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چکیده
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد .سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد آوری شده و
اعطای تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی جامعه نقش سازنده ای دارد .از
آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیالت اعطایی تشکیل شده ،هدف این پژوهش شناخت و بررسی
عواملی است که سبب معوق شدن تسهیالت گردیده است .از کل تسهیالت پرداخت شده به اشخاص حقیقی در بانک قوامین
استان خراسان شمالی که بین سالهای  90تا  95صورت گرفته است ،در مجموع تعداد  481فقره پرونده تسهیالتی در ردیف
تسهیالت غیرجاری ،بعنوان مطالب ات معوق بانک ،جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است که با توجه به جدول کرجسی و
مورگان ،تعداد  240فقره پرونده به عنوان حجم نمونه محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (منظم)،
انتخاب شدند .برای گردآوری داده های آماری مطابق چک لیست تنظیمی از اسناد و مدارک سازمانی بانک قوامین و برای
تحلیل آماری دادهها از آزمون های مربع کای ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،من-ویتنی و کراسکال والیس جهت آزمون فرضیه
ها استفاده شد .در نهایت یافته های این پژوهش حاکی از این است که در میان "عوامل مربوط به تسهیالت" ،تعداد اقساط
تسهیالت ،نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه و در مورد "عوامل مربوط به تسهیالت گیرنده" ،شغل فرد دریافت کننده ،عواملی می-
باشند که بر معوق شدن تسهیالت تأثیر دارند.
واژههای کلیدی :بانک ،مطالبات معوق ،تسهیالت ،تسهیالت گیرنده ،تسهیالت غیرجاری.
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 -1مقدمه
وظیفه سیستم های بانکی از یک طرف جذب و جلب سرمایه های سرگردان جامعه و از طرف دیگر بکارگیری آنها در
فعالیت های مولد اقتصادی درجامعه می باشد .توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه
گذاری مناسب اقتصادی بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی است (رضایی.)1376 ،
از آنجا که سیر فزاینده حجم مطالبات معوق در چند سال اخیر و در نتیجه بلوکه شدن میزان زیادی از منابع بانکها،
کاهش سرعت گردش منابع را در پی داشته و عمالً برنامهریزی دقیق و صحیح برای مصرف بهینه آن را ناممکن ساخته است
لذا رفع این عارضه یعنی کاهش اقالم معوق و افزایش سرعت چرخش منابع همواره یکی از مهم ترین چالشهای فرارو و یکی از
دغدغههای اصلی بانکها بوده به طوری که درمان این بیماری در قالب آزمون طرحهای ضربتی و برنامه های عملیاتی مختلف از
مدتها قبل در دستور کار مدیران و مسؤولین ذیربط سیستم بانکی قرار داشته و کماکان در دست بررسی و چاره اندیشی است
لیکن از آنجا که مجموعه بررسی ها ،مطالعات و اقدامات انجام شده در این خصوص تاکنون ،عمدتاً نوعی آسیب شناسی،
شناسایی ریسکهای عملیات بانکی و یا شناسایی مکانیزمهای پوشش ریسکهای اعتباری و به بیان دیگر نسخه هایی برای
پیشگیری و ناظر بر آینده بوده و راهی برای درمان بیماری فعلی پیش رو قرار نمیدهد (بدرطالعی.)1391 ،
بر همین اساس سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیتهای
اقتصادی و بهبود آن می گردد .در مجموع می توان گفت ،مهمترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به
بخشهای مختلف جامعه است .در این روند اقتصادی ،بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای
تسهیالت نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد ولی بعلت عدم باز پرداخت اقساط
تعدادی از تسهیالت مطالبات معوق به یک رقم قابل توجه در سیستم بانکی تبدیل شده است .زیرا تسهیالت پرداخت شده
بطور کامل از سوی وام گیرندگان پرداخت نشده و همواره قسمتی از مطالبات به حیطه وصول در نمی آید .این مسئله باعث
گردیده که بانک ها قسمتی از منابع در دسترس خود را از دست بدهند ،و در ارائه تسهیالت به متقاضیان با مشکل روبرو شوند.
لذا باید با تغییر روش های اجرائی و اعمال روش های مناسب ترتیبی اتخاذ گردد ،تا نسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری
حاصل و از معوق شدن منابع بانکی جلوگیری شود (کرمی و همکاران.)1387 ،
مساله مطالبات معوق 1شبکه بانکی کشور و آسیب هایی که از این ناحیه ،اقتصاد کشور را تهدید مینماید و با عنایت به
تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به حل این مسأله ،نیاز است تا این مهم بصورت دقیق و
علمی بررسی و ب ا اتخاذ رویکردهای کاربردی و فراگیر در راستای حل آن اقدامات عملی انجام پذیرد.
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 .مطالبات در نظام بانکی بشرح ذیل تقسیم بندی می گردند:

(طبق بخشنامه شماره / 12/14/1ب ر مورخه  85/12/20بانک مرکزی تحت عنوان طبقه بندی داراییها و نحوه محاسبه ذخیره مطالبه های بانکها و
مؤسسه های اعتباری):
.به مطالباتی که از سررسید آنها بیش از دو ماه نگذشته باشد مطالبات جاری گویند :الف  -مطالبات جاری
که خود شامل مطالبات سررسید گذشته،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده است :.ب -مطالبات غیر جاری
.به مطالباتی که بیشتر از  2ماه و کمتر از  6ماه از سررسید آنها گذشته باشد مطالبات سررسید گذشته گویند :مطالبات سررسید گذشته
.به مطالباتی که بیشتر از  6ماه و کمتر از  18ماه از سررسید آنها گذشته باشد مطالبات معوق گویند :مطالبات معوق
 .به مطالباتی که بیشتر از 18ماه از سررسید آنها گذشته باشد مطالبات مشکوک الوصول گفته می شود:مطالبات مشکوک الوصول
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از آنجایی که سهم شایان توجه داراییهای بانک ،از وامها و تسهیالت اعطایی تشکیل شده و درآمد آنها نیز از محل بهره آن
می باشد ،شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند ،ضروریست .وجود مطالبات معوق بانکی تأثیرات منفی در
چرخه منابع و مصارف بانک می گذارد ،بطوریکه از منظر داخلی؛ هزینههای عملیاتی ،راندمان کاری ،سودآوری ،میزان خدمت
به مشتریان و سایر شاخص های کیفی و از منظر بیرونی نیز موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور ،عدم اختصاص
ب موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت ،عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت که این
انباشته شدن مطالبات ،نظام بانکی را که بانک قوامین نیز از آن مستثنی نیست ،با چالش مواجه خواهد ساخت (مسعودی،
.)1387
نسبت مطالبات معوق ،برابر اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،در حال حاضر حدود  %11میباشد که بایستی با مهار
نسبی معضل افزایش لجام گسیخته این مطالبات و جهت خروج از فضای رکود فراگیر در کسب و کار و اتخاذ تدابیر و برنامه-
ریزیهای دقیق و اصالح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی این میزان به  % 5کاهش یابد2.
لذا در نظر است با بررسی دقیق در سوابق و پروندههای مطالباتی (شعب بانک قوامین استان خراسان شمالی) که در ردیف
مطالبات معوق قرار گرفتهاند ،هر یک از عوامل و مؤلفههایی که در ایجاد یا افزایش آن ،نقش داشته اند را احصاء و شناسایی
نموده تا بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش و با بهره گیری از اراده و اهتمام مسئولین و ظرفیتهای موجود ،گامهای مؤثری
در زمینه کمک به حل این پدیده انجام گیرد .بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی باعث افزایش
مطالبات معوق در بانک قوامین می شود؟
 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2-1شناسایی مطالبات معوق
 -1-1-2-1مطالبات معوق و استانداردهای موجود
در واژه شناسی مطالبات معوق« ،طلب» که در برابر تعهد معوق مشتری محسوب می شود به معنای خواستن و «معوق» به
معنای به تاخیر افتاده ی ا عقب افتاده است .عرف بانکداری ،مطالبات به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیالت اعطایی و
معامالت و خدمات انجام شده گفته می شود ،که بنا بر دوره های زمانی به انواع گوناگونی مانند مطالبات سررسید گذشته،
معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده ( وصول نشدنی) دسته بندی می شوند.
در اصول  8و  9کمیته نظارت بر اصول نظارتی بانکی موثر ،به موضوع ریسک اعتباری و دارایی های مسئله دار اشاره کرده
و اعالم می کند ،ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک وام بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تاخیر در پرداخت
اقساط وام  ،که در هر صورت ،ارزش کنونی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش می یابد.
تعاریف و استاندارد های تشخیص بین وام خوب و بد در کشورهای مختلف متفاوت است .برخی کشور ها از معیارهای کمی
استفاده بیشتری می نمایند و شمار روز هایی را که بازپرداخت مطالبات به تعویق می افتد ،پایه قرار می دهند؛ و شماری کشور
ها نیز از معیارهای کیفی استفاده می کنند؛ مانند پیش بینی وضع آتی مالی و یا کسبی بدهکار ،شیوه مدیریت وی و یا
تغییرات مدیران بنگاه اقتصادی یا شماری کشورها مانند انگلیس و آلمان استاندارد مشخصی را در این رابطه به بانک های خود
تکلیف نکرده اند(پورمتین و جمشیدی.)24 :1395 ،
به مطالباتی گفته می شود که فارغ از تاریخ سررسید به دالیل مختلف از قبیل فوت ،ورشکستگی بدهکار و یا دالیل دیگر قابل  :مطالبات سوخت شده
وصول نباشد و طبق ضوابط مربوط به مطالبات به عنوان مطالبات سوخت شده در نظر گرفته می شود.
 .2بخشنامه صادره بانک مرکزی بشماره  95/330319م مورخه 95/10/18

3

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال سوم ،شماره  ،8بهار 1400

 -2-1-2-1طبقه بندی مطالبات ( دارایی ها)
به موجب نامه ی شماره ی  175208مورخ  1388/8/18اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی مستند بر آیین نامه ی
شماره ی /153965ت 41498مورخ  1388/8/2هیئت محترم وزیران طبقه ی دارایی های شبکه ی بانکی از  3دسته ی
جاری ،سررسید گذشته و معوق به چهار دسته ی جاری ،سررسید گذشته ،معوق ومشکوک الوصول تغییر داده شد.
به موجب دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ،تسهیالت اعتایی با توجه به کیفیت به چهار دسته به شرح زیر ،طبقه بندی
می شود .کیفیت هر فقره تسهیالت بر پایه ی سه عامل ز مان ،وضعیت مالی مشتری بر پایه ی اطالعات مالی مشتری از جمله
صورت های مالی حسابرسی شده ،رتبه بندی مشتری ،صنعت یا رشته ی فعالیت ذی ربط ،کیفی بوده و تراز باالیی از اطالعات
کارشناسی را می طلبد و الزم است در سطح هر موسسه اعتباری ،کمیته هایی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی این وظیفه را به
عهده گیرند و با توجه به اطالعات موجود ،تسهیالت با اهمیت را از این منظر مورد سنجش قرار دهند(پورمتین و جمشیدی،
.)25 :1395
 )1طبقه جاری
آ) پرداخت اصل و سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثرتا دو ماه از سررسید آن
گذشته باشد.
ب) مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخص های مالی مانند سودآوری و
نقدینگی ،بیانگر آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت خود با مشکل مواجه نخواهد شد.
پ) چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصوالت و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات
الزم برخوردار است(همان.)25 ،
 )2طبقه سررسید گذشته
آ) از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیالت و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است ،ولی تاخیر در
بازپرداخت هنوز از شش ماه بیشتر نشده است .در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود.
ب) شاخص های مالی مشتری مانند سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است .اما تجزیه و تحلیل کارکرد
و وضعیت مالی ،احتمال تاخیر در بازپرداخت تسهیالت مشتری را در آینده نشان می دهد.
پ) صنعت یا رشته فعال یت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار به نسبت پایداری برخوردار است همان.)25 ،
 )3طبقه معوق
آ) اصل و سود تسهیالتی که بیش از شش ماه و کمتر از هیجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط
سپری شده است و مشتری هنوز برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری اقدامی نکرده است ،در این صورت ،مانده سررسید
شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود.
ب) وضعیت مالی مشتری بر پایه ی شاخص های معین کننده ،در موقعیت مناسب قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت
مالی وی هاکی از آن است که مشتری احتماال توان ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر را ندارد.
پ) رشد فعالیت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصوالت آن محدود و بی ثبات است(همان.)26 ،
 )4طبقه ی مشکوک الوصول
آ) کل اصل و سود تسهیالتی که بیش از  18ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن ها سپری شده است و
مشتری هنوز به بازپرداخت بدهی خود اقدام نکرده است.
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ب) شاخص های مالی مشتری مانند سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری است و تجزیه و تحلیل
کارکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای همه ی تعهدات مشتری است.
نکته :در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل «بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده» و «بدهکاران بابت
ضمانت نامه های ضبط شده ی پرداخت شده » حداکثر طی مدت دوماه به حیطه ی وصول درنیاید مطالبات مذکور به طور
مستقیم به طبقه ی مشکوک الوصول منتقل می گردد.
معیار طبقه بندی دارایی ها در طبقه های سررسی د گذشته ،معوق و یا مشکوک الوصول ضعیف ترین شاخص ارزیابی اشاره
شده در آن طبقه است.
آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دالیل مشخص مانند ورشکستگی و یا علل دیگر
قابل وصول نباشد ،با تصویب مدیریت موسسه ی اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حساب ها خارج می شود.
اما اگر به هر دلیلی مقرر گردید ،مانده ی تسهیالت مذکور در حساب موسسه های اعتباری باقی بماند ،ضروری است مانده ی
مذکور در طبقه ی مشکوک الوصول منظور گردد(پورمتین و جمشیدی.)26 :1395 ،
 -2-2-1انواع مطالبات معوق
مطالبات سررسید گذشته
.1
کلیه دیونی که سررسید آنها رسیده ولی در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده است(هدایتی و همکاران:1391 ،
.)134
مطالبات معوق تسهیالت
.2
دیونی که تمام یا قسمتی از آنها وصول نشده و باید اقدامات قانونی و اجرایی انجام گردد.
مطالبات مشکوک الوصول
.3
این حساب عمدتاً به آندسته از مطالباتی است که بصورت الوصول مدتها در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و وصول آن
مشکوک به نظر میرسد و نهایتاً به سرفصل مطالبات مشکوک الوصل منتقل میگردد.
اسناد و بروات واخواست شده
.4
مانده این حساب نشاندهنده کلیه وجوهی است که مربوط به سفته ها و بروات پشتوانه تعهداتی و ریالی مشتریان بوده و لی
به علت عدم پرداخت و سررسید منجر به واخواست گردیده است .این شامل بروات و سفته های نزولی در بانکداری تقدیم و یا
خرید دین در بانکداری نوین میباشد.
بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده
.5
مانده این حساب نشاندهنده کلیه وجو هی است که مربوط به ضمانتنامه های ارزی و ریالی به مضمون له پرداخت شده ولی
از مضمون عنه دریافت نشده و اقدامات قانونی جهت وصول طلب بانک آغاز گردیده است.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
.6
موجودی آن نشان میدهد که بانک چه میزان از اعتبارات اسنادی گشایش یافته را پرداخت نموده و مشتریان نسبت به
واریز این تعهدات اقدام ننموده اند.
مطالبات سوخت شده(وصول نشدنی)
.7
به هزینه بردن آندسته از مطالباتی است که تمام مراحل پیگیری و اقدامات قضایی را گذرانده و هیچگونه امیدی به وصل
آن نیست و تصمیم گیری در مورد به هزینه بردند اینگونه مطالبات فقط با مراجع ذیصالح بانک مجاز میباشد.
وجه التزام
.8
کلیه وجوهی است که مشتریان باید به علت قصور در ایفای تعهد خود در قبال تسهیالت یا مطالبات غیر تسهیالتی شامل
جریمه تأخیر یا خسارت عدم ایفای تعهد به بانک بپردازد.
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هزینه دیوانی( اجرائی)
.9
مانده کلی ه هزینه هایی است که بانک برای انجام اقدامات قانونی جهت وصول طلب با الزام به انجام تعهد طبق تعرفه
پرداخت مینماید.
بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار ،بانکها موظف شده اند در مقاطع مختلف زمانی با مدیران مذاکره قانونی
انجام دهند بر حسب نوع وثیقه دری افتی نوع اقدام متفاوت است ،مثالً در مورد سفته عمل واخواست به نام متعهد یا ضامن
انجام می گیرد ،و یا در مورد وثیقه ملکی در مرحله اول اخطار دفتر خانه ای صادر میشود و در مورد قراردادها نظر به اینکه
کلیه قراردادها جزء اسناد الزم االجرا هستند ،از طریق اجرائیه و در مراحل بعدی نسبت به توقیف و تأمین و هراج اموال اقدام
میگردد(هدایتی و همکاران.)134 :1391 ،
جدول ( : ) 1-1جدول زمانبندی انتقال بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب تسهیالت اعطائی برای بانکها
حداکثر مدت زمان انتقال از
حساب تسهیالت جاری به
حساب مطالبات سررسید
گذشته

حداکثر مدت زمان انتقال از
حساب مطالبات سررسید
گذشته به حساب مطالبات
معوق

سال)3

 1ماه

 5ماه

تسهیالت میان مدت(باز پرداخت بین  1تا  5سال)

 1ماه

 11ماه

 1ماه

 19ماه

تسهیالت اعصای مسکن

 6ماه

 14ماه

مطالبات به ارز

 3ماه

 3ماه

ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی پرداخت شده

-

 1ماه

سفته های ریالی ناشی از خرید دین منقض شده

 10روز

 5ماه

تسهیالت اعطائی بر حسب نوع قرارداد

تسهیالت کوتاه مدت (بازپرداخت کمتر از 1
تسهیالت بلند مدت( بیش از 5

سال)4

(منبع :هدایتی و همکاران)1391 ،
 -3-2-1پیشگیری از ایجاد اقساط معوق
نظام بانکی کشور در بخش تخصیص منابع بر چهار پایه اساسی و مهم -"1قابلیت اعتماد و اطمینان-2قابلیت وصالحیت
فنی -3ظرفیت مالی وکشش اعتباری -4وثیقه یا تا مین اعتبار استوار است .این نظام اعتباری را اگر در کنار نظام سپرده گذاری
(تجهیز منابع)بانک ها بر( رابطه دا نش ومدیون در قرض الحسنه وسرمایه گذاری ها ) که بر پایه صحت معامله و مشروعیت
جهت آن ونقش محوری امین وکیل برای بانک ها وپایبندی بر عقود وقرار دادها استوار است قرار دهیم .آنگاه به راهکارهای
اصولی پیشگیری از ایجاد اقساط معوق پی خواهیم برد .تجربیات نشان می دهد که در تخصیص منابع نظام بانکی آنجا که
وجوه به فعالیت واقعی اقتصادی تزریق گردیده منجر به مطالبات معوق نشده است .حتی اگر مطالبات سررسید شده باشد نیز
دراینگونه تعیین تکلیف شده و منافع بانک آبروی کارگزاران نظام بانکی وسرمایه گذاری سرمایه گذاران طرحها وفعالیتها به
خطر نیافته است"(ربیع زاده.)7 :1389،

3

. short- term loan

4

. long- term loan
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 )1نقش محوری مسئولین شعب در پیشگیری وکاهش اقساط معوق
در راهکارهای اعالم شده کمیته اصالح رفتار سیستم بانکی که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در جراید
منتشر گردید ،به پی گیری وصول مطالبات از طریق مذاکره ،مساعت ،استمهال و یا اقدامات قانونی وحقوقی تاکید ومسئولیت
کار متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها شده است"  .اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در درون سازمان بانک
ها مسئولین شعبه که بارسنگین مطالبات متوجه آنان است نقش محوری وکلیدی دارند .بنابر این دقت در انتخاب مسئولین
شعب از مهمترین و سرنوشت سازترین راهکارهای پیشگیری از ایجاد اقساط معوق و همچنین از مهمترین ابزارهای وصول آن
می باشد " .در این ارتباط باید هم ارشدیت و هم صالحیت افراد را درشناسایی ،انتخاب وسپردن مسئولیت سنگین امانت های
مردم مورد توجه قرار گیرد"( همان .)8 :حضرت علی (ع) به مالک اشتر می فرماید ":برای هرکاری از کارهای اجتمایی،
سیاسی ،اقتصادی خود مدیر ورئیسی را برگزین که دارای دو ویژگی باشد .ا -بزرگی وعظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد-2
زیادی کار و تراکم او را پریشان ورنجور ننماید"(ربیع زاده.)7 :1389،
 )2نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق
در پیگیری وصول مطالبات ،وقت و مدیریت زمان نقش مهمی برعهده دارد بدهکارانی که نمی خواهند (نه کسانی که نمی
توانند) بدهی خود را به بانک ها تسویه کنند .بخوبی مدیریت زمان را در مقابله با اقدامات بانک ها می شناسند .با تفاوت نرخ
بهره در بازار غیر متشکل پولی یا رسمی نرخ سود بانک ها آشنایند .تورم وارزش زمانی پول را می فهمند و محاسبه گر هستند
ومی دانند که حتی اگر جریمه تاخیر نیز به اصل بدهی وسود آنان اضافه شود باز هم سر بانک ها کاله رفته است .لذا بانکداران
باید در مواجه شدن با اینگونه افراد فرصت طلب زمان را از دست ندهند ،و از دهها را هکاری که برای وصول مطالبات وجود
دارد استفاده نمایند .حضرت علی(ع) می فرمایند ":ای مالک کار هر روز را همان روز انجام بده چون برای هر روز کاری
مخصوص است"(تقوی و همکاران.)15 :1392،
 )3نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق
سعه صدر را ابزار مدیریت نامیده اند حوصله ،صبر رمز موفقیت مسئولین شعب در پی گیری ووصول مطالبات است یک
مذاکره علمی وفنی همراه باشنیدن (باگوش کردن تفاوت دارد) دقیق سخنان بدهکار و بررسی کامل راهکارهای پیشنهادی آنان
از دهها اقدام دی گر در وصول مطالبات بانک موفق تر خواهد بود .برخی از کارکنان مسئول در بانک هنگامی که بدهکار
پیشنهادی در رفع مشکل مطالبات معوق می دهد گویی کفر می شنوند ،و بدلیل عدم مطابقت پیشنهاد بدهکار با مقررات
وضوابط بانکی برآشفته شده وبنای مذاکره را بر هم زده واغلب کار به تهدید و ناراحتی و خروج بدهکار از دسترس بانک می
شود .اما باید به این نکته ظریف توجه کنیم که بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابط درگذشته وجود نداشته و خارج از ضوابط
و مقررات شناخته می شدند با ارائه پیشنهادهای افراد ،بسیاری از ناممکن ها ممکن شده و در غالب قوانین و مقررات و ضوابط
درآمده اند و بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابط نیز بعلت ناکارآمدی ،ضعف وخشکی تغییر کرده و یا از بین رفته اند .مسئله
آشکار و به روز این موضوع ،بحث تعیین تکلیف بخشی از مطالبات معوق با اعطای تسهیالت جدید است.
 -3پیشینه تحقیق
 .1تاری حیدری و همکاران ( )1390اثر شاخصهای کالن اقتصادی بر مطالبه های معوق بانکها را مورد بررسی قراردادند.
بدین ترتیب آنها به بررسی اثر شوکهای کالن اقتصادی بر روی مطالبه های معوق بانکها در دوره زمانی  1379لغایت
 1387پرداختند .برای این منظور در وهله اول از نمونه رویکرد خود بازگشتی با وقفههای توزیعی ( )ADL5استفاده
کردند .طبق نمونه های برازش شده ،تأثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاستهای پولی و مالی نظیر تورم،
5

. Autoregressive Distributed Lags
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رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیالت به ترتیب -به وجود میآید -دارای بیشترین
تأثیرها بر روی مطالبه های معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کالن اقتصادی هستند.
 .2ابوالحسنی ( ) 1389به بررسی روند نسبت مطالبه های غیر جاری ارزی در بانک توسعه صادرات ایران در فاصله سالهای
 1388 - 1383و با تاکید بر عوامل درون سازمانی و برونسازمانی پرداخته است .ایشان به بررسی اثر تحریمهای بانکی و
نوسان های برخی متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبه های معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران پرداخته و رابطه منفی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی ارز و عدم رابطه معنیدار بین برخی متغیرها نظیر تورم ،حجم تسهیالت
اعطایی و اندازه بانک با نسبت مطالبه های غیر جاری را برآورد نموده است.
 .3هاشمینودهی ،میر مجتبی ( )1377به بررسی علل ایجاد مطالبه های معوق و سررسید گذشته بانک مسکن طی دوره
 1365لغایت  1376پرداختهاند .در این تحقیق مواردی همچون درست عمل نکردن بانکها در اعطای تسهیالت به
متقاضیان ،عدم بررسی صحیح صالحیت متقاضیان ،عدم نظارت بر تسهیالت اعطائی و برخی فاکتورهای اقتصادی نظیر:
تورم ،تفاوت نرخ سود تسهیالت اعطایی و نرخ بهره بازار و  ...را به عنوان عوامل افزایش نسبت مطالبه های غیر جاری
ارزیابی نموده است .ایشان با استفاده از روش کتابخانهای و پرسشنامهای کلیه شعب تحت پوش مناطق را در یک دوره
 12ساله بررسی نموده و با استفاده از همبستگی و رگرسیون فرضیههای :الف توسعه سیستم اجرایی بانک مسکن
متناسب با توسعه شبکه آن نبوده است در نتیجه نسبت مطالبه های غیر جاری افزایش یافته است و ب :واقعیتهای
اقتصادی جامعه نظیر تورم ،تفاوت نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ بهره بازار منجر به تأخیر در پرداختهای مشتریان به
بانک گردیده است را مورد آزمون قرار داده و اثبات نموده است.
 .4لوزیس و همکاران )2011(6تأثیر عوامل اقتصاد کالن و عوامل مختص بانکی بر نسبت مطالبات غیر جاری در بین انواع
مختلف وام (مصرفی -تجاری –مسکن) دربانکهای یونان رامورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان دادکه نسبت مطالبه
های معوق به کل تسهیالت اعطایی ( 7) NPLsبانک با رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی داشته و  NPLsوامهای
تجاری قویترین تأثیر و وامهای مسکن کمترین تأثیر را از GDP8میگیرند ،درحالیکه نرخ بیکاری ،نرخ سود واقعی و
میزان تسهیالت اعطایی دارای تأثیرهای مثبت بر نسبت مطالبه های غیر جاری بانکها میباشند .همچنین کیفیت
مدیریت به عنوان عامل مختص بانکی دارای تأثیر منفی بر نسبت  NPLsمیباشد.
 .5راینهارت و روگوف )2010(9در بررسی و ارزیابی ساختار ریسک ترازنامه بانکها ،دریافتند که یکی از عواملیکه به میزان
بسیار زیادی مورد توجه قرار میگیرد کیفیت تسهیالت اعطایی است .این امر می تواند در ارزیابی و رتبهبندی بانکها
توسط مؤسسه های داخلی و بینالمللی مالک عمل قرار بگیرد .همچنین عوامل تعیینکننده ریسک اعتباری واقعی ،یکی
از موضوع های بسیار مهم برای مقام های نظارتی در ارتباط باثبات مالی و مدیریت بانک است.
آنها ضمن بررسی این موضوع که افزایش مطالبه های غیر جاری میتواند به عنوان نشانهای از شروع بحران بانکی
باشد به این نتیجه رسیدند :در صورتی که بانکها نتوانند مطالبات غیر جاری خود را از حد معینی پایینتر نگهدارند ،در
ارائه تسهیالت بانکی با مشکل روبرو شده و ثبات سیستم بانکی با تهدید مواجه خواهد شد.

6

. Louzis

7

. Non-performing Loan

8

. Gross Domestic product

9

. Reinhart & Rogueff
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 .6تارون خمرج )2009(10با استفاده از  Panel Datasetبا مطالعه بر روی تعدادی از بانکهای کشور گوانا ،به بررسی
عوامل تأثیرگذار بر روی مطالبه های معوق در بانکهای مورد بحث پرداخت و به این نتیجه رسید که افزایش تورم رابطه
مستقیم و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تسهیالت اعطایی رابطه منفی با حجم مطالبه های معوق بانک
دارند.
 .7هیپولیته فوفک ) 2005(11موضوع تسهیالت معوق را در تعدادی از کشورهای آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار داده
است .او با استفاده از روشهای آماری و استفاده از  Panel Dataارتباط معناداری بین رشد اقتصادی ،تقویت ارزش
واقعی پول ،نرخ بهره واقعی ،نرخ بهره بین بانکی و برخی عوامل اقتصادی دیگر یافته است .ایشان دریافتند با افزایش تولید
ناخالص داخلی و با باالتر رفتن درآمد سرانه مردم ،حجم مطالبه های معوق بانکها کاهش خواهد یافت .همچنین نرخ
واقعی بهره و تورم هرچند در حجم کم هم بر مطالبه های معوق تأثیرگذار است اما به مراتب در مقایسه با رشد GDP
تأثیر کمتری دارد.
به طورخالصه با بررسی کشورهای افریقای جنوبی به این نتیجه رسیدکه بحرانهای اقتصادی اثر فزاینده وافزایش تولید
ناخالص داخلی اثرکاهنده برنسبت مطالبات غیرجاری بانک دارد .نرخ واقعی بهره و تورم نیز اثر فزاینده بر نسبت مطالبه
های غیر جاری دارد ،ولی میزان تأثیر آن در مقایسه با تغییر رشد ناخالص داخلی کمتر است..
 .8بابوکک وجانکر )2005(12با استفاده از دادههای ماهانه بخش بانکداری کشور چک ( 1993تا  ،)2005از نمونه جامع
بدون قید VAR13برای اندازهگیری تأثیر شوک اقتصادی بر روی کیفیت وامها استفاده نمودند .نسبت تسهیالت معوق
به کل تسهیالت به عنوان شاخصی برای کیفیت وامها مد نظر قرار گرفت .طبق نمونه برازش شده ،روابط قوی میان
کیفیت وامها و برخی متغیرهای اقتصادی بر اساس تابع عکسالعمل آنی تأیید شد .متغیرهایی نظیر بیکاری ،شاخص
 ،)CPI14تورم و شوک های ریسک اعتباری ،باعث افزایش و نرخ ارز حقیقی و مطابق با نظریه ،باعث
قیمت مصرفکننده (
کاهش مطالبه های معوق میشدند.

 -4فرضیهها تحقیق
 -1-4-1فرضیه اصلی تحقیق
-

عوامل مختلفی بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد.

 -2-4-1فرضیههای جزئی تحقیق
-

عواملی از تسهیالت بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد.
عواملی از تسهیالت گیرنده بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد.

10

. Taroon Khemraj

11

. Hippolyte Fofack

12

. Baboucek & Jancar

13

. Variable

14

. Consumer Price Index
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 -5روش شناسی پژوهش
این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی بوده و بر حسب نحوه گرد آوری داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی میی باشید .بیه ایین
دلیل کاربردی است که استفاده از نتایج طرح برای کاهش معوق شدن مطالبات و افیزایش بهیره وری در شیعب بانیک قیوامین
استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار میگیرد .توصیفی از آن جهت است که یافتهها به همان صورت کیه جمیعآوری شیده
اند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند .از آنجا که اطالعات توسط یک نمونه به روش منظم و استاندارد مورد اسیتفاده
قرار میگیرد ،بعد پیمایشی این بررسی نیز مشخص گردیده است.
در این پژوهش به استناد نظام اطالعات واحد حقوقی سرپرستی بانک قوامین استان خراسان شمالی(جامعه مورد مطالعه
تحقیق حاضر) و مطابق آیین نامه طبقه بندی داراییها در نظام بانکی ،از مجموع تسهیالت پرداخت شده به اشخاص حقیقی
بین سالهای  90تا  ،95تعداد  481فقره پرونده تسهیالتی در ردیف مطالبات معوق بانک قرار گرفته است که این تعداد پرونده،
بعنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است .نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان که
بایستی حداقل تعداد  214فقره پرونده ،به عنوان حجم نمونه انتخاب شود ،به لحاظ روش نمونه گیری تصادفی
سیستماتیک(منظم) ،تعداد  240فقره پرونده ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است .برای گردآوری اطالعات و مبانی نظری
پژوهش از روش کتابخانهای و پایگاه های اینترنتی و برای گردآوری داده های آماری مطابق چک لیست تنظیمی از اسناد و
مدارک سازمانی بانک قوامین استان خراسان شمالی استفاده شده است .همچنین برای تحلیل آماری دادهها ،از فنون آمار
استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون های مربع کای ،ضریب همبستگی
اسپیرمن ،من-ویتنی و کراسکال والیس جهت آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزار  SPSS.V.22استفاده شد.
 -6یافته ها
 1-6-1فرضیه جزئی اول
"عواملی از تسهیالت بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد"
برای برای پاسخ به فرضیه جزئی نخست ،مشخصه هایی از تسهیالت که احتمال دارد روی معوق شدن تأثیر داشته باشند،
در نظر گرفته شده است که عبارتند از :نوع عقد ،نوع وثیقه ،شغل ضامن ،مبلغ ،تعداد اقساط و نرخ سود .برخی از این متغیرها
اسمی می باشند (نوع عقد ،نوع وثیقه ،شغ ل ضامن) بنابراین باید تفاوت تعداد اقساط معوق در هر یک از دسته ها معین شود.
در مورد مابقی نیز باید از همبستگی بهره برداری کرد.

 نوع عقد
با توجه به نرمال نبودن تعداد مطالبات معوق ،از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس که برای مقایسه مقدار یک متغیر
فاصله ای غیرنرمال در چند گروه بکار می رود استفاده شده است .نتایج در جدول  2-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-2آزمون کروسکال-والیس در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب نوع عقد
عقود

تعداد

میانگین رتبه ای

مشارکت مدنی

124

62.50

مرابحه

19

134.000

10

آماره

درجه

سطح معنی

مربع کا

آزادی

داری

239.00

6

0.000
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فروش اقساطی

22

154.50

قرض الحسنه ازدواج

8

169.50

خرید کاالی با دوام ایرانی

23

185.00

تکلیفی ناجا

22

207.50

تکلیفی سایر

22

229.50

در جدول  ،2-1با توجه به کوچکتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط با توجه به نوع
تسهیالت وجود دارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد نوع تسهیالت تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق دارد و با توجه به
میانگین رتبه ای ،بیشترین معوقات مربوط نوع عقد قراداد تکلیفی سایر می باشد.
 نوع وثیقه
در این مورد نیز از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده شده است .نتایج در جدول  3-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-3آزمون کروسکال-والیس در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب نوع وثیقه
میانگین

وثایق

تعداد

اسناد تجاری

237

119.00

سپرده

3

239.00

رتبه ای

سطح معنی

آماره
Z

داری

-15.46

0.000

در جدول  ،3-1با توجه به کوچکتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط با توجه به نوع
وثیقه وجود دارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد نوع وثیقه نیز تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق دارد و با توجه به
میانگین رتبه ای ،بیشترین معوقات مربوط قراداد با وثیقههای سپرده می باشد.

 شغل ضامن
در این مورد نیز از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده شده است .نتایج در جدول  4-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-4آزمون کروسکال-والیس در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب شغل ضامن
مشاغل

تعداد

میانگین رتبه ای

کارمند

137

126.25

آزاد(کاسب)

89

107.06

نظامی

5

101.00

بازنشسته

0

0

کشاورز

3

94.83

کارگر

1

116.50

خانه دار

0

0

11

آماره

درجه

سطح معنی

مربع کا

آزادی

داری

5.121

4

0.275
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در جدول  ،4-1با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط با توجه به نوع شغل
ضامن وجود ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد نوع شغل ضامن نیز تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق ندارد.
 مبلغ ،نرخ و تعداد اقساط تسهیالت
با توجه به فاصله ای غیرنرمال بودن سه متغیر فوق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .نتیجه در جدول 5-1
ارائه شده است.
جدول ( : )1-5آزمون همبستگی بین تعداد مطالبات معوق و مبلغ ،نرخ و تعداد اقساط تسهیالت
مبلغ تسهیالت

نرخ سود تسهیالت

تعداد اقساط

ضریب همبستگی اسپیرمن

-0.118

-0.099

0.287

سطح معنی داری

0.067

0.126

0

تعداد

240

240

240

جدول  5-1نشان می دهد که سطح معنی داری مبلغ و نرخ سود بیش از  0.05می باشد .درحالیکیه ایین مقیدار در میورد
تعداد اقساط صفر یعنی کمتر از  0/05با ضریب همبستگی  0.287می باشد .بنابراین با اطمینان  95درصد بین تعداد مطالبات
معوق با مبلغ و نرخ سود تسهیالت رابطه معنی داری وجود ندارد درحالیکه بین تعداد مطالبات معوق و تعداد اقساط تسیهیالت
رابطه معنی داری وجود دارد.

 2-6-1فرضیه جزئی دوم
"عواملی از تسهیالت گیرنده بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد"
برای پاسخ به فرضیه جزئی دوم ،مشخصه هایی از تسهیالت گیرنده که احتمال دارد روی معوق شدن مطالبات تأثیر داشته
باشند در نظر گرفته شده است که عبارتند از :سن ،جنسیت ،سابقه فعالیت ،شغل ،وجود صورتحساب و نوع مشکل پیش آمده
برای تسهیالت گیرنده .تمامی این متغیرها بجز س ن اسمی می باشند بنابراین باید تفاوت تعداد اقساط معوق در هر یک از
دسته ها معین شود و در مورد سن ضریب همبستگی.
 سن
با توجه به فاصله ای غیرنرمال بودن سن از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .نتیجه در جدول  6-1ارائه شیده
است.
جدول ( : )1-6آزمون همبستگی بین تعداد مطالبات معوق و سن گیرنده تسهیالت
ضریب همبستگی اسپیرمن

0.067

سطح معنی داری

0.299

تعداد

240

جدول  6-1نشان می دهد که سطح معنی داری بیش از  0.05می باشد .بنابراین با اطمینان  95درصد بین تعداد مطالبات
معوق با سن گیرنده تسهیالت رابطه معنی داری وجود ندارد.
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 جنسیت
در این مورد از آزمون ناپارامتری من-ویتنی استفاده شده است زیرا تنها دو دسته مرد و زن وجود دارد .نتایج در جدول -1
 7ارائه شده است.
جدول ( : )1-7آزمون من-ویتنی در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب جنسیت
جنسیت

تعداد

میانگین رتبه ای

مرد

190

124.18

زن

50

106.50

آماره Z

سطح معنی داری

-1.624

0.104

در جدول  ،7-1با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط مردان و زنان وجود
ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد جنسیت گیرنده تسهیالت نیز تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق ندارد.

 سابقه فعالیت
در این مورد نیز از آزمون ناپارامتری من-ویتنی استفاده شده است .نتایج در جدول  8-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-8آزمون من-ویتنی در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب داشتن سابقه فعالیت
سابقه فعالیت

تعداد

میانگین رتبه ای

دارای سابقه

157

115.20

بدون سابقه

79

125.05

آماره Z

سطح معنی داری

-1.060

0.289

در جدول  ،8-1با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنیی داری ،تفیاوت معنیی داری در تعیداد اقسیاط گیرنیدگان
دارای سابقه و بدون سابقه فعالیت وجود ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد داشتن سابقه فعالیت تسهیالت گیرنده نیز
تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق ندارد.
 شغل گیرنده تسهیالت
در این مورد نیز از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده شده است .نتایج در جدول  9-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-9آزمون کروسکال-والیس در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب شغل گیرنده
مشاغل

تعداد

میانگین رتبه ای

کارمند

79

105.95

آزاد(کاسب)

112

112.57

نظامی

26

202.65

بازنشسته

3

72.17

کشاورز

9

128.17

کارگر

3

179.50

خانه دار

8

95.63

13

آماره

درجه

سطح معنی

مربع کا

آزادی

داری

47.350

6

0
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در جدول  ،9-1با توجه به کوچکتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط معوق با توجه به
نوع شغل گیرنده تسهیالت وجود دارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد نوع شغل گیرنده تسهیالت تأثیر معنی داری بر
مطالبات معوق دارد و با توجه به میانگین رتبه ای ،بیشترین معوقات مربوط شغل نظامی می باشد.



صورتحساب15

در این مورد از آزمون ناپارامتری من-ویتنی استفاده شده است .نتایج در جدول  10-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-10آزمون من-ویتنی در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب داشتن صورتحساب بانکی
صورتحساب

تعداد

میانگین رتبه ای

دارای صورتحساب

207

118.85

بدون صورتحساب

29

116

آماره Z

سطح معنی داری

0.831

-0.213

در جدول  ،10-1با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقسیاط گیرنیدگان دارای
صورتحساب و بدون صورتحساب وجود ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد داشتن صورتحساب بانکی تسهیالت گیرنیده
نیز تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق ندارد.
 مشکالت پیش آمده برای تسهیالت گیرنده
در این مورد نیز از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده شده است .نتایج در جدول  11-1ارائه شده است.
جدول ( : )1-11آزمون کروسکال-والیس در مورد تفاوت تعداد مطالبات معوق بر حسب نوع مشکالت پیش آمده برای
تسهیالت گیرنده
میانگین

آماره

درجه

سطح معنی

رتبه ای

مربع کا

آزادی

داری

نوع مشکالت پیش آمده

تعداد

مشکالت مالی

45

124.44

مشکالت شخصی

29

113.41

کسادی بازار

67

120.07

ورشستگی در کار

10

174.30

حقوق نا مکفی

25

110.80

داشتن وامهای متعدد

26

106.92

بیماری

15

120.80

بیکار شدن

13

135.50

11.345

10

0.331

 . 15صورتحساب ،داشتن حساب بانکی در بانک قوامین می باشد که جهت تعیین سود یا قرض الحسنه تهیه می شود و شامل سپرده جاری
(قرضالحسنه) ،سپرده پسانداز (قرضالحسنه) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار می باشد.
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تغییر شغل

8

127.81

عدم همکاری (بد حسابی)

1

23.00

زندان

1

23.00

در جدول  ،11-1با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری در تعداد اقساط معوق ،برحسب
علت معوق شدن تسهیالت وجود ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد نوع مشکل گیرنده تسهیالت ،تأثیر معنی داری بر
مطالبات معوق ندارد.
 3-6-1فرضیه اصلی
"عوامل مختلفی بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد"
در مجموع می توان نتایج به د ست آمده از تحلیل های فوق را برای پاسخ به سوال اصلی در جدول زیر جمع بندی نمود:
جدول ( : )1-12جمع بندی نتایج عوامل
مؤلفه ها

تسهیالت

تسهیالت
گیرنده

عامل

نوع آزمون

آماره

سطح معنی داری نتیجه

نوع عقد

کروسکال-والیس

239.00

0.0

تأیید

نوع وثیقه

من-ویتنی

-15.46

0.0

تأیید

شغل ضامن

کروسکال-والیس

5.121

0.275

رد

مبلغ تسهیالت

اسپیرمن

-0.118

0.067

رد

نرخ تسهیالت

اسپیرمن

-0.099

0.126

رد

تعداد اقساط

اسپیرمن

0.287

0.0

تأیید

سن

اسپیرمن

0.067

0.299

رد

جنسیت

من-ویتنی

-1.624

0.104

رد

سابقه فعالیت

من-ویتنی

-1.060

0.289

رد

شغل گیرنده

کروسکال-والیس

47.350

0.0

تأیید

صورتحساب بانکی

من-ویتنی

-0.213

0.831

رد

کروسکال-والیس

11.345

0.331

رد

مشکالت پیش آمده
برای تسهیالت گیرنده

بر اساس جدول  12-1می توان اظهار داشت که ،در میان عوامل مربوط به تسهیالت ،تعداد اقساط تسهیالت ،نوع عقد ،نوع
وثیقه و در مورد عوامل مربوط به تسهیالت گیرنده ،شغل فرد گیرنده تسهیالت ،عواملی می باشند که بر معوق شدن مطالبات
بانک تأثیر دارند.
 -7بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین استان خراسان شمالی بود .جهت بررسی این
هدف فرضیه های طراحی شد که فرضیه جزئی اول تحقیق حاضر ،عواملی از تسهیالت بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین
تأثیر دارد ،می باشد .برای پاسخ به فرضیه جزئی نخست ،مشخصه هایی از تسهیالت که احتمال دارد روی معوق شدن تأثیر
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داشته باشند ،در نظر گرفته شده است که عبارتند از :نوع عقد ،نوع وثیقه ،شغل ضامن ،مبلغ ،تعداد اقساط و نرخ سود
تسهیالت .با توجه به بزرگتر از  0/05بودن سطح معنی داری ،تفاوت معنی داری بین میزان مطالبات معوق با شغل ضامن ،مبلغ
و نرخ سود وجود ندارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد شغل ضامن ،مبلغ و نرخ سود تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق
ندارد .درحالیکه این مقدار در مورد تعداد اقساط ،نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه صفر یعنی کمتر از  0/05می باشد .بنابراین با
اطمینان  95درصد تعداد اقساط ،نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق دارد .یافته های تحقیق با
نتایج بدست آمده از تحقیقات هاشمینودهی( )1377ناهمسو میباشد.
فرضیه جزئی دوم این تحقیق "عواملی از تسهیالت گیرنده بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین تأثیر دارد" می باشد .برای
پاسخ به فرضیه جزئی دوم ،مشخصه هایی از تسهیالت گیرنده که احتمال دارد روی معوق شدن مطالبات تأثیر داشته باشند،
در نظر گرفته شده است که عبارتند از :سن ،جنسیت ،سابقه فعالیت ،شغل ،وجود صورتحساب و نوع مشکل پیش آمده برای
تسهیالت گیرنده .با توجه به اینکه سطح معنی داری بیش از  0.05می باشد .بنابراین با اطمینان  95درصد بین میزان
مطالبات معوق با سن گیرنده تسهیالت ،جنسیت ،داشتن سابقه فعالیت تسهیالت گیرنده ،داشتن صورتحساب بانکی و نوع
مشکل پیش آمده برای تسهیالت گیرنده ،رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین با توجه به کوچکتر از  0/05بودن سطح
معنی داری ،تفاوت معنی داری در میزان اقساط معوق با نوع شغل تسهیالت گیرنده ،وجود دارد .به عبارت دیگر با اطمینان 95
درصد نوع شغل تسهی الت گیرنده ،تأثیر معنی داری بر مطالبات معوق دارد و با توجه به میانگین رتبه ای ،بیشترین معوقات
مربوط شغل نظامی می باشد .در این زمینه تا کنون پژوهشی صورت نگرفته تا همسو و ناهمسو بودن آن بررسی شود .بنابراین
با توجه به فرضیههای پژوهش و مبانی نظری پژوهش عوامل مؤثر بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین استان خراسان شمالی
مشخص شد :بدین ترتیب که با بررسی یافتههای پژوهش در میان عوامل مربوط به تسهیالت از جمله نوع عقد ،نوع وثیقه،
شغل ضامن ،مبلغ ،تعداد اقساط و نرخ سود ،عواملی شامل ،تعداد اقساط تسهیالت ،نوع وثیقه و نوع عقد قرارداد و در مورد
عوامل مربوط به دریافت کننده تسهیالت از جمله سن ،جنسیت ،سابقه فعالیت ،شغل ،وجود صورتحساب و نوع مشکل پیش
آمده برای تسهیالت گیرنده ،تنها شغل فرد دریافت کننده از عواملی می باشند که بر معوق شدن مطالبات ،تأثیر دارند .بنابراین
میتوان با افزایش در تعداد اقساط تسهیالت و انتخاب نوع وثیقه مناسب و نوع عقد قرارداد و همچنین در انتخاب نوع شغل فرد
گیرنده تسهیالت ،اعتبار سنجی بیشتری کرد تا از معوق شدن انواع مطالبات در بانک قوامین پیشگیری شود .این پژوهش نیز
مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه بود که از جمله این محدودیتها ،کمبود پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع
باتوجه به اینکه تعداد اندکی از دانشگاه ها در رشته بانکداری کارشناسی ارشد دانشجومی پذیرند ،به روز نبودن و عدم شفافیت
آمار و اطالعات مندرج در سایت بانک مرکزی و سایتهای مرتبط بعنوان اصلی ترین مرجع استنادی قابل بهره برداری برای
تجزیه و تحلیل ارقام و اطالعات در حوزه تحقیات بانکی ،کمبود منابع و کتب جدید در حوزه مطالبات بانکی ،هزینه باالی تهیه
پژوهش با توجه به حضور میدانی محقق در شعب استان و بعد مسافت آنها ،عدم ثبت تمام اطالعات مندرج در پرونده های
متشکله تسهیالت در سیستم ها و سامانه های بانک عدم حمایت مالی از سوی دفتر تحقیقات و نیز بانک قوامین و محافظه
کاری کارمندان بانک قوامین استان خراسان شمالی در خصوص ارائه آمار واطالعات مربوط به مطالبات معوق بانک میباشد.
پیشنهاد ها
با توجه به نتیجه فرضیه جزئی اول مبنی بر تاثیر تعداد اقساط تسهیالت بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین استان
خراسان شمالی ،پیشنهاد میشود:
-

نوع عقد  :بدون در نظر گرفتن مالک های کیفی به متقاضیان تسهیالت اعطاء نشود .که بعداً باعث معوق ماندن اقساط
تسهیالت پرداختی گردد .با توجه به اینکه ب یشترین تعداد اقساط معوق مربوط به قراردادهای تکلیفی میباشد ،به
منظور جلوگیری از ایجاد اقساط معوق در حد امکان از درخواست وامهای با این عنوان جلوگیری شود.
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 نوع وثیقه  :در خصوص قبول نوع وثیقه مبنی بر سپرده ،بانک میبایست حتماً در کنار سپرده ،اسناد تضمینی مانندسفته وچک را از ضامن یا متقاضی وام دریافت نماید
 تعداد اقساط تسهیالت  :رعایت مدت زمان بازپرداخت تسهیالت با مبلغ وام دریافتی قبل از پرداخت آن ،بسیار مهماست .حتما وضعیت مالی و اجتماعی متقاضی با توجه به مبلغ وام و تعداد اقساط در اعتبارسنجی لحاظ شود.
با توجه به نتیجه فرضیه جزئی دوم مبنی بر تاثیر شغل فرد گیرنده تسهیالت بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین استان
خراسان شمالی ،پیشنهاد میشود:
-

-

قبل از پرداخت تسهیالت ،متقاضی به طور دقیق از طریق سامانه های داخلی ،بانکها و پرتال بانک مرکزی،
اعتبارسنجی شود.
در قبول ضمانت م تقاضیان تسهیالت از طرف اشخاص ،توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در کنار شغل آنها ،مد نظر
قرار گیرد.
تطبیق تسهیالت درخواستی با فعالیت وشغل متقاضیان وکنترل هرچه بیشتر اسناد و مدارک به منظور شناسایی اسناد
صوری و ساختگی و افزایش نظارت در مصرف تسهیالت پرداختی به مشتریان به صورت مستقیم وغیر مستقیم انجام
پذیرد.
شعبه پرداخت کننده تسهیالت ،قبل از پرداخت وام ،شخصیت متقاضی را از طریق ممکن(حتی االمکان از آخرین بانکی
که تسهیالت دریافت نموده است) بررسی نماید.

همچنین به محققین بعدی پیشنهاد میشود:
 .1با توجه به عدم تاثیر بعضی از شاخص ها از جمله شغل ضامن ،مبلغ ،نرخ سود برای تسهیالت و سن ،جنسیت ،سابقه
فعالیت ،وجود صورتحساب و نوع مشکل پیش آمده برای تسهیالت گیرنده ،پیشنهاد می شود پژوهش در زمان دیگری نیز
تکرار شود.
 .2تحقیقاتی مشابه در سایر استانها و بانک ها انجام شود تا قابلیت تعمیمپذیری به سایر استانها و بانک ها صورت پذیرد.
 .3با بررسی های بعمل آمده در حوزه موارد ذیل ،تحقیقات در حد کافی صورت نگرفته ،بنابراین الزم است تحقیقات و
مطالعات الزم صورت گیرد.
 تاثیر تورم و نقش آن در ایجاد اقساط معوق. -در خصوص اعتبار سنجی اشخاص حقیقی ونقش آن در کاهش اقساط معوق.

فهرست منابع و مآخذ
پورمتین ،اصغر و جمشیدی ،سعید ( .)1395مطالبات معوق بانکی ،چالشها و راهکارها ،انتشارات گپ ،چاپ چهارم.
تقوی ،مهدی؛ احمدیان ،اعظم و کیانوند ،مهران ( .)1392تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در
حال توسعه (با تاکید بر شاخص مالکیت بانک ها) ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،سال ششم،
شماره نوزدهم.
ربیع زاده ،رضا ( ".)1389بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری وزیرساختهای الزم برای به کارگیری آن ها درصنعت
بانکداری" .تهران:سایت مرجع دانش(سیویلیکا) ،دانشگاه امام صادق.
رضایی ،فرهاد( .)1376بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی تولیدات صنعتی ایران .وزارت علوم،تحقیقات و فناوری-دانشگاه
صنعتی اصفهان.

17

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال سوم ،شماره  ،8بهار 1400

کرمی ،ابوالفضل و مهدی زاده ،سجاد ( .) 1387نرخهای سود بانکی در ایران ،مجله روند بانک مرکزی ،سال چهاردهم .ش 43
.20-46:
مسعودی ،علیرضا ( .)1387حقوق بانکی ،تهران ،پیشبرد.
هدایتی ،علی اصغر؛ بهمنی ،محمود؛ سفری ،علیاصغر؛ کلهر ،حسن (« .)1391عملیات بانکی داخلی ،»1چاپ هفدهم ،موسسه
عالی آموزش بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
هدایتی ،علی اصغر؛ بهمنی ،محمود؛ سفری ،علیاصغر؛ کلهر ،حسن (« .)1391عملیات بانکی داخلی ،»2چاپ هفدهم ،موسسه
عالی آموزش بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
Baboucek, Ivan and M. Jancar (2005). “Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the
Aggregate Loan Portfolio”, Czech National Bank, Working Paper Series, No. 1, PP. 1 -62.
Louzis D. L., Vouldis, A. T., Metaxas V. L., (2011). Macroeconomic and bankspecificdeterminants of non-performing loans in Greece: A comparative study of
mortgage, businessand costumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance 36, 10121027.

18

