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چکیده
مطا ق ا اد یات مالید در ص ورت وجود مس ملت ع م قارن ا معاتد مش ل نماین گی می وان ر کیفیت
اعتب ارات ان ه ا م یر ت اارد .در اینرا ط تد راس اس نت ایج مط الع ات مر ب د د ادا ه ای دولی و نترانیهای
ش لی مس لوو وامدهی یا س ایر نماین گان ان در فرآین وامدهید ر مش ل یادش ه و در نتیجت کیفیت
اعتباردهی مؤ ر اس ت .راس اس نتایج این مطالعاتد رخمف دادا های دولی مبتنی ر «حجم اعتباردهی»د
دادا های مبتنی ر «نتیجۀ عمل رد اعتباردهی» و همچنین اال ر ودن نترانیهای ش لی مس لوالن وامدهید
از ریق «افزایش م های مس لوالن وامدهی در زمینۀ غر اوگری و نظارت ر اعتبارگیرن ه» منجر ت افزایش
کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظتکاری در اعتباردهی میش ود؛ نا رایند دیرو مطالعات یادش هد در این
مقالتد ا اس تفاده از دادههای مر ب ا س هیمت خرد ی ان ایرانی ین س اوهای  1390ا 1397د ا ر
دادا های دولی و نترانیهای ش لی اعض ای کمیتۀ اعتباری ش عبتها ر کیفیت س هیمت خردد مورد جزیت و
حلیل قرار گرفت؛ ت اینمنظورد از آنجا کت مت یر وا س تت ککیفیت س هیمت خرد) ی مت یر ر یبی گس س تت
اس ت و ازس وی دیترد فرض رگرس یونهای موازی نقض ش د از التوی الجیت ر یبی عمیمیافتت اس تفاده
گردی  .نتایج رآورد التوی یادش ه نش انداد ک )1عریف ی س از و کار انتیزش ی کت منجر ت ییر س یس تم
دادا و جریمۀ مر ب ا اعطای س هیمت از «ا ای ص رف ت حجم س هیمت» ت «ا ای همزمان ت حجم و
 . 1دانش ج ی دکتری عل م اقتصججادی ،دانش ج ۀ م یریت و اقتصججاد ،دانش ج ا
تربیت م رس ،تهران ،ایران.
 .2دانش یار گروه اقتص ادد دانش ۀ م یریت و اقتص ادد دانش تاه ر یت
م رس ،تهران ،ایران*( .ن یسن مسئ ل)
 .3اسجتادیار گرو اقتصجاد ،دانشج ۀ م یریت و اقتصجاد ،دانشج ا تربیت م رس،
تهران ،ایران.
 .4اسججتادیار گرو مالی و بان اری ،دانش ج ۀ م یریت و حسججاب اری ،دانش ج ا
عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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کمیتۀ اعتباری
نتیجۀ عمل رد ککیفیت) س هیمت اعطا ش ه»د کیفیت س هیمت خرد اعطایی وس
شعبتهای ان موردمطالعت را هبود داده اس ت و ک )2جایتزینی ازنش ستتها وس جوانان در کمیتۀ اعتباری
ش عبتهاد کیفیت س هیمت خرد را هبود داده اس ت کت دلیل آن نترانیهای ش لی یش تر جواناند ناش ی از
چشمان از دیش رفت ش لی یشتر آنها در مقایست ا ازنش ستتها اس ت .همچنین از س ایر نتایج مهم می وان ت
ا ر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیتۀ اعتباری شعبت» ر «کیفیت سهیمت خرد» اشاره نمود.
کلیدواژهها :دادا های دولید نترانیهای ش لید وامدهی کاعتباردهی)د مس لوو وامدهید کیفیت س هیمت
خردد کمیتۀ اعتباری شعبت.
طبقهبندی .G21, G41, D82, M5 :JEL

 .1مقدمه
ی ی از مش ج الت اصججلی نبام بان ی در ایران ،باال ب دن نرخ مطالبات غیرجاری اسججتد در اینرابطه،
نسجبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شجب ۀ بان ی در پایان خردادما سجال  1399برابر با %12.7
ای م لس شج رای اسجالمی.)1399 ،
ب د اسجت که ح ود  3برابر مت سج جهانی اسجت (مرکپ پهو
باال ب دن نرخ مطالبات غیرجاری در شجب ۀ بان ی از جنبه ای مختلف بر اقتصجاد ملی و راا اقتصجادی
مردم ،آثار سج میگذاردد بهنح یکه از یکسج  ،ازطری ع م بازگشجت منابم مالی به خرخۀ اقتصجادی
من ر به ا اپای تن نای مالی و ع م دسجترسجی مناسجح آحاد مختلف جامبه به منابم مالی و در نتی ه
کا ت لی  ،اشججتلال و راا اقتصججادی مردم میشج د و ازسج ی دی ر ،ازطری ااپای زیان عملیاتی
بانک ا ،ثبات و سجالمت بانک ا و شجب ه بان ی را به خطر میان ازد که م داً آثار زیانباری بر اقتصجاد
ملی و راا اقتصادی مردم وارد میکن .
بنابراین ،وج د مشج ل یادشج و حادتر شج ن آن در ط ل زمان ،بیان ر وج د مسجائل متب د درونی و
ال بیثباتی اقتصجاد کالن ،تحری ای خارجی،
بیرونی در بانک ا اسجتد در این رابطه ،درحالیکه احتما ً
محی کسججح و کار بانک ا و ،...دالیل اصججلی باال ب دن نرخ مطالبات غیرجاری بانک ا سججتن که
مطالبات مختلف نیپ به آن ا پرداختهان  ،اما نبای از ناکارآم ی در سطح اقتصاد خُرد غاال ش .
در این راسجججتا ،مطاب با ادبیات مالی ،در صج ج رت وج د مسج ج لۀ ع م تقارن اطالعات ،1مسج ج لۀ
نمجاینج گی 2میت انج بر کیفیجت اعتبجارد ی بجانجک تج ثیر ب جذاردد بجهعبجارت دی ر ،اگر اطالعجات اعتبجارگیرنج
ت سج ممسجئ ل وامد ی »3یا مسجایر نماین گان بانک در ارآین اعتبارد ی» قابل مخفی شج ن باشج یا
1.

Asymmetric Information
Principal–Agent Problem
3. Loan Officer
2.
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غربالگری
ت سج بانک غیرقابل ت یی باشج  ،مکمّیت و کیفیت تالش ای نماین گان بانک درخصج
و نبارت» بر مکیفیت اعتبار اعطا شجج » ت ثیر میگذارد .درواقم ،دالیلی به شججرز زیر وج د دارد که
مم ن اسججت مانم این امر شج د که نماین گان بانک در ارآین اعتبارد ی ،ح اکالر تالش خ د در زمینۀ
غربالگری و نبارت بر اعتبارگیرن را بهکار گیرن (آدل:)1989 ،1
• بهدلیل نقشجی که در بررسجی درخ اسجت ا و مذاکر با متقاضجیان دریاات اعتبار دارن  ،بی از سجایر
اشجججخجا در بجانجک از اعتبجار گیرنج اطال دارنج د این امر یجک مپیجت یجا برتری اطالعجاتی بجه آن جا
مید .
• تالش و کیفیت کار آن ا در ارآین اعطای اعتبار بهط ر کمّی برای بانک قابل ان از گیری نیسججت
و با ت جه به رابطۀ مب س بین متالش کردن» و ممطل بیت» ،مم ن اسججت ح اکالر ت ان خ د را
بهکار ن یرن .
• این ام جان وج د دارد کجه نمجاینج گجان بجانجک در ارآینج اعتبجارد ی وارد رواب خجارا از عر کجاری بجا
متقاضجیان اعتبار شج ن د در اینصج رت دخار تاجاد مناابی میشج ن که مم ن اسجت من ر به نادی
گراتن مناام بانک ش یا در ب بینانهترین حالت آن ا را درگیر اساد نمای .
از آن جا که مراتح یادشججج مم ن اسجججت من ر به پرداخت اعتبجارات بیکیفیجت شججج و مطجالبجات
آثار س ناشی
غیرجاری بانک را ااپای د  ،مطالبات مختلف در ص د ارائه را حل ایی برای کا
3
از م ارد یادشج برآم ن  .در اینراسجتا ،مطاب با مطالبات م لمسجتروم» )1979( 2و مشجاول» ()1979
را حجل متبجار برای مشججج جل نمجاینج گی ،انبقجاد مقرارداد کجاری» اسجججت کجه منجاام نمجاینج و بجانجک را
راسججتا میکن و در آن بر برقراری مسججیسججت جبران خ مات» و مارتقا شججللی» نماین برمبنای
معمل رد» ت کی میشج دد در مین رابطه ،برخی مطالبات اثر مان ا پاداش ای پ لی مرتب با اعطای
اعتبار» و مویهگی ای مسججئ ل وامد ی (مانن  :سججطح ریسججکپذیری و یا مسججن و جنسججیت که بر
ن رانی ای شجللی و ریسجکپذیری آن ا ت ثیرگذار اسجت)» را بر مکمّیت و کیفیت اعتبارد ی» بررسجی
نم د انج (بجهعن ان نم نجه ،ر .ک .بجه :رتپبرگ 4و م جاران 2010 ،د کیجان 5و م جاران2015 ،د برگ 6و
م اران .)2013 ،براساس مطالبات یادش بهط ر خالصه نتایج بهشرز زیر حاصل ش است:

1.

Udell
Holmstrom
3. Shavell
4. Hertzberg
5. Qian
6. Berg
2.
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• درحالیکه مشجج ا و پاداش ای مبتنیبر مح اعتبارد ی» من ر به کا کیفیت اعتبارد ی
میشججج د ،پجاداش جای مبتنیبر منتیج ۀ عمل رد اعتبجارد ی» من ر بجه ااپای کیفیجت اعتبجارد ی و
ااپای محاابهکاری در اعتبارد ی میش د.
• ریسججکپذیری کمتر و ن رانی ای شججللی بیشججتر ااراد ،من ر به ااپای تالش ای غربالگری
(تف یک بهتر مشججتریان پر ریسججک از ک ریسججک) ،نبارت بهتر بر اعتبار گیرن و پیروی بیشججتر
آن ا از دست رالبمل ا و سیاست ای اعتباری میش د.
• اعتبارد ی مااراد نپدیک به سجن بازنشجسجت ی» در مقایسجه با سجایرین دارای کمیّت بیشجتر و کیفیت
کمتر اسجتد دلیل این امر ن رانی ای شجللی کمتر و ریسجکپذیری بیشجتر این ااراد در مقایسجه با
ج انان ،بهدلیل خش ان از پیشرات شللی کمتر آن ا است.
• اعتبارد ی زنان در مقایسجججه با مردان دارای کیفیت بیشجججتر و کمیّت کمتر اسجججتد دلیل این امر
ریسجججکپجذیری کمتر زنجان اسجججت کجه من ر بجه ااپای تالش آن جا در غربجالگری و نبجارت بر
اعتبارگیرن و تطبی بهتر ارآین اعتبارد ی با سیاست ا و ت صیه ای اعتباری بانک میگردد.
مسجئ ل وامد ی ان ام شج
در اینراسجتا ،با وج د اینکه مطالبات ان ام شج عم تاً درخصج
است ،بهدلیل نق مه اعاای کمیتۀ اعتباری شببه ا در ارآین تص یح و پرداخت تسهیالت خُرد در
بانک تحت مطالبه و داد ای منحصجججربهارد در دسجججترس ،این مطالبه در ارتباط با اعاجججای کمیتۀ
اعتباری شجببه ا 1ان ام خ ا شج د درواقم ،بانک تحت مطالبۀ دو ویهگی منحصجربهارد دارد که ام ان
ان جام این تحقی را ارا نم د اسجججتد  )1در بانک تحجت مطجالبجه ،پاداش مرب ط به اعطجای اعتبجارات
برمبنای ح مصجار ب د اسجت ،اما از ابت ای سجال  1393یک سجاز و کار ان یپشجی 2تبریف شج اسجت
که عالو بر ح مصجار به عمل رد کیفی اعتبارت اعطا شج نیپ ت جه مینمای د و  )2در سجال ای
م رد بررسجی ،اعاجای کمیتۀ اعتباری شجببه ا ترکیبی از مبازنشجسجته ا» و مج انان» میباشجن د درواقم،
از آن ا که بانک یادشج کمتر از  20سجال سجابقۀ ابالیت دارد ،در شجرو ابالیت برای سجمت ای کلی ی
در شجببه مو ن رئیس ،مباون و بباجاً مسجئ ل اعتباری شجببه ای خ د ،از بازنشجسجته ای سجایر بانک ا
اسجتف اد نم د اسجت ،اما بانک یادشج به مرور و پس از انتقال ت ربیات به ج انان ،با این بازنشجسجته ا
قطم م اری نم د است.

 .1کمیته اعتباری ر شببه  3نفر و متش ل از رئیس شببه ،مباون شببه و مسئ ل اعتباری شببه (مسئ ل صن و در نب د مسئ ل
اعتباری) است.
 .2بهدلیل رعایت اصل محرمان ی و ت کی بانک م رد مطالبه ،ام ان تشریح بیشتر ساز و کار یادش در این مقاله وج د ن ارد.

فصلنامت علمی مطالعات اقتصادیِ کار ردی ایران

ساو دهمد شماره 39د داییز 1400

181

بنابراین ،با ت جه به ادبیات م ضجج و ویهگی ای بانک م رد مطالبه ،در این تحقی اثر مسججاز و کار
بازنش سجته ا ت سج ج انان در کمیتۀ اعتباری
ان یپشجی تبریف شج (سجیسجت پاداش)» و مجای پینی ج
شببه ا» بر مکیفیت تسهیالت خُرد» در بانک م رد مطالبه ،ت پیه و تحلیل خ ا ش .
در ادامه ،در بخ دوم مقاله ،به مرور ادبیات تحقی پرداخته خ ا شج د و مبانی نبری م ضج و
ارضجیه ای تحقی  ،در بخ سج م ارائه خ ا شج  .در بخ خهارم ،داد ا ،متلیر ا و روششجناسجی
تحقی ت صججیف میش ج ن و در بخ پن نیپ نتایج تحقی م رد بحث قرار میگیرد .درنهایت در
بخ پایانی ،نتی هگیری و برخی پیشنهاد ا ارائه میش د.
 .2مرور ادبیات تحقیق
مطالبات ان ام شج در داخل کشج ر در ارتباط با مطالبات غیرجاری عم تاً بر بررسجی ت ثیر ممتلیر ای
کالن اقتصجادی ،ویهگی ای بانک ا و مشجخصجات تسجهیالت و تسجهیالت گیرن » بر منرخ مطالبات
غیرجاری» تمرکپ کرد ان (بهعن ان مالال ،ر .ک .به :ختایی و م اران1395 ،د اب الحسجنی و صجم ی،
ت ثیر
1399د آقایی و رضججاقلیزاد )1395 ،د ازسجج ی دی ر ،با وج د اینکه برخی مطالبات درخصجج
پاداش ا و مشج ا بر عمل رد کارکنان شجرکت ا در داخل کشج ر ان ام شج اسجت ،اما این مطالبات
عمل رد کارکنان بانک ا بهن رت ان ام شج اسجتد در اینراسجتا ،دو مطالبهای که در ارتباط
درخصج
با بانک ا ان ام شج اسجت عبارتن از :مدی ان ری» و م اران ( )1397در مطالبهای با اسجتفاد از روش
جلس لهمراتبی و داد ای مرب ط به حق و دسجتمپد و سجایر اطالعات  1950نفر از کارکنان
رگرسجی ن س ج
بانک ملت ،ت ثیر پرداخت مبتنیبر عمل رد کارکنان بانک یادشجج را بر عمل رد آن ا بررسججی کردن .
آن جا نتی جه گراتنج کجه پرداخجت جای مبتنیبر عمل رد در مقجایسجججه بجا پرداخجت جای ثجابجت بر عم رد
کارکنان مؤثرتر اسججت .در این مطالبه ،عمل رد کارکنان ،با اسججتفاد از سججیسججت ارزیابی عمل رد بانک
یادشجج  ،ان از گیری شجج اسججت .مونین مال انی» و م اران ( )1390براسججاس یک نم نهگیری
تصججادای از کارکنان بانک ت سججبۀ صججادرات و با کمک م لسججازی مبادالت سججاختاری به این نتی ه
رسجی ن که میان مپاداش کل» ،مان یپش» و معمل رد» بسجت ی مالبت و مبنیداری وج د دارد .در
این مطالبه نیپ عمل رد کارکنان با اسجتفاد از پرسج نامه و بهصج رت کیفی ان از گیری شج اسجتد
بنابراین ،از آن ا که تاکن ن در داخل کشج ر مطالبهای بهط ر مشجخ به بررسجی اثر پاداش ای پ لی و
ن رانی ای شجللی بر کیفیت تسجهیالت اعطایی ندرداخته اسجت ،در این بخ مطالبات مح ود خارجی
ان ام ش در ارتباط با م ض یادش مرور خ ا ش .
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مآگجاروال» و موانج » )2008( 1اثرات ان یپ جای پ لی و ن رانی جای شجججللی را بر وامد ی یجک
بانک بپرگ ت اری در سجال ای  2004و 2005م ،.با اسجتفاد از نبریۀ بازی ا ،ت پیه و تحلیل کردن .
آن ا دریااتن که انتخاب سججطح تالش ت س ج مسججئ ل وامد ی و تصججمیمات مرب ط به ای اد وام به
شجج ت به ان یپ ای پ لی ،ع م تقارن اطالعات بین بانک و مسججئ ل وامد ی و ن رانی ای شججللی
مسجئ ل وامد ی بسجت ی دارد .مطاب م ل آن ا ،سجطح مناسجبی از ان یپ ای پ لی ،مسجئ الن وامد ی
را ترغیح میکن تا در ارزیابی کیفیت درخ اسججت ای دریاات وام بیشججتر تالش کنن  .آن ا مونین
نشجاندادن که مسجئ الن وامد ی با ن رانی ای شجللی بیشجتر ،در وامد ی محاابهکارتر عمل میکنن و
تالش بیشتری برای جست و رد نم دن درخ است ای اعتباری بیکیفیت ان ام مید ن .
نبری ۀ بجازی جا را
مطجالب ه قبلی ،پی بینی جای یجک مج ل ج
ادام ۀ ج
آگجاروال و وانج ( )2009در ج
مسجئ الن وامد ی یک بانک ت اری بپرگ در سجال ای  2004و 2005م ،.آزمای کردن
درخصج
که نشجانداد پاداش و جبران خ مات مبتنیبر ح وامد ی باعث ااپای وامد ی میشج د ،اما مم ن
است مسئ الن وامد ی را ترغیح کن وام ای پرریسک ای اد کنن  .آن ا مونین است الل کردن که
با وج د ن رانی ای شجللی ،کمتر به پاداش ای پ لی نیاز سجت .در اینرابطه ،یااته ای آن ا حاکی از
این اسجت که وام ای پرداخت شج ت سج مسجئ الن وامد ی مسجنتر در مقایسجه با ج انان ریسجک
باالتری دارد که ناشی از ن رانی ای شللی باالتر ج انان در مقایسه با مسنتر ا است.
جابهجایی م یران اعطجای وام در یک بانک خن ملیتی در آراانتین
م رتپبرگ» و م جاران ( )2010ج
بین سجججال ای  1997تا 2004م .را با اسجججتفاد از تخمین رگرسجججی ن به روش ای مح اقل مرببات
مبم لی و دومرحلجهای ،»2م رد ت پیجه و تحلیجل قرار دادنج د آن جا بجه این نتی جه رسجججیج نج کجه جججابهججایی
3سججال یک بار م یران پرداخت وام ،من ر به م یریت بهتر ریسججک اعتباری مشججتریان شجج اسججت.
اسجت الل آن ا این اسجت که ته ی به جابهجایی و جای پینی م یر پرداخت وام بهدلیل ان یپۀ شجهرت
باعث میشج د م یران پرداخت وام ،اطالعات ب متقاضجیان وام را مخفی ن نن و این امر از مشج ل ع م
تقارن اطالعات ک میکن .
مکیان» و م اران ( )2015ای اد اصجالحات سجاختاری در بسجیاری از بانک ای خین پس از ورود
این کشج ر به سجازمان ت ارت جهانی در سجال ای  2002و 2003م .را با اسجتفاد از م ل با اثرات ثابت
داد ای ترکیبی و مونین م ل پروبیت بررسجی کردن  .آن ا ضجمن اشجار به اینکه ،این اصجالحات
من ر به تف یض اختیارات وامد ی از کمیته ای مرکپی اعتباری به مسججئ ل وامد ی و م یر شججببه ا
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ا و پینه ای ارتباطی بر ت لی و اسج تفاد از اطالعات اعتباری در

شج اسججت ،نتی ه گراتن مشج
وامد ی ،ت ثیر مبنیداری میگذارد.
مک ل» 1و م جاران ( )2015اثرات متلیر مجبران خج مجات» بر نح ۀ تصجججمی گیری مسجججئ الن
تصج یح وام را با اسجتفاد از م ل با اثرات ثابت داد ای ترکیبی ت پیه و تحلیل
وامد ی درخصج
کردن د بنابراین ،آن ا در سججال 2009م .آزمایشججی را برروی مسججئ الن وامد ی در یک بانک ت اری
کشج ر ن ان ام دادن  .این آزمای به آن ا اجاز داد تا ال ای تصج یح وام را در پاسجب به طرز ای
مختلف تشججج یقی مطجالبجه کننج  .آن جا تج ثیر ق ی و مبنیداری از ممشججج جای مبتنیبر عمل رد» بر
مارزیجابی ریسجججک و راتجار وامد ی مسجججئ الن وامد ی» را مشجججا ج کردنج  .بجا ت ججه بجه نتجایج آن جا،
ممشجج ای مبتنیبر ح وامد ی» من ر به نرخ پذیرش باالی درخ اسججت وام متقاضججیان ،تالش
کمتر مسئ ل وامد ی و نرخ ن ل باالی وام ا ش است .در مقابل ،مش ای ق ی مبتنیبر عمل رد
در ااپای تالش مسجئ الن وامد ی مؤثر ب د و باعث شج اسجت آن ا بهدرسجتی ،تقاضجا ای اعتباری
ب (پرریسججک) را شججناسججایی و رد کنن و سجج د کلی وامد ی بانک را ااپای د ن  .آن ا مونین
نشجاندادن که ویهگی ای مسجئ الن وامد ی ت ثیر مهمی در سجطح اولیۀ تالش ای غربالگری آن ا
دارد .بهط ر خا  ،آن ا شج ا ی یااتن که نشجان مید ن رانی ای شجللی عامل اصجلی غیرپ لی
تبیینکننج ۀ راتجار مسجججئ الن وامد ی اسجججت .بهط ر دقی تر ،آن ا احتمجال اینکه مراتجار مسجججئ الن
وامد ی نشج تگراته از ن رانی ای شجللی آن ا اسجت» و اینکه میک ن خاصجی از ان یپۀ شجهرت
وج د دارد که با سجن مسجئ الن وامد ی رابطۀ مب س دارد» ،را درنبر گراتن و به این نتی ه رسجی ن
که ممسجججئ الن وامد ی نپدیکتر به سجججن بازنشجججسجججت ی» در ارآین وامد ی تالش کمتری ان ام
مید ن .
2
مآگجاروال» و مبن دی یج » ( )2018تلییر در سجججاختجار جبران خج مجات یجک بجانجک ایجاالت متحج در
سججال ای  2004و  2005م .را با اسججتفاد از روش تفاضججل در تفاضججل م رد بررسججی قرار دادن و
نشجاندادن مشج ای مبتنیبر ح وامد ی من ر به ریسجکپذیری بیشجتر و وخامت در عمل رد وام ا
میشج ج د .آن ا یک آزمای کنترلشج ج را ان ام دادن که در آن تحت مشج ج ای مبتنیبر ح
وامد ی ،مسجئ الن وامد ی به جسجت ی مشجتریان و مشجاغل ج ی برای وامد ی ترغیح شج ن  .آن ا
مونین ارتباط بین ویهگی ای مسجججئ الن وامد ی و نتایج وامد ی را بررسجججی کردن و دریااتن که
تقاضجا ای دریاات وامی که ت سج ممسجئ الن وامد ی با سجابقۀ بیشجتر و یا مرد» بررسجی میشج د با
احتمال و مبالغ بیشججتری م رد ت یی قرار میگیرن و ریسججک وامد ی آن ا در مقایسججه با ج انتر ا و
Cole
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زنان بیشجتر اسجت .آن ا اسجت الل کردن که دلیل این نتایج ،ن رانی ای شجللی کمتر مسجئ الن وامد ی
مسنتر و راتار رقابتی بیشتر مسئ الن وامد ی مرد در مقایسه با زنان است.
بهط ر خالصجججه میت ان از مطالبات اشجججار شج ج  ،نتی ه گرات که پاداش ای مبتنیبر مح
وامد ی» من ر به ااپای وامد ی و کا کیفیت وامد ی میشج دد اما پاداش ای مبتنیبر منتی ه
عمل رد وامد ی» و ن رانی جای شجججللی بیشجججتر ااراد ،من ر بجه ااپای کیفیجت وامد ی و ااپای
محاابهکاری در وامد ی میش ج د .در اینراسججتا ،درحالیکه مطالبات یادش ج  ،ااپای سججن مسججئ ل
وامد ی یا نپدیک شج ن وی به سجن بازنشجسجت ی را بهعن ان عامل کا ن ۀ ن رانی ای شجللی درنبر
گراتهان د در این پهو  ،ضجمن بررسجی اثر تلییر سجیسجت پاداش و جریمه در بانک تحت مطالبه بر
کیفیت تسججهیالت ،بهدلیل ویهگی منحصججربهارد بانک یادشج مبنیبر حاج ر بازنشججسججته ای سججایر
بانک ا در کمیتۀ اعتباری شجببه ا که خشج ان از پیشجرات شجللی ن ارن  ،از مجای پینی بازنشجسجته ا
ت سج ج انان» برای بررسجی اثر ن رانی ای شجللی بر کیفیت تسجهیالت اسجتفاد شج اسجت .ازسج ی
ت ثیر پاداش ا و مشج ا بر عمل رد کارکنان شجرکت ا
دی ر ،باوج د ان ام برخی مطالبات درخصج
برای اولینبار ،بهط ر مشجخ ت ثیر پاداش ای پ لی و
(و بباجاً بانک ا) در داخل کشج ر ،این پهو
ن رانی ای شللی بر کیفیت تسهیالت اعطایی را م رد بررسی قرار خ ا داد.
 .3مبانی نظری و فرضیههای تحقیق
از خارخ ب نبری اسجتفاد شج ت جس مک ل» و م اران ( )2015اسجتفاد میشج د.
در این پهو
آن ا یک خارخ ب نبری ارائه دادن که نشجانداد خ نه تلییرات در پاداش ا و مشج ای مسجئ الن
وامد ی بر راتار غربالگری و تصجمیمات اعطای اعتبار ت ثیر میگذارد .م ل آن ا که شجامل مشجتری،
بانک و مسجججئ ل وامد ی اسجججت 5 ،ارضجججیه را پی بینی کرد اسجججت که بب اً در بررسجججی ت ربی
نیپ م رد ت یی آن ا قرار گراته اسجتد  )1سجیسجت پاداش مبتنیبر مح وامد ی» من ر به تالش ای
غربالگری کمتر ،ااپای بیرویۀ وامد ی و کا کیفیت وام ا میشج دد درحالیکه سجیسجت پاداش
مبتنیبر منتی جه عمل رد وامد ی» من ر بجه ااپای تالش جای غربجالگری ،ااپای محجاابجهکجاری در
اعطای اعتبار و بهب د کیفیت وام ا شجج اسججت )2 .ت خیر در پرداخت مپاداش ای مبتنیبر عمل رد»
مید ج  )3 .ااپای حج ود اختیجارات اعتبجارد ی ،اثرگجذاری پجاداش جای
آثجار ان یپشجججی آن را کجا
مبتنیبر عمل رد را تق یت میکن  ) 4 .سججطح غیرصججفری از تالش نماین وج د دارد که مسججتقل از
مشجج ای پ لی اسججتد و  )5حتی در نب د ان یپ ای پ لی ،وج د ان یپ ا یا مشجج ای غیرپ لی
( مانن ن رانی ای شججللی) مانم صججفر شج ن تالش غربالگری میشج د .در اینرابطه ،سججطح تالش
ن رانی ای شجللی
مییاب که بهدلیل کا
نماین ۀ بانک با نپدیک شج ن به سجن بازنشجسجت ی کا
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ناشی از نب د خش ان از ارتقای شللی استد در اینراستا ،با وح د اینکه ،ام ان آزم ن ارضیه ای 3 ،2
و  4ازطری داد ای در دسترس در این مقاله وج د ن ارد ،اما ارضیه ای  1و  5عیناً مطاب با م ض
تحقی این مقاله سجتن  .بنابراین ،با ت جه به خارخ ب نبری یادشج و سجایر مطالبات مرتب  ،انتبار
میرود مسجاز و کار ان یپشجی تبریف شج ت سج بانک م رد مطالبه» و مجای پینی بازنشجسجته ا ت سج
ج انان در کمیتۀ اعتباری شججببه ا» بهنح زیر بر مکیفیت تسججهیالت خُرد اعطایی بانک یادشج » اثر
ب ذارد.
الف) از آن ا که سججاز و کار ان یپشججی تبریف ش ج من ر به تلییر سججیسججت پاداش و جریمۀ مرتب با
اعطای تسجهیالت از مات ای صجر به ح مصجار (تسجهیالت اعطا شج )» به مات ای زمان
به ح و نتی ۀ عمل رد (کیفیت) تسهیالت اعطا ش » ش است ،مسئ الن کمیتۀ اعتباری شببه
برای بهب د عمل رد کیفی تسهیالت خُرد تالش بیشتری مینماین و نسبت به قبل محاابهکارانهتر
عمل میکنن د درواقم سججاز و کار ان یپشججی تبریف ش ج من ر به مااپای تالش ای غربالگری
کمیتۀ اعتباری شجببه برای ج اکردن مشجتریان ب حسجاب (پرریسجک) از خ شحسجاب (ک ریسجک)»،
مپیروی بهتر آن ا از دسجت رالبمل ا و سجیاسجت ای اعتباری بانک» ،م تق یت نبارت بر عمل رد
مشججتریان بب از اعطای تسججهیالت برای جل گیری از انتقال تسججهیالت به طبقات دارای ت خیر» و
مااپای ریسجکگریپی» میشج دد بنابراین و در نتی ۀ این تلییرات ،کیفیت تسجهیالت خُرد اعطایی
ت س ج کمیتۀ اعتباری شججببه ،بهب د و محاابهکاری کمیتۀ یادش ج در اعطای تسججهیالت ااپای
مییاب .
ب) با ت جه به اسججتراتهی ای بانک م رد مطالبه ،بازنشججسججته ای بهکارگراته در پسججت ای رئیس و
مباون شججببه ،به مرور و پس از انتقال ت ربیات به ج انان ،از کار برکنار میش ج ن د بنابراین ،ب یهی
اسجت خشج ان از ارتقای شجللی آن ا در مقایسجه با ج انان بسجیار کمتر اسجت که این دلیل واضجحی
برای ن رانی ای شجللی کمتر بازنشجسجته ا در مقایسجه با ج انان اسجت .درواقم ج انان بهدلیل دارا
ب دن خش ج ان از دسججتیابی به سججمت ای باالتر در شججببه ،شججببه ای کلی یتر و حتی م یریت در
ادار ای سجتادی ،ن رانی ای شجللی بیشجتری دارن  .بر ایناسجاس ،ااراد ج ان عاج کمیتۀ اعتباری
شجببه در مقایسجه با بازنشجسجته ای عاج این کمیته برای بهب د عمل رد کیفی تسجهیالت خُرد تالش
بیشججتری مینماین و محاابهکارانهتر عمل میکنن د درواقم با ت جه به ن رانی ای شججللی بیشججتر
ج انان در مقایسجه با بازنشجسجته ا ،جای پینی بازنشجسجته ا ت سج ج انان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا
من ر به مااپای تالش ای غربالگری کمیتۀ یادشج » ،مااپای ریسجکگریپی و سجختگیری
بیشججتر در اعطای تسججهیالت» ،محسججاسججیت بیشججتر برای برقراری رواب خارا از عر کاری با
مشجتریان بهدلیل ت جه بیشجتر به حسجن شجهرت خ د در بانک» ،مپیروی بهتر از دسجت رالبمل ا و
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سجیاسجت ای اعتباری» و متق یت نبارت بر عمل رد مشجتریان» میشج دد بنابراین انتبار میرود،
جای پینی بازنشجسجته ا ت سج ج انان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،کیفیت تسجهیالت خُرد اعطایی را
بهب د د .
بر ایناساس ،ارضیه ای تحقی در این مقاله به شرز زیر میباشن :
فرضیۀ اول :ساز و کار ان یپشی تبریف ش و در نتی ۀ تلییر سیست پاداش و جریمۀ مرتب با اعطای
تسهیالت از مات ای صر به ح مصار (تسهیالت اعطا ش )» به مات ای زمان
به ح و نتی ۀ عمل رد (کیفیت) تسهیالت اعطا ش » ،ازطری ااپای تالش ای کمیتۀ
اعتباری شببه ا من ر به بهب د کیفیت تسهیالت خُرد میش د.
فرضیۀ دوم :با ت جه به تالش ای بیشتر ج انان در مقایسه با بازنشسته ا در ارآین اعطای تسهیالت
و نبارت بر تسهیالتگیرن که ناشی از ن رانی ای شللی بیشتر ج انان است ،جای پینی
بازنشسته ا ت س ج انان در کمیتۀ اعتباری شببه ا ،کیفیت تسهیالت خُرد اعطایی را
بهب د مید .
 .4توصیف دادهها ،متغیرها و روششناسی تحقیق
 .4-1دادهها
داد ای م رد اسجتفاد در این پهو  266320 ،اقر تسجهیالت خُرد پرداختی ت سج کمیتۀ اعتباری
شجببه ای بانک م ردمطالبه طی سجال ای  1390تا  1397میباشج  .درواقم ،تسجهیالت خُرد اسجتفاد
شج در این تحقی ت سج کمیتۀ اعتباری شجببه ا و براسجاس دسجت رالبمل ا و سجیاسجت ای اعتباری و
ارآین تف یض اختیار در بانک م ردمطالبه ،تص یح و پرداخت ش ان .
 .4-2متغیرها
اسجت که یک متلیر ترتیبی گسجسجته با  5سجطح :ب ون ت خیر
متلیر وابسجته ،مکیفیت تسجهیالت
= ،5بب از سجرسجی (تا  2ما ت خیر)=  ،4سجررسجی گذشجته ( 2تا  6ما ت خیر)=  ،3مب ( 6تا  18ما
ت خیر)=  2و مشج کال صج ل (بی از 18ما ت خیر) = ،1اسجتد این طبقهبن ی ،منطب بر طبقهبن ی
مطالبات در دسججت رالبمل پی یری و وص ج ل مطالبات در بانک تحت مطالبه و سججایر بانک ای کش ج ر
میباشج  .متلیر ای مسجتقل یا ت ضجیحی نیپ در  4گرو ( )1مشجخصجات تسجهیالت )2( ،مشجخصجات
خُرد»1

 .1منب ر از تسجهیالت خرد ،تسجهیالتی اسجت که در بانک تحت مطالبه در طبقۀ متسجهیالت خُرد» قرار گراتهان و م یریت ارشج بانک یادشج ،
اختیار تصج یح و اعطای آن را به کمیتۀ اعتباری شجببه ا تف یض نم د اسجت (سجقف تسجهیالت یادشج در سجال ای مختلف ،متفاوت ب د اسجت که
بهدلیل محرمان ی و ت کی بانک مذک ر ،در این مقاله قابل انتشار نیست).
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تسجهیالت گیرن  )3( ،مشجخصجات کمیتۀ اعتباری شجببه ا و ( )4متلیر دامی سجاز و کار ان یپشجی اعمال
ش (سیست پاداش) ،تبریف ش ان .
بر این اسججاس ،ت صججیف متلیر ای م رداسججتفاد در ج ول  1و خالصج ۀ آماری برخی از متلیر ای
یادش در ج ول  2ارائه ش است.
جدول  .1توصیف متغیرهای مورد استفاده.
نوع متغیر

برچسب

نام متغیر

متغیر وابسته

LQ

کیفیت تسهیالت
خُرد

LA

مبلغ تسهیالت

Matu
LI

سررسی تسهیالت
نرخ س د تسهیالت

CT

ن مشتری

Coll

ن وثیقه

CtL

ارزش وثیقه

مشخصات
تسهیالت خُرد

مشخصات
تسهیالت گیرنده
متغیرهای
توضیحی

مشخصات

ItL

درآم تسهیالت
گیرن

RH

تاریخوۀ ارتباط با
مشتری

Cwoman

تب اد زنان کمیته

Cage

سن کمیته

اعضای کمیتۀ
اعتباری شعبه
Cedu

تحصیالت کمیته

توصیف
ب ون ت خیر = ،5بب از سرسی (تا 2
ما ت خیر)=  ،4سررسی گذشته (2
تا  6ما )=  ،3مب ( 6تا  18ما )=
 2و مش ک ال ص ل (بب از
18ما ) =1
مبلغ ر اقر تسهیالت (میلی ن
ریال)
سررسی تسهیالت (بر حسح ما )
نرخ س د تسهیالت (درص )
مشتری حقیقی= 1و مشتری
حق قی=0
وثیقه با نق ش ن گی باال =  1و
وثیقه با نق ش ن گی کمتر= * 0
𝐿𝑡𝐶
ارزش وثیقه
=
اصل و س د تسهیالت
∗∗

درآم تسهیالت گیرن

= 𝐿𝑡𝐼

اصل و س د تسهیالت
سابقۀ ارتباط مشتری با بانک (بر
حسح سال)
تب اد زنان عا کمیتۀ اعتباری
شببه ( 2 ،1 ،0یا (3
میان ین سنی اعاای کمیتۀ
اعتباری شببه
لیسانس و باالتر= 1و کمتر از
لیسانس=0
𝑢𝑑𝑒𝐶 = م م اعاای دارای
تحصیالت لیسانس و باالتر
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نوع متغیر

سیستم پاداش
اعطای تسهیالت

برچسب

نام متغیر

Cyoung

تب اد ج انان کمیته

CS

سیست پاداش

توصیف
تب اد ج انان عا کمیتۀ اعتباری
شببه ( 2 ،1 ،0یا )3
مبتنیبر ح تسهیالت
اعطایی= 0و
مبتنیبر ح و عمل رد تسهیالت
اعطایی=1

* وثای با نق شج ن گی باال شجامل سجدرد  ،اورا گ ا ی سجدرد و سجهام و وثای با نق شج ن گی پایین شجامل سجایر وثای اع از
ملک ،خک ،سفته و ...ستن .
**مدرآم تسجهیالت گیرن » و ماصجل و سج د تسجهیالت» بهصج رت ما یانه محاسجبه شج ان د برای محاسجبۀ درآم ما یانه از
درآم ابرازی مشتریان استفاد ش است و لپوماً صحّت و سق آن ت س بانک بررسی نش است.
جدول  .2خالصۀ آماری برخی از متغیرهای مورداستفاده
متغیر
نام

برچسب

میانگین

انحراف معیار

*

حداقل

حداکثر

تب اد زنان کمیته

Cwoman

0.888

0.776

0.000

3

سن کمیته

Cage

42.237

5.296

26.721

56.412

تحصیالت کمیته

Cedu

2.153

0.798

0.000

3

تب اد ج انان کمیته

Cyoung

1.938

0.688

1

3

سیست پاداش

CS

0.547

0.498

0.000

1

منبم :یااته ای تحقی .

* بهدلیل رعایت محرمان ی داد ای بانک تحتمطالبه ،ام ان ارائه خالصجج ۀ آماری سججایر متلیر ا و جپئیات بیشججتر از
متلیر ای من را در ج ول ا  ،وج د ن ارد.

 .4-3روش تحقیق
ال از روش ایی مالل مالجیت» و
برای تخمین م ل ای رگرسججی نی با متلیر وابسججتۀ گسججسججته مبم ً
2
مپروبیت» 1اسجتفاد میشج د که سجاد ترین حالت آن انتخاب ای دوتایی (دوگانه) اسجت .اما در عمل،
از  2حالت دارد (بهعبارت دی ر ،دارای انتخاب ای خن گانه3
در بسججیاری از م ارد ،متلیر وابسججته بی
1.

Logit & Probit Models
Binary
3. Multiple Choices
2.
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متلیر ای با انتخاب ای
اسجت) که مم ن اسجت ترتیبی 1یا غیرترتیبی 2باشج د در اینرابطه ،درخصج
خن گانۀ ترتیبی ،شجایمترین م ل ،م ل الجیت (پروبیت) ترتیبی اسجت .بر ایناسجاس ،از آن ا که متلیر
وابسجته در این مقاله ،یک متلیر گسجسجتۀ ترتیبی اسجت از م ل الجیت ترتیبی اسجتفاد میشج دد در این
رابطه ،ال ی الجیت ترتیبی مبتنیبر یک متلیر غیرقابل مشجا  3گسجسجته اسجت که بهمنب ر تبیین
ت ثیر متلیر ای ت ضجیحی بر سجط ز مختلف متلیر وابسجته (در این مقاله کیفیت تسجهیالت خُرد) و نح ۀ
اثرگذاری ر متلیر بر احتمال قرار گراتن متلیر یادشج در طبقات یا سجط ز مختلف اسجتفاد میشج د
که در رابطۀ زیر نشانداد ش است (گرین:)2012 ،4
𝑛 , 𝑖 = 1, 2, … ,

()1

𝑖𝜀 𝑦𝑖∗ = 𝜷′ 𝑿𝑖 +

که در آن ∗ yiمتلیر پی سججته مطبقات مختلف کیفیت تسججهیالت 𝑖» 𝑋𝑖 ،بردار  K×1از متلیر ای
ت ضجیحی (که در ج ول  ،1تشجریح شج اسجت) β ،بردار پارامتر ایی اسجت که بای برآورد شج ن و 𝑛
ان ازۀ نم نه (تب اد تسجهیالت) اسجت .مونین 𝑖𝜀 یک متلیر تصجادای دارای ت زیم ل سجتیک اسجت .در
این م ل ∗ yiعمالً غیرقابل مشجا اسجت و آنوه که برای پهو شج ر قابلمشجا اسجت متلیر م ازی
رابط ۀ زیر
 𝑦iاسجججتد بر ایناسجججاس ،ارتبجاط بین ∗ yiو  𝑦iاز ال ی الجیجت ترتیبی بجهصججج رت ج
پیروی میکن :
 yi∗ ≤ 𝜇1اگر 𝑦𝑖 = 1

...

()2

 𝜇1 ≤ yi∗ ≤ 𝜇2اگر 𝑦𝑖 = 2
.
∗ 𝜇𝑗−1 ≤ yiاگر 𝐽 = 𝑖𝑦

در رابطۀ ( 𝐽 ،)2برابر با تب اد طبقات متلیر وابسججته (در این پهو  5 ،طبقۀ کیفیت تسججهیالت) و
𝜇 ا آسجتانه ایی 5سجتن که پاسجب ای مشجا شج ۀ گسجسجته را تبریف میکنن و بای برآورد شج ن  ،که
در ال ی الجیت ترتیبی ،بیان ر سط حی ترتیحگ نه میباشن و به متلیر ای ت ضیحی بست ی ن ارن د
بل ه صججرااً به احتمال طبقه پی بینی ،وابسججته سججتن  .در اینرابطه ،احتمال اینکه 𝑗 = 𝑖𝑦 باشجج ،
ازطری رابطۀ زیر محاسجبه میشج د که در آن 𝐹 تابم ت زیم ت مبی برای  εاسجتد بر ایناسجاس ،ال ی
طبق ۀ 𝐽 ام یجا پجایینتر (-1
الجیجت ترتیبی ،احتمجال اینکجه کیفیجت تسجججهیالت (متلیر وابسجججتجه) 𝑖 در ج
𝐽  )1,000,قرار ب یرد را برآورد میکن :

1.

Ordered
Unordered
3. Latent
4. Greene
5. Thresholds
2.
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) 𝑖𝑋 Pr(𝑦𝑖 = 𝐽) = Pr(𝑦𝑖 ≥ 𝜇𝐽−1 ) = Pr(𝜀𝑖 ≥ 𝜇𝐽−1 − 𝛽′
) = 𝐹(𝛽′ 𝑋𝑖 − 𝜇𝐽−1
)(3

در اینخص

 ،برآورد ال ی الجیت ترتیبی بهشرز رابطۀ ( )4است:

) 𝑖𝑋( 𝑗𝛾
𝑖 ; 𝐽 ] = 𝜇𝑗 − [𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2 𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 ] ; 𝑗 = 1, … ,
) 𝑖𝑋( 𝑗𝛾 1 −
𝑛 = 1, … ,
)(4
در رواب ا  ،𝛽′ ،بردار  kپارامتر از  𝛽1تا 𝑘𝛽 اسجت 𝑋𝑖 ،بردار متلیر ای ت ضجیحی و 𝑗𝛾 ،احتمال
[ log

رابط ۀ ) 𝑖𝑋|𝑗 ≤ 𝑖𝑦(𝑃 = ) 𝑖𝑋  ،𝛾𝑗 (𝑋𝑖 ) = 𝛾(𝜇𝑗 − 𝛽′اسجججت .در این رابطجه
ت مبی بجه شجججرز ج
مانگ نه که تشججریح ش ج 𝑗𝜇 به متلیر ای ت ضججیحی بسججت ی ن ارن  ،بل ه صججرااً به احتمال طبقۀ
پی بینی وابسجته سجتن و بخ قطبی 𝑖𝑘𝑥 𝑘𝛽  𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2 𝑥2𝑖 + ⋯ +در رابطه ( ،)4قسجمت
ص ۀ اخیر ،تاجمینکنن ۀ ترتیبی ب دن گرو ای پاسجب
مسجتقل ر طبقه اسجت .بر ایناسجاس 2 ،مشجخ ج
سجتن و بیان ر این اسجت که نتایج ،م م عهای از خط ط م ازی 1سجتن  .در اینرابطه ،ی ی از اروض
اصجلی رگرسجی ن الجیت ترتیبی این اسجت که واکن ممتلیر وابسجته در طبقات مختلف» به متلییرات
متلیر ای مستقل» متقارن است و بر میناساس در این ال تنها یک م ل و یک م م عه از ضرایح
وج د دارد که به آن ارض رگرسججی ن ای م ازی 2یا ارضججیۀ برابری پارامتر ا برای تمامی گرو ای
متلیر وابسته میگ ین (گرین.)2010 ،
در گام بب ی پارامتر ا با اسجتفاد از روش ح اکالر راسجتنمایی برآورد میشج ن که تابم آن بهصج رت
رابطۀ زیر است:
𝑗

)(5

𝑗𝑖𝑧

𝑛

]) 𝑖𝑥 𝐿(𝑦|𝛽; 𝜇1 , 𝜇2 , … , 𝜇𝐽−1 ) = ∏ ∏[𝛾(𝜇𝑗 − 𝛽′ 𝑥𝑖 ) − 𝛾(𝜇𝑗−1 − 𝛽′
𝑖=1 𝑗=0

در رابطۀ ا  𝑧𝑖𝑗 ،یک متلیر دوتایی اسجتد به ترتیبی که اگر طبقۀ مشجا شج برای تسجهیالت
𝑖 مسجاوی با 𝑗 باشج  ،برابر با یک و در غیر اینصج رت برابر با صجفر خ ا شج  .عالو بر این ،از آن ا که
در این م ل ضجرایح برآوردی صجرااً برای تبیین عالمت و مبنیداری اثر متلیر ای ت ضجیحی بر متلیر
وابسجته کاربرد دارد ،برای تفسجیر کمی مقادیر ضجرایح ،اثرات نهایی متلیر ای ت ضجیحی بر متلیر وابسجته
محاسجبه میشج دد در اینراسجتا ،اثر نهایی یک واح تلییر در متلیر ت ضجیحی 𝑘𝑥 بر روی احتمال طبقۀ
𝑗 ،به ش ل رابطۀ ( )6محاسبه میش د:

Parallel Lines
Parallel Regression (or Parallel Lines) Assumption

1.
2.

فصلنامت علمی مطالعات اقتصادیِ کار ردی ایران

) 𝑖𝑥 𝜕𝛾(𝜇𝑗 − 𝛽′ 𝑥𝑖 ) 𝜕𝛾(𝜇𝑗−1 − 𝛽′
) 𝑖𝑥|𝑗 = 𝑖𝑦(𝑃∂
[=
−
]
𝑥𝜕
𝑘𝑥𝜕
𝑘𝑥𝜕
𝑘𝛽]) 𝑖𝑥 = [𝜆(𝜇𝑗−1 − 𝛽′ 𝑥𝑖 ) − 𝜆(𝜇𝑗 − 𝛽′

)(6

کجه در آن،
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) 𝑖𝑥( 𝑗𝛾𝜕
𝑘𝑥𝜕

= ) 𝑖𝑥( 𝑗 λو ∞ 𝜇0= −و ∞ 𝜇𝑗= +اسجججتد در این رابطجه ،از آن جا کجه اثرات

اینکه خه مقادیری
نهایی به مقادیر کلیه متلیر ای ت ضجیحی وابسجته اسجت ،تصجمی گیری درخصج
ال اثرات
از متلیر ا در تخمین اسججتفاد شجج د ،از ا میت زیادی برخ ردار اسججتد در اینراسججتا ،مبم ً
نهایی با درنبر گراتن مقادیر میان ین متلیر ا محاسجبه میشج د .از سجایر ن ات قابلت جه درخصج
محاسجبۀ اثرات نهایی ،میت ان به این م ارد اشجار نم دد  )1م م اثرات نهایی برای ر متلیر برابر
صجفر خ ا ب د ،خراکه م م احتماالت ،م ار برابر یک اسجتد  )2اثرات نهایی برای متلیر ای
دوتایی مسجتقیماً ان ام نمیشج د ،بل ه بهصج رت اختال میان احتماالت در دو حالت مم ن محاسجبه
میش د (اکبری و م اران.)1399 ،
ی ی از مشج الت اسجاسجی م ل الجیت ترتیبی ،واکن نامتقارن متلیر وابسجته به تلییرات متلیر ای
مسجتقل اسجتد بهعن ان مالال ،در این پهو  ،اثر مجنسجیت و سجطح تحصجیالت اعاجای کمیتۀ اعتباری
شججببه ا» و موثیقۀ تسججهیالت» بر مکیفیت تسججهیالت بانک تحت مطالبه» ،در طبقات مختلف متلیر
کیفیت تسجهیالت (ب ون ت خیر ،سجررسجی گذشجته ،مب و )....متفاوت اسجت .در صج رت وج د ع م تقارن
یادش ج  ،نتایج م ل الجیت ترتیبی قابلیت ات ا نخ ا ن داشججت .بر ایناسججاس ،آزم ن رگرسججی ن ای
م ازی (آزم ن برنت )1نامتقارن ب دن واکن ا در طبقات مختلف متلیر وابسجته را آزم ن میکن  .ت یی
ارض صججفر آزم ن یادشج که بیان ر متقارن ب دن واکن ا در سججط ز مختلف متلیر وابسججته اسججت
(برابر با ال ی م رداسججتفاد در م ل الجیت ترتیبی) ،نشججاند ن ۀ وج د تقارن و نقض ارض صججفر،
بیان ر وج د ع م تقارن به شرز یادش است (ویلیامپ.)2006 ،2
در ص ج رت نقض ارض رگرسججی ن ای م ازی ،م ل الجیت ترتیبی برای برآورد پارامتر ا مطل ب
نیسجججت و میبجایسجججت از مج ل الجیجت ترتیبی تبمی یجااتجه 3اسجججتفجاد نم د .در این مج ل کجه ت سججج
ما » )1998(4مویلیامپ» ( )2006ت سجبهیااته اسجت ،ارض رگرسجی ن ای م ازی وج د ن ارد و بین ر
سججطح از متلیر وابسججته و سججط ز باالتر آن ،یک رگرسججی ن ج اگانهای تخمین زد میشج د که اجاز
مید اثرات ر متلیر ت ضجیحی در تمام سجط ز متلیر وابسجته بهصج رت ج اگانه برآورد شج د .با ت جه

1.

Brant Test
Williams
3. Generalized Ordered Logit Model
4. Fu
2.
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به کار محققان یادشج  ،برای متلیر وابسجتۀ  Yبا  Mطبقه (سطح) ،میت ان م ل یادش را به شرز زیر
ن شت:
) 𝒋𝜷 𝒊𝑿 exp(𝛼𝑗 +

, 𝑗 = 1, … , 𝑀 − 1 ,
) 𝒋𝜷 𝒊𝑿 1 + exp(𝛼𝑗 +
)𝑖 = 1, … , 𝑛 (7
بر ایناساس ،احتمال قرار گراتن  Yدر ر یک از طبقات ( )Mبرابر است با:
𝑗 = 2, … , 𝑀 − 1

)(8

= ) 𝒋𝜷𝑿(𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗) = g

) 𝒋𝜷 𝒊𝑿(𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 1 − g
) 𝒋𝜷 𝒊𝑿(𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗) = g(𝑿𝒊 𝜷𝒋−𝟏 ) − g
) 𝟏𝑃(𝑌𝑖 = 𝑀) = g(𝑿𝒊 𝜷𝑴−

;

اگر  M=2باشج  ،م ل الجیت ترتیبی تبمی یااته برابر با م ل الجیت مبم لی خ ا ب د ،اما زمانی
که  M>2باشج  ،م ل الجیت ترتیبی تبمی یااته برابر با تب ای رگرسجی ن ای ل سجتیک دوگانه خ ا
ب د که در آن طبقات مختلف متلیر وابسجججته با ترکیح میشج ج ن د بهعن ان مالال ،در این مقاله که
متلیر وابسجته دارای  5طبقه اسجت ( ،)M=5برای  ،𝐽 = 1طبقۀ  1در مقابل طبقات  4 ،3 ،2و 5د برای
 ،𝐽 = 2طبقجات  1و  2در مقجابجل طبقجات  4 ،3و 5د برای  ،𝐽 = 3طبقجات  2 ،1و  3در مقجابجل طبقجات 4
و 5د برای  ،𝐽 = 4طبقه  5در مقابل طبقات  3 ،2 ،1و  ،4رگرسجی ن ای دوگانه تشج یل خ ا ن داد و
برآورد میش ن .
رابط ۀ ( )7کجه مج ل الجیجت ترتیبی تبمی یجااتجه بج ون
عالو بر حجالجت عم می نشجججانداد شججج در ج
مح ودیت 1نیپ نامی میش د .م ل یادش دارای دو حالت خا ( )1م ل الجیت ترتیبی تبمی یااته
با احتماالت متناسججح 2که در آن  βمیان طبقات مختلف  jی سججان اسججت و ت رار نتی ۀ م ل الجیت
ترتیبی اسجتد درواقم در این م ل ،ارض رگرسجی ن ای م ازی مونان برای مه متلیر ا برقرار اسجت
و ( )2م ل الجیت ترتیبی تبمی یااته با احتماالت متناسجح جپئی 3که در آن بباجی از مقادیر  βمیان
سججط ز مختلف  jی سججان و برخی متفاوت اسججتد بهعبارت دی ر ،در این م ل ،ارض رگرسججی ن ای
م ازی مونان برای برخی از متلیر ا برقرار اسجت .م ل ای اخیرالذکر بهترتیح به شجرز رواب ( )9و
( )10میباشن :
)(9

𝑗 = 1, … , 𝑀 − 1

,

) 𝛽 𝒊𝑿 exp(𝛼𝑗 +
) 𝛽 𝒊𝑿 1 + exp(𝛼𝑗 +

= )𝑗 > 𝑖𝑌(𝑃

1.

Unconstrained Generalized Ordered Logit Model
Proportional Odds Model
3. Partial Proportional Odds Model
2.
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) 𝑗exp(𝛼𝑗 + 𝑿𝟏𝒊 𝛽1 + 𝑿𝟐𝒊 𝛽2 + 𝑿𝟑𝒊 𝛽3𝑗 + 𝑿𝟒𝒊 𝛽4
) 𝑗1 + exp(𝛼𝑗 + 𝑿𝟏𝒊 𝛽1 + 𝑿𝟐𝒊 𝛽2 + 𝑿𝟑𝒊 𝛽3𝑗 + 𝑿𝟒𝒊 𝛽4
)= 1,2, … , 𝑀 − 1 (10
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= )𝑗 > 𝑖𝑌(𝑃

بر این اسجاس و از آن ا که واکن ممتلیر وابسجته در سط ز مختلف» نسبت به متلییرات متلیر ای
مسجتقل» مم ن اسجت متقارن ،نامتقارن یا ترکیبی از ر دو باشج  3 ،م ل یادشج تمام احتماالت مم ن
را پ شج مید ن د در این رابطه ،اسجتفاد از ر یک از حاالت یادشج به نتی ۀ آزم ن برنت بسجت ی
داردد بهنح یکه اگر آمارۀ کلی آزم ن برنت بیان ر رد ارضجججیۀ رگرسجججی ن ای م ازی باشج ج  ،ام ان
استفاد از ال ی الجیت ترتیبی یا حالت خا احتماالت متناسح در ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته
وج د ن اردد مونین ،در حالتیکه ارض رگرسجججی ن ای م ازی برای برخی از متلیر ای ت ضجججیحی
برقرار باشج و برای برخی برقرار نباشج نیپ بای از الجیت ترتیبی تبمی یااته با احتماالت متناسجح جپئی
(رابطۀ  )10اسججتفاد نم د و درنهایت اگر ارض یادش ج برای ی یک از متلیر ا برقرار نباش ج بای از
م ل عم می (رابطۀ  )7استفاد نم د (گرین.)2010 ،
بنابراین با ت جه به ادبیات م ضج  ،مبانی نبری و ارضجیه ای تحقی  ،و ازسج ی دی ر ،با ت جه به
م م عه داد ای در دسجترس از بانک م رد مطالبه ،م ل الجیت ترتیبی م رد اسجتفاد در این پهو
به شرز زیر است:
𝐿𝑄𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐴𝑖 + 𝛽2 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑖 + 𝛽3 𝐿𝐼𝑖 + 𝛽4 𝐶𝑇𝑖 + 𝛽5 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖 + 𝛽6 𝐶𝑡𝐿𝑖 +
𝛽7 𝐼𝑡𝐿𝑖 + 𝛽8 𝑅𝐻𝑖 + 𝛽9 𝐶𝑤𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖 + 𝛽10 𝐶𝑎𝑔𝑒𝑖+ 𝛽11 𝐶𝑒𝑑𝑢𝑖 +
𝑖𝑆𝐶 𝛽12 𝐶𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑖 + 𝛽13
)(11

ت صیف کلیۀ متلیر ای رابطه ا

در ج ول  ،1ارائه ش است.

 .5نتایج برآورد و بحث
با ت جه به روش تحقی و داد ای بانک تحت مطالبه که در بخ قبلی تشججریح شجج اسججت ،م ل
الجیت ترتیبی برای شججناسججایی و تحلیل اثرات متلیر ای ت ضججیحی بر کیفیت تسججهیالت خُرد برآورد
شج اسججت که نتایج آن مرا با نتایج آزم ن برنت در ج ول  ،3ارائه شج اسج تد نتایج آزم ن برنت
بیان ر نقض ارضجیۀ رگرسجی ن ای م ازی بهصج رت کلی و در سجطح کلیۀ متلیر ای ت ضجیحی
اسجت .بر ایناسجاس ،مطاب با روش تحقی  ،بای از ال ی عم می الجیت ترتیبی تبمی یااته اسجتفاد
ش د.
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جدول  .3نتایج مدل الجیت ترتیبی و آزمون برنت.
متغیر

مقدار
ضریب

نام

برچسب

مبلغ تسهیالت
سررسی تسهیالت
نرخ س د تسهیالت
ن مشتری
ن وثیقه
ارزش وثیقه
درآم تسهیالت
گیرن
تاریخوۀ ارتباط با
مشتری
تب اد زنان کمیته
سن کمیته
تحصیالت کمیته
تب اد ج انان کمیته
سیست پاداش
آمارۀ کلی ()All

LA
Matu
LI
CT
Coll
CtL

0.000
-0.015
-0.042
0.110
0.165
-0.053

خطای

سطح

استاندارد

معنی داری

0.000
0.000
0.001
0.013
0.009
0.011

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

آزمون برنت
آماره کای-

سطح معنی

دو
166.13
171.34
1459.91
476.27
1421.17
311.18

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ItL

0.002

0.000

0.000

86.68

0.000

RH

-0.155

0.001

0.000

1211.42

0.000

1075.76
0.000
0.005
0.290
Cwoman
407.99
0.000
0.001
-0.053
Cage
2926.51
0.000
0.007
0.074
Cedu
193.36
0.000
0.010
0.351
Cyoung
1302.08
0.000
0.001
0.457
CS
14326.26
;Number of Cases = 266.320
Pseudo R2= 0.087
;Likelihood Ratio Chi-Square (df) = 64333.26 (13) p-value=0.000
Wald Chi-Square (df)= 57366.70 (13) p-value=0.000
منبم :یااته ای تحقی .

داری

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

نتجایج برآورد ال ی الجیجت ترتیبی تبمی یجااتجه در جج ول  ،4ارائجه شججج اسجججت کجه براسجججاس آن
مقایسجه ای صج رتگراته بین طبقات  5گانۀ کیفیت تسجهیالت خُرد در قالح  4رگرسجی ن ان ام شج
اسجججتد در این رابطجه ،مجانگ نجه کجه در بخ روش تحقی تشجججریح شججج  ،برای برآورد ر یجک از
رگرسجی ن ای یادشج  ،از یک رگرسجی ن الجیت با متلیر وابسجته دوتایی اسجتفاد شج اسجت .آمار ا و
مقادیر ارائه شجج در پایان ج ول یادشجج  ،ازجمله آزم ن نسججبت راسججتنمایی و  Count R2و R2
 ،McFaddenبیان ر ق رت ت ضیحد ن گی خ ب ال ی یادش است .ضرایح مالبت در ال ی برآورد
شج نشجان د ن این اسجت که ااپای مق ار متلیر ای ت ضجیحی من ر به ااپای کیفیت تسجهیالت
خُرد و ضججرایح منفی بیان ر اثر منفی متلیر ای ت ضججیحی بر کیفیت تسججهیالت خُرد اسججت .درواقم،
ضجرایح منفی به این مبنی اسجت که بپرگتر شج ن متلیر ای ت ضجیحی ،احتمال انتقال تسجهیالت خُرد
به مطبقات با ت خیر بیشججتر» را ااپای مید و ضججرایح مالبت بیان ر این اسججت که ااپای مقادیر
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مید  .عالو بر این ،برای ارا ش ن ام ان تفسیر
متلیر ای ت ضیحی احتمال این انتقال را کا
کمی ضجرایح ،اثرات نهایی متلیر ای ت ضجیحی بر سجط ز مختلف متلیر وابسجته (کیفیت تسجهیالت
خُرد) در ج ول  ،5ارائه شج اسجت .بر ایناسجاس ،مه ترین نتایج مرتب با عالمت ،مبنیداری و تفسجیر
کمی ضرایح برآوردی مطاب با ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته و اثرات نهایی بهدست آم  ،به شرز
زیر است:
نتایج مرب ط به برآورد اثر متلیر مسجیسجت پاداش» بر مکیفیت تسجهیالت خُرد» در ال ی الجیت
ترتیبی تبمی یااته ،در سججطح احتمال  0.001مبنیدار اسججتد عالمت و مق ار ضججرایح مرتب با متلیر
یادشج بیان ر این اسججت که متلییر سججیسججت پاداشد ی برای درنبر گراتن عمل رد تسججهیالتد ی
اعاجای کمیتۀ اعتباری شجببه ا» من ر به بهب د کیفیت تسجهیالتد ی شج اسجت .این نتی ۀ کلی،
ضجمن ت یی ارضجیۀ اول ،نشجاند ن ۀ این اسجت که سجاز و کار ان یپشجی تبریف شج من ر به بهب د
تصجمی گیری ای اعتباری کمیتۀ اعتباری شجببه ا شج اسجت که مطاب با مبانی نبری ،میت ان ناشجی
از ااپای تالش ای غربالگری کمیتۀ اعتباری شجببه ا برای ج اکردن مشجتریان ب حسجاب (پرریسجک)
از خ شحسجاب (ک ریسجک) و یا ااپای ریسجکگریپی آن ا ،بب از تبریف سجاز و کار ان یپشجی باشج .
ازس ی دی ر ،مق ار ضریح رگرسی ن  ،3برای مقایسه بین تسهیالت با ح اکالر ت خیر  2ما ه (LQ>3
یبنی طبقات ب ون ت خیر و بب از سججررسججی ) و تسججهیالت دارای ت خیر بی از  2ما ( LQ≤3یبنی
مقایس ۀ تسجهیالت ب ون ت خیر
طبقات سجررسجی گذشجته ،مب و مشج کال صج ل) و رگرسجی ن  ،4برای ج
( )LQ=5و تسجهیالت دارای ت خیر ( )LQ<5به طرز مبنیداری بپرگتر از سجایر ضجرایح سجتن د این
نتی ه نیپ میت ان ناشجی از این باشج که سجاز و کار ان یپشجی ای اد شج باعث تق یت نبارت کمیتۀ
اعتباری شجببه بر عمل رد مشجتریان بب از اعطای تسجهیالت شج اسجت ،بهنح ی که من ر به ااپای
تالش کمیتۀ یادشج برای جل گیری از انتقال تسجهیالت به طبقات دارای ت خیر شج اسجت .از سج ی
دی ر ،اثرات نهایی متلیر مسجی جس ت پاداش» بر مکیفیت تسجهیالت خُرد» در طبقات مختلف در ج ول
 ،5بیان ر این اسجت که سجاز و کار ان یپشجی ای اد شج  ،احتمال قرار گراتن تسجهیالت در طبقۀ کیفی 5
(تسجججهیالت خُرد بج ون تج خیر) را ااپای و احتمجال قرار گراتن تسجججهیالت در طبقجات دارای تج خیر را
طبق ۀ کیفی ،5ج ب همیپان قجابجلت جهی از قج رمطل مقجادیر
مید ج  ،مونین مقج ار اثر نهجایی در ج
کجا
اثرات نهایی در سایر طبقات بپرگتر است که ت یی کنن ۀ ت ضیحات یادش است.
نتایج برآورد درخص ج متب اد ج انان کمیته» در ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته (ج ول  )4در
سجطح احتمال  0.001مبنیدار اسجتد مونین عالمت و مق ار ضجرایح مرتب با متلیر یادشج بیان ر
این اسجت که جای پینی بازنشجسجته ا ت سج ج انان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،کیفیت تسجهیالت خُرد را
ال ج انان بیشجتر از
بهب د داد اسجت .این نتی ه ،ضجمن ت یی ارضجیۀ دوم نشجاند ن ۀ این اسجت که احتما ً
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بازنشجسجته ا در ارتباط با غربال ری مشجتریان و نبارت بر معمل رد مشجتریان بب از اعطای تسجهیالت»
تالش میکنن که میت ان ناشججی از ن رانی ای شججللی بیشججتر و ریسججکپذیری کمتر ج انان بهدلیل
برخ رداری از خشجج ان از ارتقای شججللی ،باشجج  .ازسجج ی دی ر ،اثرات نهایی متلیر یادشجج بر کیفیت
کمیتۀ
تسجججهیالت خُرد در طبقجات مختلف در ج ول  ،5بیجان ر این اسجججت که ااپای تبج اد ج انان در ج
اعتباری شجججببه ا ،احتمال قرار گراتن تسجججهیالت در طبقۀ کیفی ( 5تسجججهیالت خُرد ب ون ت خیر) را
مید د مونین مق ار اثر
ااپای و احتمال قرار گراتن تسججهیالت در طبقات دارای ت خیر را کا
طبقۀ کیفی  5از قج ر مطل مقجادیر اثرات نهجایی در سجججایر طبقجات بپرگتر اسجججت کجه بیجان ر
نهجایی در ج
ال ارتباطات
تالش بیشجتر ج انان برای جل گیری از انتقال تسجهیالت به مطبقات دارای ت خیر» و احتما ً
خارا از عر کاری کمتر بین ج انان (در مقایسججه با بازنشججسججته ا) عا ج کمیتۀ اعتباری شججببه ا با
ام جان م اقیجت بج جار بجهمنب ر کسجججح مهلجت بیشجججتر برای
مشجججتریجان بج جار و در نتی جه کجا
بازپرداخت تسهیالت است.

جدول  .4نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت ترتیبی تعمیمیافته با استفاه از دستور  gologit2در Stata
()Y > cat. j vs. Y ≤ cat. j
2
1
)(LQ≤2 vs. LQ >2) (LQ=1 vs. LQ >1

متغیر
نام

برچسب

ضریب

مبلغ تسهیالت

سطح
معنیداری

ضریب

سطح
معنیداری

3
(LQ≤3 vs. LQ
)>3
ضریب

سطح
معنیداری

4
)(LQ≤4 vs. LQ =5
ضریب

سطح
معنیداری

LA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

سررسی
تسهیالت
نرخ س د
تسهیالت
ن مشتری

Matu

-0.008

0.000

-0.010

0.000

-0.013

0.000

-0.018

0.000

LI

-0.088

0.000

-0.082

0.000

-0.057

0.000

-0.028

0.000

CT

0.392

0.000

0.293

0.000

0.120

0.000

-0.017

0.213

ن وثیقه

Coll

0.716

0.000

0.377

0.000

-0.004

0.733

0.115

0.000

ارزش وثیقه

CtL

0.600

0.000

0.123

0.000

-0.055

0.000

-0.091

0.000

ItL

0.009

0.000

0.003

0.000

0.001

0.007

0.001

0.001

RH

-0.164

0.000

-0.183

0.000

-0.163

0.000

-0.143

0.000

درآم
تسهیالت
گیرن
تاریخوۀ ارتباط
با مشتری
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تب اد زنان
کمیته

Cwoman

0.311

0.000

0.258

0.000

0.186

0.000

0.348

0.000

سن کمیته

Cage

-0.087

0.000

-0.064

0.000

-0.061

0.000

-0.038

0.000

Cedu

-0.023

0.086

-0.046

0.000

-0.065

0.000

0.218

0.000

Cyoung

0.463

0.000

0.268

0.000

0.358

0.000

0.407

0.000

CS

0.267

0.000

0.166

0.000

0.458

0.000

0.592

0.000

9.014

0.000

7.310

0.000

5.928

0.000

2.472

0.000

تحصیالت
کمیته
تب اد ج انان
کمیته
سیست پاداش

عرض از مب ًا

Model: -330446.098; Intercept-only: -368805.425

Log-likelihood
)Chi-square (df
R2
)IC (df

LR(52): 76718.654; p-value: 0.000

;Deviance (266264): 660892.196

McFadden: 0.104; McFadden(adjusted): 0.104; Cox-Snell/ML: 0.250
Cragg-Uhler/Nagelkerke: 0.267; Count: 0.504; Count(adjusted):
0.091
BIC(56): 661591.774

;AIC: 661004.196; AIC divided by N: 2.482

منبم :یااته ای تحقی .

عالو بر این ،نتجایج برآورد اثر متلیر متبج اد زنجان کمیتجه» بر مکیفیجت تسجججهیالت خُرد» در ال ی
الجیت ترتیبی تبمی یااته بیان ر این اسججت که ااپای حا ج ر زنان در کمیتۀ اعتباری شججببه ،کیفیت
تسجهیالت خُرد را ااپای داد اسجتد مطاب با نتی ه مطالبات قبلی ان ام شج در این زمینه (ازجمله ر.
ک .به :اکل و گروسجججمن 2008 ،1د ب رگانس 2و م جاران2009 ،د م نتجال و و رینال-ک ئرول،)2020 ،3
این نتی ه میت ان ناشجی از ریسجکگریپی بیشجتر زنان در مقایسجه با مردان باشج که من ر به پیروی
بهتر زنان از سجیاسجت ا و دسجت رالبمل ای اعتباری و ااپای سجختگیری در وثای تسجهیالت میشج د.
مونین مق ار ضجریح در آخرین گرو مقایسجهای بیشجتر از سجایر گرو ا اسجت که مشجابه با ت ضجیح ارائه
ال بیان ر تالش بیشججتر زنان برای جل گیری از انتقال تسججهیالت به
شجج برای متلیر ای قبلی احتما ً
مطبقات با ت خیر بیشجتر» و ارتباطات خارا از عر کاری کمتر بین زنان (در مقایسجه با مردان) عاج
ام ان م اقیت ب ار بهمنب ر کسجح
کمیتۀ اعتباری شجببه ا با مشجتریان ب ار و در نتی ه کا
مهلت بیشجتر برای بازپرداخت تسجهیالت اسجت .ازسج ی دی ر ،اثرات نهایی متلیر متب اد زنان کمیته» بر
1.

Eckel & Grossman
Borghans
3. Montalvo & Reynal-Querol
2.
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مکیفیت تسجهیالت خُرد در طبقات مختلف» در ج ول  ،5بیان ر این اسجت که ااپای حاج ر زنان در
کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،احتمال قرار گراتن تسجهیالت در طبقۀ کیفی ( 5تسجهیالت خُرد ب ون ت خیر) را
مید  ،مونین مق ار اثر
ااپای و احتمال قرار گراتن تسججهیالت در طبقات دارای ت خیر را کا
نهایی در طبقۀ کیفی  5از ق ر مطل مقادیر اثرات نهایی در سجایر طبقات بپرگتر اسجت که ت یی کنن ۀ
ت ضیحات یادش است.
متلیر
نتایج برآورد ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته و اثرات نهایی (در ج اول  4و  )5درخصجج
مسججن کمیته» بیان ر این اسججت که ااپای میان ین سججنی کمیتۀ اعتباری شججببه ،احتمال قرار گراتن
تسجهیالت را در طبقات مب ون ت خیر» و مبب از سجررسجی (تا  2ما ت خیر)» کا و احتمال یادشج را
در سججایر طبقات تسججهیالت خُرد ااپای مید د رخن مق ار ضججرایح و اثرات نهایی نسججبتاً ضججبیف
اسجت ،اما از آن ا که تب اد بیشجتر بازنشجسجته ا در کمیتۀ اعتباری شجببه ،میان ین سجنی کمیتۀ یادشج را
متلیر
ااپای مید ج  ،عالمجت ضجججرایجح مطجاب بجا انتبجار اسجججت .مونین این نتجایج درخصججج
متحصجیالت کمیته» نشجاند ن ۀ این اسجت که ااپای سجطح تحصجیالت کمیتۀ اعتباری شجببه ،احتمال
طبق ۀ مببج از
طبق ۀ مبج ون تج خیر» را ااپای و احتمجال یجادشججج را در ج
قرار گراتن تسجججهیالت در ج
سایر طبقات ،با وج د مبنیداری ،ضرایح و اثرات
مید د درخص
سررسی » تسهیالت خُرد کا
نهایی بسجیار ک خک سجتن  .درم م این نتایج با نبریۀ سجرمایۀ انسجانی و مطالبات مرتب (ازجمله ر.
ک .به :ب ر1962 ،1د اسجججدنس1973 ،2د کائ ک  )2009 ،3مخ انی داردد مطجاب با مطالبات یادشججج ،
اعاجای
ااپای سجطح تحصجیالت ازطری ااپای یادگیری ،کارایی ااراد را باال میبرد که درخصج
ال من ر به ااپای ت انایی آن ا در ت پیه و تحلیل داد ا و عالمت ای
کمیتۀ اعتباری شجببه ا احتما ً
دریااتی از متقاضیان دریاات تسهیالت میش د.
نتجایج برآورد ال ی الجیجت ترتیبی تبمی یجااتجه (در ج ول  )4بیجان ر وج د ارتبجاط منفی بین
متلیر ای متاریخوۀ ارتباط با مشججتری» و مکیفیت تسججهیالت خُرد» اسججت .مونین ،اثرات نهایی
متلیر متاریخوۀ ارتباط با مشججتری» بر مکیفیت تسججهیالت خُرد» (در ج ول  )5بیان ر این اسججت که
ااپای زمان ارتباط مشجتری با بانک ،احتمال قرار گراتن تسجهیالت را در طبقۀ مب ون ت خیر» کا
و احتمال یادشج را در سجایر طبقات تسجهیالت خُرد ااپای مید  .بر ایناسجاس ،کیفیت تسجهیالت
پرداختی به مشججتریان دارای سججابقۀ ارتباط ط النیتر با بانک ،ضججبیفتر ب د اسججتد این امر میت ان
ناشجی از ع م ت جه کاای به شجرای مشجتریان در ن ام ت ی تسجهیالت یا دقت کمتر در ن ام تم ی
1.

Becker
Spence
3. Kauko
2.
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گپارش ای اطالعاتی یا کارشججناسججی مشججتریان در مقایسججه با دریاات اولین گپارش باشجج و یا در
ب بینانه ترین حالت مم ن اسججت ناشججی از ای اد ارتباطات خارا از عر کاری بین مسججئ الن شججببه و
ت جه شججببه به اصجج ل م یریت ریسججک اعتباری در اعطای
مشججتریان ق یمیتر و در نتی ۀ کا
تسجهیالت به مشجتریان یادشج و نبارت بر اینگ نه مشجتریان بب از اعطای تسجهیالت باشج  .در این
جالب ۀ م رتپبرگ» و م جاران ( ،)2010یجک را حجل ،جججاب هججایی متنجاوب مسجججئ الن
رابطجه ،مطجاب بجا مط ج
شججببه ،بین شججببه ای مختلف اسججت که در بانک تحت مطالبه نیپ در سججال ای اخیر ان ام میشج د،
رخن داد ای آن ،برای بررسی اثر این سیاست بر کیفیت تسهیالت اعطایی در دسترس نیست.
نتجایج برآورد اثر متلیر من وثیقجه» بر مکیفیجت تسجججهیالت خُرد» در ال ی الجیجت ترتیبی
تبمی یااته ،بیان ر کیفیت بهتر تسججهیالت با وثای نق شجج ن تر اسججت (این نتی ه با مبانی نبری و
مطالبات مرتب مطابقت داردد بر ایناسجاس ،وثیقه بهعن ان یک ابپار غربالگری و عالمتد ی مشج ل
مید ج (ر .ک .بجه :ای انجی و 1و م جاران،))2019 ،
انتخجاب بج و مخجاطر اخالقی را تجا حج ودی کجا
عالو بر این مق ار ضجرایح در گرو ای  1و  2مقای جس ۀ ان ام شج  ،بسجیار بپرگتر از گرو ای  3و 4
اسججت ،مونین نتایج برآورد اثر متلیر مارزش وثیقه» بر مکیفیت تسججهیالت خُرد» در ال ی یادشج
بیان ر تلییر عالمت ضججرایح در گرو ای مقایسججهای مختلف اسججت ،بهنح یکه ضججریح یادش ج در
گرو ای  1و  2مالبت و دارای مق ار قابلت جه و در گرو ای  3و  4منفی و ک خک اسجت .این نتایج،
مرا با نتایج حاصل از اثرات نهایی متلیر ای اشار ش در ج ول  ،5نشان مید که اگر تسهیالت
دارای وثیقۀ منق شج ن تر» و یا مبا ارزش بسجیار بیشجتر در مقایسجه با اصجل و سج د تسجهیالت» باشج تا
زمانیکه تسجهیالت در طبقات پایینتر (ب ون ت خیر ،بب از سجررسجی و سجررسجی گذشجته) اسجت ،ن رانی
شجببه بابت پ شج اصجل و سج د و جرای تسجهیالت ازطری وثای  ،کمتر اسجتد اما با ورود تسجهیالت به
طبقات با ت خیر بیشجتر (مب و مشج کال صج ل) و ااپای مبلغ جرای مم ن اسجت ،ن رانی شجببه
مبنی بر ااپای احتمال ع م وصج ل تمام یا بخشجی از اصجل و سج د و جرای تسجهیالت ااپای یااته و
شجببه ترغیح شج د برای وصج ل مطالبات به مشجتری اخطار ای ج یتر داد و درنهایت برروی وثای
مشتری اق ام نمای .
براسجاس نتایج برآورد ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته (ج ول  ،)4متلیر من مشجتری» بهجپ در
گرو آخر در تمام گرو ا مبنیدار اسجت و ضجرایح آن در گرو ای  1و  2بهطرز مبنیداری بپرگتر از
سجایر گرو ا اسجت .مونین اثرات نهایی متلیر یادشج بر کیفیت تسجهیالت خُرد در ج ول  ،5بیان ر
این اسجت که احتمال قرار گراتن تسجهیالت پرداخت شج به مشجتریان حقیقی (در مقایسجه با مشجتریان
حق قی) در طبقات بب از سجررسجی و سجررسجی گذشجته بیشجتر و در طبقات مب و مشج کال ص ل کمتر
Ioannidou

1.
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اسجت .درواقم این نتایج نشجان مید  ،با وج د اینکه ،تسجهیالت خُرد پرداخت شج به مشجتریان حقیقی
بیشجتر به طبقات بب از سجررسجی و سجررسجی گذشجته (ح اکالر تا  6ما ت خیر) منتقل میشج د ،درنهایت
احتمال بازپرداخت ت س آن ا قبل از ورود به طبقۀ مب بیشتر استد اما تسهیالت خُرد پرداخت ش
به مشجتریان حق قی بیشجتر به طبقات مب و مشج کال صج ل و درنهایت سج خت شج منتقل میشج د.
دلیل این نتایج میت ان ااپای مشج الت اقتصجادی اشجخا حقیقی در دور ای رک دی و ت رمی در
اقتصاد و ورش ست ی برخی از شرکت ا در دور ای یادش باش .
اثر سجایر متلیر ای ت ضجیحی بر کیفیت تسجهیالت خُرد خن ان ق ی نیسجت و قابل
نتایج درخصج
تفسیر نمیباش .
جدول  :5اثرات نهایی متغیرهای توضیحی در مدل الجیت ترتیبی تعمیمیافته.
متغیر

LQ=1

نام

برچسب

مبلغ تسهیالت

LA

سررسی
تسهیالت
نرخ س د
تسهیالت

اثر نهایی

LQ=2
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=3
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=4
سطح

معنیداری

-0.000

0.000

-0.000

0.000

-0.000

0.000

اثر نهایی

0.000

LQ=5
سطح

معنیداری

0.490

اثر نهایی

0.000

سطح
معنیداری

0.000

-0.004

0.000

-0.007

0.000
0.213

Matu

0.000

0.000

0.001

0.000

0.002

0.000

0.002

0.000

LI

0.003

0.000

0.006

0.000

0.003

0.000

0.005

0.000

ن مشتری

CT

-0.012

0.000

-0.018

0.000

0.006

0.010

0.029

0.000

-0.004

ن وثیقه

Coll

-0.022

0.000

-0.016

0.000

0.039

0.000

-0.029

0.000

0.029

0.000

ارزش وثیقه

CtL

-0.019

0.000

0.006

0.002

0.024

0.000

0.011

0.000

-0.022

0.000

درآم
تسهیالتگیرن
تاریخوۀ ارتباط
با مشتری
تب اد زنان
کمیته

ItL

-0.000

0.000

-0.000

0.570

0.000

0.200

-0.000

0.180

0.000

0.001

RH

0.005

0.000

0.014

0.000

0.015

0.000

0.002

0.000

-0.035

0.000

Cwoma
n

-0.010

0.000

-0.017

0.000

-0.011

0.000

-0.048

0.000

0.087

0.000

سن کمیته

Cage

0.003

0.000

0.004

0.000

0.006

0.000

-0.003

0.000

-0.010

0.000

تحصیالت
کمیته
تب اد ج انان
کمیته

Cedu

0.001

0.086

0.004

0.000

0.009

0.000

0.067

0.000

0.054

0.000

Cyoun
g

-0.014

0.000

-0.013

0.000

-0.045

0.000

0.028

0.000

0.100

0.000

سیست پاداش

CS

-0.008

0.000

-0.009

0.000

-0.076

0.000

-0.053

0.000

0.146

0.000
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نمودار  .1احتمال قرار گرفتن تسهههیالت در طبقات کیفی «با تأخیر» و «بدون تأخیر» در سههطوم مختلف برخی
متغیرها.
0.70

0.61

0.60

0.51

0.49

0.39

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

CS=1
 -1الف

CS=0

تسهیالت ب ون ت خیر در بازپرداخت ()LQ= 5
تسهیالت با ت خیر در بازپرداخت ()LQ< 5
0.70

0.63

 -1ب
0.54
0.46
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تسهیالت ب ون ت خیر در بازپرداخت ()LQ= 5
 -1ج

تسهیالت با ت خیر در بازپرداخت ()LQ< 5

 -1د
0.49 0.51

0.55
0.45

Cedu=3

Cedu=2

0.64

0.60
0.40
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0.70
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تسهیالت ب ون ت خیر در بازپرداخت ()LQ= 5
تسهیالت با ت خیر در بازپرداخت ()LQ< 5
منبم :یااته ای تحقی .

عالو بر این ،احتمال قرار گراتن تسهیالت در طبقات کیفی مبا ت خیر» و مب ون ت خیر» در سط ز
مختلف برخی متلیر ا با اسجتفاد از دسجت ر نرمااپار  Mtableمالن » و ماریپ»( 1ویلیامپ )2020 ،در
نم دار  ،1نشجانداد شج اسجتد بر ایناسجاس ،مانگ نه که در نم دار -1الف نشجانداد شج اسجت ،سجاز
و کار ان یپشججی تبریف شج (تلییر سججیسججت پاداش مرتب با اعطای تسج هیالت) ،احتمال قرار گراتن
تسهیالت خُرد در طبقات مبا ت خیر» را از  %61به  %49کا و احتمال قرار گراتن تسهیالت یادش
طبق ۀ مبج ون تج خیر» را از  %39بجه  %61ااپای داد اسجججت .مونین ،براسجججاس نم دار -1ب ،بجا
در ج
Stata Long and Freese’s Mtable command
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ااپای حاج ر ج انان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا (از  1به  2و  3نفر) ،احتمال قرار گراتن تسجهیالت در
طبق ۀ مبج ون تج خیر» ااپای (از  %37بجه
(از  %63بجه  %54و  )%46و در ج
طبقجات مبجا تج خیر» کجا
 %46و  )%54یااته اسجت .بهط ر مشجابه ،ااپای حاج ر مزنان» و مااراد دارای تحصجیالت لیسجانس و
باالتر» در کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،احتمال قرار گراتن تسجهیالت خُرد در طبقات مبا ت خیر» را کا
و احتمال قرار گراتن تسجهیالت یادشج در طبقۀ مب ون ت خیر» را ااپای داد اسجت (نم دار ای -1ا
و -1د).
درنهایت ،شججایان رکر اسججت ،در کمیته ای اعتباری شججببه ای بانک تحت مطالبه در دورۀ م رد
بررسجی ،بهط ر مت سج  ،مردان از زنان ،مسجنتر ،با ت ربهتر و دارای سجطح تحصجیالت کمتری سجتن د
دلیل این امر نیپ این اسجت که بازنشجسجته ایی که از سجایر بانک ا بهکار گراته شج ن  ،عم تاً مرد و از
سججطح تحصججیالت کمتر از لیسججانس برخ ردار سججتن  .در اینرابطه ،برای اطمینان از ع م اثرگذاری
مبنیدار این تفاوت ا بر نتایج برآورد ،در پی سججت (ج اول  6و  ،)7اثرات نهایی متلیر ای مسججیسججت
پاداش» و مسجه حاج ر ج انان» بر کیفیت تسجهیالت خُرد در سجط ز مختلف سجایر مشجخصجات کمیتۀ
اعتباری شجببه ا برآورد شج اسجتد نتایج این برآورد نشجان مید تفاوت ای یادشج اثر مبنیداری بر
ن ارد .بهعن ان مالال ،نتایج ج ول ( 6در پی سجت) بیان ر این اسجت که در
نتایج تخمین در این پهو
تمام سجط ز متلیر ای مرتب با مشجخصجات کمیتۀ اعتباری شجببه ا (تب اد ج انان و زنان و یا سجطح
تحصجیالت کمیتۀ یادشج ) ،تبریف سجاز و کار ان یپشجی (تلییر سجیسجت پاداش) ،احتمال قرار گراتن
تسججهیالت خُرد در طبقۀ مب ون ت خیر» را ااپای و احتمال قرارگراتن تسججهیالت یادش ج در طبقات
مید  .بهط ر مشجابه ،ج ول ( 7در پی سجت) نشجان مید که اثرات نهایی
مدارای ت خیر» را کا
متلیر متب اد ج انان کمیته» بر مکیفیت تسجهیالت خُرد» از متلیر ای مجنسجیت و تحصجیالت کمیته»
و مسیست پاداش یا ساز و کار ان یپشی» مستقل است.
 .6نتیجهگیری
ی ی از مشجج الت اصججلی بانک ا و نبام بان ی در ایران ،باال ب دن نرخ مطالبات غیرجاری اسججت که
عالو بر به خطر ان اختن ثبات و سجالمت شجب ۀ بان ی ،آثار زیانباری بر اقتصجاد ملی گذاشجته اسجت .در
این رابطه ،رخن مم ن اسجت دالیل اصجلی مشج ل یادشج  ،بیثباتی ای کالن اقتصجادی ،تحری ای
خارجی ،محی کسجح و کار بانک ا و ...باشج  ،اما ضجروری اسجت به ناکارآم ی ای در سجطح اقتصجاد
خُرد نیپ ت جه نم د .در اینراسجتا ،مطاب با ادبیات مالی ،در صج رت وج د مسج له ع م تقارن اطالعات،
غربالگری و
مش ج ل نماین گی میت ان بر مکمّیت و کیفیت تالش ای نماین گان بانک درخص ج
نبجارت» و در نتیج ۀ مکیفیجت اعتبجار اعطجا شججج » تج ثیر ب جذارد .درواقم ،بجهدالیلی ازجملجه مبرتری یجا
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مپیت اطالعاتی مسجججئ ل وامد ی نسجججبت به م یریت بانک» ،مع م قابلیت ان از گیری کمّی تالش
مسجججئ ل وامد ی در ارآین وامد ی ت سج ج بانک» و ماحتمال ای اد ارتباط خارا از عر کاری بین
نماین گان بانک و متقاضجیان اعتبار و در نتی ه ای اد تاجاد مناام و در ب بینانهترین حالت بروز تبانی و
اسججاد» ،این احتمال وج د دارد که نماین گان بانک در ارآین اعتبارد ی ،ح اکالر تالش خ د در زمینۀ
غربالگری و نبارت بر اعتبارگیرن را بهکار ن یرن .
در اینراسجججتا ،مطاب با نتایج مطالبات ت ربی و نبری ان ام شج ج  ،را حل متبار برای کا
مسج له نماین گی ،راسجتا نم دن مناام بانک و نماین ۀ بانک ،ازطری انبقاد ن عی از مقرارداد کاری»
بین آن جا ،کجه در آن بر برقراری مسجججیسجججت جبران خج مجات» و مارتقجا شجججللی» نمجاینج برمبنجای
معمل رد» ت کی میشج ج دد در اینرابطه ،برخی مطالبات اثر مپاداش ا و مشج ج ای پ لی مرتب با
اعطای اعتبار» و من رانی ای شججللی مسججئ ل وامد ی» را بر مکمّیت و کیفیت اعتبارد ی» بررسججی
نم د ان  .براسججاس نتایج این مطالبات ،مشجج ا و پاداش ای مبتنیبر مح اعتبارد ی» من ر به
ااپای کمّیت و کا کیفیت اعتبارد ی میشج ج د و برع س آن ،مشج ج ا و پاداش ای مبتنیبر
منتیج ۀ عمل رد اعتبجارد ی» من ر به ااپای کیفیجت اعتبارد ی و ااپای محاابهکاری در اعتبارد ی
می شج د .مونین اعتبارد ی مااراد نپدیک به سجن بازنشجسجت ی» در مقایسجه با سجایرین دارای کمیّت
بیشجتر و کیفیت کمتر اسجتد دلیل این امر ن رانی ای شجللی کمتر و ریسجکپذیری بیشجتر این ااراد در
مقایسه با ج انان ،بهدلیل خش ان از پیشرات شللی کمتر آن ا ،عن ان ش است.
پیرو مطالبات ان ام شجج  ،در این پهو  ،با اسججتفاد از داد ای مرتب با تسججهیالت خُرد یک
بانک ایرانی بین سججال ای  1390تا  ،1397اثر پاداش ای پ لی و ن رانی ای شججللی کمیتۀ اعتباری
شججج ببجه جا بر کیفیجت تسجججهیالت خُرد م رد ت پیجه و تحلیجل قرار گراجتد درواقم ،بجهدلیجل دو ویهگی
منحصجربهارد بانک تحت مطالبۀ شجامل )1 :تلییر سجیست پاداش و جریمۀ مرتب با اعطای تسهیالت از
مات ای صجر به ح مصجار (تسجهیالت اعطا شج )» به مات ای مپمان به ح و نتی ۀ عمل رد
(کیفیت) تسجهیالت اعطا شج » ازطری تبریف یک سجاز و کار ان یپشجید و  )2وج د ترکیبی از اعاجای
مبازنشسته» و مج ان» در کمیتۀ اعتباری شببه ا ،ام ان ان ام این تحقی ارا ش است.
در این تحقی  ،متلیر وابسجته مکیفیت تسجهیالت خُرد (در  5طبقه) و متلیر ای ت ضجیحی شجامل
خهار گرو  :ممشجخصجات تسجهیالت» ،ممشجخصجات تسجهیالت گیرن » ،ممشجخصجات کمیتۀ اعتباری
شجببه ا» و ممتلیر دامی سجاز و کار ان یپشجی اعمال شج (سجیسجت پاداش)» میباشجن د از آن ا که ،متلیر
وابسته (کیفیت تسهیالت خُرد) یک متلیر ترتیبی گسسته است از روش الجیت ترتیبی استفاد ش د اما
کلیۀ متلیر جای
بجا ت ججه بجه نقض ارض رگرسجججی ن جای م ازی بجهصججج رت کلی و در سجججطح ج
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ت ضجیحی ،درنهایت از ال ی الجیت ترتیبی تبمی یااته اسجتفاد گردی که در ادامه به مه ترین نتایج
آن اشار میش د.
تبریف سجاز و کار ان یپشجی یا تلییر سجیسجت پاداش و جریمۀ مرتب با اعطای تسجهیالت از مات ای
صر به ح مصار (تسهیالت اعطا ش )» به مات ای زمان به ح و نتی ۀ عمل رد (کیفیت)
تسججهیالت اعطا شج » ،کیفیت تسججهیالت خُرد اعطایی ت سج کمیتۀ اعتباری شججببه ای بانک م رد
مطالبه را بهب د دا د اسججت .مطاب با مطالبات ان ام ش ج و مبانی نبری ارائه ش ج  ،دلیل این نتی ه
میت ان این باشج که سجاز و کار ان یپشجی تبریف شج من ر به مااپای تالش ای غربالگری کمیتۀ
اعتباری شجببه برای ج اکردن مشجتریان ب حسجاب (پرریسجک) از خ شحسجاب (ک ریسجک)» ،مپیروی
بهتر از دسجج ت رالبمل ا و سججیاسججت ای اعتباری بانک» ،متق یت نبارت بر عمل رد مشججتریان بب از
اعطای تسجهیالت برای جل گیری از انتقال تسجهیالت به طبقات دارای ت خیر» ،مااپای ریسجکگریپی
و سججختگیری بیشججتر در اعطای تسججهیالت» و ،...میش ج دد بنابراین و در نتی ۀ این تلییرات ،کیفیت
تسجهیالت خُرد اعطایی ت سج کمیتۀ اعتباری شجببه بهب د و محاابهکاری کمیتۀ یادشج در اعطای
تسهیالت ااپای مییاب .
جای پینی بازنشجسجته ا ت سج ج انان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،کیفیت تسجهیالت خُرد را بهب د
داد اسجتد یک ت ضجیح برای این نتی ه این اسجت که ااراد ج ان عاج کمیتۀ اعتباری شجببه در مقایسجه
با بازنشسته ای عا این کمیته ،برای بهب د عمل رد کیفی تسهیالت خُرد تالش بیشتری مینماین و
محاابهکارانهتر عمل میکنن  .درواقم ج انان بهدلیل دارا ب دن خشج ان از پیشجرات شجللی ،ن رانی ای
شججللی بیشججتری دارن که من ر به مااپای تالش ای غربالگری کمیتۀ اعتباری» ،مپیروی بهتر از
سججیاسججت ای اعتباری» ،مااپای ریسججکگریپی و سججختگیری بیشججتر در اعطای تسججهیالت»،
محسجاس یت بیشجتر برای برقراری رواب خارا از عر کاری با مشجتریان بهدلیل ت جه بیشجتر به حسجن
ج
شهرت خ د در بانک» و ،...ش و در نتی ۀ کیفیت تسهیالت خُرد را بهب د مید .
ااپای حاج ر زنان در کمیتۀ اعتباری شجببه ا ،من ر به بهب د کیفیت تسجهیالت خُرد شج اسجت
که مطاب با نتی ۀ مطالبات قبلی ان ام شج در این زمینه ،میت ان ناشجی از ریسجکگریپی بیشجتر زنان
در مقایسجه با مردان و مونین احتمال کمتر برقررای رواب خارا از عر کاری بین زنان و مشجتریان
باشج که من ر به پیروی بهتر زنان از سجیاسجت ا و دسجت رالبمل ای اعتباری ،ااپای سجختگیری در
وثای تسهیالت و ...میش د.
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از دی ر نتایج مه میت ان به ت ثیر مالبت مسججطح تحصججیالت اعاججای کمیتۀ اعتباری شججببه» و
منق شج ن گی وثای » بر مکیفیت تسجهیالت خُرد» و وج د ارتباط منفی بین مسجابقۀ ارتباط مشجتری با
بانک» و مکیفیت تسهیالت خُرد» اشار نم د.
در پایان ،با ت جه به مبانی نبری ،مطالبات ان ام ش و نتایج ت ربی این تحقی  ،برخی پیشنهاد ا
برای بانک ای کشج ر ارائه میگرددد  )1پیشجنهاد میشج د بانک ا در تبیین م جس یسجت پاداش و جبران
خ مات نماین گان خ د در ارآین اعطای اعتبار» ،با ت جه به اسجتراتهی ای درآم و سج د ،م یریت سجب
دارایی ا و اشججتهای ریسججک خ د ،وزن مناسججبی برای مح » و منتی ه عمل رد» اعتبارد ی درنبر
ب یرن د بهعن ان مالال ،در ص ج رت ااپای اشججتهای ریسججک بانک در زمینۀ اعطای تسججهیالت خُرد یا
ااپای سججه تسججهیالت خُرد در پ رتف ی اعتباری ،بانک میت ان وزن مح اعتبارد ی» در تبیین
پاداش اعاجای کمیتۀ اعتباری شجببه را ااپای د  )2 .پیشجنهاد میشج د در طبقهبن ی مشجاغل م ار
برای ج انان احتمال پیشججرات شججللی وج د داشججته باشجج و مونین در تبیین ع امل ارتقا شججللی
مسئ الن شببه ،با ت جه به استراتهی ای بانک ،زمان مح » و منتی ۀ عمل رد» اعتبارد ی آن ا
مالک عمجل قرار گیردد و  )3بجا ت ججه بجه ریسجججکپجذیری کمتر زنجان و در نتیج ۀ تطبی بهتر و پیروی
بیشجتر آن ا از سجیاسجت ا و ت صجیه ای اعتباری ،پیشجنهاد میشج د ح اقل یک زن در کمیتۀ اعتباری
شجببه ا حاج ر داشجته باشج د ازسج ی دی ر ،از آن ا که ااپای تب اد زنان در کمیتۀ اعتباری مم ن اسجت
درآم شجببه گرددد پیشجنهاد میشج د ح اقل
من ر به سجختگیری زیاد در اعطای تسجهیالت و کا
یک ممرد» نیپ در کمیتۀ یادش حا ر داشته باش د در ر ص رت بهتر است در تبیین ترکیح جنسیتی
ر شببه ،عالو بر م ارد مذک ر به ویهگی ای شببه و استراتهی ای بانک نیپ ت جه ش د.
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پیوست
جدول  .6اثرات نهایی متغیر «سیستم پاداش» بر کیفیت تسهیالت خُرد در سطوم مختلف متغیرهای «مشخصات کمیتۀ اعتباری شعبه»
متغیر
نام

تب اد ج انان کمیته

تب اد زنان کمیته

تحصیالت کمیته

LQ=1
سطح

اثر نهایی

LQ=2
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=3
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=4
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=5
سطح

معنیداری

اثر نهایی

سطح
معنیداری

Cyoung=1

-0.12

0.000

-0.008

0.000

-0.085

0.000

-0.031

0.000

0.136

0.000

Cyoung=2

-0.008

0.000

-0.009

0.000

-0.075

0.000

-0.055

0.000

0.147

0.000

Cyoung=3

-0.005

0.000

-0.008

0.000

-0.063

0.000

-0.070

0.000

0.146

0.000

Cwoman=0

-0.011

0.000

-0.009

0.000

-0.079

0.000

-0.040

0.000

0.138

0.000

Cwoman=1

-0.008

0.000

-0.009

0.000

-0.076

0.000

-0.055

0.000

0.147

0.000

Cwoman=2

-0.006

0.000

-0.008

0.000

-0.071

0.000

-0.063

0.000

0.147

0.000

Cwoman=3

-0.004

0.000

-0.006

0.000

-0.065

0.000

-0.062

0.000

0.138

0.000

Cedu=0

-0.008

0.000

-0.008

0.000

-0.071

0.000

-0.045

0.000

0.132

0.000

Cedu=1

-0.008

0.000

-0.008

0.000

-0.074

0.000

-0.050

0.000

0.140

0.000

Cedu=2

-0.008

0.000

-0.009

0.000

-0.076

0.000

-0.053

0.000

0.146

0.000

Cedu=3

-0.008

0.000

-0.009

0.000

-0.078

0.000

-0.053

0.000

0.148

0.000
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جدول  .7اثرات نهایی متغیر «تعداد جوانان کمیته» بر کیفیت تسهیالت خُرد در سطوم مختلف متغیرهای تعداد زنان و تحصیالت کمیتۀ اعتباری شعبه و مکانیزم انگیزشی.
متغیر
نام

تب اد زنان کمیته

تحصیالت کمیته

سیست پاداش

LQ=1
سطح

اثر نهایی

LQ=2
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=3
سطح
معنیداری

اثر نهایی

LQ=4
سطح

معنیداری

اثر نهایی

LQ=5
سطح

معنیداری

اثر نهایی

سطح
معنیداری

Cwoman=0

-0.018

0.000

-0.014

0.000

-0.045

0.000

-0.017

0.000

0.095

0.000

Cwoman=1

-0.014

0.000

-0.013

0.000

-0.045

0.000

-0.029

0.000

0.101

0.000

Cwoman=2

-0.010

0.000

-0.011

0.000

-0.044

0.000

-0.035

0.000

0.101

0.000

Cwoman=3

-0.008

0.000

-0.010

0.000

-0.042

0.000

-0.036

0.000

0.095

0.000

Cedu=0

-0.014

0.000

-0.012

0.000

-0.043

0.000

-0.023

0.000

0.091

0.000

Cedu=1

-0.014

0.000

-0.012

0.000

-0.044

0.000

-0.026

0.000

0.096

0.000

Cedu=2

-0.014

0.000

-0.013

0.000

-0.045

0.000

-0.028

0.000

0.100

0.000

Cedu=3

-0.015

0.000

-0.014

0.000

-0.046

0.000

-0.027

0.000

0.102

0.000

CS=0

-0.016

0.000

-0.013

0.000

-0.051

0.000

-0.015

0.000

0.095

0.000

CS=1

-0.013

0.000

-0.013

0.000

-0.040

0.000

-0.036

0.000

0.102

0.000
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Effects of Monetary Incentives and Career Concerns on Quality of Bank Loans:
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Abstract
According to the financial literature, the agency problem can affect bank loans
when there is information asymmetry. In this regard, the contract between the
bank and bank agents, who are involved in the lending process, is considered
crucial along with monetary incentives. Career concerns and characteristics of
bank agents can also affect these agents' performance, and effectiveness of the
bank’s monetary incentives. Based on the results of empirical and theoretical
studies, the performance-based incentives or rewards (as opposed to lendingbased incentives) and more career concerns of bank’s agents leads to an increase
in the quality of lending, albeit by reducing risk-taking leads to reduction in the
lending measure (profitability) of the bank. This paper analyzes the effects of
monetary incentives and career concerns on micro-loans quality. The effects of
monetary incentives were analyzed by studying how the members of the branch
credit committee of an Iranian commercial bank were compensated by the bank.
In fact, this bank changed from a volume-based compensation system into a
compensation system based on both “lending volume” and “performance”. The
paper also analyzes the impacts of career concerns on loan quality by considering
the characteristics of branch credit committee’s members. Since, on the one hand,
the dependent variable (loan quality) is a discrete ordinal variable and on the other
hand, based on the Brant test᾿s result the proportional odds assumption was
violated, the generalized ordinal logit model was used. The results indicated that
“performance-based incentives” improved micro-lending quality. The results also
showed that branch credit committees with more women and youth people had
higher micro-lending quality.
Keyword: Monetary Incentives, Career Concerns, Lending, Loan Officer, MicroLending Quality, Branch Credit Committee.
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