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بررسی اثر متغیرهای درون بانکی بر رشد مطالبات

۵8

سال دهم /شماره  /۳۱بهار ۱۳۹۶

 ۱مقدمه

 ۲چارچوب نظری پژوهش

به دلیل ماهیت خاص عملیات نظام بانکی ،وجود مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات
اعتباری در تمامی کشورها امری طبیعی و عادی میباشد اما نکته قابل تأمل میزان این
مطالبات است که در صورت افزایش بیش از حد آن میتواند نظام بانکی را مستعد انواع
بحرانهای مالی و اعتباری قرار دهد .بررسی تطبیقی وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها در
سال  ۲۰۱۱میالدی در بین  ۱۰۵کشور جهان نشان میدهد که علیرغم به کارگیری بانکداری
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ارتباط درست بین نظامهای مالی و تولیدی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در
هر کشوری میباشد .بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی ،اصلیترین نقش را در تأمین
مالی بخشهای تجاری ،تولیدی و مصرفی دارند .در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی
کشور و به دالیلی همچون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکههای غیربانکی و
قراردادی ،شبکه بانکی کشور بخشهای واقعی اقتصاد را تأمین مالی میکند .اما متأسفانه
این بخش نیز در رسیدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است ،باال بودن ذخایر بانکها و
تسهیالت اعطایی سوخت شده و یا مطالبات غیرجاری بانکها نشانی از این عدم موفقیت
میباشد .هماکنون نیز حمایتهای دولتی باعث تداوم فعالیتها و بقای بیشتر بانکهای
کشور میباشد .در اقتصادی که مطالبات معوق بانکها ،رقم قابل توجهی از حجم نقدینگی و
تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می شود ،برای احتراز از خطرات مترتب بر آن ،باید به فکر
چاره و راهکار مناسب بود.
در پژوهش های پیشین در ایران تأثیر عوامل کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بیان
شده است ،لیکن اگر تنها عامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری را عوامل کالن اقتصادی بدانیم،
این امر چندان با واقعیت تطابقی ندارد .متفاوت بودن نسبت مطالبات غیرجاری در بین
بانکهای مختلف در کشور نشاندهنده این است که عوامل مرتبط با عملکرد بانکها نقش
مهمی در میزان مطالبات غیرجاری آنها دارد .به عبارت دیگر با علم به اینکه شرایط کالن
اقتصادی برای بانکها برونزا و غیرقابل تغییرند مدیران بانکها میتوانند با مدیریت صحیح
خویش حداکثر تالش را برای کاهش ریسک اعتباری و میزان مطالبات غیرجاری انجام دهند.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی برخی از مهمترین متغیرهای خاص بانکی تأثیرگذار
در افزایش مطالبات غیرجاری به شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مطالبات غیرجاری سیستم
بانکی کشور بپردازیم.
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کلین  )۲۰۱۳( ۱اظهار میدارد که عوامل در سطح بانک به طور عمده با مدیریت بد،
مخاطرات اخالقی و کمکاری مدیریت مرتبط هستند .لذا در این مقاله فرضیههای پژوهش در
۲
ارتباط با سه عامل اشاره شده تببین شده و همچنین فرضیه تنوعبخشی برگر و دیانگ
( ) ۱۹۹۷در رابطه با تأثیرگذاری عوامل درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیان میشود.
برگر و دیانگ ( )۱۹۹۷فرضیه مدیریت بد را نشانهای برای عملکرد ضعیف مدیریت در نظر
گرفتند که روی رفتار اعطای وام مدیریت تأثیر میگذارد .آنها همچنین فرضیه کمکاری
مدیریت را برخالف فرضیه مدیریت بد بیان کردند .به این صورت که کارایی هزینه باال منجر
به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها میشود .بانکهایی که تالش و هزینه کمتری برای
نظارت و کنترل فرآیند وامدهی صرف میکنند از کارایی هزینهای باالتری برخوردارند و کارایی
هزینه ای باالتر در بلندمدت منجر به انباشت مطالبات غیرجاری خواهد شد.
فرضیه خطر اخالقی به موقعیتی اطالق میشود که در آن تمایل به انجام ریسک بیجهت
و غیراصول ی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که افرادی که ریسک را انتخاب میکنند،
هزینههای آن را تحمل نمیکنند .براساس این فرضیه ،بانکهای با سرمایه نسبتاً کم از طریق
افزایش ریسک پرتفوی وام خود ،به انگیزه مخاطرات اخالقی پاسخ میدهند ،که منجر به
افزایش مطالبات غیرجاری از حد متوسط خود در آینده میشود.
در ارتباط با فرضیه تنوع بخشی ،با در نظر گرفتن اندازه بانک به عنوان یک معیار تقریبی
برای فرصتهای تنوع ،نویسندگان دریافته اند که ارتباط منفی بین اندازه بانک و مطالبات
غیرجاری وجود دارد (ساالس و سارینا ۲۰۰۲ ،۳؛ هیو و همکاران  ۲۰۰۴ ،4و راجان و دهال ،5
 .)۲۰۰۳این نویسندگان معتقدند که بانکهای بزرگ بیشتر از فرصتهای تنوعشان بهره
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بدون ربا در ایران رتبه ی کشورمان چندان مناسب نیست .با توجه به روند فزاینده مطالبات
غیرجاری بانکها در کشور و مقایسه آن با متوسط نسبت جهانی ،میتوان دریافت که عملکرد
نظام بانکی کشور از لحاظ منابع در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی
نمیباشد (لطیف و امیرلو.)۱۳۹۲ ،

۶۰

سال دهم /شماره  /۳۱بهار ۱۳۹۶

رشته فعالیت بدین شرح است:
طبقه جاری ،پرداخت اصل و سود تسهیالت یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت
گرفته و یا حداکثر از سررسید آن  ۲ماه گذشته است .مطالبات غیرجاری شامل مطالبات
سررسید گذشته ،مطالبات معوق و مطالبات مشکوکالوصول میباشد .طبقه سررسید
گذشته ،از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیالت و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از  ۲ماه
گذشته است ،ولی تأخیر در بازپرداخت ،هنوز از  ۶ماه تجاوز ننموده است .در این صورت فقط
مبل غ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود .طبقه معوق ،اصل و سود
تسهیالتی که بیش از  ۶ماه و کمتر از  ۱8ماه از تاریخ سررسید و یا از قطع پرداخت اقساط
آن ها سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری
ننموده است .در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل میشود.
طبقه مشکوک الوصول ،تمامی اصل و سود تسهیالتی که بیش از  ۱8ماه از سررسید یا تاریخ
قطع پرداخت اقساط آن ها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود
ننموده است .۲

 ۳پیشینه پژوهش

برگر و دیانگ ( )۱۹۹۷رابطه بین ویژگیهای خاص بانکها ،شاخصهای بهرهوری و وامهای
بد را بر روی نمونه بزرگی از بانکهای تجاری برای دوره  ۱۹8۵-۱۹۹۴مورد بررسی قرار
دادند .آنها ادعا کردند که فرضیههای «بدشانس»« ،مدیریت بد»« ،کمکاری»« ،مخاطرات
اخالقی» و «کفایت سرمایه» همه منجر به بروز وامهای مشکلدار میشوند .همچنین آنها
به این نتیجه رسیدند که بین کارایی هزینه و مطالبات غیرجاری رابطه منفی وجود دارد که
این نتیجه مطابق با فرضیه بدشانس و فرضیه مدیریت بد میباشد.
برکاف و همکاران  ) ۲۰۰۲( ۳به بررسی علل ورشکستگی سیستم بانکداری آرژانتین طی
دوره  ۱۹۹۳-۱۹۹۶با استفاده از اطالعات  ۲۱۹بانک و موسسه اعتباری پرداختند .آنها

 ۲اداره پژوهشها و مقررات بانکی.)۱۳8۵( .
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میبرند .پژوهش لوئیز و همکاران  )۲۰۱۲( ۱نیز این ادعا را تائید میکند زیرا تنوع ،ریسک
اعتباری را کاهش میدهد.
براساس دستورالعمل شماره مب ۲8۲۳/مورخ  ۱۳8۵/۱۲/۵بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،کیفیت تسهیالت براساس سه پارامتر زمان ،وضعیت مالی مشتری و صنعت یا
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آفریقا و شرق میانه و شمال آفریقا) بررسی کردهاند .به طور خاص ،آنها به این نتیجه رسیدند
که مطالبات غیرجاری به طور عمده تحت تأثیر عوامل خاص بانکی مثل کفایت سرمایه،
ذخیره ،و مالکیت بانک قرار میگیرد.
موکوکی و مپفوما  )۲۰۱۵( ۲تأثیر عوامل داخلی بانکها که باعث سطح باالی مطالبات
غیرجاری در سیستم بانکی زیمبابوه میشود را برای دوره  ۲۰۰۰-۲۰۱۴بررسی کردند .این
نتیجه حاصل شد که نقدینگی ،هزینه کارایی و نرخ بهره به صورت منفی و به طور قابل توجهی
روی مطالبات غیرجاری تأثیر میگذارد .یافتهها همچنین نشان میدهد که بازده حقوق
صاحبان سهام و مطالبات غیرجاری دورههای قبلی به صورت مثبتی با میزان مطالبات
غیرجاری مرتبط است.
ساالس و سارینا ( )۲۰۰۲با استفاده از یک الگوی پویای پانل و اطالعات بانکهای تجاری
و پسانداز اسپانیا طی دوره  ،۱۹۹۷-۱۹8۵به بررسی عوامل اصلی تعیینکنندهی وامهای
غیرجاری پرداختند .آنها نشان دادند که اندازه بانک ،نسبت سرمایه ،ساختار مالکیت و نحوه
عملکرد بانکها میتوانند سبب ایجاد تغییرات در مطالبات غیرجاری شوند.
شعبانی و جاللی ( )۱۳۹۰دالیل گسترش مطالبات غیرجاری را در نظام بانکی ایران بررسی
کرده و راهکارهایی برای اصالح آن بیان کردند ،و نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران،
نقش عوامل درون سازمانی در شکلگیری مطالبات غیرجاری ،از عوامل برونسازمانی بیشتر
است.
کردبچه ،پردل نوشآبادی ( ،)۱۳8۹به بررسی عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری در صنعت
بانکی ایران با استفاده از الگوی پانل پویا در طی دوره زمانی  ۱۳8۱-۱۳8۷پرداختهاند .و
نتیجه گرفتند که کارایی عملیاتی ،رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها متغیرهای
تعیینکننده در توضیح رفتار مطالبات غیرجاری در ایران میباشند.
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نشان دادند که هر دو عامل خاص بانکی و عوامل اقتصاد کالن بر مطالبات غیرجاری بانکی
مؤثر بودهاند.
۱
بودریگا و همکاران ( ،) ۲۰۰۹تأثیر متغیرهای درون بانکی روی مطالبات غیرجاری در
نمونهای از  ۴۶بانک از  ۱۲کشور برای دوره ( ۲۰۰۲-۲۰۰۶کشورهای خاورمیانه و شمال

۶۲

سال دهم /شماره  /۳۱بهار ۱۳۹۶

 ۴فرضیهی پژوهش

 ۵روش پژوهش

روش به كار رفته در این پژوهش از دیدگاه هدف ،كاربردی و از دیدگاه بررسی دادهها ،تحلیلی
است .برای جمع آوری اطالعات الزم در خصوص پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و برای
بررسی دادهها و آزمون فرضیات ،از روش بررسی میدانی با به كارگیری شیوه دادههای پانلی
استفاده شده است.

 ۶جامعه آماری

دادههای این پژوهش شامل  ۱8بانک ایران میباشد که اطالعات آنها از سالهای ۱۳8۶
موجود است .که شامل بانکهای دولتی تجاری ،بانکهای تخصصی دولتی و بانکهای
خصوصی می باشد .محدوده زمانی پژوهش با در نظر گرفتن اطالعات نزدیک به زمان انجام
پژوهش و در دسترس بودن آنها برای دوره  ۷ساله از سال  ۱۳8۶تا  ۱۳۹۲در نظر گرفته شد.
تعریف و نوع متعیرهای پژوهش به شرح جدول  ۱میباشد:
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به منظور دستیابی به هدف و در راستای پاسخ به پرسش پژوهش ،فرضیههای پژوهش به
شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه  : ۱بین کارایی و مطالبات غیرجاری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه  :۲بین سرمایه بانکها و مطالبات غیرجاری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه  :۳بین اندازه بانک و مطالبات غیرجاری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه  : ۴بین عملکرد مدیریت و مطالبات غیرجاری رابطه معنیداری وجود دارد.

۶۳
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جدول ۱
متغیرهای پژوهش

NCLit

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی
بازده حقوق صاحبان سهام :نسبت سود سال  tبه حقوق
صاحبان سهام همان سال
نسبت سنجش قدرت پرداخت بدهیها :نسبت حقوق
صاحبان سهام در سال  tبرای بانک  iبه مجموع داراییهایش
در همان سال
عدم کارایی بانک :نسبت هزینههای عملیاتی به درآمدهای
عملیاتی
اندازه بانک :نسبت مجموع داراییهای بانک  iدر سال  tبه
مجموع داراییهای بانکهای مورد بررسی در همان سال
بازده کل دارایی :نسبت درآمد خالص ساالنه بر مجموع
داراییها
متغیر مجازی اثر مالکیت :مالکیت دولتی ارزش یک و
مالکیت خصوصی ارزش صف

متغیر وابسته

ROEit
SRit
Inefit
Sizeit
ROAit
Owneri

متغیر مستقل



متغیر مستقل



متغیر مستقل



متغیر مستقل



متغیر کنترلی



متغیر کنترلی



 ۷الگوی پژوهش

با توجه به پژوهشهای تجربی صورت گرفته ،برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون زیر
استفاده میشود:
𝑁𝐶𝐿𝑖𝑡 = 𝛽۰ + 𝛽۱ 𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝛽۲ 𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽۳ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽۴ 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + β۵ ROAit
+β۶ Owner𝑖 + ɛit
توضیح اینکه اندیس  iبرای بانکها و اندیس  tبرای عامل زمان در نظر گرفته شده است.
 ɛitجمله اختالل الگوی میباشد.

 ۸آزمون انتخاب نوع الگوی برآورد

با توجه به اینکه دادههای مورد آزمون از نوع سال-شرکت میباشند بنابراین ضروری است

ابتدا بین روش داده های ترکیبی و تلفیقی تفکیک ایجاد شود .به منظور انتخاب روش
رگرسیون مناسب ابتدا برای تمام فرضیهها ،آزمون -Fلیمر برای انتخاب بین الگوی ترکیبی
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متغیر

تعریف

گروه

عالمت
مورد انتظار

۶۴

سال دهم /شماره  /۳۱بهار ۱۳۹۶

تصادفی به الگوی اثرات تصادفی ترجیح داده میشود.

 ۹تصریح الگو
 ۱.۹آزمون وابستگی مقطعی

۱

در تخمین یک الگو ی پانل یکی از فروض اصلی ،استقالل مقاطع از یکدیگر است .این وابستگی
احتماالً ناشی از وجود شوکهای عمومی و اجزاء ناشناخته است که در نهایت بخشی از جزء
خطا می شوند در این پژوهش با توجه به اینکه از دادههایی استفاده میکنیم که مقاطع آنها
(بانکها) میتوانند وابستگی داشته باشند و نظر به اینکه این الگوی کامالً پانل کوتاهمدت
است لذا از آزمون  -CDپسران برای بررسی احتمال وابستگی استفاده نمودهایم .همانطور
که در جدول  ۲مشاهده میشود در الگوی مربوط به  ،NCLنتیجه آزمون -CDپسران بیش
از  %۵بوده بنابراین فرضیه ص فر مبنی بر عدم وجود وابستگی بین مقاطع را در سطح معناداری
 ۵%درصد رد نمی شود.

 ۲.۹بررسی ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل
با توجه به اینکه مشکل ناهمسانی واریانس در دادهای مقطعی متداولتر از دادههای سری
زمانی است ،و دادههای ترکیبی نیز از دادههای مقطعی و سری زمانی تشکیل شده است،
باید در مورد این نوع دادهها نیز آزمون تشخیص وجود واریانس ناهمسانی گروهی انجام
شود .در این پژوهش برای آزمون ناهمسانی واریانس از LR test۲استفاده شده است .فرضیه
صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس و فرضیه مقابل آن به معنای وجود
ناهمسانی واریانس میباشد .طبق نتایج حاصل از این آزمون با توجه به جدول  ۲فرضیه H0
رد میشود .بنابراین نتایج آزمون نشاندهنده وجود ناهمسانی واریانس میباشد .۳

 ۳سرمد ،زهره .بازرگان ،عیاس و حجازی ،الهه.)۱۳۹۱( .

Cross sectional dependence
Like lihood ratio

1
2
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و تلفیقی استفاده می شود .با توجه به اینکه نتیجه این آزمون کمتر از  %۵میباشد ،بنابراین
الگوی ترکیبی مناسبتر از الگوی تلفیقی خواهد بود.
به منظور انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،از آماره هاسمن استفاده
می شود .با توجه به اینکه نتیجه این آزمون بیشتر از  %۵میباشد ،بنابراین الگوی اثرات
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 ۳.۹آزمون خودهمبستگی

جدول ۲
نتایج حاصل از انجام آزمونهای همبستگی مقطعی ،ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی
آزمون

آزمون  CDپسران

آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون خودهمبستگی

Prob
F

۰.۰۰۰
۱۹۴٫۲

۰٫۰۰۰
۱۶۰۲٫۳

۰٫۰۰۱
۱۵٫8۷

منبع :یافتههای پژوهش

 ۱۰تخمین نهایی الگوی

همان طور که نتایج حاصل از آزمون  –CDپسران نشان داد مدل همبستگی مقطعی دارد
بنابراین برای رفع این مشکل ،و همچنین رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی الگو به
روش  SURتخمین زده میشود .نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد اندازه بانک رابطه
مثبت و معناداری با مطالبات معوق بانکها دارد بدین معنا که با افزایش اندازه بانکها
مطالبات معوق افزایش مییابد در حالیکه کفایت سرمایه و عملکرد بانکها با مطالبات معوق
رابطه منفی و معنادار دارند بدین معنا که هر چقدر بانکها با کمبود سرمایه مواجه باشند و
یا عملکرد مدیریت ضعیفتر باشد دارای مطالبات معوق بیشتری خواهند بود .همچنین نتایج
نشان داد که بین عدم کارایی و کیفیت دارایی و ساختار مالکیت با مطالبات معوق رابطه
معناداری در این پژوهش مشاهده نشد .نتایج این برآوردها در جدول  ۳ارائه شده است .نتایج
خالصه شده در جدول  ۴آورده شده است.
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یکی از فروض مهم الگوی رگر سیون عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخاللی که در تابع
رگرسیون جامعه وارد میشود ،میباشد .به این مفهوم که جمله اخالل مربوط به یک
مشاهده ،تحت تأثیر جمله مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد .به منظور بررسی وجود یا
عدم وجود خودهمبستگی در جمالت اخالل در نرمافزار  STATA 13با استفاده از دستور
 xtserialآزمون خود همبستگی  Lrtestانجام گرفت .فرضیه  H0این آزمون مبنی بر عدم
وجود خود همبستگی بین جمالت اخالل می باشد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون
همانطور که در جدول  ۲مشاهده میشود ،ضریب  LRدارای  P-Valueکوچکتر از ۰٫۰۵
است که منجر به رد فرضیه  H0میشود بنابراین خودهمبستگی بین جمالت اخالل وجود
دارد.

۶۶

سال دهم /شماره  /۳۱بهار ۱۳۹۶

جدول ۳
نتایج تخمین فرضیههای پژوهش
Size
SR
ROE
Inef
ROA
Owner

اندازه بانک
کفایت سرمایه
عملکرد
عدم کارایی
کیفیت دارایی
ساختار مالکیت

۰٫۰۰۰
۰٫۰۲۰
۰٫۰۲۰
۰٫۲۶8
۰٫۱۰۷
۰٫۳۰۱

۳٫۶۲
-۲٫۳۲
-۲٫۳۲
-۱٫۱۱
-۱٫۶۱
-۱٫۰۳

نتایج مدل
۰٫۰۰۰
۰٫۲۲۴۲

p-value
R-sq
منبع :یافتههای پژوهش

جدول ۴
خالصه نتایج پژوهش
مطالبات غیرجاری

Size

SR

رابطه مثبت
معنادار

رابطه
معنادار

منفی

ROE

Inef

رابطه منفی
معنادار

رابطه معناداری
مشاهده نشد

منبع :یافتههای پژوهش

 ۱۱نتیجهگیری

یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که رابطهی معناداری بین عدم کارایی و
مطالبات غیرجاری در این پژوهش وجود ندارد .بنابراین فرضیه اول رد میشود .این نتایج با
برخی از نتایج پژوهش برگر و دیانگ ( ،)۱۹۹۷ویلیامز ( ،)۲۰۰۴پدپیرا ( ،)۲۰۰۵موکوکی و
مپفومو ( ،)۲۰۱۵رضایی ( )۱۳8۷و کردبچه و همکاران ( )۱۳8۹مغایرت دارد .همچنین نتایج
نشان داد که بین سرمایه بانک و مطالبات غیرجاری رابطه منفی معنیداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه دوم تائید می شود .این نتیجه با برخی از نتایج پژوهش برگر و دیانگ ()۱۹۹۷
و ساالس و سارینا ( )۲۰۰۹مطابقت داشته و تأییدی بر فرضیه مخاطرات اخالقی میباشد
بدین معنی که زمانی که سرمایه بانکها کم میشود بانکها از طریق افزایش ریسک پرتفوی
وام خود به انگیزه مخاطرات اخالقی خود پاسخ میدهند که این امر منجر به افزایش مطالبات
غیرجاری آنها میشود .همچ نین بین اندازه بانک و مطالبات غیرجاری رابطه مثبت و
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عالمت اختصاری

نام متغیر

سطح معناداری

ضرایب
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۶۷

کند .طبق فرضیه تنوعبخشی ما انتظار داشتیم هر قدر بانکها بزرگتر میشوند بیشتر و بهتر
بتوانند از فرصتهای تنوعسازی پرتفوی خود استفاده کنند که این امر منجر به کاهش ریسک
پرتفوی وام شده و در نهایت باعث کاهش مطالبات غیرجاری خواهد شد ،درحالیکه طبق
نتایج این پژوهش در ایران با افزایش اندازه بانک شاهد افزایش مطالبات غیرجاری هستیم.
همچنین نتایج پژوهش حاضر مبین وجود رابطه منفی و معناداری بین عملکرد و مطالبات
غیرجاری است که تأییدی بر فرضیه مدیریت بد بوده و فرضیه چهار نیز تائید میشود .به این
ترتیب وقتی عملکرد مدیریت بهتر باشد ،طبق فرضیه مدیریت بد،کارایی هزینه افزایش
مییابد .افزایش کارایی هزینه در این حالت به این معناست که مدیریت هزینه کمتری را صرف
ارزیابی مشتریان ،ارزیابی وثیقه و غیره مینماید .این امر در بلندمدت باعث میشود مشتریان
زیادی تخطی کرده و از بازپرداخت وام خود در موعد مقرر خودداری کنند .در نهایت در
بلندمدت مطالبات غیرجاری افزایش خواهد یافت .این نتیجه با برخی نتایج پژوهش برگر و
دیانگ ( ،)۱۹۹۷وینتون ( )۱۹۹۹مغایرت دارد ولی با برخی نتایج پژوهش عباسیان و همکاران
( )۱۳۹۳و کردبچه و همکاران ( )۱۳۹۰مطابقت دارد.
با توجه به این امر که در ایران بخش اعظم تشکیلدهنده مطالبات غیرجاری مطالبات
مشکوکالوصول میباشد پس میتوان نتیجه گرفت عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری بر
مطالبات مشکوکالوصول نیز تأثیر دارد.
در این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بودیم از جمله:
 این تحقیق متأثر از برخی شرایط خاص سیستم بانکی است که فرض شده است اثر آن
برای همه بانکها یکسان است که از آن جمله میتوان به استمهال وامها اشاره نمود.


به علت کمبود تعداد نمونهها امکان انجام پژوهش به تفکیک بانکها براساس مالکیت
به بانکهای دولتی و خصوصی وجود نداشت.
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معنیداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه سوم نیز تائید می شود .این نتیجه با برخی از نتایج
پژوهش برگر و دیانگ ( ،)۱۹۹۷لوئیز و همکاران ( ،)۲۰۱۲هیو و همکاران ( ،)۲۰۰۴ساالس
و سارینا ( ،)۲۰۰۹راجال و دهان ( )۲۰۰۳و فرناندز و همکاران ( )۲۰۰۰مغایرت دارد .میتوان
گفت سیستم بانکی کشور نتوانسته است از فرصتهای تنوعبخشی پرتفوی وام خود استفاده

۱۳۹۶  بهار/۳۱  شماره/سال دهم

۶8
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