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 چكیده
بـر مطالبـات    يخـاص بـانك   هـاي  یژگـي و و يکالن اقتصاد یرهايمتغ یرثتا يمطالعه بررس ینهدف ا
 يهـا  داده یـك هـدف از تكن  یـن بـه ا  یابيدست ياسد. برا 1384-1392 يدر محدوده زمان یرجاريغ
 یالتبانـك کشـور اسـتفاده شـده اسـد و شـاخص نسـبد تسـه         18 يبرا یادر قالب مدل پو یيبلوتا
مـورد اسـتفاده قـرار     یرجاريسنجش مطالبات غ يهر بانك برا يپرداخت یالتبه کل تسه یرجاريغ

کـه در   دهـد  ي( نشـان مـ  GMM) یافتـه  یمتعمـ  يمدل به روش گشتاورها ینتخم یجگرفته اسد. نتا
شـكاف نـرخ سـود     یرهـاي و متغ يمنفـ  یرثتا يصادرشد اقت یرمتغ ي،کالن مورد بررس یرهايمتغ یانم
مثبد بـر نسـبد    یرثتا و نوسان نرخ ارز، يدر بازار رسم ينرخ بهره واقع از یررسميدر بازار غ يواقع

نشـان   یـز ن يخـاص بـانك   یرهـاي متغ یرثتـا  ياند. بررس داشته يپرداخت یالتبه تسه یرجاريمطالبات غ
 یيکـارا  ینـده کـه بـه عنـوان نما    ینـه نسبد سـپرده بـه هز   یه،سرما یدنسبد کفا یرهاياند که متغ داده
و  يمنفـ  یرثتـا  ياسد، همگ  دهنده اندازه بانك که نشان یالتشده اسد و نسبد سهم از تسه يمعرف
که نشـان  « بد یریدمد» یهفرض توان يوصف م یناند. با ا داشته یرجاريمطالبات غ یجادبر ا يمعنادار
قدرت و ثبـات  » یهو فرض شود يکل، موجب کاهش مطالبات معوق م ینههز یيکارا یشافزا دهد يم
 یالتبـاالتر نسـبد تسـه    يبـا قـدرت بـازار    يهـا  بانـك  شـود  يکه بر اساس آن اسـتدالل مـ   «يبازار
  کرد. ییدتا يمورد بررس يها بانك يدارند را برا يگذشته کمتر یدسررس
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 هـاي  یژگيو ي،کالن اقتصاد یرهايمتغ ي،اعتبار یسكر یرجاري،مطالبات غ ها: کلیدواژه
 . یاپنل پو ي،خاص بانك

  

                                                                                                                   
 atmahamadi@gmail.com                  )نویسنده مسئول(يدانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ یاردانش *

   askandari@atu.ac.ir                                                       يدانشگاه عالمه طباطبائگروه آمار  یاردانش **

 karimi.tech.stu@gmail.comيدانشگاه عالمه طباطبائعلوم اقتصادي دانشكده اقتصاد  يدکتر يدانشجو ***



 1395، پاییز 62شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال      88

 

 

  مقدمه -1
باال بودن نسـبد مطالبـات غیرجـاري بـه عنـوان یـك ضـعف در سیسـتم بـانكي و اعتبـاري           

هـاى   نسبد مطالبات غیرجارى به کل تسهیالت اعطایى یكـى از شـاخص  شود.  محسوب مي
یـر  خهـاى ا  السـ در آن رونـد افزایشـى   اسـد و  هـا   رایـي داکیفیـد  در رابطه با شناخد مهم 
 بوده اسد. جدى براى سالمد نظام بانكى کشور  دىتهدی

 یيهـا  چـالش  نیتر از بزرگ يكی رانیا يوام در نظام بانك يپورتفو دیفیک امدوخ
تیمـور  ، یيختـا )محمـود   رو بـوده اسـد   هبا آن روب ریاخ يها اسد که اقتصاد کشور در سال

مطالبات غیرجارى بـه کـل تسـهیالت    . باال بودن نسبد (1395یي، رزایم اسماعیل و يمحمد
آثــار و عــوارض مخربــي را بــه همــراه دارد، از جملــه اینكــه باعــی کــاهش ارزش  اعطــایى
هاي بانك، افزایش ریسك نقدینگي و مشكالت مربوط به جریان وجوه نقـد شـده و    دارایي

 اندازد. هش میزان سودآوري، اصل تداوم فعالید را به مخاطره ميبه علد کا
گیـري مطالبـات    کاهش عوارض مورد اشاره مستلزم شناسایي عوامل موثر بـر شـكل  

بنـدي و ارائـه راهكارهـاي سیاسـتي الزم بـراي       ثیر آنها و اولویدتا غیرجاري، بررسي میزان
   کاهش صدمات و جلوگیري از تكرار مجدد آنها اسد.

اسـد؛  دو بخـش اصـلي   مشـتمل بـر    با آن مواجه هستند ها انكکه ب اعتباري ریسك
  هاي اعتباري غیرعمومي )نامنظم(. هاي اعتباري عمومي و دیگري ریسك یكي، ریسك

تي سیاسـ سیاسـي، متغیرهـاي   ریسك اعتباري عمـومي ناشـي از نوسـانات اقتصـادي،     
زنـدگي اجتمـاعي اسـد و همـه      ذاري ومانند متغیرهاي پولي و مالي، تغییر در محی  قانونگ

 ها )پولي و سرمایه( و همه اوراق )سرمایه هاي مالي( معامله شـده در بـازار را تحـد    تجارت
، ریسـك  عتبـاري ریسك هاي همگاني به صورت ریسك بازار، ریسك ا .دهد ثیر قرار ميتا

 شود. بندي مي تورم، ریسك نرخ بهره، ریسك عملیاتي و ریسك نرخ مبادله طبقه
ــ  ــامنظم( ریســكي اســد کــه ب وســیله ســازمان یــا ه ریســك اعتبــاري غیرعمــومي )ن

عواملي  کند. اند که یك سازمان بر آن اساس عمل مي وجود آمدهه ب اي هاي صنعتي ویژگي
کننـدگان   هاي مصـرف  هاي جدید و تغییر در اولوید مانند سوءمدیرید، توسعه فني، اختراع

و  هـاي صـنعتي، مـدیریتي    ریسكبنابراین  خواهد شد. ثباتي غیرعمومي )نامنظم( منجر به بي
   .هاي غیرعمومي هستند ریسك، عملیاتي
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تـرین عـواملي کـه     انـد، عمـده   هاي اقتصادي مواجه بـوده  در کشورهایي که با بحران
از آنجـایي کـه ریسـك     انـد.  اند، ریسك اعتباري عمومي بوده باعی ضررهاي اعتباري شده

، همبستگي قابل توجهي بین ریسك اعتباري عمـومي  اسداعتباري ناشي از توسعه اقتصادي 
با این وجود، اگر چه توانایي بیان ریسك اعتبـاري   .اسدانتظار مورد و عوامل اقتصاد کالن 

متغیرهاي اقتصاد کالن ماننـد نـرخ رشـد    ، ها متفاوت اسد عمومي در تمام کشورها و بخش
عـواملي هسـتند کـه ریسـك      قتصادي، قیمد سهام، نرخ تورم، نرخ بیكـاري، نـرخ ارز و...  ا

  (.2013، 1)فوندا یورداکول اعتباري عمومي را بیان خواهند کرد
ــرازاد    ــنان پ ــپینوزا و آنانتاکریش ــل اس ــه رافائ ــذاري  ( 2010) 2مطالع ــاکي از اثرگ ح

طالبات معوق در کشورهاي عضو گیري م متغیرهاي اقتصاد کالن و متغیرهاي بانكي بر شكل
 اسد. شوراي همكاري خلیج فارس

ثیر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـر نسـبد مطالبـات       تـا  هدف اصلي این مقاله بررسي
هـا عـالوه بـر     غیرجاري در نظام بـانكي اسـد، از ایـن رو بـه منظـور افـزایش دقـد تخمـین        

گرفته شده اسد، زیرا عالوه بـر  متغیرهاي کالن اقتصادي از متغیرهاي خاص بانكي نیز بهره 
تواننـد نشـانگر و یـا     عوامل کالن اقتصادي، متغیرهاي خاص بانكي نیز از آن جهد کـه مـي  

 دهي پرریسك باشد نیز باید در تحقیس لحاظ شوند. عامل یك تسهیالت
متغیر نرخ رشد اقتصادي، نوسانات نرخ ارز و شـكاف نـرخ سـود واقعـي در بـازار       3

ره واقعي در بازار رسمي به عنـوان متغیرهـاي کـالن اقتصـادي در الگـو      غیررسمي از نرخ به
متغیـر نسـبد کفایـد     3ثیر متغیرهاي خـاص بـانكي نیـز از    تا اند. براي نشان دادن لحاظ شده

سرمایه، اندازه بانك و کیفید مدیرید استفاده شده و انتخاب متغیرها به روش دلفـي انجـام   
 شده اسد.  

اظ جامعیـد تعریـف متغیرهـاي توضـیحي آن اسـد، زیـرا       نوآوري این مقاله به لحـ 
عالوه بر تعریف دو گروه متغیرکالن اقتصادي و خاص بانكي نسبد به دخالد متغیر وابسـته  

تر از آنها نسبد به معرفي و اعمال متغیر شكاف  اي در مدل اقدام شده و مهم به صورت وقفه
ثیر آن تـا  در بازار رسمي بـراي تعیـین   نرخ سود واقعي در بازار غیررسمي از نرخ بهره واقعي

 بر مطالبات غیرجاري مبادرت شده اسد که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده بود. 

                                                                                                                   
1- Funda Yurdakul  

2- Raphael Espinoza and Ananthakrishnan Prasad 
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دلیل انتخاب این موضوع بـراي انجـام تحقیـس، افـزایش غیرطبیعـي نسـبد مطالبـات        
هـاي متعـارف    در مقایسـه بـا نسـبد    1غیرجاري به تسهیالت پرداختي در نظام بـانكي کشـور  

درصد( با توجه به آثار و تبعات مخرب آن بر اقتصاد کشـور اسـد؛    2المللي)حد نصاب  بین
 اسد. 2این نسبد در سیستم بانكي ایران بسیار بیشتر از حدود متعارف در کشورهاي پیشرو

بخش اسد، در بخـش دوم و بعـد از    پنجاز لحاظ ساختاربندي، این مقاله مشتمل بر 
موضوع تحقیس پرداخته شده اسد. در بخش سوم به تصـریح  مقدمه به مباني نظري و ادبیات 

ها مبادرت شده و در بخش چهارم برآورد الگو و تجزیـه و تحلیـل نتـایج     مدل و معرفي داده
ارائه شده اسد، این بخش شامل دو قسمد اسـد در ابتـدا بـراي اطمینـان از کـاذب نبـودن       

ه شـده و در قسـمد دوم ایـن    هاي رگرسیوني توضیح آزمـون ایسـتایي متغیرهـا ارائـ     تخمین
بخش، نتایج تخمین مدل مورد بحی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسد. در بخش پنجم نیـز  

هاي سیاستي پرداخته شده و سرانجام فهرسد منابع مورد اسـتفاده بـه    گیري و توصیه به نتیجه
 تفكیك منابع فارسي و التین ارائه شده اسد.

 

 مبانی نظری و ادبیات موضوع -2

کننده ریسـك اعتبـاري اسـد کـه درآمـدهاي       نسبد مطالبات غیرجاري مولفه کلیدي تبیین
د نها در معرض آن قرار دار که بانكاسد ترین ریسكي  مهم، کند ها را متاثر مي مشاع بانك

بـه احتمـال   بیشـتر  ریسـك اعتبـاري    شوند. هایي اسد که در سررسید تسویه نمي شامل وامو 
عنـوان  ه ناتواني بدهكاران بـراي تحقـس بـه موقـع و کامـل تعهداتشـان بـ       ضرر بانك به دلیل 

هـاي موجـود در بخـش     نـوآوري . بـا وجـود   رود بخشي از قرارداد آنها با بانـك بشـمار مـي   
خدمات مالي، این نوع ریسك هنوز بـه عنـوان دلیـل عمـده عـدم موفقیـد موسسـات مـالي         

   شود. محسوب مي

                                                                                                                   
دهد نسبد مطالبات غیرجاري در نظام بانكي ایران طي دوره مورد مطالعه به طـور میـانگین    مطالعات تحقیس نشان مي -1

 درصد بوده اسد.   12

درصـد   2درصـد تـا کمتـر از     1/0در کشورهاي سوئد،کانادا واسـترالیا بـین    2015تا  2006هاي  این نسبد طي سال - 2

 بوده اسد.
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شـبكه بـانكي از سـود تسـهیالت پرداختـي      درصد از درآمـدهاي   85به طور متوس  
هـایي از ایـن نـوع ریسـك      درصد از ترازنامه یك بانك به جنبه 80 حدود و شود حاصل مي
هـا محسـوب    تـرین علـد ورشكسـتگي بانـك     ریسك اعتباري به عنـوان اصـلي  د. گرد برمي
 (.1391، )اختیاري شود مي

صادي، نوسـانات نـرخ ارز   متغیر نرخ رشد اقت 3در این تحقیس نسبد به بررسي اثرات 
و شكاف نرخ سود واقعي در بازار غیررسمي از نرخ بهره واقعي در بازار رسمي )بانكي( بـر  

 متغیر وابسته به دالیلي که در ادامه ارائه خواهد شد، اقدام شده اسد.
هـاي   در زمان تشدید رکود اقتصادي به علد کاهش سطح فـروش و حجـم فعالیـد   

رود، این امـر منجـر بـه ظهـور کمبـود نقـدینگي در        ها، منابع بانكي تحلیل مي اقتصادي بنگاه
کننـدگان تسـهیالت از ایفـاي بـه موقـع       بـه تـدریج دریافـد   شـود و   واحدهاي اقتصادي مـي 

طالبات غیرجـاري در دوران رکـود اقتصـادي افـزایش     مانند، بنابراین حجم م تعهدات باز مي
هـا را   دهي بانـك  یابد و در مرحله بعد نیز رشد نسبد مطالبات غیرجاري قدرت تسهیالت مي

دهد. این استدالل با نتایج اکثر مطالعـات   هاي اقتصادي و بازار بین بانكي کاهش مي به بنگاه
   .تجربي سازگار اسد

ي در بازار غیررسـمي از نـرخ بهـره واقعـي در بـازار      با افزایش شكاف نرخ سود واقع
یابـد،   رسمي، نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت پرداختي در سیستم بـانكي افـزایش مـي   

تسهیالت دریافتي به لحاظ انحراف منابع و گیرندگان براي بازپرداخد  زیرا انگیزه تسهیالت
موضوع آن اسد که در زمـان تـورم    یابد. استدالل این مندي از راند بیشتر، کاهش مي بهره

مین مالي در بازار غیررسمي نیز باال تر خواهد بـود و در ایـن صـورت اگـر نـرخ      تا باال، نرخ
تر از نرخ تورم تعیین شود، ضـمن   سود تسهیالت پرداختي در سیستم بانكي در سطحي پایین

ه سیستم بانكي نیـز  افزایش تقاضا براي دریافد تسهیالت، تمایل به بازپرداخد به موقع آن ب
برداري از تسهیالت دریافتي در بـازار غیررسـمي و انحـراف     کاهش خواهد یافد، زیرا بهره

ــراي        ــتري ب ــدي بیش ــب عای ــب کس ــرارداد، موج ــده در ق ــین ش ــوارد مصــرف تعی آن از م
 شود.   گیرندگان مي تسهیالت

رود بـه   مـي  هاي سوداگرانه به تناسب افزایش نرخ تورم بـاال  از آنجا که بازده فعالید
تر و استفاده از آن با نرخ بـاالتر در بـازار    همین دلیل تمایل به دریافد تسهیالت با نرخ پایین

گیرنـدگان و تعهـد    شود و با وجود امضا قرارداد بـین بانـك و تسـهیالت    غیررسمي بیشتر مي
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خیر در بازگشــد تســهیالت تــا گیرنــدگان بــه پرداخــد وجــه التــزام در صــورت تســهیالت
گیرندگان پرداخد  در بازار غیررسمي، وام، اما به علد باال بودن هزینه تتمین وجوه دریافتي

دهنـد. بنـابراین گـرایش     مین وجوه از بازار غیررسمي ترجیح ميتا سود و جرایم بانكي را بر
 شود. به تسویه به موقع تسهیالت و تعهدات در زمان تورم کمتر مي

در این  .مطالبات معوق بیشتر خواهد شدباعی ایجاد  فزایش نرخ ارزهمچنین ا
هـا نیـز زیـاد     یابـد میـزان بـدهي مـردم بـه بانـك       حالد وقتي که نرخ ارز افزایش مـي 

شخص از تـوان کمتـري بـراي بازپرداخـد      تا شود این صعود نرخ باعی مي، شود مي
کمتري بـراي بـاز پرداخـد تسـهیالت     تمایل بدهي خود برخوردار باشد و در نهاید 

هـاي   ارز و سیاسـد نـرخ  ثباتي  افزایش بيضمن اینكه  دهد. ز خود نشان ميدریافتي ا
هـاي مـالي    کالن اقتصادي نامناسب باعی بر هم خـوردن نظـم بـازار و ایجـاد بحـران     

و آثار مخـرب  دهد  گذاري را افزایش مي ریسك سرمایه، نوسانات نرخ ارز .شود مي
زیـان مـالي در جهـد     ضـرر و را بـا  تولیدکننـدگان  و ممكن اسد بر تولید ملي دارد 

 . بازپرداخد این تسهیالت مواجه سازد
 در راستاي مباني نظري مطرح شده، پیشینه پژوهش در ادامه ارائه خواهد شد. 

تـورم، تغییـرات نـرخ    ( بیانگر این اسد که 2012)  بوگدان مطالعه گابریل موینسكو
 داري بر مطالبات معوق دارند.  ارز و نرخ بهره بازار پول اثرات مثبد معني

 طور معنـاداري تحـد   اعتباري به  کند ریسك ( بیان مي2013) 1تحقیقات ویتور کاسترو
و قیمـد سـهام رابطـه غیرمسـتقیم و بـا نـرخ        GDPثیر محی  اقتصاد کـالن اسـد و بـا رشـد     تا

، رشـد اعتبـارات و نـرخ ارز رابطـه مسـتقیم دارد. همچنـین در ایـن مطالعـه          بیكاري، نرخ بهره
 اسد.  هاي مالي اخیر مشاهده شده افزایش قابل توجهي در ریسك اعتباري طي بحران

( در مطالعه خود به بررسـي اثـر عوامـل کـالن     2013) 2آنا پستووا و میكاییل مامونوو
نسـبد تسـهیالت سررسـید گذشـته بـه کـل        بر متغیر وابسـته اقتصادي و عوامل خاص بانكي 

ثیر تـا  نتایج به دسد آمده توس  ایشان حاکي از آن بوده که بیشـترین  اند. تسهیالت پرداخته
سـایر نتـایج ایـن    اسـد.   منفي بر کیفید وام هاي بانكي ناشي از بدتر شدن شرای  اقتصـادي 

                                                                                                                   
1- Vítor Castro 

2- Anna Pestova  and Mikhail Mamonov 



 93..      . يخاص بانك های یژگيو و یکالن اقتصاد یرهایمتغ یرتاث

 

 

 

 

 

طوري کـه افـزایش    شود به یید ميتا «مدیرید بد»فرضیه  -1پژوهش حاکي از این اسد که 
هاي بـا سـهم قابـل     بانك -2اسد.  درکارایي هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق شده

اند و سـطح بـاالتري از مطالبـات     فروشي ریسك بیشتري را متحمل شده هاي خرده توجه وام
بیـان  « قـدرت و ثبـات بـازاري   »ییـد فرضـیه   تا ضـمن  -3اند.  معوق را به خود اختصاص داده

هاي با قـدرت بـازاري بـاالتر نسـبد تسـهیالت سررسـید گذشـته کمتـري          بانكکند که  مي
مشارکد بیشتر بانك در عملیاتي که با ریسك اعتباري همـراه نیسـد )معـامالت     -4دارند. 

نسـبد   تـا  دهـد  ها اجازه مي ها و...( به بانك گري، خدمات مدیرید دارایي پرداخد، واسطه
 هند.خود را کاهش د  مطالبات سررسید گذشته
کننده مطالبات معوق،  اي با عنوان عوامل تعیین ( در مطالعه2014) 1واسیلیكي ماکري

و متغیرهـاي اقتصـاد کـالن را بـر     اثر دو گروه متغیر توضیحي، یعني متغیرهاي خاص بـانكي  
هـاي بـانكي    از نظـر شـاخص  اسـد. بـر اسـاس نتـایج تخمـین وي،       مطالبات معوق سـنجیده  
ال گذشته، نسبد کفاید سرمایه و بازده سهام داراي اثرگـذاري  متغیرهاي مطالبات معوق س

بـا متغیـر وابسـته     اندکه رابطه مطالبات معوق سـال گذشـته   باالیي بر نرخ مطالبات معوق بوده
( و نسبد کفاید ROE)  2هاي سودآوري ( مثبد و رابطه شاخصt)مطالبات معوق در زمان 

از نظر متغیرهاي اقتصاد کـالن نیـز   اسد. همچنین  منفي بوده  ( با متغیر وابستهCAR) 3سرمایه
ثیرگـذار بـر شـاخص    تا و نـرخ بیكـاري سـه متغیـر     GDPهـاي بـدهي دولتـي، نـرخ      شاخص

مطالبـات  ها بـا   تشخیص داده شدند که به ترتیب رابطه این شاخص tمطالبات معوق در زمان 
 مثبد، منفي و مثبد تشخیص داده شد. ، tمعوق در زمان 
 (2011) 4دیمیتریو لوزیس، انجلس وولدیس و واسـیلیوز متاکسـاز  اساس مطالعه بر

 .اثر منفي بر نسبد مطالبات معوق داشته اسد GDP براي انواع تسهیالت، نرخ رشد
اي تحد عنـوان   ( در مطالعه1390سیدنظام الدین مكیان، نادر مهرگان و رضا محبي )

با اسـتفاده از  « بانكي: مطالعه موردي اقتصاد ایرانبررسي اثر اطالعات نامتقارن در بازار وام »
هاي منتخـب در نظـام بـانكي کشـور در دوره      بلویي براي بانكتا هاي روش رگرسیوني داده

دهــد کــه  انــد و نتــایج حاصــل از تخمــین مــدل نشــان مــي اقــدام کــرده 1386-1390زمــاني 

                                                                                                                   
1- Vasiliki Makri 

2- Return on Equity 

3- Capital Adequacy Ratio 

4- Dimitrios P. Louzis, A.B, T. Angelos, A. C. Vouldis and L. Vasilios Metaxas 
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هـاي   ادار، شـاخص هاي اندازه بانك و ریسك اعتبـاري داراي ارتبـاط مثبـد و معنـ     شاخص
کارایي بانك و ساختار تمرکز بانك داراي ارتباط منفي و معنادار بـا مطالبـات غیرجـاري و    

کنـد کـه شـاخص مالكیـد      گیري آن دارند. همچنین نتایج این تحقیـس بیـان مـي    روند شكل
گیـري آن دارد، ضـمن اینكـه ایـن      ثیر دوگانه بر مطالبات غیرجاري و رونـد شـكل  تا دولتي
 دهد اثر متغیر کنترلي تورم بر مطالبات غیرجاري معنادار نیسد. ن مينتایج نشا

ثیر شـوک  تا اند که بیان کرده (1389هادي حیدري، زهرا زواریان و ایمان نوربخش)
هـاي پـولي و مـالي نظیـر تـورم، رشـد ناخـالص         اي که از اجراي سیاسد متغیرهاي اقتصادي

 آیـد، داراي بیشـترین   تسهیالت به وجـود مـي  داخلي بدون نفد، حجم نقدینگي و نرخ سود 
 اسد.  ثیر روي مطالبات معوق سیستم بانكي نسبد به سایر متغیرهاي کالن اقتصاديتا

اند که وضعید اقتصاد کالن اثـر   ( نشان داده1390آبادي ) حمید کردبچه و لیال نوش
وصـیات  معناداري بر مطالبات معـوق دارد. در ایـن تحقیـس ضـرایب تخمـین متغیرهـاي خص      

هــاي پرداختــي در نظــام بــانكي و  دهنــده وجــود رابطــه معــین بــین کیفیــد وام بــانكي نشــان
 اسد.  ها هاي بانك ویژگي

( 1390)براساس نتایج تحقیس مشترک حسین میرزایي، رافیك نظریان و رعنا بـاقري  
هـاي   ریسـك  عدم شناسایي و ارزیابي دقیـس  و هاي متعددي مواجه هستند ها با ریسك بانك
ضمن بـروز خطـرات ورشكسـتگي بـراي     ، سك اعتباريیو نیز ضعف در مدیرید ر بوطهمر
هـا و   ها و کاهش بازده سهامداران منجر به خروج مبـال  قابـل تـوجهي از منـابع بانـك      بانك

ورود این منابع به بازارهاي غیررسمي و غیرمولد شـده و آثـار نـامطلوبي بـر اقتصـاد کشـور       
 .گذارد بجاي مي

ها  ( معتقدند مطالبات غیرجاري بانك1389رنجبر ) ي و سوده صابریانسید محمود علو
ریشــه در تحــوالت بخــش واقعــي داشــته و کانــال ارتبــاطي تحــوالت بخــش واقعــي و مــالي،  

هـاي   هاي غیرمـالي در پـي تحـوالت در قیمـد دارایـي      ها و بنگاه تحوالت در ترازنامه شرکد
ایـن اسـد کـه کـاهش تقاضـاي کـل و ایجـاد         مالي و واقعي هستند. نتایج تحقیقات آنها موید

هـا بـه    در پي از رونس افتادن بازار دارایي 1387هاي اخیر به ویژه از سال  سیكل رکودي در سال
هـاي نسـبي داخـل و     ویژه مسكن، کاهش نرخ سود واقعي تسهیالت و تعیـین نامناسـب قیمـد   

هـا   که به طور مسـتقیم بانـك   ها را افزایش داده خارج به نفع واردات بیشتر، ریسك نكول بنگاه
 را با ریسك اعتباري و بروز مطالبات غیرجاري مواجه ساخته اسد.  
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 ننشـا  (1395)یـي  رزایماسـماعیل  و  يمحمـد تیمـور  ، یيختـا محمود  پژوهش جینتا
نـرخ  ، يخصوصـ  يهـا  دوره گذشته، سهم بازار بانـك  ياعتبار يپورتفو دیفیک که دهد يم

ثیر مثبـد و  تـا  يرجـار یبر نسـبد مطالبـات غ   یيدوره قبل و نسبد وام به دارا يرشد اقتصاد
 در انـد(  وام بانك شده يپورتفو دیفیکه باعی بدتر شدن ک يمعن نی)به ا اند داشته دار يمعن
داشـته و   يثیر منفـ تا و اندازه بانك التینرخ رشد تسهالت، یتسه يقینرخ سود حق که ي حال

اند، ضمن آنكه توان دوم اندازه بانـك اثـر    بانك شده ياعتبار يپورتفو دیفیباعی بهبود ک
 .تاثیر بوده اسد يارز بنرخ  تمیداشته و لگار دار يمثبد و معن

در این مقاله سعي شده اسد با توجـه بـه پیشـینه تحقیقـات موجـود و نظـر خبرگـان        
کـالن  نسبد بـه معرفـي متغیرهـایي اقـدام شـود کـه بتواننـد عـالوه بـر نماینـدگي وضـعید            

ها  اقتصادي، دربرگیرنده کیفید مدیرید و قدرت و ثبات بازاري در رابطه با وضعید بانك
باشند. بنابراین نوآوري این مقاله به لحاظ جامعید تعریـف متغیرهـاي توضـیحي آن اسـد،     
زیرا عالوه بر تعریف دو گروه متغیرکالن اقتصادي و خاص بانكي نسبد بـه دخالـد متغیـر    

نسبد به معرفي و اعمال متغیر ها  تر از آن اي در مدل اقدام شده و مهم وقفهوابسته به صورت 
 شكاف نرخ سود واقعي در بازار غیررسمي از نرخ بهره واقعي در بـازار رسـمي بـراي تعیـین    

ثیر آن بر مطالبات غیرجاري مبادرت شده اسـد کـه در تحقیقـات پیشـین بـه آن پرداختـه       تا
 نشده بود.
 

 ها معرفی دادهتصریح مدل و  -3
ثیر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي و    تـا  همانگونه که اشاره شد هدف اصلي این مطالعه بررسـي 

در  1384-1392هاي خاص بانكي بر ایجاد مطالبات غیرجـاري در محـدوده زمـاني     ویژگي
گیـري از مطالعـات واسـیلیكي     اسد. براي رسیدن به ایـن هـدف بـا بهـره     1بانك منتخب 18

 هــاي ( بــا اســتفاده از تكنیــك داده2013نــا پســتوا و میكائیــل مــامونوو )( و آ2014مــاکري )
نسـبد  بلویي در قالب مدل پویا استفاده شده اسد. در این الگو، وقفه متغیر وابسـته، یعنـي   تا

متغیر مستقل در طـرف راسـد    به صورت هر بانك پرداختي التیبه تسه يجارریمطالبات غ

                                                                                                                   
صـادرات، صـنعد و    نا،یسـ  ه،یپاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، سامان، سـپه، سـرما   ان،یپارس ن،یاقتصاد نو -1

 و پسد بانك يمسكن، ملد، مل ،يکشاورز ن،یمعدن، کارافر
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هاي تلفیقي پویا بـه   پارامتربندي مجدد مدل به روش دادهبه این ترتیب امكان . شود  ظاهر مي
هاي توزیـع شـده متغیرهـاي مسـتقل در الگـو وارد شـود،        با این کار اگر وقفه. آید  وجود مي

تـر   شود که امكـان پارامتربنـدي غنـي     هاي توزیع شده ایجاد مي الگوي خود برگردان با وقفه
 توان نوشد. ( مي1یا را به صورت رابطه )با این وصف مدل پو. سازد  الگو را فراهم مي

(1 )        
it it it it it t itNPL NPL CAR DE PL Z            0 1 2 2 3 4 

،  هر بانكپرداختي نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت به مفهوم  NPLکه در آن 
CAR نسبد کفاید سرمایهبیانگر ،DE  کارایي( نسبد سپرده به هزینه معنيبه( ،PL 
اي از  مجموعهبیانگر Z، (بانك )اندازهپرداختي  سهم هر بانك از تسهیالتکننده  بیان

)نرخ  Gثیرگذار هستند و مشتمل بر متغیرهاي تا متغیرهاي کالن اسد که بر متغیر وابسته
واقعي بازار  سود نرخ التفاوت )مابه EG)نوسانات نرخ ارز( ،   EVرشد اقتصادي(، 

  نشانگر جمله اخالل اسد. єرسمي( و  و نرخ بهره واقعي بازار رسميغیر
ها و اطالعات استفاده شده در این مطالعه به طور عمده از  شود داده خاطر نشان مي

که ساالنه  هاي عملكرد نظام بانكي کشور گزارشنماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي، 
شود، آمار و اطالعات دریافتي از  منتشر مي موسسه عالي آموزش بانكداري ایرانتوس  

 ي و وبگاه مرکز آمار ایران استخراج شده اسد.اداره اطالعات اعتباري بانك مرکز

 
 معرفی متغیرها  -3-1

(: این شاخص برابر اسد با نسبد تسهیالت NPL) نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت
کننده این مفهوم اسد که چه  غیرجاري به کل تسهیالت اعطایي بانك. این شاخص بیان

پرداختي بانك معین در سرفصل مطالبات غیرجاري قرار گرفته اسد. سهمي از تسهیالت 
منبع استخراج مطالبات غیرجاري گزارش عملكرد ساالنه منتشره توس  موسسه آموزش 

 عالي بانكداري ایران اسد.
به مجموع پایـه  حاصل تقسیم سرمایه (: ایـن شـاخص   CARنسبد کفاید سـرمایه ) 

نسـبد کفایـد سـرمایه    ، اسـد برحسب درصد ریسـك  موزون شده به ضرایب  هـاي  یيدارا
و موسسـات اعتبـاري    هـا  هاي سنجش سالمد عملكرد و ثبـات مـالي بانـك    شاخصیكي از 

هـاي خـود را    ها باید سرمایه کافي براي پوشـش دادن ریسـك ناشـي از فعالیـد     اسد. بانك
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بایـد از  از ایـن رو   ران منتقـل نشـود.  گذا هاي وارده به سپرده داشته و مراقب باشند که آسیب
. مطـابس  هـاي خـود برخـوردار باشـند     حداقل میزان سـرمایه مطلـوب بـراي پوشـش ریسـك     

منبع استخراج ایـن   درصد تعیین شده اسد. 8مقررات بازل دو، حداقل نسب کفاید سرمایه 
شاخص، گزارش عملكرد ساالنه منتشره توس  موسسه آمـوزش عـالي بانكـداري ایـران بـه      

 نامه کفاید سرمایه اسد. مراه محاسبات تحقیس بر اساس آیینه
به عنوان معیار اندازه بانك(: این شاخص برابر اسد با نسبد PLسهم از تسهیالت )

هاي مـورد بررسـي.    تسهیالت اعطایي هر بانك به کل تسهیالت اعطایي توس  تمامي بانك
بزرگي و اندازه هر بانك اسد به این صـورت کـه هـر چـه      دهنده این شاخص در واقع نشان
منبـع اسـتخراج    تر باشد، سهم آن از تسهیالت اعطایي بیشتر خواهد بـود.  اندازه بانك بزرگ

هاي کشور، گزارش عملكرد ساالنه منتشره توسـ  موسسـه    تسهیالت پرداختي توس  بانك
 آموزش عالي بانكداري ایران اسد
بـراي ایـن   (: دیریمـد  دیـ فیکبه عنوان معیـار سـنجش    DEنسبد سپرده به هزینه )

هـا بـراي جـذب هـر ریـال سـپرده، هزینـه         توان استدالل کرد که هـر چـه بانـك    شاخص مي
توانـد شـرای  کسـب     هـا اقـدام کـرده و مـي     کمتري صرف کنند در راستاي مدیرید هزینـه 
معناي کیفید مدیرید بـاالتر خواهـد بـود. البتـه     سودآوري بیشتر را فراهم کنند. بنابراین به 

هـایي محـدود از کـارایي مـدیرید را      باید به این نكته توجه کرد که این شاخص تنهـا جنبـه  
هاي کشور، گزارش عملكـرد   هاي بانك ها و هزینه منبع استخراج مانده سپرده دهد. نشان مي

 دساالنه منتشره توس  موسسه آموزش عالي بانكداري ایران اس
(: بـراي بـه دسـد آوردن سـنجه مناسـب از نوسـانات نـرخ        EVنوسانات نرخ ارز )

( اسـتفاده شـده   GARCH)عمـومي   خودرگرسـیوني  واریانس ناهمساني روش از اسمي ارز
هاي اقتصادسنجي، سري زمـاني بهتـرین مـدل     ابتدا با استفاده از روشاسد. براي این منظور 

بیزین و نمودار همبستگي نگار انتخاب کرده و سپس وجود و  -را با استفاده از معیار شوارتز
مورد بررسي قرار گرفته و در نهایـد   ARCH-LMبا استفاده از آماره  ARCHیا عدم آثار 

در مدل مورد استفاده قرار گرفته اسد. نـرخ اسـمي    ارزخروجي آن به عنوان نوسانات نرخ 
 ارز از نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي استخراج شده اسد.

 رسـمي  نرخ بهره واقعـي در بـازار    از رسميغیرواقعي در بازار  سود نرخ شكاف
(EG   نرخ سود واقعي بخش رسمي برابر اسد با میانگین نرخ سـود انـواع :)  تسـهیالت
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هاي اصلي اقتصادي پس از کسر نـرخ تـورم و نـرخ سـود      اعطایي شبكه بانكي به بخش
اال جاره مسـكن در   الرهانه به مال واقعي در بازار غیررسمي برابر اسد با نرخ تبدیل مال

کـه درنتیجـه، ایـن شـاخص حاصـل       1هاي معامالت ملكي پس از کسر نـرخ تـورم   بنگاه
ار غیررسمي از نرخ بهره واقعي در بـازار رسـمي خواهـد    تفاضل نرخ سود واقعي در باز

گیرندگان از دریافد تسهیالت  بود. این شاخص در واقع بیانگر حداقل میزان انتفاع وام
شود هر چه ایـن شـاخص بـاالتر     و استفاده از آن در بازار غیر رسمي اسد. استدالل مي

دهندگان  گیرندگان در مقابل وام کننده رابطه مبادله به نفع وام باشد، ضمن اینكه تقوید
تواند انگیزه دریافد تسـهیالت از سیسـتم بـانكي و اسـتفاده آن در بازارهـاي       اسد، مي

گیري مطالبات غیرجاري در سیستم بانكي  غیررسمي باشد و به این واسطه احتمال شكل
منبع  را افزایش دهد. منبع محاسبات این متغیر لحاظ نرخ تورم وبگاه مرکز آمار ایران و

محاسبه متوس  نرخ سود تسهیالت اعطایي شبكه بانكي گزارش عملكرد ساالنه منتشره 
 از سوي موسسه آموزش عالي بانكداري ایران اسد.

(: درصد تغییرات تولید ناخـالص داخلـي واقعـي یـك سـال      Gنرخ رشد اقتصادي )
 اقتصادي بانك مرکزي استخراج شده اسد.نسبد به سال قبل اسد که از نماگرهاي 

 

 برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج -4
 آزمون ایستایی متغیرها  -1-4

ها دچـار رگرسـیون کـاذب نشـویم ابتـدا بایـد از        براي اینكه در به دسد آوردن تخمین
هـاي   ایستا یا مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل کرد. چنانچه، متغیرها ایستا باشند تخمین

حاصل، مشكل رگرسیون کاذب را نخواهد داشد. با توجه به این مهم براي اطمینان از 
استفاده شده اسد.  PPFو  LLC ،IPS ،ADFهاي  اره آزمونایستا بودن متغیرها از آم

هـا، تمـام    ( ارائه شده اسـد کـه بـا توجـه بـه نتـایج آن      1ها در جدول ) نتایج این آزمون
متغیرها در هر چهار آزمون در سطح ایستا هستند، یعني فرضیه صفر مبني بر وجود ریشه 

 واحد رد شده اسد. 

                                                                                                                   
هـاي معـامالت    اال جـاره مسـكن در بنگـاه    الرهانـه بـه مـال    در بازار غیر رسمي حداقل نرخ بازده اسمي معادل نرخ تبـدیل مـال   -1

 درصد ساالنه اسد، متعارف اسد. 36تومان که معادل  3تومان  100ملكي اسد که به صورت صدي سه، یعني به ازاي هر 
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  متغیرهای خاص بانکینتایج آزمون ریشه واحه  -(1) جهول

 نام آزمون
نام 
-PP - Fisher Chi متغیر

square 
ADF - Fisher Chi-

square 

Im, Pesaran 
& 

Shin W-stat 

Levin, Lin & 
Chu 

5118/83 

( 0000/0) 

8295/63 

(0029/0) 

50959/2- 

(0060/0) 

11865/7- 

( 0000/0) 
NPL 

7721/59 

( 0077/0) 

6869/59 

(0078/0) 

73917/1- 

(0410/0) 

04524/8- 

(0000/0) 
CAR 

062/111 

(0000/0) 

4075/97 

(0000/0) 

24817/5- 

(0000/0) 

5782/13- 

(0000/0) 
DE 

6455/68 

(0008/0) 

0234/69 

(0008/0) 

02237/3- 

(0013/0) 

8310/15- 

(0000/0) 
 

PL 

 .(اعهاد داخل پرانتز بیانگر احتمال متغیرهای مهل است)محاسبات تحقیق : ماخذ
 

ثیرگذار )ماننـد نـرخ رشـد اقتصـادي( از     تا متغیرهاي کالنبه منظور بررسي ایستایي 
ها( یكسان هستند، حـالتي شـبیه بـه یـك سـري       آنجا که این متغیرها براي تمام مقاطع )بانك

شـود.   هاي ایستایي ویژه متغیرهاي سـري زمـاني اسـتفاده مـي     زماني دارند، بنابراین از آزمون
پـرون اسـتفاده    -فولر تعمیم یافته و فیلیـپس  -هاي دیكي از آماره آزمونبراي این منظور نیز 

( ارائه شده اسد که براساس آن تمامي متغیرها در 2ها در جدول ) شده که نتایج این آزمون
 سطح ایستا هستند.

 
 نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مهل -(2جهول )

 نام متغیر
فولر تعمیم یافته -دیکی پرون-فیلیپس   

 مقهار احتمال آمار  آزمون مقهار احتمال آمار  آزمون

G 1488/3-  068/0  7296/3-  036/0  

EG 1628/3-  067/0  6811/6-  001/0  

EV 8938/2-  093/0  3205/3-  057/0  

 محاسبات تحقیق: ماخذ           
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با توجه به وجود یك وقفه در مدل و ضرورت وجود سـازگاري و عـدم همبسـتگي    
( GMMمعتبر بودن ابزارها براي تخمین مدل از روش گشـتاورهاي تعمـیم یافتـه )   سریالي و 

 استفاده شده اسد.
 

 نتایج و بحث راجع به تخمین مدل  -4-2
( مـنعكس شـده اسـد؛ وقفـه اول     3با توجه به آنچه ارائه شد،نتایج تخمین مدل در جـدول ) 

معنـادار بـر متغیـر وابسـته داشـته      ثیر مثبـد و  تـا  متغیر نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت،
یعني هر چقدر نسبد مطالبات غیرجاري بـه تسـهیالت پرداختـي در سـال قبـل بـاالتر        اسد،

به بیان دیگر، در بررسـي رفتـار سـیكلي و     جاري نیز باال خواهد بود. باشد این نسبد در سال
متغیرهـاي کـالن،    ثیرتـا  ثیرگذار اسـد، امـا در بررسـي   تا اي متغیر وابسته، وقفه اول آن وقفه

( منفي اسد. این به معناي آن اسـد کـه بـا بهبـود وضـعید      Gضریب متغیر رشد اقتصادي )
اقتصاد کالن و افزایش رشد اقتصادي، نسبد مطالبات غیرجاري بـه تسـهیالت پرداختـي در    

یابد. ضریب بـه دسـد آمـده نیـز بـه ایـن معنـا اسـد کـه بـا            سیستم بانكي کشور کاهش مي
رشد اقتصادي، نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت پرداختـي بـه میـزان     واحدي 1افزایش 
 واحد کاهش خواهد یافد. 00124/0

 
 مهل پویا نتایج تخمین -(3)جهول 

 احتمال Zآمار   انحراف استانهارد ضریب متغیر
NPL(-1) 5186/0  019/0  82/26  000/0  

G 00124/0-  0002/0  05/6-  000/0  

EG 009/0  0002/0  72/10  000/0  

EV 000000000382/0  000000000171/0  24/2  025/0  

CAR 078/0-  009/0  67/8-  000/0  

DE 00128/0-  0002/0  96/5-  000/0  

PL 469/0-  263/0  78/1-  074/0  

 ماخذ: محاسبات تحقیق
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در ادامه متغیر شكاف نرخ سود واقعـي در بـازار غیررسـمي از نـرخ بهـره واقعـي در       
بر اساس نتایج تخمین ضریب این متغیر برابـر بـا    بررسي قرار گرفته اسد.بازار رسمي مورد 

واحـد در ایـن متغیـر، نسـبد مطالبـات       1دهـد بـه ازاي افـزایش     اسد کـه نشـان مـي    009/0
واحـد افـزایش خواهـد یافـد و از لحـاظ معنـاداري        009/0غیرجاري به تسهیالت به میـزان  

   درصد معنادار اسد. 99آماري نیز در سطح 
نرخ سود واقعي در بازار غیررسمي از نـرخ بهـره واقعـي    ا توجه به باال بودن شكاف ب

میزان وجه التزام ابالغي به شبكه بانكي از کارایي الزم بـراي جلـوگیري از   در بازار رسمي، 
راند برخوردار نیسد. به همین جهـد ایـن امـر منجـر بـه ایجـاد رانـد حاصـل از دریافـد          

هاي سوداگرایانه بـا   سود و وجه التزام و بكارگیري آن در فعالید هاي پایین تسهیالت با نرخ
هاي با بازدهي بسیار باال به ویژه در بخش خدمات و بازرگاني شده اسد. بر این اساس،  نرخ

دیـه نسـبد   تا خیرتا دهند با تقبل سود و جریمه بسیاري از بدهكاران سیستم بانكي ترجیح مي
رسید معین اقـدام نكننـد، زیـرا کماکـان بـازده حاصـل از       به تسویه تسهیالت دریافتي در سر

هاي پرداخـد سـود و وجـه التـزام اسـد،       بكارگیري تسهیالت دریافتي بسیار بیشتر از هزینه
هاي متعدد براي بخشش جـرایم و اسـتمهال    ضمن اینكه به دلیل خألهاي قانوني و وجود راه

هـدات توسـ  تعـداد قابـل تـوجهي از      دیه به موقـع تع تا تسهیالت بدهكاران بانكي، تمایل به
افزایش این متغیر در اثر اعمال سـرکوب مـالي،   بدهكاران عمده سیستم بانكي وجود ندارد. 

از یك طرف ناشي از کاهش نرخ سود تسهیالت بانكي و از طرف دیگر ناشي از باال بـودن  
اند بیشتر براي گیرد. افزایش این متغیر باعی ایجاد ر نرخ بازده در بازار غیررسمي شكل مي

ژگزینــي و احتمــال بــاالتر عــدم بازگشــد کدریافــد تســهیالت از شــبكه بــانكي بــا انگیــزه 
  تسهیالت پرداختي خواهد شد.
ثیري مثبـد برابـر بـا    تـا  دهند کـه نوسـان نـرخ ارز در مجمـوع     نتایج تخمین نشان مي

سـد. بـه   را بر نسبد مطالبات غیرجاري به تسـهیالت پرداختـي داشـته ا    000000000382/0
بیان دیگر، افزایش نوسانات نرخ ارز باعـی افـزایش نسـبد مطالبـات غیرجـاري در سیسـتم       

درصد معنادار اسـد. افـزایش نوسـان نـرخ ارز و      95بانكي شده اسد. این ضریب در سطح 
شود بخشي از منابع بانكي در قالب تسهیالت بـه   افزایش منافع انتظاري در بازار ارز باعی مي

هـا افـزایش یابـد،     ها سوق داده شوند و متعاقب آن، مطالبات معوق در بانكسمد این بازار
گیرنـدگان قبلـي    زیرا با ایجاد سودهاي مورد انتظار بیشتر در بازار ارز، نخسـد برخـي از وام  
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شوند که به جاي بازپرداخد تسهیالت، آن را براي اهداف سوداگرایانه در بـازار   متقاعد مي
 تـا  کند اند را نیز ترغیب مي یگراني که هنوز تسهیالت دریافد نكردهارز بكار ببندند. دوم، د

هاي انگیزشي مطـرح   از بانك تسهیالت دریافد کنند و وارد بازار ارز شوند. هر دو مكانیزم
تواننـد منجـر بـه افـزایش      ژمنشي شده و مـي گزیني و کژکگیري مشكالت  شده باعی شكل

 مطالبات غیرجاري در نظام بانكي شوند.
هاي انتهایي دوره تحقیس ، نرخ تسعیر نیـز   همچنین با افزایش نرخ ارز به ویژه در سال

گیرندگان را کاهش داده اسـد. بـا    افزایش یافته و این رخداد توانایي بازپرداخد برخي وام
انـد ایـن    گیرندگاني که به قصد واردات، تسهیالت ارزي دریافد کرده افزایش نرخ ارز، وام
قیمـد دریـافتي را در بـازار آزاد     به جـاي واردات، ارزهـاي ارزان   تا ند یافدانگیزه را خواه

بفروشند. در کنار اینها نیز ممكن اسد تسـهیالت ارزي دریافـد شـده بـه جـاي اسـتفاده در       
هاي دیگر اقتصادي به عنوان نمونه در بخش مسكن و یا هر بخشـي   واردات کاالها در بخش

  شد، صرف شود.که سود مورد انتظار آن باالتر با
در اثر افزایش نوسانات نرخ ارز عالوه بر فراهم شدن امكان سوءاسـتفاده تعـدادي از   

مند شدن از آربیتراژ نرخ ارز و بهره به دلیل افزایش شدید نـرخ تسـعیر    سوداگران براي بهره
هــاي بســیار گــزاف تســویه تعهــدات در سررســیدهاي مقــرر، مطالبــات  ارز و تحمیـل هزینــه 

هاي مطرح شـده، بـر رابطـه مثبـد      در مجموع تمامي کانال یز افزایش یافته اسد.غیرجاري ن
 گذارند. نوسان نرخ ارز و مطالبات غیرجاري صحه مي

(، نسـبد سـپرده بـه    CARبعد از متغیرهاي کالن، متغیرهاي نسبد کفایـد سـرمایه )  
انـدازه   دهنـده  ( کـه نشـان  PLکه نماینده کارایي و نسـبد سـهم از تسـهیالت )    (DEهزینه )
ها اسد، به عنوان متغیرهاي خاص بانكي در مدل وارد شدند. براساس نتـایج تخمـین،    بانك

درصد نیز معنـادار   99اسد که در سطح  -078/0ضریب متغیر نسبد کفاید سرمایه برابر با 
توان استدالل کرد که با افزایش نسبد کفایـد سـرمایه، نسـبد تسـهیالت      اسد. بنابراین مي
نتـایج تخمـین مـدل در     یابـد.  تسهیالت پرداختي به طور معنـاداري کـاهش مـي   غیرجاري به 

خصوص رابطه نسبد کفاید سرمایه و نسبد مطالبات غیرجـاري بـا مبـاني تئـوري و نتیجـه      
( سازگار اسد، یعني با افزایش نسبد کفاید سرمایه انتظار 2014تحقیس واسیلیكي ماکري )

 رود ریسك اعتباري کاهش یابد.  مي
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هـا بایـد از سـرمایه کـافي بـراي پوشـش دادن        بانك 1س رهنمودهاي کمیته بازلمطاب
احتمـالي  ها ي خود برخوردار باشـند، زیـرا هرگونـه زیـان      هاي ناشي از فعالید انواع ریسك

اعتماد عمومي آسیب نبیند، به همین دلیل سرمایه کافي در  تا باید توس  سرمایه جذب شده
تـرین معیارهـاي سـنجش     اي برخـوردار بـوده و یكـي از مهـم     از اهمید بسیار ویـژه ها  بانك

هـاي   تواننـد در مقابـل زیـان    ها به اتكاي سرمایه خـود مـي   بانك .اسدسالمد این موسسات 
هـاي اعطـا شـده، شـرای  نامسـاعد بـازار و برخـي تنگناهـاي          ناشي از عـدم بازپرداخـد وام  
 .  عملیاتي ایستادگي کنند

اسد که نشـان از   -00128/0به هزینه نیز برابر با همچنین ضریب متغیر نسبد سپرده 
آن دارد که با افزایش کارایي، نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت نیز کاهش یافته اسـد.  

موجـب  ، کـل  نـه یهز یيکـارا  شیافزا دهد که نشان مي« بد دیریمد» هیفرضتوان  بنابراین مي
ایـن موضـوع بـا    یید کرد. تا سي،هاي مورد برر را براي بانك شود يکاهش مطالبات معوق م

 .( یكسان اسد2013) 2آنا پستووا و میكاییل مامونوونتایج تحقیقات 
دهد کـه ضـریب متغیـر انـدازه بانـك )سـهم از        دسد آخر نیز تخمین مدل نشان مي

درصـد معنـادار اسـد. ایـن      90اسد که در سطح  -469/0تسهیالت براي هر بانك( برابر با 
دهد که با افزایش اندازه بانك میزان نسبد مطالبات غیرجاري به تسـهیالت   ضریب نشان مي

رود میـزان   یابـد، انتظـار مـي    رچه اندازه بانك افزایش مـي کاهش یافته اسد. به بیان دیگر، ه
گیري  تسهیالت بازپرداخد نشده که با شاخص نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت اندازه

آن  کـه بـر اسـاس   « يقـدرت و ثبـات بـازار   » هیفرضـ شده اسد، کاهش یابد. ایـن نتیجـه بـا    
 يگذشته کمتـر  دیسررس التیسهباالتر نسبد ت يبا قدرت بازار يها بانك شود استدالل مي

                                                                                                                   
اسـد. ایجـاد کمیتـه      المللي درگیر نظام بانكي کمیته بـازل  ترین نهاد بین فعال( Basel Committeeکمیته بازل ) - 1

هـاي   هاي نظارت بانكي و از جمله ارائه رهنمود و توصـیه  بازل در پاسخ به یك ضرورت جهاني براي همكاري در زمینه

هاي نظارتي بانكي در کشورهاي عضو و دیگر کشـورهاي   همگرایي در استفاده از استانداردها و شیوهنظارتي و ترغیب 

این کمیته یكـي از چهـار کمیتـه     اسد. ها و حفظ استمرار آن مؤثر بوده مین سالمد و ایمني بانكاغیر عضو به منظور ت

گان ارشـد بانـك مرکـزي و تعـدادي از     کـه مرکـب از نماینـد    1974المللـي اسـد کـه در سـال      اصلي بانك تسویه بین

المللـي   هـر سـه مـاه یـك بـار توسـ  بانـك تسـویه بـین          وعضو دارد  13هم اکنون  بوده وکشورهاي عمده صنعتي دنیا 

(SIB به عنوان دبیرخانه دائمي در شهر بازل تشكیل )هـا   . نام اصلي کمیتـه، کمیتـه نظـارت بـر مـدیرید بانـك      شود مي

 اسد.  وفل معرزاسد که به کمیته با

2. Anna Pestova and Mikhail Mamonov 
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، همراستا اسد. به عبارت بهتر، افزایش اندازه بانك از طریس افزایش بـازده نسـبد بـه    دارند
مقیاس منجر به بهبود کیفید پورتفـوي تسـهیالت و نهایـد کـاهش ریسـك اعتبـاري شـده        

آنـا پسـتوا و میكائیـل    مطالعـات تجربـي   ایـن متغیـر بـا     بـا  در رابطـه  نتایج تخمین مدل اسد.
، اسـد  مشابه (1395)یي رزایماسماعیل و  يمحمدتیمور ، یيختا( و محمود 2013مامونوو )

 ( مغایر اسد.1390الدین مكیان، نادر مهرگان و رضا محبي ) سید نظام اما با نتایج تحقیس

 

 های سیاستی گیری و توصیه نتیجه -5
ثیر مثبد وقفه اول متغیر وابسته بر افزایش مطالبات غیرجاري، این نتیجه حاصـل  تا با توجه به
ریزي براي اخذ نتـایج   شود که وصول مطالبات یك کار زمانبر اسد، از این رو در برنامه مي

زمان اسد. با توجـه بـه رابطـه منفـي و معنـادار نـرخ       نیاز به مناسب حداقل بیش از یك سال 
رود بـا بهبـود وضـعید اقتصـادي کشـور و افـزایش        ابسته، انتظار ميرشد اقتصادي و متغیر و

رشد اقتصادي نسبد مطالبات غیرجـاري بـه تسـهیالت پرداختـي کـاهش یافتـه و بـه سـمد         
تـر   المللي حرکد کند و اعمال هرگونه سیاستي که منجر بـه نزدیـك   هاي متعارف بین نسبد

بــازار رســمي شــود، امكــان  شــدن نــرخ ســود واقعــي بــازار غیررســمي و نــرخ بهــره واقعــي
دهـد   جویي و سوءاستفاده از خألهاي قانوني در زمینه مطالبات غیرجاري را کاهش مي راند

 شود.   و منجر به بهبود ریسك اعتباري و کاهش مطالبات غیرجاري در سیستم بانكي مي
گیري مطالبات  ثیر نوسانات نرخ ارز در افزایش ریسك اعتباري و شكلتا با توجه به

رجاري، الزم اسد بانك مرکزي با اتخاذ سیاسد تك نرخي ارز ضمن کاهش نوسـانات  غی
ها و ابزارهاي پوشش ریسك نرخ ارز بـراي پیشـگیري    و تثبید نرخ ارز، نسبد به ایجاد نهاد

 از تكرار آشفتگي در بازار ارز و اعمال مدیرید ریسك در این رابطه اقدام کند.
د سرمایه و نسبد مطالبات غیرجاري به تسـهیالت  رابطه منفي نسبد کفایبا توجه به 
هاي کشـور در مقایسـه بـا اسـتانداردهاي      پایین بودن نسبد کفاید سرمایه بانكپرداختي و 

هـا بـراي افـزایش     الزم اسد صاحبان سهام نسبد به افزایش نقدي سرمایه بانـك  ،المللي بین
 تمـالي اقـدام کننـد.   هـاي اح  بیناشـي از آسـ   يهـا  دهـي و مـدیرید ریسـك    تسـهیالت توان 

همچنین با توجه به نتایج تحقیس، بخشـي از علـد بـاال بـودن نسـبد مطالبـات غیرجـاري بـه         
هـا وابسـته اسـد. از ایـن رو بـا افـزایش کـارایي مـدیرید          ضعف در کیفید مدیرید بانك

رود نسبد مطالبات غیرجاري به تسهیالت پرداختي کاهش یابد. تحقس ایـن   هزینه، انتظار مي
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اي در سیستم بانكي و لحاظ کردن شاخص  تلزم بكارگیري مدیران متخصص و حرفهامر مس
 هاي کشور اسد. کارایي هزینه در ارزیابي عملكرد مدیران بانك

کـاهش ریسـك    عـالوه بـر  افـزایش سـهم بـازاري تسـهیالت پرداختـي      از آنجا کـه  
 31با توجه بـه تعـداد   شود  شود، پیشنهاد مي ها مي بانك يتوان رقابتمنجر به افزایش اعتباري 

حدود زیادي مشابه نسبد بـه ادغـام    تا هاي هاي مختلف و مامورید بانك در کشور با اندازه
تعدادي از آنها و بازنگري در موضوع فعالید آنها براي تحد پوشش قرار دادن تمام مناطس 

در ضمن افزایش ثبـات و قـدرت بـازاري و     تا هاي اقتصادي کشور اقدام جغرافیایي و بخش
نتیجه فراهم شدن امكانات بهتـر بـراي مـدیرید ریسـك، نسـبد بـه برخـورداري جامعـه از         

 عدالد در دستیابي به خدمات بانكي یكسان اقدام شود.
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بنـدي اعتبـاري    یافته براي رتبـه  معرفي یك روش ویكور توسعه» ،(1391)اختیاري، مصطفي 
، سـال نهـم ،   پژوهشي مطالعات مدیرید صـنعتي  -فصلنامه علمي، «ها مشتریان بانك

 .161-179، صص 25شماره 
اداره  29/11/1382 ریختـا  1966/ بخشـنامه شـماره مـب     نامه کفاید سرمایه، موضـوع  آیین

 ا.ا.ج مطالعات و مقررات بانك مرکزي 
هـاي اجتمـاعي    بـرآورد هزینـه  »(، 1394نـژاد و محمـد نـوري )    پناهي، حسین؛ محمد امیـدي 
ــك  ــازاري بان ــدرت ب ــران   ق ــداري ای ــتم بانك ــا در سیس ــژوهش ، «ه ــلنامه پ ــا و  فص ه

 .7-24، صص 72، سال بیسد و سوم، شماره هاي اقتصادي سیاسد
مین تـا  توسـعه نظـام  نظام جامع سنجش اعتبار، راهكار عملیـاتي در  » ،(1388جلیلي، محمد )

مـالي  مین تـا  اولین کنفرانس بین المللي توسعه نظام. مجموعه مقاالت «مالي کشورها
 . 1مرکز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شریف، جلد   :، تهراندر ایران
هـاي کـالن    بررسـي اثـر شـاخص   »، (1390)نوربخش و ایمان  زواریان ؛ زهراحیدري، هادي

، سال یـازدهم ،  هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش، «ها اقتصادي بر مطالبات معوق بانك
 .191-219شماره اول، صص 

 2823 /سسات اعتباري پیوسد بخشنامه شـماره مـب   مو هاي بندي دارایي دستورالعمل طبقه 
 ا .ا .بانك مرکزي ج  5/12/1385 ریختا

هـاي دچـار ورشكسـتگي     ارزیابي عملكرد بانـك »، (1389)مرادیان هاجر شكروي، سمیه و 
 .198-207، صص  1389، بهار 21، شماره راهبرد یاس، «طي بحران مالي جهاني

هاي سـاختار کـارا    اعتبار نظریه»(، 1393زادگان ) صدرایي جواهري، احمد و معصومه هادي
، هاي اقتصادي ها و سیاسد فصلنامه پژوهش، «و قدرت بازاري در صنعد داروسازي

 . 25-48، صص 69سال بیسد و دوم ، شماره

پارسـایان،  ، ترجمه علي جهانخاني و علي پول، ارز و بانكداري(، 1386مشكین ، فردریك )
 تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمد(.
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http://www.civilica.com/Papers-IRFINANCE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 -)بنگـاه ي ا ترازنامـه  یكردبر رو یليتحل» ،(1389) رنجبر یانصابر یدمحمود و سودهسي، علو
، 3، شـماره  فصـلنامه پـول و اقتصـاد    ،«هـا  بانـك  یرجـاري مطالبات غ یجادبانك( در ا
 .116-156صص 
ثر بر مطالبات معـوق در صـنعد   مو تبیین عوامل»، (1390)آبادي  نوش و لیال کردبچه، حمید
،  49، ســال شــانزدهم ، شــماره ایــران هــاي اقتصــادي  فصــلنامه پــژوهش، «بانكــداري
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