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چكیده
در مقاله حاضر نسبت به ارائه طبقه بندی مجددی برای اقالم دارایی و بدهی در ترازنامه بانکهای تجاری
اقدام شده و میزان قابلیت اتکای آن ها در دو دسته عملیاتی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج پژوهش
نشان داده است بانکهایی که نسبت خالص داراییهای مالی به خالص داراییهای عملیاتی در آنها بیشتر است،
کمتر اقداماتی را در راستای مدیریت سود صورت دادهاند .سپس تأثیر دو شاخص عملیاتی بانک شامل نوع عقود
مورد استفاده جهت اعطای تسهیالت و همچنین نسبت کفایت سرمایه ،بر کیفیت اقالم تعهدی مورد سنجش
قرار گرفته است .با بررسی های به عمل آمده ،مشخص گردیده که سهم بیشتر عقود مبادله ای و نسبت کفایت
سرمایه باالتر موجب کیفیت بیشتر اقالم تعهدی گزارش شده توسط بانک شده است .در بخش دیگری از تحقیق
نیز نشان داده شده است بانکهایی که به شرکتهای فعال در صنایع پیشرو تسهیالت میدهند ،با مطالبات
معوق کمتری مواجه خواهند شد .بر اساس این یافته ،شاخص کیفیت کیفیت تسهیالت طراحی و به عنوانی
معیاری جهت پیشبینی کیفیت اقالم تعهدی بانکها ارائه شده است.
واژههای كلیدی :طبقهبندی ترازنامه بانکها ،کیفیت اقالم تعهدی ،کفایت سرمایه ،عقود تسهیالت بانکی ،مدل
آیندهنگر مدیریت سود.
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 -1مقدمه
با وجود آن که تحقیقات فراوانی در زمینه کیفیت اقالم تعهدی در شرکتها و بنگااههاای اقتااادی صاورت
پذیرفته است ،ولی بانک ها و مؤسسات مالی در این زمینه کمتر مورد توجه بودهاند .در پاژوهشهاای مبتنای بار
اطالعت بازار ،در اکثر مواقع نهادهای واسطهگری مالی (با کد  9000 SICتا  )9666از ایان تحقیقاات مساتثنی
میگردند ،زیرا این بنگاهها (خاوصاً بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری) عموماً در بستر قوانین و مقررات زیاد و
پیچیده فعالیت نموده و نهادهای نظارتی مستمراً آنها را رصد مینمایند .از سوی دیگر آنها دارای سااختارهای
مالی خاص بوده و برخی مفاهیم مانند سرمایه در گردش را نمیتوان همچون سایر شرکتها بدانهاا تعمایم داد
(اُیسال .)2012 ،لذا بانک ها به دلیل ساختار خاص مالی و همچنین محدودیتها و نظاارتهاای اعماال شاده از
سوی بانک های مرکزی ،ممکن است انگیزه های متفاوتی برای مدیریت سود داشاته باشاند (نناو و همکااران،
 .)2011یکی از این محدودیتها ،موضوع کفایت سرمایه و سایر نسبتهای نظارتی است که از سوی مقامات ناظر
برای بانکها الزام آور شده است .از جمله اقالم تعهدی در اختیار مدیران بانکها که میتوانند از آن برای مدیریت
سود استفاده نمایند ،ذخیره مطالبات مشکوکالوصول میباشد .لیکن تنها انگیزه ی دساتکاری احتماالی در ایان
اقالم ،مدیریت سود نیست و بانکها از این موضوع برای کاهش هزینههایی که به سبب عدم رعایت نسابتهاای
سرمایه احتیاطی که ممکن است از سوی مقامات ناظر به آنها تحمیل شود نیز بهره میجویند (احماد.)1666 ،
همچنین ساختار ترازنامه بانکها با سایر بنگاههای اقتاادی از حیث ماهیت دارایایهاا و برخای مفااهیم مانناد
سرمایه در گردش نیز تفاوت هایی دارد که این امر نیز به نوبه خود ایجاب مینماید کیفیت اقالم تعهادی در ایان
مؤسسات ،با رویکرد خاص این صنعت مورد بررسی قرار گیرند .در ایان راساتا ،اُیساال ( )2012نسابت باه ارائاه
طبقه بندی اقالم تعهدی ترازنامه برای بانکها و مؤسسات مالی اقدام نموده که طبقهبندی اقالم ترازناماه توساط
ریچاردسون ( )2005برای شرکتهای غیرمالی را به مؤسسات مالی و بانکها تعمیم داده است .در پژوهش حاضر
بر مبنای این الگو داراییها و بدهیهای ترازنامه بانکها به دو طبقه عملیاتی و مالی دستهبندی میشوند .انتظاار
می رود تغییر در خالص دارایی های مالی قابلیت اتکای بیشتری نسبت به خالص داراییهای عملیاتی داشته باشد.
لذا کیفیت اقالم تعهدی در بانکهایی که نسبت خالص داراییهای مالی به خاالص دارایایهاای عملیااتی آنهاا
بیشتر باشد ،باالتر خواهد بود.
در بخش دوم ،نقش دو شاخص عملیاتی نظام بانکی شامل نوع عقود اعطای تسهیالت و نسبت کفایت
سرمایه بر کیفیت اقالم تعهدی مورد مطالعه قرار گرفته است .عقود اعطای تسهیالت در نظام بانکی بر حسب
آنکه بازده مکتسبه بانک از وام اعطایی بر مبنای آنها در نه زمانی قطعی شده و قابل شناسایی میباشند ،به
دو دسته مبادلهای و مشارکتی طبقهبندی شده است که نندین قرارداد و روش وامدهی در هر کدام از این دو
گروه قرار می گیرد .تفاوت اصلی این دو در زمان شناسایی سود قرارداد است ،به طوری که نرخ بازده مورد انتظار
بانک از عقود مبادلهای در هنگ ام اعطای تسهیالت مشخص است ،لیکن در عقود مشارکتی نرخ بازده بانک پس از
اجرای موضوع قرارداد تعیین میگردد .پیشبینی میشود تسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای که دارای
بازده معلوم هنگام انعقاد قرارداد بوده و به نسبت سررسیدهای کوتاه مدتتری دارند ،ریسک پایینتری برای بانک
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به همراه داشته و از این رو ،موجب افزایش کیفیت اقالم تعهدی گردند .لذا انتظار میرود بانکهایی که میزان
وامهای اعطایی در قالب عقود مبادلهای به نسبت عقود مشارکتی در آنها باالتر باشد ،از کیفیت اقالم تعهدی
باالتری برخوردار باشند .سیاستهای ریسکپذیری بانک و ترکیب داراییهای آن که در قالب نسبت کفایت
سرمایه تبیین میگردد نیز بر کیفیت اقالم تعهدی بانک مؤثر باشد .کفایت سرمایه نشان میدهد که بانک منابع
مالی خود را در نه داراییهایی و نه میزان مخاطرهای سرمایهگذاری نموده است .انتظار میرود بانکهای با
مخاطرهپذیری باالتر ،به جهت حفظ نسبت های احتیاطی تعیین شده از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و
همچنین به جهت انتظار سهامداران از کسب بازده باالتر ،نسبت به اتخاذ تامیمات جهت مدیریت سود بیش از
بانکهای دیگر اقدام نمایند.
هدف بخش دیگر پژوهش حاضر ،ارائه یک مدل آیندهنگر از کیفیت پرتفوی تسهیالت بانکها با استفاده از
شاخصهای کالن اقتاادی منتخب می باشد .به منظور دستیابی به این مدل ،ابتدا تسهیالت اعطایی بانکها بر
حسب آنکه به کدام بخش اقتاادی پرداخت شده ،طبقهبندی گردیده است .سپس شاخصهای ارزیابی هر یک
از بخشهای اقتاادی در سالهای مورد مطالعه استخراج شده و بررسی میشود آیا اعطای تسهیالت بانکها به
بخشهای اقتاادی پیشرو موجب افزایش کیفیت پرتقوی تسهیالت آنها شده است؟
 -2پیشینۀ پژوهش
اولین تحقیق معتبر در زمینه اقالم تعهدی و پایداری اجزای سود توسط اسلوان ( )1669به عمل آمد که
نشان داد اجزای تعهدی سود نسبت به اجزای نقدی سود ،دارای پایداری و استمرار کمتری میباشند که دلیل
آن نیز ،تأثیرپذیری اجزای تعهدی از عامل قضاوت عنوان شده است .مدیران با استفاده از اقالم تعهدی ،سود را
مدیریت مینمایند ،لذا پژوهشهای متعددی با تفکیک اجزای نقدی و تعهدی سود و با توجه به آنکه جزء
تعهدی سود متضمّن استفاده از عامل قضاوت است ،نشان دادهاند که کیفیت جزء تعهدی سود کمتر از جزء
نقدی آن میباشد (دیچو و همکاران1665 ،؛ دیچو و دنو 2002؛ فیرفیلد2002 ،؛ احمدپور و احمدی1281 ،؛
رضازاده و گروسی 1260 ،و کوتاری.)2001 ،
در پژوهش ریچاردسون ( ،)2005موضوع نقش قضاوت در تعیین اقالم تعهدی مورد توجه قرار گرفت .وی
مفهوم قضاوت را به قابلیت اتکا تعبیر و برای اندازهگیری آن نیز سنجههایی را ارائه نمود .همچنین وی
طبقهبندیای از اقالم ترازنامه را ارائه نمود که در آن با طبقهبندی اقالم تعهدی به سه دسته تغییر در خالص
دارایی های عملیاتیِ غیرجاری ،تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی و تغییر در خالص داراییهای مالی
طبقهبندی گردیدهاند .بر اساس این طبقهبندی ،ریچاردسون ( )2005نشان داده است که تغییر در خالص
داراییهای عمل یاتیِ غیرجاری به نسبت دارای قابلیت اتکای کمتر از تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی است
و تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی نیز به طور نسبی ،از قابلیت اتکای کمتری نسبت به تغییر در خالص
داراییهای مالی برخوردار میباشد.
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ریچاردسون ( ،)2005طبقهبندی جدیدی از اقالم تعهدی در ترازنامه را ارائه نمود که در آن اقالم تعهدی در
سه دسته "تغییر در خالص داراییهای عملیاتیِ غیرجاری" ،"1تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی "2و "تغییر
در خالص داراییهای مالی "2طبقهبندی گردیدهاند .بر اساس این طبقهبندی ،ریچاردسون نشان داده است که
تغییر در خالص دارایی های عملیاتیِ غیرجاری به نسبت دارای قابلیت اتکای کمتر از تغییر در سرمایه در گردش
غیر نقدی است و تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی نیز به طور نسبی ،از قابلیت اتکای کمتری نسبت به
تغییر در خالص داراییهای مالی برخوردار میباشد.

تغییر در خالص داراییهای مالی

تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی

كاهش
قابلیت
اتكا

تغییر در خالص داراییهای عملیاتیِ غیرجاری

شكل  -1تغییر میزان قابلیت اتكای اقالم ترازنامه
در عقود مبادلهای  ،بانک ،کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتاادی را تأمین میکند؛ با این
تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتاادی ،سود بانک معلوم و معین است و تحوالت آتی و
تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن
قرارداد ندارد .پرکاربردترین انواع عقود مبادلهای فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،جعاله و خرید دین
میباشند .از سوی دیگر ،در عقود مشارکتی ،بانک ،کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتاادی
(تولیدی ،تجاری یا خدماتی) را تأمین میکند و در نهایت ،در انتهای فعالیت ،مطابق قرارداد فیمابین با
صاحبکار اقتاادی ،طرفین سود حاصل از این فعالیت را تقسیم مینمایند .متداولترین عقود مشارکتی شامل
مضاربه و مشارکت میباشند .لذا عقود مبادلهای را میتوان "عقود انتفاعی با سود معین" و عقود مشارکتی را
"عقود انتفاعی با سود انتظاری" نامید.
مدیریت فعالیت های واقعی ،فعالیتی هدفمند برای تغییر سود گزارش شده در یک جهت مشخص است کاه
با تغییر زمان بندی یا ساختار فعالیت های عملیاتی ،سرمایهگذاری یا تأمین مالی حاصل می شود .به عبارت دیگر،
مدیریت سود واقعی 4زمانی روی میدهد که مدیران فعالیتهایی انجاام دهناد کاه آنهاا را از بهتارین عملکارد
منحرف کند ،تا بتوانند سودهای باالتری گزارش کنند (رحمانی و رامشاه .)1262 ،از ایان رو ،اساتفاده باناک از
عقود مختلف به منظور مدیریت سود ،عمالً جزو روشهای مدیریت سود واقعی محسوب میگاردد .باا توجاه باه
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تعریف فوق برای هر یک از دستهبندیهای عقود ،این فرضیه مطرح میشود که تامیم بانک در استفاده از عقود
مبادله ای یا مشارکتی بر اعطای وام به متقاضیان ،بر کیفیت اقالم تعهدی بانک مؤثر میباشد .بار اسااس تعریاف
ارائه شده ،نرخ بازده بانک از تسهیالت اعطا شده در قالب عقود مبادلهای مشخص میباشد و در هنگام شناساایی
درآمد ناشی ا ز عقود قرار گرفته در این طبقه در تاریخ ترازنامه ،نیاز به اعمال قضاوت کمتری وجاود دارد .لایکن
بازدهی عاید بانک در عقود مشارکتی ،بستگی به نتیجه عملکرد پروژه دارد و لذا انعکاس درآمد وامهاای اعطاایی
در قالب این عقود ،مستلزم استفاده از قضاوت بیشتری میباشد .لذا دقت اندازهگیاری در عقاود مبادلاهای بااالتر
است.
از جمله دیگر مسائل مهم در صنعت بانکداری ،احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی
ایجاد شده است که بانک ها را با نالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است .در این
راستا ،اولین و مهم ترین عاملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی ماون
سازد ،وجود عامل نسبت کفایت سرمایه به دارایی های بانک است .نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه
پایه شامل سرمایه اصلی (سرمایه ثبت شده ،سود انباشته ،اندوخته قانونی ،سهام و سایر اندوخته ها) و سرمایه
تکمیلی بر مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد است .نسبت کفایت سرمایه یک
شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های
بانک تا نه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده و از لحاظ ریسک و بهکارگیری سرمایه در داراییهای
مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است (سپهردوست و آئینی .)1262 ،بانکهایی که با نسبت کفایت سرمایه
پایینتری به فعالیت مشغول می باشند ،بدین معنی است که مخاطرات بیشتری را برای فعالیت خود پذیرفته و با
سرمایهگذاری در داراییهای پرمخاطرهتر ،سیاست فعالیت جسورانهتری را اتخاذ نمودهاند .از سوی دیگر ،بانک به
حداقل نسبتهای احتیاطی مورد نظر بانک مرکزی برای کفایت سرمایه نیز نزدیکتر است و از این رو ،برای
مدیریت اقالم ترازنامه جهت بهبود این شاخاهها تمایل بیشتری خواهد داشت .میتوان اینگونه بیان داشت که
یکی از اهداف بانکها در مدیریت اقالم تعهدی ،دستیابی به حدود و نسبتهای احتیاطی است که از سوی بانک
مرکزی به عنوان نهاد ناظر برای فعالیت این بنگاهها در نظر گرفته شده است .لذا پیشبینی میگردد بانکهای
دارای نسبت کفایت سرمایه کونکتر (که سیاستهای متحورانه در عملیات خود اتخاذ مینمایند) ،دارای کیفیت
سود پایینتری باشند.
ارزیابی کیفیت هر یک از اجزای اقالم تعهدی بانکها به طوری که شرح آن رفت ،از بُعد شناخت عوامل
تشکیل دهنده و نیز روش اجرا به ادبیات موضوعی مدیریت سود کمک زیادی مینماید و از این بابت دارای
اهمیت بهسزایی میباشد .این روش با استفاده از دادههای تاریخی و با ورود به اجزای تشکیل دهنده اقالم
تعهدی بانک و همچنین نوع عقود  ،این امکان را میدهد که کیفیت سود بانکها به طور دقیقتری مورد ارزیابی
قرار گیرد .لیکن در پیشبینی این که کیفیت اقالم تعهدی بانک در آینده نگونه خواهد بود ،ابزار دیگری مورد
نیاز خواهد بود .بدین منظور ،در ادامه تحقیق حاضر و بر اساس رویکرد اُیسال (" ،)2012شاخص کیفیت
تسهیالت "5به عنوان یک سنجه آینده نگر طراحی خواهد شد که کمک خواهد نمود کیفیت پرتفوی تسهیالت
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بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد .در این شاخص ،میانگین موزون وامهای اعطایی بر حسبپ بخشهای اقتاادی
که هر بانک تسهیالت را بدان پرداخت نموده ،محاسبه میگردد .پیشبینی میشود در صورتی که یک بانک
تجاری تسهیالت اعطایی خود را بر بخش اقتاادی که شاخص عملکرد آن در حال افول میباشد متمرکز کرده
باشد ،کیفیت پرتفوی تسهیالت پایینتری نسبت به بانک دیگری که تسهیالت خود را به بخشهای پیشروی
اقتاادی پرداخت کرده خواهد داشت که این موضوع ،باعث افت کیفیت اقالم تعهدی و کاهش کیفیت سود بانک
در سالهای بعد میگردد.
شاخص  PQIاز یک طرف امکان پیشبینی میزان وامهای بانکی که در آینده معوق خواهند گردید را فراهم
آورده و از طرف دیگر میزان مبالغی که بانکها بایستی مازاد بر ذخائر در نظر گرفته شده را به عنوان اقالم
سوخت شده در حسابها منظور نمایند را تخمین میزند .نقطه تمایز و توان اصلی این شاخص در آن است که
خطاهای برآورد وامهای مشکلدار بانک و مبالغی که از این بابت سوخت میشوند را با استفاده از مؤلفههایی که
نسبت به شاخصهای حسابداری بههنگامتر میباشند (شاخص وضعیت بخش اقتاادی) ،پیشبینی مینماید .در
ادامه پژوهش نیز با اطالعات افشا شده در صورتهای مالی بانک بابت میزان تعویق سررسید تسهیالت ،انتظار
می رود که شاخای با کارایی باالتر تهیه و ارائه شود .عالوه بر این ،از آنجایی که در نظر نگرفتن ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول کافی در دورهی جاری موجب افزایش هزینهها در دوره آتی میگردد ،شاخص  PQIمیتواند
افزایش مبالغ این هزینهها در آینده که منجر به کاهش پایداری سود و قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار
میگردد را شناسایی و پیشبینی نماید .از طرف دیگر ،مطالعات قبلی همچون باال ( )2015نشان داده است ،با
افزایش میزان وامها ،پایداری سود کاهش یافته و قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار افزایش مییابد؛ لکن این
تأثیرات برای بانکهایی که شاخص  PQIبه نسبت باالتری داشته باشند ،کمتر خواهد بود.
 -3روششناسی پژوهش
 -1-3طبقهبندی اقالم ترازنامه بانکها
در طبقهبندی اقالم تعهدی توسط ریچاردسون ( )2005مؤسسات مالی و خاوصاً بانکها به سبب ساختار
خاص ترازنامه مستثنی گردیدهاند :نرا که در بانک ها تمایز قائل شدن مابین سرمایه در گردش و اقالم تعهدی
عملیاتی غیر جاری به سهولت امکانپذیر نمیباشد .لذا اُیسال ( )2012طبقهبندی اقالم تعهدی بر مبنای ماهیت
حوزههای فعالیت مرتبط با آنها در بانکها در دو دسته اصلی صورت گرفته است .این دو دسته تغییر در خالص
داراییهای عملیاتی ( )NOAو تغییر در خالص داراییهای مالی ( )NFAمیباشد.
در مدل حاضر ،پیشبینی شده است که تغییر در خالص داراییهای عملیاتی ( )NOAدارای قابلیت اتکای
کمتری نسبت به تغییر در خالص داراییهای مالی ( )NFAباشد؛ زیرا سنجش داراییها و بدهیهای مالی،
مستلزم اعمال قضاوت کمتری در مقایسه با سنجش داراییها و بدهیهای عملیاتی است .تغییر در خالص
داراییهای عملیاتی ( )NOAبرابر با تفاضل تغییر در داراییهای عملیاتی ( )OAو تغییر در بدهیهای عملیاتی
( )OLمیباشد .در مؤسسات غیرمالی ،تغییر در داراییهای عملیاتی ( )OAعمدتاً به سبب تغییر در اقالمی
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همچون موجودی کاال ،حسابهای دریافتنی و اموال و ماشینآالت رخ میدهد .در بانکهای تجاری ،این اقالم
شامل وامهای آماده برای واگذاری و تنزیل 9و تسهیالت اعطایی به کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،1
داراییهای ثابت مشهود و سرمایهگذاری در شرکتهای زیر مجموعه و مطالبات از آنها میباشد .در سوی
بدهیها نیز در مؤسسات غیر مالی ،تغییر در بدهیهای عملیاتی ( )OLعمدتاً ناشی از حسابهای پرداختنی و
سهم اقلیت میباشد که این مقدار در بانکهای تجاری ،حاصل جمع سپردهها و بخشی از سرمایه است که متعلق
به شرکت اصلی نمیباشد .پیشبینی میشود که تغییر در داراییهای عملیاتی ( )OAنسبت به تغییر در
بدهیهای عملیاتی ( )OLدارای قابلیت اتکای کمتری باشد؛ نرا که سنجش بدهیهای عملیاتی ،مستلزم اِعمال
قضاوت کمتری نسبت به اندازهگیری داراییهای عملیاتی میباشد.
تغییر در خالص داراییهای مالی ( )NFAبرابر با تفاضل تغییر در داراییهای مالی ( )FAو تغییر در بدهیهای
مالی ( )FLمیباشد .تغییر در داراییهای مالی ( )FAدر مؤسساتی که به واسطهگری مالی اشتغال ندارند ،به
سبب سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و سایر سرمایهگذاریها رخ میدهد .این امر برای بانکهای تجاری
دربردارندهی اوراق قرضه دولتی ،8سرمایهگذاریهای کوتاهمدت ،6اوراق بهادار مبادلهای 10و سرمایهگذاریهای
آماده برای فروش 11میباشد .در سوی بدهیها ،تغییر در بدهیهای مالی ( )FLدر بنگاههایی که واسطهگری
مالی اشتغال ندارند ،غالباً به سبب اقالمی همچون بدهیهای جاری ،بدهیهای بلندمدت و سهام ممتاز ایجاد
میگردد .در بانکهای تجاری این اقالم دربردارندهی جمع مقادیر اسناد پرداختنی کوتاه مدت 12به عالوه حاّه
جاری بدهیهای بلندمدت ، 12تعهدات بدهی با سررسید بیش از یک سال و مبالغ سهام ممتاز قابل بازخرید یا
غیرقابل بازخرید 14میباشد .پیشبینی میشود که تغییر در داراییهای مالی ( )FAدارای میزان قابلیت اتکای
کمتری به نسبت تغییر در بدهیهای مالی ( )FLباشد ،زیرا در سنجش بدهیهای مالی قضاوت کمتری نسبت
به اندازهگیری داراییهای مالی به کار میرود.
 -2-3مدل پیشبینی ارزیابی كیفیت اقالم تعهدی بانکها
تحقیق حاضر همچنین به دنبال ارائه یک معیار آیندهنگر برای ارزیابی کیفیت تسهیالت بانکها میباشد .بر
اساس آننه اُیسال ( )2012به نقل از ریان ( ) 2001بیان نموده است ،تمامی معیارهای سنجش کیفیت اقالم
تعهدی (همچون ذخیره زیان سوخت وامها ،تسهیالت سررسید گذشته و معوق شده ،ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول) غالباً نسبت به کیفیت پرتفوی تسهیالت دارای تأخیر زمانی میباشند .از این رو ریان پیشنهاد
داده است که میتوان کیفیت پرتفوی تسهیالت بانکها را با استفاده از اطالعات خارج از صورتهای مالی بانکها
– که غالباً بسیار بههنگامتر نیز میباشند  -مورد ارزیابی قرار داد .لذا میتوان ریسک بانکها در مواجهه با
وامگیرندگان مشکلدار را از منابع اطالعاتی مختلف پیشبینی نمود.
به منظور محاسبه شاخص کیفیت تسهیالت ،مانده تسهیالت بانکها در تاریخ ترازنامه در هر بخشهای
اقتاادی در سه دسته اصلی" :مسکن و ساختمان"" ،صنعت ،معدن و کشاورزی" ،و "بازرگانی و صادرات"
دستهبندی شده است .این دستهبندی بر اساس طبقهبندی صورت گرفته و دادهها از بانک مرکزی صورت گرفته
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است .پیشبینی میشود نناننه تسهیالت اعطایی از سوی یک بانک در یکی از این سه بخش اقتاادی متمرکز
شده باشد که در آن بخش ،شاخصهای اصلی اقتاادی در حال افت باشند ،آنگاه کیفیت تسهیالت آن بانک به
نسبت بانک دیگری که تسهیالت اعطایی آن در بخشهایی متمرکز شده است که شاخصهای اصلی اقتاادی در
حال بهبود میباشند ،از کیفیت پایینتری برخوردار خواهد بود.
از این رو ،عناصر اصلی مورد نیاز به منظور ارزیابی کیفیت تسهیالت اعطایی بانک ،میزان تمرکز تسهیالت در
هر بخش اقتاادی و شاخص اقتاادی اصلی در آن بخش میباشد .برای بخش نخست ،ارزش دفتری مانده
تسهیالت اعطایی در بخش های ساختمان ،صنعت و بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته شده است که دادههای
مربوطه برای هر بانک از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت خواهد شد .به منظور تعیین شاخصهای
اصلی هر بخش اقتاادی نیز ،از شاخص رشد آن بخش اقتاادی برای کل سال بر اساس اعالم بانک مرکزی
استفاده خواهد شد .در ادامه ،کیفیت پرتفوی تسهیالت بانک با میانگین موزون شاخصهای مربوط به هر بخش
اقتاادی برای هر سال و به طور مجزا برای هر بانک محاسبه خواهد شد .بدینترتیب که ابتدا نرخ تغییر در PQI
برای هر بانک و هر سال محاسبه میگردد:
) (

)

(

)

(

که در آن:
مانده وامهای اعطایی به بخش مسکن و ساختمان؛
مانده وامهای اعطایی به بخش کشاورزی ،صنعت و معدن؛
مانده وامهای اعطایی به بخش بازرگانی و صادرات؛
مجموع مانده وامهای اعطایی در بخشهای اقتاادی سهگانه؛
نرخ رشد اقتاادی استاندارد شده در بخش مسکن؛
نرخ رشد اقتاادی استاندارد شده در بخش کشاورزی و صنعت؛
نرخ رشد اقتاادی استاندارد شده در بخش بازرگانی و صادرات میباشند.
) ،به منظور محاسبه
سپس از این نرخ محاسبه شده برای تغییر در شاخص کیفیت تسهیالت اعطایی (
شاخص کیفیت پرتفوی تسهیالت بر مبنای بخش اقتاادی ( )PQIبرای هر بانک در هر سال استفاده خواهد شد.
با طراحی این شاخص ،انتظار میرود شاخص کیفیت تسهیالت ،معیاری آیندهنگر را برای پیشبینی وامهای
مشکلدار و عدم بازپرداخت تسهیالت نسبت به استفاده از مبلغ ذخیره مطالبات مشکوکالوصول به عنوان معیار
سنجش کیفیت سود ارائه نماید .این برتری بدان جهت ایجاد شده است که شاخص کیفیت تسهیالت ،میزان
اشتباه در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را به سبب به هنگام نبودن و امکان اعمال قضاوت در هنگام
ذخیرهگیری کاهش میدهد .عال وه بر این ،از آنجایی که میزان کسری ذخائر مطالبات مشکوک الوصول برای
دوره جاری در دوره بعدی به هزینه منظور میگردد ،شاخص کیفیت تسهیالت امکان پیشبینی ذخائر مطالبات
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مشکوکالوصول در آینده را نیز فراهم می آورد که موجب کاهش پایداری سود و افزایش خطا در قیمتگذاری
اوراق بهادار میگردد؛ لیکن این خطا برای بانکهای با شاخص کیفیت تسهیالت باالتر ،کونکتر خواهد بود.
 -3-3روش اجرای تحقیق
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات اثباتگرایی ،قرا میگیرد که بدواً با رویکرد قیاسی نسبت به آزمون
مدلهای بریافته از ادبیات موضوعی اقدام نموده و سپس دادهها را جمعآوری نموده و با اعمال روشهای آماری،
سعی در تأیید یا رد نظریه مطروحه دارد .سپس با استفاده از دادههای جمعآوری شده ،نسبت به مدلسازی و به
صورت استقرایی اقدام نموده است .بخش نخست دادههای مورد نیاز برای ایجاد طبقهبندی در اقالم تعهدی
مندرج در ترازنامه ،از صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای تجاری و یادداشتهای منضم به آن استخراج
میگردد .این دادهها برای هر بانک و برای هر سال به طور جداگانه جمعآوری میگردند .در ادامه و جهت تبیین
شاخص کیفیت تسهیالت ،دادههای مربوط به بخشهای مختلف اقتاادی که هر بانک به آن تسهیالت داده
است ،از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت میگردد .همچنین شاخص رشد اقتاادی در هر بخش از
اقتااد نیز از اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی برای سالهای موضوع تحقیق اخذ میگردد.
دادههای تحقیق حاضر برای سالهای  1288الی  1262جمعآوری گردیده است .جامعه مورد مطالعه
دربردارندة تمام بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی یا خاوصی ایرانی میباشد .بانکهای
تخاای که تمرکز تسهیالت آنها به یک بخش خاص از اقتااد میباشد ،از شمول پژوهش حاضر خارج
گردیدهاند .با توجه به تعداد بانکهای مورد مطالعه ،در تحقیق حاضر تمامی دادههای مربوط و مورد نیاز برای
تمامی بانکهای تجاری غیر تخاای فعال در کشور جمعآوری میگردد ،لذا مطالعه دربردارندهی تمامی
دادههای جمعآوری شده برای جامعه خواهد بود .دادههای جمعآوری شده برای هر بانک شامل مجموعهای از
متغیرها برای هر بانک  -سال است که طی سنوات مختلف جمعآوری میگردد و ساختار دادههای تابلویی را
تشکیل داده است و برای تجزیه و تحلیل آنها از
 -4-3فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1در بانکهای تجاری ،قابلیت اتکای کمترِ  )1تغییر در خالص داراییهای عملیاتی نسابت باه تغییار در
خالص داراییهای مالی )2 ،تغییر در دارایای هاای عملیااتی نسابت باه تغییار در دارایای ماالی ،و  )2تغییار در
داراییهای مالی نسبت به تغییر در بدهی های مالی منجر به پایداری سود پایینتر و قیمتگذاری نادرسات اوراق
بهادار میگردد.
این فرضیه بر اساس مدل آزمونپذیر زیر مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
= α + β1ROAt + β2NOAt + β3NFAt + ε

که در آن:
بازده ساالنه تعدیل شده بر اساس اندازه بانک؛
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 ROAtبازده داراییهای بانک؛
 NOAtتغییر در خالص داراییهای عملیاتی؛
 NFAtتغییر در خالص داراییهای مالی؛
میباشند.
فرضیه  :2بانکهایی که نسبت تسهیالت اعطایی آنها در قالب عقود مبادلهای به نسبت کل تسهیالت بیشتر از
تسهیالت اعطایی آن ها در قالب عقود مشارکتی نسبت به کل تسهیالت باشد ،کیفیت اقالم تعهدی باالتری
خواهند داشت.
این فرضیه بر اساس مدل آزمونپذیر زیر مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
+ε

+ β2

= α + β1

که در آن:
بازده ساالنه تعدیل شده بر اساس اندازه بانک؛
 FCtتسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای؛
 VCtتسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی؛
و  TCtجمع تسهیالت اعطایی بانک میباشد.
می باشند.
فرضیه  :3بانکهای با نسبت کفایت سرمایه باالتر ،دارای کیفیت اقالم تعهدی باالتری میباشند.
این فرضیه بر اساس مدل آزمونپذیر زیر مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
+ε

t

= α + β1

که در آن:
بازده ساالنه تعدیل شده بر اساس اندازه بانک؛
 CARtنسبت کفایت سرمایه میباشد.
میباشند.
فرضیه  :4در بانکهای تجاری ،تغییر خالص داراییهای عملیاتی یا تغییر در تسهیالت اعطایی با قابلیت اتکای
پایینتر ،منجر به پایداری سود کمتر و قیمتگذاری اشتباه اوراق بهادار میگردد؛ ولی این اثر برای بانکهای با
شاخص  PQIباالتر ،کمتر است.
این فرضیه بر اساس مدل آزمونپذیر زیر مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
. OAt + β4OAt – β5OLt + β6FAt – β7FLt + ε

که در آن:
بازده ساالنه تعدیل شده بر اساس اندازه بانک؛
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 OAtتغییر در داراییهای عملیاتی؛
 OLtتغییر در بدهیهای عملیاتی؛
 FAtتغییر در داراییهای مالی؛
 FLtتغییر در بدهیهای مالی؛
تغییر در خالص داراییهای عملیاتی میباشند.
و
 -4یافتههای پژوهش
مطالعه انجام شده شامل  120مشاهده بود که به صورت دادههای تابلویی صورت گرفت .برای نرمال بودن
دادهها آزمون نرمال بودن با استفاده و محاسبه آماره جارک-برا صورت گرفت .از سوی دیگر پیش از برآورد مدل
در مطالعاتی که با داده های پانلی (مقطعی و سری زمانی) مربوط هستند ،باید مانایی (ثابت بودن توزیع متغیر در
طول زمان) متغیرهای مورد مطالعه بررسی شوند؛ زیرا در صورتی که متغیرها مانا نباشند ،باعث بوجود آمدن
رگرسیون کاذب میشوند .برای تعیین مانایی 15متغیرهای مدل ،از آزمونهای ریشهی واحد در دادههای تابلویی
استفاده می شود .پایایی متغیرها به معنی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس
متغیرها بین سالهای مختلف است .طبق نظر گجراتی ،در اقتاادسنجی نناننه تعداد مقاطع یا شرکتها
خیلی بیشتر از مقطع زمانی باشد ،نیازی به مانا کردن یا پایایی دادهها نداریم .در این تحقیق ،نون تعداد
شرکتها خیلی بیشتر از تعداد سالها میباشد ،لذا طبق نظر گجراتی ( )1665نیازی به مانا کردن دادهها نیست.
ولی با این حال نتایج آزمون ریشه واحد مورد بررسی قرار داده میشود .در این تحقیق از آزمون لوین ،لین و نو
برای آزمودن مانایی متغیرها استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح معنیداری به دست آمده برای آزمون
لوین ،لین و نو برای همه متغیرها کمتر از سطح خطای  0005میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای
تحقیق در سطح مانا می باشند .بنابراین با توجه به مانا بودن متغیرها در تحلیل رگرسیونی مشکل ایجاد شدن
رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت .همچین برای معناردار بودن رگرسیون از آماره  Fو برای آزمون معنادار
بودن ضرایب از آماره  tاستفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی به شرح زیر است:
جدول شماره  -1نتایج آزمون فرضیه اول
R ta

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

متغیر های مستقل

001623

-71.1241

ROAt 1

بازده دارایی های سال قبل

007166

-3.08131

NOAit

تغییر در خالص داراییهای عملیاتی

00801

2013811

NFAit

تغییر در خالص داراییهای مالی

000000

25008593

C

عرض از مبداء
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R ta

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

000000

متغیر های مستقل

-0.77798

)AR(1

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

-0.5581

)AR(2

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

000000

آماره

2206828

F

000000

سطح معنی داری

1081

آماره دوربین واتسون

0010

ضریب تعیین

0021

ضریب تعیین تعدیل شده

201508

آماره جارک برا

001522

سطح معنی داری

5.59 1023

آزمون وایتFمقدار آماره
سطح معنی داری

000000

با توجه به ضریب متغیر "تغییر در خالص داراییهای عملیاتی" ( )ΔNOAitبرابر  -0/08121می باشد ،سطح
معنی داری به دست آمده برای این ضریب برابر  000000است که کمتر از سطح خطاای  0005اسات ،از ایانرو
نتیجهگیری حاصل میشود این ضریب معنیدار میباشد و "تغییر در خالص داراییهای عملیاتی" تأثیر معکاوس
و معنیداری بر بازده داراییها دارد .همچنین با توجه به ضریب متغیر تغییر در خالص داراییهای مالی()ΔNFAit
در سطح معنی داری بدست آمده برای این ضریب که کمتر از سطح خطای  0005است ،این ضریب نیز معنیدار
بوده و تغییر در خالص داراییهای مالی تأثیر مستقیمی بر بازده دارایی دارد .با توجه باه کاونکتر باودن ضاریب
متغیر تغییر در خالص داراییهای عملیاتی از ضریب متغیر تغییر در خالص داراییهای مالی ،نتیجهگیری میشود
که قابلیت اتکای کمترِ تغییر در خالص داراییهای عملیاتی نسبت به تغییر در خالص داراییهای مالی منجار باه
پایداری سود پایینتر میشود.
نتایج مطالعه برای آزمون فرضیه دوم به شرح زیر بوده است:
جدول شماره  -2نتایج آزمون فرضیه دوم
R ta

752

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

000000

-85.1599

متغیر های مستقل
FC t
TC t

نسبت تسهیالت اعطایی در قالب عقود
مبادلهای به جمع تسهیالت اعطایی
بانک
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R ta

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

متغیر های مستقل

000000

-64.3072

V Ct
TC t

نسبت تسهیالت اعطایی در قالب عقود
مشارکتی به جمع تسهیالت اعطایی
بانک

000000

92.82694

C

مقدار ثابت

000000

-0.77947

AR (1)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

000000

-0.58362

AR (2)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

5406595

آماره

F

0000000

سطح معنی داری

*1016

آماره دوربین واتسون

0081

ضریب تعیین

0016

ضریب تعیین تعدیل شده

201991

آماره جارک برا

002285

سطح معنی داری

7.47 1023

مقدار آماره  Fآزمون وایت

000000

سطح معنی داری

ضریب متغیر نسبت تسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای به جمع تسهیالت اعطایی بانک ()FCt/TCt
برابر  -8501566و سطح معنیداری بهدست آمده برای این ضریب برابر  00000است که کمتر از سطح خطای
 0005است .لذا این ضریب معنیدار بوده و نسبت تسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای به جمع تسهیالت
اعطایی بانک تاثیر معکوس و معنیداری بر بازده سهام دارد .همچنین ضریب متغیر نسبت تسهیالت اعطایی در
قالب عقود مشارکتی به جمع تسهیالت اعطایی بانک ( )VCt/TCtبرابر  -9402012بوده و سطح معنیداری به
دست آمده برای این ضریب نیز برابر  00000است که کمتر از سطح خطای  0005است .در نتیجه این ضریب
معنیدار می باشد و نسبت تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی به جمع تسهیالت اعطایی بانک نیز تاثیر
معکوس و معنی داری بر بازده سهام دارد .همچنین با توجه به اینکه ضریب متغیر نسبت تسهیالت اعطایی در
قالب عقود مشارکتی به جمع تسهیالت اعطایی بانک ( )-9402012بزرگتر از ضریب متغیر نسبت تسهیالت
اعطایی در قالب عقود مبادلهای به جمع تسهیالت اعطایی بانک ( )-8501566است ،میتوان بیان داشت
بانکهایی که نسبت تسهیالت مبادلهای به مشارکتی آنها بیشتر باشد ،کیفیت اقالم تعهدی باالتری خواهند
داشت .نتایج مطالعه برای آزمون فرضیه سوم به شرح زیر بوده است:
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جدول شماره  -3نتایج آزمون فرضیه سوم
R ta

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

متغیر های مستقل

000017

00023635

CARt

نسبت کفایت سرمایه

000000

22.20176

C

مقدار ثابت

000000

-0.83822

AR (1)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

000000

-0.57247

AR (2)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول
آماره

5208164

F

000000

سطح معنی داری

*1099

آماره دوربین واتسون

0015

ضریب تعیین

0012

ضریب تعیین تعدیل شده

206006

آماره جارک برا

001422

سطح معنی داری

1.06 1024

مقدار آماره  Fآزمون وایت

000000

سطح معنی داری

جدول نتایج آزمون فرضیه سوم نشان میدهد ضریب متغیر نسبت کفایات سارمایه ( )CARtبرابار 000229
میباشد ،سطح معنی داری به دست آمده برای این ضریب برابر  000011است که کمتار از ساطح خطاای 0005
است ،از اینرو ،نتیجه گیری حاصله دائر بر این است که این ضریب معنیدار میباشاد و نسابت کفایات سارمایه
تأثیر مستقیم و معنی داری بر بازده سهام دارد .در نتیجه ،بانکهای با نسبت کفایت سرمایه باالتر ،دارای کیفیت
اقالم تعهدی باالتری میباشند .نتایج مطالعه برای آزمون فرضیه نهارم به شرح زیر است.
با توجه به ضرایب مندرج در جدول  ،4نمیتوان بیان داشت که در بانکهای تجاری ،تغییر خالص
داراییهای عملیاتی یا تغییر در تسهیالت اعطایی با قابلیت اتکای پایینتر ،منجر به پایداری سود کمتر و
قیمتگذاری اشتباه اوراق بهادار میگردد؛ ولی این اثر برای بانکهای با شاخص  PQIباالتر ،کمتر است.
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جدول شماره  -4نتایج آزمون فرضیه چهارم
R ta

متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب

000299

294.0463

003746

-2.32288

000002

20075703

متغیر های مستقل
بازده دارایی سال قبل

ROAt 1
PQI
t

شاخص کیفیت تسهیالت

R

 OAt

PQI
t

-

R

008335

-16.1497

OAt

تغییر در داراییهای عملیاتی

004037

7.558833

OLt

تغییر در بدهیهای عملیاتی

005352

-16.8058

FAt

تغییر در داراییهای مالی

002686

102.3909

FLt

تغییر در بدهیهای مالی

000000

22070441

C

مقدار ثابت

000076

-1.15415

AR (1)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

-0.63275

AR (2)it

فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول

00009
2205121

آماره

F

000000

سطح معنی داری

*2040

آماره دوربین واتسون

0062

ضریب تعیین

0086

ضریب تعیین تعدیل شده

009121

آماره جارک برا

001126

سطح معنی داری

4409262

مقدار آماره  Fآزمون وایت

000000

سطح معنی داری

 -5نتیجهگیری و بحث
بخش نخست پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تغییرات داراییهای مالی و عملیاتی بر کفیتی اقالم
تعهدی بانکها میباشد .بررسی ضرایب حاصله از آزمون فرضیات بیانگر معنیدار بودن رابطه بین تغییرات
خالص داراییهای مالی و خالص داراییهای عملیاتی با بازده داراییهای بانک بود .به طوری که نناننه در
جدول  1نیز نشان داده شده است ،ضریب رگرسیون تغییرات در خالص داراییهای مالی کونکتر از ضریب این
تغییرات برای خالص داراییهای عملیاتی است .از این رو ،تأثیر تغییرات در داراییهای عملیاتی بر تغییر در بازده
داراییهای بانک بیشتر بوده و از این رو ،میتوان استنباط نمود که تغییر در خالص داراییهای عملیاتی تأثیر
بیشتری نسبت به داراییهای مالی در نوسانات بازده داراییهای بانک دارد .به بیان دیگر ،تأثیرپذیری نوسانات
بازده داراییهای بانک از خالص داراییهای عملیاتی بانک بیشتر از داراییهای مالی است و لذا هر نه این مبلغ
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بیشتر باشد ،کاهش کیفیت اقالم تعهدی در بانک بیشتر متاور خواهد بود .نتایج به دست آمده در این بخش از
تحقیق با نتایج ارائه شده توسط اُیسال ( )2012همخوانی دارد که با دستهبندی طبقه سهگانه ریچاردسون
( )2005در دو بخش دارایی های مالی و عملیاتی و تعمیم آن به مؤسسات مالی ،به نتایج مشابهی دست یافته
بود .نتایج به دست آمده از تحلیل آماری با نتایح مورد انتظار محقق از این آزمونها تا حدود زیادی همخوانی
دارد .اقالمی در داراییهای مالی بانکها طبقهبندی شدهاند که عمدتاً میزان بازدهی آنها برای بانک میتواند بر
اساس قضاوت مدیریت دستخوش تغییراتی گردد (خاوصاً تسهیالت اعطایی به مشتریان) .در مقابل در
داراییهای مالی ،اقالمی شامل سپرده نزد سایر بانکها یا سرمایهگذاری در اوراق بهادار قرار دارند که یا به سبب
حضور شخص ثالث نهادی یا دارا بودن بازار متشکل و سازمان یافتة ثانویه ،احتمال دستکاری و اِعمال فاکتور
قضاوت در میزان بازدهی این داراییهای به حداقل می رسد .لذا این نتایج با انتظارات محقق در یک راستا
میباشند.
آزمون فرضیه دوم به سبب کشف و ارزیابی وجود و میزان رابطه نوع عقود تسهیالت بانکی با تغییرات بازده
داراییهای بانک و بازده تعدیل شده بر حسب اندازه میباشد که از این تغییرات به عنوان شاخای برای ارزیابی
کیفیت اقالم تعهدی استفاده شده است .نسبت تسهیالت اعطایی در قالب هر یک از عقود بانکی مبادلهای و
مشارکتی به کل تسهیالت اعطایی بانک به عنوان دو متغیر مستقل در نظر گرفته شده و میزان تغییرات در بازده
داراییهای بانک به عنوان شاخص سنجشی برای کیفیت اقالم تعهدی خواهد بود .همانطور که در نتایج ارائه
شده در جدول  2نیز مشخص است ،ضریب حاصله برای متغیر نسبت عقود مبادلهای ( )-85/1566کمتر از
نسبت مشابه محاسبه شده برای نسبت عقود مشارکتی است ( .)-94/2012از این رو ،تأثیر میزان عقود مشارکتی
به کل تسهیالت اعطایی بانک بر تغییرات بازده داراییهای آن ،بیشتر از تأثیر میزان نسبت عقود مشارکتی بر
تغییرات بازده است .لذا میتوان نتیجه گرفت بانکهایی که سهم تسهیالت مبادلهای (نسبت به عقود مشارکتی)
در پرتفوی تسهیالت آنها بیشتر باشد ،دارای کیفیت اقالم تعهدی باالتری میباشند .البته این نتایج نیز مورد
انتظار نیز بود؛ نرا که در عقود مبادله ای ،میزان بازدهی بانک از تسهیالت اعطایی در ابتدا مشخص و قطعی بوده
و آن نه در آینده اتفاق بیافتد ،بر میزان و قطعیت دریافت آن تأثیری نخواهد داشت .ولی در عقود مشارکتی
اینگونه نمیباشد .بازده این عقود بر مبنای نتایج همکاری بانک به عنوان سرمایهگذار و طرف حساب بانک
مبتنی است و علیرغم آنکه بانکها در ایران تالش می نمایند که این نوسان را با روشهای فقهی و حقوقی (مانند
عقود خارج الزم) پوشش دهند ،همچنان ماهیت این عقود موجب میشود بانکها بتوانند در میزان و زمانبندی
شناسایی درآمد حاصل از این تسهیالت اِعمال قضاوت نمایند که این امر موجب کاهش کیفیت اقالم تعهدی
آنها خواهد شد.
آزمون فرضیه سوم دائر بر ارزیابی میزان تأثیر دیگر شاخص مدیریت سود واقعی یعنی نسبت کفایت سرمایه
بر کیفیت اقالم تعهدی میباشد .نسبت کفایت سرمایه حاصل میزان بدهیهای بانک بر حقوق صاحبان سرمایه
آن میباشد که هر دو به صورت وزنی بر اساس ریسک تعدیل گردیدهاند .این نسبت یکی از متداولترین
معیارهای سنجش ریسک در بانکهای تجاری است .رابطه این شاخص ریسک با میزان تغییرات در بازده
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داراییهای بانک به عنوان معیاری برای کیفیت اقالم تعهدی در آزمون سوم صورت گرفته است .با توجه به نتایج
حاصل در جدول  ،2میتوان استنبطا نمود که نسبت کفایت سرمایه تأثیر مستقیم و معنیداری بر بازده
داراییهای بانک دارد .ننین نتیجه ای با نتایج حاصل از ادبیات موضوعی نیز تطابق دارد .نرا که نسبت کفایت
سرمایه باالتر نشاندهندة توان بانک برای انعطافپذیری مالی بیشتر است .این امر موجب میشود بانک انگیزة
کمتری برای دستکاری در اقالم تعهدی به منظور نزدیک نمودن نتایج عملکرد واقعی به نتایج مورد انتظار را دارا
باشد.
در معادله رگرسیونی تشکیل شده برای آزمون فرضیه نهارم ،مالحظه میشود که شاخص  PQIبه عنوان
ضریب برای داراییهای عملیاتی مطرح شده است .نتایج بررسیهای آماری نشان میدهد و ضریب رگرسیونی در
استفاده از شاخص کیفیت تسهیالت قویتر از ضریب داراییهای عملیاتی بدون این ضریب است .لذا میتوان
نتیجهگیری نمود که هر نه شاخص کیفیت تسهیالت اعطایی باالتر باشد ،پایداری سود کاهش مییابد .این امر
مطابق با یافتههای پژوهشهای قبلی در خاوص نقش صنعت بر عملکرد بانکها و میزان معوقات آنها است .از
این رو ،بر اساس نتایح به دست آمده میتوان کارایی شاخص کیفیت تسهیالت اعطایی برای پیشبینی میزان
کیفیت اقالم تعهدی بانک را مورد تأیید قرار داد.
بر اساس یافتههای فوق ،پیشنهاد میگردد در هنگام بررسی ترازنامه بانکها با هدف سرمایهگذاری در سهام،
سپرده گذاری در بانک ،قبول تضامین یا سایر موارد ارزیابی ریسک ،استفاده از طبقهبندی ارائه شده در پژوهش
حاضر برای اقالم ترازنامه می تواند منجر به شناخت بهتر ترکیب منابع بانک و نحوة سرمایهگذاری آنها شود.
همچنین بانکها در تسهیالتدهی خود میزان بیشتری را به عقود مبادلهای اختااص داده و از این مسیر سعی
در افزایش کیفیت اقالم تعهدی و کاهش نیاز به اجر ای اقدامات منجر به مدیریت سود کنند .سپردهگذاران و
سرمایه گذاران در سهام بانک نیز با در نظر گرفتن این سهم (با مراجعه به یادداشت مربوطه در صورتهای مالی
بانک) ،میتوانند به قرینه ای برای ارزیابی کیفیت سود بانک دست یابند .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است
که بانکهایی که به صنایع پیشرو تسهیالت اعطا مینمایند ،دارای کیفیت سود باالتری می باشند .این موضوع
نشان از اهمیت توجه بانک به محیط اقتاادی پیرامون و نابک بودن و در نظر گرفتن شرایط اقتاادی
اختااصی هر صنعت برای ارزیابی اعتباری آن است .بانکها در زمان اعتبارسنجی مشتریان و اعطای تسهیالت
به آنها ،صنعت مورد فعالیت آن ها را بیشتر مورد توجه قرار داده و به منظور افزایش کیفیت سود خود ،تمرکز
پرتفوی تسهیالت را به صنایعی متمرکز نمایند که دارای رشد بوده و از شرایط بهتر نسبی برخوردار است.
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