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 چکيده
هدف کلی و اساسی این تحقیق بررسی مهمترین عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی 

بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که بر اساس اطالعات و داده های موجود در 

خصوص تسهیالت بانک کشاورزی اعطا شده که فرضیاتی با متغیرهای مستقل عوامل موثر بر عدم 

رداخت تسهیالت و متغیر وابسته ظرفیت اسمی ،حجم سرمایه ،وضعیت فعلی و مطالبات باز پ

سررسید واحد های تولیدی می باشد که داده ها از طریق اطالعات موجود از پرونده های بانکی با 

طرح  148گردآوری شده است .حجم نمونه شامل دو روش  میدانی و کتابخانه ای استفاده از روش 

که از روش همبستگی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج نشان داد تولیدی است 

بین متغیرهای ظرفیت اسمی و حجم سرمایه باعدم بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری وجود 

نداشته یعنی نمی توان متغیرهای ظرفیت اسمی و حجم سرمایه را بعنوان عوامل موثر بر عدم 

قی نمود و بین وضعیت فعلی با عدم بازپرداخت تسهیالت ارتباط معکوس بازپرداخت تسهیالت تل

وجود دارد و بین مطالبات سررسید شده با عدم بازپرداخت تسهیالت رابطه مستقیم برقرار دارد 

 .یعنی فعالیت واحد های تولیدی در موفقیت آنها برای ایفای تعهدات نقش موثری داشته است

 ،وضعیت فعلی ،حجم سرمایه ،ظرفیت اسمی، پرداخت تسهیالتعدم باز  :يديکل واژگان

 مطالبات سررسید شده
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 2، عقيل الهی نژاد1کرامت علی پور
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بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهيالت در 
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 مقدمه
طی دو دهه اخیر بروز بحران های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی     

برخی از آن ها در اقتصاد جهانی گردیده است. در نتیجه وقوع چنین بحران هایی است که وظیفه ناظران به عنوان شناسایی منابع بروز 

 7/13ی برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می کند. میزان مطالبات سررسید شده و معوق بانک ها به بحران در جهت تصمیم گیر

رسیده است. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی مانده تسهیالت بانک ها تا سال  1386درصد در سال  16و بیش از  1358درصد در سال 

درصد مطالبات معوق وی مشکوک  1/18هزار میلیارد ریال، معادل  310ه حدود هزار میلیارد ریال بوده ک 1،710مبلغ بیش از  1387

الوصول بوده است. در این میان سهم بانک های تجاری، تخصصی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری بطور متوسط در سال های اخیر 

 وپیشرفت اقتصادی کشورها رشد عوامل درزمهمترین یکی ا .1(2011،درصد بوده است )میشکین و آکینز  10و  25، 65به ترتیب حدود 

ازآنجاکه  .بازارهای مالی نقش اساسی در تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیتهای اقتصادی دارند .سرمایه گذاری می باشد

های درایران بازارسرمایه )اوراق بهادار و سهام ( و سایر شبکه های مالی غیر  بانکی رشد قابل توجهی نداشته اند ، بانکها به عنوان واسطه 

ورزی بانک کشا (.1389) قالیباف اصل،گذاری ها به خود اختصاص داده اندمالی بخش قابل توجهی ازبازارهای مالی رادرتأمین مالی سرمایه 

، عهده دار تأمین منابع مالی مورد سال سابقه70اورزی کشور با بیش ازبه عنوان یک بانک تخصصی عمده ترین مؤسسه رسمی اعتبارات کش

این بانک باهدف چندگانه افزایش تولید ،تعدیل درآمدها ، تسهیالت پذیرش فناوریهای جدید وجبران د. نیاز بخشهای کشاورزی می باش

در زیر بخشهای  از اعتبارات اختصاص یافته به این بخش را در اختیار متقاضیان % 70حوادث غیرمترقبه ،ساالنه حدودخسارات ناشی از

، اعطای تسهیالت بانکی میتواند باعث افزایش سرمایه گذاری وتقویت تولید گردد و بستر را بنابراین .(1393 ایران نژاد،مختلف قرار میدهد)

 پولی با معرفی کانال اعتباری بیان می دارند که اجرای سیاست (1995)2برنانک وگرتلردراین باره  د.عه فراهم سازبرای ارتقای سطح رفاه جام

انبساطی ازطریق اعطای تسهیالت با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای سرمایه گذاری ، مخارج مصرفی و تقاضای کل ، سطح تولید را افزایش 

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیالت بانکی ، احتمال عدم تعهد وام .  دی فراهم می کندمی دهد و زمینه را برای رشد اقتصا

عوامل متعددی درعدم بازپرداخت بدهی بانکها دخیل هستند که با شناسایی آنها می توان  .گیرنده در بازپرداخت تسهیالت دریافتی است

موضوع عدم بازپرداخت بدهی بانکها  .و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمودزمینه را برای کاهش وکنترل ریسک اعتباری فراهم کرد 

بنابراین به واسطه بی توجهی به این  .موضوعاتی است که اخیراً جزء دغدغه های اصلی بانکها به حساب می آید بحث جدیدی نیست ولی از

ولی درخارج کشور مطالعات وسیعی روی این موضوع انجام یافته ، ت وسیعی در این خصوص صورت نگرفتهموضوع در داخل کشور مطالعا

در  این سوال پاسخ داد که مهمترین عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت بانک کشاورزیبه بنابراین در این تحقیق سعی می شود  .است

 کدامند؟ استان کهگیلویه و بویراحمد

 

 

 ( مبانی نظري پژوهش1
 

 هاي بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکی در ایران طبقه بندي دارایی 

برای بیان نحوه طبقه بندی دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ایران، از بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ( استفاده گردید. این طبقه بندی به شرح زیر است: 1385)پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی،  5/12/1385مورخ  2823ایران به شماره /

اخت اصل سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته یا حداکثر دو ماه از سررسید آن پرد :طبقه بندی جاری

 گذشته است. 

طبقه بندی سررسید گذشته: از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیالت یا تاریخ قطع پرداخت اقساط، بیش از دو ماه گذشته است، ولی 

 وز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود. تاخیر در بازپرداخت، هنوز از شش ماه تجا

طبقه بندی معوق: اصل سود تسهیالتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها،  

 ه است. سپری شده و مشتری هنوز به بازپرداخت بدهی خود اقدام نکرد

                                                           
1- mishkin & Eakins 
2 -bernank & gertler 
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تسهیالت مورد امهال: تسهیالت فوق در یکی از طبقات سررسید گذشته و معوق، در یکی از ین طبقات قرار خواهد گرفت. در صورت 

بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقررو احراز شرایط هر یک از طبقات باالتر، این تسهیالت می تواند به این طبقه 

 منتقل شود.

 

 طبقه بندي دارایی هاي بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکی در سایر کشورها
 :دارایی های غیر جاری

دارایی هایی است که درآمد ایجاد نمی کند. زمانی که اصل یا بهره وام ها سررسید شده است و  از زمان سررسید آن سه ماه یا بیشتر  

ی شناخته می شود. طبقه بندی دارایی های بانکی، از حیث مدیریت ریسک بسیار حائز می گذرد، معموال به عنوان دارایی های غیر جار

 : (2001،کرنلی  آدرین اهمیت است. دارایی های بانکی مبتنی بر استاندارهای بین المللی، معموال به صورت زیر طبقه بندی می شود )

 :وام های زیر استاندارد

نقدینگی معتبر و ظرفیت پرداخت وام گیرنده، ضعیف است و مورد اطمینان نیست و وام های این گروه، ضعیف تعریف شده است. 

ه باشد، در این طبقه جای می بازپرداخت منظم بدهی، در مخاطره است. معموال وام هایی که از مدت بازپرداخت آن ها، شش ماه گذشت

:( طبقه بندی مذکور را کشور هایی مانند آرژانتین، کلمبیا، کویت ، مالزی، رواندا  و اسلواکی در نظام بانکی خود 2008، اوالدیبیو) گیرد

 استفاده می کنند. 

 

  :وام های مشکوک الوصول

طبقه بندی  ( این2000وام هایی که از مدت بازپرداخت آنها، شش ماه الی یکسال گذشته باشددر این طبقه جای می گیرند) کورتواریا ،

 را کشور هایی مانند آرژانتین، کلمبیا، کویت، جمهوری چک، پرو، رواندا و اسلواکی در نظام بانکی خود استفاده می کنند. 

 :وام های سوخته شده

 وام هایی این وام ها غیر قابل وصول تصور می شوندو چنان ارزش کمی دارندکه ادامه ی آن، به عنوان دارایی بانکی توجیه ندارد. معموال 

 (.2008،اوالدیبیو ماه گذشته باشد، در این طبقه جای می گیرند. )  12که از مدت بازپرداخت آنها، بیش از 

 طبقه بندي مشتریان از نظر وضعيت ایفاي تعهدات

 دسته قابل طبقه بندی است: 5ی آماری فوق از نظر وضعیت اعتباری به جامعه

 دریافتی )شامل اصل و سود تسهیالت( را موعد مقرر تسویه نموده اند )تسهیالت تسویه شده(الف( شرکت هایی که تسهیالت اعتباری 

ب( مشتریانی که تسهیالت اعتباری از بانک دریافت نموده اند و با وجود فرارسیدن زمان سررسید تسهیالت دریافتی تا حداکثر دوماه 

 )مطالبات جاری( پس ازسررسید به بازپرداخت وام های خود اقدام ننموده اند. 

ماه از زمان سررسید تسهیالت آنها، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده اند  6ج( مشتریانی که با وجود گذشت زمانی دو تا 

 )مطالبات سررسید گذشته(

ل( بانک ها در صدد ماه سررسید، اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننمودند)مطالبات مشکوک الوصو 18د( مشتریانی که با گذشت بیش از 

آن هستند که منابع خود را به گروههایی تخصیص دهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافت شده اقدام نمایند )گروه 

در اول( . اما همواره این امکان وجود دارد که مشتری به دالیلی تعهدات خود را با تاخیر تسویه نماید لیکن این امر به معنی قصور 

بازپرداخت و عدم بازپرداخت نیست. به همین دلیل پس از سررسید شدن اقساط وام، بانک ها مدتی را به منظور مماشات با مشتری جهت 

دهند و ماه  مبلغ تسهیالت ارائه شده را به سرفصل سررسید گذشته انتقال می2تسویه ی تعهدات وی در نظر می گیرند و پس از این مدت 

یابند. لذا تعیین ینی از این تاریخ اگر تعهدات مربوطه تسویه نگردد به سرفصل معوق و سپس مشکوک الوصول انتقال می با گذشت مدت مع

 (.1390نمایند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است )شیرین بخش و همکاران، معیاری برای مشتریانی که در بازپرداخت تعهدات خود قصور می

 تقسيم بندي مشتریان حقوقی 

 ماه پس از سررسید، تسویه می نمایند 2شرکت هایی که تسهیالت دریافتی خود را حداکثر تا : مشتریان خوش حساب. 

 شرکت هایی که تسهیالت دریافتی آنها با گذشت دو ماه از سررسید به سرفصل تسهیالت سررسید گذشته : مشتریان بد حساب

شرکت هایی که پس از . اقدام ننموده اند( اعم از اصل و سود تسهیالت) منتقل گردیده ولی هنوز نسبت به تسویه تعهدات خود 

نسبت به ( شامل تسهیالت انتقال یافته به سرفصل تسهیالت سررسید گذشته، معوق) سررسید گذشته شدن تسهیالت مورد نظر

 .تادیه تعهدات خود اقدام می نمایندنیز، جز این گروه از مشتریان طبقه بندیگردیده اند
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بانکی یکی از ارکان اصلی نظام های اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن ، می تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی  نظام

کمک کند، در غیر این صورت، ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکی از معضالتی که نظام بانکی کشور های مختلف 

برو است، افزایش مطالبات سررسید گذشته معوق بانک ها نسبت به کل تسهیالت اعطایی در شبکه ی بانکی کشور از جمله ایران با آن رو

است که بیانگر کاهش کیفیت دارایی های شبکه ی بانکی و به تبع آن، بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. هر چه حجم این نوع 

ها در حفظ منابع موجود است. باال بودن حجم این نوع تسهیالت غیر جاری بیانگر کاهش کیفیت  مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایی بانک

ها دارایی های شبکه ی بانکی و به تبع آن، بی ثباتی احتمالی در آینده است. هرچه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایی بانک 

وع تسهیالت غیرجاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکی است. آمارها نشان می دهد که نسبت در حفظ منابع موجود است. باال بودن حجم این ن

درصد در سال  1/7این تسهیالت به کل تسهیالت اعطایی بانک ها، با رشد نسبتا قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که این نسبت از 

درصد رسیده است  4/24به  1389یش یافته و متاسفانه، این رقم در سال افزا 1387درصد در سال  5/17، برای کل نظام بانکی به  1383

 (. 1389)پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی،

، 2008مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی است. در سال 

ت را در بین کشور های پیشرفته به خود اختصاص داده است. بررسی آمارهای کشور های در حال درصدی، بدترین وضعی 6/5ایتالیا با نسبت 

درصد از وضعیت بهتری نسبت به ایران برخوردار است )پایگاه اطالع  1/7درصدی،  4/10توسعه نشان می دهد که کشور لبنان با نسبت 

 (.1389رسانی بانک مرکزی،

این معضل موثرند که در پژوهش حاضر، پس از مرور بررسی های انجام شده در ایران و جهان،  دالیل مختلفی در شکل گیری و گسترش

آنها به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده است. برای دانستن این موضوع که در ایران، کدام یک از دو دسته عوامل 

 مذکور، در پیدایش مطالبات معوق، نقش بیشتری دارد.

 مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزي
با توجه به اهمیت طبقه بندی اطالعات مربوط به مطالبات سررسید شده و چگونگی پیگیری ها و نحوه ی وصول مطالبات و محاسبه ی 

به چهار طبقه به ذخایر مربوطه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، چارچوب کلی مطالبات تاخیری براساس آخرین ابالغیه بانک مرکزی 

 (.1386شرح زیر تقسیم گردیده اند )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

ماه  2طبقه ی جاری: پرداخت اصل و سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن  -1

 گذشته است.

ماه گذشته است، ولی  2تسهیالت و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از طبقه ی سررسید گذشته: از تاریخ سررسید اصل و سود  -2

 ماه تجاوز ننمونده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود. 6تاخیر در بازپرداخت، هنوز ارز 

ید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است ماه از تاریخ سررس 18ماه و کمتر از  6طبقه ی معوق: اصل و سود که بیش از  -3

و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات بانک اعتباری ننموده است.در این صورت مجموع اقساط سررسید شده تسهیالت به این 

 طبقه منتقل می شود.

ید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری ماه از سررس 18طبقه ی مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیالتی که بیش از  -4

 (.1387شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است )تقی نتاج و نجف پور کردی، 

 انواع مطالبات

 تقسیمتوان به سه دسته اند. مطالبات سرفصل شده یا معوق را میمطالبات به دو دسته سرفصل شده و سرفصل نشدهقابل تقسیم

شود و در صورت عدم پرداخت به طبقه دوم یعنی معوق که بین مطالبات سررسید گذشته که تا شش ماه پس از سررسید محاسبه میکرد:

ماه از اولین سررسید آنها  18الوصول است که شود. طبقه سوم مطالبات مشکوکماه از اولین سررسید آنها گذشته وارد می 18شش تا 

توان به دو دسته دارای حسن نیت و مشتریان دارای سوءنیت تقسیم مینیز مشتریان معوق را  .نوع مطالبات معوق استگذرد و بدترین می

ها هستند اما به دلیل مسائل اجتماعی، های خود به بانکنیت کسانی هستند که خواهان پرداخت بدهیمسلما مشتریان دارای حسن. کرد

اند. اما مشتریان دارای سوءنیت با ارائه وثایق نادرست یا د شده قادر به بازپرداخت این مطالبات نشدهاقتصادی و مشکالتی که برایشان ایجا

اند. همانطور که تحت عناوین خاص اقدام به اخذ تسهیالت کرده و سپس این مبالغ را در جایی غیر از هدف عنوان شده مصرف کرده

گیرندگان با هدف به کارگیری تسهیالت در اماکن مقدس از ده است، برخی تسهیالتهای مجلس اشاره کرعزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش

 اند. ها مثل تجارت مصرف کردهبانک وام گرفته اما در سایر بخش

 گروه قید نمود: 3بصورت کلی می توان انواع مطالبات را در 
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ماه از سررسید آن نگذشته  3رداخت شده و یا بیش از   مطالبات جاری: مطالباتی که بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مقرر پ

 است.

ماه گذشته و هنوز  2مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود آن و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط ان بیش از 

 ماه تجاوز ننموده است. 6از 

ه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساز آن سپری شده است ما 18ماه و کمتر از  6مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از 

  (.1389)حیدری و همکاران، 

 آثار مطالبات معوق بر وضعيت مالی بانک ها و موسسات اعتباري 

گزارش های براساس تحلیل و بررسی های انجام شده مطالبات معوق نزد شعب بانک ها و موسسات اعتباری، پیامد های زیر را بر روی 

 (.1383مالی به دنبال خواهد داشت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

بلوکه شدن منابع مالی بانک ها: قبل از هرچیز جلوگیری از گردش صحیح پول در سیستم و قطع جریان و شریان حیاتی بانک ها و  -1

 ع آن می شود.همچنین جلوگیری از ایجاد پول توسط بانک از طریق جریان صحیح و به موق

پرداخت سودهای تضمین شده و قطعی به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود معامالت پیش بینی شده از طریق تسهیالت  -2

 اعطایی و ایجاد مطالبات معوق ) با توجه به رشد سود و کاهش تسهیالت(، موجب ضرر و زیان بانک و موسسات مالی و اعتباری می شود.

و جذب منابع و مشتریان جدید از طریق اعطای تسهیالت )با توجه به اینکه  س دهی به مشتریان خوش حسابعدم امکان سروی -3

 (.1381مشتریان خوش حساب الجرم باید ضامن وام گیرندگان شوند( )حبیبی و پژویان، 

بانکی)حداقل مطالبات معوق( جلوگیری از گسترش و توسعه ی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور از طریق منابع  -4

 که می توانست در بخش های دیگر به کار گرفته شود.

وارد آمدن ضربه ی روحی و روانی به کارکنان بانک به دلیل عدم بازدهی به موقع زحمات و تالش آنان و فرسوده شدن توان مدیریتی  -5

 مسئوالن شعب

یرندگان شده اند که در حقیقت باعث کاهش منابع بانک و تاثیر منفی بر فرار مشتریان خوش حساب بانک که ضامن بعضی از وام گ -6

 (.1383منافع جدید بانک می شود )امیری، 

کاهش توان مالی بانک ها برای تزریق  تسهیالت مالی جدید در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی نیازمند بدین  -7

یالت خود امکان مساعدت را نداشته و این در حالی است که منابع هنگفتی از این تسهیالت را معنی که بانک ها به جهت تکمیل سقف تسه

 مطالبات معوق تشکیل داده، بخشی از امکانات مالی کشور را از گردش تولیدی و اقتصادی خارج نموده است.

دیگرامکان استفاده از آنرا نداشته باشد، مسلما  مطالبات معوق باعث کاهش درآمد مالی بانک در واحدی بالاستفاده مانده و واحدهای -8

لید این دسته از واحد ها که از منابع بانک ها استفاده نمی کننددر ظرفیت های پائین تربه تولید خود ادامه خواهند داد که این امر کاهش تو

 (.1387ناخالص مالی و نهایتا کاهش درآمد ملی می شود )تقی نتاج و نجف پور کردی، 

البات معوق، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری اعتباری دقیق و موثر را از مدیران و مسئوالن بانک ها و موسسات مالی و مط -9

 اعتباری گرفته و باعث کندی در تصمیم گیری و هرج و مرج در برنامه ریزی  اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می شود.

ه موقع تسهیالت بانک عالوه بر خسارات و لطمات بزرگ بر پیکر اقتصاد و جامعه، باعث اتالف وقت و مطالبات معوق و عدم وصول ب -10

 منابع مالی واحد های ذیربط بانک و همچنین اتالف وقت مقامات قضایی و اجرایی کشور را نیز در پی خواهد داشت.

در زیان دهی بانک و عدم جذب منابع ارزان قیمت به خصوص داشتن مطالبات معوق سنگین به طور مستقیم می تواند تاثیر زیادی  -11

در حساب جاری داشته باشد زیرا مشتریانی که از تسهیالت بانک استفاده می نمایند. در زمان دریافت تسهیالت اصوال از مشتریان نسبتا 

ا راکد نموده و برای مبادالت پولی و مالی و خوب بانک بوده ولی به دلیل عدم بازپرداخت اقساط خود نگرانی از بلوکه شدن حساب خود آنر

اعتباری دیگر پناه میبرند. همچنین ضامنین آنها نیز که بعضا از مشتریان خوب و معتبر بانک بوده به دلیل ترس از برداشت از حساب خود 

 توسط بانک فعالیت خود را متوقف و جذب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دیگر خواهند شد.

البات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را حداقل از دستیابی به سه نوع سود ) تسهیالت، جریمه  تاخیر و ذخایر مط -12

 مطالبات مشکوک الوصول( محروم میکند )همان منبع(.

 عوامل بنيادي معوقات 
 شامل موارد ذیل است: بررسی ها و مطالعات میدانی کارشناسی نشان داده است که مهم ترین عوامل ایجاد معوقات

 کاهش نرخ رشد اقتصادی -
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 نوسان نرخ تورم -

 کاهش کیفیت اطالعات  -

 (.1383تضعیف مدیریت دارایی ها و بدهی ها )وزارت امور اقتصاد و دارایی،  -

 
 با صنعتی و تولیدی هایعرصه فعاالن و تولیدکنندگان اکثریت که دهدمی نشان اخیر سال چند در اقتصادی وضعیت بر گذرا نگاهی

 تورم، و پاگیر و دست گاه مقررات کشور، داخل در تولید دشوار شرایط جهانی، اقتصادی بحران و هاتحریم. اندبوده روروبه بسیاری مشکالت

 ورشکستگی حال در یا شده تعطیل تولیدی واحدهای از شماری. است شده هابخش این در رکود ایجاد باعث همواره...  و ارز نرخ مشکل

 ترینمهم را کشور اقتصادی وضعیت اتفاق، به قریب اکثریت بانکی بدهکاران برخی از آمده دست به هایپرسشنامه و هامصاحبه در. باشندمی

 از بیش منابع و آمارها برخی طبق دیگر، سوی از. باشندمی زمینه این در دولت حمایت خواستار و انددانسته مطالبات ایجاد عامل

 در اعتبار، و پول شورای .باشدمی سایپا و خودرو ایران هایشرکت جمله از صنعتی بدهکاران به مربوط معوق مطالبات از تومان هزارمیلیارد

 از طلبکار خود بانکی، سیستم به بدهکاران از بسیاری شد که، اشاره نیز کشور بازرگانی هایاتاق نمایندگان هیات اجالس هشتمین و بیست

 که را بدهکارانی تواندمی فعالیت نوع و موقعیت نظر از آنها تفکیک و بدهکاران بندیطبقه رسدمی نظر به بنابراین. هستند دولتی هایشرکت

 اخذ به اقدام غیرواقعی و صوری دالیل به که کنندگانیاستفاده سوء از نیستند کار این انجام به قادر اما بوده، خود دیون تسویه به مایل

اندیشید )شیرین بخش و  ویژه تمهیدات هرگروه، از مطالبات وصول برای و کرده مجزا کنندمی مصرف موارد سایر در را آن و کرده تسهیالت

 (.1390همکاران، 

 راهکارهایی براي کاهش ریسک اعتباري تسهيالت 
ریسک )انحراف معیار یا احتمال خطر( عبارت است از احتمال وقوع هر نوع ضرر و زیان در آینده به سبب عملیات فعلی . ریسک را در 

 همه فعالیت ها می توان تعریف کرد. از کارهای کوچک روزمره ی افراد گرفته تا انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی در میان انواع ریسک ها،

از اهمیت زیادی برخوردار است. ریسک اعتباری عبارت است از احتمالی که یک شخص بدهکار به بانک، قادر به بازپرداخت  ریسک اعتباری

 تسهیالت دریافتی خود از بانک و نیز بهره ناشی از این تسهیالت نباشد. 

ل وصول شدن وام ها در نتیجه ی این نوع ریسک به صورت ذاتی در بخش اعطای تسهیالت وجود داردو در حقیقت احتمال غیر قاب

ورشکستگی یا زوال در کیفیت اعتباری شخص وام گیرنده است. ریسک اعتباری به این معنی است که پرداخت های مشتریان به بانک ها 

نقدینگی بانک به ممکن است با تاخیر انجام گیرد و یا حتی اصال وصول نشود. بنابراین مسائل و مشکالتی را برای جریان وجوه و نیز مدیریت 

همراه خواهد آورد. علی رغم پژوهش ها و نوآوری های گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسک های اعتباری، هنوز هم می توان 

ین ها نیز به شدت متاثر از اگفت یگانه عامل ورشکستگی بانک ها همین مورد است. ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد بانک

نوع ریسک است. بعلت آنکه کار اصلی بانک واسطه ی وجوه بودن است، بنابراین وام دهی از فعالیت های مهم بانک ها محسوب می شود. 

این فعالیت مستلزم این است که بانک ها در باره ی وضعیت اعتباری وام گیرندگان پژوهش  و بررسی  نمایند و براساس نتیجه ی داوری 

ین احتمال وجود دارد که داوری انجام شده به واقعیت نپیوندد. برای مثال این امکان وجود دارد که وضعیت اعتباری وام نمایند. البته ا

گیرنده تحت تاثیر عوامل مختلف تنزل یابد. بنابراین عمده ترین تهدیدی که بانک ها در مورد ریسک های اعتباری با آن مواجه اند عدم 

افق  انجام شده به دلیل ورشکستگی طرف مقابل است. این خطر نه تنها وام ها، بلکه سایر اقالم در معرض ریسک اجرای قرارداد بر مبنای تو

)هاشمی را نیز در بر می گیرد داخل و خارج از ترازنامه مانند تضمین ها، پذیره نویسی ها و سایر سرمایه گذاری های روی اوراق بهادار

 (.1377نودهی و علی مدد، 

مدیریت مناسب ریسک های اعتباری، به نظر می رسد مدیریت بایستی برخی موارد موثر در این امر را مد نظر قرار دهد که  برای تحقق

 عبارت است از:

محدود کردن تسهیالت کالن: در این نوع محدودیت بایستی عواملی شبیه میزان تقاضاهای رسیده، بی ثباتی و ناپایداری سپرده ها و  -1

اری مورد مالحظه قرار گیرند. مشکالت بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتا ناشی از ضعف در مدیریت نیز ریسک اعتب

ریسک اعتباری بوده است. تمرکز اعطای تسهیالت با حجم باال به یک شرکت، یک گروه صنعتی و یا حتی دریک صنعت از عوامل افزایش 

ن اعطای تسهیالت به شرکت ها و یا تشکل های صنعتی مادر که به صورت تار عنکبوتی مالک ی این ریسک تلقی می شود. همچنیدهنده

 سهام یکدیگر هستند بدون توجه به درجه  اعتباری شرکت مادر و صورتهای مالی تلفیقی آن نیز از ریسک باالیی برخوردار است.
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)وام گیرندگان ( توسط موسسات مختلفی درجه بندی و طبقه  توزیع مبنای طبقات مختلف مشتریان: همانطور که می دانید مشتریان -2

بندی می شوند. این طبقات نشان دهنده ی اعتبار وام گیرندگان می باشند. باید توجه داشت سیاست های مربوط به این نوع محدودیت ها 

 باید قابلیت انعطاف نسبت به دستورات صادره از هیات مدیره را داشته باشند.

اعطای تسهیالت: یک سیستم وام دهی باید انواع وام ها و دیگر ابزارهای اعتباری را که بانک ها تمایل به ارائه آنها به تنوع در   -3

مشتریان را دارد کامال مشخص کند و همچنین باید خطوط کلی مربوط به وام های خاص را نیز معین کند. تصمیم گیری درباره ی نوع 

نظرات کارشناسی متخصصان امور بانکی و ساختار سپرده بانک باشد. اعتباراتی که با یک ضرر غیر عادی ابزارهای اعتباری باید براساس 

 مواجه می شوند باید توسط مدیریت، کنترل شده و یا اینکه کامال از اعطای آن اعتبار خودداری شود.

بر مبنای روشی منطقی و معقول محاسبه شود. دوره ی زمانی تسهیالت: زمان مندی بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی بایستی  -4

 زمان بندی بازپرداخت باید با توجه به منابع بازپرداخت مورد انتظار) مانند هدف از اعطای وام و عمر مفید وثیقه وام ( باشد.

ز شده است. به منظور قدرت وام دهی : قدرت وام دهی معموال بیستگی به اندازه بانک دارد. در بانک های کوچکتر این قدرت متمرک -5

 جلوگیری از تاخیر در فرایند وام، بانک ها ی بزرگتر تمایل به تمرکز زدایی مطابق با منطقه ی جغرافیایی، محصوالت وام و طبقات مشتریان

سلیقه ان طبق دارد. یک سیاست وام دهی باید کلیه محدودیت هایی را که برای کارشناسان وام دهی وجود داردرا شناسایی کند، تا کارشناس

 (.1379ی خود عمل نکنند )هدایتی، 

اطالعات مالی: محدوده امن ریسک امن ریسک اعتباری بستگی به اطالعات کامل و درستی دارد که شامل تمام جزئیات وضعیت  -6

ی  باشد که سریعا قابل نقد اعتباری وام گیرنده است. یک استثنا برای این قانون می توان قائل شد و آن موردی است که وام دارای وثیقه ا

شدن است. این وثیقه به عنوان منبع بازپرداخت وام تلقی می شود. یک سیاست وام دهی، باید نیاز های مالی شرکت ها و افراد را در سطوح 

ید وام، مختلف وام گیری تعریف کند و همچنین شامل خطوط کلی برای وضعیت های حسابرسی نشده و سایر وضعیت ها باشد. اگر سررس

نشان دهند که وام  از محل جریان نقد بازپرداخت می شود. در تهیه ی صورت جریان وجوه نقد، همه ی جوانب را باید در نظر گرفت و و 

 (.1387دقیق ترین محاسبات صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که وام بازپرداخت خواهد شد )عرب مازار یزدی، 

 

 ( پيشنه پژوهش2
( در تحقیقی به بررسی دالیل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصالح آن  می 1391)شعبانی     

پردازد. در این مقاله پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی در باره ی دالیل و راهکارهای مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش 

را در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی کردند. نتایج تحقیق بیانگر این بود که در نظام بانکی ایران، نقش  عامل 30های میدانی، بیش از 

عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات ، از عوامل برون سازی سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برالی مقابله با 

 معضل معوق کشور بیان گردید.

( به بررسی عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت اعتباری بانکها پرداختند. تحقیق با هدف 1390شمس اله و همکاران )       

شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری  مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران  و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول 

نفر از آنها  265نفر  از مشریان این بانک که  330گرسیون لجستیک انجام گرفته است. نمونه ی این تحقیق شامل آنها با استفاده از روش ر

تسهیالت دریافت نموده اند، بودند. نتایج این  1387نفر مشتری بد حساب از میان شرکت هایی که طی سال  65مشتری خوش حساب و 

به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر تحقیق نشان داد که متغیر های نسبت نقدینگی 

ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک 

 باشند. اعتباری می

-بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران پرداختند. یافته( در تحقیقی به 1390کردبچه و پردل نوش آبادی )      

  های تحقیقشان نشانگر این بود که وضعیت اقتصاد کالن دارای اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه ی مورد بررسی داشته است.

 
ها  بانک یریپذ سکیر در، و نظم و انضباط مطالبات معوقه نیتأم ،یحسابدار دیصالحدبه بررسی 1( 2012ویلیامز و بوشمن )     

مطالبات از طریق درآمدهای جاری بانک و درنتیجه ایجاد وام های بدون کارمزد،  نیتأمپرداختند. یافته های تحقیقات نشانگر این بود که 

 شود.نظم و انضباط بانک را کاهش می دهد و تغییر در رفتارهای بانکی را منجر می
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قبل و بعد از بحران  ،متحده االتیای درآمد در بانک هاهموارسازی و  در تحقیقی به بررسی تأمین مطالبات معوق 1(2012آی سود)      

ی پرداختند. یافته های تحقیقات نشانگر این بود که بانک ها در دوران رونق، کمترین نظارت را دارند و سودآوری باالست و در دوران مال

 حسابداری استاندارد و تنظیم کننده بانک ها، با توجه به مدل هایی که ارایه می دهند بر مطالبات معوقه موثرند.رکود، بنگاه های 

مدارک و ی)بانک مطالبات معوق اقتصاد کالن بر یو شوک ها یمال یاثر مشترک شکنندگدر تحقیقی به بررسی 2( 0201) بوستون       

این تحقیق نشان داد که نرخ بهره مالی باال که به نوعی شوک اقتصادی و بحران مالی است منجر به ( پرداختند. یافته های شواهد از اروپا

 افزایش مطالبات معوق بانک می شود.

 (فرضيه هاي پژوهش3

کهگیلویه و بویراحمد استان  یبانک کشاورز یاعطائ التیعوامل موثر بر عدم باز پرداخت تسه نیمهمتربین  :پژوهش اصلی فرضيه

 رابطه معناداری وجود دارد. 

 فرضيه هاي فرعی پژوهش
 .دارد ارتباط معناداری با بازپرداخت تسهیالت ظرفیت اسمی واحد تولیدی -1

 .با بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری داردولیدی تحجم سرمایه واحد  -2

 .معناداری داردبا بازپرداخت تسهیالت ارتباط  وضعیت فعلی واحد تولیدی -3

 .دارد معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی رسید شده واحد مطالبات سر -4

 

 (روش شناسی4

پیمایشی و از نظر تجزیه و تحلیل اطالعات از نوع همبستگی -جمع آوری اطالعات توصیفیاز نظرپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و 

متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی می باشد. بنابراین میتوان  آنرا تحقیق حاضر به بررسی روابط بین است. 

در این تحقیقات  پس رویدادی  طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول پس از وقوع می پردازد. -ازنوع علی

های آزمون از پرسشنامه، نتایج تحلیل و تجزیه منظور بهبررسی این رابطه می باشد.  بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف

 .است شده گرفته بهره آماری عملیات انجام برای SPSS افزار نرم از استفاده باهمبستگی 

 

 

 (تحليل داده ها5

  تحقيق فرضيه هاي بررسی (5-1

 .بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری داردبا  ظرفیت اسمی واحد تولیدی: اول فرعی فرضيه

Ho  :داردنبا بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری  ظرفیت اسمی واحد تولیدی. 

H1 :با بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری دارد ظرفیت اسمی واحد تولیدی. 
 

 بازپرداخت تسهيالتعدم با  ( آزمون ظرفيت اسمی واحد توليدي1جدول)

 سطح معناداري همبستگی ضریب متغير

ظرفيت اسمی واحد 

 توليدي

088/0 258/0 

 

عدم و  ظرفیت اسمی واحد تولیدینشان می دهد که ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای  (1)نتایج ارائه شده در جدول

)سطح خطای آزمون( است. این یافته حاکی از  05/0می باشد که باالتر از  258/0و با سطح معناداری  088/0به میزان بازپرداخت تسهیالت 

                                                           
1 -iSOOD 
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فوق است و نشان می دهد که بین متغیرهای مذکور، در طول دوره تحقیق، ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود نداشته  H0پذیرش فرضیه 

 درصد رد می شود. 95یق در سطح اطمینان است. بر این اساس، فرضیه اول تحق

 .با بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری داردولیدی تحجم سرمایه واحد  :دوم  فرعی فرضيه

Ho  : داردنبا بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری ولیدی تحجم سرمایه واحد. 

H1 : داردبا بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری ولیدی تحجم سرمایه واحد. 

  

 بازپرداخت تسهيالتبا عدم  واحد توليدي حجم سرمایهآزمون  (2)جدول

  سطح معناداري ضریب همبستگی متغير

واحد  حجم سرمایه

 توليدي

084/0 309/0 

 

عدم و  واحد تولیدی حجم سرمایه نشان می دهد که ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای (2)نتایج ارائه شده در جدول

)سطح خطای آزمون( است. این یافته حاکی از  05/0می باشد که باالتر از  309/0و با سطح معناداری  084/0بمیزان  یالتهبازپرداخت تس

فوق است و نشان می دهد که بین متغیرهای مذکور، در طول دوره تحقیق، ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود نداشته  H0پذیرش فرضیه 

 درصد رد می شود. 95س، فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان است. بر این اسا

 

 

 :سوم فرعی فرضيه

 .با بازپرداخت تسهیالت ارتباط معناداری دارد وضعیت فعلی واحد تولیدی -5

Ho  :داردن معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی واحد فعلی وضعیت. 

H1 :دارد معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی واحد فعلی وضعیت. 

 

 بازپرداختعدم وضعيت فعلی واحد توليدي با آزمون فرضيه  (3جدول)

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغير

وضعيت فعلی واحد 

 توليدي

32/0- 000/0 

 

عدم و  وضعیت فعلی واحد تولیدینشان می دهد که ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای  (3)نتایج ارائه شده در جدول

)سطح خطای آزمون( است. این یافته حاکی از  05/0می باشد که کمتر از  000/0و با سطح معناداری  -32/0به میزان بازپرداخت تسهیالت 

فوق است و نشان می دهد که بین متغیرهای مذکور، در طول دوره تحقیق، ارتباط معکوس و معناداری به لحاظ آماری وجود  H0رد فرضیه 

وضعیت فعلی واحد نابراین، می توان دریافت که واحدهای فعال، مطالبات معوق کمتری داشته اند. بر این اساس، فرضیه داشته است. ب

 درصد پذیرفته می شود. 95تحقیق در سطح اطمینان عدم بازپرداخت تسهیالت و  تولیدی

 :چهارم فرعی فرضيه

 .دارد معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی رسید شده واحد مطالبات سر -6

Ho دارد.ن معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی واحد شده رسید سر : مطالبات 

   H1 :دارد معناداری ارتباط تسهیالت بازپرداخت با تولیدی رسید شده واحد مطالبات سر. 
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 بازپرداخت تسهیالتعدم تولیدی با  مطالبات سررسید شده واحدآزمون فرضیه  (4)نتایججدول  

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغير

سررسيد شده  مطالبات

 واحدتوليدي

379/0 000/0 

    

و  مطالبات سررسید شده واحد تولیدی نشان می دهد که ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای (4)نتایج ارائه شده در جدول     

)سطح خطای آزمون( است. این یافته  05/0می باشد که کمتر از  000/0و با سطح معناداری  379/0به میزان  عدم بازپرداخت تسهیالت

فوق است و نشان می دهد که بین متغیرهای مذکور، در طول دوره تحقیق، ارتباط مستقیم و معناداری به لحاظ  H0حاکی از رد فرضیه 

 درصد پذیرفته می شود. 95ارم تحقیق در سطح اطمینان آماری وجود داشته است. بر این اساس، فرضیه چه

 

 پيشنهادات و گيري نتيجه ( بحث،6
خصوص یافته های فرضیه اول می توان چنین استدالل نمود که احتماال ظرفیت عملی واحدهای تولیدی نمونه آماری با ظرفیت  در

اسمی آنها تفاوت چشمگیری داشته است و این تفاوت باعث شده است که بین ظرفیت اسمی با متغیر عدم بازپرداخت تسهیالت رابطه 

ارت دیگر، در شرایطی که واحد تولیدی در سطوح باالتر یا پایین تر از ظرفیت اسمی به فعالیت می معناداری وجود نداشته باشد. به عب

در خصوص  پردازد و بین ظرفیت اسمی با سطح فعالیت، تفاوت چشمگیری به وجود می آید؛ ظرفیت اسمی، یک متغیر نامربوط می شود.

ل نمود که احتماال، واحدهای تولیدی نمونه آماری، از سرمایه ای که در اختیار نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق، می توان اینگونه استدال

ی داشته اند؛ بطور موثر و کارآ، استفاده نکرده اند. به عبارت دیگر، ممکن است مدیران این واحدهای تولیدی، ماشین آالت و تجهیزات تولید

تامین شده، بال استفاده باشد. این امر باعث می شود که حجم سرمایه باال، محدودی خریداری کرده باشند و یا اینکه بخشی از ماشین آالت 

یافته های فرضیه سوم تحقیق حاضر را می توان از دو جهت در در ایفای تعهداتش نداشته باشد.  نقشی در بهبود توانایی واحد تولیدی

ی عاملی است که به طور بالقوه می تواند بر امکان راکد شدن راستای نتایج تحقق این محققین دانست. اول اینکه، نوع فعالیت واحد تولید

فعالیت آن تاثیرگذار باشد. از این جهت، نوع فعالیت باید متناسب با شرایط تجاری و جغرافیایی مربوطه تعریف شود. دوم اینکه، بنظر می 

فعال باشد و بطور مداوم از خدمات تامین مالی بانک رسد که مشتریانی دارای سابقه همکاری بیشتر با بانک هستند که واحد تولیدی آنها 

نتایج حاصل از  بهره بگیرند. این همکاری از آنجا تداوم خواهد داشت که واحد تولیدی تعهدات خود را در مقابل بانک، به موقع انجام دهد. 

معنی معکوس و تسهیالت اعطایی رابطه  بازپرداختعدم بین مطالبات سررسید شده واحد تولیدی با آزمون فرضیه چهارم نشان داد که 

. این یافته با مبانی نظری پژوهش و همچنین با ادعای مطرح شده در فرضیه چهارم سازگار است. مطالبات سر رسید شده، داری وجوددارد

فتد که واحد مطالباتی است که زمان پرداخت آنها سپری شده باشد. سپری شدن سر رسید مطالبات ممکن است در شرایطی اتفاق بیا

ی تولیدی وام گیرنده با کمبود منابع مالی جهت بازپرداخت تسهیالت مواجه شود. بنابراین، می توان انتظار داشت که وام گیرندگانی که دارا

د شده مطالبات سر رسید شده هستند؛ با احتمال بیشتری قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود. در واقع می توان وجود مطالبات سر رسی

 .را نشانه بالقوه ای برای عدم بازپرداخت تسهیالت توسط وام گیرندگان دانست
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