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Abstract
Objective: Today, banks play a vital role in making the relationship between actual and
monetary sectors of the economy, facilitating transactions by organizing receipts and
payments, and developing markets and economic growth. Credit risk is the most critical
factor for banking system stability. Moreover, credit risk is the most substantial risk observed
in the banking system of countries. Lack of credit risk leads to poor lending capacity and debt
settlement power of monetary institutes also causes the bankruptcy of banks. credit risk
brings a relative superiority for banks and financial institutes by predicting bad debts' losses.
The extant study aimed to examine the effect of credit risk management on the lending
performance of Bank Agriculture branches.
Method: This was applied research in terms of objective and a descriptive study, in terms of
data collecting method. The statistical population comprised all top managers and staff
working in branches of Bank Agriculture in Gilan Province, Iran. In the present paper,
Morgan Table was used, and 279 people (n=279) were selected from 475 people, by using
non-probability convenience sampling. The data were collected through a questionnaire. The
collected data were analyzed using SPSS software.
Results: Research hypotheses indicated the significant effect of loan terms and conditions on
the lending performance of branches of Bank Keshavarsi in Gilan. Customer evaluation had
an impact on the lending performance of Bank Keshavarsi's branches in Gilan. Default
lending policies affected the lending performance of Bank Keshavarsi's branches in Gilan
Province. Risk control policies also had an impact on the lending performance of Bank
Keshavarsi's branches in Gilan Province.
Conclusion: Credit risk control and mitigation play an effective role in improving lending
and credit processes and subsequently improving banks' performance. Furthermore, cretic
risk control plays a fundamental role in the continuity of lending, profitability, and survival of
banks and financial organizations. Credit risk provides the field for assets pricing by risk
measurement and the creation of a logical link between risk and return rate. Furthermore,
credit risk paves the way for the optimization of credit portfolios and determining the
economic provision of banks to reduce capital costs. Therefore, improvement of risk control
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policies through measuring the risk of non-repayment of debt and interest rate of loans based
on the risk management rules and regulations approved by respective committees lead to
improvement of the lending performance of studied bank branches. On the other hand,
assessment of customer's capital adequacy, ranking assets, rating branches based on the credit
risk of branches (e.g., past due, deferred, and bad debts-to-total loans ratio) can be done to
improve the lending performance of studied bank branches.
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Facilities.
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تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وامدهی شعب بانک کشاورزی


نیما رنجی جفرودی


بیژن پورعلی

چکیده
هدف :امروزه بانکها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخشهای واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازماندهی دریافت هتا و
پرداخ ها و ارائه تسهیالت مبادالت را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها ،رشد و شکوفایی اقتصاد میگردند .ریسک اعتبتاری
مهمترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهمترین ریسکهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها اس  .در صورت نبودریسک
اعتباری ،توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستتگی بانتک را در پتی دارد.
ریسک اعتباری با پیشبینی زیانهای عدم بازپرداخ
هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیری

وامها نوعی برتری نسبی برای بانکها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد.

ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی اس .

روش :این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی اس  .جامعه آماری این پژوهش
شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیالن هستند .در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بتین 574
نفر 972 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونهگیری از نوع غیر احتمالی در دستترس است  .ابتاار گتردآوری دادههتا
پرسشنامه اس  .پس از جمعآوری دادهها ،تجایه و تحلیل دادهها با کمک نرمافاارهای  SPSSصورت گرف .
یافتهها :فرضیههای پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.ارزیابی مشتری
بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد .سیاس های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانتک کشتاورزی
استان گیالن تأثیر دارد .سیاس های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.
نتیجهگیری :کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبتار و درنتیجته در عملکترد
بانکها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیالت ،سودآوری و بقای بانکها و مؤسسات مالی ایفا مینماید .ریستک
اعتباری با اندازهگیری ریسک میتوانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیم

گذاری داراییها را فراهم سازد.
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همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانتکهتا بترای کتاهش هاینتههتای
سرمایهای را فراهم خواهد ساخ .بنابراین میتوان با تقوی

سیاس های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخ

اصل و سود تسهیالت بر مبنای اصول و مقررات کمیتهها درخصوص مدیری

ریسک ،با بررسی دو مقوله کفای

طبقه بندی دارائیها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نستب

سرمایه مشتری و

مطالبتات سررستید گذشتته و معتو و

مشکوک الوصول به کل تسهیالت اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود.

واژههای کلیدی :عملکرد وامدهی ،بانکی ،ریسک نقدینگی ،اعتبارسنجی مشتری ،وام و تسهیالت.
طبقهبندی .G32 ،G21 ،H81 ،JEL

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :رنجی جفرودی ،نیما؛ پورعلی ،بیژن .)1211( .تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام دهی شعب بانکک کشکاورزی.
مجله توسعه و سرمایه.151-181 ،)2(6 ،
مقدمه

نقش بانکها در اقتصاد ایران را میتوان مهمترین پل ارتباطی بین عرضه و تقاضای منابع پولی دانست .بکه طکوری
که هر گونه نقصان در ساختار این بخکش و ناکارآمکدی عملککرد آن زمینکههکای بکروز اخکتال در سکایر بخکشهکای
اقتصادی را فراهم میکند .از آنجا که فعالیت بانکداری همراه بکا ریسککهکای مختلفکی اسکت ،مکیتکوان بکه ریسکک
اعتباری به عنوان مهمترین آنها اشاره کرد (د افروز و همکاران .)1198 ،همچنین از آنجایی که تمکام بکار نظکام مکالی
کشور بر دوش بانکها بوده ،کاهش حجم مطالبات بیانگر توانایی بانکها در حفظ منابع موجود و بکا بکودن حجکم
این نوع تسهیالت غیرجاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکی و بدون شک دغدغهای ملی است (سعیدی کلیشکمی.)1191 ،
بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجهه هستند .ماهیت فعالیتهای مالی و سکر و
کار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبکار ،سیسکتمهکای پرداخکت ونکر هکای مختلک ،،ایکن گونکه مؤسسکات را در برابکر
ریسکهای ویژهای قرار میدهد و از سوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی ،نوآوریهای فنی و پیچیدهتر
شدن سیستمهای مالی باعث شده اصو مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید .با
توجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند ،فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود.
این بخش از فعالیتهکای بانکک در معکر

ریسکک اعتبکاری قکرار دارد و مسکتلزم بررسکی وضکعیت اعتبکاری وام

گیرندگان توسط بانکها است .به منظور کاهش ایکن نکوع ریسکک و هزینکههکای ناشکی از افکزایش مطالبکات معکو،،
بانکها و مؤسسات اعتباری در سا های اخیر با عنایت به توصیههای کمیته با  ،توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری
داشتهاند (د افروز و همکاران )1198 ،در واقع پدیده مطالبات معو ،دغدغه مهم بانکها و سایر مؤسسات اعتباری بکوده
و تأثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب میگذارد به طوری که از دو منظر داخل و خارج سکازمان حکا ز اهمیکت
است.از منظر داخلی ،هزینههای عملیاتی ،راندمان کاری،سودآوری،میزان خدمت به مشتریان،درجه بندی شکعب،حقو ،و
مزایای کارکنان و سایر شاخصهای کیفی شعب را به شکدت تحکت تکأثیر خکود قکرار مکیدهکد .از منظکر بیرونکی ،کنکدی
چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور،عدم اختصاص به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت ،عدم رونک اشکتلا و در
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نهایت رکود اقتصادی را بدنبا خواهد داشت (تقی نتاج و نج ،پورکردی .)1192 ،همچنین مؤسسات مالی نقش مهمکی
در رشد اقتصادی داشته زیرا از طری تسهیل نقش در جریان سرمایه به بخشهای مختل ،اقتصکاد  ،پکا انکدازها را بکرای
سرمایهگذاریهای تولیدی بسیج میکنند.همچنین زم به ذکر است که بانکهای تجاری در اکثکر اقتصکادهای جهکان بکه
عنوان یک مؤسسه مالی با ارا ه وامهکای اقسکاطی در مقایسکه باسکایر مؤسسکات مکالی غالکب هسکتند .بانککهکا در اقتصکاد
میتوانند مهم باشند؛ زیرا آنها موسساتی هستند که نقدینگی را برای وام دهنده و وام گیرنکده تکأمین مکیکنند.بکدلیل ایکن
اهمیت بانک مجبور است که ریسکی را که روزانه هنگام وام دهی با آن روبرو میشود ،ارزیابی کند (محمد.)2112 ،1
بانککهکا بطکور مکداوم در حاکمیکت شکرکتی بکرای نظکارت،کنتر و بازیکابی وام بکرای عملککرد بهتکر وام مشککارکت
میکنند.عملکرد بانکهای تجاری بر رشد اقتصادی مثبت تأثیر میگذارد .عملککرد خکوب بانککهکای تجکاری ،علیکرغم
نقش آنها در رشد اقتصادی ،به شتاب اقتصادی کمک کرده در حالی که عملکرد ضعی ،مانع رشکد اقتصکادی و افکزایش
فقر در کشور میشود .از این رو عملکرد بانکهای تجاری برای دستیابی بکه اهکداف بسکیار مهکم اسکت .تکأمین اعتبکار بکه
عنوان مدیریت ریسک اعتبار نیاز به توجه زم داشته و یکی از جنبههای مهم و بحث داغ در میکان موضکوعاتی اسکت ککه
بانکها با آن روبرو است.جنبه مدیریت ریسک نه تنها برای پایداری بلکه برای رشد بخش بانکی نیز مهکم اسکت.همچنین
پایداری و رشد ،ثبات را برای پو محلی و همچنین کل اقتصاد به ارملکان مکیآورد .مکدیریت ریسکک اعتبکاری ضکعی،
میتواند باعث ایجاد نقدینگی شده و منجر به ورشکستگی بانکهای تجاری شود .وجود ریسکک در بخکش مکالی نیکز بکه
محصو ت ارا ه شده توسط آنها وابسته است.آنها شامل محصو ت ترازنامه ماننکد وامهکای کوتکاه مکدت و بلندمکدت و
همچنین ترازنامه مانند اعتبار سندی به همراه سایر ضمانتهاست.
در سا های اخیر ریسک اعتباری بدلیل خسارات مالی زیادی که سازمانهای بکزر

مکالی بکین المللکی بکا آن روبکرو

شدهاند اهمیت کانونی پیدا کرده است (نیکو دیو و وگیازاس .)2112 ،2از زمان بحران مالی  ،سازمانهای مکالی بکه ویکژه
بخش بانکداری تجاری اقکدامات ویکژهای را بکرای ککاهش هرگونکه خسکارت مکالی در آینکده ناشکی از سکوءمدیریت در
تخصککیص وام و بازپرداخککت اعتبککارات انجککام دادهانککد و مککدیریت ریسککک اعتبککاری یککک راه حککل مناسککب بککرای چنککین
چالشهایی ارا ه میدهد.امروزه مدیریت ریسک اعتباری یکی از مؤلفههای مهم مدیریت جامع ریسک در بخکش بکانکی
است (آرورا و کومار .)2112 ،1وقوع ریسک اعتباری نه تنها سودآوری بانکها ،شرکتهکا ،و مشکتریان را خدشکه دار
میکند ،بلکه در مقیاسی وسیعتر باعث پدید آمدن خسران اقتصادی مکیشکود .بکرای مؤسسکههکای مکالی و اعتبکاری و
بانکها ،موضوع بهبود و مدیریت روابط با مشتریان در ایجاد روابط بلندمدت و پایکدار مهکم اسکت (لئکو 2و همککاران،
 .)2119یک ضرورت اساسی برای مدیریت پایدار ریسک اعتبکاری ،توانکایی نظکارت دقیک و مولکد بکر خطکور اعتبکاری
مشتری است.مدیریت اعتباری برای یک وام تا قسط کامل و بازیابی آخرین دوره ،متوق ،نمکیشکود.از ایکن رو بکا تلییکر
شرایط مالی ،رویکرد اعتباری بانک نیز ممکن است تلییر کند (احمد و مالیک .)2115 ،5بانکها به عنوان بخش اصکلی
نظام مالی ،نقش مهمی را در تأمین مالی بخشهای مختل ،اقتصکادی بکر عهکده دارنکد در راسکتای ایفکای ایکن نقکش،
بانکها با ریسکهای متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمدهترین آنها ریسک اعتباری است .ریسک اعتباری عبارت
است از احتما قصوراستفاده کنندگان از تسهیالت بکانکی در انجکام تعهکدات مکالی خکود .بکر ایکن اسکاس زم اسکت
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بانکها برای کاهش و تقلیل ریسک اعتباری ،قبل از هکر پرداختکی بکه متقاضکیان ،وضکعیت اعتبکاری آنکان را بررسکی
نمایند .ارزیابی درست درخواست کنندگان و مکدیریت ریسکک بکرای بانککهکا و مؤسسکات اعتبکاری و فیلتکر ککردن
متقاضیان مباحثی حیاتی هستند.برای اعطای تسهیالت بایکد درجکه اعتبکار و تکوان گیرنکده تسکهیالت را در بازپرداخکت
تسهیالت اعطایی تعیین نمود.بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مکدیریت
ریسک اعتباری بوده است (طلوعی اشلقی و همکاران.)1189 ،
فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکلهای مختل ،اعتبار ،در کنار رقابتهای تجاری گسترده و تکالش
بانکها و سایر مؤسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطکای اعتبکار شکده
است .اما بانکها همواره با این چالش روبه رو بودهاند که چگونه و براساس چه شاخصهایی متقاضکیان اعطکای اعتبکار را
مورد ارزیابی قرار دهند؟ روشهای سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام ،هماننکد آنچکه ککه اکنکون
در کشور ما انجام میگیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است ،دیگر جوابگو نخواهد بود  .همچنان که حجم عظکیم
مطالبات بانکی گویای این مطلب است .لذا با توجه به اهمیکت مطالبکات معکو ،آنچکه ککه مهکم اسکت و همکواره یککی از
مهمترین چالش مؤسسات مالی بوده این است که قبکل از اعطکای تسکهیالت احتمکا قصکور و عکدم بازپرداخکت از سکوی
متقاضیان ارزیابی شود تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعکد مقکرر باشکند  .انجکام ایکن امکر بکه
وسیله یک سیستم جامع ،ساختار یافته و انتخاب معیارهای مناسب امکان پذیر است .در بانکداری متعارف که قدمت چنکد
صد ساله دارد بیشترین تسهیالت بانکها به صورت وام داده میشکود ،بانککهکا در ایکن نظکام بکا دریافکت پکا انکدازها و
سپردهها از مردم و مؤسسات به آنان بدهکار میشوند و پا از مدتی باتوجه به طو مدت ومبلغ پا انداز یا سپرده اصکل
و بهره آن را مطاب نر از پیش تعین شده به آنان میدهند.دریافت ایکن نکوع سکپردههکا و محاسکبه آن و همچنکین اعطکای
تسهیالت و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام میگیرد .در این نکوع سیسکتم بانککداری سکودآوری
بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیالت ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایکه اعتمکاد و اطمینکان
در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند گرفت (مهرآرا و همکاران.)1188 ،
علی رغم اسقرار نظام بانککداری اسکالمی وحکذف بهکره و برقکراری ککارمزد شکاهد افکزایش و رشکد مانکده مطالبکات
میباشیم .چنانکه تمهیدات زم در زمینه وصو مطالبات معو ،و سررسید گذشته تسکهیالت در سیسکتم بکانکی بکه عمکل
آید .بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفکع مکیگکردد .جلکوگیری از ایجکاد مطالبکات معکو ،در
تسهیالت اعطایی و وصو آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش میدهد .و باعث راحتکی
برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم میکند .چیزی که نمیتوان نادیده گرفکت درصکد بکا ی مطالبکات معکو،
بانکی است.عدم بازگشکت سکرمایهگکذا ریهای بانکک نشکان دهنکده ضکع ،عملککرد بانکک در بخکش اعطکای تسکهیالت
است.عدم سنجش و ارزیابی دقی مشتری قبل ازاعطای تسهیالت سبب مکیشکود ککه وام بکه شخصکی اعطکا گکردد ککه از
نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضع ،نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعکث مکیشکود
که او از مسیر تعیین شده خارج شود .وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد .که نتیجه آن عدم دستیابی بکه اهکداف تعکین
شده وایجاد مطالبات بانکی است .سرانجام باعث زیان اقتصکادی جامعکه و ورشسکتگی تعکداد زیکادی از بنگکاههکا و مکردم
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میشود (خدا ی وله زاقرد و همکاران .)1191 ،بررسی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سکپردههکا و مانکده تسکهیالت
اعطایی در چند سا منتشر کرده است ،روند نزولی نسبت تسهیالت به سپرده را نشان میدهد و این روند که معلوم نیسکت
تا کجا ادامه خواهد داشت ،قطعاً یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران را شکل میدهد.
افزایش شدید شکاف تسهیالت به سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسکهیالتدهکی بانککهکا و ککاهش قکدرت
تأمین مالی اقتصاد توسط نهاد است .این اتفا ،در شرایطی ر داده است که اقتصاد ایران بهشکدت وابسکته بکه تکأمین مکالی
شبکه بانکی است و کاهش قدرت وامدهی بانکها اثری بسکیار جکدی در تکأمین سکرمایه در گکردش واحکدهای تولیکدی
موجود و تأمین مالی برای طرحهای جدید تولیدی خواهد داشت.کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سکرمایهگکذاری
کل یکی از مهمترین شاخصهایی است که آثار و تبعات کاهش قدرت تسهیالتدهی بانکها را نمایان میکند .ککاهش
سرمایه گذاری در اقتصاد در بلندمدت بر رشد اقتصادی و سطح اشتلا را تحت تأثیر قرار داده خواهکد داد بکهطکوری ککه
رشد اقتصادی کاهش و نر بیکاری افزایش مییابد .از این منظر قدرت تسهیالتدهکی بانککهکا مؤلفکه بسکیار مهمکی در
اقتصاد ایران و بسیاری از کشور است .کاهش و کنتر ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآینکد
اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانکها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارا ه تسهیالت ،سودآوری و بقای
بانکها و مؤسسات مالی ایفا مینماید .ریسک اعتباری در صنعت بانکداری یا از جانب مشتریان متوجه بانک میشود
و یا ممکن است خود بانک با عدم توانایی در پرداخت بدهیها مواجه گردد (فالح پور و همکاران.)1191 ،
تفاوت این مقاله با سایر مطالعات داخلی این است که تأثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وام دهکی بانککهکا از مسکیر
تأثیرگذاری ویژگیهای خاص وام دهی بر عملکرد وام بانک بررسی و ارزیابی شده است .همچنین به نظر میرسد که
در ایران سیاست پولی از این مسیر بر میزان وام دهی بانکها تأثیرگذار بوده است و یک نوع ناهمگونی بین بانکهکا
در اثرپذیری از شوکهای پولی وجود دارد .همچنین با وجکود اینککه پکژوهشهکای متعکدد بکه ویژگکیهکای اعتبکاری و
شخصیتی و غیره که یک فرد جهت در اختیار گرفتن منابع بانکی زم پرداخته شده تا کنون بطکور شایسکته از منظکر تکأثیر
غیرمستقیم سیاست پولی بر وام دهی بانکها به این موضوع و ویژگیهای مهکم آن پرداختکه نشکده اسکت .در ایکن راسکتا
سؤا اصلی تحقی به این صورت مطرح شده است که مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام شکعب بانکک کشکاورزی
چه تأثیری دارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در بررسی ادبیات فعلی در زمینه مدیریت ریسک اعتبار مشخص شد که چهار شیوه مدیریت اعتبار برای عملککرد وام
در بخش بانکداری از اهمیت با یی برخوردار است :کنتر ریسک اعتباری ،ارزیابی مشتریان ،و سیاستهکای وام دهکی،
شرایط وام دهی که در ذیل به آن اشاره میگردد.
کنترل ریسک اعتیاری
6

ریسک اعتباری بیانگر وضعیت بالقوه یک وام گیرنده ،در بازپرداخت نکردن دیون و تعهدهای مالی اسکت (لئکو و
همکاران .)2119 ،هدف مدیریت ریسک اعتباری بیشینه کردن بازگشت اعتبارهای داد هشده بکا پکذیرش میکزان قابکل
قبولی از ریسک است (جندقی و همکاران .)1199 ،نیکو دیو و وگیازاس ( )2112مدیریت ریسک اعتبکاری را ترکیبکی
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از وظای ،و فعالیتهای هماهنگ برای کنتر و هدایت ریسکهای مواجهه بکا سکازمان از طریک شکرکت تاکتیککهکای
کلیدی مدیریت ریک و فرایندهای مرتبط با اهداف سازمان تعری ،میکنند.توجه به این نکته مهم اسکت ککه شکیوههکای
مدیریت ریسک ،توسعه نیافته و با هدف از بین بردن خطرات بطور کلی انجام میشود اما هدف آنها کنتکر فرصکتهکا و
خطراتی است که میتواند منجر به خطر شود ،است (فرانک و همکاران .)2112 ،1عالوه بر این رأس و همککاران ()2118
بیان میکنند که شیوههای مدیریت ریسک اطمینان حاصل میکند که مؤسسات مالی باید چارچوب قوی و منطقی بکرای
تصککمیم گیککری داشککته باشککند کککه مکیتوانککد اهککداف سککازمان را محقک کنککد (رأس و همکککاران .)2118 ،8ممکککن اسککت
سرمایهگذاران سود و اصل پو خکود را ازدسکت بدهنکد ککه مکیتوانکد منجکر بکه افکزایش هزینکه جمکع آوری و ککاهش
جریانهای نقدی شود .موتی و همکاران ( )2112استد

میکنند ککه مکدیریت هوشکمند و مکؤثر خطکور اعتبکاری نیکاز

اساسی برای مدیریت اعتبار مؤثر است.عالوه بر این تلییرات ریسک اعتباری نشان دهنده تلییر در سالمت وامهای بکانکی
است که توسط بانک مدیریت میشود (کوپر و همکاران )2111 ،9و در نتیجه عملکرد مؤسسه مالی نیکز متفکاوت خواهکد
بود.ریسک اعتباری مهمترین و گرانترین ریسک مرتبط با مؤسسات مالی بوده و تأثیر آن در مقایسه با سایر ریسککهکای
مرتبط با بخش بانکی بدلیل اینکه تهدیدی برای پرداخکت بکدهی مؤسسکه محسکوب مکیگکردد ،ککامالً قابکل توجکه اسکت
(چجوریگا.)2111 ،11
سبد وام نه تنها به عنوان بزرگترین دارایی و همچنین منبع غنی از سود برای تولید درآمد در نظر گرفته مکیشکود بلککه
یکی از بزرگترین منبع ریسک برای سالمت و ایمنی مؤسسه مالی نیز هست (ریچکارد و همککاران .)2118 ،11رتبکه بنکدی
اعتباری در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام بکه
متقاضیان با ریسک با از طری طبقکهبنکدی آنهکا اسکت (حیکدرپور و ککارذبحی .)1188 ،از ایکن رو مکدیریت ریسکک
اعتباری از طری اقدامات محتاطانه و همچنین نظارت و عملکرد به عنکوان یککی از نقشکههکای راه بکرای سکالمت و ایمنکی
بخشی در نظر گرفته میشود.باید توزیع سیستماتیک وامها با توجه به سیاستها و رویکههکای اعتبکاری ککامالً تثبیکت شکده
ارا ه گردد .سیاست وام خوب تدوین شده برای عملکرد سازمانی مفیکد بکوده و بکه سکازمانهکا کمکک مکیکنکد تکا بکرای
مدیریت ریسک و همچنین تحق الزامات نظارتی همان را دنبا کنند .بررسی وام بسیار مهم و بخشکی از سیاسکت بکوده و
به مدیریت در شناسایی مساله بطور منظم کمک ککرده تکا بررسکی کنکد متصکدیان وام سیاسکت را درلفکظ و معنکی دنبکا
میکنند یا خیر .ارزیابی وام درخواستی برای وجوه است که توسط مؤسسه مالی ارزیابی میشود.جنبههایی که در ارزیابی
باید متمرکز شوند شامل :هدف مشتری ،نیاز به اصالت ،بازپرداخت ظرفیت وام گیرنده ،مقدار وام و امنیت است .ارزیکابی
وام برای به حداقل رساندن ضرر وام نقش مهمی داشته است؛ از اینرو اگر متصدیان منصوب شده برای ارزیابی وام صالح
باشند شانا با یی برای وام دادن به مشتریان مستح وجود دارد (بولدیزونی.)2118 ،12
معمو ً بهدلیل عواقب ناشی از این شرایط اضطراری ،برنامههایی مانند مدیریت ریسکک اعتبکاری بکه ویکژه در نکواحی
مرتبط با پو مانند بانککهکا ضکرورت بیشکتری دارد. .امکا ریسکک اعتبکاری یکا ریسکک پکیش فکر

ریسککی اسکت ککه

سککرمایهگککذار بککرای از دسککت دادن پککو از وام گیرنککدهای کککه قککادر بککه پرداخککت نیسککت بککا آن روبککرو مکیشککود (مککوتی
وهمکاران .)2112 ،11ریسک اعتباری به این دلیل در نهادهای پولی و اعتباری حا ز اهمیت و حساسیت است که منابع
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به کار گرفته شده برای تخصیص ،در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران ،مردم و بانکهاست که به جریان نیفتادن
آن ،میتواند اعتباردهی و قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی را تضعی ،کند ،بویژه آنکه در ترازنامه نهاد پکولی ،تسکهیالت
اعتباری ،به عنوان مطالبات مؤجل و سپردههای اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی میشوند .بکه ایکن معنکی ککه وصکو
مطالبات به دفعات مختل ،غیرممکن ،ولی تأدیه و پرداخت دیون (سپردهها) در هر مرحله الزامی است (بزر

اصکل و

همکاران .)1196 ،در مجموع ریسک اعتباری ،ریسکی است که بر اساس آن پرداخت وام از سوی مشتری یا با تأخیر
صورت میگیرد و یا اینکه اصالً پرداخت نمیشود و این امر باعث بروز مشکالت در گردش وجوه نقد بانکها شده
و بر روی نقدینگی و بازده سرمایهگذاری بانکها اثر منفی دارد .برای کنتر و کاهش ریسک اعتبکاری ،بانکک نیکاز
دارد که متقاضیان تسهیالت اعتباری خود را به درستی بشناسد و بتواند بین متقاضیانی که توانایی پرداخت به موقکع وام
خود را دارند و در واقع دارای ریسک پایین هستند و متقاضیان با ریسک با تمایز قا ل شوند ککه ایکن امکر از طریک
مدیریت کارا و اثربخش ریسک اعتباری امکان پذیر است (میرغفوری و آشوری.)1192 ،
ارزیابی مشتریان

اگر چه مؤسسات مالی  ،از افزایش مشتریانی که به تعهدات خکود درمکورد قکرارداد وام عمکل نمکیکننکد ،آسکیب
میبینند ،با این حا  ،نهادهای مالی نمیتوانند در این بازار رو به رشد ،اعتبارات تمامی مشکتریان خکود را صکرفاً بکرای
جلوگیری از ریسک اعتباری رد کنند (لیگانگ 12و همکاران .)2111 ،مؤسسات مالی اگر قصد دارند عملککرد اعتبکاری
خود را افزایش دهند باید از ارزیابی مشتری استقبا کنند (نجنگا و کاوینداه .)2121 ،15تا چند سا قبل ،تحقی بکرروی
اندازهگیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی به ندرت انجام میشد .از طرف دیگر ،با توجه به مشکل دردستر س بودن
دادهها ،مد های ارزیابی کمی اعتبار مشتریان حقیقی بسیار دیرتر از مد های اعتباری مشتریان حقکوقی (کسکب وککار)
ارا ه شدند و دادهها به پایگاه خود مؤسسکات مکالی محکدود مکیشکد؛ امکا امکروزه در چنکدین کشکور ،دادههکا بکه طکور
فراگیرتری دراختیار مؤسسات مالی و محققان قرار گرفته و بسیاری از تکنیکهای اعتباری کمی در ایکن زمینکه عرضکه
شدهاند (ساسترسیک 16و همکاران .)2119 ،در واقع ارزیابی مشتری روندی است ککه عمکدتاً بکرای تعیکین پکذیرش یکا رد
پیشنهاد اعتبار مشتریان انجام شده و شامل ارزیابی ظرفیت بازپرداخکت وام گیرنکدگان اسکت (احمکد و مالیکک.)2115 ،11
امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان ،نظامهایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه
یافتهاند و شواهد عینی نشان میدهد عدم توجه به نتایج این گونه مد ها میتواند منجکر بکه اخکذ تصکمیمات نادرسکت
شود (حیدرپور و کارذبحی.)1188 ،
بانک یک مؤسسه مالی است که وجوه اشخاص را تحت عنوان سکپرده دریافکت و ایکن وجکوه را در اشککا وام،
اعتبار ،تنزیل بروات تجاری و خرید اورا ،بهادار مصرف مینماید .تحقیقات نشان میدهد ککه افکزایش تکالشهکا بکرای
ارزیابی وام گیرندگان به طور خودکار باعث بهبود عملکرد وام میشود.این بدان معناست که روش ارزیکابی اعتبکار بکرای
تعیین عملکرد وام مهم است .نیرو و همکاران ( )2119دریافتنکد ارزیکابی و شناسکایی مناسکب ریسکک تکأثیر مسکتقیمی بکر
عملکرد وام دارد .بهعالوه موتی و همکاران ( )2112دریافتند ارزیابی مشکتری بکا عملککرد وام بانککهکای تجکاری رابطکه
مثبت و معناداری دارد (نیرو 18و همکاران .)2119 ،تجزیه و تحلیل اعتباری از پیشینه اعتبکار متقاضکی بکا هکدف بررسکی
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احتما بازپرداخت وام ،برای تعیین قدرت مالی وام گیرنده و به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت به یک سطح
قابل قبو صورت میگیرد (یداهلل زاده طبری و همکاران .)1191 ،شکاف اطالعکاتی موجکود میکان اعتباردهنکده و اعتبکار
گیرنده که از ان به عدم تقارن اطالعات یاد میشکود اسکاس علمکی شککل گیکری نظکام سکنجش اعتبکار اسکت.عدم تقکارن
اطالعات میان اعتباردهنده و گیرنده اعتبار موجب ایجاد انتخاب نامساعد «کژگزینکی» و مخکاطرات اخالقکی «کژمنشکی» و
نهایتاً کاهش عملکرد اعتباردهندگان و نیز افزایش قابل توجه مطالبات معو ،و سررسیدگذشکته خواهکد شکد .البتکه درایکن
رابطه باید توان مالی و شخصیت مدیون اصلی مورد تجزیه و تحلیل و بررسکی کارشناسکی قکرار گرفتکه تکا بکه اشکخاص و
شرکتهایی که از توان مالی مناسب برخوردارنیستند ارا ه خدمات با دقت بیشتری صکورت پکذیرد (مهکرآرا و همککاران،
 .)1199در مجموع بانکها به عنوان یکی از مهمتکرین بنگکاههکای اقتصکادی در کسکب و ککار بایسکتی توانکایی شناسکایی
ویژگیهای مشتریان خود را داشته باشند .شکناخت دقیک مشکتریان سکبب آگکاهی از نیازهکا و رفتارهکای مشکتریان و ارا که
خدمات مالی بهتر به آنها میشود.یکی از مهمترین خدمات مالی بانک اعطای تسهیالت به مشتریان است .لذا شناخت از
مشتریان در نهایت به رضایتمندی مشتریان و وفاداری آنها به بانک منجر خواهد شد (حبیبی و همکاران.)1191 ،
سیاستهای وام دهی

خط مشیهای مدیریت اعتبار به عنوان رهنمودهای کتبی در نظر گرفته میشود که شرایط و ضکوابط تکأمین کا هکای
اعتباری ،معیارهای صالحیت مشتری،مجموعههای تشکیل روش و اقدامات زم در صکورت بزهککاری مشکتری را تعیکین
میکند.این اصطالح همچنین به عنوان سیاست جمکع آوری نامیکده مکیشکود (او بیسکی 19و همککاران .)2119 ،یککی از
مهمترین عوامل اثرگذار بر اعتبار بانکها در جهت اعطای وام  ،سیاست پولی است ،این سیاست معمو ً توسط بانک
مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نر ذخیره قانونی ،نر تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجکام
میشود .سیاست پولی از طری کانا های مختلفی مانند :کانا نر بهره ،کانا نر ارز ،کانا قیمت سایر داراییها و
کانا اعتباری بر تولید اثرگذار است (شریفی رنانی و همکاران .)1188 ،از پرداخکتهکای پکیش پرداخکت ممککن اسکت
سؤا برانگیز بوده و موفقیت در پرداخت اعتبکار بکه فلسکفه مربکور بکه ارزیکابی و اعطکای اعتبکار متککی اسکت (مکوتی 21و
همکاران .)2112 ،در نتیجه انتخاب اعتبار باید درحدود ارزیابی دقی وضعیتهای خطر وام و کیفیت وامگیرنده متمرککز
شود.بطور گستردهای شناخته شده است که عدم مدیریت ریسک اعتباری و سیاستهای مدیریتی توسط مؤسسکات پکولی
در کل به رکود مالی در سراسر چهان کمک کرده است (فراسر و سیمکینز2111 ،؛ بزینا و گریما.)2112 ،21
سیاست جمع اوری اعتبار کارآمد در چارچوب سازمانی به روند مدیریت اعتبار مؤثر و جمع آوری به موقع وجکوه از
مشتریان کمک میکند (دانستون و هارون .)2119 ،22با توجه به اینکه تعداد کمی از مشتریان پرداخکتکننکدگان متوسکط
بوده و در حالی که برخی دیگر پرداخت کننده نیستند،چندین وجه و ترتیب میتواند وجکود داشکته باشکد ککه بوسکیله آن
سازمان بتواند سیاستهای خاصی را برای وصو پو از وام گیرنده تعیین کند (مکوتی و همککاران .)2112 ،21پکا از آن
فعالیت جمع آوری باید به دنبا تسریع در پرداختهای متوسط پرداختکنندگان و کاهش مصیبتهای تعهدات بکزر
باشکد (احمکد و مالیکک .)2115 ،22در اجکرای سیاسکت پکولی ،بانکک مرککزی مکیتوانکد بکه طکور مسکتقیم از قکدرت
تنظیمکنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پو به عنوان انتشکاردهنده
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پو پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده نماید بر همکین اسکاس دو نکوع
ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای مستقیم (عدم اتکاء بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بکر شکرایط
بازار) سیاست پولی نامیده میشوند .ابزارهای مستقیم شکامل کنتکر نکر هکای سکود بکانکی و سکق ،اعتبکاری بکوده و
ابزارهای غیر مستقیم شامل نسبت سپرده قانونی ،اورا ،مشارکت بانکک مرککزی و سکپرده ویکژه بانککهکا نکزد بانکک
مرکزی هستند (بانک مرکزی.)1191 ،
در ایران با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی ،ضوابط تعیین سکود و
یا نر بازده مورد انتظار ناشی ازتسهیالت اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طب ماده
( )2آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پو و اعتبکار اسکت .همچنکین طبک مکاده ()1
آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور ،بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نر سود (بازده) احتمالی برای انتخکاب
طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا در صورت لزوم حداکثر نر سکود مکورد انتظکار و یکا
نر بازده احتمالی برای سایر انواع تسکهیالت اعطکایی بکانکی دخالکت نمایکد (ایروانکی و غزالکی .)1191 ،از آنجکا ککه
بانکها در خأل فعالیت نمیکنند ،رفتار وام دهی آنها در بیشتر مکوارد تحکت تکأثیر عوامکل محیطکی بکه ویکژه قواعکد و
عوامل اقتصاد کالن قرار میگیرد در مجموع بررسیها نشان میدهد که سیاستهای داخلی بانکها تکا انکدازه زیکادی
وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کالن است؛ به گونکهای ککه رفتکار وام دهکی بیشکتر بانککهکا ،مکنعکا کننکده عالیکم
اقتصادی است .به نظر میرسد اگر بانکها شرایط اقتصاد کالن را باثبات تصور کنند ،انتظار خواهند داشت اسکتقرا
کنندگان از عهده بازپرداخت بدهیهای خود برآیند ،چراکه پیش بینی آنها در این شرایط حکاکی از بکازدهی مناسکب
پروژههای سرمایهگذاری است (صامتی و همکاران.)1191 ،
شرایط وام دهی

بازارها و ابزارهای مالی باید از ابعاد مختل ،حقوقی و اقتصادی به گونهای طراحکی شکوند ککه سکود حاصکل از بکه
کارگیری تسهیالت درسرمایهگذاریها میان استفادهکنندگان از وجوه مازاد (دریافتکننکدگان تسکهیالت) و بانکک بکه
صورت عاد نه توزیع شود .به عبارت دیگر بانک اسالمی مسئولیت دارد بکا فکراهم ککردن زمینکههکای زم و شکرایط
رقابت سالم ،نر های بازدهی تسهیالت با نر های معین(تسهیالت بکر اسکاس عقکود مبادلکهای چکون بیکع نسکیه ،اجکاره
سرمایهای) و سهم سود تسهیالت با نر های انتظاری (تسهیالت بر اساس عقود مشارکتی چون شکرکت و مضکاربه) را
در حد ارزش افزوده سرمایه در اقتصاد تحق بخشد .بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ،نظام بانکی میتواند وجکوه و
منابع حاصل از سپردهها را با استفاده از روشهای گوناگون تخصیص دهد .رابطه حقوقی بانکک و متقاضکی تسکهیالت
در عقود مشارکتی و مبادلهای ،میتواند بر بازدهی انواع تسهیالت بانکی برای بانکها مؤثر باشد .تسهیالت بانکی باید
با توجه به ابعاد مختل ،حقوقی و اقتصادی به گونهای طراحی شوند که بانک و به تبع سکپردهگکذار بکه ارزش افکزوده
حاصل از بهکارگیری سرمایه خود برسد .پیش شرر تحق این مفهوم آن است که معامالت روشن و شکفاف صکورت
پذیرد ،معیارهای سنجش عاد نه و دقی باشد قیمتها بر اساس حقکو ،طکرفین شککل گیکرد و ( ...موسکویان.)1186 ،
شرایط اعتبار ،وضعیتی را فراهم میکنند که سازمانها از طری آن ،مالی یا اعتباری را به مشتریان ارا ه میدهند (مکوتی25و
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همکاران .)2112 ،مطالعات نشان میدهد دوره زمانی که اعتبار افزایش پیدا میکند تحت تکأثیر ریسکک اعتبکاری ،ارزش
وثیقه ،رقابت در بازار و اندازه حساب مشتری است (احمد و مالیک .)2115 ،26مطالعات نشان مکیدهکد سکرمایه اجتمکاعی
بطور مستقیم بر بازپرداخت وام تأثیر گذاشته ،در حالیکه شرایط شرایط اعتباری وام از طری بهبکود عملککرد تجکاری بکر
بازپرداخت وام تأثیر میگذارد (وروکیناسی و پوتیپیرون .)2119 ،21در واقع شرایط اعتبار استانداردهایی است ککه توسکط
هر سازمان تعیین شده تا توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت وامها تعیین شود و این شزایط اعتبکار مالیکم یکا سکختگیرانه
است (ماهیر .)2118 ،28اینکه هر یک از انواع تسهیالت بانکی تا چه میزان سرمایهگذار (بانک) را بکه بکازده حاصکل از
سرمایهاش و عامل (دریافتکنندۀ تسهیالت) را به سود حاصل از کاری که انجام داده است ،میرساند .به عنوان مثا ،
تسهیالت مشارکت سود حاصل از سرمایهگذاری را به نحو بهتری میان سرمایهگذاران و عامل تقسیم میکند و هر چه
قدر بازده طرح بیشتر باشد سرمایهگذاران هم سود بیشتری به دست خواهند آورد .در صورتیکه در تسکهیالت اجکاره
یک سود ثابت نصیب سرمایهگذار میشود و هرقدر طرح سودآوری بیشتری داشته باشد منهای آن سود ثابت که سهم
سرمایهگذاران است مابقی به عامل میرسد (ایروانی و غزالی.)1191 ،
همچنین باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که روند ثبات یا بی ثباتی مالی در بخش بانکی نه تنها از تصکمیمات
اتخاذ شده در حوزههای پولی و بانکی با تأثیرگذاری مستقیم هم بر وام گیرندگان و هم بر وام دهندگان ،حجم پکا
انداز ،هزینه ،سودآوری ،کارایی و نسبتهای مالی بانکی تأثیر میپذیرند ،بلکه متلیرهای کالن اقتصادی نیکز مهکمتکرین
عوامل تأثیرگذار بر بی ثباتی مالی بخش بانکی و در نهایت بروز بحران مالی کشکورها هسکتند .در زمکانهکای رککود،
زیانهای وام میتواند باعث شود بانکهکا در واککنش بکه فشکار مقامکات نظکارتی و بازارهکای مکالی بکه منظکور حفکظ
نسبتهای حداقل سرمایه عرضه اعتبار را کاهش دهند .اگر نظام بانکی در کل ،سرمایهای بیش از آنچکه بکرای جکذب
شوکهای منفی نیاز است در اختیار دارد ،اثر کلی روی اعتبارات بانکی محدود بوده و بنابراین اثکر بکازخوردی قابکل
چشم پوشی است .در مقابل ،اگر بانکها ضربهگیرهای سرمایهای اندکی داشته باشند ،آنها ترجیح میدهنکد بکه جکای
افزایش سرمایه که در مواقع رکود خیلی پرهزینه است ،اعطای وام را کاهش دهند (رضا ی و نوروزی.)1198 ،
عملکرد وام دهی

اعطای تسهیالت اعتباری از اصلیترین زمینههای فعالیت و عمدهتکرین منکابع تکأمین درآمکد بانککهاسکت .رشکد و
توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیسکت و چکون بکرای تمکامی
اشخاص حقیقی یا حقوقی به د یل مختل ،مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانکات
و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و عالوه بر این دریافتها و پرداختهکای واحکدهای
اقتصادی نیز به ندرت با هم انطبا ،مییابند؛ لذا ناگزیر برای اسکتفاده از تسکهیالت و منکابع زم بکه مؤسسکات مکالی و
اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند ،روی میآورند (چاوشی راد و همکاران .)1191 ،عملکرد وام بخکش بزرگکی
از ریسک اعتباری بانک را تشکیل میدهد زیرا بیش از ده برابر حقو ،صکاحبان سکهام را در اختیکار دارد.عملککرد وام بکه
نر پرداخت،تعداد مشتریان وام گیرنده ،متعهد تامین و نر بازپرداخت معوقات بستگی دارد (باسکل .)2116 ،29عملککرد
وام همچنان با ترین عامل مضر در توسعه بخش مالی (بانک جهانی )2116 ،11و مؤثر بر توانایی وام دادن بانککهکا اسکت
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(مورو و همکاران .)2121 ،11برخی تحقیقات نیز نشان میدهد که بانکهکا بکا عملیکات اعتبکاری خکود موجبکات انتقکا
سرمایه از اشخاصی که مستقیماً مایل و قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نیست ،بکه کسکانی ککه جهکت انجکام
امور اقتصادی نیازمند سرمایه هستند ،فراهم ساخته و بدین ترتیب سبب افزایش تولیدات کشور مکیشکوند .بکا افکزایش
تولید ،سطح اشتلا در جامعه ارتقا مییابد و از طرفی با ازدیکاد کا هکا و خکدمات در یکک اقتصکاد متعکاد  ،شکرایط
کاهش قیمتها فراهم میشود و به این ترتیب اهمیت اعطای تسهیالت چه از لحاظ دریافتکننده تسکهیالت و چکه از
بابت اعطاکننده تسهیالت و چه از نظر سپرده گذاران و درنهایت از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص میشود (امیری و
نوروزی.)1191 ،
پیشینه پژوهش

مدنی تنکابنی و همکاران ( )1199در پژوهشی با عنوان «اثرتاب آوری اقتصاد کالن بر ریسکک اعتبکار یبکانکی» نشکان
دادند که مؤلفههای حکمرانی خوب ،انعطاف پذیری بکازار و همچنکین توسکعه انسکانی بکر ریسکک اعتبکاری تکأثیر منفکی و
معناداری دارد .مدبر و همکاران ( )1199در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مکؤثر بکر احتمکا معکو ،شکدن تسکهیالت
مشتریان بانکها»نشان دادند که درآمد مشتریان حقیقی ،داشتن ملکیت مشتریان ،سپرده مشکتریان حقیقکی و حجکم وثکای
مشتریان حقیقی بر احتما معو ،شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

داداشی و همکاران ( )1199در پژوهشی با عنوان «بررسی متلیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکهکا
با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم»نشان دادند که در انتخکاب متلیرهکای تأثیرگکذار بکر ریسکک اعتبکاری،
الگوریتم سو با عملکرد بهتر به شناسایی  11متلیر کلیدی از گروه متلیرهای مالی ،اقتصادی و حسابرسی منتهکی شکد .بکا
این وجود نتایج آموزش این ویژگیها توسکط مکد ماشکین بکردار و درخکت تصکمیم ککه بیکانگر بهتکرین نتکایج در قالکب
الگوریتم سو به همراه درخت تصمیم هستند ،ضریب اهمیت اندکی را برای متلیرهای حسابرسی در نظکر مکیگیرنکد .از
این رو استفاده از الگوریتم سو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متلیرهای مالی و اقتصادی میتوانکد از کفایکت زم
برخوردار باشد.
علیمردانی و عباسیان ( )1198در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سکرمایه
و سرمایهگذاری بانکها در شرکتها بر وام دهی» نشان دادند سه شاخص نقدینگی بانک ،مطالبات غیرجاری و فزونی
سپرده بر تسهیالت اثر منفی معنادار بکر وامدهکی داشکتند (عوامکل داخلکی بانککهکا) و از منظکر بررسکی عوامکل ککالن
اقتصادی؛ نر رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نر واقعی سود تسهیالت بانکی اثر منفی معنادار بر وامدهی داشتهاند.
نادری و همکاران ( )1198در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی ریسک اعتبکاری در بانککداری اسکالمی و بانککداری
متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی» نشان داد بانکداری اسالمی بین ریسکک اعتبکاری و شکاخصهکای ،انکدازه،
کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتبار منفی معناداری وجکود دارد .همچنکین بکین نسکبت نقکدینگی و ریسکک اعتبکاری
ارتبار معناداری وجود ندارد .در بانکداری متعارف ارتبکار منفکی معنکاداری بکین نقکدینگی ،کیفیکت مکدیریت و کفایکت
سرمایه با ریسک اعتباری بهدست آمد ،نتایج نشاندهنده عدم ارتبار معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.
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طاهرپور و همکاران ( )1191در پژوهشی با عنوان «نقش توزیع تسهیالت اعطایی بانک هکا در رشکد اقتصکادی ایکران»
نشان میدهد افزایش تسهیالت بکانکی (نسکبت بکه  )GDPاثکر مثبکت روی رشکد اقتصکادی دارد ،امکا هرچکه گکرایش ایکن
تسهیالت به سمت تسهیالت تولیدی باشد ،رشد اقتصادی بیشتر تحت تأثیر مثبت قرار خواهکد گرفکت .امیکری و نکوروزی
( )1191در پژوهشی با عنوان «اثر ساختار تسهیالت بر سکودآوری بانککهکا (مشکارکت مکدنی و فکروش اقسکاطی)» نشکان
میدهد بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری بکه ترتیکب رابطکه مثبکت و منفکی و معنکاداری وجکود
دارد.
فرهنگ و همکاران ( )1191در پژوهشی با عنوان «سرمایه بانک ،ریسک نقکدینگی و اعتبکاری در بانکک هکای ایکران»
نشان داد که اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتبار مستقیم و معناداری را نشان میدهد .،بکین متلیرهکای اقتصکاد ککالن و
ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتبار معناداری وجود دارد .هم چنین نتکایج پکژوهش حکاکی از آن اسکت ککه ،مکدیریت
ریسک در بانکها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کالن اقتصادی نیز است.
تقی نتاج و نج ،پورکردی( )1192در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل علل افشکایش مطالبکات بانکک نمونکه و راه
کارهای پیشگیری و کاهش آن نشان دادند که جهت رتبکه بنکدی اعتبکاری مشکتریان و راه انکدازی از سیسکتم نکرم افکزاری
مناسب و کارآمد استقاده شود .همچنین فرایندپی گیری وصو مطالبات بکا رویککرد شکفاف سکازی و حکذف عملیکات و
فعالیتهای زا د و بین بخشی فی مابین اداره کل حقوقی و معاونت اعتبارات اصالح گردد.
گرد و اکبری ( )1191در پژوهشی با عنوان ارزیابی رابطه نر سود تسهیالن یانکی و اقالم معو ،نشکان دادنکد کهبکین
نر سودتسهیالت بانکی با افزایش مطالبات مشکوک الوصو در بخشهای مختلک ،رابطکه معنکادار و مسکتقیمی وجکود
دارد .مدیران ارشد بانک به صورتی برنامه ریزی نمایند تا حتی المقدور مطالبات به طبقه مشکوک الوصو منتقل نگکردد
و در طبقات سررسید گذشته و معو ،تعیین تکلی ،گردد و مطالباتی را که به طبقه مشککوک الوصکو انتقکا یافتکه را بکا
ابزارهای تشویقی از جمله بخشیدگی جرا م،اعطای تسهیالت جدید در صورت بازپرداخکت اقسکار تعیکین تکلیک ،شکده
هرچه سریعتر تعیین تکلی ،نمایند و در زمان اعطای تسهیالت نیز با تحکیم وثای با ریسک کم تکا صکفر درصکد از جملکه
گروه نقد و ملکی مشتریان را ملک ،به تعهد پرداخت نمایند.
امینی و همکاران ( )1189در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل مطالبات معو ،شبکه بانکی (چالش و راهکارها) نشان
دادند باید آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیالت صکورت پذیرفتکه و سکواب آموزشکی و ککاری در
انتصابات کادر اعتباری بانکها لحاظ گردد.همچنین نرم افزار جامع و بکه روز از سکواب اعتبکاری مشکتریان شکبکه بکانکی
کشور تهیه گردیده و فرایندهای نظارتی الکترونیک خارج از حدود اختیارات کادر کمیتههای اعتبکاری بانککهکا و تکأثیر
گذاری قوانین حاکم بر مطالبات معو ،بر حکدود تصکمیم گیکریهکای اعتبکاری و قکوانین و مقکررات بکانکی نکوین جهکت
دریافت وثای عاد نه از تسهیالت گیرندگان برقرار گردیده و ارزیابی توجیه فنی پروژههای اقتصادی و تخمکین ریسکک
آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت وام صورت پذیرد.
اسکانال و پولیزی )2121( 12در پژوهشی بکا عنکوان « چگونکه ریسکک اعتبکاری بانکک را انکدازه گیکری کینم.آزمکایش
رویکرد شناختی جدید بر اساس چارچوب تحلیل محتوا» نشان دادند که بانکها در افشای ریسک اعتباریشکان متفکاوت
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هستند ،حتی اگر مشمو الزامات نظارتی و حسابداری همگن باشند .عالوه بر این ،با انجکام یکک تحلیکل شکبکه مبتنکی بکر
همبستگی ،این مقاله شواهد اولیهای در مورد وجود رابطه بین افشای ریسک اعتبکاری ،انکدازه بانکک و مکد کسکبوککار
ارا ه میکند.
ستیوان و همکاران )2121( 15در پژوهشی با عنوان «تأثیر ریسک اعتباری و ریسکک نقکدینگی بکر ثبکات بانکک» نشکان
دادند که ریسک اعتباری بر احتما نکو اثر منفی و ریسک نقدینگی و اثر متقابل ریسک اعتبکاری و ریسکک نقکدینگی
بر احتما نکو اثر مثبت دارد .از طری مد های معادله همزمان نشان دادند که ریسک اعتبکاری و ریسکک نقکدینگی بکر
یکدیگر تأثیری ندارند و یا رابطه متقابلی وجود ندارد.
میرداجی و دویارتا )2121( 16در پژوهشی با عنوان «شاخص ریسک اعتبکاری و نقکدینگی در ارزیکابی سکطح سکالمت
بانک» نشان دادند که ریسک اعتباری بر سالمت بانکها اثر میگذارد در حالی که نقکدینگی بکرعکا اسکت .آزمکایش
همزمان نشان داد که نتایج کلی ریسک اعتباری و نقدینگی بر سالمت بانک اثر گذاشته است.
دجیبالی و زاقدودی )2121( 12در پژوهشی با عنوان «اثرات آستانه خطر نقدینگی و ریسک اعتبکاری بکر ثبکات بانکک»
نشان دادند که روابط بین ثبات بانک،ریسک اعتباری و ثبات بانک ،ریسک نقدینگی غیرخطی بوده و برخالف تکأثیرات
مثبت آنها در زیر آستانه بهینه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ثبات بانک در نظام با آسیب میرساند.
احمد و مالیک ( )2115در پژوهشی با عنوان مدیریت ریسک اعتباری و عملکرد وام نشان دادند ککه شکرایط اعتبکار و
ارزیابی مشتری تأثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد وام دارد و مد مفهومی پژوهش برگرفته از این تحقی است.
ایمبرویکا و را وچ )2112( 11پژوهشی تحت عنوان «ارتبار بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتبکاری در بانککهکا بکا
توجه به وام اعطایی» انجام دادند .نتایج نشان داد که طبقه بندی ریسکها نمیتواند یک اهمیت اقتصادی دو جانبه مقکارن
با تأخیر زمانی در روابط داشته باشد .با این وجکود تکأثیر احتمکالی بانککهکا در مکورد احتمکا ت نککو وجکود دارد .ایکن
تأثیرات دوگانه است :در حالیکه هم ریسکها به طور جداگانه با افزایش احتما نکو همراه بود ،و هم تأثیر آنها وابسکته
به سطح کلی ریسک بانک و میانگین ریسک نکو کاهش یافته بود .این نتایج یک دیدگاه قابل درک ریسکک بانکک و
یک زیربنایی برای تالشهای منظمی است که منجر به تقویت مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک رفتاری میشود.
مدل مفهومی
شرایط وام دهی
ارزیابی مشتریان

عملکرد وام دهی

سیاستهای پیشفرض
سیاست کنترلریسک
شکل.1مدل مفهومی تحقیق (احمد و مالیک ())2112

فرضیههای تحقیق

فرضیه او  :شرایط وام دهی بر عملکرد وام دهی تأثیر دارد.
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فرضیه دوم :ارزیابی مشتری بر عملکرد وام دهی تأثیر دارد.
فرضیه سوم :سیاستهای پیش فر

وام بر عملکرد وام دهی تأثیر دارد.

فرضیه چهارم :سیاستهای کنتر ریسک بر عملکرد وام دهی تأثیر دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است .و از نظکر نحکوه گکردآوری دادههکا توصکیفی اسکت.
همچنین از نظر شیوه جمع آوری دادههای از نوع پیمایشی است .برای سنجش و اندازهگیری متلیرها ،دادههای مکورد نیکاز
از طری پرسشنامه و به صورت میدانی از نمونههای انتخاب شده از جامعه آماری تحقیک گکردآوری شکده اسکت .جامعکه
آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیالن هستند .در این تحقی با توجه بکه
جدو مورگان از بین  215نفر 219 ،نفر بکه عنکوان نمونکه انتخکاب شکدند و روش نمونکه گیکری از نکوع غیکر احتمکالی در
دسترس است .در این تحقی سؤا ت پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بکر مبنکای تحقیقکات مشکابه دیگکر و بکا توجکه بکه
جزییات هر کدام از متلیرها تعری ،شده و با نظر اساتید متخصص ،در رابطه بکا سکؤا ت پرسشکنامه تبکاد نظکر و بررسکی
صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد ا ز مرحله تدوین بصورت حضوری توزیکع شکده اسکت .بکه ایکن ترتیکب روایکی
سؤا ت ابزار تحقی از نظر محتوای آنها تأیید شده است .پرسشنامه مورد استفاده شامل ارزیابی مشتریان،سیاست کنتکر
و شرایط وام احمد و مالیک )2115( 12است .مقیاس مورد استفاده در پرسشنامهها طی،

ریسک،سیاستهای پیش فر

پنج گزینهای لیکرت است که برای گزینه کامالً مخکالفم ،امتیکاز یکک و گزینکه ککامالً مکوافقم امتیکاز 5در نظرگرفتکه
میشود پایایی و اعتبار پرسشنامه توزیع شده نیز از طری آلفای کرونبا تأیید گردید .ضریب آلفای کرونبا شکرایط وام
 ،1/89سیاسکت کنتکر ریسکک ،1/15عملککرد وام دهکی1/19

دهی،1/86ارزیابی مشتریان ،1/18سیاستهای پیش فر

است .با توجه به نتایج ارا ه شده تمامی عاملها پایایی درونی دارند (آلفای کرونبا بیشتر از  1/1است).
آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه :شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.
جدول  .1تحلیل واریانس ( )ANOVAمدل فرضیه اول

مد

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

 1رگرسیون

21/628

1

باقیمانده

119/61

156

مجموع

221/298

151

21/628

سطح معناداری

86/225

1/515

1/111

آماره آزمون لون

1/981

سطح معناداری

1/156

متلیر مستقل( :ثابت) ،شرایط وام
متلیر وابسته :عملکرد وام
جدول .2ضرایب تأثیر رگرسیونی مدل فرضیه اول

مد

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

(ثابت)

1/911

1/121

شرایط وام

1/228

1/128

ضرایب استاندارد
بتا ()β
1/222

T

Sig.

11/591

1/111

9/298

1/111

آماره هم خطی
تولرنا
1

عامل تورم واریانا
1
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جدول  .3آمارههای برازش مدل فرضیه اول

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین -واتسون

1/222

1/195

1/191

1/11122

1/829

در جدو مقدار بدست آمده  )86/225( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار اسکت ،نشکان مکیدهکد مکد رگرسکیونی
تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسته عملکرد وام را بکر اسکاس متلیکر شکرایط وام
تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/981با سطح معناداری  1/195بدست آمده ککه نشکان دهنکده
همگنی واریاناها است.
در جدو مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/191است که نشان میدهد متلیر شکرایط وام توانسکته 19/1
درصد از تلییرات متلیر وابسته عملکرد وام را تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقکدار آزمکون دوربکین -واتسکون برابکر
استقال میان خطاها نیز پذیرفته اسکت.

 1/829بدست آمد که در بازه (2.5و )1.5قرار گرفته و به معنی این است که فر

همچنین در جدو  ،عامل تورم واریانا متلیرها برابر با مقکدار  1اسکت ککه فاصکله زیکادی از مقکدار  2دارد و ایکن نشکان
دهنده میزان پایین همخطی بین متلیرهای مستقل است (هرچه میزان همخطی پایینتر باشد ،مد رگرسیونی بدسکت آمکده
مناسبتر خواهد بود).
بر این اساس مد رگرسیونی استاندارد فرضیه او به ترتیب بصورت زیر تبیین میگردد.
(شرایط وام)  =1/911+1/228عملکرد وام
فرضیه دوم پژوهش

فرضیه :ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.
در جداو نتایج تحلیل رگرسیون خطی فرضیه دوم که از نرم افزار  SPSSبدست آمده نشان داده شدهاند.
جدول  .5تحلیل واریانس ( )ANOVAمدل فرضیه دوم

مد

مجموع مجذورات

درجه آزادی

 1رگرسیون

21/911

1

باقیمانده

115/191

156

مجموع

221/298

151

میانگین مجذورات
21/911
1/291

سطح معناداری

F
91/221

آماره آزمون لون

1/111

سطح معناداری
1/152

1/921

متلیر مستقل( :ثابت) ،ارزیابی مشتریان
متلیر وابسته :عملکرد وام
جدول  .4ضرایب تأثیر رگرسیونی مدل فرضیه دوم

مد

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

(ثابت)

1/816

1/121

ارزیابی مشتریان

1/281

1/129

بتا ()β
1/261

T

Sig.

12/612

1/111

9/861

1/111

آماره هم خطی
تولرنا

عامل تورم واریانا

1

1

جدول  .6آمارههای برازش مدل فرضیه دوم

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین -واتسون

1/261

1/215

1/212

1/11191

1/816
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در جدو مقدار بدست آمده  )91/221( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار اسکت ،نشکان مکیدهکد مکد رگرسکیونی
تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیکرات متلیکر وابسکته عملککرد وام را بکر اسکاس متلیکر ارزیکابی
مشتریان تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/921با سطح معناداری  1/195بدست آمده که نشان
دهنده همگنی واریاناها است.
در جدو مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/212است که نشان میدهد متلیر ارزیکابی مشکتریان توانسکته
 21/2درصد از تلییرات متلیر وابسته به عملکرد وام را تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقدار آزمون دوربین -واتسون
برابر  1/816بدست آمد که در بازه (2.5و )1.5قرار گرفته و به معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیکز پذیرفتکه

است .همچنین در جدو  ،عامل تورم واریانا متلیرها برابر با مقدار  1است که فاصله زیادی از مقدار  2دارد و این نشکان
دهنده میزان پایین همخطی بین متلیرهای مستقل است (هرچه میزان همخطی پایینتر باشد ،مد رگرسیونی بدسکت آمکده
مناسبتر خواهد بود).
بر این اساس مد رگرسیونی استاندارد فرضیه دوم به ترتیب بصورت زیر تبیین میگردد.
(ارزیابی مشتریان)  =1/816+1/281عملکرد وام
فرضیه سوم پژوهش

فرضیه :سیاستهای پیش فر

وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.

در جداو نتایج تحلیل رگرسیون خطی فرضیه سوم که از نرم افزار  SPSSبدست آمده نشان داده شدهاند.
جدول .7تحلیل واریانس ( )ANOVAمدل فرضیه سوم

مد

مجموع مجذورات

درجه آزادی

 1رگرسیون

11/128

1

باقیمانده

129/51

156

مجموع

221/298

151

میانگین مجذورات
11/128

F
115/285

1/221

متلیر مستقل( :ثابت) ،سیاستهای پیش فر

سطح معناداری

آماره آزمون لون

1/111

سطح معناداری
1/111

1/911

وام

متلیر وابسته :عملکرد وام
جدول  .8ضرایب تأثیر رگرسیونی مدل فرضیه سوم

ضرایب غیر استاندارد

مد
(ثابت)
سیاستهای پیش فر

وام

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

1/261

1/111

1/558

1/122

بتا ()β
1/515

T

Sig.

11/111

1/111

11/221

1/111

آماره هم خطی
تولرنا

عامل تورم واریانا

1

1

جدول  .9آمارههای برازش مدل فرضیه سوم

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین -واتسون

1/515

1/111

1/128

1/62818

1/889

در جدو مقدار بدست آمده  )115/285( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار است ،نشان مکیدهکد مکد رگرسکیونی
تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسته عملکرد وام را بر اساس متلیر سیاسکتهکای
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وام تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/911با سطح معنکاداری  1/195بدسکت آمکده

پیش فر

که نشان دهنده همگنی واریاناها است .در جدو مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/128اسکت ککه نشکان
وام توانسکته  12/8درصکد از تلییکرات متلیکر وابسکته عملککرد وام را تبیکین کننکد.

میدهد متلیر سیاستهکای پکیش فکر

همچنین ،در این جدو مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  1/889بدست آمد که در بکازه (2.5و )1.5قکرار گرفتکه و بکه
معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیز پذیرفته است .همچنین در جدو  ،عامل تورم واریانا متلیرهکا برابکر بکا

مقدار  1است که فاصله زیادی از مقدار  2دارد و این نشان دهنده میزان پایین همخطی بین متلیرهای مستقل اسکت (هرچکه
میزان همخطی پایینتر باشد ،مد رگرسیونی بدست آمده مناسبتر خواهد بود).
بر این اساس مد رگرسیونی استاندارد فرضیه سوم به ترتیب بصورت زیر تبیین میگردد.
وام)  =1/261+1/558عملکرد وام

(سیاستهای پیش فر
فرضیه چهارم پژوهش

فرضیه :سیاستهای کنتر ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن تأثیر دارد.
درجداو نتایج تحلیل رگرسیون خطی فرضیه چهارم که ازنرم افزار  SPSSبدست آمده نشان داده شدهاند.
جدول  .11تحلیل واریانس ( )ANOVAمدل فرضیه چهارم

مد

مجموع مجذورات

درجه آزادی

 1رگرسیون

81/59

1

باقیمانده

119/118

156

مجموع

221/298

151

میانگین مجذورات
81/59

سطح معناداری

F
211/112

1/192

آماره آزمون لون

1/111

سطح معناداری
1/111

1/851

متلیر مستقل( :ثابت) ،سیاستهای کنتر ریسک
متلیر وابسته :عملکرد وام
جدول  .11ضرایب تأثیر رگرسیونی مدل فرضیه چهارم

مد

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

(ثابت)

1/612

1/112

سیاستهای کنتر ریسک

1/518

1/111

ضرایب استاندارد
بتا ()β
1/612

T

Sig.

12/219

1/111

12/595

1/111

آماره هم خطی
تولرنا

عامل تورم واریانا

1

1

جدول  .12آمارههای برازش مدل فرضیه چهارم

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین -واتسون

1/612

1/112

1/111

1/62625

1/111

در جدو  ،مقدار بدست آمده  )211/112( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار است ،نشان میدهکد مکد رگرسکیونی
تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسته عملکرد وام را بر اساس متلیر سیاسکتهکای
کنتر ریسک تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/851با سکطح معنکاداری  1/195بدسکت آمکده
که نشان دهنده همگنی واریاناها است .در جدو مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/111اسکت ککه نشکان
میدهد متلیر سیاستهای کنتر ریسک توانسکته  52/5در صکد از تلییکرات متلیکر وابسکته بکه عملککرد وام را تبیکین کننکد.
همچنین ،در این جدو مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  1/111بدست آمد که در بکازه (2.5و )1.5قکرار گرفتکه و بکه
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معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیز پذیرفته است .همچنین در جدو  ،عامل تورم واریانا متلیرهکا برابکر بکا

مقدار  1است که فاصله زیادی از مقدار  2دارد و این نشان دهنده میزان پایین همخطی بین متلیرهای مستقل اسکت (هرچکه
میزان همخطی پایینتر باشد ،مد رگرسیونی بدست آمده مناسبتر خواهد بود).
بر این اساس مد رگرسیونی استاندارد فرضیه چهارم به ترتیب بصورت زیر تبیین میگردد.
(سیاستهای کنتر ریسک)  =1/612+1/518عملکرد وام
بحث و نتیجه گیری

بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظام پایه بانکی) نقش اصلی را در تأمین مالی بخشهای تولیدی ،تجاری و
مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت .همچنین بانکداری یکی از با اهمیکتتکرین بخکشهکای اقتصکاد بکه شکمار
میآید در واقع .بانکها ،از یک طرف ،با سازماندهی دریافکتهکا و پرداخکتهکا ،امکر مبکاد ت تجکاری و بازرگکانی را
تسهیل میکنند و موجب گسترش بازارها میشوند (موسویان و کاوند.)1189 ،
در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به د یلی هم چون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شکبکههکای
غیر بانکی و قراردادی ،تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است .متأسفانه ایکن بخکش نیکز در
رسیدن به رسالتهای خویش چندان موف نبوده است .هم اکنون تداوم فعالیتها و بقای بیشتر بانکهای کشور ناشی از
حمایتهای دولتی است .با بودن ذخایر بانکها و تسهیالت اعطایی سوخت شده و یکا معوقکه بانککهکا ،گویکای نبکود
مد های مناسب اندازه گیری ریسک اعتیاری و سیستمهای مدیریت ریسک در شبکه بانکی است .در بازاری که حاشیه
سود بانکها به دلیل تشدید رقابت همواره در حا کاهش بوده و همواره فشکار بکرای ککاهش بیشکتر هزینکههکا احسکاس
میشود ،مد های ریسک اعتباری با پیش بینی زیانهای عدم بازپرداخکت وامهکا نکوعی برتکری نسکبی بکرای بانککهکا و
نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد .مد هکای ریسکک اعتبکاری بکا انکدازه گیکری ریسکک مکیتواننکد بکا ایجکاد ارتبکار
بخردانهای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری داراییها را فراهم سازد .هم چنین مدلهای ریسکک اعتبکاری امککان
بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها برای کاهش هزینههای سرمایهای را فراهم خواهد
ساخت .ارزیابی اعتباری متقاضیان تسهیالت بانکی پیش نیاز مدیریت ریسک در این مؤسسات مکالی اسکت .بانککهکا و
مؤسسات مالی نیازمند رتبه بندی اعتباری در اعطای تسهیالت بانکی به مشتریان خود هستند .ارتبار صحیح بین نظامهای
مالی و تولیدی در هر کشوری از مهمترین عوامل رشد و توسکعه اقتصکادی محسکوب خواهکد شکد (خرمکی و همککاران،
.)1199
گشایش خط اعتباری بانک مرکزی با نر سود پایین و تخصیص آن به صورت تسهیالت خرد دارای وثیقه بکهمنظکور
فعا سازی بخشهای پیشران اقتصاد میتواند در کاهش ریسک اعتباری بسیار مکؤثر باشکد .همچنکین در ایکن شکرایط نیکاز
بانکها به پایه پولی از محل تخصی ص خطکور اعتبکاری مکذکور تکأمین شکده و بکه طکور همزمکان اهکداف اشکتلا  ،رونک
غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز محق خواهند شد .به این ترتیب افزایش منفعالنه پایکه پکولی ککه در قالکب اضکافهبرداشکت
بدون وثیقه بانکها از بانک مرکزی است دیگر صورت نمیگیرد و فشار افزایشی بکر نکر سکود تسکهیالت بکانکی جکای
خود را به افزایش فعا نه پایه پولی از راه تخصیص خطور اعتباری معکین بکه پیشکرانهکای اقصکادی و ککاهش نکر سکود
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تسهیالت بانکی میدهد .با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون این فرضکیه مشکاهده گردیکد ککه مقکدار بدسکت آمکده F

( )86/225که در سطح خطای  1/11معنادار است ،نشان میدهد مد رگرسیونی تحقی مد خوبی است و به کمکک آن
قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسته عملکرد وام را بر اساس متلیر شرایط وام تبیین کنیم.
همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/981با سطح معناداری  1/195بدست آمده که نشکان دهنکده همگنکی
واریاناها است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/191است که نشکان مکیدهکد متلیکر شکرایط وام توانسکته
 19/1درصد از تلییرات متلیر وابسته عملکرد وام را تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقدار آزمکون دوربکین -واتسکون
برابر  1/829بدست آمد که در بازه (2.5و )1.5قرار گرفته و به معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیکز پذیرفتکه

است .نتیجه بدست آمده از آزمون این فرضیه با پژوهشهای احمد و مالیکک ( )2115در یکک راسکتا قکرار دارد .بنکابراین
میتوان با تقویت شرایط وام از طری کاستن کاغذ بازیهای زا د  ،ساده سازی مراحل تشکیل پرونده و سیسکتمی نمکودن
آن به شکلی که متکی به فرد نباشد ،هم چنین اعما سیاستهای تشویقی بابکت پرداخکت تسکهیالت بکا تنکوع محصکو از
طرف بانک مرکزی و کم ککردن مکدت زمکان بازپرداخکت بطوریککه هرچکه مکدت زمکان بازپرداخکت بیشکتر باشکد عکدم
بازپرداخت نیز بیشتر خواهد شد و پرداخت بیشتر تسهیالت جاری بهجای سکرمایهای مکیتکوان بهبکود عملککرد وام شکعب
بانک کشاورزی استان گیالن را شاهدبود.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دوم مشاهده گردید که مقدار بدست آمکده  )91/221( Fککه در سکطح خطکای
 1/11معنادار است ،نشان میدهد مد رگرسیونی تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلییرات متلیکر
وابسته عملکرد وام را بر اساس متلیر ارزیابی مشتریان تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لون برابر  1/921بکا
سطح معناداری  1/195بدست آمده که نشان دهنده همگنی واریاناها است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شکده ( )R2برابکر
با  1/212است که نشان میدهد متلیر ارزیابی مشتریان توانسته  21/2درصکد از تلییکرات متلیکر وابسکته بکه عملککرد وام را
تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  1/816بدست آمد ککه در بکازه (2.5و )1.5قکرار
گرفته و به معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیز پذیرفته است .نتیجکه بدسکت آمکده از آزمکون ایکن فرضکیه بکا

پژوهشهای احمد و مالیک ( )2115در یک راستا قرار دارد .بنابراین میتوان با تقویت ارزیابی مشتری از طری شناسکایی
هویت  ،میزان فعالیت  ،نوع فعالیت  ،میزان درآمد و دارایی مشتریان با استفاده از نظام رتبه بندی مشتریان و هکرم مشکتریان
بهبود عملکرد وام عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن را شاهد بود .با توجه به نتایج بدست آمکده از آزمکون
فرضیه سوم مشاهده گردید که مقدار بدست آمده  )115/285( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار اسکت ،نشکان مکیدهکد
مد رگرسیونی تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسکته عملککرد وام را بکر اسکاس
متلیر سیاستهای پیش فر

وام تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمکون لکون برابکر  1/911بکا سکطح معنکاداری

 1/195بدست آمده که نشان دهنده همگنی واریاناها است.
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  1/128است که نشان میدهد متلیر سیاستهای پیش فکر

وام توانسکته

 12/8درصد از تلییرات متلیر وابسته عملکرد وام را تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقدار آزمکون دوربکین -واتسکون
برابر  1/889بدست آمد که در بازه (2.5و )1.5قرار گرفته و به معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیکز پذیرفتکه
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است .نتیجه بدست آمده از آزمون این فرضیه با پژوهشهای احمد و مالیکک ( )2115در یکک راسکتا قکرار دارد .بنکابراین
وام از طری اعما درست و بموقع سیاستهای پولی و مالی از طریک دولکت و

میتوان با تقویت سیاستهای پیش فر

بانک مرکزی بهبود عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیالن را شاهد بود .در یک جامعه نمیتوان گفت تنهکا بکه
یک نوع سیاست نیاز داریم .نمیشود برای مدت طو نی یک شکل از سیاسکت را پیکاده کنکیم .هرککدام از سیاسکتهکای
پولی و مالی در جامعه مورد نیاز هستند .باید بهترین حالت را انتخاب کرد چون هرکدام از ایکن سیاسکتهکا مکیتواننکد در
عملکرد سیاست دیگر اثرگذار باشد .این دو نوع سیاست ارتبار مستقیمی با چرخههکای تجکاری (رونک و رککود) دارنکد؛
بنابراین در قدم او باید وضعیت اقتصاد شناسایی شود و در قدم بعد سیاستهای مناسب را انتخاب کرد .با توجه به نتایج
بدست آمده از فرضیه سوم مشاهده گردید که مقدار بدست آمده  )211/112( Fکه در سطح خطای  1/11معنادار اسکت،
نشان میدهد مد رگرسیونی تحقی مد خوبی است و به کمک آن قادر خواهیم بود تلیرات متلیر وابسکته عملککرد وام
را بر اساس متلیر سیاستهای کنتر ریسک تبیین کنیم .همچنین در این جدو آماره آزمون لکون برابکر  1/851بکا سکطح
معناداری  1/195بدست آمده که نشان دهنده همگنی واریاناها است .مقکدار ضکریب تعیکین تعکدیل شکده ( )R2برابکر بکا
 1/111است که نشان میدهد متلیر سیاستهای کنتر ریسک توانسته  52/5درصد از تلییرات متلیکر وابسکته بکه عملککرد
وام را تبیین کنند .همچنین ،در این جدو مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  1/111بدست آمد که در بکازه (2.5و)1.5
قرار گرفته و به معنی این است که فر

استقال میان خطاها نیز پذیرفته است .نتیجه بدست آمده از آزمون این فرضیه بکا

پژوهشهای احمد و مالیک ( )2115در یک راستا قرار دارد .بنابراین میتوان با تقویکت سیاسکتهکای کنتکر ریسکک از
طری اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیالت بر مبنای اصو و مقررات کمیتهها درخصکوص مکدیریت
ریسک ،با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارا یها و همچنین درجه بندی شعب بکر مبنکای ریسکک
اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معو ،و مشکوک الوصو به کل تسهیالت اعطایی )بهبود عملککرد وام
شعب بانک کشاورزی استان گیالن را شاهد بود.
پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش

با توجه به اینکه بانک کشاورزی یک بانک دولتی و تخصصی در زمینه کشاورزی است اکثر تسهیالت پرداختکی آن
بر خالف معیارهای اعتبار سنجی و شناسایی مشتریان انجام میگردد بطوریکه بصورت دستوری و در جهت حفظ زنجیره
تولید مواد غذایی مکل ،به پرداخت تسهیالت است و بانک بابت انتخاب وام گیرندگان خود نقشی نداشکته باشکد ککه بکا
سوء استفاده برخی از این مشتریان میزان حدود  11درصداز تسهیالت اعطایی بانک با مجوز ارگانهکای مختلک ،هرسکاله
تمدید و تقسیط میگردد که این امر منجر به زیان بانک بابت این مشتریان شده اسکت بطوریککه تعکداد زیکادی تسکهیالت
مشکوک الوصو از سا ها ی گذشته بجا مانکده اسکت ککه بکا وجکود راککد بکودن طرحهکای آن همچنکان تسهیالتشکان بکا
پرداخت سود تمدید میگردد که جهت برون رفت از وضعیت کنونی میبایست از طری ارکان دولت بخصوص سازمان
جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد .پیشنهاد میگردد بانکک ،تکوان اعتبکاری متقاضکی تسکهیالت را بکا
استفاده از نظامهایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان برآورد نماید .امتیازدهی اعتباری یک ابزار عینی برای
مدیریت ریسک است که مشتریان اعتباری را بکی طرفانکه و براسکاس آمکار و اطالعکات کمکی دسکته بنکدی مکینمایکد.
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رتبهبندی اعتباری نیز روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسکک پکایین و اجتنکاب از اعطکای
وام به متقاضیان با ریسک با از طری طبقه بندی آنها است.همچنین پیشنهاد میگردد بانک از طری تحلیلهای مالی
اقتصادی و نیز بررسی وضعیت حقوقی متقاضی میتوان به ارزیابی قدرت بازپرداخت اعتبارات وی دست یابد.
پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از افزایش مطالبات بانکها با توجه به عملکرد شعب در بخش وصو تسکهیالت ،نظکام
درجه بندی شعب برمبنای ریسک اعتباری تعری ،گردد بطوریکه شعب در درجههکای ممتکاز  ،یکک و دو و سکه و چهکار
دارای سق ،تصویب تسهیالت و همچنین امها و تعیین اعتبار ضامن بهعنوان وثیقکه تسکهیالت باشکند و شکعبه بکا ریسکک
اعتباری با مجدداً این چرخه اشتباه پرداخت تسهیالت قبلی را تکرار نکنند.
در پرداخت تسهیالت بانکی در بانک کشاورزی از آنجا یکه رسالت اصلی بانک خکدمترسکانی بکه جامعکه کشکاورز
است پیشنهاد میگردد عالوه بر رعایت تمهیدات اجرایی سایر بانکها با بررسی میدانی ،نظکام رتبکهبنکدی و تعیکین اعتبکار
مشتری در بانک برمبنای شخصیت و قابلیت اعتماد و اطمینان وامگیرنده و ضامنین و همچنین میکزان سکرمایه و صکالحیت
فنی و ظرفیت مالی آنها تعیین گردد.
با توجه به تأیید فرضیه او باید این عامل در نظر گرفته شود که با توجه به اینکه تسهیالت قر

الحسنه از نوع بکدون

سود هستند و فقط دارای کارمزد سا نه دارند ،این نوع حساب نه تنها سودی برای بانک ایجاد نمیکند ،بلکه برای بانکک
کشاورزی هزینه نیز در پی دارد ،با توجه به اینکه نر آن  2درصد است در مواجهه با قیمت تمام شده آن در سا  98ککه
برابر با  12/12درصد شده است ،بنابراین هزینهای معاد  8/12درصد برای بانک دارد .با توجکه بکه ایکن موضکوع پیشکنهاد
میشود ،بانک در سیاستهای اعطای وام از این سپرده تجدید نظر کند و از طری سکایر سکپردههکا نسکبت بکه اعطکای وام
اقدام کند ،تا بتواند شکاف هزینه و درآمد حاصل از اعطای تسهیالت را کاهش دهد.
با توجه به تأیید فرضیه سوم باید این عامل در نظر گرفته شود که از آنجایی که سپردههای یک ساله به جهت کوتاه
مدت بودن و درجه نقدینگی با یی دارند حجم قابل تکوجهی از سکپردههکای بکانکی را بکه خکود اختصکاص مکیدهکد،
بنابراین پیشنهاد میشود سایر عوامل مؤثر بر جذب سپردهها شناسایی شود تا رهنمودی قابل اتکا برای مسئولین جهکت
اتخاد تصمیم در سطح کالن اقتصادی باشد و از این طری عملکرد بانک در وام دهی بهبود یابد.
استمها گسترده تسهیالت بانکی:بر اساس اعالم وزیر محترم اقتصاد حجم تسهیالت بکانکی اسکتمها شکده  11درصکد
کل تسهیالت را تشکیل میدهد .حجم با و استمها مکرر تسهیالت مشکوکالوصو در طی چنکد سکا اخیکر موجکب
آن شده است که قیمت واقعی دارایی بانکها فاصله زیادی با قیمت اسمی آنهاپیکدا کنکد ککه حکایکت از انباشکت زیکان
بزرگی در ترازنامه بانکها دارد .پیشنهاد میگردد افزایش شفافیت عملکرد نظام بکانکی از طریک تکداوم اقکدامات بانکک
مرکزی در جهت ارتقای کیفیت صورتهای مالی بانکهکا وحسابرسکی دقیک آنهکا و هکمچنکین طراحکی سکازوکارهای
مناسب جهت استفاده از ظرفیت عظکیم نظکارت همگکانی از جملکه اعکالم عمکومی اطالعکات مربکور بکه تسکهیالت بکانکی
پرداخت شده صورت پذیرد .همچنین بایستی فرایند پیگیری وصو مطالبات با رویکرد شفاف سازی و حکذف عملیکات و
فعالیتهای زا د و بین بخشی معاونت اعتبارات اصالح گردد.
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توصیههای سیاستی
•تهیه و تدوین دستورالعمل جامع اعتبارسنجی
•آموزش کلیه کارکنان بویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیالت ،جهت تشکیل پرونکده و چگکونگی اعتبارسکنجی و
لحاظ سواب آموزشی در ترفیع کادر اعتباری بانکها
•رتبهبندی مشتریان اعتباری با توجه به سواب اعتباری آنها و راه اندازی سیستم نرم افزاری مناسب و کارامد سکنجش
اعتبار
•ایجاد سامانههای مکانیزه براساس مستندات مشتری در اعطای تسهیالت به منظور جلکوگیری از دخالکت افکراد ذی
نفوذ و ایجاد نرم افزاری جامع و به روز از سواب اعتباری مشتریان شبکه بانکی کشور
•ایجاد فرایندهای نظارتی الکترونیکی در کمیتههای اعتباری و تأثیرگکذاری قکوانین حکاکم بکر مطالبکات معکو ،بکر
حدود تصمیمگیریهای اعتباری
•مدیریت مؤثر تسهیالت اعطایی از طری تقویت سامانهای ارزیابی اعتباری مشکتریان و ایجکاد ضکمانتهکای زم
برای وصو اعتبارات وتهیه قوانین و مقرراتبانکی نوین جهت دریافت وثای عاد نه از تسهیالت گیرندگان
•بررسی و ارزیابی توجیه اقتصادی و فنی پروژهها و بررسکی ریسکک آنهکا بکه جهکت اطمینکان از بازگشکت تسکهیالت
اعطایی
یادداشتها
2. Nikolaidou and Vogiazas
4. Liu
6. Liu
8. Ross
10. Chijoriga
12. Boldizzoni
14. Ligung
16. Sustersic
18. Ndero
20. Moti
22. Danstun and Harun
24. Ahmed and Malik
26. Ahmed andMalik
28. Muhire
30. World Bank
32. Djebali and Zaghdoudi
34. Scannella and Polizzi
36. Miradji and Dwiarta

1. Mohammad
3. Arora and Kumar
5. Ahmed and Malik
7. Frank
9. Cooper
11. Richard
13. Moti
15. Njenga and Kavindah
17. Ahmed andMalik
19. Olabisi
21. Fraser and Simkins, Bezzina and Grima
23. Moti
25. Moti
27. Worokinasih and Potipiroon
29. Basel, Mburu, Mwangi, and Muathe
31. Mburu
33. Imbierowicz and Rauch
35. Setiawan, Sudarto, and Widiastuti

تقدیر و تشکر

از تمامی مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی که برای انجام تحقی حاضر همکاری زم را داشته اند ،نهایت
تشکر و قدردانی را داریم.
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بانکداری ایران .پژوهشهای پولی و بانکی.519-512 ،)11(11 ،

تقی نتاج ،غالمحسن؛ نج،پور کردی ،حمیدرضا .)1192( .بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معو ،بانکک نمونکه و راهکارهکای پیشکگیری و ککاهش آن.
تحقیقات حسابداری و حسابرسی.11-19 ،1 ،
جندقی ،غالمرضا؛ سارنج ،علیرضا؛ رجا ی ،رضا؛ قاسمی ،احمدرضا؛ تهرانی ،رضا .)1199( .ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مد ترکیبکی شکبکه عصکبی
بازشناسی الگو و الگوریتم مورچگان .فرایند مدیریت و توسعه.111-111 ،)1(11 ،
چاوشی راد ،رسو ؛ دهقان نیستانکی ،مهدی؛ اسماعیلزاده ،علی .)1191( .عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب در بانکک مطالعکه مکوردی :شکعب بانکک
پارسیان استان تهران .کنفرانا ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار؛ تبریز ،دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.19-115 ،
حبیبی ،رضا؛ کوهی ،حسن؛ بعیدی ،حسین .)1191( .تصمیمات تسهیالت دهی بانک با استفاده از روش الگکوریتم ژنتیکک (مطالعکه مکوردی :مشکتریان حقیقکی
بانک سپه .مطالعات مالی و بانکداری اسالمی.11-11 ،)9(2 ،

حیدرپور ،فرزانه،کارذبحی،مصطفی .) 1188( .طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک بکا اسکتفاده از معیکار  .5 Cدانکش مکالی تحلیکل اورا،
بهادار.115-152 ،)2(2 ،

خدا ی وله زاقرد ،محمد؛ کردلو ی ،حمیدرضا؛ محمودزاده ،المیرا .)1191( .ارا ه الگویی برای اندازه گیکری ریسکک دارایکیهکای ارزی .مهندسکی مکالی و
مدیریت اورا ،بهادار.115-152 ،)61(9 ،
خرمی ،امیر؛ تقوی فرد ،محمدتقی؛ خاتمی فیروزآبادی ،سید محمدعلی .)1199( .بارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیالت بانکی به روش اسکتد

مبتنکی

بر مورد ) .(CBRمطالعات مدیریت صنعتی.19-116 ،)59(18 ،
داداشی ،ایمان؛ کردمنجیری ،سجاد؛ خوشنود ،زهرا؛ غالم نیا روشن ،حمیدرضا .)1199( .بررسی متلیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکها با
استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم .چشم انداز مدیریت مالی.51-11 ،)11(11،

د افروز ،نرگا؛ همایون فر،مهدی؛ تقیپور تمیجانی ،مریم .)1198( .مدیریت ریسک اعتباری در بانکها بکا اسکتفاده از رویککرد ترکیبکی .مهندسکی مکالی و
مدیریت اورا ،بهادار.92-116 ،)18(11،
رضا ی ،نادر؛ نوروزی ،علیرضا .)1198( .بررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانکها .دانش سرمایهگذاری.115-111 ،)12(8 ،
سعیدی کلیشمی،اعظم .)1191(.بررسی و تحلیل مطابات معو ،شبکه بانکی استان گیالن .مجله اقتصادی.59-16 ،)11(12 ،
شریفی رنانی ،حسین؛ هنرور،نلمه؛ دا ی کریم زاده ،سعید؛ امرالهی پورشیرازی ،فرزانه .)1188( .بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریک
کانا وام دهی سیستم بانکی در ایران .مدلسازی اقتصادی .21-28 ،)11(1،

صامتی ،مجید؛ د لی اصفهانی ،رحیم؛ کارنامه حقیقی ،حسن .)1191( .تأثیر بکی ثبکاتی اقتصکاد ککالن بکر رفتکار وامدهکی بانککهکای تجکاری در ایکران .رونکد
پژوهشهای اقتصادی.5-28 ،)61(19 ،
طاهرپور ،جواد؛ محمدی ،تیمور؛ فردیکلهرودی ،رضا .)1191( .نقش توزیع تسهیالت بانکی بر رشکد اقتصکادی ایکران .پژوهشکنامه اقتصکادی-111 ،)69(18 ،
.162
طلوعی اشلقی ،عباس؛ نیکومرام ،هاشم؛ مقدوری شربیانی ،فرناز .)1189( .طبقهبندی متقاضیان تسهیالت اعتباری بانکها با استفاده از تکنیک ماشکین بکردار
پشتیبان.1-19 ،)82(1 ،
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علیمردانی ،الهام؛ عباسیان ،عزت اهلل .)1198( .طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثرهم زمان کفایت سرمایه و سکرمایهگکذاری بانککهکا در شکرکتهکا بکر
وامدهی .پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی.1-12 ،)5(1 ،
فرهنگ ،امیرعلی؛ اثنی عشری ،ابوالقاسم؛ ابوالحسنی ،اصلر؛ رنجبرفالح ،محمدرضا؛ بیابانی ،جهانگیر .)1191( .سرمایه بانک ،ریسک نقدینگی و اعتبکاری در
بانکهای ایران .نظریههای کاربردی اقتصاد.221-221 ،)2(5 ،
فالحپور ،سعید؛ راعی ،رضا؛ هندیجانیزاده ،محمد .)1191( .رویکرد شبکه عصبی مبتنی بکر کلکونی زنبکور عسکل مصکنوعی جهکت تخمکین رتبکه اعتبکاری
مشتریان بانکها .مهندسی مالی و مدیریت اورا ،بهادار.11-51 ،)28(21 ،
گرد ،عزیز؛ اکبری ،الهام .)1191( .ارزیابی رابطه نر سود تسیالت بانکی و اقالم معو ،بانک ملت .مطالعات کمی در مدیریت.11-26 ،)2(1 ،

مدبر،سمیه؛ رفیعی،سودابه؛ آقامحمدی ،زهره.) 1199( .شناسایی عوامل موثر بر احتما معو ،شدن تسهیالت مشتریان بانک ها.پژوهش در حسکابداری و علکوم
اقتصادی.21-52 ،)12(2 ،
مدنی تنکابنی ،سید صهیب؛ ادیبپور ،مهدی؛ محمودزاده ،محمود؛ قوید  ،صالح .)1199( .اثر تاب آوری اقتصاد کالن بر ریسک اعتباری بانکی (مطالعه بکین
کشوری .مطالعات و سیاستهای اقتصادی.121-152 ،)1(1 ،
مهرآرا ،محسن؛ موسایی ،میثم؛ تصوری ،مهسا؛ حسنزاده ،آیت .)1188( .رتبهبندی اعتبکاری مشکتریان حقکوقی بانکک پارسکیان .مدلسکازی اقتصکادی،)9(1 ،
.121-151
مهرآرا ،محسن؛ عبدلی،قهرمان؛ پارسامنش ،مهرداد .)1199( .تعیین ریسک اعتباری مشتریان مؤسسات بیمه اعتبارصادراتی در صندو ،ضمانت صادرات ایران
با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و شبکه عصبی .پژوهشنامه بازرگانی.121-188 ،)96(22 ،
موسویان ،سیدعباس؛ کاوند ،مجتبی .)1189(.مدیریت نقدینگی در بانکداری اسالمی .معرفت اقتصادی.15-61 ،)1(2 ،

موسویان ،سیدعباس .(1186) .طرح پیشنهادی برای اصالح و تکمیکل قکانون عملیکات بکانکی بکدون ربکا .مجموعکه مقکا ت هجکدهمین همکایش بانککداری
اسالمی ،مؤسسه عالی بانکداری ایران.
میرغفوری ،حبیب اهلل؛ امین آشوری ،زهره .)1192( .ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکها .کاوشهای مدیریت بازرگانی121-166 ،)11(1 ،
نادری ،جال ؛ موسویان ،سیدعباس؛ ندیری ،محمد؛ زارعی ،فاطمه .)1198( .بررسی تطبیقی ریسک اعتبکاری در بانککداری اسکالمی و بانککداری متعکارف (بکا
تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی .جستارهای اقتصادی.61-81 ،)12(16 ،

یداهللزاده طبری ،ناصرعلی؛ معماریان ،عرفان؛ نصیری ،عاطفه .)1191( .شناسایی عوامل مؤثر بر احتما عدم بازپرداخت تسهیالت اعتباری بانکها .پژوهشنامه
اقتصاد و کسب و کار.15-28 ،)1(5 ،
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