخلی و نوسانات تفاوت نرخ سود بازارهاي غیرمتشکل و بازار رسمی و تولید

هاي کالن رصهگذاران عود این متغیر در دستور کار سیاستالبته مقادیر جاري خ
.اقتصادي قرار داشته باشد

و ایجاد هاگیرندگان براي کلیه بانکدر دسترس قرار دادن اطالعات وامیکپارچه کردن و- 
.گیرندگانبانک اطالعاتی وام
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در نظام بانکی کشور سیستم متمرکز و تجمیع شده اطالعات مشتریان شودپیشنهاد می- 
هاي اعتبارسنجیایجاد شود تا به استناد اطالعات اسبق مشتریان بتوان با استفاده از مدل

تا از این طریق بتوان بازپرداخت تسهیالت را طراحی کردبینی احتمال قصوربراي پیش
که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیالت و مدیریت کردعواملی را 

.گذارندها اثر میلبات معوق بانکمطا
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