
  1394 تانزمسو  پاییز، 10شمارة ،دومدوره جدید،  سال  بیست و )دانش وتوسعه سابق(اقتصاد پولی، مالی دوفصلنامه

  
 تجاري يها بانکمشتریان مؤثر بر ریسک اعتباري عوامل 

 )استان مازندران –بانک تجارت شهر نکا  :مطالعه موردي( 

 
  1زهرا کریمی

استادیار دانشگاه مازندران، گروه اقتصاد، بابلسر، 
 ایران

 ٢حسین اسدي گرجی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران، گروه 

 اقتصاد، بابلسر، ایران
  3يآباد میحک گیلک یمحمدتق

استادیار دانشگاه مازندران، گروه اقتصاد، بابلسر، 
 .ایران

  4نوراله اسدي
گرایش  -کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  .رانیا ،بابل اقتصاد و مدیریت، گروه مالی،
  

  16/5/1393: تاریخ پذیرش                      18/3/1392: تاریخ دریافت 
 

  چکیده
بانکی و ریسک اعتباري مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت  يها معوقهاین مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر 

پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت  2545هاي الزم براي آزمون این ارتباط از  داده .پردازد شهرستان نکا می
ها از  ، استخراج و براي ارزیابی دادهاند نمودهتسهیالت اعتباري دریافت  1390- 1381 يها سالشهرستان نکا که طی 

یالت، نرخ تسهیالت و مدت تسه  دهد یمتایج حاصل از این تحقیق نشان ن .رگرسیون لجستیک استفاده شده است
تسهیالت تأثیر معناداري بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهاي تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن  و نوعنوع وثیقه 
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با کاهش مدت بازپرداخت تسهیالت و  افزایش نرخ . تسهیالت اثر معناداري بر احتمال نکول ندارد و میزانتسهیالت 
در  ریتأث نیشتریب و همچنین در مورد انواع وثیقه براي اعطاي وام، ابدی یمایش تسهیالت احتمال عدم بازپرداخت افز

بیشترین اثر   عالوه به .باشد یممرتبط با سفته  ریتأث و کمترینبانکی   سپردةکاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به 
مربوط به تسهیالت مشارکت  ریتأث و کمترین الحسنه قرضدر افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیالت 

 .باشد یم

  
 بانکی، ریسک اعتباري، رگرسیون الجیت، احتمال عدم بازپرداخت يها معوقه :ها واژهکلید

  G21؛ JEL:C58بندي طبقه

  
  مقدمه

موضـوعات در زمینـه مـدیریت     نیتـر  مهـم امروزه ارزیابی عوامل مـؤثر بـر ریسـک اعتبـاري از     
عوامـل رشـد اقتصـادي آن کشـور       نیتـر  مهـم نظام بانکی در هر کشور یکی از  .ریسک مالی است

به نحو مطلـوبی عمـل    تواند یمنکته حائز اهمیت آن است که چگونه این سیستم . شود یممحسوب 
باید گفت که کـارکرد    سؤالدر پاسخ به این . کند و توسعه اقتصادي را در یک کشور فراهم آورد

اسـتانداردهاي ضـعیف   . اسـت  شـده  آوري جمعه  استفاده صحیح از منابع صحیح این سیستم منوط ب
به تغییرات اقتصادي  توجهی کم، مدیریت ضعیف ریسک پرتفوي، یا گیرندگان واماعطاي اعتبار به 

منجر گردد، مشکالت جدي براي  ها بانکبه وخامت موقعیت اعتباري  تواند یمیا سایر شرایطی که 
بـر معـوق    مؤثردر مقاله حاضر، ابتدا به معرفی عوامل . آورد یمعه به وجود نظام بانکی و فرایند توس

و  میپـرداز  یمـ آن  گیري اندازه يها روشو سپس  به تعریف ریسک و انواع  ها بانکشدن مطالبات 
شود و سپس مدل معرفی می میا نمودهتحقیق را از آن استخراج  يها دادهجامعه آماري که  بعدازآن

آمـده را مـورد بررسـی قـرار داده و      بـه دسـت  تخمـین زده و نتـایج    افـزار  نـرم خود را با اسـتفاده از  
  .پردازیمبندي مطالب میبه جمع درنهایت

  
  :ها بانکبر معوق شدن مطالبات  مؤثرعوامل 

بـر اجـراي صـحیح    قبل از اعطاي تسهیالت و عـدم نظـارت    ها طرحدر بررسی اولیه  یدقت یب -1
  در کارهاي دیگر ها آنو مصرف  ها طرح
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  نرخ تورم باال و نرخ سود پایین تسهیالت بانکی  – 2
  پایین نسبت به سود حاصله در بازار ریتأخجریمه  – 3
  ها بنگاهمالی  نیتأمبازار سرمایه در خصوص  يکارآمدعدم  – 4
حـاال وام را  «نبـوده   ریتـأث  یبـ نگرش برخی از اقشار جامعه نیز در افـزایش مطالبـات بـانکی     – 5

آن را پس بدهـد، حـاال کـه دولـت سـهمی از فـروش نفـت نصیبشـان          خواهد یمبگیریم، چه کسی 
  »!بگیرند ها بانکطلبشان را از  گونه اینباید  کند ینم

  .پر بازده دولتی چندان نه يها پروژهمنابع اندك حال حاضر براي  کارگیري به – 6
به دلیل تصویب قوانینی چون عدم الزام توثیق وثایق ملکـی، کـاهش یافتـه     ها بانک پشتوانۀ – 7
البته امروزه در بسیاري از کشورها به رهن بردن وثایق ملکی کاري منسوخ شده است، امـا بـا   . است

ات مکمـل چـون مؤسسـات    توجه به ساختار اقتصـادي کشـورهاي صـنعتی و وجـود برخـی مؤسسـ      
است ولی بین ساختار  پذیر امکانبانکی  قۀیوثحذف  ،تضمین اعتبار يها شرکت و مشتري بندي رتبه

به دلیل فقـدان نهادهـاي نـاظر    . بسیاري وجود دارد يها تفاوتاقتصادي ایران با کشورهاي پیشرفته، 
  .کارآمد، اثر وثیقه در کاهش مطالبات معوق در ایران حائز اهمیت است

  اطمینان آور يها قهیوثدر اخذ تضمین کافی و  یتوجه یب – 8
  ها بانکبعضی از  اي رایانهتسهیالت در سیستم  گیرندگانعدم تمرکز اطالعات متقاضیان و  – 9

وضعیت در نظارت از سـوي ادارات   ربط ذيو مسئوالن  م مؤاخذه جدي رؤساي شعبعد- 10
  اعطاء و مصرف صحیح تسهیالت بر روند ها بانکنظارت بر 

  نبود جدیت الزم در پیگیري وصول و تسویه مطالبات- 11
  و سیاسی رمتخصصیغبه افراد  ها بانکاعطاء مدیریت – 12
به ذینفع واحد اشـاره کـرد در    توان یمجاد مطالبات معوق از دیگر انواع مشتریان مؤثر در ای-13

چنـدین موسسـه و شـرکت بـا عنـاوین مختلـف اقـدام بـه اخـذ           سیتأسبسیاري از موارد شخصی با 
گیرنـده تسـهیالت همـین فـرد واحـد اسـت و در        درنهایت که درحالی کند یم ها بانکتسهیالت از 

نمـوده،   سیتأسـ گوناگونی که این فـرد   يها شرکتصورت ناتوانی در پرداخت بدهی، هرکدام از 
  .شوند یممجزا تبدیل به بدهکار بانکی  صورت بهخود 

 عمدتاًعوامل نابسامانی اقتصادي در کشور  نیتر مهمیکی از  عنوان بهبا ثبات نبودن نرخ ارز -14
  .دلیل افزایش مطالبات معوق بوده است
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و افراد تکلیفی معرفی شده هسـتند امـا    زودبازده يها بنگاهعمده بدهکاران مطالبات معوق  -15
بـه  ارجاعی به دایره حقوقی مربوط به بـدهکاران بخـش تولیـد و خـدمات هسـتند       يها پروندهبیشتر 
بـه دوایـر حقـوقی و     ها پروندهاین  دیآ یماینکه بدهی این افراد در حقیقت بدهی دولت بشمار  دلیل

 نیـ و ا شود یمیا پس از ارجاع روند پیگیري متوقف  دشون ینمدر نتیجه مراجع حقوقی ارجاع داده 
  .خود یکی از موانع بر سر راه وصول این مطالبات است

بدهی معوق و سررسید شده مشـتریان را بـراي اعطـاي تسـهیالت جدیـد       ها بانکبرخی از  -16
  :از اند عبارتکه پیامدهاي آن  کنند یمتسویه 

  کسب امتیاز صوري براي شعبه  افزایش کاذب آمار تسهیالت اعطایی و: الف
  مطالبات بانک  موقع بهدر اعطاي وام جدید و وصول  يانگار سهل: ب
  سرپوش گذاشتن بر میزان واقعی مطالبات: ج
  

  تعریف ریسک از منظر بانکداري
عـدم اطمینـان نسـبت بـه نـرخ مـورد انتظـار بـازدهی         “: از اسـت  عبـارت ریسک در یک بانـک  

کننـد و در واقـع بـدون پـذیرفتن      ها در یک محیط کـامالً پـر ریسـک فعالیـت مـی      بانک. ”ها دارائی
ــک  ــت بان ــک، موجودی ــر   ریس ــا زی ــؤاله ــوج  س ــه و ت ــت  رفت ــه فعالی ــراي ادام ــا آنیهی ب ــاقی  ه ب

  (Banasiket al.,2003).ماند نمی
ه ریسک به احتمال بروز خطر یا روبرو شدن با خطر، صدمه و خسـارت  در فرهنگ النگمن واژ

 . شود یمدیدن، کاهش درآمد و زیان گفته 
ریسک را از دیدگاه بانکداري، بـه معنـاي عـدم قطعیـت در رابطـه بـا یـک اتفـاق تعریـف           1رز

  ).Peters & rose, 1999( کند یم
  :کند تعریف می گونه ایناعتباري را  سکیر 2بال تهکمی

گیرنده از بانـک و یـا طـرف حسـاب      ریسک اعتباري عبارت است از امکان بالقوه اینکه قرض«
 »وي در ایفاي تعهدات خود در مقابل بانک در مدت زمان مشخصی ناتوان شود

________________________________________________________________ 

1- Rose 2001 
2-Basel Committee 
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)Basel Committee on Banking Supervision, 2004(  
  

  ها در عملیات بانکداري انواع ریسک
الزم بـه   .بنـدي اسـت   اي متفاوتی قابل تقسیمه ها و دیدگاه اردهاي بانکی بر اساس استاند ریسک

هـاي متفـاوتی وجـود دارد ولـی      بندي انواع مختلف ریسک دیـدگاه  توضیح است که در زمینه طبقه
هاي شناسایی، محاسبه و مدیریت  المللی و کمیته بال روش هاي بین آنچه مسلم است، طبق استاندارد

  .نه فعالیت و دولتی و غیر دولتی بودن آن استها مستقل از زمی ریسک در بانک
رسید، ریسک بـازار،   ، ریسک سر2، ریسک نقدینگی1بانکی شامل ریسک اعتباري يها سکیر

، ریسـک  6، ریسک حقوقی5، ریسک معامالتی4ها حساب تسویه، ریسک عملیاتی و 3ریسک سرمایه
، ریسک نـاتوانی  10آوري سود، ریسک 9، ریسک تکنولوژیکی8، ریسک حسن شهرت7منابع انسانی

  )Peters & rose, 1999(.باشدو ریسک ضمانت می 12، ریسک تمرکز11ناتوانی در پرداخت تعهدات

  
  تحقیق نۀیشیپ

تفلیـو وام طراحـی    گیري ریسک پـور  ، یک مدل آماري براي اندازه)1998(ژاکابسون و روزباخ 
هـاي پرداخـت تسـهیالت     توانـد بـه ارزیـابی سیاسـت     د و نشان دادند که چگونه این مـدل مـی  دننمو

ها دریافتند که درآمد افراد بر روي تصمیم اعطاي تسـهیالت تـأثیري نداشـته ولـی      آن. کمک نماید
عالوه بر این . دهد یمکاهش  يا مالحظه قابلمذکر بودن، شانس افراد را براي دریافت وام به شکل 

اگرچه تحقیقات پیشـین اغلـب بـر روي ارزیـابی     . داران شانس بیشتري براي دریافت وام دارند خانه
________________________________________________________________ 

1-Credit Risk 
2-Liquidity Risk 
3-Capital Risk 
4-Operational Settlement Risk 
5- Transaction Risk 
6- Legal Risk 
7- Human Resource Risk 
8- Reputation Risk 
9- Technological Risk 
10- Earning Risk 
11- Solvency Risk 
12- Concentration Risk 
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دهندگان در اعطاي تسهیالت به متقاضیان تسهیالت تمرکز نمود، اما نتـایج آن بسـیار    تصمیمات وام
  (Jacopsen & Roozbakh,1998).باشد ضد و نقیض می

هـا را   سنجی، عملکرد ایـن روش  هاي اعتبار ي خود ضمن بررسی روشکوموردو کارل در مقاله
نتـایج، بـر ایـن امـر داللـت      . بر روي یک مجموعه داده از یک بانک فرانسوي بررسی نموده اسـت 

هـاي بسـیار    عملکـرد  RBFو  MLPهـاي عصـبی    هاي رگرسیون لجستیک و شـبکه  دارند که روش
 komored).باشد بهتر از بقیه می رسد که مدل سنتی تابع الجیت به نظر می هرحال بهمشابهی دارند و 

& karel, 2002)  
ThiHuyen & Kleimeier )2006(  رتبـه بنـدي اعتبـار بـراي بـازار      "، در مقاله خود تحت عنـوان

 عنـوان  بـه هـاي جزئـی ویتنـام    اعتبار بـراي وام  بندي درجههاي به بررسی مدل "بانکداري خرد ویتنام
در ایــن راســتا از مــدل . وســعه یافتــه پرداختنــددر مقابــل ســایر کشــورهاي ت توســعه درحــالکشــور 

پرونـده از   56037بـراي بـرآورد مـدل     هـا  آنجامعه آمـاري  . رگرسیونی الجیت استفاده شده است
ي متقاضـی،  متغیر مستقل نظیر درآمد سـاالنه  22تجاري بوده و از  يها بانکاعطاي وام  يها پرونده

. اسـتفاده شـد  ... سطح تحصیالت، معدل یکساله حساب بانکی، نرخ سود وام، مدت و میـزان وام و  
ا و مشخصـات متقاضـیان بایـد    نشان دادند کـه چگـونگی تشـخیص پارامترهـ     ها آندر برازش مدل، 

تبه بنـدي  ر يها مدلهمچنین نشان داده شد که بین استفاده از . مدل رتبه بندي اعتبار باشد بخشی از
  .اعتبار در زمینه تجاري و نسبت وام دهی رابطه معناداري وجود دارد

Mohammad Akmal & Mahmood Saalem )2008 (کارایی بررسی" عنوان تحت ايمقاله در 

 محلی بانک18دولتی، بانک4( انکب 30 اطالعات از استفاده با ،"پاکستان در بخش بانکداري فنی

 خـاص  عوامـل  آثـار  بررسـی  بـه  ايمرحله دو يها داده پوششی یلتحل روش و) خارجی بانک 8و

 تحلیـل  روش از اول در مرحلـه  .اسـت  پرداختـه  بانـک  کـارایی  بر اقتصادي عوامل کالن و بانک

 رگرسـیون  از اسـتفاده  بـا  سپس و کرده استفاده اسیو مق فنی کارایی برآورد يها برا داده پوششی

 کـه  داد نشـان  مطالعـه  نتـایج  .اسـت  پرداخته بانکی خاص و کالن اقتصادي آثار بررسی به توبیت

 محلـی  يهـا  بانـک  بـا  مقایسـه  در خـارجی  يها بانک و بهبود یافته2000 سال از بانکداري کارایی

 .بودند کاراتر دولتی يها بانک و خصوصی
Noraa et al., )2012 (در  يکـاو  دادهکـاربرد  : ارزیابی ریسـک اعتبـاري   "با عنوان يا مطالعه در

براي ارزیابی ریسک اعتباري بـانکی در   يریگ میتصمبراي ارائه یک درخت  "یک بانک روستایی
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مدل ارائه شده معیاري جدید در تحلیل کاربرد وام فراهم .استفاده کردند يکاو دادهبالی از تکنیک 
ناکارا را تا  ياه وام تواند یمنتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک .نمود

  .شود بندي دستهکارا  يها بانکیکی از  عنوان به تواند یمدرصد کاهش دهد و بانک نیز  5کمتر از 
Kastro )2013 (عوامل اقتصـاد کـالن ریسـک اعتبـاري در سیسـتم بـانکی       "با عنوان اي مطالعه :

اقتصـاد کـالن و ریسـک اعتبـاري      يهـا  شرفتیپدر این مطالعه رابطه میان .انجام داد "GIPSIمورد 
شـرایط نـامطلوب    واسـطه  بـه و ایتالیـا کـه اخیـراً     ایاسـپان  ،پرتغال ،رلندیا ،ونانی :بانکی در کشورهاي

ایـن مقالـه نشـان     يهـا  افتـه ی.، مـورد بررسـی  قـرار گرفـت    اند قرارگرفته ریتأثاقتصادي و مالی تحت 
و رقابـت و   وري بهـره ، اشـتغال  بـراي تـرویج رشـد،    توانـد  یمکه تمام معیارهاي سیاسی که  دهد یم

بـراي ایجـاد ثبـات در     ی در این کشـورها اجـرا شـوند،   عمومی و خارج يها یبدهکاهش   منظور به
  .اقتصاد خود بسیار ضروري هستند

Dasilvaa & Divino, )2013 (نقـش قـوانین بـانکی در یـک اقتصـاد تحـت       "با عنوان  اي مطالعه
نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه ریسـک      .در برزیل انجام دادند "قدینگیریسک اعتباري و شوك ن

بـر ایـن اسـاس    .سـاختاري بسـتگی دارد   يهـا  یژگیوبه  فرض پیشاست و ریسک  اي دورهاعتباري 
نوسـانات   ثبات مـالی وکـارایی،  ي براي ارتقا  ییها استیستنظیم  با توانندبانکی می گذاران سیاست

 . در خروجی را کاهش دهند
ر اکثر تحقیقات انجام شده در کشورمان در راسـتاي موضـوع تحقیـق حاضـر، مسـئله ریسـک       د

در سـال   یشمس و فالح. است قرارگرفتهمورد بحث و بررسی  ها بانکاعتباري در مؤسسات مالی و 
، پژوهش خود با عنوان طراحی و تبیین مدل ریسـک اعتبـاري در نظـام بـانکی کشـور تـالش       2005

بینـی   هاي عصبی مصنوعی بـراي پـیش   هاي احتمالی خطی، لجستیک و شبکه کردند تا کارآیی مدل
آمـده   بـه دسـت  هـاي   نتیجه. ریسک اعتباري مشتریان نظام بانکی کشور، را مورد بررسی قرار دهند

 صـورت  بـه بینـی ریسـک اعتبـاري     ن محققان بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیشای
شـوند   بینـی ریسـک اعتبـاري محسـوب مـی      هـاي پـیش   ترین مدل خطی نبوده و مدل الجیت مناسب

)Falah & Shamsi,2005.(  
Zakavat, )2002 (مشــتري حقــوقی بانــک  120شــامل  اي نمونــهبــر اســاس  حقیــق خــوددر ت

در رفتـار   مؤثرهاي  متغیر عنوان بهنسبت مالی  5هاي مالی مشتریان،  صورت  ادرات، پس از بررسیص
و رگرسـیون لجسـتیک،    گـام  بـه  گـام هاي تحلیل ممیـزي   اعتباري، انتخاب کرده و با استفاده از مدل
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غیـر  دهـد کـه مت   هاي تحقیـق نشـان مـی    یافته. است مشتریان را از نظر ریسک اعتباري تفکیک نموده 
و  حسـاب  خـوش هـا، بیشـترین قـدرت تفکیـک مشـتریان       ، در مقایسـه بـا بقیـه متغیـر    ”نسبت جاري“

ــا    از ســوي دیگــر روش. را دارد بدحســاب ــز و رگرســیون لجســتیک در رابطــه ب هــاي تحلیــل ممی
   دهد یمبندي مشتریان از نظر ریسک اعتباري، نتایج مشابهی را ارائه  دسته

Mansouri )2003 ( گیري  هاي مستقل و بهره ري خود با استفاده از یکسري متغیردکت رسالۀدر
ــاري و ظرفیــت اعتبــاري شــرکت   از شــبکه هــاي  هــاي عصــبی پرســپترون چنــد الیــه، ریســک اعتب

سـنجش کـارآیی    منظـور  بـه . همزمان مورد تحلیل قرار داده اسـت  طور بهاعتبار را  کننده درخواست
سـیک، نتـایج حاصـل شـده از ایـن مـدل بـا نتـایج         هاي کال هاي شبکه عصبی در مقایسه با مدل مدل
مشـتري   379مـورد بررسـی شـامل     نمونـۀ . هاي رگرسیون خطی و لجستیک مقایسه شده اسـت  مدل

. اسـت  قرارگرفتـه متغیر مستقل نیز براي مدلسـازي مـورد اسـتفاده     11باشد و  حقوقی بانک ملت می
رگرسـیون لجسـتیک در بـرآورد     هاي شـبکه عصـبی و   بررسی نتایج نهایی نشان داده است که مدل

هاي شـبکه عصـبی در بـرآورد     احتمال نکول مشتریان از قابلیت مشابهی برخوردار هستند؛ ولی مدل
  ..هاي رگرسیون خطی، از توان باالتري برخوردارند ظرفیت اعتباري مشتریان، نسبت به مدل

Molla Ebrahimlo )2005 ( پروبیـت ترتیبـی  “ صـورت  بنـدي، را بـه   پژوهشی، مـدل رتبـه  در ”
مشتري حقوقی بانک سـامان   92هاي کمی و کیفی مربوط به  در این مدل ویژگی. تخمین زده است

 ریتـأث هـاي آمـاري در خصـوص     این تحقیق به دنبـال آزمـون فرضـیه   . است قرارگرفتهمورد استفاده 
 درنهایـت . باشـد  شـده مـی  هاي دریافـت   زایش احتمال نکول وامهاي مشتریان بر کاهش یا اف ویژگی

، سـر  حساب خوشمشتریان را بر اساس وضعیت اعتباري در سه حالت  مدل برآوردنتایج حاصل از 
   دینما یمرسید گذشته و معوق تفکیک 

Sabzevari )2005 ( مشتري حقوقی بانک پارسیان، با استفاده از اطالعـات مـالی    86با ارزیابی
را برآورد کرده و نتایج این دو  AHPرامتریک دهی الجیت و روش غیر پا هاي امتیاز مشتریان، مدل

بـر ایـن اسـاس،    . اسـت  بینی مشتریان خوب و بد مقایسـه نمـوده    روش را از نظر میزان دقت در پیش
باشد؛ توانسته با دقـت نسـبتاً بهتـري ارزش     کارشناس محور میکه روشی  کهمشاهده گردیده است 

  .تعیین نماید اعتباري و در  نتیجه خوب یا بد بودن مشتریان را
Ayati Gazar )2005 ( رگرسـیونی را بـا هـم مقایسـه      يهـا  درخـت در تحقیقی مدل الجیت و

، مـدلی بـا   )الجیـت (در این تحقیق عالوه بر برآورد یک مـدل رگرسـیونی لجسـتیک    . نموده است
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بندي برآورد شده و دقـت و کـارایی آن در مقابـل مـدل الجیـت       طبقه يها درختاستفاده از روش 
بندي از نظر خطاي  هاي طبقه نتایج نهایی نشان داده است که دقت روش درخت. شده است بررسی

  نوع اول و دوم باالتر از مدل الجیت است 
Kimiagari et al., )2012 ( مدل ریسک اعتباري بازپرداخـت تسـهیالت   "با عنوان  اي مطالعهدر

بـا اسـتفاده از روش رگرسـیون     ") موردي حوزه شهرضا بانک ملـی ایـران  (مشتریان اعتباري بانک 
از بانـک ملـی حـوزه     1390تـا   1386 يهـا  سـال کـه در   هـا  شرکتتایی از  31لجستیک یک نمونه 

متغیـر کـه از    28این کار با انتخـاب  . اند کردهبررسی  را اند نموده افتیدرسهیالت اعتباري شهرضا ت
بین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب شده و پـس از جـدا سـازي    لحاظ سیستم بانکی و مجرّ
متغیـر اصـلی انتخـاب شـدند اعتبـار و بـا ایجـاد یـک جـدول تمـامی            15نوع کمی و کیفی، تعـداد  

 بازپرداخـت، نتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با  SPSS افزار نرمو با استفاده از  هآمد به دستاطالعات 
  .آمد به دست

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده هدف اصلی این مطالعـه بررسـی عوامـل ریسـک اعتبـاري      
در ادامه با تکیه بر روش آماري الجیت  مدلی .  شهرستان نکا است -بانک تجارت استان مازندران

  .میینما یماي ارزیابی وضعیت اعتباري مشتریان است، طراحی را که بر اساس آن معیار سنجشی بر
  

  :روش تحقیق
ها در این زمینـه یکـی از   آن. اعتباري به نوعی درگیر اعطاي اعتبارند -ها و مؤسسات مالیبانک

هـاي امتیـازدهی   روش. گیرند هاست به کار میشان را که برگرفته از شرایط آنهاي کاربرديروش
تحلیـل کیفـی امتیـازدهی اعتبـاري، بسـتگی      . گیرنـد  رت کمی و کیفی انجـام مـی  اعتباري به دو صو

بسیاري به توانایی و تجربه افراد مسئول اعطاي اعتبار یا تسهیالت دارد، ولی در روش تحلیل کمـی،  
بینی عدم وصول اصل و سود تسـهیالت اعتبـاري وابسـته بـه تـابع توزیـع بـرآورد شـده توسـط           پیش

  . هاي کمی است روش
کثر الگوهاي کمی ریسک اعتباري، چارچوب معنـایی مشـابهی دارنـد، امـا اختالفـاتی کـه در       ا

آید، ناشی از شیوه برآورد پارامترهاي اصلی از اطالعات در دسترس  ها به وجود میاجراي این مدل
احتمـال  بینی  پیش منظور بهبندي چند متغیره  توان از رتبه بندي، می براي مثال در سیستم رتبه. باشد می

 .نکول استفاده کرد
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بنـدي   توان به دو گروه عمده تقسیم گیري ریسک اعتباري را می به طور کلی فنون آماري اندازه
  : کرد

  
  الگوهاي امتیازدهی اعتباري غیر پارامتري -الف

همسایه، فرآیند سلسله مراتب  نیتر کینزد، )خبره(ریزي خطی، سیستم کارشناسی برنامه: شامل
  ، الگوریتم ژنتیک)ANN(هاي عصبی درختی، شبکه بندي طبقهتحلیلی، 

  
  الگوهاي امتیازدهی اعتباري پارامتري ) ب

  مدل احتمال خطی ساده، تحلیل ممیزي، مدل الجیت و پروبیت: شامل
بـر ریسـک اعتبـاري بانـک      مـؤثر طوري که گفته شد، هدف اصلی مطالعه بررسی عوامل همان

در . که بدین منظور از الجیت  استفاده شده است باشد یمتان نکا تجارت در استان مازندران شهرس
ایـن مـدل براسـاس احتمـاالت     . شـوند  یمـ ها، متقاضیان وام به دو گروه خوب و بد تقسـیم  این مدل

هـاي بـد تمیـز داده و سـطح     هـاي خـوب را از وام  ، وامگیرندگان وامآماري ترکیبی از خصوصیات 
,Crook). کنددهندگان برآورد میریسک هر وام جدید را براي وام  J.N,1996)  

اقتصادسـنجی بـرآورد توابـع     يهـا  روشهاي آماري مورد استفاده در این تحقیق از مبناي روش
ترین الگوهاي آماري است که در و گسترده نیتر آسانمدل الجیت، یکی از . احتمال الجیت است

ها و مؤسسـات مـالی مـورد توجـه و اسـتفاده قرارگرفتـه       بندي اعتباري متقاضیان اعتبار در بانک رتبه
هاي مالی و متغیرهاي کمـی و کیفـی   ، از نسبت)لجستیک(در تحلیل براساس الگوي الجیت . است

در ایـن  . کننـد  بینی احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت و یا اعتبارات استفاده مـی  دیگر نیز براي پیش
  (Wiginiton.J.C,1980)زیع نرمال و منطقی استتو صورت بهمدل احتمال عدم بازپرداخت، 

푓(푍) =
1

1 + 푒
 

همچنـین ایـن   . نمایـد  مقادیري بین صفر تا یک را اختیار می Zاین تابع براي تمام مقادیر دلخواه 
براي مدل نمـودن احتمـال وقـوع پدیـده مـورد نظـر مناسـب         آن راخصوصیت تابع مزبور است که 

باشد، باید توجـه داشـت    می Sهندسی مدل مورد احتیاج ما چیزي شبیه به شکل  طور به. نموده است
تغییر  Xگیرد و نیز احتمال به طور غیرخطی با  که در این مدل احتمال فوق بین صفر و یک قرار می

 .کند می
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  تابع  توزیع احتمال لجستیک -1نمودار 

  
است، مقادیر این تابع بین صفر و یک قـرار  که در نمودار فوق نیز نمایش داده شده طوريهمان

  .نماید را اختیار می 0,5دارد که در نقطه صفر دقیقاً مقدار 
هـاي مختلفـی اسـت کـه بـر وقـوع پدیـده مـورد          خود تابعی خطی از متغیر Zدر مدل لجستیک 

  :در این صورت رابطه زیر برقرار خواهد بود. بررسی اثر دارد
푍 = 훼 + 훽 푋 + 훽 푋 + ⋯+ 훽 푋  

بـا قـرار    هـا  آناست و با تعیـین   خطیهاي  هدف اصلی رگرسیون لجستیک تعیین پارامتر واقع به
  :آورد به دستتوان رابطه زیر را  در تابع لجستیک می Zدادن مقدار 

퐹(푍) =
1

1 + 푒 ( ∑ )	 

هـاي مزبـور را بـر وقـوع      توانـد اثـر متغیـر    شود می بدین ترتیب مدلی که بر این اساس ساخته می
تـر   بدین ترتیب هر چه مقدار تابع مـذکور نزدیـک  . مطلوب دیگر نشان دهد نکول وام یا هر پدیده نا

به یک باشد احتمال وقوع اتفاق مـورد نظـر بیشـتر اسـت و بـالعکس هـر چـه مقـدار تـابع بـه صـفر            
متوجـه   مینـداز یباگر نگاهی مجدد به تـابع لجسـتیک   . تر باشد ریسک آن کمتر خواهد بود یکنزد
تغییـرات   Zشویم که تابع مزبور ابتدا تغییرات کمی دارد ولـی پـس از یـک مقـدار مشخصـی از       می

ایـن مقـدار را مقـدار آسـتانه     . گیرد شود و تابع به ناگهان سیر صعودي شدیدي به خود می سریع می
 .ندگوی می
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 عبـارت اسـت  گیرد  با توجه به مبانی نظري ارائه شده، مدلی که در تحقیق مورد تخمین قرار می
  :از

푌 = 퐶 + 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋 + 훽 푋  
نماید و نشانگر نکـول یـا    متغیري دودوئی است که مقادیر یک و صفر اختیار می Yکه در اینجا 

نکول با یک و عدم نکـول تسـهیالت بـا صـفر نشـان داده       که ينحو به باشد یمعدم نکول تسهیالت 
  .شود می

 
  نوع متغیر  شرح متغیر  متغیر
X1  ماه( وستهیپ مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی(  
X2  به میلیون ریال( وستهیپ میزان تسهیالت اعطایی(  
X3  درصد( وستهیپ نرخ تسهیالت اعطایی(  
X4  صفرویک( يمجاز تکلیفی یا غیر تکلیفی بودن تسهیالت(  

X5d1  
  

X5d2  
 

X5d3  
 

X5d4 

 نوع وثیقه اخذ شده سفته
  نوع وثیقه اخذ شده چک
  نوع وثیقه اخذ شده سپرده

  نوع وثیقه اخذ شده وثیقه ملکی

  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز

X6d1  
  

X6d2  
 

X6d3  
 

X6d4  
 

X6d5 

 نوع تسهیالت اعطایی مشارکت
  و کاال آالت نیماشنوع تسهیالت اعطایی فروش اقساطی 

  نوع تسهیالت اعطایی جعاله
  نوع تسهیالت اعطایی فروش اقساطی مسکن

  الحسنه قرضنوع تسهیالت اعطایی 

  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز
  )صفرویک( يمجاز

  
موجـود،   يهـا  واماز  اي نمونـه براساس . در این پژوهش مدل رگرسیونی الجیت اجرا شده است

در اینجـا مشـکل   . شود یمها مشاهده و هم موقعیت عدم پرداخت وام گیرندگان وامهاي هم ویژگی
مشاهده کرد کـه در گذشـته آیـا     توان یممتغیرهاي غیر قابل مشاهده وجود خواهد داشت زیرا تنها 

احتمال عدم پرداخت  توان ینممستقیم  طور بهوام گیرنده وام خود را پرداخت کرده است یا خیر و 
 . کرد گیري اندازهوام متقاضی را در آینده 

 
  :جامعه آماري و دوره زمانی تحقیق

استان (شهر نکا  جامعه آماري این پژوهش تمامی افراد حقیقی هستند که از شعب بانک تجارت
در بـین انـواع   . انـد  نمودهتسهیالت دریافت  1390-1381هاي در محدوده زمانی بین سال) مازندران
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تسهیالت اعطایی بانک، پنج نوع تسهیالت جعاله، مشـارکت مـدنی، فـروش اقسـاطی کاالوماشـین      
-کیل مـی هـا را تشـ  که عمده تسهیالت اعطایی شعبه الحسنه قرضاقساطی مسکن و  و فروشآالت 

 .اند دهیگرددهند، انتخاب 
  :اند شدهجامعه آماري فوق از نظر وضعیت اعتباري به دو گروه تقسیم 

افراد حقیقی هستند که پس از دریافت تسهیالت نسـبت بـه پرداخـت و یـا      :حساب مشتریان خوش
  .ندینما یماقدام ) قبل از اینکه تسهیالت مربوط، معوق شود(تعهدات خود  موقع بهتسویه 

تعهـدات موضـوع تسـهیالت     موقـع  بـه افراد حقیقی که نسـبت بـه بازپرداخـت     :مشتریان بدحساب
به عبارتی افرادي کـه در بازپرداخـت تسـهیالت اعطـایی بانـک بـا       . انددریافتی خود قصور ورزیده

ماه از تاریخ سررسید و یا تـاریخ قطـع    6مشکل مواجه گردیده و اصل و سود تسهیالت آن بیش از 
قساط سپري شده و مشتري هنوز اقدامی براي بازپرداخت مطالبات بانک ننمـوده اسـت و   پرداخت ا

  .دانایی بازپرداخت تسهیالت را ندارتو
نمونه مورد استفاده در این تحقیق جهت تخمین مدل، مشتریان حقیقی بانک تجـارت شهرسـتان   

دسـتیابی بـه اطالعـات ایـن      منظـور  بـه . انـد  باشند که تسهیالت مصرفی از بانـک اخـذ نمـوده    نکا می
هاي تسهیالتی شعب مختلف بانـک رجـوع شـده کـه پـس از       سنجی به پرونده مشتریان جهت اعتبار

پرونـده کـه    2545هاي موجود در شعب  آوري و پردازش اطالعات مورد نیاز بر اساس پرونده جمع
  .اند داراي اطالعات کامل بودند، انتخاب شده

  
  :حجم نمونه

تحقیقاتی قابـل اهمیـت اسـت دانسـتن حجـم نمونـه الزم        يها طرحده که در عم مسائلیکی از 
انچه تعداد نمونه را زیاد از حد بزرگ انتخاب کنیم متضـمن کـار زیـاد و در نتیجـه     نزیرا چ باشد یم

حاصـل نادرسـت    يهـا  جـه ینتهزینه زیاد خواهد بود و اگر تعداد نمونه را کمتر از حد معین بگیریم 
  .زم و دقیقی به دست نخواهد آمدبوده و اطالعات ال

مـورد از   100در ایـن پـیش آزمـون    . شـد  انجـام  1تعیین حجم نمونه ابتدا پیش آزمونی منظور به 

________________________________________________________________ 

1- Pre-test 
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بـا توجـه بـه    . تسـهیالت مـورد بررسـی قـرار گرفـت      کنندگان استفادهاعتباري مربوط به  يها پرونده
  )Ong, et al, 2005(. حاسبه شدآمده طبق فرمول زیر حجم نمونه م به دستاحتمال عدم بازپرداخت 

푛 =
푁 × 푡 × 푆

푡 × 푆 + 푁 × 퐷
=

3718 × 1.96 × 0.21
1.96 × 0.21 + 3718 × 0.01

= 2545 
نصـف فاصـله   (احتمـالی  دقـت مطلـوب    Dکل جامعـه آمـاري و    Nحجم نمونه و  n: که در آن

 pواریـانس،   S،)در نظـر گرفتـه شـد    D=0.01 نجـا یدر ا(اسـت   0,01-0,1که معموالً بین ) اطمینان
  .t ةآمار ،tو  )q=0.7 ،q=1-pو  p=0.3(میانگین احتمال عدم بازپرداخت 

 لیـ وتحل هیـ تجزآمـده مـورد    به دست يها دادهمورد بررسی و  ،ها پروندهمورد از  2545نتیجهدر 
  .قرار گرفت

  
  مدل پژوهش

و متغیرهـاي  ) نحـوه بازپرداخـت تعهـدات مشـتریان    (وابسـته  متغیرهاي این پژوهش شامل متغیـر  
  .است) دارند ریتأثمتغیري که در بازپرداخت تعهدات  6شامل (مستقل 

باشـد و در مـدل   متغیر وابسته ریسک اعتباري یا نحوه بازپرداخت تسهیالت مشتریان حقیقی می
ت کـه متنـاظر   بودن آن اس بدحساببودن یا  حساب خوشالجیت نوع رفتار پرداختی مشتري یعنی 

و صـفر  ) بدحسـاب مشـتریان  (مقـدار یـک   ) Z(در این صورت متغیـر  . عدد صفر و یک خواهد بود
  .کندرا اختیار می) حساب خوشمشتریان (

  :نمود يبند میتقس زیر اصلی گروه دو به توان یم را الگو در استفاده مورد متغیرهاي مستقل
 تسهیالت و نرخ تسهیالت و مدتمثل میزان تسهیالت  ییرهایمتغ :کمی متغیرهاي) الف
و  تسـهیالت اعطـایی   نـوع  نوع وثیقه اخذ شـده،  لیاز قبیی متغیرها شامل :کیفی متغیرهاي) ب 

 .یا غیر تکلیفی بودن تسهیالت یفیتکل
. میزان مناسب تسهیالت باید براساس ارزیابی دقیق از توان متقاضی تعیین شـود  :میزان تسهیالت

بیشـتري نسـبت    بازپرداخـت گفت تسهیالت با مبالغ بـاالتر داراي ریسـک عـدم     توان یم یکلطور به
 تـوان  یمـ پرونده اعتباري مشتریان حقیقی  2545آمده از  به دستاما طی آمار .باشد یم تر نییپامبالغ 

دید که درصد تسهیالت معوق شده با افزایش مبلغ تسهیالت، داراي یک روند کاهشی یا افزایشـی  
  ).1جدول ( ستینمنظمی 
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 معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب میزان  -1جدول
  ي معوقهها وامدرصد   درصد از کل نمونه  تعداد وام پرداختی  

  36,4  50  1290  میلیون 20کمتر از
  21,1  24  620  میلیون 50تا  20بین 
  28,6  14  378  میلیون 100تا  50بین 

  35  10  257  میلیون 100بیش از 
  31  100  2545  کل

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

بـاالترین درصـد    حـال  درعین، باالترین تعداد وام و شود یممالحظه  1که در جدول  گونه همان
 100بـاالتر از   يها وام.  میلیون ریال بوده است 20از  تر کم يها واممربوط به )  درصد 36,4(معوقه 

دوم عدم بازپرداخت قرار داشته است در نمـودار زیـر هـم     مرتبۀدرصد معوقه در  35میلیون ریال با 
کاهش میـزان وام   و یا، رابطه معناداري با افزایش ها واممشاهده کرد که درصد معوق شدن  توان یم

  ).2نمودار ( دهد ینمنشان 
 

 
  معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب  میزان  وام  -2نمودار 

 
 : مدت تسهیالت

ریســک عــدم  رود یمــانتظــار . مناســب تعیــین شــود ســتیبا یمــمــدت بازپرداخــت تســهیالت 
بازپرداخت با افزایش مدت زمان تسهیالت کاهش یابد، زیرا ارزش حقیقـی اقسـاط ماهیانـه هـم بـا      

هیالت کــاهش یافتـه و همـین موضــوع باعـث افـزایش تــوان     تسـ  بازپرداخـت افـزایش مـدت زمــان   
اسـتخراج شـده از    يهـا  دادهآمـده از   بـه دسـت  طـی نتـایج   . شـود بازپرداخت مشتریان اعتباري مـی 

مدت تسهیالت اعطایی درصد تسهیالتی  با افزایشمشاهده کرد که  توان یماعتباري نیز  يها پرونده
  .ابدی یمکاهش  اند شدهکه معوق 

Series1, 20زیر, 
36 Series1, 20_50, 

21

Series1, 
50_100, 29

Series1, ازبیش
صد35 ,100

در

میلیون ریال
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 معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب مدت  - 2جدول 

درصد از کل   پرداختیتعداد وام   
  معوقه  يها وامدرصد   نمونه 

  38,36  3  73   یک سالکمتر از 
  39,74  12  307  سال 2تا  1
  33,86  52  1326  سال 3تا  2
  28,65  7  185  سال 4تا  3
  28,28  10  244  سال 5تا  4

  19,51  16  410  سال 5بیش از 
  31  100  2545  کل

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

سال است ولی بـاالترین   3تا  2 بازپرداختبا  يها وامپرداختی مربوط به  يها وامباالترین تعداد 
 نیتـر  کـم .  سـال بـوده اسـت    2تـا   1با بازپرداخت  يها واممربوط به )  درصد 39,74(درصد معوقه 

سـال اسـت کـه علـت پـائین بـودن        5بـیش از   بلندمدتبا بازپرداخت  يها واممیزان معوقه متعلق به 
است همین نتایج در نمـودار زیـر نیـز نشـان داده      ها آن تر سبک، اقساط ها واممعوقه در این دسته از 

نمودار .(ابدی یمکاهش   ها آنبا افزایش مدت بازپرداخت  ها وامشده است یعنی درصد معوق شدن 
3.( 

 
 

  
  معوقه و درصدحسب مدت  تسهیالت نمونه بر -3نمودار 

 
 نوع وثیقه

وثیقـه بـه   . شود یماست که براي حسن اجراي تعهدات داده  ییها پوششوثیقه در واقع تأمین یا 
. شـود  یمـ تقسـیم  ...) وثـائق ملکـی و   (و غیر منقول ) سفته، سهام و سپرده بلندمدت(دو دسته منقول 

Series1, یکزیر
38 ,سال

Series1, یکبین
سالدوتا , 40

Series1, تادوبین
سالسھ , 34Series1, سھبین

سالچھارتا , 29

Series1, بین
سالپنجتاچھار , 

28 Series1, ازبیش
سالپنج , 20

صد
در
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که مختص مشتریانی بـا اعتبـار    شود یم يگذار نام االجرا الزمنوعی از وثیقه نیز تحت عنوان قرارداد 
در طی این قرارداد بدهی فرد گیرنده تسهیالت تبدیل به دیـن حـال بـوده و در    . باال نزد بانک است

وي  يهـا  یـی داراصورت عدم بازپرداخت تسهیالت از سوي مشتري در موعد مقرر، کلیـه امـوال و   
از سـپرده   رود یمـ انتظـار  . برابر بدهی که نزد بانک دارد توسـط بانـک قابـل مصـادره خواهـد بـود      

 .و چک و سفته احتمال عدم بازپرداخت افزایش یابد االجرا الزمتا وثیقه ملکی و  بلندمدت
 

  معوقه و درصدنمونه بر حسب نوع وثیقه  التیتسه - 3جدول 

درصد از کل   تعداد وام پرداختی  
  ي معوقه ها وامدرصد   نه نمو

  47,28  49  1250  سفته 
  14,08  33  852  چک

  28  10  275  وثیقه ملکی
  7,74  6  168  سپرده
  31  100  2545  کل

  اسبات تحقیقحم: مأخذ
  

یی اسـت کـه در قبـال    هـا  وامبه وام معوق شده مربوط  نیباالتر وباالترین تعداد وثیقه اخذ شده 
 ییهـا  واموام معوق شـده مربـوط بـه     و کمترینتعداد وثیقه اخذ شده  و کمترین اند شدهاعطا سفته، 

همـین موضـوع را مشـاهده     توان یم خوبی بهدر نمودار زیر هم .اند شدهاست که در قبال سپرده اعطا 
 )4نمودار( نمود

 28تسهیالتی کـه داراي وثیقـه چـک،    درصد از14درصد از تسهیالتی که داراي وثیقه سفته،47
، انـد  بـوده درصد از تسهیالتی که داراي وثیقه سـپرده   8درصد از تسهیالتی که داراي وثیقه ملکی و

  .اند شدهمعوق 
 

 :نرخ سود بانکی

سبب افزایش  اضاي تسهیالت کاهش یابد و همچنینبا افزایش نرخ سود بانکی تق رود یمانتظار 
نیز باید بازده مورد انتظار افـزایش یابـد تـا بتوانـد      ها بنگاهزیرا براي  ؛احتمال عدم بازپرداخت گردد

ومنجر به کاهش سـود ودرآمـد    افتد ینماین اتفاق  معموالًاین افزایش هزینه اولیه را جبران کند که 
 تـوان  یمـ در نمـودار زیـر نیـز    . ابـد ی یمو توان بازپرداخت گیرنده تسهیالت کاهش  شود یم ها بنگاه
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  .نمود که درصد تسهیالت معوق شده در تسهیالت با نرخ باالتر، بیشتر استمشاهده 
  

  
 معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب نوع وثیقه  -4نمودار 

  
 

  معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب نرخ بهره  -4جدول

درصد از کل   تعداد وام پرداختی  
  ي معوقه ها وامدرصد   نمونه 

  30,8  64  1638  درصد  10کمتر از 
  37,0  15  384  14تا  11بین 
  24,1  14  349  20تا  14بین 

  40,2  7  174  درصد 20بیش از 
  31  100  2545  کل

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

 هـا  وامدرصد و تعـداد کمـی از    10با نرخ زیر  ها واممشاهده نمود که اکثر  توان یم 4جدول  در
معوقـه   يهـا  وامدرصد اعطا شده است؛ اما بیشترین مقـدار   20با نرخ باالي  )ها وامدرصد از کل  7(

  .دارددرصد قرار  20باالي  يها نرخدر 

Series1, 47 ,سفتھ

Series1, وثیقھ
28 ,ملکی

Series1, چک, 
14

Series1, 8 ,سپرده

صد
در 
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 معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب نرخ بهره  -5نمودار 

  
مشـاهده   تـوان  یمـ بانکی را در قبال افـزایش نـرخ وام    يها معوقهدرنمودار باال نیز روند افزایشی 

  )5نمودار .(نمود
  

 :تکلیفی یا غیر تکلیفی بودن تسهیالت

اند بیشتر باشـد زیـرا   تکلیفی اعطا شده صورت بهرود تسهیالت معوق در تسهیالتی که انتظار می
ها قـدرت تصـمیم گیـري و ارزیـابی مشـتریان خـود را ندارنـد و        در اعطاي این نوع تسهیالت بانک

همـانطور کـه در   . این نوع مشتریان توان بازپرداخت تسهیالت خود را نیـز نخواهنـد داشـت    معموالً
شود تکلیفی یا غیر تکلیفـی بـودن تسـهیالت تفـاوتی را در افـزایش معوقـات       شکل زیر مالحظه می

  .دهدبانکی نشان نمی
  

  )ب  )الف

  غیر تکلیفی) تکلیفی ب) درصد تسهیالت معوق شده در تسهیالت الف -6نمودار 
 

Series1, 4, 37
Series1, 5, 17

Series1, 12, 42
Series1, 14, 29

Series1, 15, 0
Series1, 17, 12

Series1, 18, 23

Series1, 18.5, 
50

Series1, 19, 37Series1, 21, 29
Series1, 21.5, 

33
Series1, 22, 50Series1, 23, 55

Series1, 24, 95
Series1, 26, 

صد100
در

درصد

Series1
, معوق ,
0.31… 

Series1
غیر  ,

 …معوق

Series
1, 

 …معو

Series
غیر  ,1
 …معو
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 صـورت  بـه درصد از تسهیالت اعطـا شـده    74,61مشاهده نمود که  توان یمدر نمودار پایین نیز 
ایـن نتـایج نیـز آمـار بـاالي تسـهیالت       .مورد از تسهیالت اعطایی 1899یعنی تعداد ؛باشد یمتکلیفی 

همین مورد یکـی از موانـع جـدي در ارزیـابی دقیـق       و دهد یمی نشان تدول يها بانکتکلیفی را در 
 . باشد یممشتریان اعتباري 

  

  

  تسهیالت نمونه بر حسب تکلیفی وغیر تکلیفی بودن وتعداد معوقه -7نمودار 
 

 : نوع تسهیالت

 باشـد کـه البتـه در ایـن مـورد      مـؤثر در بروز معوقات بـانکی   تواند یمنوع تسهیالت اعطایی نیز 
در نظـر   هـا  آنچه نرخی از سـود در   ،عوامل مختلفی از جمله اینکه آن تسهیالت تکیفی باشند یا نه

در نمـودار زیـر درصـد تسـهیالت     . باشـد  یمگذار  ریتأثثایقی اخذ شود وغیره نیز وگرفته شود، چه 
درصـد از  43 شـود  یمـ طـور کـه مالحظـه    همان .دهد یممعوق شده را در هر نوع از تسهیالت نشان 

که داراي بیشترین نسبت معـوق شـدن در    اند شدهتسهیالت اعطا شده در بخش ماشین آالت معوق 
 .باشد یمتسهیالت اعطایی 

 

  معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب نوع وام - 5جدول 

درصد از کل   تعداد وام پرداختی  
  ي معوقه ها وامدرصد   نمونه 

  39  41  1048  الحسنه  قرض
  22  21  531  مشارکت

  43  16  399  ماشین آالت
  21  14  346  مسکن
  13  9  221  جعاله
  31  100  2545  کل

  محاسبات تحقیق: مأخذ

Series1,  تکلیفی, 
1899

Series1, غیر
646 ,تکلیفی

داد
تع
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درصد وام نیز در بخش جعالـه اعطـا شـده کـه بـه       9و الحسنه قرضدر بخش  ها وامدرصد از 41
امـا همـانطور کـه     باشد؛ یماعطایی  يها وامتعداد وام در بین انواع  و کمترینترتیب داراي بیشترین 

اعطـایی در   يهـا  واممعوقـه متعلـق بـه     يهـا  وامنیز نشان داده شده است بیشترین درصد  8در نمودار
  .باشد یماعطایی در بخش جعاله  يها واممعوقه متعلق به  يها وامبخش ماشین آالت و کمترین 

  

  
  معوقه و درصدتسهیالت نمونه بر حسب نوع وام  -8نمودار 

تواننـد وارد  بـالقوه مـی   صـورت  بـه ذکر این نکته ضروري است که عالوه بر متغیرهاي فوق کـه  
توانستند در مدل در نظر گرفتـه  تر دیگري نیز وجود دارند که میمدل نهایی شوند، متغیرهاي متنوع

هـا، درآمـد ماهانـه مشـتري، وضـعیت      سـایر بانـک   درشوند، نظیر وضـعیت بـدهی متقاضـی اعتبـار     
از این دسته اطالعات در مجموعه اسناد ... .ها وی مشتري نزد بانک تجارت و نزد سایر بانکپرداخت

هـا در مطالعـه تجربـی وجـود     بانکی آمار و اطالعاتی وجود نداشت و در نتیجـه امکـان بررسـی آن   
تـی  العاده برخی از این متغیرها مثل درآمد ماهیانـه غافـل بـود و ح   هر چند نباید از اهمیت فوق.ندارد

توان بنا به تئوري و نیز مطالعات تجربی اذعان کـرد ایـن متغیـر از تـوان توضـیح دهنـدگی قابـل        می
 )Rozbakh, 1998. (توجهی برخوردار است

  
  :ها افتهیبیان 

. ترین مدل، برازش مدل روي متغیرهـاي مختلـف بـه کـرات انجـام شـد      براي دستیابی به مناسب
 .آمده است به دستآورده شده  1جدول سرانجام بهترین مدل برازش شده که در 

احتمال آماره ، )صفر نبودن کلیه ضرایب(مدل اري یکی از معیارهاي موجود براي بررسی معناد
LR ) مقـدار  . اسـت .) شـود  یمـ بررسی معناداري مدل رگرسیون الجیت اسـتفاده   منظور بهاین آماره

Series1, ماشین
کاالوآالت , 43

Series1, قرض
39 ,الحسنھ

Series1, 
22 ,مشارکت

Series1, مسکن, 
21 Series1, جعالھ, 

13

صد
در
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اسـت، نشـان دهنـده آن اسـت کـه در       0,01برابـر صـفر بـوده و چـون کمتـر از       LRاحتمال آمـاره  
، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن کلیه ضرایب رد شده و در نتیجه رگرسـیون تخمـین زده   %99سطح

  .شده معنادار است
  

  مدل جینتا -6جدول
Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 12/11/12   Time: 19:14   
Sample: 1 2545   

Included observations: 2544   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C -3.055812 0.706122 -4.327596 0.0000 
X1 -0.015438 0.003214 -4.803693 0.0000 
X2 3.23E-05 7.47E-05 0.432099 0.6657 
X3 0.183985 0.035482 5.185282 0.0000 
X4 -0.274646 0.200079 -1.372691 0.1698 

X5D2 -1.867619 0.121582 -15.36097 0.0000 
X5D3 -2.449203 0.315568 -7.761255 0.0000 
X5D4 -0.212635 0.193971 -1.096224 0.2730 
X6D2 1.580266 0.266399 5.931942 0.0000 
X6D3 1.454079 0.507564 2.864817 0.0042 
X6D4 3.225623 0.565907 5.699920 0.0000 
X6D5 3.414209 0.532714 6.409090 0.0000 

     
     

McFadden R-squared 0.179742     Mean dependent var 0.314072 
S.D. dependent var 0.464237     S.E. of regression 0.412036 

Akaike info criterion 1.030360     Sum squared resid 429.8667 
Schwarz criterion 1.057914     Log likelihood -1298.618 

Hannan-Quinn criter. 1.040355     Restr. log likelihood -1583.183 
LR statistic 569.1302     Avg. log likelihood -0.510463 

Prob(LR statistic) 0.000000    
     
     

Obs with Dep=0 1745      Total obs 2544 
Obs with Dep=1 799    
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دهـد، بـراي بانـک تجـارت     است که نشـان مـی   179757/0مک فادن 2Rآمده  به دستعدد 
الزم به ذکر است ( رندیگریسک اعتباري آن بانک را در بر می% 17,9متغیرهاي شناسایی شده تنها 

.) باشدعدد محاسبه شده با توجه به تحقیقات مشابه براي مدل رگرسیون الجیت عدد قابل قبولی می
  .را ریسک اعتباري به عوامل عمده دیگري بستگی داردزی

آمده از برازش، نشان دهنده نوع ارتباط هر یک از متغیرها بـا احتمـال    به دستعالمت ضرایب 
عالمت منفی براي ضریب مـدت تسـهیالت نشـان دهنـده ارتبـاط معکـوس       . عدم بازپرداخت است

یعنی با افـزایش مـدت تسـهیالت     ؛اشدب یممعوق شدن تسهیالت اعطایی  مدت تسهیالت اعطایی و
و همچنـین عالمـت مثبـت ضـریب متغیـر نـرخ تسـهیالت         ابـد ی یمـ احتمال نکول تسهیالت کـاهش  

که با افـزایش نـرخ تسـهیالت اعطـایی احتمـال نکـول تسـهیالت افـزایش          دهد یماعطایی نیز نشان 
ا اخذ وثایق احتمال عدم ب دهد یمدامی وثایق نشان  يرهایمتغو همچنین منفی بودن ضرایب  ابدی یم

  .ابدی یمبازپرداخت کاهش 
تعیین و محاسبه میزان اثرگذاري متغیرهاي گوناگون در احتمال عدم بازپرداخـت بـا اسـتفاده از    

محاسـبه اثـرات   . باشـد  ینممدل برازش شده اولیه، به علت غیر خطی بودن مدل الجیت امکان پذیر 
که میـزان اثرگـذاري متغیرهـاي توضـیحی بـه نحـو مطلـوب تـر          کند یمنهایی، این امکان را فراهم 

 . اند شدهآورده  2نتایج مربوط به محاسبه اثرات نهایی در جدول . ارزیابی شوند
در مـورد متغیرهـاي کیفـی    (که هرگاه متغیر مورد نظر به اندازه یک واحد  دهد یم این اثر نشان

تغییـر  ) منظور از واحد، گره یا رتبه یا کالس و یا درجـه اسـت   اند شدهکه به چند دسته تقسیم بندي 
کـه بـا افـزایش     شود یمبراي مثال مالحظه . کند یمکند، احتمال عدم بازپرداخت به چه میزان تغییر 

واحـد   0,123119به نرخ تسهیالت اعطایی، احتمـال عـدم بازپرداخـت بـه میـزان      ) گره(یک واحد 
  . ابدی یمافزایش 

  اساس مدل ی صحت بربینجدول پیش
پیش بینی که کاربرد آن را تعریف کرده است  قاعدةاین جدول درست و نادرست را بر اساس 

  .را مشخص کرد براي دیدن نتایج این جدول ابتدا باید ارزش برش در اینجا . دهد یمنشان 
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  اثر نهایی -7جدول 
Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Extreme Value (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/13/12   Time: 20:20   

Sample: 1 2545    
Included observations: 2544   

Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C -1.666429 0.454493 -3.666567 0.0002 
X1 -0.008244 0.001457 -5.656752 0.0000 
X2 1.35E-05 5.23E-05 0.258553 0.7960 
X3 0.123119 0.023150 5.318382 0.0000 
X4 -0.194251 0.118123 -1.644487 0.1001 

X5D2 -1.067779 0.065668 -16.26015 0.0000 
X5D3 -1.343150 0.129920 -10.33830 0.0000 
X5D4 -0.140345 0.107952 -1.300069 0.1936 
X6D2 0.973617 0.171019 5.693050 0.0000 
X6D3 1.222545 0.335618 3.642668 0.0003 
X6D4 2.008290 0.362154 5.545406 0.0000 
X6D5 2.147685 0.354381 6.060393 0.0000 

     
     

McFadden R-squared 0.175173     Mean dependent var 0.314072 
S.D. dependent var 0.464237     S.E. of regression 0.413162 

Akaike info criterion 1.036047     Sum squared resid 432.2191 
Schwarz criterion 1.063601     Log likelihood -1305.852 

Hannan-Quinn criter. 1.046042     Deviance 2611.704 
Restr. deviance 3166.366     Restr. log likelihood -1583.183 

LR statistic 554.6624     Avg. log likelihood -0.513307 
Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     

Obs with Dep=0 1745      Total obs 2544 
Obs with Dep=1 799    

     
  

کنـد و  یی است که خطاي نوع اول و دوم را کمینـه مـی  اي برش نقطهباید توجه داشت که نقطه
، مشتریانی که احتمـال نکـول   0,5ي برش با تعریف نقطه. درست بر همین اساس انتخاب شده است

 0,5که احتمال نکول آنان کمتـر از   ییها آني مشتریان بدحساب، و است در رده 0,5آنان بیش از 
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حساب درصد مشتریان خوش 81,32این مدل . گیرندحساب قرار میي مشتریان خوشاست در رده
-درصـد مشـتریان بدحسـاب را بـه     62,83بینـی کـرده و   پیش ها حسابي خوشرا بدرستی در رده

  .جاي داده است ها ي بدحسابدرستی در رده
درصـد از مشـتریان بـه درسـتی      75,51همانطور که در جدول نشان داده شـده عملکـرد حـدود    

  .تخمین زده شده است
  

  CSMصحت پیش بینی مدل  يها آزمون
براي سنجش اعتبار و صحت مدل، از تقسیم نمونه به دو مجموعه داده آموزشی و تست استفاده 

، معیار ارزیـابی اعتبـار و صـحت    ها طبقهتست در  يها دادهیا تفکیک  بندي طبقهصحت . شده است
ایـن روش  . استفاده شـده اسـت   1تکرار 10در این تحقیق از اعتبارسنجی متقابل با  ؛ کهباشد یممدل 

عنـوان   ا بـه ر ها دادهدرصد از  90قسمت تقسیم نموده و هر بار  10را به ها دادهاعتبار سنجی مجموعه 
مجموعه داده تسـت انتخـاب نمـوده و میـزان دقـت       عنوان بهدرصد را  10 آموزشی ومجموعه داده 

و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین  ردیگ یمبار صورت  10این فرایند . سنجد یمرا  بندي طبقه
با بهره گیـري از ایـن روش دیگـر نگرانـی از     . گردد یمدقت نهایی مدل ارائه  عنوان بهگرفته شده و 

  .  بودن انتخاب دو مجموعه داده آموزشی و تست وجود نخواهد داشتتصادفی 
مستقل بر  يرهایمتغبی اثر بودن ( هیفرضوبراي آزمون  باشد یمداراي توزیع کاي دو    LRآماره

در ایـن آمـاره فرضـیه مسـاوي صـفر بـودن تمـامی ضـرایب         به عبارت دیگـر   رود یمبه کار ) وابسته
 شـود  یمـ همانطور کـه مالحظـه   .شود یمآزمون  ها آنف صفر بودن متغیرهاي مستقل در مقابل مخال

و نشـاندهنده ایـن اسـت کـه فـرض       باشـد  یمـ 0,05احتمال این آماره برابر صفر و در نتیجه کمتر از 
 .باشد یممستقل رد شده و در نتیجه رگرسیون معنی دار  يرهایمتغصفر مبنی بر بی اثر بودن 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 

1- Fold Gross Validation 
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  جدول پیش بینی صحت براساس مدل - 8جدول 
Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: EQ01     
Date: 10/28/12   Time: 20:54    

Success cutoff: C = 0.5    
       
       
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       

P(Dep=1)<=C 1419 297 1716 1745 799 2544 
P(Dep=1)>C 326 502 828 0 0 0 

Total 1745 799 2544 1745 799 2544 
Correct 1419 502 1921 1745 0 1745 

% Correct 81.32 62.83 75.51 100.00 0.00 68.59 
% Incorrect 18.68 37.17 24.49 0.00 100.00 31.41 
Total Gain* -18.68 62.83 6.92    

Percent Gain** NA 62.83 22.03    
       
       
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       

E(# of Dep=0) 1307.86 436.94 1744.79 1196.94 548.06 1745.00 
E(# of Dep=1) 437.14 362.06 799.21 548.06 250.94 799.00 

Total 1745.00 799.00 2544.00 1745.00 799.00 2544.00 
Correct 1307.86 362.06 1669.92 1196.94 250.94 1447.89 

% Correct 74.95 45.31 65.64 68.59 31.41 56.91 
% Incorrect 25.05 54.69 34.36 31.41 68.59 43.09 
Total Gain* 6.36 13.91 8.73    

Percent Gain** 20.24 20.28 20.26    
       
       
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
  
  گیرينتیجه

تسـهیالت اعطـایی بـر     و نـوع کـه اثـر نـرخ تسـهیالت       دهد یماصل از این تحقیق نشان حنتایج 
یعنی با افزایش نرخ تسهیالت اعطایی احتمـال   ؛باشد یماحتمال عدم بازپرداخت وام مثبت ومعنادار 

ودرمورد انواع تسهیالت اعطایی نیز باید گفت بین نـوع تسـهیالت    ابدی یمافزایش  بازپرداختعدم 
در ایـن میـان انـواع تسـهیالت،     . اعطایی واحتمـال عـدم بازپرداخـت رابطـه معنـا داري وجـود دارد      
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داراي بیشترین اثر و مشارکت داراي کمترین اثر در افزایش احتمال عـدم بازپرداخـت    الحسنه قرض
کـه   رود یمـ انتظـار   الحسنه قرض يها وامته با توجه به نرخ بهره پایین الب.باشند یمتسهیالت اعطایی  

بـا   الحسـنه  قـرض  يهـا  واممشارکت باشد اما به دلیل اینکه اکثر  يها واماز  تر کم ها واممعوقات این 
 يهـا  وام عالوه به. بیشتر است ها وام، احتمال عدم بازپرداخت این دسته از شود یمسفته اعطا  پشتوانۀ
آغاز شده است واز اعطـاي وام بـه مشـتریان مـدت      1388تی در بانک تجارت از اواخر سال مشارک

، در مقایسـه بـا مشـارکت    الحسـنه  قـرض  يها وامبنابر این احتمال معوق شدن  ؛زیادي نگذشته است
  .بیشتر بوده است

همچنــین مــدت  و )بجــز وثیقــه ملکــی( قــهیوثدریافــت کــه اثــر اخــذ انــواع  تــوان یمــهمچنـین  
در مورد انـواع   باشد یمتسهیالت، منفی ومعنا دار  بازپرداختتسهیالت بر احتمال عدم  رداختبازپ

وثیقه باید گفت که وثیقه سپرده داراي بیشترین اثر و وثیقه سفته نیز داراي کمتـرین اثـر در کـاهش    
همچنین با افزایش مدت بازپرداخـت اعطـاي تسـهیالت، احتمـال     . باشد یم بازپرداختاحتمال عدم 

 .اند نشدهدیگر نیز معنادار  يرهایمتغ.ابدی یمعدم بازپرداخت کاهش 
  

  هاپیشنهاد
گسترش دانش و تحقیقات در زمینه مدیریت ریسک اعتباري، خدمات شایسته و ارزشـمندي را  

انجام ایـن تحقیـق کـاربردي هـم     . داشت ها و مؤسسات مالی و اعتباري به همراه خواهد براي بانک
بـر همـین اسـاس، تحقیـق حاضـر پیشـنهادات زیـر را بـراي         . باشـد  گام کوچکی در این جهـت مـی  

  :دهد یموران از این تحقیق،  به ویژه بانک مورد مطالعه، ارائه  بهره
 با توجه به روند فزاینده سهم مطالبات معـوق از کـل مطالبـات بخـش غیـر دولتـی، اسـتقرار        -1

را در تخصـیص بهینـه منـابع و تسـهیالت مـالی       ها بانک تواند یماعتباري مشتریان،  بندي رتبهسیستم 
  یاري دهد 

اسـتقرار  .  تمشـکالت نظـام بـانکی کشـور اسـ      نیتـر  بزرگفقدان بانک اطالعاتی جامع از  -2
ي و سخت افزاري جهـت تضـمین جریـان صـحیح و شـفاف اطالعـات       افزار نرم شرفتۀیپي ها ستمیس

  .باشد یمبسیار حائز اهمیت 
ارتقاء سطح دانش . نظام بانکی فقدان دانش تخصصی مدیران است عمدةاز دیگر مشکالت  -3
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تخصصی مدیران در شناسایی و مدیریت انواع ریسک گامی مهم در جهت کاهش معوقات بـانکی  
اخـذ   رمنظـو  بـه شاغل در بخش تسـهیالت اعتبـاري شـعب،     کارکناندر همین راستا آموزش . است

  .باشد یماطالعات دقیق و ضروري از مشتریان پیش از اعطاي تسهیالت اعتباري نیز ضروري 
ایجاد سیستم نظارتی و کنترل شدید جهت دریافت اطالعات از اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    -4

اعتباري مشتریان و ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه براي بخش تسهیالت اعتباري  بندي رتبه منظور به
  .ي استضرور
تدوین ضوابط و طراحی سازوکارهاي الزم جهت سنجش و ارزیابی انواع ریسـک و ایجـاد    -5

اي سیستم همگن سنجش اعتباري مشتریان، گامی اساسی در جهت جلوگیري از برخوردهاي سلیقه
  .از سوي کارشناسان است

راهکـاري   ي اقتصـادي هـا  بخـش در تمامی  )اعم از سپرده و تسهیالت( سودآزادسازي نرخ  -6
سـود از   يها نرخبه تدریج . افزایش کارایی و ایجاد رقابت سالم در نظام بانکی است مهم در جهت

به این منظور باید ابتدا بانک مرکزي از طریـق ایجـاد بـازار پـولی     . پیش تعیین شده باید حذف شود
..) ته، یـک ماهـه و  یک شبه، یک هف ( مبناسود  يها نرخاقدام به تعیین ) در بخش ریالی(بین بانکی 

نرخ سود بـدون ریسـک اسـتفاده نمـوده و بـا طراحـی و        عنوان بهاز این نرخ  ها بانکنموده و سپس 
و تسهیالت را تعیـین   ها سپردهدرجه بندي ریسک اعتباري مشتریان، نرخ سود  يها مدل کارگیري به

  .نمایند
و حقـوقی خـود ملـزم شـوند     اعتبـاري مشـتریان حقیقـی     بنـدي  رتبهنظام بانکی کشور باید به  -7

  بانک مرکزي بر اجراي صحیح سیستم اعتبار سنجی نظارت کند 
آمـاري قابـل تعمـیم بـه کـل       جامعـۀ از آنجا که نتایج حاصل از این تحقیق به دلیـل محـدودیت   

در تحقیقـات آینـده براسـاس الگوهـاي ارائـه شـده،        شـود  مـی سیستم بانکی کشور نیست، پیشـنهاد  
تري از متغیرها، جهت بـاال بـردن   طحی گسترده تر برآورد شود و دامنه وسیعمشابهی در س هاي مدل

  . سطح اطمینان و صحت پیش بینی، مورد برازش قرار گیرد
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