پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای سال بیست و هفتم ،دوره جدید شمارة ،19بهار  -تابستان 1399

شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی
*

(مطالعه موردی :بانک کشاورزی رودسر استان گیالن)
رؤیا مهدوی روشن

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه
گنبدکاووس
رضا مظهری

1

استادیار اقتصاد ،دانشگاه گنبدکاووس
محسن محمدی خیاره

2

استادیار اقتصاد ،دانشگاه گنبدکاووس
اسماعیل شیرازی

3

استادیار آمار ،دانشگاه گنبدکاووس
تاریخ دریافت1398/12/27 :

تاریخ پذیرش1399/10/30 :

چکیده
بیشک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته مییددی موردتوجیه
اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شیدن اقتصیاد در اواییل قیرن بیسیتم ،از اهمییت دو نیدانی
برخوردار شد .اقتصاددانان بر علل درونزا و برونزای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید میورزنید؛ درحیالیکیه
کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وامها را بیه «عوامیل بیرونسیازمانی و درون-
سازمانی» طبقهبندی میکنند ،ولی بحث خود را بر عوامل درونسازمانی متمرکز میکنند .مقاله پیی
نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخ

رو از

مبانی نظری به نظرییه مینسیکی در ارتبیاا بیا معوقیات

بانکی و بحران مالی میپردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گیردد.

________________________________________________________________
* -مقاله پژوهشی
 .1نویسنده مسئول:

Email: mazhari@gonbad.ac.ir
2. m.mohamadi@gonbad.ac.ir
3. esmaeil.shirazi@gonbad.ac.ir
DOI: 10.22067/erd.2020.18788

134
بخ

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبیود مطالبیات بانیک کشیاورزی رودسیر اسیتان

گیدن اختصاص دارد .در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول بهموقع ،سر رسیید گذشیته ،معوقیه و مشیکو -
الوصول طبقهبندی شده و سپس دادههای مورد نیاز از طریق بررسی پروندههای وامگیرندگان برای هر گروه
از شعبه جمعآوری و جهت برآورد لگو و تحلیل دادهها از مدل لوجییت ندگانیه ) (MLMاسیتفاده شیده
است .نتایج بیانگر این است کیه در گیروه وامهیای مشیکو الوصیول ،متییرهیای نیرا کیارمزد ،مبلی وام
پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و مییزان جریمیه تیأخیر دارای تیأثیر مثبیت و معنیادار بیوده اسیت.
عدوهبراین ،در گروه وامهای معوقه ،متییرهیای مییزان وام پرداختیی و دوره وام دارای تیأثیر منفیی و مییزان
جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بودهاند .نهایتیا ،در گیروه وامهیای سررسیید شیده ،متییرهیای نیرا
کارمزد وام ،مبل وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تیأخیر دارای
تأثیر مثبت و معنادار بوده است.
کلیدواژهها :آزادسازی مالی ،بانک کشاورزی ،بازپرداخت وام ،الجیت ندگانه ،رودسر گیدن.
طبقهبندی C35 ،E4 ، G25،G33 ،Q14 : JEL

مقدمه

در اقتصاد دوره قبل از  1980که جریان غالب بر «کنترل نرا بهره» تأکید داشت ،بنگاههیا ،بیه
ویژه از نوع کو ک آن ،موردحمایت دولتها قرار داشتند و تسهیدت بانکی راحتتر در دسترس
آنها قرار میگرفت .تجربه نرا رشد باال و پیایین بیودن نیراهیای بیکیاری و تیورم در کشیورهای
پیشرفته صنعتی ،که طبیعتا سطح بدهیهای معوقه در پایینترین حد خود قرار داشت ،سبب شید کیه
این دوره «عصر طدیی سرمایهداری» 1نامگیذاری شیود .بیر اسیاس تحلییل مینسیکی :PP :11-12
 )Minsky،1995ثبات در دوره بعد از جنگ جهانی دوم ،نسبت به دوره قبل از آن را باید بهانیدازه
دولت در کشورهای مذکور ربط داد و علت تیییر از شکنندگی به جهندگی بازارهای مالی در ایین
دوره را نیز باید به تقاضای دولت از طرییق کسیری بودجیه ایین کشیورها میرتبط دانسیت .در سیال
 1973با بروز پدیده نوظهور «تورم همراه با رکود» 2رویه کنتیرل نیرا بهیره بیرای سیاسیتگیذاران
________________________________________________________________
1. The golden age of capitalism
2. Stagflation
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اقتصاد در کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» 1مقبول واقیع شید و از اواییل دهیه
 1980تا بحران مالی  2008-2007به عنوان مدل اجرایی جریان غالیب بیرای اکثیر قرییب بیه اتفیا
کشورها دنیا به اجرا درآمد .بعد از بحران مالی  2008سیاست «کنترل نرا بهیره» دوبیاره مقبولییت
یافت و نراهای بهره در کشورهای پیشرفته صنعتی کاه

شمگیری پیدا کرد .حتی اخیرا بانیک

مرکزی اروپا  )2019نرا بهره را به منفی نیم درصد تنزل داده است.
در ایران با توسعه نظیام بیانکی در دهیههیای  1340و  1350و  1360-1367صینایع کو یک و
بزرگ توسعه پیدا کردند .در طی دورههای مذکور شرکتهیای نوپیا ،کو یک و متوسیط و حتیی
بزرگ خصوصی و دولتی) با دسترسی به منابع مالی ارزان دولتی از رشد و شکوفایی خوبی بهیره-
مند شدند که در ادبیات اقتصادی کشور نشانی از بحران بدهی معوقههیای بیانکی در طیی سیه دهیه
منتهی به دهه  1370مشاهده نمیشود .از سال  1368با اجرای سیاست تعدیل 2و آزادسازی مالی 3از
سال 1380و موج خصوصیسازی بانکها که انتظار میرفت نهتنها کارآمیدی نظیام بیانکی کشیور
ارتقاء پیدا کند ،بلکه مهمتر از آن ،راههای تأمین مالی متنوعتر و آسیانتیر گیردد و بیه میرور بیازار
سرمایه مرجع اصلی تأمین مالی بنگاهها و مؤسسات اقتصادی قرارگیرد .بیر اسیاس آمارهیای بانیک
مرکزی  ،)1391کل تسهیدت اعطایی نظام بانکی کشور  14درصد افت داشته اسیت کیه آثیار آن
بر بنگاههای کو ک بهوضوح قابلمشاهده است؛ اما این افت مذکور را نه باید به معنیای جابجیایی
تأمین مالی بنگاهها از بازار پول به بازار سرمایه تلقی شیود .در ایین رابطیه(Khazaei at el.1396) ،

اظهار میدارند؛ یکی از مسائل دیرپای اقتصاد اییران ،تنگنیای اعتبیاری بنگیاههیا بیرای تیأمین میالی
سرمایهگذاری و سرمایه در گردش است که دلیل ایین تنگنیا در دوره اخییر را کیاه
دولتی ،کاه

منیابع میالی

اعتبارات بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی است.

طبق ماده دوم اساسنامه  Agricultural Bank )2020هدف این بانک فیراهم آوردن امکانیات
اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستاییان از یکسو و افیزای

تولییدات

کشاورزی ،ایجاد و توسعه صنایع کو ک و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشارکت در فعالییت-
________________________________________________________________
)1. OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Adjustment Policy
3. Financial Liberalisation
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های مربوا از سوی دیگراست؛ بنابراین برای رسیدن بیه ایین اهیداف تیأمین و تجهییز منیابع میالی،
گونگی هزینه منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها دارای اهمیت است و هرگونه خللی
در این رابطه میتواند هزینه مبادله برای وامهای بخی

کشیاورزی را بیاال بیرده و ایین بانیک را از

اهداف اساسنامهای خود دور کند .بهطورکلی بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتیی ،هماننید
سایر بانکهای دولتی در ایران ،منابع مالی خود را عمدتا از طریق جذب سپردههای میردم ،وصیول
مطالبات ،و استقراض از نظام بانکی تأمین میکنید "Agricultural Bank (2019) .ایجیاد تناسیب
در پرداخت تسهیدت و رعایت نسبت مطالبات معیو یکیی از ضیرورتهیا بیرای پاسیخگیویی بیه

نهادهای نظارتی" اعدم کرد.
مطالعییییات)2010).

Habibi&Hassanzade

&Jalali )2012 ،

 )Shabaniو )2015

 Bafandeh & et alدر زمینه بحران بدهیهای معو بانکی در کشور حاکی از آن است کیه نقی
عوامل درون سازمانی تعیین کنندهتر از عوامل برونسازمانی است .عدوهبیراین مطالعیات میذکور،
عدم قرینگی اطدعات در بازارهای میالی ،بیه وییژه در نظیام بییانکی را سیبب گیزین
اعطای تسهیدت به افراد ریسکپذیر و درنتیجه افزای

نامناسیب و

تسهیدت معو ارزیابی میکننید .همننیین

) ّ(2013) ، Arabmazar & Roeintan(2006در زمینه عدم بازپرداخیت بیهموقیع تسیهیدت
َ
مطالعه
بانکی اختصاص پیدا کرده است .در تحقیق Ferdosipur & et alاما خود مسئله عدم بازپرداخیت
تسهیدت بانکی به ند گزینه سررسید گذشته ،معوقه و مشکو

الوصول طبقهبنیدی شیده اسیت.

همانطوریکه مدحظه شد هیچیک از مطالعات گذشته بیه متیییر مهیم و کلییدی نیرا بهیره نیرا
کارمزد) عنایتی نداشتهاند .ازاینرو این مهم اهمیت زیادی در مطالعه بهبود مطالبات بانکی دارد کیه
مطالعه حاضر در بخ
ضرورت مطالعه پی

مبانی نظری و تجربی به آن خواهد پرداخت.
رو دارای دو جنبه نظری و تجربی است؛ از منظیر مبیانی نظیری در اغلیب

این نوع مطالعات فقط به علل درونسازمانی بانکی یا برونزایی اقتصادی) بدهی معوقه توجه شیده
و علل درونزایی اقتصادی قصور در بازپرداخت وامهیای بیانکی موردتوجیه قیرار نگرفتیه اسیت .از
جنبه تجربی عدم بازپرداخت بهموقع تسهیدت توسط وامگیرندگان بانک کشاورزی کیاه

منیابع

مالی بانک را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک بیه اعتبیارات
وصول شده ،ضرورت پژوه

در زمینه عوامیل تأثیرگیذار بیر عیدم بازپرداخیت تسیهیدت بانیک

کشاورزی منطقه رودسر را ،اما در زمینه عوامل مؤثر بر بهبود بازپرداخت تسهیدت بانکی در منطقه
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گیدن به جزء مقالیه  Saeidi Golshiri )2014مطالعیه دیگیری انجیام نشیده و بیهطیورکلی ناحییه
رودسر ،که مقاله پی

رو به آن میپردازد ،از این حیث میفول واقع شیده اسیت کیه میا در مطالعیه

حاضر به این مهم خواهیم پرداخت
هدف اصلی این تحقیق ضمن ارتباا برقرار کردن بیین مبیانی نظیری و ادبییات موضیوع جهیت
دستیابی به در

و دریافت صحیح از علل معوقات بانک کشاورزی در حوزه شهرستان رودسیر از

یکطرف و رسیدن به یافتههای جدید تجربی جهت بهکارگیری دستاندرکاران بانک کشیاورزی
و نهادهای مربوا به امور توسعه روستایی استان گیدن ،از طرف دیگر است .ایین مطالعیه بیه دنبیال
دستیابی به پاسخ این سؤال است که متییرهای ،وامهای مشکو الوصول ،نرا کارمزد ،مبلی وام،و
میزان جریمه تأخیر ه تأثیری بر بهبود وصول بازپرداخت بانک کشاورزی منطقه رودسر دارند.
در بخی
میشود .بخ
بخ

بعییدی مبییانی نظیری و در بخی

سییوم ادبیییات موضیوع و مطالعییات پیشییین بررسییی

هارم به روش تحقییق و بیرآورد میدل و تجزییه و تحلییل آن اختصیاص دارد .در

نهایی نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میگردد.

مبانی نظری

اقتصاددانان قصور در بازپرداخت وامها را به عوامل درونزا و برونزا و متخصصان امور بیانکی
به عوامل درون سازمانی و برونسازمانی ارجاع میدهند .در ابتدا به درونزایی و برونزاییی بحیران
مالی و قصور در بازپرداخت وامها پرداختیه مییشیود و بعید عوامیل درونسیازمانی بیانکی و تیأثیر
معوقات موردبررسی قرار میگیرد.
درونزا و برونزا بودن معوقات بانکی

محققییانی ماننیید ) Goldsmith (1969و  McKinnon, )1973و ) Shaw (1973آزادسییازی
مالی 1را در مقابل سرکوب مالی مطرح کردند .نکته مشتر

این مطالعات در موضیوع آزادسیازی

________________________________________________________________
 .1اساس آزاد سازی مالی مجموعه سه اقدام است :اول ،باز کردن کشور به روی جریان مالی بیین المللی؛دوم،حیذف محیدودیتهیای اعمیال
شده بر عملکرد بانک های داخلی و دیگر مؤسسات مالی تا آنها به توانند به طور کامل در بازارهای مالی بین المللیی بیه عنیوان شیریک ادغیام
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مالی این است که :سقفگذاری بر روی نرا بهره الزاما محدودیت کمی در نظام تخصیی

اعتبیار

را به دنبال خواهد داشت که پیامد آن ،پایین بودن سطح پساندازها و سرمایهگذاری است .عواقیب
سرمایهگذاری یزی جزء کاه

کاه

سرکوب مالی کاه

نرا رشد و فقر نخواهد بود .به بیاور گلداسییت اثیر مهیم

کارآمدی سرمایه است،در صورتی که مک کنیون و شاو ،بر دو نکتیه دیگیر

نیز تأکید دارند؛ به نظر آنها سرکوب مالی هم بر گیونگی تخصیی

کارآمیدی پیسانیدازها در

سرمایهگذاری تأثیرگذار است و هم اینکه در پی این اثر ،بازده پساندازها و سطح تعادل پسانیداز
و سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد .به دیگر سخن ،در این ار وب سرمایهگذاری نهتنها از
نظر کمی بلکه از نظر کیفی اعتبارات مستقیم تحت لوای اولویتهیای سیاسیی تعییین مییگیردد ،و
البته نه براساس بازدهی نهایی انواع سرمایهها؛ بنابراین طبیق بیاور ایین گیروه از نظرییهپیردازان بایید
سقف بهره ملیی گردد و نظام بانکی از سهمیهبندی اعتبارات یله و رهایی یابد .پیس بیر ایین اسیاس
باید سیاستهای پولی در ار وب استقدل بانک مرکزی به سیاستگذاران پولی محول گردد نیه
دخالت دولت ،حتی دولتی که در یک روند کامد دموکراتییک انتخیاب شیده اسیت .تنهیا در ایین
روند است که با رهاسازی نرا بهره تحر
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بوده که کاه

پسانداز به وقوع مییپیونیدد کیه حاصیل آن افیزای
فقر نتیجه آن اسیت .از منظیر ایین رویکیرد بحیران

مالی کامد یک پدیدهی برون زا به حساب میآیید؛ بیه عبیارت دیگیر بحیرانهیای میالی ریشیه در
عوامل برون زا از نظر اقتصادی یا عوامل درونسازمانی ،فسیاد در نظیام بیانکی از نظیر کارشناسیان
بانکی) دارد.
در مقابل ،از نظر مینسکی  Minsky(1995جدال فکری بین اقتصاددانان والراسیی و کینیزی در
مورد نق

مالیه در اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است .در سیاختار مسیلط نظرییههیای اقتصیاد

شوند؛ سوم ،فراهم کردن زمینه استقدل بانک مرکزی از دولت که دولت نق

مشاورو تنظیم کننیده بخی

بیانکی را جیدا از فراینید سیاسیی

کشور به عهده بگیرد و از هر پاسخگویی به پارلمان مبرا باشد) .Patnaik(1383:134البته همه این مراحل یکجا اقدام نه خواهید شید بلکیه
ممکن است نظام پولی و مالی کشور بطور مرحلهای به سوی آن هدایت شوند .باید اذهان داشت که هیچگاه شرایط اقتصاد سیاسی ایران بطیور
کامل برای آزاد سازی مالی مهیا نگردید .نطفه آزاد سازی مالی در ایران در سال  1368بسته شد ولی این سیاست از سال 1380جنبه رسمی پیدا
کرد که مورد انتقادات بسیاری از اقتصاددانان و دست اندر کاران قرار گرفت .الیحه اصدح نظام بانکداری که در مجلس قبلیی کلیید خیورده
بود در مجلس فعلی در دست اقدام است که مورد مخالفت بانکداران بویژه ،رئیس فعلی بانک مرکزی ،قرار گرفته که این اشاره به نیاهمواری
ب یشتر شرایط ذکر شده در موقعیت فعلی برای آزاد سازی مالی به حساب میآید.
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خرد و کدن،که در دهه  )1990که براساس نسخه جدید تعادل عمیومی والراسیی بنیا شیده اسیت،
تسلط مالی براقتصاد رد شده محسوب میشود و پول و مالیه به عنوان متییرهای اسمی نقشی برتر بیر
ترجیحات نظام کاالیی و خدماتی ندارند .براین اساس تأثیر عوامل مالی به عنوان تکانیه بیرونزا در
نظریه مذکور محسوب میشود و هر نوع عملکرد غلط و ناشایست که موجب افزای

بدهی معوقیه

بانکها شود را باید به حساب ناکارآمدی نظام بانکداری گذاشت و نه ضیعف و ناکارآمیدی نظیام
اقصاد بازار Minsky (1995, 1-2 .در نقد اقتصاد والراسی با تأکید بیر ارتبیاا نظرییه اقتصیادی بیا
دنیای واقعی که درآن انسانها زندگی روزمره خود را میگذرانند ،به این استدالل تمسیک جسیت
که شکنندگی و پینیدگی نظام مالی از ابتدای قرن بیستم افزای

یافته است .او میافزاید که تجربیه

رکود بزرگ به اقتصادهای سرمایهداری جدید در دوره بعید از جنیگ جهیانی دوم ،درونزا بیودن
بحران مالی راکه ریشه در شکندگی ساختارهای مالی دارد را آموخت .او راهحل ایین نابسیامانی را
اجماع و حکمیت عمومی قلمداد کردکه اقتصاد سرمایهداری میتواند با ایجیاد نهادهیا و قراردادهیا
از بی ثباتی مالی ،که به نظر او مشخصه ذاتی این نظام است ،گذر کند .مینسکی یک میدل سیاختار
مالی ند بعدی و پینیده را به تصویر میکشد که در محور پ آن شرایط بهبود و تنومندی نظیام
مالی و در محور راست آن شکنندگی نظام مالی قرار میگیرند .بر اساس این محور در هر زمان هیر
واحد اقتصادی میتواند در نقطهای از این محورها قرار بگیرد .درجه استحکام یا شکنندگی ساختار
مالی هر واحد اقتصادی بستگی به این دارد که در کدام سمت محور و در کجا آن قیرار مییگییرد.
ارتباا بین جریانهای نقدی بنگاه و تعهد پرداختهای

بیه سیاختار دییون آن وابسیتگی دارد کیه

جاگیری واحدهای اقتصادی در این خط یک توزیع فراوانی شکنندگی یا جهندگی 1و استحکام را
نمایان میسازد .این توزیع فراوانی در طی زمان تیییر میکنید و جابجیا مییشیود کیه انتقیال آن بیه
طرف راست محور حاکی از آن است که یک آشوب کو ک در نظیام میالی مییتوانید بیزرگ و
بزرگتر شود و به بحران مالی ختم شود.
بر اساس نظریه مینسکی ،که بحران مالی هسته اصلی نظریههای اقتصادی او را تشکیل میدهید،

"تعهد پرداختهای جریان نقدی "2از طرف واحدهای اقتصادی به سه مرحله طبقهبندی مییشیوند.
________________________________________________________________
1. Fragility and Resilience
2. Cash--flows-to Payment Commitment
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مرحله اول؛ که از پشت سر گذاشتن یک دوره رکود آغاز مییگردد،کیه از نظیر او بحیران در دل
رونق نام دارد ،ولی هنوز بحران پیشین در خاطره بنگاهها و بانکیداران زنیده اسیت .در ایین مرحلیه
تقاضای وام ،از طرف بنگاهها ،و پرداخت آن ،از سوی بانکها و دیگر مؤسسات میالی ،بیا احتییاا
صورت میپذیرد .مرحله دوم؛ در این مرحله به مرور خاطره بحران مالی گذشته ،از ذهین صیاحبان
بنگاهها و بانکداران زدوده میشود .در این مرحله از یک طیرف ورود اقتصیاد بیه مرحلیه رونیق بیه
آسانگیری در وامدهی در پی سود باالتری روزهای خوش آینده که پی بینی میشود ،منجر میی-
شود و از طرف دیگر بذر بحران مالی آینده در همین مرحله کاشته مییشیود ،ییا "بییثبیاتی در دل

ثبات " به وجود میآید .وام بیه منظیور دادوسیتد معیامدت ،و نیه بیرای سیفتهبیازی ،و قیادر بیودن
استقراض کنندگان به پرداخت اصل و فرع وام دو خصیلت بیارز ایین دوره محسیوب مییشیود .در
مرحله دوم ،بحران مالی گذشته از ذهنها کامد زدوده شده است و انتظارات بنگیاههیا و بانکیداران
ادامه رونق را تداعی میکند .سیاست پولی آسان و سمتگیری به طرف نراهای بهره باالتر ،آن-
نانکه مینسکی این سیاست را در دهیه  1980مشیاهده کیرد ،از پیامید ایین دوره اسیت؛ بنیابراین
نهادهای مالی که عمده فعالیتشان بدهی کوتاهمدت و نگهداری داراییهای بلندمدت اسیت در ایین
دوره آسیبپذیر میشوند و درنتیجه رشد بدهی این نهادها نسبت به درآمیدها و بیدهیهیای کوتیاه
مدت خود از یک طرف و نسبت به بدهی بلندمدتشان از طرف دیگر ،یک تناسیب تصیاعدی پییدا
میکند .دو خصلت قادر بودن پرداخت فرع وام و انحراف وام از هدف کسبوکار در بخ
اقتصاد به بخ

مولید

غیرمولد یا سفتهبازی ،از مهمترین ویژگی این دوره است .مرحلیه سیوم ییا مرحلیه

پونزی :در این مرحله نرا بهره خیلی باال رفته و بانک و مؤسسات مالی تنها وام را بیه کسیانی میی-
دهند که قدرت مخاطره پذیری باالیی دارند ییا بیه قیول ) Stiglitz J & Greenwald (2003بیین

متقاضیان وام "تبعیض قائل مییشیوند" ییا وامگیرنیدگان را میی یننید .ویژگیی ایین دوره نیاتوانی
وامگیرنییدگان در پرداخییت اصییل و فییرع وامهاسییت و اینکییه اغلییب وامهییا بییه طییرف فعالیییتهییای
سفتهبازی حرکت میکند .در این دوره جریان نقدی از طریق عملکردها و راههایی که این داراییی
در آن بکارگرفته شده است بهاندازه کافی بزرگ نیست تا بتواند بهره بدهی و دیونی که درواقع در
حال بزرگتر شدن هستند به پوشاند .واحدهای مقروض اقتصادی نهتنها باید تأمین مالی شوند بلکه
باید بهره بدهیهای در حال بزرگتر شدنشان را نیز با وجود استقراض بپوشانند .تأمین مالی کیردن
پونزی در ترازنامه بخ

خصوصی به این معنی است که حساب دارائی خال

بنگاه تنزیل مییابید
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و حساب بدهی آن فزونی پیدا میکند .در نتیجه نسبت بدهی به دارائی خال
هایی که بطریق پونزی تأمین مالی شدهاند افزای

برای این نوع بنگیاه-

مییابید و توانیایی آنهیا بیرای اسیتقراض بیشیتر

بشکل پونزی به پایان میرسد .بهطور کوتاه ،بنگاههایی که ساختار مالیشان را بر اساس "استقراض

جهت تأمین دادوستد" پایهریزی میکنند نسبت به بنگاههایی کیه سیاختار میالیشیان بیر اسیتقراض
جهت سفتهبازی بنا شده است مستحکمتر و باثباتترند.
مخل

کدم اینکیه بحیران میالی تیأثیر منفیی بیر بازپرداخیت وام خواهید داشیت .شیاید بتیوان

آشفتگی بانکی و بنابراین بحران معوقات بانکی ،که از سالهای آخیر دهیه گذشیته در اییران آغیاز
گردید و هنوز هم کم و بی

آثیار آن در اقتصیاد کشیور نماییان اسیت بیه نشسیتن وامهیای کیدن

بانکها و مؤسسات مالی در بخ

مسکن به منظور سفتهبازی نسبت داد .هر ند ،همانطیور کیه در

باال به آن اشاره شد ،از منظر اقتصاددانان متعارف مشکل معوقات بانکی در ایران به درون سیازمانی
بانکی مرتبط است ولی اگر بخواهیم از نظر منیسکی بیه عنیوان اقتصیاددان پسیت کنییزی) بیه ایین
قضیه بپردازیم باید گفت که مشکل معوقیات بیانکی کشیور از "آزاد سیازی میالی در  1380آغیاز
کردید نشئت میگیرد.
در همین رابطیه یافتیههیای ) Plato-Shinar & Weber (2008حکاییت از آن دارد کیه واقعیه
بحران مالی  2008فعالیتهای اقتصیادی منیاطق مختلیف جهیان را بیه کسیادی و رکیورد کشیاند و
افزای

یدهی معو بانکها را فزونی بخشید Monke (2018 .که مطالعیه خیود را بیر اثیر بحیران

مالی  2008بر بازپرداخت وامهای کشاورزی در امریکا اختصاص داده است ،اظهار میدارد کیه بیه
علت حمایت و ارائه تسهیدت نهادهای پولی و مالی امریکا به بخ
در هنگام رکیورد میذکور در مقایسیه بیا بخی

کشاورزی ،این بخ

توانست

هیای دیگیر اقتصیاد امریکیا از وضییعت بهتیری در

بازپرداخت وامها برخوردار باشد .براساس همین تحلیل کشیاورزان امریکیا طیی سیال هیای -2009
 2006حدود یک سوم در آمد خال

خود را از دست دادند و لذا بخی

مهمیی از وامهیای آن هیا

معو شد که با بهبود وضیعت آنها در سالهای  2010 -2015این معوقات کاه

یافت.

تحقیقاتی ماننید ) Shylendra(2006و  Wongnaa, & Awunyo-Vitor,(2013علیت بحیران
مالی در منطقه آندراپرداب

هند را به نراهای بیاال بهیره ،کیه توسیط مؤسسیات میالی بیه وامهیای

کشاورزان تحمیل شد ،نسبت میدهند .براساس تحقیقیات شییلندر نیرا هیای بیاالی بهیره از سیوی
مؤسسات مالی خرد این منطقه و خشکسالیهای ممتید کیه کشیاورزان قیادر بیه پرداخیت وام خیود
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نشدند علت اصلی خود کشی کشاورزان شناسایی شده است.
عوامل درون سازمانی بانکی
اطالعات نا متقارن

اطدعات نامتقیارن در بازارهیای میالی بیه وییژه در نظیام بیانکی ،گیزین
تسهیدت به افراد مخاطره پذیر باعث افزای

نامناسیب و اعطیای

معوقات بانکها میشیود و در نتیجیه عیدم تعیادل در

بازار پولی را موجب میشود  .)Stiglitz & Weiss, 1981درحالیکه )Dorfleinter et al (2017

مهمترین عامل قصور در بازپرداخت وام را قابل شناسایی نبودن مشتریان مخاطرهآمییز ،بیه وییژه در
کشورهای در حال توسعه ،قلمداد میکنند .در مطالعهای دیگرHassanzade & Habibi)2010) ،

دالیل شکل گیری مطالبات معو را به درون سازمایی و برونسیازمانی تقسییمبنیدی مییکننید کیه
مهمترین عوامل درون سازمانی را عدم نظام مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی ،ضعف کیفی فرآیند و
مراحل بررسی تسهیدت عدم نظارت کافی در نظارت نحیوه مصیرف تسیهیدت مشیتریان ،و عیدم
مدیریت مؤثر بر اقدم داراییها قلمداد میکنند.
نرخ بهره

نرا بهره یکی ازمفاهیم کلیدی جهت فهیم وتفسییر اقتصیاد کیدن و تیأثیر آن در سیاسیتهیای
پولی و تجزیه و تحلیل بحرانهای مالی است .اقتصاددانان براین باورند که در شرایط غیر رکیودی،
همواره متییر سرمایهگذاری نسبت به متییر نرا بهره باکش

است؛ بنابراین تحلییل درسیت و واقیع

بینانه از رابطه این دو متیییر میا را قیادر مییسیازد کیه عملکیرد سیاسیت پیولی و عواقیب آن را بیر
بخ های مختلف اقتصاد پی

بینی کنیم که در این شرایط نرا بهره هزینیه سیرمایهگیذاری تلقیی

میشود .از منظر بانکیداری سینتی پرداخیت تسیهیدت بیه کیم درآمیدها ،بیدلیل پیایین بیودن نیرا
تسهیدت درمناطق روستایی مقیرون بیه صیرفه نیسیت .وام و اعتبیار در روسیتاها نسیبت بیه شیهر از
مخاطره باالتری برخوردار است ،به این دلیل که اکثر کسب و کار روسیتاییان باکشیاورزی در گییر
است .همننین این بخ

معموال دارای بازارهیای بییثبیات ،ارتباطیات شیکننده و فقیدان خیدمات

آموزشی و مراقبتهای بهداشتی و غیره میباشد که روی هم رفته دلیل دیگری بشمار مییآیید کیه
پرداخت تسهیدت در این منطقه را نسبت به مناطق شهری مخاطره آمیزترجلوه دهد .اگر مؤسسیات
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مالی بخواهند جهت پوش

مخاطره در مناطق روستایی نرا بهره تسهیدت خیود را بیاال ببرنید ایین

ممکن است نسبت بازده تولید بیه هزینیه وام کیاه
سییرمایهگییذاری و کییاه

نییرا رشیید در بخ ی

درحالیکه تولیدکنندگان خرد در بخ

یابید کیه در ایین صیورت قطعیا کنیدی رشید
کشییاورزی یکییی از پیامییدهای آن خواهیید بییود.

کشاورزی ،که بزرگترین جمعیت تولیید کننیدگان روسیتا

را تشکلیل میدهند ،دلگرم به این هستند که بتوانند به تولیدکننده متوسط و حتی در مقطع بعدی بیه
تولیدکننده بزرگ ارتقا یابند و از نیرا بهیره پیایین و تولیید در مقییاس اقتصیادی بهیرهمنید شیوند.
همننین Makorere )2014)،برای ارتقاء تولید بخ

کشاورزی دخالت دولت و کنتیرل نیراهیای

باالی بهره را پیشنهاد میکند.
مبلغ وام پرداختی وجریمه تأخیر

ارتباا بین اندازه و مبل وام و جریمه تأخیر وام یکی از ال

برانگیزترین موضیوعات در بیین

نظریهپردازان حوزه وام و اعتبیارات بشیمار مییرود .ایین منطقیی بیه نظیر مییرسید کیه انیدازه وام
بزرگتر احتمال بازپرداخت را سختتر میکند و بنابراین باید معوقات و مشیکدت دیگیری را در
بازپرداخت وام انتظار داشت  . Chakraborty & Gupta )2017از طرف دیگری این استدالل نییز
وجود دارد که احتماال اندازه بزرگتر وام وقتیکه در "نقطه سر به سر" قرار گییرد قصیور کمتیری

در بازپرداختها مشاهده خواهد شد .بهعبارت دیگر وام بیشیتر مییتوانید سیرمایهگیذاری بیشیتر بیا
بازگشت سود بالقوه بیشتر را خلق کند) .(Onyeagocha 2012البته دالیل دیگری نیز در تأیید ایین
نظریه از جانیب اقتصیاددانان اقامیه مییشیود .بیهعنیوان نمونیه وام در مبیال بیاالتر هزینیه تیأخیر در
بازپرداخت را برای قصور کننده باال میبرد ،به ویژه وقتییکیه وام بیا پشیتوانه ضیمانتنامیه محکیم
همراه شود وام گیرنده تحت فشار مضاعف قرار میگیرد که این عقدیی اسیت کیه در بازپرداخیت
وام خود تأخیر نکند ).Onyeagocha(2012
دوره وام

متخصصین مؤسسات مالی خرد اغلب بر دوره زمانی کوتاهمیدت بازپرداخیت وامهیا ،پرداخیت
هفتگی ،تأکید دارند که از این طریق مخیاطره و قصیور بازپرداخیتهیا را کیاه
دیگر اقتصاددانان توجه خود را به افیزای

دهنید .از طیرف

هزینیه مبادلیه روش میذکور متمرکیز مییکننید .بیهنظیر
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میرسد ایین روش هیم انیدازه وام و هیم تنیوع وام گییری را محیدود کنید و در نتیجیه کیاه

در

انعطاف پذیری بازپرداختها را به وجود میآورد .بر اساس مکتب انتظارات عقدیی ،که تمام افراد
عقدیی فکر میکنند ،بنابر ایین مشیتریان بانیک عقدییی فکیر مییکننید و تیابع قرینگیی اطدعیات
میباشند ،پس یک کاه

معین در دوره زمانی بازپرداخت وام نباید قصور و غفلت یا هیر تخلفیی

دیگر را در بازپرداختها به وجود آورد  .(Onyeagocha 2012گروه دیگیری از اقتصیاددانان بیر
این موضوع تأکید میورزند که دوره زمانی طوالنی بازپرداخیت وامهیا ممکین اسیت بیه سیرمایه-
گذاری بیشتر منجر گردد و ظرفیت بازپرداختها بیاال رفتیه و قصیور در پرداخیت مطالبیات بیانکی
کاه

یابد .در مقابل متخصصین امور مؤسسات مالی خرد مصرند که یک مدل حقیقی کیه منیافع

وامگیرندگان از نظم مالی را تأمین کنداز طرییق دوره زمیانی کوتیاهتیر و بیا بازپرداخیت سیخت و
محکمتر امکان پذیر است همننین با روش بازپرداخت مکرر ،وامگیرندگان خلیق و خیوی جدیید
رفتار پس انیدازی پییداکرده و آن را در جهیت بهبیود معوقیات تسیهیدت بیانکی شیکل مییدهنید.
) Mcintosh(2008از تنوع مکانی در برنامه بازپرداخت میرتبط بیا قراردادهیای میالی خیرد کیه از
انعطاف پذیری بیشتر برخوردار است ،حمایت میکند Jain & Mansuri )2003 .بر افزای

منیابع

مالی و جذب مشتریان از بازارهای پولی غیررسمی بجای عامل دوره زمانی بازپرداخیت وام اصیرار
میورزند که به نظر آنها از این طریق قصور در بازپرداختها کاه

مییابد.

ادبیات پیشین
مطالعات پیشین خارجی
عوامل مؤثر بر قصور در بازپرداختها

مطالعه  Olaniyi )2017وامهای کشاورزی نیجریه را با بکارگیری دادههای سیالهیای -2014
 1981و استفاده از آزمون کرانها ،ارتباا کوتاهمدت و بلندمدت گنجای

مالی بخ

و رشد اقتصادی را موضوع مطالعه خود انتخاب میکند .نتایج حاصل از این پیژوه
است که ظرفیت مالی بخ

کشیاورزی
حیاکی از آن

کشاورزی رابطه معنیادار و مثبتیی بیا رشید اقتصیادی دارد وایین سیبب

بهبود وضیعت کم درآمدها در روستا میشود که در نهایت سطح بازپرداخیت وامهیای کشیاورزی
بهبود مییابد ،که این روند میتوانید تیأثیر مثبیت بیر بازپرداخیتهیا داشیته باشیدGine & et al .

 (2011پژوه

خود را در جنوب هند به انجام رساندهاند و با بکیارگیری دادهیای  2007-2009و
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مدل رگرسیون به این نتیجه دست یافتند که نوسانات در شیل ،وضعیت جوی و سدمت میتواند بر
ناتوانی در بازپرداختها تسهیدت تأثیرگذار باشند .مطالعیه  Mokhtar and et al(2012در میورد
مشکدت بازپرداخت وام کشاورزان در بنگاههای خرد مالی کشیور میالزی در دوره زمیانی -2011
 2010که از مدل رگرسیون لوجیت برای تخمین متییرها بهره گرفته است ،حیاکی از آن اسیت کیه
نوسانات جوی و مدت بازپرداخت وام در قراردادهای نق

تعین کنندهای در بازپرداخیت وامهیای

کشاورزان دارند دیگر یافتههای این تحقیق بیانگر آن است انعطیاف پیذیری در میدت بازپرداخیت
وام معوقات را کاه

میدهد.

مطالعه)  ،Nguta, H. M., & Huka) 2013به شمال کنیا اختصاص یافته است که بیا اسیتفاده از
روش پیمایشی در سال 2013به این نتیجه دست یافته که عوامل مختلفی مانند قیدمت و نیوع بنگیاه،
تعداد کارکنان ،سود بنگاه که ناشی از خصوصییات کسیب و کیار محسیوب مییشیوند و در عیدم
بازپرداخت وام تأثیرگذارند .براساس دیگر یافتههیای ایین پیژوه  ،قصیور در بازپرداخیت وام در
بخ

کشاورزی نسبت به بخ

های صنعت و خدمات کمتر اسیت .تحقییق Sileshi and )2012

 et alبه عوامل مؤثر بر بازپرداخت وامهای کشیاورزان اتیوپی،منطقیه درهیاراگی ،اختصیاص یافتیه
است .روش تحقیق پیمایشی بوده و در سال  2012با بهره گیری از مدل رگوسییون توبییت ،نشیان
می دهدکه منطقه زراعی ،فعالیت خارج از مزرعه ،و کمیکهیای فنیی تیأثیر مثبیت واز بیین رفیتن
اعتبارات غیررسمی ،جشنواره های اجتماعی و نسبت وام به در آمد تأثیر منفیی بیر بازپرداخیت وام-
های کشاورزی دارند .دیگر نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که بهبود وضیعیت تولیدکشیاورزی
و درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارج از مزرعه دو عاملی هستند که وضیعیت بازپرداخیتهیای
وامهای کشاورزی را بهبود میبخشند.
رفتار وامگیرندگان کشاورزان هند موضوع مطالعه  Chakraborty & Gupta (2017انتخیاب
شده است .این تحقیق با استفاده دادهای 2009 -2010و به کار گیری مدل احتمیاالت خطیی رفتیار
وامگیرندگان از منابع رسمی و غیررسمی را مورد تجریه و تحلیل قرار داده است .یافتهها حیاکی از
آن است کیه گیروه اول وامگیرنیدگان مصیرف بیشیتر و سیرمایهگیذاری کمتیر را پیشیه مییکننید
درحالیکه گروه دوم مصرف کمتر و سرمایهگذاری بیشتری را ترجیح میدهنید .همننیین مطیابق
نتایج این تحقیق بازپرداخت وام به تعدادی از عوامل ،ما نند هدف از وام گرفتن ،تصدی و نظیارت
بر وام از جانب وام دهنده ،نرا بهره و منابع استقراض بستگی دارد.
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مطالعات پیشین داخلی
عوامل مؤثر بر بازپرداخیت اعتبیارات کشیاورزی اسیتان فیارس موضیوع مطالعیه Bagheri

)Merdad &Najafi (2005انتخاب شده است .دادههای این تحقییق دوره زمیانی  1379-1380در
بر میگیرد که با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداختکننده و قصورکننده و اسیتفاده از تیابع
تجزیه و تحلیل تشخیصی نتایج ذیل بدست آمده است؛ متییرهای خسارات طبیعیی ،نسیبت درآمید
مزرعهای به درآمد کل ،درآمد مزرعه ،بیمه محصیوالت ،مییزان پیسانیداز ،فاصیله انتظیاری بیرای
دریافت وام ،نظارت کارشناسیان بانیک طیی دوره بازپرداخیت وام ،نیوع فعالییت بکیارگییری وام،
شاخ

تنوع ،کثرت خریداران ،درآمید خیارج از مزرعیه ،سیطح زییرکشیت ،تحصییدت و متیییر

مجازی دارای اهمیت نسبی میباشند .از بین متییرهای با اهمیت تابع تشخی
طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاه
سایر متییرها موجب افزای

 ،متیییرهای خسیارات

احتمالی بازپرداخیت وام شیده درحیالیکیه

احتمالی بازپرداخت وام شناسیایی شیدهانید .بیر اسیاس یافتیههیای ایین

تحقییق در نظییام بییانکی ایییران ،نقی

عوامیل درون سییازمانی در شییکلگیییری معوقییات ،از عوامییل

برونسازمانی بیشتر است.
مطالعه ) Akrami &Rahnama Aski (2010به بررسیی عوامیل میرتبط بیا مطالبیات سررسیید
گذشته و معو به منظور ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد معوقات بانک صنعت و معیدن
ایین مطالعیه از طرییق بررسیی

در سالهای  1382-1383اختصاص یافتیه اسیت .دادههیای پیژوه

پروندههای موجود در بانک مذکور تهیه شده و از روش آماری مدل رگرسیون لوجسیتیک جهیت
ارتباا عوامل مذکوربا مطالبات بانک استفاده شده است .در این راسیتا نیه متیییر؛ معیدل موجیودی
ش

ماهه حساب جاری ،داشتن ک برگشتی ،سابقه افتتاح حساب جاری ،زمینه فعالییت تولییدی

متقاضی ،سابقه اعتباری مشتری ،نوع وثیقه ،حجم گردش بستانکار حساب جاری ،مبل تسیهیدت و
نسبت مبل تسهیدت به معدل موجودی به عنوان متییرهای مستقل و وضعیت بازپرداخت تسیهیدت
معو شدن در مقابل معو نشدن) ،به عنوان متییر وابسته پژوه
است .نتایج نشان می دهدکه با افزای

مورد بررسیی قیرار گرفتیه شیده

متییرهای ک برگشیتی ،سیابقه اعتبیاری و نسیبت مبلی بیه

معدل موجودی ،احتمال معو شدن تسهیدت افزای

یافته و با افزای

حساب جاری متقاضی ،احتمال معو شدن تسهیدت کاه

در حجم گیردش بسیتانکار

مییابد.

مطالعیه ) Madanian& at el (2015بیه اولوییت عوامیل میؤثر بیر تیأخیر ییا عیدم بازپرداخیت
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تسهیدت اعطایی بانک کشاورزی در سیال  1393اختصیاص یافتیه اسیت کیه بیا اسیتفاده از تحلییل
فرایند شبکه  )ANPنشان می دهدالبی گری در درون بانیک بیا وزن 28درصید رتبیه نخسیت در
عدم بازپرداخت تسهیدت را داشته است .همننین فقدان احکام سنگین قضایی بیا وزن  20درصید،
عدم وجود صندو بیمه بازپرداخت تسهیدت ،وآورده نقدی اولیه کشاورز را بایید از جملیه مهیم-
ترین عوامل مؤثر بر تأخیر ییا عیدم بازپرداخیت تسهیدت اعطایی بیه کشیاورزان بیه حسیاب آورد.
موضوع پژوه

 Ferdowsipur (2016عوامل مؤثر بر بهبود وصیول مطالبیات بانیک کشیاورزی

در شهرسییتان مراغییه اسییتان آذربایجییان شییرقی در دروه ی  1383-1387بییا بهییره گیییری از الگییوی
الجیت ترتیبی بیانگر این است که داشتن فعالیت خارج از مزرعه ،تمدید میدت بازپرداخیت وام و
باال بودن مبل وام دریافتی عواملی هستند که بر بازپرداخیت وام تیأثیر منفیی دارنید ،لیذا بیه منظیور
تقویت احتمال وصول مطالبات ،تمدیید میدت بازپرداخیت وام توصییه نشیده اسیت .،درحیالیکیه
عواملی همنون باال بودن تعداد اقساا و زیاد بودن فاصله پرداخت اقساا احتمیال بازپرداخیت وام
را افزای

میدهند .همننین بانکها میتوانند با تعیین فاصله زمانی مناسبی برای بازپرداخت اقساا

احتمال وصول مطالبات را بهبود بخشند .مطالعه ) Saeedi Kelishemi (2014بیه معوقیات بیانکی
در استان گیدن در سالهای 1393-1393اختصاص یافته است .این پژوه

با استفاده از شاخ

هیا

بانکی گسترش خدمات بانکی ،نسبت تسهیدت به سپرده ،نسبت تسهیدت به شیعب ،و  )...بیه ایین
نتیجه دست یافته است که رشد مطالبات معو در سیال  1392نسیبت بیه سیال 1391باافزایشیی بیه
میزان 75/4درصد روبرو بوده است .همننین  72/5در صد از معوقات به بانکهای تجاری و مابقی
به بانکهای تخصصی مربوا بوده است .دیگر یافتههیا حیاکی از آن اسیت کیه بایید نیرا بهیره و
تورم را به عنوان دو دلیل عمده معوقات نظام بانکی اسیتان گییدن بیه شیمار آورد .هیدف تحقییق
) Ashraghi & et al (2015بررسی عوامل تأثیرگیذار بیر عیدم بازپرداخیت تسیهیدت کشیاورزی
بانک کشاورزی استان ایدم در سال  1392اعدم شده است .یافتهها با اسیتفاده از تحلییل رگرسییون
الجیت حاکی از آن است که افزای
و آن را افزای

مبل اعتبار بر افزای

میدهد .به عبارتی دیگربا افزای

و احتمال عدم بازپرداخت را افزای

احتمال عدم بازپرداخت آن مؤثر بیوده

مبل اعتبار بر مخاطره مالی آن افزوده شده اسیت

میدهد .همننین متییرهای مسیتقل تنهیا مییتواننید  0/621تیا

 0/768درصد از تیییرات متییر وابسته عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی) را پی

بینی کنند.

موضوع مطالعه) Mahmodi & Babazad (2019کشت پاییزه بانک کشاورزی استان خراسان
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شمالی درسال زراعی  1392-93انتخاب شده است .نتایج این تحقیق با استفاده از مدلسازی الجییت
ترتیبی نشان میدهد که اثر تیییرات در آمد ساالنه کشاورزی ،داشتن مانده حساب ،مالکیت زمیین،
سابقه دریافت وام،سطح تحصیدت،مقیاس تولید از لحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنهیا رابطیه
مثبت با بازپرداخت تسهیدت دارند .همننین باافزای
بازپرداخت تسهیدت کاه

سطح متییرهای میذکور ،احتمیال قصیور در

و احتمال بازپرداخت کامل تسهیدت افیزای

خواهید یافیت .تحقییق

دیگری درهمین راستا در سال 1392در مورد عوامل مؤثر برنرا وصول تسهیدت بانک کشیاورزی
در استان خراسان با استفاده ازمدل توبیت و بکار گیری نیرم افیزار  STATAتوسیط Bafandeh

)&et al (2017صییورت گرفتییه اسییت .نتییایج اییین تحقیییق حییاکی از آن اسییت کییه انییدازه
تسهیدت،دارای اثر مسیتقیم ضیعیف ،نیرا سیود تسیهیدت اثیر معکیوس و بیی معنیی ،طیول دوره
بازپرداخت تسهیدت اثر مثبت و قوی ،ضمانت ،از نوع وثیقهای ،اثرمثبتی ،وقوع حادثه اثر معکوس
و همزمانی سررسید پرداخت تسهیدت با فصل فیروش محصیول دارای اثیر مسیتقیم قیوی بیر نیرا
وصول تسهیدت دارند.
با عنایت به مطالعات باال به احتمال زیاد میتوان اظهار نمود که تمام آنها بر عوامیل بیرونیزا ییا
درون سازمانی تاکیددارند .نو آوری مطالعه حاضر در بخ
بودن بدهیهای معوقه و نق

مبانی نظیری بحیث بیرون زا و درونزا

بازاز مالی در اقتصاد ،به عنوان زمینه ساز رشید ییا بحیران میالی ،میی

باشدکه از این حیث نوآوری محسوب میشود .از طرف دیگر در بخ

تجربی ،این پیژوه

تنهیا

مطالعهای است که به شناسایی عوامل مؤثر بر بهبیود مطالبیات و معوقیات بانیک کشیاورزی منطقیه
رودسر پرداخته است که نهتنها از حیث قلمرو مکانی و زمانی بلکه در نیوع متییرهیا و روش تحقییق
بسیار متفاوت از تحقیق  Saeidi Golshir )2014به حساب میآید.
روش تحقیق

رگرسیون لوجیت ندگانه ،)MNLR) 1بصورت ساده تعمیم یافتیه یاگسیترشیافتیه رگرسییون
الجیت دوگانه با متییرهای توضیحی بیشتر است .به عبیارتی مییخیواهیم اثرهیای همزمیان نیدین
________________________________________________________________
1. Multi-Nomial Logit Regression
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متییر مستقل را برروی متعیر وابسته  yتحقیق کنیم .رگرسیون  ،MNLRهمننیین بیا عنیوان الجییت
ندگانه و ندحالته شناخته میشود .را که از آن برای مدلسازی رابطه بین متییر پاسخ ندحالتیه
و یک مجموعه از متییرهای مستقل استفاده میشود .متییر پاسخ نید حالتیه مییتوانید ییک متیییر
ترتیبی یا یک متییر اسمی باشید .همننیین میدل  ،MNLRبیرای مقایسیه ،بیی

از ییک حالیت بیه

صورت همزمان،مورد اسیتفاده قیرار مییگییرد .در هیر دوی رگرسییونهیای لوجسیتیک ترتیبیی و
 ،MNLRتآثیر متییرهای پی بینییکننیده برحسیب نسیبت شیانس ییا نسیبت احتمیال توضییح داده
میشود .در رگرسیون لوجستیک ،متییر عکس العمل پاسخ) طبقهای ،صرفا دو مقدار دارد؛ که بیه
طور کلی یک برای موفقیت و صفر برای شکست است .رگرسیون لوجستیک از یک تابع الجییت
برای ارتباا و پیوند احتمال موفقیت و متییرهای پی

بینی کننیده توضییحی) اسیتفاده مییکنید و

برای تخمین پارامترها رویکرد تخمین حداکثر درست نمایی را به کار میگیرد .لوجییت ندگانیه،
گروههای ندگانه را از طریق ترکیبی از رگرسیونهای لوجیت دوتایی ،مقایسیه مییکنید .در ایین
صورت این امکان به وجود میآید که هرطبقه از متییر وابسته با گیروه منیابع مرجیع میورد مقایسیه
قرارگیرد .به طور معمول ،طبقه با باالترین امتییاز عیددی بیه عنیوان گیروه ییا طبقیه مرجیع انتخیاب
میشود .به عنوان یک قاعده کلی ،وقتیکه به عنوان مثال  nسیطح متفیاوت از متیییر وابسیته وجیود
دارد ،مدل  ،MNLRشامل  n -1معادله خواهد بود .رگرسیون لجستیک به مدلهایی؛ با متییرهای
توضیحی ندتایی گسترش مییابد.
برای مثال مدلی با
پارامتر

بیانگر اثر

) ) =p

به صورت زیر داده میشود.

براحتمیال روییدادی اسیت کیه  ،Y- 1بیا شیرا کنتیرل دیگیر

است.
برای مثال ،e x p ( ) ،بیانگر اثر ضربی براحتمال یک واحد افزای
دیگر

در

 ،در سیطوح ثابیت

است .یک متییر توضیحی میتواند کیفی باشد که در ایین حالیت از متییرهیای مجیازی

 Dummyبرای طبقههای مختلف استفاده میشود.
فرمول دیگری که مستقیما
)(2

راتصریح میکند به صورت زیر نمای

داده میشود.

150

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

همننین،اگر  nمشاهده مستقل با  pپی

بینی کننیده و متیییر پاسیخ کیفیی؛  kطبقیه وجیود

داشته باشد ،باید یکی از طبقات به عنوان سطح انتخاب شود و همه دیگر الجیت ها در حالیت نید
گانه ،نسبت به این سطح مرجع انتخاب شده سازماندهی خواهند شد .به صورت تقریبی،هرکیدام از
طبقات میتواند به سطح مرجع یا سطح مبنا ،انتخاب شود .ازآنجیاییکیه هییچ گونیه ترتیبیی وجیود
ندارد .میتوان طبقه  kبه عنوان سطح مبنا یا مرجع انتخاب شود .در این حالت،

بیانگر احتمیال

ندگانه وقوع یک مشاهده در طبقه  jام خواهد بود .مدل رگرسیون لوجیت ند گانه زییر ،رابطیه
بین این احتمال ند گانه

و  pپی

کننده

,

را نمای

میدهد.

)( 3

Log

و

که در آن

از آنجایی که

مدل فو به صورت زیر خدصه میشود:

( )X)= prob

در این جا

در مقادیر ثابت برای پیش بینی

کنندههاست.

همییانطییور کییه گفتییه شیید ،رگرسیییون لوجیییت ندگانییه ) ،)MNLRتعمیییم یافتییه رگرسیییون
لجستیک معمول با متییرهای توضیحی بیشتر است .در این دسته از مدلها به بررسی اثرات متییرهای
توضیحی مستقل بر روی یک متییر پاسخ کیفی مییپیردازیم .متیییر پاسیخ در ایین میدلها بصیورت
گسسته با بی

از دو سطح یا طبقه میباشد .همننین این متییر پاسخ میتواند یک متیییر ترتیبیی ییا

یک متییر اسمی باشد .در هر دوی رگرسیونهای لوجسیتیک ترتیبیی و  ،MNLRتیآثیر متییرهیای
پی بینیکننده برحسب نسبت شانس یا نسبت احتمال توضیح داده میشود.
در این تحقیق نیز متییر وابسته  yیعنیی مطالبیات بیانکی ،ییک متیییر کیفیی اسیت کیه دارای 4
سطح،

y 1

وامهای مشکو

برای وامهایی است هنیوز تیاریخ پرداخیت آنهیا فیرا نرسییده اسیت،
الوصول است،

y 3

بیانگر وامهیای معیو مییباشید و

y 4

y 2

شیامل

دسیته وامهیای

سررسید شده هستند؛ بنابراین الگوی الجیت ندگانه با توجه بیه توصییفات فیو  ،مناسیب بررسیی
اثرات متییرهای توضیحی بر متییر پاسخ ما میباشد .همانطور که عنوان شید متیییر وابسیته در ایین
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تحقیق شامل  4سطح است و ازآنجاکه ترتیب گزینهها اهمیت خیاص نیدارد از رگرسییون الجییت
ندگانه به جای الجیت ترتیبی استفاده گردید.
الگوی الجیت ندگانه یک الگوی تعمیم یافته خطی محسوب میشود کیه بیه منظیور بیرآورد
احتماالت برای سطوح مختلف متییر پاسخ  yبیر اسیاس مقیادیر بیردار متییرهیای توضییحی ، X
مورد استفاده قرار میگیرد .بر این اساس ،احتمال انتخاب حالت بازپرداخت  mتوسط مشتری  iام
به صورت زیر محاسبه میگردد

) 'exp(x i  m

) ' m

j

i

 exp(x

P (Y ik )  P (Y i  m | x i ; 1 ,  2 ,...,  m ) 

m 1

) 'exp(x i  m
j

)5

) '1   exp(x i  m



m 2

و یا با فرض اینکه بردار ضرایب  1  0باشد ،شکل دیگری از محاسبه این مقیدار احتمیال بیر
اساس رگرسیون الجیت ندگانه به صورت
1
j

) '1   exp(x i  m

P (Y i  1| x i ; 1 ,  2 ,...,  m ) 

m 2

)6
 x iبردار  k 1از متییرهای توضیحی مانند نرا کیارمزد ،اصیل وام ،دوره

که در روابط فو

وام و جریمه تأخیر و  بردار  k 1از ضرایب مدل میباشد.
'
m

از آنجا که الگوهای الجیت از نوع الگوهای گسسته هستند ،در فرآیند برآورد ضرایب آنها از
لگییییاریتم تییییابع درسییییتنمایی اسییییتفاده میییییشییییود .بییییدین ترتیییییب براسییییاس  nمشییییاهده
)  (x 1 , y 1 ),...,(x n , y nمیتوان تابع درستنمایی زیر را ماکزیمم نمود
n

)7

) max  ln P (Y i  y i | x i ;  2 ,...,  m
i 1

152

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

مقدار پارامترهای برآورد شده بیرای الجییت ندگانیه هماننید الجییت معمیولی نمییتوانید بیه
صورت مستقیم برای متییرهیای توضییحی متنیاظر روی احتمیال انتخیاب بازپرداخیت  jام تفسییر
شوند .به عبارتی پارامترها در مدل الجیت ندگانه همیشه تفسیر مستقیم راحتی ندارنید .بیرای ایین
منظور از اثر نهایی متییرهای توضیحی استفاده میشود .اثر نهایی تحت تأثیر مقدار متیییر توضییحی
میباشد و برابر شیب منحنی مرتبط با تابع احتمال در شرایطی اسیت کیه سیایر متییرهیای توضییحی
ثابت نگه داشته شدهاند.
)8

J
) P (Y i  m | x
])  P (Y i  m | x )[  km    kj P (Y i  j | x
x k
j 1

و بدین ترتیب میتوان سایر مشتقات جزئی که بییانگر مییزان تأثیرگیذاری هیر ییک از متییرهیا
میباشد را محاسبه نمود.
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات ،مدل مورد استفاده مقالیه حاضیر بصیورت میدل
ریاضی در رابطه  9نشان داده میشود.
)9
که در آن متییر وابسته میباشد و شامل هار حالت مشکو الوصول ،معوقه ،سررسید نشده
و وصول بهموقع میباشد .ضرایب

، ، ، ،

بیانگر ضرایب متییرهای مستقل و میزان تأثیر

بر متییر وابسته میباشند .سایر متییرهای مدل فو در جدول شماره  ،1تعریف شدهاند.
جدول  -1تعاریف عملیاتی و متغیرهای مدل
شرح

متغیر

نوع متغیر

Loan

کمی

مبلغ وام پرداختی (میلیون ریال)

Rate

کمی

نرخ کارمزد تسهیالت اعطا شده (درصد)

Payment penalty

کمی

جریمه تأخیر

D ghest

کمی

فاصله اقساط وام

جامعه آماری مورد مطالعه ،کل وام گیرنیدگان حقیقیی بیا اعتبیارات خیرد از بانیک کشیاورزی
رودسر شعبه مهرگستر) واقع در استان گیدن میباشد .مطالبات به صیورت هیار حالیت سررسیید
نشده ،معو  ،مشکو الوصول و سررسید شده طبقهبندی شیدهانید .اطدعیات میورد نییاز از طرییق
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بررسی پروندههای وامگیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شده و حجم نمونه با اسیتفاده از
شده است که در کل اطدعیات  407پرونیده بیه عنیوان

روش نمونهگیری طبقهای متناسب مشخ

نمونه جمعآوری شده است .قبل از تخمین مدل الزم است که آمار توصیفی متییرها میورد بررسیی
قرار گیرد که نتایج آن در جدول  2گزارش شده است
جدول -2خالصهای از آمارهای متغیرهای مستقل
ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

تعداد مشاهدات

نام متغیر

4

1

0.9262122

1.862408

407

حالت

5

1

0.5714103

3.197044

406

نرخ کارمزد

5.00+e08

600000

4.55+e07

2.67+e07

407

اصل وام

132

7

16.42349

53.08845

407

دوره وام

1.49+e07

0

1765834

702492.8

407

جریمهتاخیر

در جدول فو  ،سطر اول بیانگر تعداد 4حالیت سررسیید نشیده ،معیو  ،مشیکو الوصیول و
سررسیدشده) را نشان میدهد که به صورت دقیقتر در جدول  3به صورت زیر گزارش شده است.
جدول -3خصوصیات آماری متغیرهای وابسته
جمع

درصد فراوانی

فراوانی

گروه

43.98
76.41
93.37
100.00

43.98
32.43
16.95
6.63

179
132
69
27

سررسید نشده
مشکوکالوصول
معوق
سررسید شده

100.00

407

کل

منبع :محاسبات تحقیق

نخستین مرحله در برآورد الجیت ندگانه تعیین یکی از گروههای وصیول مطالبیات بیه عنیوان
گروه پایه است تا احتمال انتخاب سایر گروهها نسبت به گیروه پاییه توسیط وامگیرنیدگان انیدازه-
گیری گردد .همانطور که عنوان شد به طور قراردادی مییتیوان گروهیی را کیه دارای بیی تیرین
فراوانی است به عنوان گروه پایه انتخاب کرد .مدل نهایی الجیت ندگانه برای تعیین عوامل میؤثر
بر بهبود مطالبات بانکی با روش حداکثر راستنمایی برآورد شده و نتیایج آن در جیدول  4گیزارش
شده است.
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جدول -4نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت چندگانه
][95% Conf. Interval

|P>|z

آماره Z

0/012

-2/51

ضریب

انحراف استاندارد
گروه پایه

-0/3264793

-2/637144

0/5894661

حالت
سررسید نشده

-1/481812

مشکوکالوصول
نرخ کارمزد

-1/31e-08

-3/98e-07

0/000

-7/41

4/25e-08

-2/93e-08

اصل وام

0/0394357

-0/0638342

0/643

-0/46

0/0263448

-0/0121992

دوره وام

0/0000172

0/0000119

0/000

10/69

1/36e-06

0/0000145

جریمه تأخیر

9/181159

-0/4648587

0/017

1/77

2/460764

4/35815

0/867

-0/17

_cons
معوق

0/575756

-0/683251

0/3211812

-0/0537475

نرخ کارمزد

-2/32e-07

-4/56e-08

0/000

-3/54

8/29e-09

-3/15e-07

اصل وام

-0/0369864

-0/1097854

0/000

-3/95

0/0185715

-0/0733859

دوره وام

9/91e-06

5/70e-06

0/000

7/28

1/07e-06

-7/80e-06

جریمه تأخیر

5/609378

0/5499976

0/017

2/39

0/650

-0/45

0/4454904

-0/7142002

1/290682

0/2958449

3/079688

-0/1343549

cons
سررسید شده
نرخ کارمزد

6/24e-09

-9/48e-09

0/686

-0/40

4/01e-09

-1/62e-09

اصل وام

0/0102204

-0/0364822

0/270

-1/10

0/0119142

0/0131309

دوره وام

8/17e-06

4/20e-06

0/000

6/10

1/01e-06

6/18e-06

جریمه تأخیر

1/745112

-3/122356

0/579

-0/55

1/241724

-0/6886221

_cons

مأخذ :نتایج تحقیق

در جدول فو گروه وامهای سررسید نشده به عنوان گروه پاییه در نظیر گرفتیه شیده اسیت .بیا
توجه به نتایج تخمین مدل و ضرایب متییرها در سیتون اول و آزمیون معنیاداری ضیرایب مییتیوان
نتیجه گرفت که متییرهای نرا کارمزد ،مبل وام پرداخت شده و میزان جریمیه تیأخیر در پرداخیت
اقساا در گروه وامهای مشکو الوصیول معنیادار بیودهانید؛ درحیالیکیه متیییر دوره وام در ایین
گروه ،معنادار نبوده است .عدوهبراین ،در گروه وامهیای معوقیه ،متییرهیای مییزان وام پرداختیی و
دوره وام و میزان جریمه تأخیر معنادار بودهاند ،درحالیکه متییر نرا کارمزد معنادار نبیوده اسیت و
نهایتا ،در گروه وامهای سررسید شده ،متییرهای نیرا کیارمزد وام ،مبلی وام پرداختیی و دوره وام
پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تأخیر معنادار بوده است.
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با توجه به منفی بودن ضرایب متییرهای نیرا کیارمزد و مییزان وام پرداخیت شیده بیه مشیتریان
بانک در گروه وامهای مشکو الوصول ،میتوان بیان کرد هر ه نرا کارمزد وامهیا و مییزان وام
پرداخت شده بیشتر باشد احتمال مشکو الوصول شدن وامها کمتر از سررسید نشیدن وامهاسیت.
همننین ،نتایج بیانگر این اسیت کیه هر یه مییزان وام پرداختیی و دوره وام پرداختیی بیشیتر باشید،
آنگاه احتمال معو شدن وامهای پرداختی نسبت به احتمال سررسید نشدن آنها کیاه

میییابید.

نتایج برای متییر نرا کارمزد بیانگر این است که هر ه نرا کارمزد بیشتر باشد احتمال مشیکو -
الوصول شدن وامها یا معو شدن آنها و یا سررسید شدن وامها نسبت به احتمیال سررسیید نشیدن
این وامها افزای

بیشتری مییابد .معیارهای خوبی برازش در جدول  5گزارش شده است.
جدول  -5آزمونهای نیکویی برازش

آماره آزمون

آزمون

آماره آزمون

آزمون

-181/653

Log-Lik Full Model

-204/094

Log-Lik Intercept only

49/32

)LR(5

358/964

)D (234

0/000

Prob>LR

0/454

McFadden’s Adj R2

0/631

McFadden’s R2

0/586

Cragg-Uhler (Nagelkerke) R2

0/623

ML (Cox-Snell) R2

0/585

Adj Count R2

0/637

Count R2

880/65

AIC*n

1/957

AIC

’BIC

-645/478

BIC

432/512

BIC used by Stata

-19/49
362/34

AIC used by Stata
مأخذ :نتایج تحقیق

در جدول  )5نتایج آزمون نسبت درستنمایی مدل نهایی برازش یافته در مقابل مدل صفر ،ارائیه
شده است .مقدار آماره کای دو برابر با  49/32است کیه بیا توجیه به مقدار احتمال به دسیت آمیده
در سطح معناداری  0/01فرض صفر رد میشود و میتیوان گفت عملکرد مدل نهایی بهتیر از میدل
صفر است.
1

ضرایب آمارههای  R2کاکس و اسنل  ،ناگلکر

2

3

و مک فادن برای میدل نهیایی برازشیافته

________________________________________________________________
1. Cox and Snell
2. Nagelkerke
3. McFadden
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نشان میدهند که الگیوی لوجیی ت فیو از نکیویی خیوبی برخیوردار اسییییت و متییرهیای مسیتقل
استفاده شده در الگو ،میزان باالیی از تیییرات مربیوا بیه متیییر وابسیییته را نشیییان مییدهنید .ایین
شاخ

ها ،تفسیری همانند ضریب تعیین در رگرسیون معمولی دارند ،یعنی قیدرت تبییین تییییرات

متییر وابسته را با متییرهای مستقل و کنترل نشان میدهند؛ به عبیارت دیگیر ،مییزان تعییین تییییرات
متییر وابسته با متییر مستقل با اضافهشدن تدریجی متییرها درحال افزای

است .معیار ارزیابی BIC

به مانند معیار ، AICنمایانگر میزان اطدعاتی است که توسط مدل از دسیت رفتیه اسیت و در نتیجیه
هر ه مقدار معیار ارزیابی  BICکو کتر باشد ،مدل میورد نظیر نسیبت بیه بقییه میدلهیا ،بهتیر و
مناسبتر است .برای دقت بیشتر در تفسیر نتایج در میدلهیای الجییت ییا پروبییت ندگانیه ،ارائیه
ضرایب نهایی متییرها ضروری است که نتایج آن در جدول  6آورده شده است.
جدول -6نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت چندگانه برای ضریب نهایی
سررسید شده

معوق

مشکوکالوصول

سررسید نشده

dy/dx
-0/0071247

dy/dx
0/0344884

dy/dx
-0/0280191

dy/dx
0/ 0005636

ضریب نهایی
نرخ کارمزد

-7/06e-04

-1/34e-04

-5/87e-04

-1/32e-05

اصل وام

0/0112381

-0/0122826

0/0008449

0/0001989

دوره وام

-3/46e-03

-2/31e-03

-1/45e-03

-2/92e-04

جریمه تأخیر

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به جدول فو می توان گفیت بیا افیزای

ییک درصید در مییزان نیرا کیارمزد وامهیا،

احتمال معو شدن و سررسید نشدن وامها به ترتیب به میزان  3/45درصد و  0/05درصد افزای
خواهد یافت .در اینجا الزم است به ارتباا بین مبانی نظری ،کنترل نرا بهره یا عرضه پول وارتبیاا
معوقات بانکی و وصول مطالبات با متییرنرا کارمزد بهره) از نتایج میدل تحقییق اشیاره گیردد .بیا
توجه به یافتههای مدل میتوان اظهار داشت که با باالرفتن نرا بهره کارمزد) وامها احتمیال معیو
شدن وصوالت بانک افرای

مییابد که این مطلب با نظریه مینسکی نزدیکی بیشتری دارد تا نظریه

مکینون و شاو دارد.
و همننین احتمال مشکو الوصول شدن و سررسید شدن بیه ترتییب بیه مییزان  2/8درصید و
 0/71درصد کاه

خواهد یافت .همننین میتوان گفت که با افزای

یک درصد در مییزان مبلی
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وامها ،احتمال سررسید شدن وام ها بیشیتر از احتمیال سررسیید نشیدن آنهاسیت و بیا افیزای

ییک

درصدی آن ،احتمال مشکو الوصول شدن وامها کمتر از احتمال معو شدن وامها خواهد بود.
گذشته از این ،نتایج بیانگر این است که با افزای

ییک درصیدی در مییزان دوره وام ،احتمیال

سررسید نشدن و مشکو الوصول وامها به میزان بسیار کمیی افیزای
شدن به میزان تقریبی  1/2درصد کاه
خواهد یافت .نهایتا با افزای

و در مقابیل احتمیال معیو

و همننین احتمیال سررسییدن وام بیه مییزان  1/1افیزای

یک درصد در میزان جریمه تأخیر ،نتیجه شگفتی که بیه وجیود میی-

آید این است که احتمال سررسید شدن وامها نسبت به معو شدن ،مشیکو الوصیول و سررسیید
نشدن به میزان بیشتری کاه

خواهد یافت که یکی از دالیل آن را میتوان در نیاتوانی کشیاورزان

در پرداخت اصل اقساا وام جستجو کرد.
 .5نتیجهگیری

ال

بین اقتصاددانان والراسی و کینیزی در میورد نقی

میالی در اقتصیاد یکیی از مهیمتیرین

مباحث در ساختار مسلط نظریههای اقتصاد خرد و کدن در دهیه ،1990کیه براسیاس نسیخه جدیید
تعادل عمومی والراسی بنا شده است ،محسوب میشود .مطابق نظر اقتصاددانان والراسی تسلط مالی
بر اقتصاد بیمعنی است و پول و مالییه بیه عنیوان متییرهیای اسیمی نقشیی برتیر بیر ترجیحیات نظیام
کاالیی و خدماتی ندارند؛ به عبارت دیگر هر مشکلی که بر نظام میالی وارد آیید آن را بایید تکانیه
برونزا قلمداد کرد؛ بنابراین هر نوع عملکردی که موجب افزای

بیدهی معوقیه بانیکهیا و بحیران

مالی شود را نیز باید به نظیام بیانکی نسیب ت داد و ایین نظیام را مقصیر خطیاب کیرد و نیه ضیعف و
ناکارآمدی نظام اقتصاد بازار را .مینسکی در نقد اقتصاد والراسی به این استدالل تمسک جست کیه
تجربه رکود بزرگ به اقتصادهای سرمایهداری جدید در دوره بعید از جنیگ جهیانی دوم ،درونزا
بودن بحران را آموخت که میبایست ریشه آن را در شکنندگی ساختارهای مالی جستجو کیرد .بیر
اساس استدالل او بحران مالی یک مقوله درونزا است .مینسکی راهحل بییثبیاتی میالی را کیه بیه
نظر او مشخصه ذاتی نظام بازار است ،رجوع به حکمیت عمومی ،قراردادها ،و ایجیاد نهادهیا اعیدم
کرد .درحالیکه بخ

مهمی از مطالعیات اقتصیاددانان و متخصصیان حیوزه بیانکی در دوره اخییر

قصور در بازپرداختهیای بیانکی بیه عوامیل درون سیازمانی نسیبت مییدهنید؛ بیه عبیارت دیگیر
ناکارآمدی بانکی و بحران مالی را در عملکرد نظام بانکی جستجو میکنند و نه در نظیام اقتصیادی
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و نهادها و ساختارهای اقتصاد ،و به ویژه رویه حکمیت عمومی.
در مورد تأثیرگذاری نرا بهره بر معوقات بانکی بین اقتصاددانان نیز اخیتدف نظیر وجیود دارد.
ارتباا بین اندازه و مبلی وام و جریمیه تیأخیر وام یکیی از یال برانگیزتیرین موضیوعات در بیین
نظریهپردازان حوزه وام و اعتبیارات بشیمار مییرود .ایین منطقیی بیه نظیر مییرسید کیه انیدازه وام
بزرگتر احتمال بازپرداخت را سختتر میکند و بنابراین باید معوقات و مشیکدت دیگیری را در
بازپرداخت وام انتظار داشت  . Chakraborty & Gupta )2017از طرف دیگری این استدالل نییز
وجود دارد که احتماال اندازه بزرگتر وام وقتیکه در "نقطه سر به سر" قرار گییرد قصیور کمتیری

در بازپرداختها مشاهده خواهد شد .به عبارت دیگر وام بیشتر مییتوانید سیرمایهگیذاری بیشیتر بیا
بازگشت سود بالقوه بیشتر را خلق کند که پی آمد آن کاه

در معوقات بانکی و ثبات نظام میالی

خواهد بود  .) 2012).Onyeagochaدر این راستا یافتههای میا و ) Ferdowsipur& et al(2013بیا
نتایج )2012).Onyeagochaهمخوانی ندارد.
دیگر نتایج بیانگر این است که در گروه وامهای مشیکو الوصیول ،متییرهیای نیرا کیارمزد،
مبل وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنیادار اسیت .عیدوهبیراین ،در گیروه وامهیای معوقیه،
متییرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و
معنادار بودهانید .نهایتیا ،در گیروه وام هیای سررسیید شیده ،متییرهیای نیرا کیارمزد وام ،مبلی وام
پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبیت و
معنادار بوده است؛ بنابراین نتایج تحقیق در مورد متییرهای وام پرداختی و تمدید وام کیه معنیادار و
اثر منفی بر بهبود وصول مطالبیات بانیک داشیته کیه از ایین حییث بیا مطالعیه Ferdowsipur& et

) al(2013همسو میباشد .دیگر یافتههای بیانگر وجود رابطیه مسیتقیم بیین نیرا بهیره کیارمزد) و
قصور در بازپرداخت وام های از یک طرف و متیییر تعیداد اقسیاا بیا بهبیود در پرداخیت مطالبیات
بانک از طرف دیگرمی باشید کیه بیه ترتییب بیا مطالعیه )Makorere ، Ashraghi & et al (2015

 )2014از یکسو و با مطالعه ) Ferdowsipur& et al(2013از سوی دیگر مطابقت دارد.
در پایان این بخ

الزم است به نکات کاربردی تحقیق ،در قالب پیشنهادها ،نیز اشاره شیود کیه

احتماال برای بانکهای استان گیدن ،به ویژه بانک کشاورزی ،و جهاد کشیاورزی و دیگیر نهادهیا
که در راستای سیاستگذاری در مورد تسهیدت بانک و توسعه روسیتایی گیام برمییدارنید ،مفیید
میباشد.
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پیشنهادها

[ ]1بخشی از اقتصاددانان و تعداد کمتری از مدیران و کارشناسان بانکی بر این باورنید کیه یکیی
از دالیل قصور در پرداختهای مطالبات بانکی ،به ویژه در بخ

کشاورزی ،باال بیودن نیرا

بهره میباشد .در ایران برخی از مطالعات در حوزه قصور در بازپرداخت وامها ،افیزای

نیرا

بهره را بیرای درمیان ایین معضیل پیشینهاد مییدهنید .تجربیه کشیور در اواخیر دهیه  1380در
واگذاری نرا بهره به مؤسسات مالی نشان داد که نهتنها رقابت بین بانکها در جهیت کیاه
نرا بهره را نداد بلکه به افزای

این نرا ،نیهتنهیا در ایین مؤسسیات و بازارهیای غیررسیمی

پولی ،بلکه در بانکها دولتی ازجمله بانک کشاورزی منجر شد .لذا پیشینهاد مییشیود بجیای
افزای

نراهای بهره بر تسهیدت بانک کشاورزی ضمانتهای ضروری و نظیارتهیای الزم

بر رفتار متقاضیان وام در قبل و بعد از وام بیشتر شود .از این طریق مییتیوان انتظیار داشیت تیا
وامهای پرداختی در محل مربوطه هزینه شود و درآمد کشاورزان باال رفته و بهبود در وصیول
مطالبات ایجاد گردد.
[ ]2معموال کشاورزان در پی آن هستند که درآمد و کسبوکار خود را رونق بخشند که این مهم
بدون سرمایهگذاری و افزای

بهرهوری کسبوکار خود میسر نیست .لذا توصیه میشود مبل

وام الزم جهت سرمایهگیذاری و بهبیود در بهیرهوری در بخی

کشیاورزی فیراهم گیردد تیا

درآمد باالتری برای کشاورزان حاصل آید که نتیجه آن قطعا بهبیود در بازپرداخیت مطالبیات
بانکی خواهد بود.
[ ]3همانطوری که نتایج نشان داد با افزای

تعیداد اقسیاا و انعطیافپیذیری در بازپرداخیت وام

میتوان کمک شایانی در روند بهبود وصول مطالبات صورت داد .لذا توصیه میشیود بیرای
کاه

معوقات فاصیله مناسیبی ،بیا توجیه بیه محیل ،بیرای پرداخیت اقسیاا از سیوی بانیک

کشاورزی اعمال گردد تا وامگیرندگان زمان مناسب جهت بازپرداخت اقسیاا خیود داشیته
باشند.
[ ]4جریمه تأخیر تأثیر معناداری بر بهبود در بازپرداخت اقساا کشاورزان از خود نشان نیداد ،لیذا
توصیه میگردد جریمه تأخیر ،به ویژه برای کشاورزان خیردهپیا حیذف گیردد ییا بیه حیداقل
ممکن کاه

یابد و بجای آن از گرفتن وثیقههای مطمئن و مؤثر استفاده شود.
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] جهت حمایت از بانک کشاورزی برای حرکت در جهت اجرای اهداف اساسنامه ای خیود و5[
تقویت این بانیک در راسیتای در دسیترس قیرار دادن وامهیای بیشیتر بیه کشیاورزان خیردهپیا
 به طوری که پردرآمدهای،کشاورزی حذف گردد

پیشنهاد میگردد معافیت مالیاتی از بخ

کشیاورزی بیی تیرین پرداخیت مالییاتی را داشیته باشیند و درآمید حاصیل از ایین

این بخ

 لیذا از.سیاست جهت تأمین مالی کشاورزان خردهپا در اختیار بانیک کشیاورزی قیرار بگییرد
کشاورزی قطعیا مییتیوان از
منجیر بیه رونیق و افیزای

طریق سیاستهای مالیاتی مناسب و حذف معافیت مالیاتی بخ
سرمایهگذاری در ایین بخی

یک طرف انتظار داشت که افزای

رشد تولیدات کشاورزی گردد و بهبیود در بازپرداخیتهیای وامهیا ایجیاد گیردد و از طیرف
.دیگر زمینه توسعه روستایی فراهم آید
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