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 چکيده

با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع و مصارف و هزینه های 

بانک می باشد و ریسک اعتباری بیانگر مدیریت پرداخت و وصول تسهیالت می باشد ارتباط 

ری انک باشد. جامعه آمااین دو می تواند مبنای دقیقی برای بررسی کارآئی مدیران وعملکرد ب

شعبه می باشد و نمونه آماری شامل  63در این تحقیق بانک های ملی استان ایالم به تعداد 

شعبه بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. داده های تحقیق از صورت های  63

تحلیل  شعب بانک به دست آمد. برای تجزیه و4631تا  4631سال متوالی از سال  5مالی در 

ی پیر سون و اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته همبستگ ریبضداده ها از 

های پژوهش حاکی از این است که بین ریسک اعتباری، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، 

مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول، سن تقویمی مطالبات 

ت تمام شده پول در بانک ملی استان ایالم رابطه مستقیم و بین وصول مشکوک الوصول با قیم

مطالبات با قیمت تمام شده پول رابطه معکوس  وجود دارد. از آنجایی که بین ریسک اعتباری 

با قیمت تمام شده پول رابطه وجود دارد به مدیران بانک پیشنهاد می شود که اهداف راهبردی 

تباری بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب مطالبات بانک در زمینه کاهش ریسک اع

مشکوک الوصول، مطالبات معوق و مطالبات سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات 

مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد و نوع وثائق نیز در پرداخت و وصول مطالبات مد نظر 

 قرارگیرد.

 .پول،  بانک ملی، استان ایالم ریسک اعتباری،  قیمت تمام شده :يديکل واژگان
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 مقدمه
 و محسوب می شود آنها دارایی های ارزشترین با و مهمترین از می دهند مشتریان به بانک ها که اعطایی تسهیالت

 ریسک با اقتصادی فعالیت های سایر مانند نیز بانکداری .می شود تامین طریق همین از بانک ها آمد در از عمدهای بخش

 مانند نیز مالی مؤسسات و ها بانک .است برخوردار ویژهای اهمیت از ریسک اعتباری بین این در که است مواجه یمختلف های

 اعتبار، نظیر مفاهیمی با آن داشتن کار و سر و مالی فعالیت های ماهیت .هستند مواجه ریسک با دیگر اقتصادی بنگاه هر

 دیگر سوی از و دهد می قرار ای ویژه های ریسک برابر در را ساتمؤس گونه این مختلف، و نرخ های پرداخت های سیستم

 مدیریت اصول شده باعث مالی های سیستم شدن ه تر پیچید و فنی نوآوری های مالی، فعالیت های توسعه پرشتاب روند

 فعالیت هستند، هوجو واسطه ها بانک اینکه به توجه . با[46]درآید مالی مؤسسه هر از ناپذیری اجتناب جزء صورت به ریسک

 قرار اعتباری ریسک معرض در بانک فعالیت های  از بخش این  شود. می محسوب ها مهم بانک فعالیت های از یکی دهی وام

 های هزینه و نوع ریسک این کاهش منظور به  است. ها بانک   توسط وام گیرندگان اعتباری وضعیت بررسی و مستلزم دارد

 زیادی توجه بال، کمیته های توصیه به عنایت با سالهای اخیر در اعتباری مؤسسات و ها ق، بانکمعو مطالبات افزایش از ناشی

 .[5]اند داشته اعتباری ریسک مقوله به

 همچون دالیلی به توسعه در حال کشورهای در بویژه و کشورهای صنعتی در اخیر های دهه در بانکی های بحران وقوع

 زمینه و شده مالی بازارهای نظم در اختالل باعث و غیره اقتصادی بانک ها، رکود عوقم مطالبات افزایش سپرده ها، فرار

سرمایه  کفایت عدم موضوع این وقوع اصلی علت آمده، بعمل بررسیهای طی آورد. را فراهم می ها بانک از بسیاری ورشکستگی

 تمام . قیمت[46]است  نمود یافته پیش از بیش آن مدیریت و ریسک مقوله اهمیت بنابراین است. شده ها شناسایی بانک

 عملیاتی های هزینه پول شده تمام قیمت تعیین در عامل مهمترین که دارد بستگی مختلفی عوامل به ها بانک در پول شده

 است. عملیاتی غیر و

 آن عمده که شوند می  متحمل ها جذب سپرده بابت ها بانک که است هایی هزینه همه شامل عملیاتی های هزینه

 پرسنلی، هزینه و اداری های هزینه عملیاتی شامل غیر های هزینه .است مشتریان های سپرده به پرداختی سود به مربوط

 عملیاتی های هزینه تورم، افزایش است. با ...و الوصول مشکوک مطالبات و هزینه منقول غیر و منقول اموال استهالک های

 های هزینه متحمل افزایش، این با نیز تسهیالت دریافت متقاضیان آنکه ضمن فتهیا افزایش همزمان ها بانک عملیاتی غیر و

 به جدید تسهیالت خود، سود حاشیه حفظ منظور به ها بانک عملیاتی های هزینه افزایش با که چرا .شد خواهند ناخواسته

 که نمود استدالل چنین توان می یعملیات های هزینه رشد درخصوص .کرد خواهند پرداخت باالتری های نرخ با را متقاضیان

 تورم چراکه ندارند، ها بانک در گذاری سپرده به تمایلی گذاران سپرده باشد تورم نرخ از کمتر ها سپرده سود نرخ که زمانی

 نرخ از بانکی های سپرده به متعلقه سود چنانچه لذا .دهد می کاهش را پول ارزش و شده آنان خرید قدرت کاهش موجب

 بازارها سایر جذابیت و باالتر بازدهی واسطه به و یافته کاهش بانک در گذاران سپرده پول ارزش عمل در باشد تر ینپائ تورم

 ذکر به الزم البته. شود می سرازیر شده یاد بازارهای به و خارج بانکی نظام از نقدینگی ، طال یا و ارز مسکن، بازار منجمله

 به تورم بنابراین گردد. می باز بانکی شبکه به باالخره پول و بوده محدود تریانمش دست در پول نگهداری زمان مدت است

 های سپرده و سهم ترکیب تغییر به منجر تنها و نداشته چندانی تاثیر ها بانک منابع حجم کاهش یا افزایش در مستقل طور

 جاری های سپرده و کاهش دار مدت گذاری سرمایه های میزان سپرده است ممکن حالت این در .شد خواهد گذاری سرمایه

 مدت کوتاه و جاری های سپرده نفع به مدت بلند گذاری سرمایه های سپرده کاهش راستا این در .یابد افزایش مدت کوتاه و

 از دارتر معنی گذاری سرمایه روی بر دار مدت های سپرده رشد تأثیرگذاری چراکه است سرمایه تشکیل توان کاهش بیانگر

 پروژه مالی تأمین جهت بلندمدت تسهیالت توانند دار می مدت های سپرده محل از ها بانک و بوده دیداری های سپرده رشد

  .[24]نمایند اعطا گذاری سرمایه های
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 بيان مساله
 وجود ریسک همیشه واقع نیست. در ریسک از خالی که دارد وجود فراوانی اقتصادی و مالی های فعالیت امروز جهان در

 متفاوتی عوامل تاثیر تحت بنگاههای اقتصادی بقای .داد کاهش و کرد کنترل را آن می توان اما نیست، شدن حذف قابل و دارد

 عنوان به مالی موسسات و بانکها  .هستند بنگاهها کنترل از خارج دیگر برخی و بنگاها کنترل در آنها از برخی که است

 تقسیم گروه دو در را آنها می توان که می باشند ریسک مواجه انواع با و یستندن مستثنی امر این از نیز اقتصادی بنگاههای

 ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، نرخ ریسک ارز، نرخ ریسک که شامل هستند مالی ریسک های اول گروه کرد، بندی

 صنعت، ریسک ،سیاسی ریسک مدیریتی، ریسک شامل غیرمالی ریسک های گروه دوم و می باشد تورم ریسک و نقدینگی

 از سپرده جذب تجاری، بانکهای وظایف از یکی .می باشد انسانی نیروی ریسک و مقررات و قوانین ریسک عملیاتی، ریسک

 و می دهند تشکیل را تجاری بانکهای داراییهای عمده قسمت تسهیالت بانکی .است بانکی تسهیالت اعطای و سرمایه گذاران

 می تواند بانکی فعالیتهای بیشتر اگرچه .می دهد قرار اعتباری ریسک معرض در را بانکتسهیالت،  این اعطای حال عین در

 جلب راهکارهای از یکی بنابراین .اعتباری اند ریسک ایجاد منشا بزرگترین بانکی تسهیالت ولی باشد اعتباری ریسک منشاء

 سود های نرخ افزایش طریق از کاذب بازارهای از آنان رویگردانی و مجدد گذاری سپرده برای انگیزه مشتریان، ایجاد اعتماد

 های هزینه رشد .داشت خواهد دنبال به را پول شده تمام قیمت افزایش امر این که باشد می تورم نرخ رشد با متناسب

 هزینه که هستند مواردی جزو نیز الوصول مشکوک مطالبات به مربوط های هزینه افزایش و تورم از ناشی اداری و پرسنلی

 .[41]داد خواهند افزایش را پول شده تمام قیمت متعاقبا و عملیاتی غیر های

شود. برای اعطای تسهیالت باید درجه اعتبار و های مهم نظام بانکی کشور تلقی میارائه تسهیالت مالی یکی از فعالیت

الت های مهم در فرآیند اعطای تسهیجنبهقدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیالت را تعیین نمود. بنابراین یکی از 

ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و از سوی بانک

های لدهای احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مگیری و یا مقابله با زیانتصمیمات الزم برای پیش

هتر در زمینه گیری ببندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیمرتبه

مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و  انواع.  [1]باشد اعطای تسهیالت و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیالت می

 .[3مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند] ایناعتباری را تهدید می کند. بنابر

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت و منفعت، در فرهنگ النگمن ریسک به معنای 

 را احتمال برآورده احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک

نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت. به طورکلی ریسک دو نوع می باشد، حالت اجباری و اختیاری که نوع دوم آن 

 [ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقی1]قابلیت کنترل و مدیریت را دارد. 

به منظور کاهش این نوع  و. [3] خواهد بود خصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتهابین ریسک و بازده، عامل اصلی ت

بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های  ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق،

واقع رتبه بندی روشی است که بر  شته اند. دررتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف دا توجه زیادی به کمیته بال،

 .ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیزاقدام نمایند اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری

اعتبارسنجی  موضوع رتبه بندی و کشور، بانک های سررسید گذشته سالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق ورد

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک  [5گرفته است]رقرا توجه اغلب بانک ها ریان موردمشت

اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیالت و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظربه 

رفته است می تواند راهگشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئوالن اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگ

اقتصادی باشد. و همچنین از آنجاکه قیمت تمام شده پول معموال در سطح کالن بانکی محاسبه می شود و در استانها کمتر 

لب استان ایالم می تواند جامورد توجه قرار گرفته محاسبه این شاخص و بررسی ارتباط ان با ریسک اعتباری در بانک های ملی 

 توجه باشد.
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 مبانی نظري و ادبيات پژوهش
 بانکی، شبکه های غیر و سرمایه بازارهای نیافتگی توسعه همچون دیگری عوامل همچنین و ایران اقتصادی ساختار

 شبکه طریق از کشور زیرساخت های و صنایع توسعه برای نیاز مورد سرمایه گذاریهای از توجهی قابل سهم است شده موجب

 با بانک ها حال عین در است. ویژهای برخوردار اهمیت از منابع تجهیز در بانکها موفقیت بنابراین شود، مالی تامین بانکی

 تولید، امر بهبود در مالحظه ای قابل نقش فعالین اقتصادی، بین و اقتصاد مختلف بخش های در مالی منابع توزیع و تخصیص

 تاثیر کشور یک اقتصاد بهبود در مالی منابع کارآمد تخصیص و تجهیز که اندازه همان .می نمایند ایفا اقتصادی رشد و اشتغال

 و بانکی سیستم در اخالل به منجر مالی منابع دریافت کنندگان طرف از مالی منابع بازگشت عدم توسع های دارد، و مثبت

 مالی منابع تخصیص و تجهیز در ناکارآمدی به منجر که شرایطی وعوامل  است الزم بنابراین می شود، اقتصادکشور در نتیجه

 زیان دادن رخ احتمال آن تعریف ساده ترین که است اعتباری ریسک عوامل این از یکی .شوند کنترل و شناسایی می شوند

 تعهدات به مایلت یا توان عدم علت به تسهیالت گیرنده که می دهد رخ هنگامی اعتباری ریسک .است معامله اعتباری یک در

 که علی الخصوص است ریسکهایی مهمترین از اعتباری نکند. ریسک عمل رسید سر تاریخ در و تسهیالت دهنده در مقابل خود

 کاهش احتمال -4:می دهد نشان را خودش زیر های حالت به ریسک این .می دهد قرار تاثیر تحت را مالی و پولی نهادهای

 دریافتی تسهیالت فرع و اصل پرداخت باز عدم احتمال -2مشتری، توسط دریافتی یالتتسه فرع و اصل بازپرداخت توان

 دالیل عمده ترین از. [2]مشتری توسط دریافتی تسهیالت فرع و اصل بازپرداخت شدن معوق احتمال -6مشتری، توسط

 بانکی درون مسائل طریق از زایندهایطور ف به نمود. بانکها اشاره بانکی برون و بانکی درون عوامل به می توان اعتباری ریسک

 تعهدات قبول اختیار، معامالت عادی، سهام قرضه، اوراق ارزی، معامالت تجاری، مالی تامین بین بانکی، معامالت قبیل از

 شیوه به مربوط که داخلی عوامل از جدا .می گیرند قرار ریسک اعتباری معرض در معامالت تسویه و نامه ضمانت صدور

 عوامل باشد، می قبیل این از مواردی و مشتریان بندی رتبه برای تبیین سیستم هایی و منابع تخصیص در انکب مدیریت

 از نیز ارز نرخ سهام، قیمت شاخص پول، حجم تورم، نرخ اقتصادی، رشد نرخ همچون( برون بانکی عوامل) اقتصادی کالن

بر  گذاری اثر باعث نهایت در و گذاشته اثر اعتباری سهیالتت گیرنده بازپرداخت توانایی بر که هستند عوامل مهمی جمله

 کاهش جهت در و تالش بانکها اعتباری ریسک بر اقتصادی کالن عوامل تاثیر بررسی بنابراین .می شوند بانکها اعتباری ریسک

 شرایط بهبود در موثری نقش تواند می است شده ایجاد اقتصادی کالن عوامل تغییرات اثر در که ریسک نوع این از بخشی

 .[22]نماید ایجاد بانکها مالی

 

 معناي ریسک
 تعریف روی کلی بر نظر اتفاق یک واقع در می شویم مواجه ریسک از متفاوتی تعاریف با علمی مختلف منابع به مراجعه با

 برخی .است شده رفتهگ دلیرانه کردن، کار به مبادرت معنای به  ریسکار ایتالیایی کلمه از ریسک ندارد. واژه وجود ریسک

  بال کمیته .می شود است، بوده انتظار آنچه مورد از آینده نتایج نامطلوب انحراف باعث که دانند می خطری مبین را ریسک

 تمام که اصلی مفهوم اما. [41]است کرده تعریف زیان احتمال رخدادن غیرمنتظره حوادث وقوع احتمال صورت به را ریسک

 یا زیان بار است ممکن که می باشد در آینده پیشامدی وقوع احتمال ریسک که است این دارند کیدتا آن بر تعریفها این

 نااطمینانی با ریسک مفهوم .دارد محاسبه قابلیت آینده به اطمینان عدم این که باورند این بر عدهای البته باشد سودمند

 و مشخص می افتند، اتفاق آینده در که امدهای ممکنپیش آن در که است شرایطی نااطمینانی که بدین معنا دارد تفاوت

نمی  دسترس در پیشامدها این وقوع به مربوط احتماالت معلوم باشند، و مشخص پیشامدها این اگر که، این یا نیستند معلوم

 این از و ودمی ش مشکل و پیچیده آینده به نسبت گیری تصمیم می آید، موارد پیش این دو هر یا کدام هر که زمانی و باشند

 .[45]گردد می حاکم تصمیمات  بر نااطمینانی فضای رو
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 ابعاد ریسک
 ریسک توان می .کرد نگاه آن به می توان گوناگونی ابعاد از دهیم، قرار بررسی مورد پدیده یک به عنوان را ریسک اگر

 .می کنیم اشاره بندی تقسیم این از مختصری شرح کردکه تعریف و تقسیم بندی چهارجهت از را

 :غیرمولد و مولّد ریسک -4

 .است ارزش  افزوده فاقد ریسکی غیرمولد ریسک حالیکه در است؛ افزوده ارزش متضمن که است ریسکی مولّد ریسک

 نوعی هم آن که قمار در جلسه شرکت حالیکه در است؛ ریسک اقتصادی نوع متضمن معدن، اکتشاف پروژه در سرمایه گذاری

 .[43]شود می  شمرده غیرمولد ریسک است بیشتری مال کسب امید به مال انداختن به خطر

 کنترل: قابل غیر و کنترل قابل ریسک -2

 حالیکه تصمیم گیرنده در گیرد؛ قرار تاثیر تحت یا شود کنترل تصمیم گیرنده، وسیله به می تواند کنترل قابل ریسک

قابل  غیر ریسک به و ریسک واکنشی کنترل، قابل ریسک هب .ندارد ریسک بر کنترلی هیچگونه کنترل، غیرقابل ریسک در

 می تواند دزدگیر از استفاده مثل موارد ایمنی رعایت با خودرو صاحب مثال به عنوان می شود. گفته شانس ریسک کنترل

 ریسک د،شو روبرو سرقت خطر با بازهم ایمنی رعایت موارد با اگر اما دهد؛ پوشش سرقت ریسک از قسمتی برابر در را خود

 .[43]بود خواهد کنترل قابل غیر

 زیان: و سود جهت از ریسک -6

 واقعی، که ریسک صورت بدین .می کنند تقسیم( باخت و برد) سوداگرانه و( خالص) واقعی ریسک دسته دو به را ریسک

 وضعیت، اینصورت، رغی در می شود و وارد زیان تصادف، صورت در که خودرو مالکیت همانند است زیان دربرگیرنده همواره

 به عبارت  است شرکت یا کارخانه یک آن مالکیت بارز در بردارد نمونه را زیان و سود سوداگرانه، ریسک و است تغییر بدون

 .[43]برگیرد در را( مثبت ریسک) سود جنبه  هم و(منفی ریسک) زیان جنبه می تواند هم ریسک ساده،

 غیرمالی: و مالی ریسک -1

 اجتماعی جانی، خطر پذیرش غیرمالی ریسک حالیکه در است؛ مالی امور در مخاطره پذیرش مالی کریس کلی طور به

 .[43]است ... و امنیتی

 

 مالی موسسات و ها بانک در مالی غير و مالی هاي ریسک

 به یا و... باشد ارز نرخ قیمتها، سطح مانند مالی و اقتصادی شاخص های تغییرات اثر در است ممکن بانکها در ریسک

 می توان بنابراین آید؛ پدید .. و قوانین پرسنل، مانند مالی غیر و اقتصادی غیر مسائل مورد در اطمینان عدم وجود جهت

 .[43]کرد تقسیم مالی غیر و مالی دسته دو به می توان را بانکها در موجود ریسک های

 غیرمالی: ریسک های

 و اجتماعی، امنیتی جانی، خطر پذیرش مانند مالی عوامل جز لیعوام به که هستند ریسک هایی غیرمالی ریسک های

 ریسک های از هر یک که معنی بدین می گذارند مالی ریسک های بر زیادی بسیار تاثیر ریسک ها این دارند بستگی ...

 ریسک های .دمی گردن مالی یک ریسک بروز باعث سرانجام و می شوند مالی متغیرهای در تغییرات باعث نهایت در غیرمالی

 .[21]می شود اشاره آنها به خالصه طور به زیر در که می شوند تقسیم گروه شش در مالی غیر

 مدیریتی: ریسک -4
 و در عملکرد اختالل ایجاد باعث شرکت یا سازمان یک در مدیریتی مختلف سطوح در مدیران نادرست تصمیمات

 مدیریتی ریسک را نادرست مدیران تصمیمات از ناشی ریسک .شتدا خواهد بدنبال را منفی تبعات و می شود آن سودآوری

 [2] است متفاوت مدیران عملکرد سطح میزان اساس بر ریسک این .می نامند

 سیاسی: ریسک -2

 به شکل های که باشد نحوی به دولت تصمیمات که صورتی در .می گیرد نشات دولت تصمیمات از ریسک نوع این

 دولتی ادارات یا حقوقی، قضایی مراجع ناحیه از تغییرات این که هنگامی یا سازد مواجه مشکل اب را سرمایه گذاری گوناگون
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 به مربوط قوانین و مالیات جمله قوانین از قوانین می شود. تغییرهای نامیده سیاسی ریسک آمده وجود به ریسک باشد،

 .[26]انجامید خواهند سیاسی ریسک به واردات و صادرات

 صنعت: ریسک -6

 بازار یا و قلمرو  دارای حقیقت در و می کنند رقابت یکدیگر با بازار یک در که شرکتها از گروهی از است عبارت صنعت

 .[26]می باشند یکسانی

  عملیاتی: ریسک -1

 ریسک .پیوندد می وقوع به عملیاتی ریسک دهد انجام خوبی به را خود عملیات نتواند شرکت یا سازمان یک که زمانی

 [26]دهد رخ کاری روند و تکنولوژی افراد، و پرسنل کارایی عدم و قصور از می تواند تیعملیا

 مالی: ریسکهای

 سازمانها سود آوری بر مستقیم طور به مالی ریسکهای واقع در .می باشد مالی امور در مخاطره پذیرش مالی ریسکهای

 [21] می باشد: ریسک نوع 5 شامل مالی ریسک های .ودش سازمانها ورشکستگی باعث می تواند و می گذارند اثر موسسات و

  ارز: نرخ ریسک -4

 و کلیه سازمانها .می آید پیش خارجی پول یک ارزش کاهش یا افزایش یعنی ارز نرخ در تغییر بواسطه ارز نرخ ریسک

 نرخ ریسک معرض در ،معامالتی دارند ارتباط متفاوت پولی واحد دارای کشورهای با سیاسی مرزهای از خارج که موسساتی

 ارتباط خود اقتصادی مرزهای از خارج با جهان که اقتصادهایی کلیه که گرفت نتیجه اینگونه می توان واقع در .دارند قرار ارز

 .[21]است بیشتر ریسک باشد، بیشتر پذیریها تاثیر این میزان چه هر و می پذیرند تاثیر ریسک این از دارند،

 سود: نرخ ریسک -2

 موسسات و سازمانها اگر [21]می شود محسوب مالی ریسک مهم عوامل از یکی کنونی اقتصاد در آن تغییرات و دسو نرخ

 شد. خواهند مواجه ریسک این با کنند نگهداری مالی داراییهای صورت به را خود داراییهای از بخشی

  نقدینگی: ریسک -6

 باز پرداخت برای نقد وجه نبود و جاری هزینه های امینت برای نقدینگی کمبود بروز خطر از عبارت نقدینگی ریسک

 و بانکها برای هم ریسک نقدینگی .دانست کشورمان در ریسک نوع شایعترین می توان را نقدینگی ریسک .است تعهدات

 (. 4615 سعیدی، و راعی( دارد وجود تولیدی شرکتهای برای هم و مالی موسسات

 :قیمتها عمومیی سطح تغییرات ریسک یا تورم ریسک -1

 را موسسه یا یا سازمان شرکت یک نهاده های کلیه شده تمام بهای شده، قیمتها عمومی سطح افزایش باعث اصوال تورم

 نیز خرید قدرت ریسک عنوان به ریسک این .می دهد قرار تاثیر تحت را آنها عملکرد سطح نهایت در و می دهد افزایش

 .[21]می شود شناخته

  :یاعتبار ریسک -5

 می دهد رخ هنگامی این ریسک [44]می نامیم اعتباری ریسک را شده اعطا تسهیالت فرع و اصل برگشت عدم احتمال

نمی  عمل سررسید تاریخ در و دهنده تسهیالت مقابل در خود تعهدات به تمایل، یا توان عدم علت به تسهیالت گیرنده که

تکنیک  با و دهند قرار توجه مورد را آن باید مدیران که می باشد مالی و یپول نهادهای در ریسکها مهمترین از ریسک این .کند

 یا نکول ریسک گفت می توان .کنند جلوگیری خود نهاد ورشکستگی و از دهند کاهش را آن بجا و درست مدیریتی های

 می توان علت همین به و است داشته وجود سود نرخ ریسک و ارز نرخ ریسک اولین نشانه های بروز از قبل اعتباری ریسک

داد و ستدها  در که است خطراتی بزرگترین و قدیمی ترین از اعتباری آورد ریسک حساب به مالی ریسک قدیمی ترین را آن

 یکی می آید،  پیش وام گیرندگان سوی بدهی از پرداخت در قصور با که هم اعطایی اعتبار شدن سوخت خطر و دارد وجود

است  همراه اقتصادی وکارهای ساز با اعتباری، ریسک بر تفوق که است بدیهی زمان است. این تا یمدیریت بزرگترین خطرات از

نا  از اعتباری ریسک می گیرند. وام گیرندگان درنظر برای را های پیشرفت داخلی رتبه بندی سیستم بانکها بیشتر درنتیجه، و

 گسترده تنوع شرکاء و انواع در تنوع افزایش می شود. حاصل اهدافش به برای دستیابی معین شریک یک توانایی در اطمینانی
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 وسیله به و شده اند منتقل ریسک مدیریت رأس فعالیت های به که هستند اعتباری ریسک مدیریت از انواعی وظایف، اشکال

 به تنسب مشتری تعهد انجام عدم احتمال اعتباری، ریسک [7]می شوند انجام مالی صنعت خدمات در حاضر شرکت های

 ریسک اعتباری منشاء است، همراه تاخیر با یا و شود نمی بازپرداخت کلی بطور آن فرع و اصل تسهیالتی که باشد. می بانک

 حقیقت احتمال در و دارد وجود تسهیالت اعطای بخش در ذاتی صورت به ریسک نوع شود. این می محسوب بانک برای

 نوآوریهای و تحقیقات علیرغم باشد. می گیرنده اعتباری وام کیفیت در زوال ای ورشکستگی نتیجه در وامها شدن وصول غیرقابل

 عوامل مهمترین از ریسک نوع این کشورها، اغلب در هم هنوز اعتباری، بر ریسک نظارت و کنترل در یافته انجام گوناگون

 خود سرنوشت است و ارتباط در اراتاعتب با ها بانک ترازنامه راست سمت درصد 11 تا 71 تقریباً است. ها ورشکستگی بانک

 وجوه گردش و زیان و سود صورت مالی بانک،ترازنامه، بروضعیت بانک اعتبارات وضعیت زند می پیوند بانک سرنوشت به را

 [3]است مؤثر کامالً نقد

 

 اعتباري ریسک شاخص هاي

 شناسایی آن الزمه که عمل آید، به الزم معیارهای و ضوابط بر مبتنی هوشیاری و قت باید اعطای تسهیالت هنگام به

مالی  های صورت و اعتباری اطالعات دسته دو به شاخص ها این تسهیالت است. اعطای در اعتباری ریسک شاخص های

 حال و گذشته وقایع نتایج به را نسبت استفاده کنندگان ارزیابی که است اطالعاتی اعتباری: شوند: الف( اطالعات می تقسیم

 شرح به اطالعات اعتباری یا ردکند شاخص های تأییدیا تعدیل واحد اقتصادی یک مورد رویدادهای آتی در را آنان انتظارات یا

 -5 بانکها، سایر به تعهدات میزان -1 برگشتی، چک مبلغ -6 سرمایه، -2 متقاضی، کاری سابقه -4اند: شده بندی  طبقه زیر

 بازپرداخت برای آنها توانایی میزان تعیین و نیز  گیرندگان وام مالی توضعی بررسی مالی: برای تهای وثیقه ب( صور میزان

 مالی تهای صور تسهیالت پرداختی، برای ها شاخص ازاین یکی دارد. وجود مختلفی و شاخص های ابزار مربوطه تعهدات

 .[42]می دهند تشکیل را اساسی مالی های زیان، صورت و سود صورت و ترازنامه است. مختلف

 

 تمام شده پولقيمت 

ده شها تاثیر دارد قیمت تمامیکی از عوامل مهم که در افزایش بهای خدمات بانکی و تسهیالت پرداختی از سوی بانک

ته به های گذشپول در سیستم بانکی است که البته افزایش و کاهش این قیمت نیز به دالیل زیادی وابسته است. طی سال

شده پول در یکی از دالیل آن به گفته کارشناسان و فعاالن بانکی باال رفتن قیمت تمام دلیل گران بودن تسهیالت بانکی که

ر مشکالت ها در کناهاست همواره باعث انتقاد مشتریان و فعاالن اقتصادی از نظام بانکی شده است که تسهیالت گران بانکبانک

ای هبارات بانکی بستگی به نرخ تجهیز سپرده و هزینهقیمت نرخ اعت .دیگرشان، آنها را با موانع زیادی مواجه کرده است

های اداری، استهالک های جاری بانک همچون حقوق و دستمزد کارکنان، هزینهغیرعملیاتی بانک دارد. به معنای دیگر هزینه

درصد  41تا  46این قیمت در کشور ما به طور متوسط حدود  از طرفی بایستی بیان کرد کهامالک به عالوه نرخ تجهیز سپرده. 

درصد  41تا  47های خصوصی درصد و برای بانک 46تا  42های دولتی، حدود شده پول برای بانکاست، متوسط قیمت تمام

درصد است و این  45تا  46های دولتی حدود شده پول در بانکدهد قیمت تمامها نشان میبررسیاز طرف دیگر  [5است]

 .[6رسد]درصد نیز می 24ای خصوصی تا هدرحالی است که این قیمت در بانک

 

 عوامل موثر بر قيمت تمام شده پول

 پول شده تمام قیمت تعیین در عامل مهمترین که دارد بستگی مختلفی عوامل به ها بانک در پول شده تمام قیمت

 سپرده جذب بابت ها بانک که است هایی هزینه همه شامل عملیاتی های هزینه. است عملیاتی غیر و عملیاتی های هزینه

 عملیاتی شامل غیر های هزینه. است مشتریان های سپرده به پرداختی سود به مربوط آن عمده که شوند می متحمل ها

 با .است ...و الوصول مشکوک مطالبات و هزینه منقول غیر و منقول اموال استهالک های هزینه پرسنلی، و اداری های هزینه

 نیز تسهیالت دریافت متقاضیان آنکه ضمن یافته افزایش همزمان ها بانک عملیاتی غیر و تیعملیا های هزینه تورم، افزایش
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 حاشیه حفظ منظور به ها بانک عملیاتی های هزینه افزایش با که خواهند شد چرا ناخواسته های هزینه متحمل افزایش، این با

 عملیاتی های هزینه رشد درخصوص .کرد خواهند پرداخت باالتری های نرخ با را متقاضیان به جدید تسهیالت خود، سود

 گذاری سپرده به تمایلی گذاران سپرده باشد تورم نرخ از کمتر ها سپرده سود نرخ که زمانی که نمود استدالل چنین توان می

 متعلقه سود چنانچه لذا  دهد. می کاهش را پول ارزش و شده آنان خرید قدرت کاهش موجب تورم چراکه ندارند، ها بانک در

 بازدهی واسطه به و یافته کاهش بانک در گذاران سپرده پول ارزش عمل در باشد تر پائین تورم نرخ از بانکی های سپرده به

 سرازیر  شده یاد بازارهای به و خارج بانکی نظام از نقدینگی ، طال یا و ارز مسکن، بازار منجمله بازارها سایر جذابیت و باالتر

 باز بانکی شبکه به باالخره پول و بوده محدود مشتریان دست در پول نگهداری زمان مدت است ذکر به الزم البته .شود می

 .[6]گردد می

 

 اهميت و ضرورت پژوهش
 از اقتصادی فعالیت های به سرمایه گذاری منابع تخصیص و تجهیز که است مالی بازار از قسمتی بانکی اعتبارات بازار

 در اقتصادی گذاری سیاست اولویت های جمله از باید بانک ها مالی سالمت حفظ .می پذیرد انجام مالی بازار همین طریق

 و منابع تجهیز جهت در کشورها اقتصادی توسعه و رشد فرآیند در بانکی نظام نقش زیرا .آید به حساب کشورها ملی اقتصاد

 نیازهای اساسی رفع و رهنی تسهیالت اعطای ی،تولید واحدهای گردش در سرمایه تامین پروژه ها، اجرای برای تامین مالی

 آنجا از می باشد. بسیار مهم اشتغال و گذاری سرمایه اقتصادی، فعالیت های کاهنده روند تعمیق از جلوگیری نیز و جمعیت

 شناسایی نبنابرای هست روبه رو مخاطره و ریسک از گوناگونی انواع با خود خاص ویژگی های به توجه با بانکی و مالی نظام که

 آن با بانکی موسسات که ریسک هایی انواع از یکی .است پراهمیت بسیار خود جایگاه در ریسک ها این از یک هر کنترل و

 بر اثرگذار عوامل باید بنابراین .است برخوردار بانکی مدیران برای ویژه ای اهمیت از که است اعتباری ریسک هستند مواجه

 مقاله این در منظور همین به .بردارند گام ریسک این کاهش درصدد بتوانند بانکی مدیران تا شود شناسایی اعتباری ریسک

 رابطه ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول مطالعه موردی در بانک های ملی استان ایالم می پردازیم. بررسی به

 

 اهداف پژوهش
 هدف اصلی

 .قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم است بررسی همبستگی بین ریسک اعتباری باهدف اصلی تحقیق 

 

 اهداف فرعی

 مطالبات سررسیده با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 مطالبات معوق با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 ایالم میزان وصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استانبین 

 مطالبات مشکوک الوصول باقیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم بین

 سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 

 ي پژوهشفرضيه ها
 اصلی: فرضيه

 بین ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه معنی داری وجود دارد.
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 هاي فرعی: فرضيه

 رابطه معنی داری وجود دارد     مطالبات سررسیده با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 رابطه معنی داری وجود دارد     قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم مطالبات معوق بابین 

 رابطه معنی داری وجود دارد     میزان وصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

 اری وجود دارد    رابطه معنی د مطالبات مشکوک الوصول باقیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالمبین 

د رابطه معنی داری وجونوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم  بین

 دارد.     

 رابطه معنی داریسن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم بین 

 وجود دارد.

  

 هشقلمرو پژو
 قلمرو زمانی: 

 مورد استفاده قرار گرفته است. 4631تا پایان سال 4631از نظر بعد زمانی این تحقیق از  ابتدای سال 

 قلمرو مکانی: 

 قلمرو مکانی تحقیق بانک های ملی استان ایالم است.

  قلمرو موضوعی:

 .ایالم استبررسی رابطه ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان 

 

 پيشينه تحقيق
 پژوهش های در فصلنامه ایران که در بانکها اعتباری ریسک بر کالن متغیرهای عنوان تاثیر تحت مقالهای در نوروزی

 کشور بانک 43 از متشکل نمونه ای این مطالعه در .پردازد می موضوع این بررسی به شد منتشر 4636 سال در بانکی و پولی

 پویا پانل داده های مدل . است 4634 تا 4615 سال از بانکهای ایران ساالنه دادههای بررسی مورد ونهنم .است شده انتخاب

 می دهد. نشان را بانکها اعتباری ریسک ماندگاری وقفه این و وجود دارد حضور رگرسیون در وابسته متغیر وقفه

 بانک اعتباری مشتریان تسهیالت بازپرداخت اعتباری ریسک ( در مطالعه ای با عنوان مدل4634) و همکاران کیمیاگری

 سال در که ها شرکت از تایی 64 نمونه یک لجستیک رگرسیون روش از استفاده با( ایران ملی بانک شهرضا حوزه موردی)

 21 انتخاب با کار این. است شده بررسی اند، نموده دربافت اعتباری تسهیالت شهرضا حوزه ملی بانک از 4631 تا 4613 های

 و میک نوع سازی جدا از پس و شده انتخاب داشته سزایی به اهمیت رشته این مجربین و بانکی سیستم لحاظ از که تغیرم

 ارافز نرم از استفاده با و آمد بدست اطالعات تمامی جدول یک ایجاد با و شدند اعتبار انتخاب اصلی متغیر 45 تعداد کیفی،

SPSS آمد از پرداخت بدستنتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با ب. 

تامین مالی در سیستم بانکی  مدیریت ریسک اعتباری ، چالش پیشروی ( در مطالعه ای با عنوان 4634) اشرف احمدیان

تم بانکی و بخش خصوصی درحوزه تامین مالی سهای موجود بین سی هدف صورت بندی مدلی درجهت کاهش شکافبا   ایران

 پایان راه کارهای کی از یک طرف و بنگاه های اقتصادی ازطرف دیگرعملیاتی و دربررسی چالش از دیدگاه سیستم بان به

الی بهبود فرایند تامین مکاهش شکاف های موجود بین سیستم بانکی و بخش خصوصی در حوزه تامین مالی عملیاتی درجهت 

 نمود است.ارایه 

ریسک اعتباری مشتریان و برخی متغیرهای  به بررسی رابطه بین( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود 4631) ارمشی

. پس از تخمین مدل، نتایج ذیل مورد تأیید قرار گرفت: متغیرهای جنسیت، درآمد، نوع پرداختمالی و جمعیت شناختی 
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سکونت، تأهل، سن و وضعیت شغلی مشتریان بر احتمال عدم نکول تسهیالت تاثیرگذار بوده اما متغیر درآمد دارای تاثیر منفی 

 باشند. باشد. و متغیرهای اندازه وام و دوره بازپرداخت در نمونه مورد مطالعه بی تاثیر می می

 سیستم در اعتباری روی ریسک بر اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر  عنوان تحت ای مقاله در 2141 سال در واشینگیتن

تمام  زمانی سری داده های از مطالعه رد ایندا وجود کنیا در تجاری بانک 16پردازد می موضوع این بررسی به کنیا بانکی

 در غیرجاری مطالبات عوامل توضیح منظور به .شده است استفاده   4331 -2146ساالنه دوره در کنیا در تجاری بانک16

 .است شده استفاده  OLS  مربعات معمولی حداقل مدل از مطالعه کنیا، در بانکداری صنعت

انجام داد. در  GIPSIعوامل اقتصاد کالن ریسک اعتباری در سیستم بانکی: مورد  ن( مطالعه ای با عنوا2146) کاسترو

این مطالعه رابطه میان پیشرفت های اقتصاد کالن و ریسک اعتباری بانکی در کشورهای :یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا 

ن مقاله یافته های ایگرفته اند، مورد بررسی  قرار گرفت. که اخیراً به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی و مالی تحت تاثیر قرار 

دهی ب  اشتغال، بهره وری و رقابت و به منظور کاهش که می تواند برای ترویج رشد، یسیاس معیارهاینشان می دهد که تمام 

 تند.هس بسیار ضروری برای ایجاد ثبات در اقتصاد خوداجرا شوند، برای  های عمومی و خارجی در این کشورها

( مطالعه ای با عنوان  نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت ریسک اعتباری و شوک نقدینگی 2146) داسیلوا و دیوینو

در برزیل انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباری دوره ای است و ریسک پیش فرض به ویژگی های 

ن بانکی می توانند با تنظیم سیاستهایی برای ارتقاء ثبات مالی وکارایی، ساختاری بستگی دارد. بر این اساس سیاست گذارا

 نوسانات در خروجی را کاهش دهند. 

بازل در شرکت سرمایه ای  پیمان جدید  ارزیابی ریسک اعتباری و تاثیر ( مطالعه ای با عنوان 2142) پائوال و همکاران

غیر پیش فرض در سال آینده، تابع افزایش ریسک حتمال د که نشان دادن : تجزیه و تحلیل تجربیهای کوچک و متوسط

 سودآوری، نقدینگی، پوشش، و فعالیت و کاهش تابع اهرم است. شرکت های کوچک تر و کسانی که تنها با یک ارتباط بانکی

به اجرای برای وارد شدن  . یافته ها نشان می دهد که یک بانک اصلیخواهند داشت پیش فرض ریسکاحتمال باالتر  به 

 اً بسیار باال بوده است، بسیار با انگیزه است.حاشیه که سابق سیاست هایی برای کاهش ریسک  از طرق افزایش 

( در مطالعه ای با عنوان ارزیابی ریسک اعتباری: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی برای 2142) نورا و همکاران

ک اعتباری بانکی در بالی از تکنیک داده کاوی استفاده کردند. مدل ارائه شده ارائه یک درخت تصمیم گیری برای ارزیابی ریس

معیاری جدید در تحلیل کاربرد وام فراهم نمود. نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می تواند وام 

 وان یکی از بانک های کارا دسته بندی شود. درصد کاهش دهد و بانک نیز می تواند به عن 5های ناکارا را تا کمتر از 

 در اعتباری ریسک  بر اقتصادی کالن عوامل اثر عنوان تحت مقالهای طی 2142 سال در سایرین و زاقرد وله خدایی

 سالهای طی دولتی و بانک خصوصی 43 در اعتباری ریسک بر اقتصادی کالن عوامل تاثیر بررسی به ایران بانکی سیستم

 نرخ اشتغال، نرخ تورم، نرخ جمله از است، مطرح شده اقتصادی کالن متغیر دوازده مطالعه، این در .پرداختند 2141 تا 2115

 داخلی ناخالص تولید رشد صادرات، رشد واردات، رشد شاخص سهام، رشد یورو، رشد نرخ دالر، رشد نرخ بهره، نرخ بیکاری،

 نظر در مستقل متغیرهای عنوان به که نقدینگی رشد ثابت، قیمتهای به ناخالص داخلی تولید رشد نرخ جاری، قیمتهای به

 کالن شاخصهای متغیرهای میان رابطه مطالعه، این در .است وابسته متغیر عنوان به ریسک اعتباری و است شده گرفته

 بررسی قرار وردم رگرسیون آزمون و اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با بانکها اعتباری با ریسک اقتصادی

 .است گرفته

 

 روش تحقيق
ن که به بررسی همبستگی بیروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  نوع هدف کاربردی، این پژوهش از نظر

 .است نگرگذشته هایاز نوع پژوهش ،زمانی نیز بعد نظر از و ه استمتغیرها پرداخت
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 : مدل مفهومی تحقيق

 

                                                

      پیش بینمتغیر   

 متغیر مالک                                                                                                                
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه و نمونه آماري:
 4631تا  4631سال متوالی از سال  5شعبه در  63یالم به تعداد جامعه آماری این تحقیق  شعبه بانک های ملی استان ا

 شعبه بانک های ملی استان ایالم بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. 63می باشد. نمونه آماری شامل 

 

 تجزیه و تحليل داده ها:
 روش تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون می باشد.

 

  ریسک اعتباری:

شامل مطالبات سررسیده، معوق و مشکوک الوصول مزبورتقسیم برکل مانده تسهیالت می باشد و عدد به دست آمده 

 .[1]بیانگر میزان ریسک بانک مورد نظر می باشد. 

 

 100*)مطالبات مشکوک الوصول + مطالبات معوق + مطالبات سررسیده(

 مانده کل تسهیالت -سودسالهای اینده

ندارد در بانک ها عدد پنج می باشد اما در ایران به دالیل مختلف ریسک اعتباری بسیار باالتر از رقم ریسک اعتباری استا

 مورد نظر می باشد

 مطالبات سررسیدگذشته:  

برای سنجیدن این متغیر از مانده سرفصل مربوطه از خالصه حسابهای دفتر کل بانک های ملی استان ایالم استفاده می 

 کنیم.

 

 سررسیدگذشته مطالبات

 سررسیده

 مطالبات معوق

نوع وثائق مطالبات 

 مشکوک الوصول
 

 ریسک اعتباری
مطالبات مشکوک 

 الوصول

قیمت تمام 

 شده پول

 میزان وصولی
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 ق: مطالبات معو

برای سنجیدن این متغیر از مانده سرفصل مربوطه از خالصه حساب دفتر کل بانک های ملی استان ایالم استفاده می 

 کنیم.

 مطالبات مشکوک الوصول: 

در بانک روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس بخشنامه ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری 

می توان گفت که براساس روش تجزیه و تحلیل سنی و با لحاظ نمودن نوع وثیقه یا ضمانت به  اسالمی بانک صورت می گیرد.

 شرح ذیل انجام می گیرد.

 معاف                                                                                           

 درصد 71                    وثیقه ملکی                                             -4

 درصد 51ماشین آالت                                                                -2

 درصد   11اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی                                 -6

 رصدد 411اوراق مشارکت با تضمین دولت                                          -1

 درصد 411نقدی یا حسابهای سپرده ای                                             -5

 درصد 1ضمانتی                                                                     -3

   

البات به روش در راستای نحوه اقدام در زمینه محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای مدت زمان نوع مط  

 های ذیل انجام و پس از تعدیل حساب مربوطه در دفاتر بانک ثبت می گردد.

درصد  5/4مانده حساب کل مطالبات جاری وغیرجاری پس ازکسرما به التفاوت نوع ضمانت و یا وثیقه مطالبات جاری  -4

 ذخیره عام.

ماه از سررسید آنان گذشته باشد ا ز اعمال نوع 3ز ماه و کمتر ا 2مانده حساب مطالبات سررسید گذشته که بیشتر از  -2

 درصد ذخیره خاص. 41وثیقه و یا ضمانت معادل 

ماه از سررسید آنان گذشته باشد پس از اعمال نوع  41ماه و کمتر از  3مانده حساب مطالبات معوق که بیشتر از  -6

 درصد ذخیره خاص. 21وثیقه و یا ضمانت معادل 

سال گذشته باشد پس از اعمال وثیقه و یا  5ماه و کمتر از  41مشکوک الوصول که بیشتر از  مانده حساب مطالبات -1

 درصد ذخیره خاص. 51ضمانت معادل

سال از سررسید آنان گذشته باشد پس از اعمال وثیقه و یا  5مانده حساب مطالبات مشکوک الوصول که بیشتر از  -5

 (.4611هیأت وزیران،  درصد ذخیره خاص )تصویب نامه411ضمانت معادل 

با عنایت به مراتب باال جدول میزان درصد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای مدت زمان نوع مطالبات به شرح 

 ذیل می باشد.

 

 درصد ذخيره مدت نوع مطالبات ردیف

 5/4 1 تسهیالت جاری 1

 41 ماه 3تا 2از مطالبات سررسید گذشته 2

 21 ماه41اماه ت 3از مطالبات معوق 3

 51 سال 5تا 41از سال 5مطالبات مشکوک الوصول کمتر از  4

 411 سال 5بیش از  سال 5مطالبات مشکوک الوصول بیش از  5
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 قیمت تمام شده پول:

 411* جمع هزینه های غیربهره ای + جمع هزینه های بهره ای = قیمت تمام شده پول

 کل منابع به کار گرفته شده   

ه ای: عبارتند از سود سپرده ها، هزینه تامین مالی و جوایز پس انداز قرض الحسنه الزم به توضیح است هزینه های بهر

هزینه تامین مالی هزینه ای است که به  مانده بستانکار حساب مرکز که ازعملیات ورودی و خروجی بانک حاصل شده است 

 تعلق می گیرد.تعلق  می گیرد درضمن به مانده بدهکار حساب مرکز نیز درامد 

 هزینه های غیربهره ای: عبارتند از هزینه های اداری، پرسنلی، استهالک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد

کل منابع به کارگرفته: شامل جمع کل دارائیها یا بدهی های بانک می باشد که از صورتهای مالی بانک استخراج می 

 گردد.

مورد نظر محاسبه می گردد که با انجام محاسبات مذکور قیمت تمام شده پول  کل محاسبات مذکور در محدوده سال

 .)دریک سال مالی به دست می آید.)بخشنامه های داخلی بانک های ملی

 

 نتایج و بررسی فرضيات تحقيق
 بین ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.

 رسیده باقیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.بین مطالبات سر

 بین مطالبات معوق با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.

 بین میزان وصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.

 صول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.بین مطالبات مشکوک الو

 بین نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم رابطه وجود دارد.

 ایالم رابطه وجود دارد.بین سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان 

همان طور که در جدول ذیل مشاهده می شود، رابطه بین ریسک اعتباری، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، میزان 

وصول، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و  سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با 

و با معنی داری به ترتیب 351/1،  717/1، 156/1،  -743/1،  132/1،  732/1، 171/1بر  قیمت تمام شده پول به ترتیب برا

( است و چون معنی داری همه آنها  کوچکتر از سطح  114/1و  114/11، 114/1  113/1، 114/1، 112/1، 142/1برابر )

05.0αمعنی داری در  نتیجه  بین ریسک اعتباری ، مطالبات سررسیده هستند لذا فرض عدم وجود رابطه رد می شود و  =

، مطالبات معوق ، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و  سن تقویمی مطالبات مشکوک 

 الوصول با قیمت تمام شده پول با توجه به همبستگی مثبت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش این

متغیرها ، قیمت تمام شده پول در بانک های ملی استان ایالم افزایش می یابد و همچنین بین، میزان وصول با قیمت تمام 

شده پول پول با توجه به همبستگی منفی رابطه عکس و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان وصول قیمت تمام شده 

 می یابد.پول در بانک های ملی استان ایالم کاهش 

رابطه بین ریسک اعتباری، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، میزان وصول، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق  جدول

 ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و  سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول

 

 قيمت تمام شده پول متغير

 متغيرها
 ضریب همبستگی

 پیرسون
 نوع رابطه وجود رابطه اریمعنی د

 مستقيم دارد 142/1 171/1 ریسک اعتباري
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 مستقيم دارد 112/1 732/1 مطالبات سررسيده

 مستقيم دارد 114/1 132/1 مطالبات معوق

 معکوس دارد 113/1 -743/1 ميزان وصول

 مستقيم دارد 114/1 156/1 مطالبات مشکوک الوصول

وک نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشک

 الوصول
 مستقيم دارد 114/1 717/1

 مستقيم دارد 001/0 454/0 سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول

 

 بحث و بررسی

زیر بخش متمرکز شده است، براین  1درصد از مانده مطالبات غیر جاری استان در  7/16با توجه به بررسی صورت گرفته 

درصد  7/1درصد و خدمات با  3/3درصد، صنایع خارج از بخش  4/61درصد ، تسهیالت با  12اساس زیر بخش اعتباری 

بیشترین سهم از مانده مطالبات غیر جاری استان را به خود اختصاص داده اند. بیشترین ریسک اعتباری دربخش ها مربوط به 

درصد می باشد  4درصد وکمترین ریسک مربوط به بخش بازرگانی ملی با ریسک  3/26بخش صنایع خارج از بخش با ریسک 

بخش خدمات علیرغم برخورداری از سهم باال از مطالبات غیر جاری استان به دلیل افزایش پرداخت، از ریسک پایین تری 

درصد می باشد . همچنین  6/11نسبت به متوسط استان برخوردار است. بیشترین سهم از مانده مطالبات جاری به میزان 

درصد از مطالبات غیر جاری استان درطبقه مشکوک  51درصد می باشد.  7/16ه میزان بیشترین مطالبات غیر جاری استان ب

درصد در طبقه سررسید گذشته قرار دارد. بیشترین ریسک اعتباری دربخش ها مربوط 23درصد درطبقه معوق و 46الوصول ،

درصد می باشد. 4ملی با ریسکدرصد وکمترین ریسک مربوط به بخش بازرگانی  3/26به بخش صنایع خارج از بخش با ریسک 

بخش خدمات علیرغم برخورداری از سهم باال از مطالبات غیر جاری استان به دلیل افزایش پرداخت، از ریسک پایین تری 

درصد  13درصد مطالبات معوق و 73درصد مطالبات سررسید گذشته ، 16نسبت به متوسط استان برخوردار است. حدود 

خش های صنایع خارج از بخش، و خدمات بازرگانی متمرکز می باشند. بیشترین سهم از مطالبات مطالبات مشکوک الوصول در ب

میلیون ریال وکمترین سهم در طبقه ریالی 41111تا 4111میلیون ریال و211تا41جاری وغیر جاری استان در طبقات ریالی 

درصد  31میلیون ریال و21در طبقات ریالی زیر درصد مطالبات غیر جاری استان11کمتر از یک میلیون ریال قراردارد. حدود 

میلیون 211درصد از تعداد مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر 33میلیون ریال قرار دارد. حدود 21درطبقات باالی 

کز شده میلیون ریال متمر211درصد از مبلغ مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر 16ریال متمرکز شده اند. حدود 

درصد مطالبات مشکوک الوصول  3/11درصد مطالبات معوق و 1/13درصد مطالبات سررسید گذشته ،  1/13اند. به طوریکه 

طبقه ریالی گروه بندی و مورد بررسی قرارگرفته اند. 46استان دراین محدوده قراردارند. مطالبات جاری وغیر جاری استان در 

 2/47میلیون ریال قراردارد.21ز مطالبات غیر جاری استان در گروه های ریالی پایین تر از درصد ا 5/11با توجه به آمار موجود 

درصد از مبلغ مطالبات  16میلیون ریال قراردارد. حدود 211درصد از مطالبات غیر جاری استان نیز در طبقه ریالی باالتر از 

درصد مطالبات سررسید گذشته ،  1/13ند. به طوریکه میلیون ریال متمرکز شده ا211غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر

درصد از تعداد 33درصد مطالبات مشکوک الوصول استان دراین محدوده قراردارند. حدود  3/11درصد مطالبات معوق و 1/13

 میلیون ریال متمرکز شده اند.211مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر 

 به شرح ذیل بوده است . 31لیا 31ریسک اعتباری پنج سال مالی 

 1/45:   31سال

 6/24:  33سال

 3/44:  31سال
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 7/25: 35سال

  1/43: 37سال

 

 به شرح ذیل بوده است . 31الی  31قیمت تمام شده پول درپنج سال مالی 

 2/44:   31سال

 1/43:  33سال

 3/46:  31سال

 3/41: 35سال

 1/41: 37سال

  

میزان  -4قیمت تمام شده به میزان کاهش ریسک اعتباری نبوده ودالیل ذیل بوده است . که میزان کاهش 4635درسال 

وصولی بیشتر از طبقه سررسیده و معوق بوده که هزینه مطالبات مشکوک الوصول تعلق گرفته به آن کمتر از طبقه مشکوک 

یالت خشکسالی بوده است بنابراین در بیشتر وصولی از محل تمدید تسه35با توجه به اینکه در سال  -2الوصول می باشد.

مقابل وصول تسهیالت پرداخت شده وعمال تاثیری درحساب مرکز نداشته )وجه نقدی بابت وصول مطالبات وصول نگردیده 

است ( درنتیجه تاثیری در کارمزد تامین مالی که در قیمت تمام شده موثر می باشد نداشته است. و درسایر سالها به جزء 

ر مستقیم کاهش ریسک اعتباری درکاهش قیمت تمام شده پول به روشنی قابل مشاهده می باشد. جدول ذیل تاثی 37سال

میزان و درصد هزینه و بهره و تامین مالی مرکز همچنین میزان سود سپرده ها را به کل هزینه ها مشخص می نماید. مشاهده 

 به شرح ذیل می باشد . 31الی  31می گردد درصد سود سپرده ها به کل سپرده ها در سال های 

 

4631          21% 

4635  33/26% 

4633  11/21% 

4637  77/11% 

4631  31/51% 

 

 37افزایش یافته یعنی سال 31تا 37مشاهده می گردد به یکباره درصد سود سپرده ها به کل هزینه های بهره ای از سال 

ن مسئله بیانگر افزایش هزینه های بهره و درنتیجه افزایش قیمت تمام درصد و ای 31/51معادل  31و سال  %77/11معادل

 31شده پول شده است و علیرغم تاثیر زیاد ریسک اعتباری در کاهش قیمت تمام شده پول قیمت تمام شده پول درسال 

سود  سهم سپرده های افزایش یافته است درضمن با توجه به افزایش نرخ سپرده ها سبد سپرده ای استان نیز تغییر یافته و

 دار در ترکیب سپرده ها افزابش یافته است که به شرح ذیل بوده است .

 

 %1/44                    جاری اشخاص 

 %1                         جاری شرکتها

                                            %2/5               جاری قرض الحسنه

 %5/27                           بدون سود

 %7/6               پس انداز ویژه بانوان

 %2/6                    انداز جاری پس
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 %3/41              پس انداز قرض الحسنه 

  %5/22                        انواع کوتاه مدت

 %3/21                        انواع بلند مدت

 5/72                                سود دار

 %5                               طرح تبسم

 %1/4                           صندوق یکم

 

رسیده  %5/72می گردد میل سپرده گذاران به سمت سپرده های سود دار بیشتر شده و سهم این سپرده ها به مالحظه 

در نتیجه هزینه های بهره ای بانک باال رفته و متعاقب آن قیمت تمام شده پول افزایش یافته است. لذاپیشنهاد می گردد: در 

زمان وصول بانک با مشکل مواجه نگردد. باتوجه به اینکه به ترتیب  کلیه مقررات مد نظر قرار گیرد تا در پرداخت تسهیالت

مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسیده بیشترین تاثیر را در هزینه مطالبات مشکوک الوصول دارند اهداف راهبردی بانک 

مطالبان  طالبات معوق ودر زمینه کاهش ریسک اعتبار بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول، م

سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد. با توجه به تأثیر نوع تضمین تسهیالت در 

محاسبه هزنیه  مطالبات مشکوک الوصول در هنگام پرداخت تسهیالت حتی المقدور تسهیالت از نوع پشتوانه وثیقه ملکی، 

نقدی استفاده گردد. در وصول تسهیالت نوع ضمانتی بیشتر مد نظر قرار گیرد. با توجه به تاثیر مانده  اوراق مشارکت و سپرده

مرکز درکارمزد تامین مالی که درقیمت تمام شده پول موثرمی باشد. مانده حساب مرکز همواره مد نظر مدیران بانک قرار 

شده ی پول تعیین گردد برای شفاف شدن هزینه های مطالبات گیرد. سود سپرده و سود تسهیالت بایستی براساس قیمت تمام 

مشکوک الوصول تا درآمد و هزینه بانکها متعادل گردد . انتقال تسهیالت به سر فصل های مطالبات سر رسیده، معوق و مشکوک 

 الوصول در موعد مقرر صورت می پذیرد.

 

 پژوهش هاي محدودیت
 گزارشات .شده است آوری جمع بانکها ترازنامه و مرکزی بانک مدیریتی شاتگزار طریق از بانکها به مربوط آمار تمامی

 بانکها از بعضی میان این که در می شود بندی دسته و آوری جمع بانکها تمامی از مرکزی بانک توسط سال هر مدیرتی

 تناقض سالها از بعضی رد و داشتند بانک مرکزی فصل های سر به نسبت متفاوتی بندی دسته برخی و بود ناقص اطالعاتشان

 مراجعه با بود ناقص که جاهایی و کردیم استفاده بانک مرکزی در شده ثبت اطالعات آخرین از ما که داشت وجود اطالعات

 اختصاص خود به را زیادی زمان داده ها آوری جمع شد موجب فوق مشکالت .کردیم تکمیل را اطالعات بانکها خود ترازنامه به

 .داد

 

 پيشنهادات
 برآمد این پژوهش صدد در کسی اگر که می شود پیشنهاد و نشده گرفته نظر در مطالعه این برای ایران بانکهای تمامی

 .آورد بدست کاملتری نتایج تا دهد انجام را پژوهش این ایران بانکهای تمامی لیست با

 ها سازمان براي کاربردي پيشنهادات

 قرار مورد بررسی را آن و باشند کشور اقتصادی اتفاقات جریان در جاریت بانکهای ستادی مدیران می شود پیشنهاد

 را بانک زیان و ضرر آن جلوی پیش بینی با و کنند بینی پیش را بانکی برون و کالن عوامل تغییرات میزان بتوانند تا دهند

 تورم رفتن باال که می دانند آنها دمی رو باال تورم که می شود بینی پیش اگر مثال .دهند کاهش را اعتباری ریسک و بگیرند

 سیاست کردن پیاده با بتوانند که باشند داشته موضوع این برای برنامه ای باید پس می دهد قرار تحت تاثیر را بانک عملکرد

 نکبا .بگیرند را اعتباری ریسک افزایش جلوی و نگذارد تاثیر بانک عملکرد بر که کنند خنثی را تورم رفتن باال جدیدی اثر

 است. آگاه آنها و نابسامانی های مشکالت از و دارد نظر زیر را تجاری بانک های عملکرد و است نظارتی نهاد عنوان به مرکزی
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 بر را عوامل این تاثیر جلوی بانکی برون ثبات عوامل صدد در بتواند تا کند اعمال کلی سیاست های می تواند مرکزی بانک

 جریان در را تجاری بانک های آینده در کالن عوامل صحیح پیش بینی با یا .کند جلوگیری هاآن ورشکستگی از و بگیرد بانکها

 را آنها که ندارد وجود بانکی مشتریان درباره متشکل سیستم ایران در اینکه و .کند اعمال آنها به را سیاست ها و دهد قرار

 متقاضیان بتوانند و کرده رجوع سیستم آن به تسهیالت اعطای یبرا آنها تا دهد قرار بانکها اختیار تمامی در و کند رتبه بندی

 وثیقه های مطمئن تر آنها به تسهیالت اعطای برای یا کنند حذف را باالتر ریسک با مشتریان صورت این به و غربال کنند را

 .نمایند دریافت
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