اثر پنهانسازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک
(مورد مطالعه :بانک صنعت و معدن)
مجتبی اکبری
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بانک صنعت و معدن

چکیده:

نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با رشد چشمگیر مطالبات معوق روبرو بوده است .با توجه به روند افزایشی این

مطالبات و نتیجهنگرقتن از راهکارهای مختلف تجربه شده و نیز پیشنهاد مراجع برای تقسیط مجدد بدهی مشتریان،

بانکها مبادرت به پنهانسازی مطالبات معوق کردند .در این تحقیق با استفاده از متغیرهای «کل تسهیالت پرداختی،
س��هم وامهای کند و معوق و نیز میانگین نرخ بهره تس��هیالت پرداختی» بهعنوان متغیرهای مستقل و «درآمد بانک»
بهعنوان متغیر وابسته ،درآمد بانک بدون پنهانسازی مطالبات معوق و با استفاده از روشهای تقسیط مجدد و نو و کهنه

کردن ،طی سالهای  1388لغایت  1390مقایسه شدهاست.

نتایج تحقیق نش��ان میدهد که در صورت موفقیت عمل بازبینی در ش��رایط وام ،روش نو و کهنه کردن در ظاهر

سودآورتر است .همچنین مشخص شد ،پنهانسازی مطالبات معوق به هر روشی که باشد؛ در نهایت نسبت وامهای معوق

و ریسک مطالباتی بانک را افزایش میدهد.

کلید واژهها:

مطالبات معوق ،پنهانسازی مطالبـات معوق ،بازبیـنی در شرایـط وام ،روش تقسـیط مجـدد  ،روش نو و کهنه

کردن.

1 - mojtabaakbari1979@yahoo.com
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مقدمه

جدیدترین آمار بانک مرکزی از رقم  47هزار میلیارد تومانی این مطالبات در پایان سال 1389
حکایت دارد (گزارش عملکرد ساالنه بانکها  .)1389رشد حیرتانگیز این مطالبات در چند سال
اخیر نیز بر این نگرانیها افزوده است .براساس اطالعات موجود ،از پایان اسفند ماه  1384تا پایان
آبان  1388میزان مطالبات معوق بانکها نزدیک به  7برابر شده است (قبادی.)1388 ،
ب��ا توجه به افزایش روزافزون مطالبات مع��وق و نتیجه نگرفتن از راهکارهای مختلف تجربه
ش��ده و نیز پیشنهاد مراجع جهت تقسیط مجدد بدهی مشتریان ،بانکها مبادرت به پنهانسازی
مطالب��ات معوق کردهاند .الزم به ذکر است در کشورهای ب��ا اقتصاد باز ،این عمل خالف قانون
بوده و بانکهای مرکزی با ارائه راهکارهایی همچون تعیین سطح بازرسی قوی ،مانع از پنهانسازی
مطالبات معوق شده و معتقدند هر بنگاه اقتصادی باید با عواقب رفتار خود در اقتصاد مواجه شود.
دي خوان1996( 1ص )91روشهاي پنهانسازي را به صورت زير شرح ميدهد:
« ...هنگامي كه يك تسهیالت  -مخصوصا يك تسهیالت بزرگ -به خاطر اينكه تسهیالتگيرنده
منابعي براي بازپرداخت ندارد ،سئوال برانگيز يا بد ميشود ،بانك تسهیالت را جابجا ميكند .بنابراين
بازپرداخت تسهیالت عقب ميافتد .از طرف ديگر ممكن است به تسهیالتگيرنده يك تسهیالت
جديد براي بازپرداخت تسهیالت قبلي داده شود .تسهیالت جابجا شده در دفاتر به صورت سررسيد
گذشته ثبت نميشود و تسهیالت جديد نيز معوق نيست؛ ولي بدهي واقعي معوق است».

ادبیات تحقیق

روشهاي پنهانسازي -جابجايي مطالبات معوق يا تجديد آنها با تسهیالت جديد -به قدري
موث��ر اس��ت كه يك بانك را ممكن است بسيار سودآور نش��ان دهد .حتي وقتي بانك در وصول
مطالبات ناتوان و با حجم عظيمي از تسهیالت مشكل دار پنهان روبرو است .پيشرفت در حسابداري
و شف��اف سازي ،ورشكستگي بانك ،بحران بانكي يا بازرس��ي دقيق بانك ممكن است در نهايت،
شرايط مالي واقعي بانك را آشكار سازد.
از آنجایي كه يك بانك اغلب ميتواند ،مطالبات معوقش را براي يك مدت طوالني پنهان سازد؛
اين مطالبات در طول زمان انباشته شده و سرانجام بسيار حجيم ميشوند .مثال در آرژانتين نسبت
تسهـی�لات مع��وق به كل تسهـیالت در سـال  1986بيـ��ش از  30درصـد و در اوروگوئـه 46
درصد بود .حتي بدتر از آن در بلغارستان نسبت مذكور بيش از  60درصد بود .اين نسبتها در
1 - de Juan, A.
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مقايسه با كشورهاي صنعتي كه شفافيت در آنها نسبتا خوب است ،بسيار باال بود .بهعنوان مقايسه با
كشورهاي داراي اقتصاد شفاف ،هنگام بحران تسهیالت و سپردهگذاري در آمريكا ،نسبت تسهیالت
معوق به كل تسهیالت در سال  1987حداكثر به  4.1درصد رسيد( .شنگ )1996 1
از آنجایی که امروزه در زمان پرداخت تسهیالت بیشتر به نوع و مبلغ وثایق توجه میشود ،به
صورت معناداری فرایند پنهانسازی با جزئیات مورد بررسی قرار نمیگیرد .هدف مقاله ،پرکردن
این شکاف در ادبیات با بررسی روشهای مختلف پنهانسازی مطالبات معوق است.
وصول مطالبات بانکها ،مجموعهای از فرایندهای داخلی و خارجی است؛ بدین معنا که بخشی
از فرایند وصول (یعنی مذاکره با مشتری ،دستورالعملهای الزم و )...در داخل بانک تهیه و تدوین
میش��ود و بهبود این عوامل در حیطه اختی��ارات بانکها است .استفاده از نیروهای مجرب بانکی
همراه با رویههای مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر
خواهدبود ،اما بخشی دیگر از عوامل اثرگذار بر وصول مطالبات ،عوامل برون سازمانی هستند .به
عنوان مثال ،قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونهای است که در بسیاری موارد
تسری��ع در رون��د وصول مطالبات را با مشکل مواجه میکن��د و از آنجا که پروندهها دارای تعدد
هستند ،فرایند وصول مطالبات با کندی همراه خواهد شد .با عنایت به این مراتب ،بانکها با توجه
ب��ه شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمانبندی وصول مطالبات و توانمندی بدهکار در
بازپرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود ،اقدامهای الزم را انجام
میدهند ،ولی مذاکره با مشتری و مساعده ،در اولویت کار بانکهاست.
بای��د اذعان داشت ،ساختار کنونی بانکه��ا و الزامهای حاکم بر آنها ،در بسیاری موارد انجام
اقدامه��ای مناسب برای وصول ،حتی از روشهای قانونی را با محدودیتهایی روبرو کرده است.
لذا بانکها با روی آوردن به سمت نو و کهنه کردن و تقسیط مجدد بدهی (پنهان سازی مطالبات
معوق) سعی در حفظ حداقل نمای ظاهری صورتهای مالی و وضعیت خود در کشور را دارند.
با توجه به بحرانهای بانکی فراوان اخیر ،نقش تعیینکننده مطالبات معوق پنهان و پیچیدگی
روشه��ای پنهانس��ازی ،الزم است تا پنهانس��ازی با جزئیات مورد بررسی ق��رار گیرد .بعضی
محققان ،بانکداری تحت مطالبات معوق پنهان را بررسی کردند؛ مانند :نینیماکی ،)2009( 2آگیون
و همکاران ،)1999( 3فریکساس ،)1999( 4کالوارس )2004( 5و رپولو )2004( 6نینیماکی رابطه
1 - Sheng, A.
2 - Niinimäki, J.-P.
3 - Aghion, P., Bolton, P., Fries, S
4 - Freixas, X.
5 - Calveras, A.
6 - Repullo, R.
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پنهانس��ازی مطالبات معوق با کژرفت��اری و بحرانهای مالی را بررسی نمود .در تحقيق آگيون و
همكاران ( )1999با تركيب يك سياست وثيقه سهل البيع و كم كردن تسهیالت بد با يك قيمت
انتقالي غير خطي مناسب ميتوان به نتايج موثري دست يافت .به طوري كه سرمايهگذاري مجدد
بانكه��اي ناتوان در وصول مطالبات ،بايد بيشتر از طريق خريد تسهیالت معوق صورت گيرد تا
تزريق سرمايه .فريكساس ( )1999بر روي رفتار تسهیالت دهنده با توجه به طبقه بندي بانكهاي
متض��رر تمركز کرد .سياست بهينه مشروط به تعداد تسهیالت ب��دون وثيقهاي است كه توسط
بانكهاي زيان ديده ثبت شده است .با اين حال اين كار براي نجات تمامي بانكهايي كه شرايط
مورد نياز بدهي غير تضميني را انجام دادهاند بهينه نيست .يك استراتژي تركيبي (مبهم خالقانه)
بهين��ه است .كالوارس ( )2004سياست بازرسي و شفافسازي را تحليل كرد .او سياست مداخله
را نتيج��ه گيري كرد و تاثير آن روي استراتژيه��اي مديريتي را تحليل کرد .انگيزههاي بانكها
ب��راي دستكاري اطالعات ميتواند با نيازهاي سرمايهاي محكمتر افزايش يابد .براي جلوگيري از
دستكاري ،بعضي مراحل آشكار سازي ميتواند به صورت بهينهاي پيش بيني شود .رپولو ()2004
اثر سه سياست را بررسي كرد :مدارا ،افزايش وثيقه و ايجاد پشتوانه نقدي نامحدود .هر سياست
نرخ بهره را كاهش ميدهد و انگيزههاي بانك جهت جابجايي ريسك را سبك ميكند؛ ولي باعث
افزاي��ش هزينههاي مالي انتظاري بحران بانكي ميشود .اين مقاله با مقالههاي فوق متفاوت است.
زيرا اثر درآمدی روشهاي پنهانسازي را بررسي ميكند.

روششناسی تحقیق

مدل ،ش��امل کارآفرینان (تسهیالت گیرندگان) ،بانکها و یک قانونگذار است .همه در مقابل
ریس��ک خنثی هس��تند .دو دوره وجود دارد :دوره  1در نقطه زمانی صفر ش��روع شده و در نقطه
زمانی یک به پایان میرس��د .دوره  2در نقطه زمانی یک ش��روع میشود و در نقطه زمانی دو به
پایان میرسد (نینیماکی .)2009

انواع پروژه

در آغ��از دوره  1حد اعتباری کارآفرینان برابر با یک اس��ت و هرک��دام میتواند یک پروژه
س��رمایهگذاری را متقبل ش��وند که نیازمند یک واحد سرمایهگذاری اس��ت .از آنجایی که یک
کارآفرین هیچ سرمایهای از خودش ندارد ،باید در جستجوی یک تسهیالت بانکی باشد .در زمان
آغاز پروژه ،تش��خیص نوع آن در ابتدا نامعلوم اس��ت؛ ولی طی دوره  1نوع آن مشخص میشود،
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سه نوع مختلف پروژه وجود دارد:
• پ��روژه سری��ع که یک دوره طول میکشد .اگر موفق باش��د ،واحد محصول در پایان دوره 1
تولید میکند.
•پروژه کند که دو دوره طول میکشد .این نوع پروژه در پایان دوره  1محصولی تولید نمیکند .اگر موفق
باشد واحد در پایان دوره  2تولید میکند ،ارزش نقدینگی پروژه کند در پایان دوره  1صفر است.
• پ��روژه شکست خورده هیچ ارزشی ن��دارد و ورشکستگی اجتناب ناپذیر است (یک پروژه
ممک��ن است در هر دو دوره شکست بخورد پس میتوان بین پروژههای سریع و کند شکست
خورده تفاوت قائل شد).
1
اگر یک کارآفرین در طول دوره  1برای پروژهاش تالش به خرج دهد ،آن پروژه یک پروژه
خ��وب است و بیتردید موفق میشود .یک پروژه خوب میتواند سریع یا کند باشد بدون به کار
بستن تالش ،حاصل یک پروژه بد است .یک پروژه بد ،در آینده تبدیل به یک پروژه سریع ،کند
یا شکست خورده میشود .پروژه بد با احتمال (  p ( 0 < p > 1موفق میشود (سریع یا کند) و
با احتمال  p-1شکست میخورد .طی دوره  2نیازی به استفاده از اعمال تالش نیست.
از آنجای��ی که نوع پروژه پی��ش رو ناشناختهاست؛ هنگامی که پروژه آغاز میشود ،بانک یک
واحد از سرمایه با نرخ بهره  1+R,Rرا تسهیالت میدهد.
ط��ی دوره  1کارآفرین و بانک نوع واقع��ی شده پروژه را تشخیص میدهند که اطالعات آن
خصوصی و برای عموم دست نیافتنی است .اگر ثابت شود که پروژه کند است محصولی در پایان
دوره  1ن��دارد .از آنجای��ی که پروژه کند ارزش نقدینگی کمی دارد ( ،)0ولی خروجی آن در پایان
دوره  2بسیار بزرگ و پایدار است ، )Y2( ،بهتر است در شرایط بازپرداخت تسهیالت بازبینی شود.
اگر پروژه سرمایهگذاری شده در آینده ثابت شود که کند است؛ در آغاز دوره  1بانک در شرایط
ش مختلف برای بازبینی در
بازپرداخت تسهیالت اصلی با نرخ بهره ثابت  Rبازبینی میکند .دو رو 
شرایط تسهیالت وجود دارد.
• تقسیط مجدد :تسهیالت اصلی جابجا شده و اندازه آن طی دوره  1+R ،2است .زیرا بهره
پرداخت نشده به سرمایه تبدیل شدهاست .طی دوره  2نرخ بهره تسهیالت است .اگر پروژه موفق
شود بانک در پایان دوره  )1+R) (1+R'( ،2بدست میآورد.
• نو و کهنه کردن :در پایان دوره  2بانک یک تسهیالت کوتاه مدت جدید به تسهیالتگیرنده
پروژه کند ،اعطا میکند .اندازه تسهیالت جدید  1+Rو نرخ بهره آن ' Rاست تسهیالتگیرنده
1 - effort

6

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال دوم ،شمارة  ،3تابستان 1393

تس��هیالت اصلی ( )1+Rرا در پایان دوره  1با اس��تفاده از سرمایه تسهیالت جدید بازپرداخت
میکند .بازپرداخـت تسهیالت جدیـد ('  )1+R) (1+Rدر پایان دوره  2انجام میشود.
اختالف کوچک اس��ت .در هر دو روش اندازه تس��هیالت بازبینی ش��ده طی دوره 1+R ،2
اس��ت .تحت روش تقس��یط مجدد  1+Rشامل تسهیالت جا به جا ش��ده ( )1و پرداخت بهره
تبدیل به سرمایه شده ، R ،است .تحت روش نو و کهنه کردن  1+Rشامل یک تسهیالت جدید
اس��ت که برای بازپرداخت تس��هیالت اصلی استفاده شدهاس��ت .در هر دو روش ،بازپرداخت
تس��هیالت تعهد ش��ده درپایان دوره  )1+R) (1+R '( ،2میباش��د .اختالف در اینجاست که در
دوره  ،1یک تسهیالت جابجا شده هیچ گردش فیزیکی وجوهی (بازپرداخت تسهیالت) ندارد ،که
میتوانس��ت برای پوشش پرداخت بهره سپردهها و تقسیم سود استفاده شود .بانک فقط سررسید
تسهیالت را در دفاترش طوالنیتر میکند و همزمان اندازه تسهیالت را با تبدیل به سرمایه کردن
ش نو و کهنه کردن ،بانک یک گردش وجوه فیزیکی()1+R
بهره پرداختی ،افزایش میدهد .در رو 
بهدس��ت میآورد در این جا ( )1نش��ان دهنده اصل تسهیالت بازپرداخت شده و  Rدرآمد بهره
تس��هیالت بانکی است که میتواند برای پوش��ش بهره پرداختی به سپردهها و تقسیم سود برای
مالکین بانک در دوره  1استفاده شود .این اختالف در آینده روشنتر خواهد شد.
اگر تسهیالت پرداختی بانک به میزان  1واحد باشد ،نسبت تصادفی  ، Iاز پروژههای سرمایهگذاری
شده در هر دوره شکست میخورد .با توجه به باقیمانده تسهیالت ، 1-I ،نسبت تصادفی  ،Sاز آنها
کند و باقیمانده ( ،)1-Sسریع خواهد بود .بنابراین حجم پروژههای سرمایهگذاری شده برابر است با:
 Iپروژههای شکست خورده )1-I)s ،پروژههای کند و ( )1-I) (1-Sپروژههای سریع.
سپردهگذاران و قانونگذار بانک ،نمیتوانند استراتژی بانک یا نوع پروژه سرمایهگذاری شده
را درک کنن��د .اگر بانک با بازبینی در شرایط بازپرداخت ،مطالبات معوق را پنهان نکند؛ آنها در
پای��ان دوره  1متوجه مطالبات معوق میشوند و اگر بانک ،در شرایط بازپرداخت مطالبات معوق
بازبینی کند ،سپردهگذاران و قانونگذار ،نمیتوانند بهطور مستقیم متوجه شوند که آیا بانک دارای
مطالبات معوق هست یا نه؟
استراتژی بانک و نوع پروژههای سرمایهگذاری شده برای قانونگذار و سپردهگذاران قابل درک
نیست .آنها ،به هر حال در پایان دوره  ،1اگر بانک مطالبات معوق را با بازبینی در شرایط تسهیالت
پنه��ان نکند؛ متوجه مطالب��ات معوق خواهند شد .مطالبات معوق به سپردهگ��ذاران و قانونگذار،
عالم��ت میده��د که بانک در وظیفه خود کوتاهی کرده و تسهی�لات به پروژههای بد تخصیص
یافت��ه است .این عالمت ،ماشه ورشکستگی بان��ک است ،زیرا سپردهها تضمین نشدهاند .هنگامی
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ک��ه سپردهگذاران بفهمند که بانک در نظ��ارت کوتاهی کرده و بنابراین تسهیالت دارای ریسک
است ،برای خارج کردن سپردههایشان به بانک هجوم میبرند و سپردهگذاران جدید داراییخود
را در بان��ک سپردهگ��ذاری نمیکنند .مدارک فراوانی وج��ود دارد که بانکها به خاطر اطالعات
منفی ورشکست شدهاند .گرین بام و تاکور  )1995( 1مثال زیر را آورده است« :در ژانویه 1991
بانک نیوانگلند احتمال از دست رفتن نیم میلیارد دالر در سه ماهه آخر سال  1990را اعالم کرد.
سپردهگ��ذاران با برداشت یک میلیارد دالر از حسابهایشان ،بانک را ورشکست کردند .بانک با
هزینه  2/3میلیارد دالر ورشکست شد.
اگر یک بانک مطالبات معوق را پنهان نکند ،بیش��ک وحشت اتفاق افتاده و بانک ورشکست
میشود .یک بانک منطقی این مساله را پیشبینی میکند .استراتژی بانک ،فقط وقتی سودآور است
که بانک مطالبات معوق را پنهان کند .بنابراین اگر بانک بتواند ،همیشه مطالبات معوق را پنهان
خواهد کرد.
در چارچوب این مدل ،میتوان مطالبات معوق را پنهان کرد .پروژههای کند همانند پروژههای
شکست خورده در پایان دوره  1بازدهی ندارند .بهعالوه ،نسبت هر دو نوع پروژه تصادفی است.
گذش��ته از آن ،اعطای تس��هیالت به این پروژهها میتواند مورد بازبینی قرار گیرد .از آنجایی که
نوع پروژههای واقعی شده برای عموم دست یافتنی نیست؛ آنها نمیتوانند بفهمند که آیا بانک در
بازپرداخت تس��هیالت برای تأخیر در بازپرداخت یک پروژه کند (که از لحاظ اجتماعی با ارزش
است) تجدید نظر کرده یا به خاطر استفاده از استراتژیهای بد و داشتن مطالبات الوصول (که از
لحاظ اجتماعی مضر است) ،مطالبات معوق را پنهان میکند .این راهکار ،ممکن است برای بانک
سودآور هم باشد .در پایان دوره 1بانک در بازپرداخت تسهیالت معوق تجدید نظر میکند ،تقسیم
س��ود میکند و به س��پردهها بهره میدهد و همانند یک بانک نقدینه طی دوره  2به فعالیت خود
ادامه میدهد .ش��رایط مالی واقعی بانک در پایان دوره  2عمومی و هزینههای این اس��تراتژی به
سپردهگذاران تحمیل میشود.
در نتیجه هنگامی که بانک در بازپرداخت مطالبات معوق تجدید نظر میکند؛ تسهیالت معوق
به طور مس��تقیم برای س��پردهگذاران و قانونگذار قابل درک نیست .آنها نمیدانند که آیا بانک
دارای مطالبات معوق پنهان است یا نه .آنها نمیدانندکه آیا بانک به تسهیالت گیرندگان نظارت
دارد یا نه .برای فهمیدن استراتژی واقعی بانک و از بین بردن خطرات رفتاری ،قانونگذار میتواند
بانک را در پایان دوره  1بازرسی کند.
1 - Greenbaum, S., Thakor, A.
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روش تقسیط مجدد

بانکی تسهیالتی با نرخ  Rپرداخت میکند .سهم تصادفی  Iتسهیالت معوق میشود .با توجه به
باقی مانده تسهیالت ، 1-I ،سهم تصادفی  Sاز آنها به پروژههای کند اختصاص یافته است .تسهیالت
معوق همانند تسهیالت پروژهه��ای کند جابجا میشود .بنابراین ،حجم کل تسهیالت جابجا شده
 ∆ = l + (1 − l )sاست و در پایان دوره ،این حجم برابر با ) ∆(1 + Rاست .در نهایت ،بانک بازپرداخت
تسهیالت ، 1+R ،را به صورت زیر تفکیک میکند(1 − E ) + ( E + ∆R ) + (1 − ∆) R :
جمله اول برابر با اصل سپردهها است( =Eسرمایه بانک) .جمله دوم بعلت اینکه بهره پرداخت نشده
تسهیالت جابجا شده در تسهیالت تبدیل به سرمایه میشود ،سرمایه خالص بانک در پایان دوره است.
جمل��ه سوم در رابطه باال بهره تسهیالت دریافتی است ک��ه میتواند برای پرداخت بهره به سپردهها و
تقسی��م سود استفاده شود .بانک میتواند بهره تعهد شـده ، (1 − E)r ،به سـپردهگـذاران را اگر جـریان
به��ره تسهیالت ، (1 − ∆) R ،کافی باشد ،پرداخ��ت کند (نرخ بهره پرداختی به سپردهها) .یعنی اگر سهم
واقعی تسهیالت جابجا شده به نسبت پایین باشد .در نهایت درآمد خالص بانک برابر خواهد بود با:

روش نو و کهنه کردن

در پای��ان دوره  ،1پروژهه��ای سریع بازپرداختی به می��زان ( )1-S) (1+Rدارند و بانک  1 − Eواحد
سپرده جدید برای دوره بعد جذب میکند .آن تعداد ، ∆ ،تسهیالت گیرندگانی که پروژههای کند یا
شکست خ��ورده دارند؛ نمیتوانند تسهیالت را پس بدهند .بانک یک تسهیالت جدید به میزان 1 + R
ب��ه هر کدام اعطا میکند .حجم کل تسهیالت جدی��د ) ∆(1 + Rاست (پس بانک واحد ،وجوه قابل
تسهیالت دادن برای سپردهگذاری مجدد دارد) .بالفاصله تسهیالت گیرندگان دارای پروژههای کند یا
پروژههای معوق از تسهیالت جدید برای بازپرداخت اصل تسهیالت خود استفاده میکنند .از آنجایی
که تسهیالت گیرندگان با پروژههای معوق نیز اصل تسهیالت خود را پرداخت میکنند .لذا اصل تمام
تسهیالت بازپرداخت میشود .بانک بازپرداخت تسهیالت  ، 1 + Rرا بهصورت زیر تقسیم میکند.
(1 − E ) + E + R

جمله اول اصل سپردههای دوره  1است .از آنجایی که بانک همین مقدار سپرده جدید برای
دوره بع��د ج��ذب میکند ،حجم سپردهها در هر دو دوره برابر با  1 − Eاست .جمله دوم سرمایه
خالصی است که در بانک نگهداری میشود .جمله آخر ،جریان بهره تسهیالتی است که برای پرداخت
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بهره به سپردهها(1 − E)r ،

 ،استفاده شده است .بنابراین درآمد خالص بانک برابراست با:

تحلیل داده ها
وضعیت تسهیالت پرداختی بانک

دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل تسهیالت پرداختی  3سال اخیر ،آخرین وضعیت بدهی
مشتریان بابت این تسهیالت و نرخ بهره است که به صورت تفصیلی میآید .آمار تسهیالت پرداختی
از سیستم «گزارشات تسهیالت پرداختی بانک صنعت و معدن» و آخرین وضعیت بدهی مشتریان از
سیستم «مانیتورینگ مانده مطالبات بانک صتعت و معدن» بهدست آمده است.
• آمار تسهیالت پرداختی  3سال اخیر
بانک صنعت و معدن با کمک سیاستهای مالی و اعتباری خود یا با اعطای تسهیالت میتواند
وسایل رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید .همچنین میتواند با اعطای اعتبارات ،موجبات
تش��ویق و توس��عه صادرات ،افزایش تولیدات داخلی و  ...را فراهم آورد .ارتباط بین تس��هیالت
پرداختی و سودآوری شبکه بانکی به این صورت است که با افزایش تسهیالت پرداختی ,درآمد
بانک و در نتیجه سودآوری آن افزایش مییابد.
طی س��الهای  1388تا  1390تس��هیالت ریالی به مبلغ  37.459.762میلیون ریال شامل
تس��هیالت بلندمدت (کند) به مبلغ  14.675.618میلیون ریال و تسهیالت کوتاه مدت به مبلغ
 22.784.144میلیون ریال پرداخت شده که توزیع آن به صورت جدول  1است.
جدول ( :)1آمار تسهیالت پرداختی  3سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)

سال پرداخت

بلند مدت

جمع کل

کوتاه مدت

مبلغ

نرخ بهره

مبلغ

نرخ بهره

مبلغ

1388

4.601.145

12

6.079.626

12

10.680.771

1389

6.092.053

14

8.758.914

12

14.850.967

1390

3.957.385

14

7.970.639

11

11.928.024

جمع

14.650.583

-

22.809.179

-

37.459.762

میانگین نرخ بهره

13.37

-

11.65

-

-

ماخذ :سیستم گزارشات تسهیالت بانک صنعت و معدن
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• مانده مطالبات سه سال اخیر
آخرین وضعیت تسهیالت پرداخت شده  3سال اخیر بانک به صورت جدول  2است .از کل
تس��هیالت پرداختی مبلغ  26.035.842میلیون ریال سررسید نشده ،مبلغ  10.211.068میلیون
ریال ،وصول و مبلغ  1.212.851میلیون ریال معوق شده است.
جدول ( :)2آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی  3سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)
سال پرداخت

سررسید شده

سررسید نشده

جمع کل

مبلغ

معوق

وصولی

جمع

مبلغ

1388

5.714.810

589.268

4.376.693

4.965.961

10.680.771

1389

8.746.121

603.543

5.501.303

6.104.846

14.850.967

1390

11.574.911

20.040

333.073

353.113

11.928.024

جمع

26.035.842

1.212.851

10.211.068

11.423.919

37.459.762

میانگین نرخ بهره

12.39

12.01

12.17

12.16

12.32

ماخذ :سیستم مانیتورینگ مانده مطالبات بانک صنعت و معدن

نرخ بهره تسهیالت پرداختی

ب��ه طور کلی تغییر نرخ س��ود بانکی به صورتی اس��ت ک��ه کاهش آن از یک س��و به حمایت از
س��رمایهگذاران و تولیدکنندگان میپردازد و باعث افزایش تولید و اش��تغال میش��ود و از سوی دیگر
موجب افت جذب نقدینگی در سیستم بانکی و انتقال به بخش واسطهگری و موجب رباخواری و رانت
و تورم در جامعه میشود.
در کشورهای با اقتصاد باز ،نرخ بهره تسهیالت را بانک با توجه به نرخ تورم ،نرخ بهره پرداختی به
سپردهها ،سوابق مشتری و  ...برای هر تسهیالت تعیین میکند؛ ولی در ایران ،نرخ بهره تسهیالت ،توسط
دولت تعیین و توسط بانک مرکزی به صورت یکسان برای تمامی مشتریان ابالغ میشود.
جدول ( :)3تسهیالت قابل پنهانسازی (مبالغ به میلیون ریال)
مقادیر

مطالبات کند

مطالبات معوق

جمع کل

مقدار کل

14.650.583

1.212.851

15.863.434

میانگین نرخ بهره

13.37

12.01

13.27

ماخذ :سیستم گزارشات تسهیالت و مانیتورینگ بانک صنعت و معدن
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• میانگین وزنی نرخ بهره در صورت استفاده از روش تقسیط مجدد:
در روش تقسیط مجدد از آنجایی که فقط سررسید تسهیالت جابجا میشود ،نرخ بهره تغییری
نمیکند؛ لذا میانگین وزنی نرخ بهره تسهیالت کند و معوق مدنظر است که با توجه به جدول 3
مقدار آن محاسبه میگردد و نتیجه آن به صورت زیر میآید.
• میانگین وزنی نرخ بهره در صورت استفاده از روش نو و کهنه کردن:
در صورت استفاده از روش نو و کهنه کردن با توجه به اینکه تسهیالت جدیدی پرداخت شده،
نرخ بهره معادل نرخ جدید است؛
در حال حاضر نرخ بهره برای عقود غیرمشارکتی تا دو سال  14درصد و برای عقود غیرمشارکتی
بیش از  2سال تقسیط  15درصد است.
ب��ا توجه به اینکه م��دت زمان تقسیط مجدد بسته به شرایط مختلف��ی همچون وضعیت مشتری،
وضعیت طرح ،مقدار مانده بدهی و  ...است میانگین نرخهای فوق مبنای محاسبات قرار گرفت.
R'1 + R'2
= 0.145
محاسبه نسبتها
2
در این بخش با توجه به جداول و دادههای بدست آمده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.
الزم به ذکر اس��ت با در نظر گرفتن قضیه حد مرکزی ،توزیع تابع ( fتابع س��هم مطالبات معوق)
نرمال است (عادل آذر و مومنی .)1390
• تخمین نسبت تسهیالت معوق
با توجه به جدول شماره  2از مبلغ  11.423.919میلیون ریال تسهیالت سررسید شده مبلغ
 1.212.851میلیون ریال معوق شده است .لذا در سطح اطمینان 99درصد نسبت مبلغ تسهیالت
معوق به صورت زیر محاسبه میگردد:
= 'R
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در نتیج��ه ب��ا اطمینان 99درصد میتوان گفت که  10.59تا  10.61درصد مبلغ تس��هیالت
پرداختی معوق میشود.
و تابع  fبه صورت زیر تعریف میشود:
l < 0.1059
0.1059 ≤ l ≤ 0.1061
0.1061 < l

0,

f (l ) =  f ,
0,


• نسبت تسهیالت کند
با توجه به یافتههای بخش  3 ،1و  4جدول شماره  1و با در نظر گرفتن تمام شماری تسهیالت
به صورت زیر میآید:
مبلغ کل تسهیالت:
با توجه به بخش 10.6 ،4.3.1درصد تسهیالت معوق میشود لذا:
مبلغ تسهیالت معوق:
مانده تسهیالت:
مبلغ تسهیالت کند:

در نتیجه  43/59درصد مبلغ تسهیالت پرداختی غیرمعوق کند است.
• محاسبه سهم تسهیالت قابل تقسیط مجدد
با توجه به یافتههای بخش  4.3.1و  4.3.2و همچنین جداول  1و  ،2به صورت زیر میآید:
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تسهی�لات سریع وصول میشوند؛ که سود سپردهها و هزینهه��ای جاری و ثابت از محل آن
بای��د پرداخت شود .از آنجایی که در هر صورت این مقدار ثابت است؛ لذا برابر با در نظر گرفته
میشود .موضوع مالیات اما فرق میکند .طبق ماده  105قانون مالیاتهای مستقیم ،جمع درآمدی
ک��ه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود ،پس از وضع زیانهای حاصل از
مناب��ع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای
نرخ جداگانهای است ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25درصد) خواهدبود.

درآمد بانک در صورت عدم پنهانسازی مطالبات معوق

در پای��ان دوره  ،1درآم��د بانک فقط حاصل از تسهیالت سریع است .لذا سود بانک در پایان
دوره  1برابر است با:
نسب��ت معوق شدن تسهیالت کند و سریع در ه��ر دو دوره برابر فرض میشود .در دوره 2
تسهیالت کند نیز سررسید میشوند و نسبت تصادفی  lاز آن معوق خواهد شد.
سهم معوق شده تسهیالت کند
باقیمانده تسهیالت کند وصول می شود که برابر است با:
بنابرای��ن مق��دار سود بانک در پایان دوره  2برابر خواهد بود با (ضریب  2برای به این دلیل
است که دو دوره به تسهیالت سود تعلق گرفته است):
و سود کلی بانک حاصل از این تسهیالت پرداختی و سهم کل تسهیالت معوق برابر است با:

در معادله باال جمله اول ،اصل و سود تسهیالت معوق سریع و جمله دوم ،اصل و سود تسهیالت
مع��وق کن��د است .در روابط باال  R1نرخ بهره تسهیالت کوت��اه مدت و  R2نرخ بهره تسهیالت
بلندمدت است.
اگر تسهیالت پرداختی بدون هیچگونه دستکاری مورد بررسی قرار گیرند درآمد بانک و مانده
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نهایی تسهیالت معوق به صورت زیر محاسبه میشود:

درآمد بانک در روش تقسیط مجدد

ق خود را با استفاده از تقسیط مجدد تسهیالت معوق ،همانند تسهیالت که
بانکی مطالبات معو 
به پروژههای کند تخصیص یافته است؛ پنهان میسازد .اگرکل سهم تسهیالت جابجا شده بزرگ
باشد ،بانک غیرنقدینه شده و پنهانسازی شروع به آشکار شدن میکند.
طی دوره  1سهم تصادفی از تسهیالت معوق میشود .با توجه به باقی مانده تسهیالت، 1 − l ،
سهم تصادفی از آنها به پروژههای کند اختصاص یافته است .تسهیالت معوق همانند تسهیالت
پروژههای کند مجددا تقسیط شده است .بنابراین ،حجم کل تسهیالت بازبینی شده ∆ = l + (1 − l ) s
اس��ت و ط��ی دوره دو ،این حجم برابر با ) ∆(1 + Rمیباشد .در پای��ان دوره  1بانک بازپرداخت
تسهیالت ، 1 + R ،را به صورت زیر تقسیم میکند:
(1 − E ) + ( E + ∆R ) + (1 − ∆) R

جمله اول برابر با اصل سپردهها است .جمله دوم نشان میدهد که )  ( E + ∆Rواحد در بانک
ب��ه عن��وان سرمایه خالص طی دوره  2نگهداری میشود .جمله سوم در رابطه باال بهره تسهیالت
دریافتی است که میتواند برای پوشش پرداخت بهره به سپردهها و تقسیم سود استفاده شود .بانک

میتواند بهره تعهد شده ، [( 1 − E )r ] ،به سپردهگذاران را اگر جریان بهره تسهیالت(1 − ∆) R ،
 ،کافی باشد ،پرداخت کند .یعنی سهم واقعی تسهیالت جابجا شده به نسبت پایین باشد.
در شرایط بازپرداخت تسهیالت کند همانند تسهیالت معوق بازبینی میشود .بنابراین حجم کل
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تسهیالت بازبینی شده برابر با ∆ است .از آنجایی که قرارداد جدیدی ثبت نمیشود و فقط سررسید
تسهیالتجابجاشدهاست؛لذانرخبهرهتسهیالتتغییرنمیکندوباهماننرخقبلی،مجددابدهیتقسیط
میشود .لذا طی دوره  2حجم تسهیالت جابجا شده برابر با و درآمد مورد انتظار بانک طی دوره  1برابر
با مقدار زیر خواهد بود:
در رابطه باال نرخ بهره تسهیالت کوتاه مدت است.
مجددا تسهیالتجابجا شده ،هیچ بازده پرداخت فیزیکی در پایان دوره 1برای بانک ندارند .اگر سهم

تسهیالت جابجا شده از ∆ بیشتر شود ،جریان بهره تسهیالت به قدری کم است که بانک غیرنقدینه
میشود،
غیرنقدین��ه شدن ،به سپردهگ��ذاران عالمت میدهد که بان��ک از استراتژی درستی استفاده
نمیکند .درنتیجه وحشت آغاز میشود و بانک ورشکست میشود .برای فهم این موضوع به یاد
داشته باشید که اگر دارایی نقدی بانک ،پرداخت سود سپردهها را پوشش ندهد ،بانک ورشکست
میشود.
با جابجایی اعداد بهدست میآید:

( 1 − ∆) R − (1 − E )r ) + ( 1 − ∆) − (1 − E ) < 0

در اینجا جمله داخل پرانتز اول بهدلیل غیرنقدینه بودن ،منفی است و جمله داخل پرانتز دوم
بهدلیل اینکه جمله داخل پرانتز اول منفی است و منفی است .بنابراین یک بانک غیرنقدینه بخاطر
وحشت ،ورشکست میشود.
بانک فقط وقتی به دوره  2میرسد که طی دوره  1نقدینه بوده و در پنهانسازی مطالبات معوق

موفق باشد .طی دوره  2مقدار تسهیالت جابجا شده برابر با ) ∆(1 + Rاست.
در پایان دوره  2کل تسهیالت معوق قبلی و سهم  lاز تسهیالت کند که در شرایط بازپرداخت آنها
بازبینی شده است ،معوق میشود از طرف دیگر ،پرداخت بهره تسهیالت تبدیل به سرمایه شده، ∆R ،
سرمایه بانک را افزایش میدهد (قبل از دوره  1پیش بینی تسهیالت معوق محقق شدهاست).
l ' = l (1 + R *1 ) + (1 − l ) s (1 + R *2 )l

در رابط��ه باال جمله اول ،اصل و سود سهم معوق تسهی�لات سریع و جمله دوم اصل و سود
سهم معوق تسهیالت کند در پایان دوره یک است .لذا در پایان دوره  ،2اصل و سود کل تسهیالت
معوق برابر است باl * = l ' (1 + R) :
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در روابط باال  R *1نرخ بهره تسهیالت معوق و  R *1نرخ بهره تسهیالت کند است.
 ،برابر است با:
بنابراین درآمد مورد انتظار بانک برای دوره ،2
در رابطه باال نرخ بهره وزنی متوسط تسهیالت جابجا شدهاست.
مطالب��ات معوق پنه��ان دوره  ،1هزینههای بانک در دوره  2را سنگین میکند .این تسهیالت
بازپرداختی ندارند و جای تسهیالت خوب را میگیرند .بهعالوه ،بانک توان تحمل مطالبات معوق
محدودی را دارد .اگر بازپرداخت تسهیالت ،هزینهها را پوشش ندهد ،بانک ورشکست میشود.
ش تقسیط مجدد ،شامل درآمد مورد انتظار بانک از دورههای
کل درآمدهای بانکدار تحت رو 
 1و  ،2با کسر هزینهها ،برابر است با:
در روش تقسیط مجدد تسهیالت سریع ،وصول و تسهیالت کند همانند تسهیالت معوق جابجا
میشود .بنابراین حجم کل تسهیالت جابجا شده برابر با ∆ است .از آنجایی که قرارداد جدیدی
ثبت نمیشود و فقط سررسید تسهیالت جابجا شده است؛ لذا نرخ بهره تسهیالت تغییر نمیکند و
با همان نرخ قبلی ،مجددا بدهی تقسیط میگردد .لذا طی دوره  2حجم تسهیالت جابجا شده برابر
با ) ∆(1 + Rو درآمد مورد انتظار بانک برابر با مقدار زیر خواهد بود:

در پایان دوره  2کل تسهیالت معوق قبلی و سهم  lاز تسهیالت کند جابجا شده ،معوق میشود
از ط��رف دیگ��ر ،پرداخت بهره تسهیالت تبدیل به سرمایه شده ، ∆R ،سرمایه بانک را افزایش
میدهد .پس:ص
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بنابراین درآمد بانک طی دوره  2برابر خواهد بود با:

درآمد بانک در روش نو و کهنه کردن

در پای��ان دوره  ،1پروژههای سری��ع بازپرداختی به میزان (  ) 1 − l() 1 − s() 1 + R1دارند و آن
تعداد ، ∆ ،تسهیالت گیرندگانی که پروژههای کند یا شکست خورده دارند ،نمیتوانند تسهیالت
خ��ود را پ��س بدهند .بانک یک تسهی�لات جدید به میزان  1 + Rبا ن��رخ ' Rبه هرکدام اعطا
میکند .حجم کل تسهیالت جدید ) ∆(1 + Rاست .بالفاصله تسهیالتگیرندگان دارای پروژههای
کند یا معوق از تسهیالت جدید برای بازپرداخت اصل تسهیالت خود استفاده میکنند .از آنجایی
که تسهیالتگیرندگان با پروژههای معوق نیز اصل تسهیالت خود را پرداخت میکنند؛ لذا تمام
تسهیالت بازپرداخت میشود.
بانک بازپرداخت واقعی تسهیالت ،را بهصورت زیر تقسیم میکند(1 − E ) + E + R .
جمله اول برای بازپرداخت اصل سپردههای دوره  1استفاده میشود .جمله دوم سرمایه خالصی
اس��ت که در بانک نگه��داری میشود .جمله آخر ،جریان بهره تسهیالتی است که برای پرداخت
بهره به سپردهها (1 − E)r ،و سایر هزینهها استفاده میشود .بنابراین سود بانک طی دوره  1برابر
است با:
در رابطه باال  R tنرخ بهره وزنی متوسط کل تسهیالت پرداختی است.
این عبارت نشاندهنده درآمد بانک در هنگامی است که پنهانسازی موفق باشد .از آنجایی که
رابطه  15مثبت است (بخاطر عدم وابستگی به سهم تسهیالت معوق و سهم پروژههای کند) تسهیالت
ش تقسیط مجدد باعث میشد ،باعث عدم نقدینگی نمیشود.
معوق هرگز آنگونه که رو 
تا هنگامی که تسهیالت معوق آشکار نشود ،بانک میتواند به فعالیت خود در دوره  2ادامه دهد.
ح��ال ،پرتفولیوی تسهیالت شامل )  l (1 + R1واحد تسهیالت جدیدی است که برای پنهانسازی
مطالبات معوق استفاده شده و )  (1 − l )s(1 + R2واحد تسهیالت جدیدی است که به پروژههای کند
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اختصاص یافته است؛ ولی تسهیالت ،دارای ریسک هستند.
در پایان دوره  2تمامی تسهیالت سررسید میشوند .مجددا سهم  lاز تسهیالت کند معوق
میشود .لذا پروژههای سرمایهگذاری شده کند بازدهی بهمیزان زیر دارند:
اصل و سود تسهیالت کند[( 1 − l ) s (1 + R2 )] :
سهم معوق شده تسهیالت کند[( 1 − l ) s (1 + R2 )] l :
سهم وصول شده تسهیالت کند[( 1 − l ) s (1 + R2 )](1 − l ) :
و با در نظر گرفتن نرخ بهره طی دوره [( 1 − l ) s (1 + R2 )](1 − l ) R' :2
در این رابطه ،جمله داخل کروشه شامل اصل و سود تسهیالت به طوری که:
R'1 + R' 2
2

= 'R

در رابط��ه باال  R'1نرخ بهره تسهیالت پرداختی جدید ب��ه صورت کوتاه مدت طی دوره ،2
 R'2نرخ بهره تسهیالت پرداختی جدید به صورت بلند مدت طی دوره  2است.
است.
در پایان دوره  2حجم تسهیالت قابل بازپرداخت برابر با
تسهیالتگیرندگ��ان دارای تسهی�لات معوق ،قادر به بازپرداخت بده��ی نیستند و سهم  lاز
تسهیالت کند نیز معوق شده است:
در معادله باال جمله اول داخل کروشه ،اصل و سود تسهیالت معوق سریع و جمله دوم اصل
و سود تسهیالت معوق کند در پایان دوره  1است و ضریب جمله آخر بابت تاثیر نرخ سود طی
دوره  2است.
سای��ر تسهیالت گیرندگان دارای پروژههای کن��د باز پرداختی به میزان
دارند .لذا سود دوره دوم و سود کلی به صورت زیر خواهدبود:

در روش ن��و و کهنه کردن در پای��ان دوره  ،1پروژههای سریع بازپرداخت شده و آن تعداد
تسهی�لات گیرندگانی ک��ه پروژههای کند یا شکست خورده دارن��د ،نمیتوانند تسهیالت را پس
بدهن��د .بانک یک تسهیالت جــدید به مــی��زان  1 + Rبا نرخ به هرکــدام اعـطا میکـند.
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بالفاصـله تسهیالت گیرندگان دارای پروژههای کند یا معوق از تسهیالت جدید برای بازپرداخت
اصل تسهیالت خود استفاده میکنند .از آنجایی که تسهیالتگیرندگان با پروژههای معوق نیز اصل
تسهیالت خود را پرداخت میکنند؛ لذا تمام تسهیالت بازپرداخت و درآمد مورد انتظار بانک به
صورت زیر محاسبه خواهدشد:

نتیجهگیری

با توجه به اینکه نمیتوان مطالبات معوق را برای همیشه پنهان کرد و در نهایت ،این مطالبات به
روشهای مختلف همچون عدم نقدینگی بانک ،افشاسازی توسط بانک مرکزی یا بازرسی بانک و ...
آشکار خواهندشد؛ لذا در این تحقیق فرض بر این بوده است که بانک فقط یک بار بتواند پنهانسازی
را انجام دهد .در همین راستا درآمد بانک در روشهای مختلف پنهانسازی و نیز بدون استفاده از
این روشها محاسبه شد که جمعبندی این محاسبات و نتایج آن در زیر آمده است.
نسب��ت مطالبات معوق 10/6درصد با نوسان 0/01درص��د در سطح اطمینان  99درصد و
نسبت تسهیالت کند  43/59درصد تسهیالت غیرمعوق بهدست آمد.
 ،ط��ی دوره  2به مقدار
ب��دون پنهانس��ازی ،س��ود بانک طی دوره  1ب��ه مقدار
بوده و درنهایت  18/3درصد مطالبات بانک
و جمعا به مقدار
معوق خواهدشد.
 ،طی دوره 2
با استفاده از روش تقسیط مجدد ،سود بانک طی دوره  1به مقدار
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بوده و درنهایت  18/8درصد

و درکل به مقدار
به مقدار
مطالبات معوق در دفاتر بانک ثبت خواهدشد.
 ،طی
ب��ا استف��اده از روش نو و کهنه کردن ،سود بانک طی دوره  1به مقدار
بوده و درنهایت 19/0
و درکل به مقدار
دوره  2به مقدار
درصد مطالبات معوق در دفاتر بانک ثبت خواهدشد.
با توجه به ارقام باال ابتدا نسبت تسهیالت معوق و کند و بعد از آن طی دو دوره (یک بار
م��ی توان پنهانسازیکرد) درآمد بانک یک ب��ار از نظر تعداد و یک بار از نظر مبلغ بهشرح
جدول زیر بدست آمد:
جدول ( :)4نتایج محاسبات سود و مانده مطالبات معوق نهایی در روش های مختلف پنهانسازی

واضح اس��ت که این مدل بسیار سادهسازی شده است تا بتوان آن را نقد کرد .اول ،فرض شده
اس��ت که معوق شدن تسهیالت قطعی است و کیفیت تسهیالت معوق را بعدها مثال بهخاطر یک
شوک اقتصادی نمیتوان بهتر کرد .در واقعیت ،این نوع بهبود امکانپذیر است و ممکن است بانک
برای جابهجایی یک تسهیالت «بهصورت موقت» انگیزه پیدا کند .دوم ،در این مدل سپردهگذاران
هرگز نمیتوانند استراتژی پنهانس��ازی را درک کنند .در واقعیت ،پنهان کردن این نوع اطالعات
به صورت درازمدت از س��پردهگذاران خطرناک اس��ت .یک بانک ممکن اس��ت نتواند کال سپرده
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جذب کند یا مجبور شود نرخ بهره باالیی برای سپردهها بپردازد .در نهایت ،این مدل واقعیات کالن
اقتصادی همچون چرخه اقتصادی و نوسانات در نرخ بهره که اثرات بزرگی روی توانایی تسهیالت
گیرن��دگان برای بازپرداخت بدهیه��ای آنها میگذارد را در نظر نمیگیرد .لذا با توجه به جدول 4
موارد زیر حاصل میشود:
 )1س��ود دوره اول برای دو حالت عدم پنهانسازی و استفاده از روش تقسیط مجدد به دلیل
اینکه درآمد بانک فقط بر اس��اس تس��هیالت سریع ،برابر است؛ ولی سود روش نو و کهنه کردن
چون تمامی مطالبات وصول میشود ،بسیار باالتر است.
 )2ب��ه عل��ت اینکه اکثر مطالبات بانک طی دوره  1وص��ول شده است ،سود روش نو و کهنه
کردن طی دوره  ،2بسیار کمتر از دو روش دیگر است.
 )3نتایج نشان می دهد ،تا زمانی که پنهانسازی موفقیتآمیز باشد ،روش نو و کهنه کردن
سودآورتر است.
 )4در صورتی که مقدار  C1بزرگ باشد ،بدون پنهانسازی و نیز تحت روش تقسیط مجدد
ممک��ن است بانک غیرنقدینه و ورشکست ش��ود .این خطر در صورت ادامه روند پنهانسازی به
روش تقسیط مجدد طی دورههای بعد ،مرتب افزایش می یابد.
 )5ب��ا توجه به بازدهی باالی روش ن��و و کهنه کردن در زمان پنهانسازی و گردش فیزیکی
وصول مطالبات ،بانک هیچگ��اه غیرنقدینه نخواهدشد؛ ولی متحمل هزینههای اضافهای (همچون
مالیات بر درآمد بیشتر ،پاداش وصول مطالبات و  )...میشود که از محل وصول مطالبات نیست
و از محل سرمایه تسهیالت جدید ،پرداخت میشود.
 )6پنهانسازی به هر روشی که باشد ،در نهایت و پس از آشکارسازی ،نسبت مطالبات معوق
و ریسک مطالباتی بانک را افزایش خواهد داد.
 )7در نهای��ت ،فرصت پنهانسازی موفق مطالبات معوق ،عایدی بانک را در مقایسه با عدم
پنهانسازی به دو روش ،افزایش میدهد.
الف) عایدی بانک افزایش مییابد ،زیرا اصل تسهیالت معوق شده سرمایه بانک را در پایان
دوره  ،1مسدود نمیکند.
ب) درآمد بانک افزایش مییابد ،زیرا مطالبات معوق نیز در آمد بهره ،ایجاد میکنند.
ش
ش تقسیط مجدد ،فقط اثر اول ،عایدی بانک را افزایش میدهد؛ در حالی که تحت رو 
تحت رو 
ش نو و کهنه کردن،
نو و کهنه کردن ،هر دو اثر ،درآمد را افزایش میدهد .به صورت قابل توجهی ،رو 
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نشان دهنده ترفند پونزی است .کاین  1989( 1ص  )17این تعریف را از ترفند پونزی ارائه میدهد:
«در ترفن��د پون��زی ،یک موسسه مالی ب��ا داراییهای ناچی��ز یا ب��دون داراییهایی که یک
موسس��ه قوی برای ایج��اد جریانی از گردشهای پولی طرحریزی ش��ده بهمنظور خدمترسانی
به سرمایهگذاران و تسهیالتدهندگان نیاز دارد ،فعالیت میکند .در عوض ،موسسه به این تکیه
میکن��د که بدهیهایش را سریعتر از بهرهها و تقسیم سودهایش گسترش دهد .موسسه ،در هر
دوره به مشتریان قدیمیاش از محل وجوهی که از تسهیالتدهنـدگان و سـپردهگذاران جـدید
تامی��ن شـده اسـت ،ن��ه از محـل وصول مطالبات ،بهره داده و تقسی��م سود میکند .تا وقتی که
وجوه جدید بتوانند با سرعتکافی با این ترفند جذب شوند ،مدیران موسسه میتوانند به صورت
دلپذیری ،تعهدات را در زمان سررسید وصول کرده و همزمان به آنها پرداخت کنند».
ش نو و کهنه ک��ردن توجه کنید .یک تسهیالتگیرنده با ی��ک پروژه شکست خورده
ب��ه رو 
نمیتواند اصل تسهیالت خود را پس بدهد .بانک یک تسهیالت جدید به اندازه  1+ Rپرداخت
میکند و او بهسرعت از آن برای بازپرداخت اصل تسهیالت استفاده میکند .بنابراین ،درآمد بهره
تسهیالت اصلی ، R ،از سرمایه تسهیالت جدید پرداخت میشود که از محل سپردهها تامین مالی
ش��ده است .پس بانک در عمل ،از سپردهها برای پرداخت بهره تسهیالت اصلی استفاده میکند.
بازپرداخ��ت تسهیالت ،برروی درآمد پروژه ،پایهگذاری نشده است؛ بلکه روی وجوهی که توسط
سپردهگذاران تهیه شده پایهگذاری شده است .از آنجایی که هر تسهیالت ،تسویه میشود ،بانک
درآمد بهره زیادی میبرد و میتواند به سپردهها سود داده و برای سهامداران تقسیم سود کند .لذا
ش نو و کهنه کردن ،بانک از ترفند پونزی پیروی میکند.
در رو 
ش تقسیط مج��دد را درنظر بگیرید .بازپرداخت تسهی�لات از سپردهها تامین مالی
ح��ال ،رو 
نش��ده است .برعکس ،بهره تسهیالت پرداخ��ت نشده تسهیالت جابجا شده ، ∆R ،در تسهیالت
سرمایهگذاری شده است .برای نگهداری از سرمایه خالص مورد نیاز ، E ،بانک میتواند واحدهای
 ∆Rرا ک��ه در ابت��دا در سرمایه بانک ترکیب شدهاند و از طریق تقسی��م سود خارج شدهاند را
محاسب��ه نکند .پس از آن ،سرمایه بانک ، E ،عبارتست از سرمایه تزریق شده اولیه  E − ∆Rو
پراخ��ت بهره تسهیالت سرمایهگذاری شده . ∆R ،در نتیجه پرداخت سرمایه خالص تزریق شده
اولیه ،دریافتی بانکداران را افزایش میدهد .پس این یک ترفند پونزی نیست.

1 - Kane, E.
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