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چکیده
مطالبات غيرجاری بانکها نشانگر زیان انباشتهای هستند که در اثر استمرار مجموعهای از فرازو فرودها در سطح کالن و سوء مدیریتها
در بخش مالی ،در اقتصاد کشور رسوب کردهاند .نسبت مطالبات غيرجاری به کل تسهيالت در ایران همواره از هنجارهای بينالمللی
بيشتر بوده که نشانه آشکاری از ناکارایی فرآیند تخصيص اعتبار و واسطهگری مالی در ایران است .با این که عدم تقارن اطالعات بين
بانک و وام گيرنده در قبل و بعد از اعطای وام ،در بطن و سرشت تصميمات اعتباری بانک قرار دارد؛ فقدان نهادهای الزم برای تقویم و
تسهيم ریسک اعتباری بانکها ،آنها را در برابر احتمال هميشگی نکول مشتران ،بیحفاظ میکند .از آنجا که وضعيت اقتصاد کالن
میتواند بر تعداد قابلمالحظهای از وامگيرندگان به صورت همسو و همزمان اثر بگذارد ،شرایط اقتصاد کالن نيز بر سهم مطالبات غيرجاری
موثر است.
در ایران ،مطالبات غيرجاری بانکها مدتهاست که به دليل ابعاد مالی ،گستره نهادی ،ماندگاری زمانی و پيچيدگی عوامل درگير در
پيدایش و پایداری ،از سطح خرد به سطح کالن اقتصاد منتقل شده است .راهکارهای مدیریت این پدیده ،در دو بخش پيشگيری و درمان
طبقهبندی میشوند .در بعد پيشگيری ،مهمترین اقدام ایجاد دفتر اعتباری و در بعد درمان ،قدم اول تاسيس شرکت مدیریت داراییها
است .اقدام درمانی مکمل نيز جداکردن بانکهای خوب از بانکهای بد است .باید توجه داشت که مطالبات غيرجاری بانکها مسالهای
ملی و فراقوهای است که محدود کردن آن به بانکها ظرفيت حاکميت برای تشخيص ابعاد و ارزیابی حجم اقدامات الزم برای حل و فصل
آن را به شدت تقليل

میدهد.

 -0هيئت علمی گروه پول و ارز ،پژوهشکده پولی و بانکی
 -2پژوهشگر گروه پول و ارز ،پژوهشکده پولی و بانکی

1ـ مقدمه
مطالبات غيرجاری بانکها که داراییهای غير گردشی 0نيز ناميده میشوند ،نشانگر زیان انباشتهای هستند که در اثر استمرار مجموعهای
از فرازو فرودها در سطح کالن و سوء مدیریتها در بخش مالی ،در اقتصاد کشور رسوب کردهاند .نفس این که این زیان به دليل ماهيت
عمليات حسابداری نهایتا در ترازنامه بانکها به عنوان بستانکاران نهایی نشسته ،نافی این امر نيست که بخشی از مطالبات غير قابل وصول
بانکها ،عمال زیان کل اقتصاد است که در حلقه نهایی زنجيرهای از تصميمات و عمليات ،به بانکها به ارث رسيده است .با درك این
نکته ،یادداشت حاضر متکفل تحليل نظری و تجربی ابعاد و آثار مالی و اقتصادی مطالبات غيرجاری بانکها بر اقتصاد و نظام مالی کشور
و استخراج توصيههای سياستی برای خروج از این معضل است.
قلب تپنده بانکداری در واسطهگری مالی و چرخاندن مستمر جریان تسهيالت-سپرده-تسهيالت است .مطالبات غيرجاری ،به دليل قفل
کردن تسهيالت بانکها در فرایندی خارج از این چرخه ،عمال بخشی از داراییهای بانکها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان
اعتباردهیشان را کاهش می دهند .این تسهيالت همچنين از مسير افزایش نسبت اعتبارات سوختشده یا در حال سوخت ،ریسک اعتباری
بانک را افزایش داده و از تمایل به اعطای تسهيالت میکاهند .با این پيش فرض که بنگاههای توليدی در مقایسه با خانوارها در مقابل
شوكهای اقتصادی آسيبپذیرترند؛ احتمال نکول بيشتری دارند و متوسط رقم تسهيالت دریافتی آنان نيز بسيار فراتر از دریافتکنندگان
تسهيالت مصرفی است ،2هزینه دیگر انباشت این نوع مطالبات تخریب رابطه بانک و بنگاه است.
وامهای غيرجاری فعاليت عادی بانک را مختل و سودآوری را کم میکنند .بنای فعاليت بانکداری بر گردش وجوه است .در صورتی که
وجوه وام داده شده در زمان مورد انتظار به چرخه عمليات عادی بانک برنگردد ،تعادل زمانی داراییها و بدهیهای بانک دچار مشکل و
بانک با ریسک نقدشوندگی مواجه میشود .به عالوه ،سود ناشی از وامهای غيرجاری قابل شناسایی نيست و در نظر گرفتن ذخيره مناسب
برای این وامها هزینه بانک را افزایش میدهد .بنابراین افزایش مطالبات غيرجاری توان و تمایل بانکها برای اعطای تسهيالت را کاهش
داده و به خشکی اعتبار 3منجر میشود .عالوه بر این ،بانکها برای وامدادن به پروژهها و سرمایهگذاریهای جدید که به صورت بالقوه
ریسک و بازده بيشتری دارند نيز انگيزه کمتری خواهند داشت .در نتيجه تامين مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی با
مشکل مواجه می شود .از سوی دیگر ،زیان ناشی از مطالبات غيرجاری ،سرمایه پایه بانکها را کاهش و احتمال مواجهه آنها با بحران
اعتباری و خشکی اعتبار را افزایش میدهد .تنزل موقعيت بانکها در رتبهبندیهای بينالمللی از دیگر پيامدهای رشد مطالبات غيرجاری
فراتر از هنجارهای بينالمللی است.
با افزایش سهم مطالبات غيرجاری دقت اندازهگيری متغيرهای پولی نيز کاهش مییابد .این مطالبات از حيث کارکرد ،داراییهای غيرجاری
بانکاند و قابليت بهکارگيری مجدد در قالب سپرده را ندارند .بنابراین از حيث چرخه واسطهگری مالی ،مطالبات غيرجاری همانند وجوه
نقد عمل می کنند هرچند بر خالف این وجوه ،گشایشی در مدیریت نقدینگی بانک حاصل نمیکنند .بر اساس این تحليل ،در ترازنامه
تلفيقی شبکه بانکی مانده مطالبات غيرجاری بانکها ،مانند نقد صندوق ضریب فزاینده نقدینگی را تقليل میدهد .محاسبات متداول
پولی که ضریب فزاینده را از تقسيم مانده نقدینگی بر پایه پولی به دست میآورند ،با جاری فرض کردن همه تسهيالت بانکها به بيش
برآورد ضریب فزاینده نقدینگی و به دنبال آن بیدقتی در سياستگذاری اعتباری میانجامند .این پدیده در کنار تاثير پذیرفتن نسبت
مطالبات غيرجاری از چرخههای اقتصادی میتواند بخشی از تدبير سياستگذار برای خروج از رکود را با مشکل مواجه کند.

1 - Nonperforming
 -2برای اطالعات بیشتر به یادداشت سیاستی «شکست بازار اعتبارات» رجوع شود.

 -3خشکی اعتبار ( )Credit Crunchبه شرایطی اطالق میشود که عرضه اعتبار از سطح متناظر با نرخ بازار و سودآوری پروژههای سرمایهگذاری کمتر باشد.

2ـ تعاریف و مقررات
2ـ .1طبقهبندی داراییها
با وجودی که همواره بازپرداخت بخشی از تسهيالت اعطایی بانکها با تاخير صورت میگرفته و بخشی از وامهای اعطایی سوخت میشده،
به نظر می رسد عمده توجه به مبحث مطالبات غيرجاری پس از تصویب "دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری" توسط
شورای پول و اعتبار در سال  0381صورت گرفته است .تا پيش از این تاریخ بانکها برای دستهبندی مطالبات به عنوان بخشی از
داراییهایشان از تعریف واحدی استفاده نمیکردند .اثر اجرای این مصوبه به صورت افزایش مانده مطالبات غيرجاری در نمودار  0قابل
مشاهده است .بر اساس این مصوبه تسهيالت بانکها در دستههای جاری ،سررسيد گذشته ،معوق و مشکوكالوصول طبقهبندی میشوند
(نمودار  0و .)8
طبق دستورالعمل طبقهبندی وامها باید بر اساس بررسی سه معيار  )0ميزان تاخير در بازپرداخت اقساط )2 ،انتظار از وضعيت مالی
مشتری و  )3چشمانداز صنعت و بازار محصوالت م شتری صورت بگيرد ،به نحوی که در نهایت مالك طبقهبندی ،ضعيفترین شاخص
ارزیابی شده در آن طبقه باشد .با این حال در عمل مالك عمل در طبقهبندی ،ميزان تاخير در پرداخت اقساط است و ارزیابی آتيه صنعت
و مشتری نقش قابل مالحظهای در تفکيک اقالم دارایی ایفا نمیکنند .در نتيجه ،مواجهه مشتری یا صنعت با شوك منفی درآمدی،
بازپرداخت اقساط را کاهش میدهد و هزینه و ریسک بانکها را به یکباره زیاد میکند.
وامهای غيرجاری درآمدزا نيستند و به اندازهای که احتمال بازپرداخت آنها کم میشود ،عمال ماهيت دارایی خود را از دست میدهند و
عامل افزاش هزینههای بانک میشوند .بنابراین نهاد ناظر برای تعدیل اثر سوخت شدن وامها در ترازنامه و عدم مواجهه ناگهانی با هزینه
مطالبات سوخت شده ،بانکها را موظف به ذخيرهگيری مناسب برای تسهيالت کرده است .بر اساس "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره
مطالبات موسسات اعتباری" بانکها حداقل  0.1درصد از کل خالص تسهيالت اعطایی را به صورت ذخيره عمومی محاسبه و نگهداری
میکنند .از آنجا که ریسک عدم بازپرداخت بدهی در مطالبات غيرجاری باالتر است ،الزم است بانکها با توجه به مانده هر طبقه و
همچنين وثایق مرتبط با آن دسته از تسهيالت ،ذخيره اختصاصی نيز در نظر بگيرند .بر اساس نمودارهای  3و  01که به ترتيب رفتار
ذخيرهگيری را در گروههای بانکی و مقایسه با سایر کشورها نشان میدهند؛ به نظر میرسد بهرغم سهم قابل مالحظه مطالبات غيرجاری،
نسبت ذخایر اختصاصی در بانکهای ایران بسيار پایين است و سهامداران بانک از مسير ذخيرهگيری هزینه چندانی متحمل نمیشوند.
در نتيجه شناسایی هزینه مطالبات غيرجاری تا زمان سوخت شدن آنها به تاخير میافتد .در صورتی که شرایط نامساعد اقتصاد کالن
هم احتمال سوخت شدن وامها را افزایش دهد ،شناسایی یکباره هزینه مطالبات غيرجاری نه تنها فعاليت یک بانک ،بلکه کارکرد نظام
بانکی را با مشکل مواجه میسازد.
عامل دیگری که شناسایی اقالم غيرجاری را با مشکل مواجه کرده ،استمهال تسهيالت غيرجاری است که نه بر اساس افزایش توان
بازپرداخت اقساط توسط مشتریان بلکه بنا بر سياستگذاری حاکميت صورت گرفته است .از جمله میتوان به بندهای  28و  24قوانين
بودجه کشور در سالهای  0341و  0340در مورد استمهال تسهيالت اشاره کرد .مطالعات پشتيبان نشان میدهند بيش از نيمی از
تسهيالت غيرجاری تقسيط شده ،ایفا نشدهاند.

2ـ .2اشکال شرعی وصول جریمه

تاخیر1

دریافت جریمه از مشتریان بدحساب بر اساس شرط کيفری مالی یا وجه التزام به جهت ربوی بودن قابل اشکال است زیرا دریافت زیاده
بر مبلغ اصلی دین اگر در قرارداد قرض باشد ،شرط انتفاع به شمار میآید و اگر در سایر عقود باشد ،مصداق ربای جاهلی 2است .مطابق
این تعریف اگر قصد بانک امهال مشتری در مقابل افزایش مبلغ بدهی باشد ،وقوع ربا امری حتمی است.
با توجه به این اشکال ،مسأله وجه التزام تاخير در تادیه دیون بانکی ، 3میتواند هزینه یا جریمه تلقی شود .توضيح اینکه بانک با دریافت
وجهالتزام به مشتریان اختيار میدهد با پرداخت جریمه از مهلت بيشتری برای بازپرداخت تسهيالت برخوردار شوند .اگر عملکرد بانک
اینگونه باشد ،مشتری نيز متقابال ممکن است تصور کند که پرداخت جریمه ،قيمت باالتری است که بانک در ازای بيشتر در اختيار
داشتن تسهيالت (امهال) مقرر نموده است .در این صورت ،پرداخت این هزینه برای مشتری در مقابل منافعی که از دیرپرداخت تسهيالت
نصيب وی میگردد ،ممکن است صرفه و توجيه اقتصادی نيز داشته باشد.
از مشکالت قابل توجه این راهکار ،برخورد یکسان با مشتریانی است که به دالیل مختلف از پرداخت بدهی نکول کردهاند .مشتریانی که
به دليل اعسار و ورشکستگی از پرداخت به موقع بدهی خویش باز میمانند متخلف محسوب نمیشوند تا مستحق پرداخت جریمه باشند.
لذا دریافت جریمه از آنها عالوه بر دو چندان نمودن مشکالتشان ،امری ظالمانه است .این ظلم در شریعت به حکم قاعده عدل و انصاف،
نفی گشته است .گرچه برخی از محققان تالش نمودهاند مبانی اخذ وجه التزام تاخير تادیه را به صورتی مستدل تبيين نمایند ،اما مشهور
فقها همچنان بر این اعتقادند که اخذ جریمه تاخير تادیه ،ربا محسوب میشود و درآمدهای بانکها از این طریق غير مشروع با مشکالت
فقهی مواجه است.
3ـ آسیبشناسی و عارضهیابی
جدول  0با ارائه تصویری کلی از وضعيت مطالبات غيرجاری شبکه بانکی کشور طی دهه اخير نشان میدهد طی سالهای  0382تا
 0342مطالبات غيرجاری بانکها به طور متوسط ساالنه  01واحد درصد بيش از تسهيالت رشد کرده و کيفيت دارایی بانکها به طور
متوسط ساالنه  01درصد تضعيف شده است .در تحليل این ارقام باید توجه داشت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد طبقهبندی دارایی
بانکها سبب افزایش دقت بانکها در اندازهگيری و طبقهبندی اقالم مطالبات غيرجاری و شفافيت صورتهای مالی آنها شد .لذا به طور
خاص ،رشد مطالبات غيرجاری در سالهای  0381و  0384را باید به شفافسازی آمارها و نه رشد مطالبات غيرجاری بانکها منتسب
کرد.

 -0از فاطمه مالکریمی بابت ارائه نکات مندرج در این بند تشکر میشود.
 -2ربای جاهلی در شرایطی اتفاق میافتاد که شخصی به دیگری بدهی داشت و سررسيد آن بدهی فرا میرسيد ،طلبکار نزد بدهکار میرفت و میگفت« :تعطی
أو تربی؟ :آیا بدهیات را تسویه میکنی یا آن را زیاد میکنی؟»
 -3شرط جریمه غرامتی است که یک از خریدار یا فروشنده آن را هنگام بستن قرارداد به عنوان کيفر اخالل در مقتضای عقد یا در آن چه در ضمن عقد به آن
ملزم یا متعهد شدهاند ،تعيين میکنند و گاه از آن با عنوان وجه التزام یاد میشود( .جریمه تاخير تادیه ،موسویان ،پژوهشکده پولی و بانکی)0342 ،

جدول 1ـ وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها
سهم مطالبات

رشد ساالنه (درصد)

نسبت مطالبات

مشکوك الوصول از غير جاری به کل

غير جاری (درصد) مطالبات (درصد)

مطالبات غير جاری

مانده بدهی بخش
غير دولتی

7

سطح (هزار میلیارد ریال)
مطالبات غير جاری

مانده بدهی بخش
غير دولتی

مقطع
)پایان سال(

22

328

81

31

39

29

455

82

7

54

38

45

626

83

10

86

38

83

865

84

10

33

42

124

1226

85

32

11

51

36

187

1664

86

36

17

74

12

325

1867

87

48

20

28

15

417

2137

88

54

15

5

37

438

2929

89

54

16

32

20

576

3524

90

58

16

12

17

646

4139

91

63

16

33

33

859

5506

92:11

49

13

40

30

6

منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

متوسط

0

نسبت مطالبات غيرجاری به کل تسهيالت در ایران همواره از هنجارهای بين المللی بيشتر بوده که نشانه آشکاری از ناکارایی فرآیند
تخصيص اعتبار و واسطهگری مالی در ایران است .حجم باالی مطالبات مشکوكالوصول نيز نشان میدهد احتمال نقد شدن این بخش از
داراییهای بانکها در فرآیند معمول بانکداری بسيار اندك است و الزم است سياستگذار برای حل این مساله ابزارها و نهادهای الزم را
در اختيار شبکه بانکی قرار دهد.
نمودار 1ـ نسبت مطالبات غیرجاری به خالص تسهیالت شبکه بانکی (درصد)
1.0

سررسید گذشته

معوق

مشكوك الوصول

25

0.9

20

0.8

0.7

15

0.6

0.5

10

0.4

0.3

5

0.2

0.1

0.0

86-1
86-2
86-3
86-4
87-1
87-2
87-3
87-4
88-1
88-2
88-3
88-4
89-1
89-2
89-3
89-4
90-1
90-2
90-3
90-4
91-1
91-2
91-3
91-4
92-1
92-2

0

منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.
توضيح :دوره رونق اقتصادی هاشور خورده است.

مطابق نمودار  0همواره سهم باالیی از تسهيالت اعطایی شبکه بانکی (به صورت متوسط  01درصد) به مطالبات غيرجاری تبدیل میشود.
بخش اعظم این مطالبات (حدود  11درصد) نيز ،به دسته مطالبات مشکوكالوصول با احتمال وصول بسيار پایين تعلق دارند .با وجودی
که در دوران رونق اقتصادی ،از نسبت مطالبات غيرجاری کاسته شده سهم مطالبات مشکوكالوصول به صورت قابلتوجهی تغيير نکرده
 -0تفاوت مشاهده شده در ارقام جدول  0و سایر نمودارها به استفاده از منابع داده ای متفاوت بر میگردد.

است .به نظر می رسد این طبقه از مطالبات غيرجاری بيشتر تحت تاثير عواملی غير از شرایط کالن اقتصادی هستند .دوره افزایش دقت
در شناسایی مطالبات غيرجاری در این نمودار به فصول ابتدایی سال  0381اشاره دارد که در آن حجم مطالبات مشکوكالوصول تقریبا
صفر ثبت شده است.
بررسی مطالبات غيرجاری به تفکيک گروههای بانکی در نمودار  2نشان میدهد سهم بانکهای خصوصی در مطالبات غيرجاری از همه
گروههای بانکی باالتر است؛ پس از آنها به ترتيب بانکهای دولتی ،خصوصیشده و در نهایت بانکهای تخصصی قرار دارند .غالب بودن
سهم بانک مسکن در دارایی بانکهای تخصصی و نرخ پایين نکول وامهای مسکن به دليل وثایق معتبر در این بخش ،کمتر بودن نسبت
مطالبات غيرجاری در بانکهای تخصصی را توجيه میکند .ممکن است باالتر بودن نرخ موثر وامگيری (نرخ سود تسهيالت به عالوه
کارمزد و سایر هزینهها) در بانکهای خصوصی سبب مراجعه مشتریان پرریسکتر که قادر به اخذ وام از بانکهای دولتی نبودهاند به این
بانکها و باال رفتن نسبت مطالبات غيرجاری آنها شده باشد .توضيح محتمل دیگر نيز باال بودن وامدهی درونی (به شرکتها و نهادهای
وابسته) در این بانک هاست که در مطالعات مربوط به سایر کشورها نيز به عنوان یکی از عوامل کاهش کيفيت داراییهای بانکها محسوب
میشود.
نمودار 2ـ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت در گروههای بانکی (درصد)

دولتی

خصوصی شده

خصوصی

تخصصی

8601
8604
8607
8610
8701
8704
8707
8710
8801
8804
8807
8810
8901
8904
8907
8910
9001
9004
9007
9010
9101
9104
9107
9110
9201
9204
9207

35
30
25
20
15
10
5
0

منبع :دادههای بانک مرکزی.

بانکها موظفند برای مطالبات غيرجاریشان ذخيره اختصاصی بگيرند .نرخ ذخيرهگيری طبق نظر رگوالتور پولی ،متناسب با طبقه و
کيفيت دارایی از  01تا  011درصد تعيين میشود .ذخيره مطالبات هزینهای نيست که بابت آن کاال یا خدمتی خریداری شده ،بلکه
پوشش زیانی است که خود را بر ترازنامه بانک تحميل کرده؛ هزینهای که باید از محل سرمایه تامين شود .لذا مطالبات غيرجاری ،از یک
سو به طور خودکار سودآوری بانک را کاهش میدهند و از طرف دیگر سرمایه بانک را مستهلک میکنند .این سازوکاری است که در بطن
نظارت بر بانکها برای ایجاد بازخورد در رابطه با اعطای تسهيالت برقرار شده و سهامدار را نسبت به کيفيت سازوکار اعطای تسهيالت از
سوی مدیریت بانک حساس میکند.
پدیده جالب در مورد سازوکار ذخيرهگيری مطالبات غيرجاری در بانکهای ایران آن است که رتبه گروههای بانکی در نرخ ذخيرهگيری
اختصاصی ،تقریبا عکس رتبه آنها در نسبت مطالبات غيرجاری است (نمودار  .)3به عبارت دیگر بانکهای خصوصی ضعيفترین نسبت
را دارند و پس از آنها به ترتيب بانکهای تخصصی ،دولتی و در نهایت بانکهای خصوصی شده قرار میگيرند .شاید کمتر بودن نرخ
ذخيرهگيری اختصاصی در بانکهای خصوصی را بتوان به عدم پذیرش این هزینه از سوی سازمان مالياتی به عنوان هزینه قابلقبول از
یک سو و فشار سهامداران این بانکها برای افزایش سودآوری منتسب کرد .بدیهی است از آنجا که مبنای فعاليت این بانکها حداکثر
کردن سود است ،انگيزهای برای اجرای فرآیندهایی که منجر به کاهش سود شود را ندارند .از سوی دیگر جهش مشاهده شده در سال
( 84زمان خصوصی شدن) در نسبت ذخيرهگيری بانکهای خصوصیشده میتواند حاکی از حرکت آنها در جهت بهبود نسبتهای
احتياطی باشد.

نمودار 3ـ نرخ ذخیرهگیری اختصاصی در گروههای بانکی (درصد)
دولتی

خصوصی

خصوصی شده

50

تخصصی

40
30
20
10

8601
8604
8607
8610
8701
8704
8707
8710
8801
8804
8807
8810
8901
8904
8907
8910
9001
9004
9007
9010
9101
9104
9107
9110
9201
9204
9207

0

منبع :دادههای بانک مرکزی.

نسبت مطالبات غيرجاری در بخشهای ریالی و ریالی-ارزی در نمودار  9نشان میدهد مقارن با تالطمهای ارزی نيمه دوم سال ،0340
سهم تسهيالت ارزی غيرجاری از سهم این مطالبات در تسهيالت ریالی بيشتر شده است .مطالعات پشتيبان نشان میدهند این فاصله در
همه گروههای بانکی قابل مشاهده است .به نظر می رسد فقدان سازوکار پوشش ریسک نرخ ارز در مورد وامهای ارزی در شرایطی که به
دليل مضيقههای ناشی از تحریم ،اقتصاد کشور در معرض شوكهای ارزی قرار داشته ،به همراه اصرار بر حفظ رژیم ارزی شناور مدیریت
شده بدون توجه به از دست رفتن مقومهای این رژیم ،اثر مهمی در باال بردن نسبت مطالبات غيرجاری ارزی داشته است .در این ميان،
آسيبپذیری عمده مربوط به صنایعی است که طی دوران افزایش درآمدهای ارزی کشور همراه با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به واردات
وابسته شده بودند.
نمودار 4ـ نسبت مطالبات غیرجاری در بخشهای ریالی و کل (درصد)
20
تسهیالت ارزی و ریالی

18

تسهیالت ریالی

16
14
12
1392

1391

منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

10

نمودار 5ـ حجم مطالبات غیرجاری (ده هزار میلیارد ریال)

مشكوك الوصول

معوق

سررسید گذشته

50
40

30
20
10

86-1
86-2
86-3
86-4
87-1
87-2
87-3
87-4
88-1
88-2
88-3
88-4
89-1
89-2
89-3
89-4
90-1
90-2
90-3
90-4
91-1
91-2
91-3
91-4
92-1
92-2

0

منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

نمودار  1نشان میدهد در حالی که روند مطالبات مشکوك الوصول به شدت صعودی است ،مطالبات سررسيد گذشته و معوق به صورت
بطئی رشد میکنند .با توجه به آن که قفل شدن تسهيالت بانکها پدیدهای تدریجی است ،در حالت عادی انتظار میرود یک انتقال
تدریجی و منظم در دستههای مطالبات غيرجاری به ترتيب از سررسيدگذشته به معوق و سپس مشکوكالوصول قابل ردیابی باشد .عدم
مشاهده این رفتار به استمهال مطالبات و عدم شفافيت در سرفصلبندی مطالبات غيرجاری قابل انتساب است .از سوی دیگر روند فزاینده
مطالبات مشکوكالوصول نشانهای از کاهش اميد وصول این طبقه از داراییهای بانکها است.
نمودار  6ـ نرخ رشد اسمی تسهیالت و مطالبات غیرجاری (درصد)
30

1.0

0.9

نرخ رشد تسهیالت غیر جاری

نرخ رشد تسهیالت اعطایی

0.8

20

0.7

10

0.6

0.5

0.4

87-1
87-2
87-3
87-4
88-1
88-2
88-3
88-4
89-1
89-2
89-3
89-4
90-1
90-2
90-3
90-4
91-1
91-2
91-3
91-4
92-1
92-2

0.3

0.2

0

-10

0.1

0.0

-20

توضيح :دوره رونق اقتصادی هاشور خورده است.
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

رابطه معکوس نرخ رشد تسهيالت و مطالبات غيرجاری در نمودار  1میتواند نشاندهنده اثر این دسته از داراییها بر کاهش انگيزه و توان
بانکها در اعطای تسهيالت باشد )0 :در دورههایی که به دليل رکود در اقتصاد کالن یا رشد باالی تسهيالت غيرجاری ،بانکها اطمينان
کمتری به بازگشت وجوه وام داده شده دارند ،انگيزه وام دادن کم شده و نرخ رشد تسهيالت افت میکند؛  )2افزایش وصولیها و کاهش
مطالبات غيرجاری ،وجوه در دسترس و در نتيجه توان بانکها برای وام دادن را زیاد میکند .به عالوه نرخ رشد منفی مطالبات غيرجاری

در دروان رونق نشان میدهد طی این دوران کيفيت داراییهای بانکها بهبود مییابد .موقت بودن کاهش مطالبات غيرجاری در فصل
چهارم  40این نکته را به ذهن میرساند که این مشاهده از امهالهای مقرر در قانون بودجه نشات گرفته است.
تمليک وثایق بانکی با وجودی که همواره زیر یک درصد داراییها بوده ،نرخ رشد سریعی داشته است .این امر نشاندهنده دو نکته است:
 )0مبلغ وامهای نکول شدهای که بانکها نسبت به تمليک وثایق آنها اقدام کردهاند سریعتر از کل ترازنامه رشد کرده است؛  )2باقی
ماندن این وثایق در ترازنامه میتواند شاخصی از عدم نقدپذیری آنها در بازار به قيمتهای جاری باشد (نمودار .)4
نمودار 7ـ سهم وثایق تملیکی از داراییهای شبکه بانکی (درصد)

86-1
86-2
86-3
86-4
87-1
87-2
87-3
87-4
88-1
88-2
88-3
88-4
89-1
89-2
89-3
89-4
90-1
90-2
90-3
90-4
91-1
91-2
91-3
91-4
92-1
92-2

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق

بررسی ترازنامه شبکه بانکی نشان میدهد همواره کمتر از  41درصد داراییهای شبکه بانکی از جنس تسهيالت بوده؛ نسبتی که با خارج
کردن بانکهای تخصصی کمتر هم میشود .نمودار  8نشان میدهد با گذر زمان فاصله رفتار وامدهی بانکهای تخصصی و غيرتخصصی
بيشتر شده است .این تغيير رفتار میتواند از تفاوت در تابع هدف این دو دسته بانک نشات گرفته باشد ،به این معنی که هدف بانکهای
تخصصی افزایش ثروت سهامدار و همچنين تامين مالی گروهها و توليدکنندگان خاص است؛ به عالوه ترکيب منابع مالی این بانکها نيز
با سایر بانکها متفاوت است .نزولی بودن نسبت تسهيالت در دوران رکود نشان میدهد انگيزه بانکها برای وامدهی در این دوران کاهش
یافته است .بررسی این نکته در کنار نمودار  0که افزایش نسبت مطالبات غيرجاری در دوران رکود را نشان میدهد ،عالمتی از اثر کاهنده
مطالبات غيرجاری بر توان و تمایل وامدهی بانکها است.
نمودار 8ـ سهم تسهیالت از دارایی در کل شبکه و گروههای بانکی (درصد)
شبكه بانكی
بانک های تخصصی
بانک های غیر تخصصی

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

86-1
86-2
86-3
86-4
87-1
87-2
87-3
87-4
88-1
88-2
88-3
88-4
89-1
89-2
89-3
89-4
90-1
90-2
90-3
90-4
91-1
91-2
91-3
91-4
92-1
92-2
توضيح :دوره رونق اقتصادی هاشور خورده است.
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

85
80
75
70
65
60
55
50

جدول  2برخی از ویژگیهای چرخهای مدیریت دارایی و بدهی بانکها در دوران رونق و رکود را نشان میدهد .مقایسه نرخ رشد اقالم
ترازنامه نشان می دهد نرخ رشد مطالبات غيرجاری در دوران رونق حدود یک و در دوران رونق حدود  01درصد و به صورت معناداری
متفاوت است.
جدول 2ـ مقایسه رفتار چرخهای نرخ رشد اقالم منتخب ترازنامه شبکه بانکی
نرخ رشد (فصلی)
ميانگين

ميانگين

احتمال

رکود

رونق

برابری

متغير

10.49

0.94

0.04

مطالبات غيرجاری

4.44

9.27

0.10

تسهيالت جاری

5.11

7.44

0.20

جمع تسهيالت

7.61

3.00

0.17

دارائی های ثابت

5.94

7.02

0.59

جمع دارائی ها

5.84

6.29

0.74

جمع سپرده ها

4.45

6.02

0.73

حقوق صاحبان سهام

توضيح :در صورتی که احتمال برابری زیر ده درصد باشد ،احتمال برابر بودن ميانگين اقالم در دوران رونق و رکود در سطح اطمينان  41درصد رد نمیشود.
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

بنابراین به نظر میرسد احتمال عدم بازپردخت وام توسط بنگاهها از شرایط اقتصاد کالن تاثير میپذیرد و مطالبات غيرجاری رفتار
پادچرخهای 0دارند (مشابه یافته نمودار  .)1در مقابل تسهيالت جاری در دوران رونق به صورت معناداری با سرعت بيشتری رشد میکنند
( 4درصد رونق در مقابل  9درصد رکود) و رفتار همچرخهای 2دارند .مجموع رفتار پادچرخهای و همچرخهای نرخ رشد تسهيالت غيرجاری
و جاری سبب شده رفتار چرخه ای خاصی در نرخ رشد مجموع تسهيالت قابل مشاهده نباشد .رشد داراییهای ثابت و مجموع داراییها
نيز در دوران ا نبساط و انقباض اقتصاد از نظر آماری تفاوت معناداری ندارند .به عالوه بررسی طرف بدهیهای بانکها نشان میدهد نرخ
رشد سپردهها و آورده سهامداران نيز در دوران رونق و رکود به صورت معناداری متفاوت نيست.
جدول 3ـ مقایسه رفتار چرخهای نسبت اقالم منتخب ترازنامه شبکه بانکی (نرمال شده به دارایی)
نسبت به دارایی (فصلی)
ميانگين

ميانگين

احتمال

رکود

رونق

برابری

متغير

55.03

55.10

0.95

تسهيالت جاری

63.47

64.54

0.09

جمع تسهيالت

3.87

3.17

0.00

دارائی های ثابت

70.00

71.14

0.13

جمع سپرده ها

7.46

6.55

0.00

حقوق صاحبان سهام

توضيح :در صورتی که احتمال برابری زیر ده درصد باشد ،احتمال برابر بودن ميانگين اقالم در دوران رونق و رکود در سطح اطمينان  41درصد رد نمیشود.
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

1 - Countercyclical
2 - Procyclical

نسبت اقالم ترازنامه شبکه بانکی به مانده دارایی ،در دورههای رونق و رکود در جدول  9مقایسه شدهاند .مشابه آنچه که در نمودار 4
قابل مشاهده است ،بانک ها به صورت متوسط در دوران رکود سهم کمتری از سبد داراییشان را به تسهيالت اختصاص میدهند .در
مقابل ،سهم داراییهای ثابت در این دوران افزایش مییابد .با وجودی که ميانگين نسبت تامين مالی دارایی بانکها از طریق سپرده در
دوران رونق و رکود از نظر آماری چندان معنادار نيست ،به نظر میرسد مشارکت سپردهگذاران و سهامداران در تامين مالی بانک از شرایط
کالن اقتصادی تاثير پذیرفته؛ به این معنی که همزمان با انقباض اقتصادی سهم سهامداران در تامين مالی بانک افزایش مییابد ،هر چند
افزایش سهم سپردهگذاران از نظر آماری معنیدار نيست.
جدول  9ضریب همبستگی اقالم منتخب ترازنامه (نرمال شده به سپرده) را با شاخصهای چرخه تجاری نشان میدهد .در صورتی که
همبستگی یکی از اقالم با وضعيت اقتصاد معنادار باشد ،به این معنی است که رفتار آن قلم بر اساس وضعيت اقتصاد کالن (رونق یا رکود)
تغيير میکند .همبستگی معنادار با اندازه چرخه (شکاف توليد) نيز نشان میدهد شدت تغيير قلم به شدت تغيير وضعيت اقتصاد وابسته
است .بر این اساس مشاهده میشود که مطالبات جاری ،تسهيالت جاری و جمع تسهيالت متناسب با شکاف توليد بزرگ میشوند (مطابق
با یافتههای جدول  3و نمودارهای  1 ،0و .)8
جدول 4ـ بررسی همبستگی اقالم منتخب ترازنامه شبکه بانکی (نرمال شده به سپرده) با شاخصهای چرخه اعتباری

جمع دارائی ها

دارائی های ثابت

جمع تسهيالت

ذخيره مطالبات

مشکوك الوصول خاص

مطالبات غيرجاری

تسهيالت جاری

نرمال شده به سپرده

-0.14

-0.68

0.20

0.39

0.08

0.21

وضعيت اقتصاد (رونق/رکود)

0.50

0.00

0.34

0.05

0.70

0.31

احتمال صفر بودن همبستگی

0.11

-0.46

0.65

-0.08

-0.37

0.74

اندازه چرخه

0.59

0.02

0.00

0.71

0.07

0.00

احتمال صفر بودن همبستگی

توضيح :در صورتی که احتمال برابری زیر ده درصد باشد ،احتمال صفر بودن ضریب همبستگی در سطح اطمينان  41درصد رد نمیشود.
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

به نظر میرسد نسبت ذخيرهگيری بانکها در دوران رونق بيشتر میشود که با توجه به کاهش نسبت مطالبات غيرجاری در این دوران
جای بررسی بيشتری دارد .ممکن است افزایش سوددهی و بهبود جریان نقدشوندگی در این دوران انگيزه بانکها برای رعایت نسبتهای
احتياطی را افزایش داده باشد .در حالی که مجموع داراییهای بانکها رفتار چرخهای ندارند ،سهم داراییهای ثابت در دوران رکود افزایش
و در دوران رونق کاهش مییابد (مطابق با یافته جدول )3؛ که نشانه ای از کاهش انگيزه تخصيص منابع به تسهيالت در دوران رکود
اقتصادی است.
نمودار 9ـ نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه بانکها (درصد)
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
شهریور 92
منبع :دادههای بانک مرکزی ،محاسبات تحقيق.

اسفند 91

مقایسه ميزان مطالبات غيرجاری و سرمایه پایه شبکه بانکی نشاندهنده ریسکی است که از طرف وامهای بازپرداخت نشده به شبکه
بانکی وارد میشود .در صورتی که بانک موفق به بازپسگيری این وامها نشود ،معادل مبلغ مطالبات غيرجاری به هزینههای بانک اضافه
میشود که در نهایت در زیان انباشته و کاهش مانده حقوق صاحبان سهام نشان داده میشود .بيشتر بودن این نسبت از ( 011نمودار )4
نشان میدهد سرمایه پایه بانک ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نيست و این ریسک میتواند به سپردهگذاران شبکه
بانکی منتقل شود.
مقایسه ایران و کشورهای هممرتبه (نمودار  )01از حيث ریسک اعتباری بانکها نشان میدهد در سال  ،2101ایران در مقایسه با گروه
مرجع ،باالترین نسبت وامهای غيرجاری و پایينترین نسبت ذخيرهگيری را داشته است .طبق نرمهای بينالمللی ،نسبت مطالبات
غيرجاری در استانداردهای بينالمللی  2و در بررسیهای بين کشوری حدود  1درصد است.
نمودار 11ـ نسبت مطالبات غیرجاری (محور چپ) به کل تسهیالت و نسبت ذخیرهگیری (محور راست) در سال ،2111
مقایسه ایران و سایر کشورها(درصد)
15

نسبت ذخیره گیری (به مطالبات غیر جاری)

10
5
0

نسبت مطالبات غیر جاری (به خالص تسهیالت اعطایی)

250
200
150
100
50
0

منبع :ارائه اسد جفری 29 ،کنفرانس ساالنه سياستهای پولی و ارزی

4ـ تحلیل علل و عوامل
4ـ .1عارضهیابی
عوامل پيدایش و ماندگاری مطالبات غيرجاری بانکها را می توان به دو دسته درونی و بيرونی تقسيم کرد .در درون سيستم بانکی ،به
نظر می رسد ضعف اقتدار ناظر پولی و اعتباری ،فقدان نظام اعتبارسنجی ،ضعف مدیریت در بانکها – شامل عدم استقالل هيئت مدیره
و عدم ثبات مدیریتی بانکهای دولتی  ، -ضعف سازوکارهای کنترلی به خصوص کنترل داخلی بانکها مهمترین عوامل باشند.
در بعد بيرونی نيز مداخالت قوه مقننه در تصویب قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکی به بانکها (مصوب تير  )0381و قانون تسهيل
اعطای تسهيالت بانکی (مصوب تير  ،)0381موجب کاهش کيفيت داراییهای پشتيبان بانکها شدهاند .به عالوه ماده  39مکرر قانون
ثبت ،هزینه تمليک و فروش وثایق پشتيبان را برای بانکها باال برده است.
از سوی دیگر ،بندهای  24 ،28و  01در قوانين بودجه کل کشور سالهای  40 ،41و  42موجب فشار زیاد به بانکها برای بخشودگی
جرایم ،تقسيط بدهی و استمهال بدهیهای غيرجاری بدهکاران بدحساب شد .اجرای بندهای  28و  24موجب عدم شفافيت صورت
هایمالی بانکها و آمارهای بانکی شد؛ بند  28بانکها را مجاز و بند  24آنان را مکلف به تقسيط و استمهال نمود .طبق آخرین آمار
دریافتی از عملکرد این دو بند تا دی  19 ،42درصد از تسهيالتی که طی  3سال جاری استمهال شدهاند ،مجددا معوق شدهاند .متوسط
تسهيالت استمهال شده به موجب این دو بند در این دو سال به ترتيب  28و  84ميليون تومان بوده است.

سياستگذاریهای قوه مجریه نيز به شرح زیر از عوامل تضعيف اقتدار بانکها در تصميمگيریهای اعتباری شده است :تسهيالت تکليفی
در بودجههای سنواتی و نيز تکليف بانکها به تامين مالی طرحهای توجيه مالی و اقتصادی ،مداخالت گسترده وزارت کار و امور اجتماعی
و استانداران در دولت نهم در خصوص تامين اعتبار بنگاههای زودبازده در تصميمات اعتباری بانکهای دولتی ،بخشودگی جرایم دیرکرد،
استمهال و تقسيط مجدد بدهیهای بدهکاران سيستم بانکی ،تکليف بانکها به پرداخت تسهيالت ارزانقيمت به اشخاص فاقد اهليت
اعتباری بدون دریافت وثایق معتبر ،الزام بانکها به تضمين قراردادهای فاقد اعتبار کافی ،تکليف بانکها به اعطای تسهيالت به شرکتهای
بزرگ به رغم رتبه اعتباری پایين ،تخطی از استانداردهای حرفهای و انباشت مطالبات الوصول پيمانکاران از دولت .تالطمهای ارزی سه
سال گذشته نيز به دليل تغييرات پيشبينی نشده در صورتهای مالی فعاالن اقتصادی ،در پيچيده شدن مسئله مطالبات غيرجاری
بانکها نقش زیادی داشته است.
نقش عوامل فرهنگی نيز در افزایش هزینههای حل و فصل مسئله غير قابل انکار است .تبليغات منفی و گسترده عليه بانکها طی سالهای
اخير ،تحریم دریافت جریمه تاخير تادیه از سوی برخی مراجع عظام تقليد و تلقی برخی دولتها مبنی بر این که سهامداری بانکهای
دولتی جواز مداخله گسترده در تخصيص منابع آنها است از مهمترین این عواملاند.
4ـ .2تحلیل نظری
با توجه به ماهيت وامدهی ،غيرجاری شدن بخشی از مطالبات بانکها به عنوان یکی از پيامدهای معمول این فرآیند گزیرناپذیر است .به
صورت خاص در رابطه بانک و بنگاه نااطمينانیهای روند کلی اقتصاد ،ریسک فعاليت در یک صنعت خاص و ریسک ویژه بنگاه سبب
فاصله گرفتن توليد نهایی بنگاه از مقدار پيشبينی شده و در نتيجه کاهش توان بازپرداخت وام میشوند .با این حال نااطمينانی بانک و
بنگاه به یک اندازه نبوده و اطالعات بنگاه از مورد و نحوه مصرف وام از بانک به مراتب بيشتر است.
غيرجاری شدن مطالبات کارایی نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده و هزینههای بانک را افزایش میدهد؛ به عالوه ،قفل شدن وجوه در
وامهای بیبازگشت امکان بازبينی در سبد اعتباری بانکها را تقليل و کارایی را کاهش میدهد ،بانک تالش میکند ابزارهایی طراحی کند
که از طریق کاهش نااطمينانی و عدم تقارن اطالعات احتمال نکول را کاهش دهد.
با افزایش نااطمينانیهای سطح کالن نکول زیاد میشود ،بانکها سهم وام از سبد داراییشان را کاهش میدهند و در داراییهای
کمریسکتر سرمایهگذاری میکنند .به عالوه ترجيح میدهند به منظور کاهش ریسک ،وامهایی با دوره انقضای کوتاهتر پرداخت کنند.
این استراتژی نظام بانکی در مورد اعطای وام میتواند کل اقتصاد را نيز متاثر کند .مثال در صورتی که در پاسخ به افت توليد گذرا ،رفتار
بانکها در اعطای اعتبارات بانکی انقباضی باشد ،رکود بخش واقعی عميقتر میشود؛ در حالیکه اگر اعطای اعتبار بر اساس اعتبارسنجی
مناسب مشتریان ادامه پيدا کند ،میتواند به عنوان محرکی برای خروج از افت توليد موقت عمل کند.0
بخشی از نااطمينانی بانکها درباره نکول اعتبارات ،به کيفيت فعاليت و نحوه اداره وجوه توسط وامگيرنده مربوط میشود .ریسک ویژه
فعاليت بنگاه و اطالعات نامتقارن ميان بانک و بنگاه عمدهترین منابع نااطمينانی سطح خرد به حساب میآیند .کژگزینی و کژمنشی در
بازار اعتبار از عدم تقارن اطالعات بين وامگيرنده و وامدهنده نشات میگيرد .2اطالع کمتر بانک از ریسکهای مرتبط با بنگاه سبب
میشود بانک نتواند وامگيرندگان خوشحساب را از بدحساب تميز دهد .در نتيجه ممکن است بانک دچار کژگزینی شود و سهوا وامگيرنده
بدحساب را به عنوان وامگيرنده خوشحساب طبقهبندی کند .از سوی دیگر ،مطلع بودن بنگاه از ناکامل بودن اطالعات بانک تالش بنگاه
در کسب سود را کاهش و انگيزه بنگاه برای مصرف وام در موضوعی با ریسک باالتر را افزایش میدهد (کژمنشی) .در هر دو مورد ریسک
عدم بازپرداخت بدهی و زیان بالقوه بانک از عمليات اعطای اعتبار افزایش مییابد.
برای کاهش این نااطمينانی ،بانک  )0پيش از اعطای وام ،اهليت اعتباری مشتری را میسنجد؛  )2با وثيقهگيری و تعيين شرایط وام (نرخ،
مدت و مبلغ) امنيت بازگشت وام را افزایش میدهد و  )3پس از اعطای وام بر نحوه مصرف وجوه نظارت میکند.
 -0این مبحث در یادداشت سياستی جداگانهای با عنوان «چرخههای حقيقی و اعتباری» با جزیيات بيشتری بررسی شده است.
 -2این مبحث در یادداشت سیاستی جداگانهای با عنوان «شكست بازار اعتبارات» با جزییات بیشتری بررسی شده است.

بانک با استفاده از ابزارهایی چون افزایش نرخ وامدهی ،اعمال سقف اعتباری و افزایش ميزان وثيقه احتمال نکول را کاهش میدهد.
استفاده از این ابزارها سبب میشود بنگاههایی که قادر به پرداخت هزینه مالی باالتر نيستند و یا نمیتوانند وثيقه الزم را فراهم آورند از
صف متقاضيان خارج میشوند .به عالوه ،انگيزه پيدا میکنند قابل اعتماد بودنشان را برای بانک مشخص کنند تا از شرایط مناسبتر
قرارداد وام منتفع شوند .عالمتدهی بنگاه (مثال بر اساس ارائه صورتهای مالی شفاف) نااطمينانی بانک در تعيين اعتبار بنگاه را کاهش
میدهد .در نتيجه در مجموع سهم مشتریان خوشحساب در سبد اعتباری بانک افزایش و سهم مطالبات غيرجاری کاهش مییابد.
به نظر میرسد قيود نهادی توان بانکهای ایران را برای تغيير شرایط وام ،متناسب با ویژگیهای وامگيرنده محدود کردهاند .با توجه به
آن که نرخ سود حقيقی وامهای بانکی در بسياری از سالها منفی بوده ،فاصله زیاد هزینه فرصت تامين مالی از سایر منابع و نرخ سود
تسهيالت بانکی ،وامگيرندگان را برای حداکثر بهرهمندی از این منبع تشویق کرده و برای وامگيرنده این انگيزه را ایجاد کرده که تا جای
ممکن این منبع مالی ارزانقيمت را در اختيار داشته باشد .بنابراین در صورتی که جریمه دیرکرد به اندازه کافی بازدارنده نباشد و به اجرا
گذاشتن وثيقه برای بانکها طوالنی و پرهزینه باشد ،وامگيرنده ترجيح میدهد بازپرداخت وام را به تعویق بيندازد .در واقع در شرایطی
که نرخ سود وام ،تورم را پوشش ندهد ،تورم سبب بازتوزیع ثروت از وامدهنده به وامگيرنده میشود؛ مشابه شرایطی که متناسب با تورم،
به وامگيرنده یارانه پرداخت شود.
تقویت نهادهای اعتبارسنجی و تضمينکننده قرارداد و همچنين فرآیند تسویه خارج از دادگاه ،به عنوان زیرساختهای اصلی بازار اعتبار
میتواند ميزان وامهای غيرجاری و اثرات نامطلوب آنها بر بخش حقيقی اقتصاد را کاهش دهد .نظارت بر وامگيرندگان نيز سبب کاهش
هزینه مطالبات غيرجاری و افزایش هزینههای عملياتی بانک میشود .بنابراین بانک تالش میکند با انتخاب مشتریان خوشحساب و
مشتریانی که دارای شناسنامه مالی بوده و نظارت بر آنها کمهزینهتر است (مانند بنگاههای بزرگ) ،ترکيب هزینه نظارت و هزینه
مطالبات سوخت شده را حداقل کند .بانکهایی که کارایی کمتر و هزینههای بيشتری دارند ،منابع کمتری را به نظارت بر بنگاهها
اختصاص میدهند و بيشتر در معرض مطالبات غيرجاری قرار میگيرند.
4ـ .3تحلیل تجربی کالن
از آنجا که وضعيت اقتصاد کالن میتواند بر تعداد قابلمالحظهای از وامگيرندگان به صورت همسو و همزمان اثر بگذارد ،پدیدههایی مانند
کاهش رشد اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اوليه و واسطه ای ناشی از تحریم توان عمومی بنگاه برای بازپرداخت تسهيالت را کاهش
میدهند .افزایش نااطمينانی ،تغيير ناگهانی نرخ ارز و کاهش تقاضای کل نيز نياز بنگاه به سرمایه در گردش را افزایش میدهند ،بنگاه را
با کمبود نقدینگی مواجه و احتمال نکول را زیاد می کنند .افزایش نرخ تورم نيز از مسير کاستن از نرخ حقيقی تسهيالت ،انگيزه بازپرداخت
تسهيالت را کاهش میدهد.
0
به استناد مطالعات بينالمللی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی با وجودی که مهمترین عامل افزایش نسبت مطالبات غيرجاری محسوب
میشود نمی تواند همه تغييرات این نسبت را در کشورهای مختلف توضيح دهد .افزایش نرخ ارز در کشورهایی که استقراض ارزی زیادی
دارند و در مقابل آن ابزارهای محافظ ایجاد نکردهاند ،نقش مهمی در افزایش نسبت مطالبات غيرجاری داشته است .کاهش ارزش داراییها،
مانند ارزش بازار سهام نيز میتواند کيفيت دارایی بانک ها را خصوصا در کشورهایی که ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلی آنها
زیاد است با مشکل مواجه کند .افزایش نرخ سود وامها نيز سبب افزایش احتمال عدم بازگشت وامهای اعطایی میشود.
شرایط اقتصاد کالن ایران طی سال های اخير با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،احتمال بازپرداخت وام از طرف بنگاه را کاهش داده است.2
با وجود ثبات تقریبی نرخ سود اسمی تسهيالت (نرخ موزون تسهيالت مبادلهای) نرخ تورم از سال  88صعودی بوده؛ روند نزولی نرخ رشد
اقتصادی از سال  84آغاز شده؛ جهش نرخ ارز در نيمة سال  41مواد اوليه توليد را گران کرده و در کنار تشدید محدودیتهای ناشی از
تحریم ،نياز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش را به ميزان قابل مالحظهای افزایش داده است .توان بازپرداخت تسهيالت
1 - Beck, Roland, Petr Jakubik, and Anamaria Piloiu. Non-performing loans: what matters in addition to the economic cycle? No.
1515. 2013.

 -2این مبحث در گزارش سياستی «تنگنای اعتباری :شواهد خرد تا پيامدهای کالن» با جزیيات بيشتری بررسی شده است.

توليدکنندگان کاالهای مبادله پذیر نيز از واردات زیاد متکی به افزایش درآمدهای نفتی و افت شدید نرخ واقعی ارز در سالهای  89تا 40
لطمه زیادی دیده است.
5ـ آثار و پیامدها
یکی از مهمترین آثار مطالبات غيرجاری بانکها ،کاهش ظرفيت و قدرت اعتباری آنهاست .منابع اعطای وام از دو منشا وصولیها و
سپردههای جدید فراهم میشود .اثر مستقيم انباشت مطالبات غيرجاری ،کاهش وصولی هاست .اثر بزرگتر این مطالبات ،تخریب دارایی
بانکها و تضعيف استحکام و سالمت آنها است .مطالبات غيرجاری جلوه بيرونی عدم مدیریت صحيح ریسک اعتباری بانک هاست .هرچه
درجه وخامت مطالبات غيرجاری بيشتر و احتمال وصول آنها کمتر باشد ،کيفيت دارایی بانکها پایينتر است.
در صورتی که عدم توانایی بانکها در وصول مطالبات اعتباریشان گسترده بوده و مطالبات غيرجاری به لحاظ مقياس یا شيوع گسترده
باشد ،این نوع مطالبات موجب لطمه به ثبات مالی و افزایش احتمال وقوع بحران بانکی میشوند.
از سوی دیگر انباشت مطالبات غيرجاری و استمرار نکول در بازپرداخت مطالبات بانکها ،موجب تخریب رابطه بانک و بنگاه و کاهش
تمایل بانکها به وامدهی میشود .تخریب سرمایه اجتماعی شکل گرفته در روابط بيرونی بانکها از دیگر پيامدهای شيوع نکول است.
6ـ راهکارها
راهکارهای مدیریت مطالبات غيرجاری بانکها ،در دو بخش پيشگيری و درمان طبقهبندی میشوند .در بعد پيشگيری ،مهمترین اقدام
ایجاد دفتر اعتباری 0برای تسهيل به اشتراك گذاری اطالعات مالی مشتریان است .این دفتر نهادی متمرکز است که هر چند میتواند
غير حاکميتی بوده و توسط کانون بانکها تاسيس شود ولی از آن جا که کاالیی شبه عمومی توليد میکند ،الزم است عرضه محصول آن
توسط حاکميت پشتيبانی شود .تمام اطالعات مالی اشخاص حقيقی و حقوقی که رد پایی از کيفيت ایفای وظایف شهروندی اشخاص در
آنها قابل پيگيری بوده و می توانند مبنای تشکيل شناسنامه مالی مشتریان بالفعل و بالقوه اعتباری بانک قرار گيرند الزم است به حکم
قانون توسط این دفتر جمعآوری ،دستهبندی و راستیآزمایی شده و بنا به مورد در اختيار بانکهای متقاضی قرار گيرند.
سازوکار مکمل دفتر اعتباری ،تشکيل موسسات خصوصی اعتبارسنجی مشتریان است؛ نهادهایی که با استفاده از اطالعات قابل خرید از
دفتر اعتباری ،به امتيازدهی یا رتبهبندی اعتباری اشخاص حقيقی و حقوقی بالفعل بانکها میپردازند .بدیهی است امتيازها و رتبههای
اختصاص یافته از سوی موسسات اعتبارسنجی ،صرفا راهنمای مدیران بانکی بوده و تصميمگيری در مورد اعطای اعتبار ،به اقتضای منابع
موجود و درجه ریسکگریزی بانک ،به عهده بانک است.
اخذ وثایق معتبر و سهلالبيع ،شيوه سنتی و البته پر هزینه پوشش ریسک اعتباری برای شمار زیادی از بانک هاست .تشکيل بانک
اطالعاتی دارایی های به وثيقه گرفته شده که الزم است به صورت مشاع در دسترس بانکها باشد ،تصحيح فرایند ارزشگذاری وثایق و
کاهش هزینههای حقوقی تمليک وثایق وامهای نکول شده از تدابيری است که ر جوع به وثایق برای پوشش ریسک اعتباری را تسهيل
میکند.
2
در بعد درمان ،قدم اول تاسيس شرکت مدیریت داراییها برای خرید مطالبات مشکوكالوصول و پاك کردن آنها از ترازنامه بانکهاست.
این شرکت موسسهای است که هرچند میتواند خصوصی باشد ،اما منابع الزم برای تاسيس آن باید از سوی دولت تامين شود .کار شرکت
مزبور در گام اول ،مذاکره با بانکها برای خرید مطالبات مشکوكالوصول آنها است .بدیهی است این اقدام مستلزم آن است که به لحاظ
قانونی ،بانک به عنوان بستانکار قادر به انتقال مالکيت وامهای خود بوده و پس از این انتقال ،ادعای شرکت مدیریت داراییها – یا هر
خریدار دیگر -در استيفای مطالبات خود از بدهکاران نافذ باشد .در گام بعد داراییهای تنزیل شده متناسب با احتمال وصول ،در بازار
ثانویه به مزایده گذارده شده یا شرکت راسا برای حراج وثایق آنها اقدام میکند .برای این کار الزم است ابتدائا این مطالبات از طریق
1 - Credit Bureau
2 - Asset Management Company

فرآیند اوراق بهادارسازی ،0تقسيمپذیر شود .در غير این صورت حراج این داراییها در بازار ثانویه ،با هزینه مبادالتی زیادی همراه است.
از سوی دیگر ،برای آن که خریداران بالقوه این اوراق قادر به قيمتگذاری آنها باشند الزم است جریان نقد 2این اوراق روشن باشد .در
غير این صورت نرخ تنزیل اوراق متناسب با درجه نقدشوندگی آنها قابل تعيين خواهد بود .ایده اصلی تشکيل شرکت مدیریت داراییها،
آزاد کردن بانکها از فعاليتهای غير بانکی ،پاك کردن ترازنامه آنها از داراییهای بد و آسوده کردن سپردهگذاران و سهامداران از سرایت
خطر و آسيب اشتباهات گذشته بر تصميمات و عواید آتی است.
اقدام درمانی مکمل ولی مستقل از تشکيل شرکت مدیریت داراییها ،جداکردن بانکهای خوب از بانکهای بد است .معيار این تفکيک،
کيفيت دارایی بانکها و به طور مشخص نرخ مطالبات غيرجاری آنها ا ست .این اقدام که در دوران گذار و برای تخفيف اثر انباشت
مطالبات غيرجاری بر بازارهای مالی توصيه میشود ،با محدود کردن گستره مسئله از کل بانکها به بانکهای بد ،بانکهایی که کيفيت
دارایی آنها از مقدار آستانهای تعيين شده توسط رگوالتور پایينتر است را آماده ادغام ،تمليک یا سایر اقدامات تجدید ساختار 3میکند.
7ـ جمعبندی
مطالبات غيرجاری بانکها مسالهای ملی و فراقوهای است که محدود کردن آن به بانکها ظرفيت حاکميت برای تشخيص ابعاد و ارزیابی
حجم اقدامات الزم برای حل و فصل آن را به شدت تقليل میدهد .از سوی دیگر مدتهاست که این پدیده به دليل ابعاد مالی ،گستره
نهادی ،ماندگاری زمانی و پيچيدگی عوامل درگير در پيدایش و پایداری اش ،از سطح خرد به سطح کالن اقتصاد منتقل شده است .با
توجه به این نکته ،جستجو برای یافتن مقصر یا مقصران که با تمرکز بر مصادیق و غفلت از ابعاد کالن ـ مالی 9آن همراه است ،رویکرد
جامع و فنی برگرفته از تلفيق تدابير حقوقی ،مالی ،مدیریتی و اقتصادی را تحتالشعاع رویکرد قضایی قرار میدهد .این در حالی است
که بنا به تجارب بينالمللی و نيز تجارب سال های اخير کشورمان ،رویکرد قضایی پرهزینه و پسينی است ،در حالی که حتی در صورت
تمرکز بر موارد و تخلف از نگاه کالن نيز توصيه بر تسویه بيرون دادگاهی 1به جای رجوع به دادگاه برای حل مساله در مقياس خرد
میشود.
در این یادداشت توضيح داده شد که عدم تقارن اطالعات بين بانک و وام گيرنده در قبل و بعد از اعطای وام ،در بطن و سرشت تصميمات
اعتباری بانک قرار دارد .فقدان نهادهای جمعی (در سطح شبکه بانکی) و فردی (در سطح هر بانک) برای تقویم و تسهيم ریسک اعتباری
بانکها ،آنها را در برابر احتمال هميشگی نکول مشتریان ،بیحفاظ قرار می دهد .فقدان نهادهای الزم برای تخفيف ریسک اعتباری و
مدیریت زیان ناشی از نکول وامها از یک سو و صنعتیزدایی 1ناشی از افت مستمر نرخ واقعی ارز و به دنبال آن وقوع رکود ناشی از تشدید
مضایق تحریم ،عوامل اصلی انباشت مطالبات غيرجاری در ترازنامه بانکها بودهاند .انتساب این مساله به فساد شماری از فعاالن اقتصادی
و مدیران بانکی و غفلت از علل و عوامل نهادی و اقتصادی ،همه بار مساله را بر خطای فردی عامالن مستقيم و بالواسطه تخليه کرده و
رویکرد جامع و سيستمی را در حاشيه قرار میدهد.
فرجام مساله مطالبات غير جاری ،به رسميت شناختن یک زیان بزرگ بر پایه راهکارهای قيمتی است .تا زمانی که بستانکار اختيار و الزام
پذیرش این زیان را نداشته باشد و مدیران بانکی مصون از بازخواست سهامداران ،رگوالتور پولی و مقام قضایی و حاشيهنشينان سياسی،
توانایی حقوقی و مدیریتی ثبت این زیان را فارغ از سبب آن ،در ترازنامه بانک نداشته باشند ،مساله مطالبات غيرجاری الینحل میماند.
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MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعيت مطالبات غيرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

گزارشهای پژوهشی در سال 1392
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

MBRI-9224

اعظم احمدیان
اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1391-1361و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1392-1391

مریم همتی

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1391-1391

MBRI-9223

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1391-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میسمی ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میسمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1391

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه
بانکداری اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری

MBRI-9206

حسین میسمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میسمی

اسالمی

گزارشهای پژوهشی در سال 1391
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میسمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی
فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میسمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
گزارشهای پژوهشی در سال 1391
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1391

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1391

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1391

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1391

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1391

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1391

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1391

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1391

MBRI-9001

حسین قضاوی

بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

گزارشهای پژوهشی در سال 1389

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

عنوان

کد گزارش

نویسنده /نویسندگان

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میسمی ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

