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چکیده:
هایش از ویژه وامبانک بههايکه بخشی از داراییریسک اعتباري به عنوان احتمال این

شود. بنابراین، مدیریت ریسک ارزش شود تعریف مینظر ارزش افت کند و احتماالً بی
اعتباري بسیار مهم بوده و محور سالمت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در 

از سه ها با استفادهها بر ریسک اعتباري بانکثیر رشد وامأنتیجه، این مطالعه به بررسی ت
حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در ها و اي وامهاي نسبی وام، درآمد بهرهشاخص زیان

با استفاده از 1393تا 1380در دوره زمانی شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر ده پانز
باعث ها دهد که افزایش وامپردازد. نتایج نشان میمیهاي ترکیبی روش رگرسیون داده

ها و حقوق صاحبان سهام به کل اي وامها و کاهش درآمد بهرههاي نسبی وامنزیاافزایش 
هایی با دارایی بیشتر دهد. بانکشود و در نتیجه، ریسک اعتباري را افزایش میدارایی می

ها نیز به همان دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آناز ظرفیت باالتري براي وام
هاي یابد. همچنین، رشد وامها کاهش میجمله عدم بازپرداخت وامنسبت به دالیلی از 

هاي نسبی وام دارند. در غیر عادي در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداري بر زیان
هاي باالي دو سال خودداري کنند؛ زیرا ها از ارایه وامگردد که بانکنتیجه، پیشنهاد می
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مقدمه-1
ــیص منابع مالی و پسترینها مهمبانک ــیج و تخصـ ــتند  نهادهاي بسـ اندازها هسـ
ــد و اي مهم در ها را پدیده   آن). در نتیجه، این نقش 2010و همکاران، 1(فوس رشـ

صادي می    سعه اقت ست که بانک   تو سیل و سازد. در انجام این نقش، باید دان ها پتان
صیص آن    سیج منابع مالی و تخ سرمایه امکاناتی براي ب هاي کارا را دارا  گذاريها به 

صرف   ستند. بنابراین،  شی نظر از اینه صادي   که منابع ایجاد درآمد یا خط م هاي اقت
ــور کدامند، بانک     ــتریان مختلف با در    ها ها و کمک  ادن وامها به د  کشـ نظر به مشـ

صل هدایت   سه ا سودآوري، نقدینگی و توانایی پرداخت   گرفتن  کننده عملکرد یعنی 
ثیر عوامل أدادن تحت تهاي براي وامدهند. اما تصمیمات بانک دیون عالقه نشان می 

).2011، 2کویوگیرند (الوزیادي مثل نرخ بهره رایج، وجهه و سرشناس بودن قرار می
ــکبهتوانها میبانکرويپیشمخاطراتاز جمله هاي بانکی از جمله  ریس

سک رینمود.اشاره تجاريو ریسک اعتباريریسک نقدینگی،بازار، ریسک ریسک 
در  و تسهیالت مالیمنابعمحدودیتبهتوجهباوبودهبانکیهايفعالیتذاتیجزء

، یکیتسهیالت اعطايازپیشبانکمشتریان داختبازپرتواناختیار بانک، ارزیابی
ستم   رويپیشهايچالشتریناز مهم ست (جلیلی و همکاران،     بانکیسی شور ا ک
یابی به موفقیت و زا جهت دســتریســک عبارت اســت از تمدیدي فرصــت). 1389

ــدن پیش  منفعت، به بیان دیگر، می    ــک را احتمال برآورده نشـ هاي بینیتوان ریسـ
ترین ریسک   مهم،ریسک اعتباري ).1388نظر گرفت (جماعت و عسکري،  آینده در 

بین ریســک و بازده، عامل  برقراري ارتباط منطقی،طور کلیهشــود. بمحســوب می
(فالح و خواهد بودهااصــلی تخصــیص بهینه منابع و تضــمین ســودآوري شــرکت 

سک و هزینه ). 1389، رادمهدوي شی به منظور کاهش این نوع ری از افزایش  هاي نا
ــال   بانک  مطالبات معوق،   ــات اعتباري در سـ ــسـ هاي اخیر با عنایت به       ها و موسـ

ــیه ــتریان خود  رتبهتوجه زیادي بههاي کمیته بال،توص ــنجی مش بندي و اعتبارس
).2010و همکاران،(فوساندمعطوف داشته

اًاساس  ،صریح در تالش براي کسب سود   از جمله بانک ملت،هاي تجاريبانک
یدات خود تکیه کرده و پورتفو      وامبر عا به  ــمت       لیوهاي متکی  به سـ ــان را  هایشـ

سک گذاريسرمایه  سوق داده    هاي کم ری سود ایمن  شیه  روند جاري در  اند.تر با حا

1 Foos et al.
2 Olokoyo
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 اکنون به سر آمده است اندكدهد که دوران سود داري و مالی نشان می بخش بانک
با رویه   و تنها بانک    ــی هاي  توانند   دهی مییت اعتبار و وام  هاي مدیر  ها و خط مشـ

که  با توجه به این.جلو حرکت کنندصورت کامل و مطلوب در شرایط رقابت رو به به
ک  هاي بیشتر ریس  دیگر، دادن وامسود باالتر مستلزم ریسک باالتر است و از طرفی     

ها با توجه به شـــود که بانکاین ســـوال مطرح می،بردعدم بازپرداخت را باالتر می
ــر ــک اعتباري خود میزان اعتبارات به مردم یا بنگاه        سـ ها را افزایش یا    مایه و ریسـ

شد وام  سک کاهش دهند؟ اگر ر شد باید میزان   ها ری هاي اعتباري را افزایش داده با
اعتبارات کاهش یابد.

ــد وام ــر، رابطه بین رش ــی  در تحقیق حاض ــی را بررس ــاس ــه متغیر اس ها و س
ها و حقوق صــاحبان ســهام به کل  اي وامدرآمد بهرههاي نســبی وام، کنیم: زیانمی

دارایی شعبه.
ــر ــد وامهدف تحقیق حاض ــعبه  تعیین تأثیر رش هاي بانک ملت در پانزده ش

1393تا 1380ها در دوره زمانی منتخب استان بوشهر بر میزان ریسک اعتباري آن
هاي پانلی است. با استفاده از روش داده

مبانی نظري-2
ش هایویژه وامهاي بانک بهکه بخشی از داراییي به عنوان احتمال اینریسک اعتبار

شود. مدیریت ریسک ارزش شود، تعریف میاز نظر ارزش افت کند و احتماالً بی
اعتباري بسیار مهم بوده و محور سالمت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. 

هاي احتیاطی براي زیان وام در تهدهند، الزم است اندوخها وام میجا که بانکاز آن
هاي کل باالتر دفاترشان داشته باشند. هر چقدر این اندوخته نسبت به اندازه وام

شود. یک افزایش در ارزش اندوخته براي زیان وام نسبت تر میباشد، بانک پر ریسک
د شوهاي بانک دارد دشوارتر میاي از این است که وصول داراییهاي کل نشانهبه وام

ها و ریسک ). در این قسمت به بررسی انواع ریسک3،2010و همکاران(سورهه
پردازیم.ها میثیر آن در بانکأاعتباري و میزان ت

3 Tsorhe et al.
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هاطبقه بندي ریسک-2-1
هايها و موسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت خود از همان ابتدا با ریسکبانک

ن هاي بانکی، پژوهشگراو تنوع فعالیتزیادي مواجه هستند. اما به دلیل گستردگی 
هاي طوري که برخی ریسکدر زمینه انواع ریسک عملیات بانکی اتفاق نظر ندارند، به

شمارند. بر میهاي اصلی بانکداري را از جمله ریسک4اعتباري، نرخ بهره و نقدینگی
سطح ه سهگذارند را بهایی که بر روي نهاد مالی تأثیر میتوان ریسکبدین لحاظ می

:به شرح زیر تقسیم نمود
نها ها ندارد و تبر آنتأثیريگونه کنترل وهایی که نهاد مالی هیچسطح اول، ریسک

.پذیردها تأثیر میاز آن
ها تأثیر دارد اما این تأثیر اندك هایی است که نهاد مالی بر آنسطح دوم، ریسک

.پذیرداست و بیشتر تأثیر می
گذارند ولی نهاد مالی با هستند که بر نهاد مالی تأثیر میهایی، ریسکسطح سوم

ها را تحت کنترل خود در آورد و مدیریت کند تواند آنها و ابزارهایی میاعمال روش
).42، ص 1388، (رحیمی و محمدي

ها در نهادهاي مالیانواع ریسک: 1شکل

1388: رحیمی و محمدي، مأخذ

4 Liquidity Risk
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 ریسک اعتباري کند، و موسسات مالی را تهدید میهاهایی که بانکدر میان ریسک
ترین ریسک به شمار به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم

ها هاي سطح سوم هستند که نهاد مالی از طریق روشرود. بنابراین، تنها ریسکمی
بحث ها فائق آید. در نتیجه، محوریتتواند بر آنو ابزارهاي مدیریت ریسک می

هاي سطح سوم است.ریسک

ریسک اعتباري-2-2
ها و موسسات مالی ترین عوامل تولید ریسک در بانکریسک اعتباري یکی از مهم

منتظره که معموالً به توان به صورت رویدادهاي غیرریسک اعتباري را میاست.
ریسک این.دهد نیز تعریف کردها رخ میها یا بدهیصورت تغییر در ارزش دارایی

کنندگان تسهیالت تمایل یا توانایی باز پرداخت شود که دریافتاز آن جهت ناشی می
رادف شود) که متبدهی خود را به بانک نداشته باشند (که از آن به عنوان نکول یاد می

طور کلی سه شاخص سنتی به).1388(جماعت و عسکر پور، استریسک اعتباري 
ظر ها در نعیین میزان ریسک اعتباري براي بانکزیر به طور گسترده به منظور ت

حقوق صاحبان سهام به ها و اي وامهاي نسبی وام، درآمد بهرهزیان: شوندگرفته می
کل دارایی.

هاریسک اعتباري و رشد وام-2-3
نسبی هايگردد، زیانیکی از معیارهایی که براي بررسی ریسک اعتباري استفاده می

هاي قسمت براي بررسی مبانی نظري ریسک اعتباري از زیانها است. در اینوام
،یک دلیل آشکار براي رابطه رشد وام و زیان وامگردد. نسبی وام استفاده می

و شود میهامنجر به رشد وامهاي تجاريهاي تجاري است. توسعه چرخهچرخه
یع به طور هاي رشد وام سر، دورههاي تجاري. بنابراین، در نتیجه چرخهبالعکس

شود. اما رشد وام هاي زیان وام باال میطبیعی منجر به پشت سر گذاشتن دوره
تر منجر به زیان وام باالتر حتی با وجود کنترل دولت در اقتصاد خواهد شد. با سریع

کند استفاده از یک مدل ساده از بازار براي وام هاي بانکی، این بخش مشخص می
به احتمال زیاد وجود ریسک اعتباريبین رشد وام و ايکه چه زمانی چنین رابطه

تر رشد سریعکهاینبسیاري از دالیل براي ). 58، ص 1999، 5(کیتونداشته باشد

5 Keeton
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، به این معنی که.انتقال عرضه استمرتبط با،شودوام منجر به زیان وام باالتر می
، دهدرخ مییريتغییابد. هنگامی که چنین ها افزایش میتمایل قرض دادن بانک

ها دهی خود به دو روش هستند: اول، آنها به طور معمول به دنبال افزایش وامبانک
اي ها حداقل استانداردهدهند. دوم، آنهاي جدید کاهش مینرخ بهره را در وام

ها مقدار وثیقه وام آورند. براي مثال، آنتر میپاییناعتباري خود را براي وام جدید
ترگیرندگان با گذشته اعتبار ضعیفوامیادهند، وام خود را کاهش میگیرنده جهت 

که برخی از شانس این،چنین کاهش در استانداردهاي اعتباراتکنند.را قبول می
ا ب،دهد. بنابراینهاي خود را پرداخت نکنند، افزایش میگیرندگان در نهایت واموام

کاهش نرخ وام، به علت تغییر،و همچنینفرض استانداردهاي اعتبار کمتر براي بانک 
باالتر در آینده خواهد شد. ریسک اعتباري و منجر به یافتافزایش خواهد وام عرضه 

اثرات انتقال عرضه در اعطاي کل وام و استاندارد اعتبارات را نشان )1(شکل 
دهد چگونه استانداردهاي اعتبار بانکی به نرخ دهد. شکل سمت چپ نشان میمی

گیرندگان را کند که اعتبار وامازده مورد انتظار وام مرتبط است. نمودار فرض میب
که بر روي محور افقی نشان داده شده است. نشان دادzتوان با یک عدد مانند می

بیشتر ،گیرنده قادر به بازپرداخت وام خود باشدکه وام، احتمال اینzمقدار باالتر 
، اعطاي یک وام در نرخ بازده مورد انتظار در وام، ها تصمیم به خواهد شد. بانک

انداز براي دارند. نرخ بازده مورد انتظار وام بستگی به دو عامل، نرخ وام و چشم
قادر به بازپرداخت وام خود به موقع باشند، ،خاصگانگیرندبازپرداخت دارد. اگر وام

د. ولی، تا زمانی که ریسک عدم نرخ بازده مورد انتظار وام همان نرخ وام خواهد بو
کمتر از نرخ وام خواهد بود. در این نمودار، نرخ بازده مورد بازپرداخت وجود دارد، 

حداکثر نرخ بازده (z)شود. منحنی گیري میانتظار بر روي محور عمودي اندازه
کنند کسب zعتبار گیرندگان با اتوانند بر روي وام به وامها میمورد انتظار که بانک

، افزایش نرخ وام اول بازدهی نرخ مورد انتظار Zدهد. با توجه به هر مقدار را نشان می
افزایش نرخ وام بازدهی مورد انتظار ،دهد. ولی، بعد از این نقطهبانک را افزایش می
گیرنده یک پروژه به طور مثال، به این دلیل که وام-دهد را افزایش نمی

که بانک کند، و یا به دلیل اینتر را در نرخ وام باالتر انتخاب میگذاري ریسکییهسرما
هاي جمع آوري باالیی در نرخ وام باالتر دارند. بنابراین، به ازاي شانس تحمیل هزینه

تواند نرخ بازدهی ، برخی از حد باالیی وجود دارد که فراتر از آن بانک نمیzهر مقدار 
دهد. فزایش دهد و مهم نیست که چقدر از آن نرخ وام را افزایش میمورد انتظار را ا
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 نشان داده شده (z))، حداکثر نرخ بازدهی مورد انتظار با منحنی 1در شکل (
ژ نرخ تواند با شاراست. اعتبار وام گیرنده بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار که بانک می

شیب مثبت دارد. با (z)این، منحنی کند. بنابروام باال کسب کند را بیشتر می
هر نرخ بازده مورد ه ازايتواند ب، حداقل سطح اعتبار می(z)توجه به منحنی 

ورد تواند نرخ بازدهی مانتظار وام تعیین گردد. به طور مثال فرض کنید، که بانک می
تعادل باشد. طبق شکل هاي بانکی در زمانی که بازار براي وام.کسب کندانتظار 

خواهند داشت. همه گیرندگان با اعتبار ها تمایل به قرض دادن به وام)، بانک1(
فقط اگر نرخ بازدهی مورد ،کننداعتبار دریافت میzمقادیر باالتر از گیرندگان باوام

اعتبار zاز گیرندگان با مقادیر کمتربه اندازه کافی باال باشد. همه وامانتظار 
کنند. را دریافت نمیها نرخ بازدهی مورد انتظار زیرا بانک؛کننددریافت نمی

رخ ندر تواند به عنوان یک استاندارد اعتباري تفسیر شود. میحداقل سطح اعتبار 
ها باید این استاندارد هاي خود، آنباالتر از نرخ بازگشت مورد انتظار بانک در وام

عتباري را برآورده کنند. ا

ها، انتقال منحنی عرضهتعادل در بازار وام: 2شکل 

1999: کیتون، مأخذ

ها در دهد که چگونه نرخ بازده مورد انتظار وام) نشان می2راست شکل (پانل سمت
Sشود. عرضه اولیه اعتبارات بانکی با منحنیهاي بانکی تعیین میبازار وام S و

Sنشان داده شده است. منحنی 	تقاضا براي وام بانکی با منحنی  S شیب مثبت
بد، یاها افزایش میدارد و به این معنی است که زمانی که نرخ بازدهی مورد انتظار وام
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یابد و مقدار سرمایه بیشتري جذب افزایش می(L)ها به وام دادنتمایل بانک
، با توجه به شکل سمت چپ، به دو دلیل شیب منفی دارد: اوالًمنحنی کنند. می

یابد. بنابراین، نرخ بازدهی مورد انتظار افزایش میحداقل سطح اعتبار با افزایش 
نرخ در، کند وام کمتري دریافت کنند. ثانیاًگیرندگان را مجبور میها، وامباالتر وام

خواهند درآمد بیشتري به دست آورند. با نرخ ها میر بانکبازدهی مورد انتظار باالت
،جهکند و در نتیها را مجبور به دریافت سود باالتر از سطح حداقل میوام باالتر، بانک

که بازار وام در تعادل باشد باید تقاضاي یابد. براي اینتمایل به وام گرفتن کاهش می
اشد. بنابراین، قبل از انتقال منحنی عرضه، اعتبارات با عرضه اعتبارات با هم برابر ب

منجر به زیان باالتر تر وام الزاماًخواهد بود. رشد سریعنرخ بازدهی مورد انتظار 
شود، اگر منبع افزایش وام چیزي جز یک تغییر در عرضه باشد. دو حالت اینجا نمی

شود:بررسی می

انتقال تقاضا-الف
گیرندگان، منجر به افزایشارات بدون ارتباط با اعتبار وامافزایش تقاضا براي اعتب

شود. فرض رشد وام و استادنداردهاي اعتباري و کاهش احتمال ضرر در آینده می
گذاران تصمیم به افزایش نسبت باالتري از منابع مالی کنید، براي مثال، که سرمایه

ها نرخ وام خود را ت، بانکاز بانک کنند. در مواجهه با افزایش تقاضا براي اعتبارا
بندند. مگر در مواردي که عرضه وجوه به بانک افزایش و استانداردهاي اعتبار را می

دهی بانک افزایش خواهد یافت. ولی، احتمال پذیر است، کل وامبه طور کامل کشش
و زیان وام آینده کاهش خواهد یافت. در نتیجه، محدودیت در استانداردهاي اعتبار

یابد.ین اعتبارات مشتریان وام بانکی افزایش میمیانگ
نشان داده شده است. در نمودار فرض )3(اثرات چنین تغییر تقاضا در شکل 

، تقاضاي کل براي شود که در هر نرخ بازگشت مورد انتظار ممکن وام ها، می
اند. به ماما سطح حداقل اعتبار بدون تغییر باقی مییابد،اعتبار بانکی افزایش می

.یابدانتقال می	به 	دیگر، منحنی تقاضا در پانل سمت راست ازعبارت
طور ماند. همانبدر پانل سمت چپ بدون تغییر باقی (z)در صورتی که منحنی 

دهد وام کل را افزایش میDDکه در نمودار نشان داده شده است، انتقال به بیرون در 
کنند را افزایش ه بانک ها در وام هاي خود کسب مینرخ بازده مورد انتظار کو 

ا ها نه تنها نرخ وام ردهد. به دنبال یک نرخ مورد انتظار بازگشت وام باالتر، بانکمی
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 دهند. این افزایش دهند بلکه حداقل سطح اعتبار خود را نیز افزایش میافزایش می
گیرندگان قادر به بازپرداخت وام که برخی از وامیناسطح استانداردهاي اعتبار، شانس

افزایش کل وام، احتمال بادهد. بنابراین، در همان زمانخود نباشند را کاهش می
یابد.زیان وام آینده کاهش می

ها، انتقال منحنی تقاضاتعادل در بازار وام:3شکل 

1999: کیتون، مأخذ

وريهافزایش بهر-ب
گیرنده نیز منجر به افزایش گذاري وامهاي سرمایهوري پروژهافزایش کلی در بهره

که، استانداردهاي اعتبار ممکن شود. با اینرشد وام و کاهش احتمال زیان آینده می
ي آوربهبود فنوري به دلیلافزایش بهرهبراي مثالاست در این مورد کاهش یابد.

مذکور هايگیرنده با توجه ویژگیشوکی شانس این که وامرا در نظر بگیرید. چنین
دهد که نیاز ها اجازه میبه بانکودهدبتواند وام خود را بازپرداخت کند افزایش می

گیرندگان با توانایی بازپرداخت کمتر را قبول به وثیقه خود را کاهش دهند یا وام
هاي بزرگ گذاريجام سرمایهگیرندگان را به انوري همچنین وامکنند. شوك بهره

یبی یابد. اثر ترکها براي اعتبارات افزایش میتقاضاي آن،در نتیجه.کندتشویق می
جر مناتگیرنده براي اعتبارکاهش در استانداردهاي اعتبار و افزایش تقاضاي هر وام

به افزایش رشد وام بانکی خواهد شد. در چنین موردي یک تغییر تقاضا خالص، رشد 
یر آورد ولی تغیفشار رو به باال بر روي نرخ وام و استانداردهاي اعتبار میتر وام،ریعس

درچه خالص در استانداردهاي اعتبار نامشخص است. با این حال، صرف نظر از آن
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؛یابدافتد، ضرر و زیان وام به احتمال زیاد کاهش میاستانداردهاي اعتبار اتفاق می
گیرندگان به احتمال زیاد با افزایش اعتبار ترکیبی از وامزهر عضو ازیرا بدتر شدن

).52، ص 1991، 6(شرفتشودوري جبران میوام گیرنده با توجه به شوك بهرههر

هاي بانکی و ریسک اعتباريدارایی-2-4
و پول فعالیتنهادهاي مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه

شوند و در این و سرمایه در جامعه میاي تسهیالت، باعث جریان پولو با اعطدارند
ها ودهد. تنوع این ریسکها قرارمیجریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسک

ها را به نحو صحیح ها به حدي است که اگر نهاد مالی نتواند آنگاهی شدت آن
.رودکنترل و مدیریت نماید، رو به نابودي می

این راستا، موسسات مالی و اعتباري براي کسب سود بیشتر باید در در
ود زیرا وج؛بازپرداخت کامل تسهیالت اعطایی خود از سوي مشتریان مطمئن باشند

اطالعات نامتقارن در بازارهاي وام، امري بدیهی است، لـذا در چنین شرایطی نقش 
یالت از اهمیت زیادي دو موضوع غربال و نظارت جهت انجام فرآیند اعطاي تسه

هاي بیمه مشابه فعالیت هاي شرکتجا که فعالیت، از آنبنابراین.برخوردار است
ها از نحوه پوشش ریسکتوان براي مدیریت ریسک اعتباري در بانکها است، میبانک

هاي بیمه الگوبرداري نمود و با آگاه نمودن وي از میزان ریسک با توجه توسط شرکت
وثایق ارائه شده توسط وي، نرخ سود تسهیالت را تعیین نمود و بدین به دارایی و

اعمالصورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسک نموده و از این طریق خطر
).9، ص 1392(حسینی و همکاران، اخالقی را کاهش دادغیر

ها را کاهش دهد و تواند ریسک بازپرداخت بدهیهاي بانک میافزایش دارایی
ها و قدرت بانک ها را در اعطاي وام افزایش دهد. از طرفی دیگر، افزایش اندازه بانک

تواند افزایش دهد و در نتیجه احتمال اینکه ها را میتعداد شعب قدرت رقابتی بانک
هادهد. همچنین، رشد غیر طبیعی بانکریسک اعتباري را کاهش دهد، افزایش می

ها ها را تا حدودي افزایش دهد و اگر مدیریت بانکها اعتباري بانکتواند ریسکمی
عواقب ورشکستگی نیز براي برخی ،ها را کنترل نکنداین رشد غیر طبیعی بانک

).2010ها احتمال رخ دادن وجود دارد (فوس و همکاران، بانک

6 Schereft
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 پیشینه تحقیق-3
سینک       هاهاي وامثر بر زیانؤعوامل م ست.  شده ا سی  سطح بین المللی برر ی و، در 
بانک      1991(7گرینوات ــک اعتباري تعداد زیادي از  هاي آمریکا را در دوره    ) ریسـ

ها در تحقیق خود به این نتیجه     تجزیه و تحلیل کردند. آن   1987تا  1984زمانی  
ها در گذشته ارتباط مثبت و معناداري با نرخ ضرر    رسیدند که متوسط نرخ رشد وام   

، ناهماهنگی مقطعی قابل توجهی در این ها دارد. جالب توجه اســـت کههمزمان آن
ارتباط وجود دارد که با عوامل اقتصاد کالن نمی تواند توضیح داده شود. 

ــتفاده از آمار بانک1992(8کلیر 1976هاي ایالت تگزاز در دوره زمانی ) با اس
شد وام    1990تا  ست که ر سیده ا ا در  همنفی بر دریافتی وامثیر أتها به این نتیجه ر
دهند.هاي اعتباري را افزایش میهاي ایالت تگزاز دارد و در نتیجه، ریسککبان

ها (رشـد   ها و رشـد وام ) رابطه بین پس انداز بانک2002(9سـاالس و فوماس 
تا  1985در دوره زمانی راهاي تجاري کشــور اســپانیا وام شــعب) در برخی بانک

سی کردند. آن 1997 سیدند که ر برر شعب به طور  شد وام ها به این نتیجه ر هاي 
دهی بانک در سه سال آینده شده است. معناداري موجب زیان
ــن  45هاي آماري بانکی ) داده2003(10الون و مجنونی ــور را براي روش کش

ــدن عوامل  ــرر وامأثیرتش ــتر از ها و درآمد آنگذار ایجاد ض بانک  1000ها در بیش
تایج       1999تا  1988تجاري بزرگ جهان در دوره زمانی     تجزیه و تحلیل کردند. ن
شان داد که به طور متوسط، بانک   هاي خوب ادوار تجاري وام  ها خیلی کم در زمانن

ئه می      اعطا می  بد وام ارا هاي  مان  ند و اکثرا در ز به این   دهند. آن کن ها همچنین، 
ها وجود دارد.ها و ضرر وامنتیجه رسیدند که رابطه منفی و معناداري بین رشد وام

بانکی دوره   ) وام2004(11گر و اودلبر مانی    هاي  کا در دوره ز اي را در آمری
ستانداردهاي اعتبار    بررسی کردند. آن 2000تا 1980 ها به این نتیجه رسیدند که ا

شده      شتر اعتبارات زمانی داده  ستند و بی اند که بانک در باالترین نقطه  خیلی کم ه
ضیه       شواهدي از فر ست. این نتیجه  سازمانی "ضرر بوده ا ست؛ به این  "12حافظه  ا

7 Sinkey and Greenawalt (1991)
8 Clair (1992)
9 Salas and Fumas (2002)
10 Laeven and Majnoni (2003)
11 Berger and Udell (2004)
12 institutional memory
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معنی که توانایی متصدیان بانکی جهت تشخیص مشکالت بالقوه وام در طول زمان     
از بین می رود، استانداردهاي اعتبارات کاهش می یابد و میزان وام افزایش می یابد.

ماکرز  یان   2005(13بیکر و متز طه بین ز نک    ) راب با جاري و    هاي وام  هاي ت
انجام  OECDرا براي کشـورهاي  2001تا 1991در دوره زمانی هاي تجاريچرخه
ها رســیدند. به این معنا  ها به رابطه منفی بین رشــد اقتصــادي و زیان وامآندادند.

اي با رابطه مثبت بین رشد  وجود دارد. این رابطه تا اندازه14ايجهت دورهکه، اثر هم
) 2003هاي الون و مجنونی (ل یافتهشود که در مقابها، تضعیف میها و ضرر وام وام

قرار دارد.
یانو و همکاران   یان کرده 2007(15گیل نک        ) ب با یت  مدیر که  ند  ترین ها مهم ا

ــتند. به همین    عامل تعیین   ــک اعتبارات و عملکرد بانک هسـ کننده اعتبارات، ریسـ
زي،  انداهاي پسها باید تخصــصــی شــوند (مثل بانکاند بانکدلیل، پیشــنهاد نموده

سیاري کشورها مدیریت خصوصی       هاي تجاري خصوصی) که این بانک  نکبا ها در ب
دارند.  

بانک  32کننده ریســک اعتبارات در ) عوامل تعیین2009(16هس و همکاران
سترالیا را در دوره زمانی   سی کرده 2005تا 1980ا ست    برر شان داده ا اند. نتایج ن

اي اعتباري در دو تا چهار سال آینده   هها منجر به زیانطور معناداري رشد وام که به
ها شده است. براي بانک

هاي تجاري در  ها و ریسک بانک ) به بررسی رشد وام  2010فوس و همکاران (
ــور و 16 ــعبه در دوره زمانی   16000کشـ اند. نتایج این   پرداخته 2007-1997شـ

شان می  شد وام مطالعه ن سال از    ها بعد ها منجر به افزایش زیان وامدهد که ر سه  از 
دهدشود. این نتایج نشان میاي و کاهش سرمایه بانک میطریق کاهش درآمد بهره

که رشد وام به عنوان یک متغیر کلیدي ریسک بانکی شناخته شده است.
) در تحقیقی به بررســـی ارزیابی ریســـک و عملکرد آن در  2011(17الخوري

ست. وي   سک بانک ویژگیثیر أتبخش بانکداري پرداخته ا ور طها و بههاي خاص ری
کشــور شــوراي همکاري  6بانک تجاري در 43داري را بر عملکرد کلی محیط بانک

13 Bikker and Metzemakers (2005)
14 procyclical effect
15 Giuliano et al. (2007)
16 Hess et al. (2009)
17 Al-Khouri
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 ستفاده از تجزیه و     1998-2008خلیج فارس طی دوره  ست. وي با ا سی کرده ا برر
ــت که هرگاه     ــیده اس ــیون پانل با روش اثرات ثابت به این نتیجه رس تحلیل رگرس

سیله با    سک      گیري میها اندازهزده داراییسودآوري به و سک اعتباري و ری شود، ری
گذار بر عملکرد بانک هستند.أثیرتنقدینگی و ریسک سرمایه، عامالن اصلی 

عوامل اقتصاد کالن ریسک اعتباري در سیستم      ) به بررسی  2013(18کاسترو 
هاي اقتصـــاد کالن و انجام داده اســـت. در این مطالعه رابطه بین پیشـــرفتبانکی

سپانیا و ایتالیا که اخیراً      سک اعتباري بانکی در کشورهاي یونان، ایرلند، پرتغال، ا ری
ــادي و مالی تحت   ــرایط نامطلوب اقتص ــطه ش ــت، مورد  قرار گرفتهثیر أتبه واس اس

سی   ست.  برر شان می تحقیق هاي این یافتهقرار گرفته ا صادي،     دهد که ن شد اقت ر
دهد.هاي اعتباري را کاهش میریسک

ــورت    ایران تاکنون مطالعهدر ــک بانکی ص ــد اعتبارات و ریس اي در مورد رش
سی می      ساله برر ست. در این تحقیق این م د. ولی، مطالعات مرتبطی با  دگرنگرفته ا

هی ی نودهاشم ریسک اعتباري و مطالبات بانکی صورت گرفته است. به طور مثال،    
ه  ها در دورر جاري بانک) در تحقیقی به بررســی میزان تغییرات مطالبات غی1377(

ــان داد که در طی      1387–1379زمانی   ــت. نتایج این تحقیق نشـ پرداخته اسـ
هاي مورد بررســی، نرخ ســود تســهیالت پایین بوده و نرخ تورم افزایش یافته  ســال

سیار کمتر از مقدار واقعی بوده       ست. بنابراین، نرخ سود حقیقی تسهیالت اعطایی ب ا
عنوان یکی از عوامل مؤثر برتحقیق نرخ سود تسهیالت به  هاي ایناست. طبق یافته 

افزایش مطالبات غیر جاري اســت. همچنین تورم و شــاخص مســکن باعث افزایش  
مطالبات غیرجاري شده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون ارزش افزوده بخش نفت    

باعث کاهش مطالبات غیر جاري شده است. 
شکري   سبت کفا ه بررسی  ) در تحقیق خود ب1389(نوري  هیسرما تیرابطه ن

ست  ابوده آنیو در پپرداخته است ها بانکیو عملکرد مالیورشکستگ  سک یبا ر
ــور و معرفيها مربوطه از بانک   يها دادهيآورتا با جمع   ــاخص ریکشـ ــکیشـ سـ

ستگ    شک شاخص یور ستفاده از مدل داده بانکیعملکرد ماليبراییهاو  يهاها با ا
سبت کفا ریتأثنموبه آزیقیتلف ریتأث،یورشکستگ  سک یبر شاخص ر هیسرما تین

سبت کفا  شکس  سک یشاخص ر ریها و تأثبانکیبر عملکرد مالهیسرما تین یتگور
ــورت جداگانه ب    بانک  یبر عملکرد مال  ــيهابانکنیها، به صـ ــوصـ یو دولتیخصـ

18 Castro
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ــاهدات قیتحقيهابپردازد. داده ــامل مش ــ6ش ــوص یبانک دولت11و یبانک خص
نیاجیاست. نتا 1386تا 1383يهاسال یکشور در دوره زمان یدر نظام بانکاضر ح

يهادر بانکهیســرماتیطور متوســط، نســبت کفا دهد که بهینشــان مقیتحق
ص    صو شاخص ر   یو دولتیخ شور بر  ستگ   سک یک شک ها  آنییبازده دارازیو نیور

ست؛ چن   ریتأث شته ا شاخص ر يریتأثنیمعکوس دا ش سک یدر مورد  ستگ ور یک
ص   يهابانک صو سهام ن   یخ صاحبان  ست؛ ل     زیبر بازده حقوق  شده ا شاهده  کنیم

سبت کفا يبرايمعنادارریتأث شاخص ر هیسرما تین ستگ  سک یو  شک سا بیور ریر 
ــيهابانکیعملکرد ماليرهایمتغ ــوص ــد. دیو دولتیخص ــاهده نش جینتاگریمش
شان م قیتحق سودآور ین ص   يهاو بازده بانکيدهد که  صو يهااز بانکشیبیخ
نیگانیاند. مداشـــتهیدولتيهانســـبت به بانکيبهتریبوده و عملکرد مالیدولت

ست. ایدولتيهااز بانکشیبزینیخصوص  يهابانکیورشکستگ  سک یشاخص ر 
سکیررشیرا در گرو پذشتریبيرا که سودآورCAPEMيمطلب صحت تئورنیا
د.کنیمدییتأ،داندیمشتریب

ها ریسک اعتباري بر سودآوري بانکثیر أت) به بررسی 1392پور و اشعري (والش
بانک و موسسه اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی 15در ایران و در 

دهد بین پرداختند. نتایج پژوهش نشان می1388تا 1382ایران در دوره زمانی 
و معناداري وجود دارد. با افزایش ها رابطه منفی ریسک اعتباري و سودآوري بانک

ها کاهشها افزایش یافته و در نتیجه، سودآوري بانکریسک اعتباري هزینه بانک
ها باید ریسک اعتباري را مدیریت کنند.یابد. در نتیجه، مدیران بانکمی

تصریح مدل-4
ها و تسهیالترشد وامبررسیتحقیق ويرهایمتغيریگاندازهيپژوهش برانیدر ا

موجود در یماليهاها و صورتاز مدارك، مستندات، گزارشبانکی، در بانک ملت 
وهش پژنیایقلمرو زمان. استفاده شده استبانک مرکزي و بانک ملت شعب بوشهر 

است.1393سال يتا انتها1380سال ياز ابتدازین
دهاي نسبی وام، درآمدر این تحقیق براي ریسک اعتباري از سه شاخص زیان

استفاده شده است (برگر و اودل، حقوق صاحبان سهام به کل داراییها و اي وامبهره
).2009؛ هس و همکاران، 2004



٨١...         هاها بر میزان ریسک اعتباري بانکبررسی تأثیر رشد وام

 ) استفاده شده است 2010ها از مدل فوس و همکاران (جهت تجزیه و تحلیل داده
که به صورت زیر تصریح شده است:

, = + , + ∑ , + , + 	 , + , )1(∆ , = + , + , + 	 , + , 		 )2(∆ , = + , + , + , 	 )3(

: درآمد RIIرشد غیرعادي وام، ALG:وام، نسبیهايزیانLL:رشد وام، : LGدر آن 
هاي مجموع وام:SIZEحقوق صاحبان سهام به کل دارایی، : EQAنسبی بهره، 

tiLL، شتريم )(،هاي نسبی وامزیان: , , ktIALG  :در هاي غیر عاديرشد وام
هاي شعبه و ها به صورت تفاوت بین رشد وامرشد غیر عادي وامگذشته هستند. 

عنوان میزان عدم دریافت زیان وام بهشود. متوسط رشد کل شعب، تعریف می
شود.سهیالت اعطایی به مشتریان تعریف میمطالبات بانکی حاصل از ت

هاي وام حال حاضر را بررسی ها بر زیان) اثر رشد غیرطبیعی وام1در معادله (
(ALG)ها را بر روي رشد غیر عادي وام(LL)هاي نسبی وام کنیم. در نتیجه، زیانمی

ک اي ریسعنوان جایگزینی برهاي نسبی وام بهکنیم. در این معادله، زیانرگرس می
ور طرود. هماناعتباري استفاده شده است و هیچ اطالعاتی در این زمینه از بین نمی

ها که زیان وام به طور باالیی بستگی به دیگر عوامل ریسک اعتباري در کنار زیان وام
در ,هاي گذشته هستند. بنابراین، متغیر دارد در نتیجه، مرتبط با زیان وام

وجه کند. با تهاي ریسک بانکی را کنترل میت ذکر شده است که ویژگیسمت راس
ا هشوند و اکثر وامهاي وام معموال قبل از دو سال شناخته نمیکه اکثر زیانبه این

با چهار وقفه را به عنوان متغیر توضیحی ,یک تا چهار ساله هستند، متغیر 
گیرندگان هاي خود را از طریق اعطاي اعتبارات به وامها وامایم. اگر بانکذکر کرده

ها و هاي نسبی وامضعیف گسترش دهند، انتظار داریم که رابطه مثبتی بین زیان
هاي گذشته پیدا کنیم. رشد وام

ها ایم که آیا رشد غیر طبیعی وام) این مساله را بررسی کرده2در معادله (
اي ر قرار داده است یا خیر؟ در این جا درآمد بهرهثیأها را تحت تاي بانکدرآمد بهره

که ها به عنوان جایگزینی براي ریسک اعتباري معرفی شده است. با توجه به اینوام
RRیعنی tدر زمانiاي بانکدرآمد بهره RRطور زیادي با به, همبستگی دارد؛ ,

tهاي فعال که قبل از زیرا درآمد همه وام − اند در هر دو متغیر مشترك شدهداده1
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RR∆)هستند، بنابراین، از تفاضل مرتبه اول این متغیر استفاده شده است  , = RR , − RR , د. کنگیري میها را اندازه. در نتیجه، این متغیر درآمد نسبی بهره وام(
رود با افزایش در معادله دوم منفی شود؛ زیرا انتظار میβانتظار داریم که ضریب 

) 1ها، کاهش یابد. همانند معادله (ها، درآمد نسبی بهره وامرشد غیرطبیعی وام
size)هاي مشتري مجموع واممتغیرهاي کنترلی  , حقوق صاحبان سهام به کل و (

EQA)دارایی  , . ایمرا به مدل اضافه نموده(
ها بر ورشکستگی بانک ثیر رشد غیر طبیعی وامأ) به بررسی ت3در معادله (

حقوق صاحبان سهام پرداخته شده است. براي بررسی شاخص ورشکستگی از معیار 
اي براي ریسک اعتباري استفاده شده است (فوس و به کل دارایی به عنوان نماینده

). 2009؛ هس و همکاران، 2010همکاران، 
EQA)االي بین در این معادله نیز همانند معادله قبل با توجه به همبستگی ب , )

EQA)و  , از وقفه این متغیر در سمت راست خودداري شده است و از تفاضل (
رود که پس از مرتبه اول آن در سمت چپ معادله استفاده شده است. انتظار می

تخمین ضریب این متغیر منفی گردد.

تخمین مدل-5
یا استفاده از روش 19دههاي ترکیب شبه منظور مشخص شدن استفاده از روش داده

گیرد.اثرات ثابت آزمون چاو صورت می

آزمون چاو-5-1
در آزمون چاو، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدأ در شعب 
مورد بررسی بوده است. در نتیجه، رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت 

هاي ترکیب شده یا همان از روش دادهاست و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده 
منظور انجام این آزمون الزم است. به20روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده

، الگو تخمین زده شود و پس از تخمین ثابتاست که ابتدا با استفاده از مدل اثرات
هاي تلفیق شده مقید، بررسی شود که باید از مدل دادهfمدل با استفاده از آماره 

انجام شده وزایویافزاراستفاده نمود یا مدل اثرات ثابت. این آزمون با استفاده از نرم

19 Pooled
20 Pooled Least Squares
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 ) ذکر شده است. این نتیجه 1است. نتیجه این آزمون براي سه معادله باال در جدول (
بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش اثرات ثابت در معادالت است.

چاو براي معادالتآزمون نتایج حاصل از :1جدول 
نتیجهمقدار آمارهداريسطح معنیمعادله
اثرات ثابت00/02/185اول
اثرات ثابت00/01/92دوم
اثرات ثابت00/09/82سوم

: محاسبات محققمأخذ

)، الزم است که این روش درمقابل 1دست آمده در جدول شماره (با توجه به نتیجه به
ون قرار گیرد، به این منظور از آزمون هاسمن استفاده آزمروش اثرات تصادفی مورد

شود.می

آزمون هاسمن-5-2
با در نظر گرفتن نتیجه آزمون چاو، که وجود مدل اثرات ثابت را براي سه معادله 
تأیید کرده است، باید این مدل در مقابل مدل آثار تصادفی نیز مورد آزمون قرار داد، 

د. به همین منظور از آزمون دهد بهتري را ارئه میمدل برآورتا مشخص گردد کدام
شود. فرض صفر این آزمون بیانگر استفاده از روش اثرات تصادفی هاسمن استفاده می

دهنده استفاده از روش اثرات ثابت است. براي انجام این آزمون و رد فرض صفر نشان
ز ین زده شود و پس اابتدا الزم است که با استفاده از مدل اثرات تصادفی، الگو تخم

آن مدل اثرات تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گیرد. در جدول 
ه شود، فرضیگونه که مشاهده می) نتایج حاصل از این آزمون بیان شده است. همان2(

صفر رد شده است و این موضوع نشان دهنده لزوم استفاده از مدل اثرات ثابت به 
سه معادله است.منظور برآورد در

نتایج حاصل از آزمون هاسمن براي سه معادله: 2جدول 
نتیجهمقدار آمارهداريسطح معنیمعادله
اثرات ثابت00/05/98اول
اثرات ثابت00/01/86دوم
اثرات ثابت00/06/101سوم

: محاسبات محققمأخذ
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برآورد معادالت-5-3
) آورده 3روش اثرات ثابت در جدول شماره (نتایج حاصل از تخمین معادله اول به

دهد که اگر مقدار این واتسن نشان می–نتایج حاصل از آزمون دوربینشده است. 
قرار گیرد به معنی استقالل خطاها است. با توجه به مقادیر 5/2و 5/1آزمون بین 

تقل از قرار گرفته نتیجه این خواهد بود که خطاها مس5/2و 5/1این آزمون که بین 
میزان تغییرات متغیر 2Rهم بوده و با یکدیگر همبستگی ندارند. در این جدول، 

درصد 85دهد که مقدار آن برابر وابسته را تحت تأثیر متغیرهاي مستقل نشان می
است.

نتایج حاصل از تخمین معادله اول به روش اثرات ثابت: 3جدول 
Tآماره ف معیارانحراضریبمتغیر توضیحی LL47/013/059/3 ALG17/0-083/014/2- ALG71/0304/035/2 ALG42/0131/025/3 ALG08/0016/042/5 SIZE24/0-077/009/3- EQA24/0013/043/17

C44/1078/033/18
000/0سطح معناداري:F :70/7آماره 

2R :(ضریب تعیین)06/2دوربین واتسن: 85/0
: محاسبات محققمأخذ

شده ازبرآوردمتغیرهايتمامشود،میجدول فوق مشاهدهدرکهطورهمان
.برخوردارندتئوريباسازگارهايعالمت

یعنی به ازاي یک واحد است؛ 47/0برابر با وام نسبیهايضریب زیان
وام در حال حاضر نسبیهايوام در دوره قبل، زیاننسبیهايافزایش در رشد زیان

یابد. واحد افزایش می47/0به میزان 
است و به -17/0در یکسال قبل برابر با غیرعادي وامضریب رشد

ها در حال حاضر وامهاي نسبیغیرعادي، زیانوامازاء یک درصد تغییر در رشد
هاي غیر عادي در دو تا چهار دوره قبل اثر یابد. همچنین، رشد وامکاهش می17/0

هايهاي نسبی وام دارند، به این معنا که با افزایش دورهمثبت و معناداري بر زیان
شود این تر مییابد و هر چه زمان طوالنیوام ضررهاي نسبی بانک افزایش می

شود.شتر میثیرگذاري بیأت
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 ها هاي نسبی وامبر زیانSIZEمشتري) هايواممتغیر اندازه بانک (مجموع
هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت باالتري براي اثر منفی و معناداري داشته است. بانک

ها نیز به همان نسبت به دالیلی از میزان بازدهی آندرنتیجهدهی برخوردارند و وام
یابد. رداخت وام ها کاهش میجمله عدم بازپ

) 4نتایج حاصل از تخمین معادله دوم به روش اثرات ثابت در جدول شماره (
دهد که خطاها واتسن نشان می–نتایج حاصل از آزمون دوربینآورده شده است. 

درصد است. 99نیز برابر 2Rمستقل از هم بوده و با یکدیگر همبستگی ندارند. مقدار 

حاصل از تخمین معادله دوم به روش اثرات ثابتنتایج: 4جدول 
Tآماره ف معیارانحراضریبمتغیر توضیحی ALG49/0-029/000/17- SIZE22/0037/011/6 EQA31/0-047/073/6-

c79/0-038/072/20
000/0سطح معناداري: F :3/858آماره 

2R03/2دوربین واتسن: 99/0ن): (ضریب تعیی
: محاسبات محققمأخذ

شده ازبرآوردمتغیرهايتمامشود،میجدول فوق مشاهدهدرکهطورهمان
.برخوردارندتئوريباسازگارهايعالمت

درصد است و به ازاء -49/0) برابر با ALGغیرعادي (وامضریب متغیر رشد
کاهش 49/0هادرآمد بهره نسبی وامغیرعادي، وامتغیر در رشدیک درصد

یابد. می
ثیر مثبت و معناداري أ) تSIZEمشتري) (هايواممتغیر اندازه بانک (مجموع

همچنین، با توجه به اثر منفی و معنادار ها داشته است.بر درآمد بهره نسبی وام
توان ها، مینسبی وامد بهره) بر درآمEQAدارایی (کلبهسهامصاحبانحقوق

هاي نسبی صاحبان سهام یک بانک بیشتر باشد، زیانتحلیل کرد که هرچه حقوق
یابد. ها نیز کاهش میوام

) 5نتایج حاصل از تخمین معادله سوم به روش اثرات ثابت در جدول شماره (
اها دهد که خطواتسن نشان می-نتایج حاصل از آزمون دوربینآورده شده است. 

99برابر 2Rمستقل از هم بوده و با یکدیگر همبستگی ندارند. در این جدول، مقدار 
درصد است. 



1394زمستان، 4، شماره12تصادي سابق)، دوره هاي اق(بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٨٦

نتایج حاصل از تخمین معادله دوم به روش اثرات ثابت:5جدول 
Tآماره ف معیارانحراضریبمتغیر توضیحی ALG57/0-027/02/21- SIZE42/0024/03/17

c62/0-029/016/21-
000/0سطح معناداري: F :4/805آماره 

2R :(ضریب تعیین)04/2دوربین واتسن: 99/0
: محاسبات محققمأخذ

شده ازبرآوردمتغیرهايتمامشود،میجدول فوق مشاهدهدرکهطورهمان
.رخوردارندبتئوريباسازگارهايعالمت

دارایی کلبهسهامصاحبان) بر حقوقALGغیرعادي (وامثیر متغیر رشدأت
غیرعادي، حقوقوامدرصد است و به ازاء یک درصد تغیر در رشد-57/0برابر با 
یابد. کاهش می57/0دارایی کلبهسهامصاحبان

سهامنصاحبا) بر حقوقSIZEمشتري) (هايواممتغیر اندازه بانک (مجموع
هایی با دارایی بیشتر از ثیر مثبت و معناداري داشته است. بانکأتداراییکلبه

ها نیز به دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آنظرفیت باالتري براي وام
یابد. ها کاهش میهمان نسبت به دالیلی از جمله عدم بازپرداخت وام

نتیجه گیري و پیشنهادات-6
اندازها هستند. اینترین نهادهاي بسیج و تخصیص منابع مالی و پسمهمها از بانک
کند. این مطالعه به بررسی اي مهم در رشد و توسعه اقتصادي میها را پدیدهآن،نقش

ها با استفاده از سه شاخص زیان هاي نسبی ها بر ریسک اعتباري بانکثیر رشد وامأت
حبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب حقوق صاها و اي واموام، درآمد بهره

پرداخته است. نتایج نشان 1393تا 1380بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 
اي ها و کاهش درآمد بهرههاي نسبی وامزیانباعث افزایش ها داد که افزایش وام

تباري را شود و در نتیجه، ریسک اعها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی میوام
دهد.افزایش می

هاي غیر عادي در که رشد وامبا توجه به نتایج حاصل از معادله اول و این
هاي قبلی یعنی دو تا چهار دوره قبل اثر مثبت و معناداري بر ریسک اعتباري دوره

گردد شود، پیشنهاد میثیرگذاري بیشتر میأشود این تتر دارند و هر چه زمان طوالنی
هاي باالتر از دو سال خودداري کنند؛ زیرا در این صورت ریسک ا از ارایه وامهکه بانک
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 اعتباري بانک افزایش خواهد یافت.
ثیر مثبت و معناداريأهاي دوره قبل تکه افزایش زیانهمچنین، با توجه به این

ه ها نسبت به تسویگردد که بانکهاي نسبی در دوره حال دارند پیشنهاد میبر زیان
ا هها و در نتیجه ریسک اعتباري آنهاي تعویق افتاده از قبل همت گمارند تا زیانموا

در دوره بعد افزایش نیابد.



1394زمستان، 4، شماره12تصادي سابق)، دوره هاي اق(بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٨٨

:فهرست منابع
شلو زاقردولهخداییمحمد جلیلی، محمد،  سنجی ).1389(.و مهدیه کن شتریان اعتبار م

.148-127):3(1مدیریت،درکمیمطالعاتکشور.بانکیسیستمدرحقیقی
مدیریت ریســک اعتباري در ســیســتم بانکی با   ). 1389(ســگري.عفرید و علیجماعت،

.126-115):3(1مدیریت،درکمی، مطالعاترویکرد داده کاوي
سعدي      سمانه، عبدالرضا ا ). اندازه گیري ریسک و بازده   1392(.و احمد زنده دلحسینی، 

هاي بورس اوراق بهادار تهران. کتهاي متفاوت سرمایه در گردش شر  در چارچوب سیاست  
.یازدهمین همایش ملی حسابداري ایران

ا  هیر ریسک اعتباري بر سودآوري بانکثأ). بررسی ت1392(.پور، سعید و الهام اشعري شوال 
.246-229): 2(15در ایران. فصلنامه تحقیقات مالی، 

ــمس ــنجی و پیش  طراحی مدل اعتب).1389(.مهدوي رادحمیدومیرفیض،فالح ش ارس
بینی ریســک اعتباري مشــتریان تســهیالت لیزینگ (مورد مطالعه: شــرکت لیزینگ ایران  

.22-1):2(1	.مهندسی مالی و مدیریت پرتفوي)خودرو
بررسی رابطه کفایت سرمایه با شاخص ریسک ورشکستگی و        ). 1389(.زهرا،نوري شکري 

نکداري پایان نامه کارشــناســی  . مؤســســه عالی با1383-86هاي ایران عملکرد مالی بانک
ارشد، رشته بانکداري.

ه ). بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشت    1377(.هاشمی نودهی، میرمجتبی 
سکن طی دوره    سهیالت بانک م شته مدیریت       1365-76ت شد. ر سی ار شنا . پایان نامه کار

علوم بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران.
Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC
Banking Sector, International Journal of Finance and Economics, 65: 72-
80.
Berger, A. & G. Udell. (2004). The institutional Memory Hypothesis and
the Procyclicality of Bank Lending Behavior. Journal of Financial
Intermediation,13: 458–495.

Bikker, J. & P. Metzemakers. (2005). Bank provisioning Behaviour and
Procyclicality. Journal of International Financial Markets, Institutions
and Money, 15: 141–157.

Castro, V. (2013). Macroeconomic Determinants of The Credit Risk in
the Banking System: The case of the GIPSI, Economic Modeling, 31:
672-683.



٨٩...         هاها بر میزان ریسک اعتباري بانکبررسی تأثیر رشد وام

Clair, R. (1992). Loan Growth and Loan Quality: Some Preliminary
Evidence from Texas Banks. Federal Reserve Bank of Dallas Economic
Review (3rd quarter), 9–22.

Foos, D., L. Norden & M. Weber. (2010). Loan growth and Riskiness of
Banks, Journal of Banking & Finance, 34 : 2929–2940.

Giuliano, Ianotta; Nocera, Giacomo; Andrea, Sironi. (2011). The Impact
of Government Ownership on Bank Risk Profile and Lending Behaviour.
9th international Paris finance Meeting,

Hess, K., A. Grimes & M. Holmes. (2009). Credit Losses in Australasian
Banking. Economic Record, 85: 331–343.

Keeton, William R. (1999). Does Faster Loan Growth Lead to Higher
Loan Losses?. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review,
March/April.

Laeven, L. & G. Majnoni. (2003). Loan Loss Provisioning and Economic
Slowdowns: Too Much, Too Late. Journal of Financial Intermediation,
12: 178–197.

Olokoyo, F.O. (2011). Determinants of Commercial Banks’ Lending
Behavior in Nigeria. International Journal of Financial Research, 2(2):
61-72.

Salas, J.S. & V. S. Fumas. (2002). Credit Risk in Two Institutional
Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks. Journal of Financial
Services Research, 22(3): 203-224.

Schreft, Stacey L. & Raymond E. Owens. (1991) .Survey Evidence of
Tighter Credit Conditions: What Does It Mean?. Federal Reserve Bank
of Richmond, Economic Review, March/April.

Sinkey, J. & M. Greenawalt. (1991). Loan-Loss Experience and Risk-
Taking Behavior at Large Commercial Banks. Journal of Financial
Services Research, 5: 43–59

Tsorhe, J.S., A. Aboagye & A. Kyereboah-Coleman. (2010). Corporate
Governance and Bank Risk Management Inghana, 1 University of Ghana
Business School*Corresponding Author: Box LG 78, Legon, GHANA.
qaboagye@ug.edu.gh.



1394زمستان، 4، شماره12تصادي سابق)، دوره هاي اق(بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٩٠


