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تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانکها ست که بانکها با چرخاندن مستمر جریان تسههیتت  -سهرره -
تسهیتت این وظیفه مهم را انجام میههند .مطالبات غیرجاری ،به هلیل قفهل کهرهن تسههیتت بانهکهها هر
فرایندی خارج از این چرخه ،عمتً بخشی از هاراییهای بانکها را از مدیریت اعتباری آنها خارج میکند
و توان اعتبارههی آنها را کاهش میههد .عوامل متعدهی بر مطالبات غیرجاری بانکها تأثیرگذارند که از
مهمترین آنها میتوان به متغیرهای کتن اقتصاهی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای هرونبانکی مانند رشد
هاراییها و رشد تسهیتت اشار کره .بر این اساس پژوهش حاضر با استفاه از هاه های ماهانه شبکه بهانکی
ایران هر سالهای  1394- 1386به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری هر شبکه بهانکی

ایران میپرهازه .هر این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاه از مدل فیلتر هوهریک  -پرسکات و مدلهای
واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شد و سرس با استفاه از مدل اقتصاهسنجی الگوی خوهتوضهیحبهرهاری
( )VARبه سنجش اثر نوسانات نرخ ارز ،تورم و هیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری میپرهازه .نتایج پهژوهش

حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز ،تأثیری بر مطالبات غیرجاری نداشته اما تورم تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :فیلتر هوهریک  -پرسکات ،سررسید گذشته ،معوق ،مشکوکالوصول.
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 .1مقدمه

می کشند؛ در سلسله عملیات بانک ،چنانچه بانکها بتوانند منابع جمعآوریشده را به نحوی مطلوب
به دریافتکنندگان تسهیالت اعطا کنند  ،عالوه بر کمک به رشد و توسعه اقتصادی ،موجب برگشت
صحیح منابع ،سوددهی و موفقیت خویش خواهند شد .بانکها با توجه بهه ماهیهت فعالیهت خهود در
معرض انواع ریسکها قرار دارند که بخشی از آنها دالیه خهرد داشهته و بخشهی دیگهر بهه شهرایط
اقتصاد کالن بازمیگردد .شوک ههای اقتصهاد کهالن مهیتواننهد از طریه تهأییر بهر کیفیهت اعتبهاری
پورتفوی وام به ترازنامه بانکها انتقال یابند .کاهش شدید پرتفوی وامها گهاهی مهیتوانهد منجهر بهه
زیانهای بزرگ برای بانهکهها و آغهاز بحهران بانکهداری شهود (راینههارت و روگهو .)2010 ،،در
سالهای اخیر افزایش رشد مطالبات غیرجاری و مشکالت مترتب بر آن سهبب شهده اسهت بهه دلیه
عدم بازگشت روان منابع بانکها ،ریسک آنها افزایشیافته و درنتیجه سهوددهی محهدود شهود و از
سوی دیگر وصول این مطالبات هزینه گزافی را متوجه بانک کند.
آمارها حاکی از آن است که در سالهای اخیهر مطالبهات غیرجهاری رشهد زیهادی داشهته اسهت
(شک .)1
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شکل  .1حجم مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول (ارقام به میلیاره ریال)

نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی در شبکه بانکی ،میزان ریسک بانکها در اعطهای
تسهیالت را سنجیده و یکی از معیارهای سهنجش سهالمت بانهک اسهت .شهک ( )2نسهبت مطالبهات
غیرجاری به ک تسهیالت را نشان میدهد ،هرچه این رقم کاهش یابد ،منجر به کارایی هر چه بیشتر
بانکها در تأمین منابع مالی تولید کشور خواهد شد و افزایش آن هشداری برای شبکه بهانکی اسهت
و میتواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تأییر بد گذاشته و چرخه تولید را مخت کند .این نسهبت در
شبکه بانکی ایران روندی صعودی داشته و نسبت به استاندارد بینالمللی مقدار بزرگی است .چراکهه
این نسبت در اکثر بانکهای معتبر دنیا بین  2تا  5درصد است و معوقات بیش از  5درصد تسههیالت
بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب میشهود .حهال اینکهه در حهال حارهر بهرای اقتصهاد بهانکی
کشور تقریباً  3تا  4برابر آن بوده و شبکه بانکی در مرحله ریسکپذیری باالیی قرار دارد.
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نسبت مطالبات سررسیدگذشته

شکل  .2نسبت مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول (هرصد)

مطالبات غیرجاری بها توجهه بهه مشهکالتی کهه بهرای اقتصهاد داشهته بهه یکهی از بهزرگتهرین و
اصلیترین معضالت شبکه بانکی تبدی شده است .درواقع وجود عواملی نظیر بییباتیههای اقتصهاد
کالن ،افزایش بیرویه وامدهی ،دخالت سنگین دولتهها و نبهود کنتهرل بهر وامدههیههای رابطههای،
افزایش بدهیهای بانکها همراه با نبود تطاب ارزی و سررسید باال را مهیتهوان از مههمتهرین دالیه
پیدایش معوقات برشمرد .برخی از این عوام  ،فاکتورهای بیرونی و متغیرهای کهالن اقتصهادی نظیهر
نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،تغییر نرخ ارز و بحرانهای مهالی اسهت و عوامه دیگهر
متغیرهای مربوط به ماهیت وام ،نظیر نرخ بهره ،میزان و کیفیت ویای دریافتی ،پوششههای بیمههای،
کیفیت رفتهاری و اعتبهاری مشهتری و  ...اسهت .بههعهالوه از کیفیهت اعتبارسهنجی ،حجهم تسههیالت
اعطایی ،تغییر در داراییها و سرمایه ،کیفیت مدیریت و عملکرد مهدیران و انهدازه بانهک در سیسهتم
بانکی نیز میتوان به عنوان سایر عوام ایرگذار بر مطالبات غیرجهاری یهاد کهرد (ابوالحسهنی:1389 ،
 .)5هد ،پژوهش حارر تأییر تکانههای متغیرهای اقتصاد کالن (نرخ تهورم و نوسهانات نهرخ ارز) و
متغیرهای درون بانکی (رشد تسهیالت ،رشد دارایی) بر رشد مطالبات غیرجاری است.
 .2عوامل تأثیرگذار بر مطالبات غیرجاری
جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری نسبت به وصول مطالبات از اهمیت بیشتری برخوردار است؛
زیرا بارها تالشهای زیادی برای وصول مطالبات انجام شده اما ورودی مطالبات بیشتر از وصولی آن
شده؛ درنتیجه تالشها بییمر شده است .در این قسمت به عل بروز مطالبات خواهیم پرداخت.
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 1-2هسته اول شرایط اقتصاهی

نرخ ارز و سطح اشتغال مشخ

میشود .اکثر مبانی نظری به توریح رابطهه شهرایط اقتصهاد کهالن و

مطالبات غیرجاری در مدلهای سیک تجاری باز میپردازد .این مدلها بها تأکیهد بهر نقهش عملکهرد
واسطههای مالی در یبات تجاری یک زمینه خوب را برای مدلسهازی عوامه تعیهینکننهده مطالبهات
بانکی فراهم کرده اسهت (فیشهر1933 ،؛ مینسهکی1986 ،؛ کیوتهاکی و مهور1977 ،؛ گرینهاکوولو ،
.)2009
بر اسا

این چارچوب ،مطالبات غیرجاری بانهکهها رفتهار سهیکلی دارنهد .بهه گونههای کهه در

دوران رون  ،کاهش و در دوران رکود ،افزایش مهییابهد .در مرحلهه رونه بها افهزایش تولیهد ملهی،
خانوارها و بنگاهها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخهت دیهون و تعههدات
خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات غیرجهاری محهدود اسهت (رینالهدی و سهانچیس آرالنهو،
 ،)2006اما همانگونه که کافمن نشان داده است در اف زمانی طوالنیتر چنین رابطهای رعیف شده
و به تدریج در جهت معکو

عم میکنهد .بها تهداوم رونه اقتصهادی و شهتاب رشهد تولیهد ملهی،

بانکها به سبب برخورداری از شرایط خوب ترازنامه ،خوشبینی نسهبت بهه آینهده و همچنهین فشهار
رقابت بین بانکی ،استانداردهای پرداخت اعتبار را سه گرفته ،غربالگری رعیفتری را انجهام داده
و به سمت پرداخت اعتبارات به وامگیرندگان کمکیفیتتر میروند .پهس هنگهامیکهه رکهود آغهاز
میشود حجهم اعتبهارات معهو بههسهرعت افهزایش مهییابهد .نهاتوانی وامگیرنهدگان کهمکیفیهت در
بازپرداخههت دیههون در شههرایط رکههودی ناش هی از سههقوط ارزش سهههام و کههاهش ارزش وییقههههههای
وامگیرندگان در نزد شبکه بانکی است .در دوران رکود ،کاهش ارزش وییقهها که در برخی مهوارد
باعث تنزل ارزش آنها به پایینتر از ارزش وامهای دریافتی میشهود ،افهزایش تمایه وامگیرنهدگان
برای اجتناب از بازپرداخت وامها را به دنبال دارد .افزون بر این ،در شرایط رکهودی ،انقبهاض حجهم
اعتبارات پرداختی بانکها به سبب ریسک گریزتر شدن آنها مزید بهر علهت شهده و نهاتوانی بیشهتر
وام گیرندگان را در بازپرداخت وام ها به دنبال دارد .این نهاتوانی بههویهژه بهرای کسهانی کهه وامههای
دریافتی خود را به سرمایهگذاریهای بلندمدت اختصاص داده و برای بازپرداخت اص و فرع وامها
خود نیاز به دریافت مجدد وام دارند ،بیشتر خواهد بود (لورنز .)1995 ،نظریه دیگهر مبنهی بهر ارتبهاط
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بین چرخه های اقتصادی و عملکرد بخش بانکی مربوط به کهری 1998 ،اسهت .وی معتقهد اسهت در
یک اقتصاد در حال رون  ،درآمد خانوار ها و بنگاهها بهبود یافتهه و توانهایی آنهان بهرای بازپرداخهت
وامدهی خود را افزایش میدهند؛ تا جایی که تمای دارند به مشتریان با کیفیهت اعتبهاری پهایین ههم
وام دهند .با این حال ،گسترش اعطای اعتبار به وام گیرندگان با درجه اعتباری پایینتهر ،هنگهامیکهه
رکود فرامیرسد و قیمت داراییها افت میکند ،بهه طهور اجتنهابناپهذیری باعهث افهزایش مطالبهات
غیرجاری بانکها میشود.
افزون بر مدل های سیک تجاری ،همچنین نظریه شتابدهنده مالی که برنانهک و گرتلهر1989،؛
برنانک و گیلچریست 1999 ،و کیوتاکی و مور  ،1997به آن پرداختهاند .این نظریه کهه یکهی دیگهر
از مهمترین مبانی نظری برای توریح نقش عوام اقتصاد کالن بر مطالبهات غیرجهاری اسهت ،نقهش
متقاب بازارهای مالی و اقتصاد واقعی بر یکهدیگر را تبیهین مهیکنهد .ایهن ایهرات از طریه یهک دور
بازخوردی به وخامت هر دو میانجامد .بر مبنای این نظریهه ،رکهود اقتصهادی باعهث افهزایش حجهم
وام های معو شده و افزایش حجم مطالبات غیرجاری به ورشکستگی نهادهای مالی ،سهقوط ارزش
سهام و بازارهای مالی میانجامد .سقوط نهادها و بازارهای مالی ،تعم رکود را به دنبال دارد .چنهین
فرایندی باعث سرعت فزاینده گسترش مطالبات غیرجاری و ورشکسهتگی بانهکهها و تعمیه رکهود
اقتصادی میشود.
از دیگر عوام اقتصادی مرتبط با مطالبات ،پایینتر بودن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم است کهه
موجب میشود وام گیرندگان نسبت به بازپرداخت وامها تمایلی نشان ندهنهد؛ زیهرا وامگیرنهدگان بها
محاسبه های ساده به این نتیجه دست مییابند که اگهر اقسهاط خهود را بها تهأخیر و حتهی بها پرداخهت
جریمههای مربوطه بوردازند ،باز هم سود کردهاند؛ زیرا با توجه به نرخ تورم باال ،ارزش افهزوده پهول
آنها در بازار بیشتر از جریمههای تأخیر اقساط اسهت (کها می .)1390 ،دلیه دیگهر ایهن اسهت کهه
افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه ،درآمد واقعی وامگیرنهدگان کهاهش
یافته و قدرت بازپرداخت بدهیها نیز بهه طبهع آن در بلندمهدت کهاهش مهییابهد و موجهب افهزایش
مطالبات معو بانکها میشود و باال بودن سود فعالیتهای داللی بهویژه در بخش مسکن نیهز مزیهد
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بر علت شده و انگیزه بازپرداخت اص و فرع تسهیالت را بهشدت کاهش داده است (جیه و خهان،
2010؛ کردبچه و پردل نوش آبادی.)1390 ،
میکند که نرخ بیکاری روی جریان پول نقد خانوارها ایهر منفهی دارد و منجهر بهه افهزایش بهدهیهها
میشود و بنابراین افراد را در بازپرداخت وامها به تعل وا میدارد و درنتیجه احتمال افزایش مطالبات
غیرجاری بانکها باال میرود .از منظر بنگاه ها اینگونه مطرح میشود که افزایش نرخ بیکاری منجر
به کاهش تقارای مؤیر شده که کهاهش تولیهد را بهه دنبهال دارد و بنهابراین کهاهش تولیهد ،کهاهش
درآمدها و توانایی افراد در بازپرداخت بدهیها را به دنبال دارد.
 .2-2هسته هوم عوامل غیر کتن
 .1- 2-2عوامل هرون سازمانی

عواملی هستند کهه ناشهی از کهارکرد و فعالیهتههای درون بانهک بهوده و نتیجهه تصهمیمگیهریهها و
اقدامهای مدیریت بانک است .این دسته از عوام تا حدودی میتوانند کنترلپذیر باشند و مهدیریت
میتواند بها اتخها سیاسهتههای مناسهبتهر و همچنهین نظهارت و کنتهرل مهؤیرتر از میهزان مطالبهات
غیرجاری بکاهد .این عوام عبارتند از:
 −رعایت بهداشت اعتباری
به موجب ماده  1از آییننامه فص  3قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ،اعطای تسههیالت توسهط
بانکها باید به نحوی انجام شود که بر اسا

بررسیها و پیشبینیههای بههعمه آمهده اصه و سهود

مورد انتظار بانک در مدت تعیینشده قاب برگشت باشد .بنابراین برگشت اص و سود تسهیالت و به
عبارتی وصول مطالبات بانک ،تکلیهف قهانونی و و یفهه اعطاکننهدگان تسههیالت اسهت؛ ایهن اصه
اهمیت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی را مشخ

میکنهد .پاسه بهه دو سهؤال اصهلی دیگهر

پژوهش که عبارتند از چه عواملی در اعتبارسنجی مشتریان حقوقی مویرند؟ و همچنهین چهه عهواملی
در اعتبارسنجی مشتریان حقیقی مؤیرند؟ پاس داده میشود کهه در قسهمت پیشهنهادها شهاخ
اعتبارسنجی تشریح میشود.
 −نظارت بر مصر ،و بازگشت تسهیالت اعطایی
 −رعایت الزامات و راهکارهای اجرایی

ههای
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کلیه مسئوالن شعب و مناط تکلیف به وصول مطالبات ایجادی از ناحیه خود و مسئوالن قبه از
خود را همانند دیگر و ایف محوله به عهده دارند؛ زیرا مطالبات مربوط به بانک است و نهه شهخ
 −پیگیری مستمر مطالبات سررسید گذشته و معو از طری مراجعه حضهوری و پیگیهری تلفنهی و
ارسال اخطاریههای الزم.
 −انتقال بهموقع تسهیالت به سرفص های مطالباتی بها ههد ،انجهام پیگیهریههای الزم و اقهدامات
بهموقع در جهت تسریع در برگشت منابع بانک.
 −عدم اعطای تسهیالت صوری و جایگزین برای تسهویه مطالبهات در جههت جلهوگیری از انتقهال
حجم بیشتری از مطالبات به آینده بدون در نظر گرفتن ورعیت واقعی مشتری.
وصول مطالبات همواره امری سخت و مشک است؛ بنهابراین رؤسها بایهد بها حوصهله و ابتکهار و
بهرهمندی از فن و روشهای مذاکره در این خصوص اقدام کنند.
هر پرونده نیاز به راهکهار متناسهب بها نهوع فعالیهت و شهرایط جهانبی آن دارد کهه ایهن مورهوع
میتواند در جلسات کمیته وصول مطالبات مهورد بررسهی قهرار گیهرد و بهر اسها

واقعیهات تصهمیم

گرفته شود.
 −ویای
ویای باید سه البیع باشد ،ارزیابی امالک به واقعیت روز نزدیک بوده و در گزارش ارزیابی حهدود
و یغور امالک معرفیشده ،به صورت کام آورده شده باشد ،اسهتفاده از عنهاوین کلهی مهثالً اعهالم
سفته معتبر خودداری شده و در این خصوص مشخ

شود سفته با هرنویسهی چهه کسهی و تها چهه

میزان اخذ میشود ،الزم به کر است در اخذ ویای از جانب وکی حتماً به حدود اختیارات وکی و
مدت اعتبار وکالتنامه وی دقت شود ،به رامنین و متعهدان آگاهی الزم مبنی بر مسئولیت تضهامنی
آنان در مورد خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهدات داده شود.
 .2- 2-2عوامل برون سازمانی

عواملی هستند کهه تقریبهاً از کنتهرل بانهک و مهدیریت آن خهار بهوده و ناشهی از محهیط بیرونهی و
تأییرات آن بر روند اجرای تصمیمات بانک و همچنین سیاستهای دولت اسهت .ایهن دسهته عوامه
کنترل ناپذیر هستند.
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 .3- 2-2عوامل مصلحتی

عواملی هستند که هرچند مشابه عوام درونی و کنترلپذیر بوده اما بانک تا حدودی میتواند آنهها
پذیرش آن است .این عوام نیز موانع و مشکالتی بر سر راه پیگیری و وصول مطالبات بانهک ایجهاد
میکنند.
 .3مروری بر پیشینه پژوهش
 .1-3مطالعات خارجی

گوین و هازمن )1996( 1عوام مؤیر اقتصاد کالن در بحران بانکی برای امریکهای التهین را در دههه
 1990مشخ

کردهاند .طب یافتههای آنان ،نرخ بهره داخلی ،تهورم انتظهاری ،رشهد تولیهد ناخهال

داخلی ،درآمد داخلی ،تراز بازرگانی ،رشد تسهیالت بانکی ،رژیم نهرخ ارز در میهان سهایر متغیرهها،
دارای بیشترین محدودیت بر روی توانایی اعطای وام هستند .در شهرایط حهدی ،بهدتر شهدن عوامه
اقتصاد کالن ،معموالً پیشگام بحرانهای بانکی است.
هوگارت ،سورنس و زیچینو ( )2005از روش خودرگرسیونبرداری بهرای انجهام آزمهون تهنش
برای بانکها ی انگلستان طی سالهای  2004-1998استفاده کرده و پویاییهای بین نسهبت مطالبهات
سوخت شده به وامها و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن را ارزیابی کهردهانهد .آنهها یهک رابطهه
منفی و معنیدار بین تغییرات در شکا ،محصول و شاخ

تنش مالی پیدا کهرده و دریافتنهد کهه بهه

دنبال افزایش در تورم و نرخهای بهره اسمی ،مطالبات سوخت شده افزایش مییابد.
بابوچک و جانکهار )2005( 2بها اسهتفاده از یهک مهدل خودرگرسهیونبهرداری غیرمقیهد ،شهام
مجموعهای از متغیره ای اقتصاد کالن ،روند توسعه اقتصاد کشور چک و کهارکرد کانهال اعتبهار آن
در یازده سال ماقب را بررسی کهرده و بهر ایهن اسها  ،مهدارکی دال بهر رابطهه مثبهت بهین مطالبهات
غیرجاری و نرخ های بیکاری و تورم در بخش بانکداری کشور چک را به دست آوردند.
خمرا و پاشا ( )2009با استفاده از مدل ایرات یابت با به کار بردن دادههای شش بانک تجاری
و مدل پن دیتا در کشور گویان طی دوره  ،2004-1994عالوه بهر عوامه خهاص بانهک ،متغیرههای
1. Gavin and Hausmann
2. Baboucek and Jancar
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کالنی مث رشد حقیقی تولید ،تورم و نرخ ارز مهؤیر حقیقهی را در مهدل خهود وارد کردنهد .تحلیه
همبستگی آنها نشان داد که رشد اقتصادی و رشد مطالبات غیرجاری رابطه منفی داشته و بهرخال،
تسهیالت وجود دارد.
دش و کبرا ( )2010برای تعیین عل ایجاد مطالبات غیرجاری در هندوستان با اسهتفاده از تحلیه
رگرسیون پان  ،طی دوره  2009-1988در کنار عوام خاص بانهک ،از رشهد حقیقهی تولیهد ،تهورم
ساالنه ،نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی مؤیر به عنوان متغیرههای کهالن در مطالعهه خهود اسهتفاده
کردند .آنها یک رابطه منفی قوی بین رشهد اقتصهادی حقیقهی و مطالبهات غیرجهاری پیهدا کردنهد،
رمن آنکه دریافتند رابطه بین مطالبات غیرجاری و نرخ بهره رعیف است .نتایج رگرسیون با ایهرات
یابت آنها نشان داد که رشد تولید ناخال

داخلی ،با ایهن مطالبهات رابطهه منفهی دارد .همچنهین در

مطالعه آنها در مورد رابطه بین تهورم و مطالبهات غیرجهاری گهاهی نتهایج متناقضهی بهه دسهت آمهد.
همچنین بنابر نتایج آنها ،نرخ ارز مؤیر حقیقی یک رابطه مثبت قوی با این مطالبهات داشهته و نکهول
وام برای بانکهایی که نرخ بهره حقیقی خود را افزایش دادند ،بیشتر اتفا افتاده است.
اسوینوزا و پراساد ( )2010بها اسهتفاده از روش پانه پویها روی دادهههای سهیزده سهاله طهی دوره
 2008-1995متعل به نمونهای از  80بانک کشهورهای عضهو سهازمان همکهاری خلهیجفهار

نشهان

دادند که ورع مطالبات غیرجاری در کشورهای حوزه خلیجفار  ،با کنهد شهدن رشهد اقتصهادی و
افزایش نرخهای بهره بدتر شده است.
کاسترو ( )2013با استفاده از دادههای فصلی کشورهای یونهان ،پرتغهال ،ایرلنهد ،ایتالیها و اسهوانیا
طی دوره  1997تا  2011دریافت که با افزایش رشد تولید ناخال

داخلهی ،شهاخ

قیمهت سههام و

قیمت مسکن ،ریسک اعتباری کاهش یافته و هنگامیکه نرخ بیکاری ،نرخ ارز حقیقهی و نهرخ بههره
افزایش مییابد ،ریسک اعتباری نیز افزایش مییابد.
ریزوی و شهریارخان ( ) 2015در تحقیقهی بهه بررسهی ایهر نهرخ تهورم روی مطالبهات غیرجهاری
بانکهای پاکستان طی دوره  2011-2002پرداختهاند .آنها با استفاده از رگرسیون چهارگانه 1به این
نتیجه رسیدند که نرخ تورم ایر مثبت معناداری روی مطالبات غیرجاری بانکها دارد.
1. Quardratic
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شیفنی )2015( 1به بررسی عوام اقتصاد کالن روی مطالبات غیرجهاری طهی دوره 2014-2001
در نامبیا پرداخته است .وی با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ،گرانجر و پیشبینی خطای واریانس
و نههرخ تههورم) روی مطالبههات غیرجههاری تأییرگذارنههد درحههالیکههه در کوتههاهمههدت تنههها نههرخ ارز و
وقفههای تولید ناخال

داخلی ایر دارند.

 .2-3مطالعات هاخلی

هاشمی نودهی ( )1377به بررسی عل ایجاد مطالبات معهو و سررسهید گذشهته بانهک مسهکن طهی
دوره  1376-1365با استفاده از همبستگی و رگرسیون خطی پرداخته است .در ایهن تحقیه مهواردی
همچون درسهت عمه نکهردن بانهکهها در اعطهای تسههیالت بهه متقارهیان ،عهدم بررسهی صهحیح
صالحیت متقاریان ،عدم نظارت بر تسهیالت اعطایی و برخی فاکتورهای اقتصادی نظیر ،تورم ،نرخ
بهره بازار و ...را به عنوان عوام افزایش نسبت مطالبات غیرجاری ارزیابی کرده و فرریههای توسعه
سیستم اجرایهی بانهک مسهکن متناسهب بها توسهعه شهبکه آن نبهوده اسهت .درنتیجهه نسهبت مطالبهات
غیرجاری افزایش یافته است؛ و اینکه واقعیتهای اقتصادی جامعه ،نظیر تورم و نرخ بههره بهازار کهه
منجر به تأخیر در پرداختهای مشتریان به بانک شده را مورد آزمون قرار داده و ایبات کرده است.
همتی و محبینژاد ( )1388با استفاده از یک الگوی دادهههای تهابلویی ،ایهر متغیرههایی همچهون
سطح و رشد تولید ناخال

داخلی ،تهورم ،رشهد تسههیالت و واردات را بهر متغیهر ریسهک اعتبهاری

بانکها ی دولتی طی دوره  1385-1378مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجهه رسهیدند کهه سهطح
تولید ناخال

داخلی و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانکهها رابطهه منفهی داشهته و رشهد اقتصهادی،

میزان واردات ،ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیالت با ریسک اعتباری بانکها رابطه مثبت
دارند.
حیدری و همکاران ( )1389در پژوهشی به بررسی ایر شاخ

های کالن اقتصادی بهر مطالبهات

معو بانکها در دوره زمانی  1379الی  1387با استفاده از مدلهای  ARDLو  VARپرداختههانهد و
به منظور ایر واکنش مطالبات معو به شوک های اقتصادی ،از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانسها

1. Sheefeni
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به عنوان ابزاری برای تحلی استر

تست استفاده کردهاند .نتهایج تخمهین آنهها نشهان داد کهه تهأییر

شوک متغیرهای اقتصادی که از اجزاء سیاستهای پهولی و مهالی نظیهر تهورم ،رشهد تولیهد ناخهال
مطالبات معو سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کالن اقتصادی را داشته است.
نادری نورعینی ( )1390با استفاده از دادهههای پانه مربهوط بهه نمونههای از  15بانهک و مؤسسهه
اعتباری طی سالهای  1382تا  ، 1388به این نتیجه رسید که نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تهورم ،شهاخ
قیمت سهام و نرخ ارز بر دو شاخ

اعتباری بانکها (نسبت خایر مطالبهات مشهکوکالوصهول بهه

ک تسهیالت و نسبت مطالبات غیرجاری به ک تسهیالت) ایر مثبت معنیدار دارند.
کردبچه و پردل نوش آبادی ( )1390در پژوهشی به تبیهین عوامه مهؤیر بهر مطالبهات معهو در
بانکداری ایران که شام عوام خاص بانکی و عوام اقتصادی است ،پرداختند .در این پهژوهش از
یک مدل پان پویا برای یک نمونهه شهام  12بانهک کشهور در طهول دوره زمهانی  1381الهی 1387
استفاده کردهاند و به این نتیجه رسیدند که کارایی عملیاتی ،رفتار احتیاطی و نهوع مالکیهت بانهکهها
متغیرهای تعیینکننده و معنادار در تورهیح رفتهار مطالبهات معهو در شهبکه بهانکی ایهران هسهتند؛ و
همچنین نتایج تخمین آنها نشان داد که ماندگاری معناداری در رفتار مطالبات معهو وجهود دارد و
رشد آن تحت تأییر رشد دورههای قب است.
عههادلی نی هک ( )1392در پژوهشههی بههه تههأییر نوسههانات متغیرهههای کههالن اقتصههادی بههر مطالبههات
غیرجاری بخش بانکی در دوره  1358الی  1390با استفاده از مدل  EGARHو  VARپرداخته است.
در این پژوهش تأییر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی شام نوسانات نرخ تورم ،نوسهانات کسهری
بودجه دولت ،نوسانات درآمدهای نفتی دولت ،نوسانات تولید ناخهال

داخلهی غیرنفتهی ،نوسهانات

تفاوت نرخ سود بازار غیرمتشک با نرخ سود بازار رسمی بر میزان مطالبات غیرجاری ،مورد بررسهی
قرار گرفتهاند .بر اسا

نتایج حاص از تحقی  ،در بلندمدت بیشترین مقدار تغییرات نسهبت مطالبهات

غیرجاری بانکها توسط مقهادیر گذشهته خهود ایهن متغیهر تورهیح داده مهیشهود .از بهین متغیرههای
واردشده در مدل برآوردی نیز به ترتیب نوسانات کسری بودجه دولت ،نوسانات درآمهدهای نفتهی،
نوسانات تورمی ،نوسانات تولید ناخال

داخلی غیرنفتی و نوسهانات متغیهر تفهاوت نهرخ سهود بهازار

غیرمتشک با نرخ سود بازار رسمی در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
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سیدشکری و گروسی ( )1394در تحقی خود ،با اسهتفاده از دادهههای پنه و رگرسهیون خطهی
برای بانکها ی تخصصی و تجاری ایران ،رمن بررسی تهأییر برخهی از عوامه درونزا و بهرونزای
اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بانکها را آزمودند .همچنهین از متغیرههای کیفیهت مهدیریت ،انهدازه
سیسهتم بهانکی طهی سهالههای  1389-1382اسهتفاده

بانک ،خطر اخالقی ،به عنوان عوامه مخهت

کرده اند .نتایج تحقیه نشهان داد کهه بهین رشهد تولیهد ناخهال

داخلهی بها نسهبت مجمهوع مطالبهات

غیرجاری به ک تسهیالت اعطایی بانکها رابطه منفی معنیدار و بهین نهرخ تهورم بها نسهبت مجمهوع
مطالبات غیرجاری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
 .4روش تحقیق
 .1-4الگوی خوهتوضیح برهاری VAR

1

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی در یک الگو مورد بررسی قرار میگیرد ،الزم است ارتباط
متقاب بین آنها مورد توجه قرار گیرد .یکی از راهها برای انجهام ایهن کهار ،تنظهیم و بهرآورد یهک
الگوی معادالت همزمان است.
اگر معادالت این الگو شام وقفههای متغیرها نیهز باشهد ،در اصهطالح آن را الگهوی معهادالت
هههمزمههان پویهها مههینامنههد .یکههی از مشهههورترین مههدلهههای غیرسههاختاری چنههد متغیههره ،الگههوی
خودتوریحبرداری ( )VARاست .مدل خودتوریح برداری اولهین بهار توسهط سهیمز ارادهه شهد و بهه
خاطر قدرت باالی پیشبینی مورد استقبال گسترده دانشمندان قرار گرفت.
در این مدل همه متغیرها درونزا در نظر گرفته شده و شبیه معادالت ههمزمهان اسهت جهز اینکهه
هیچگونه متغیر برونزایی نداریم .سیمز ( )1990برای تخمین مدل  varروشی را پیشنهاد میکنهد کهه
شام دو مرحله است :مرحله اول ،تعیین متغیرهایی است که باید وارد مدل شود و مرحله دوم ،تعیین
تعداد وقفههای مناسب مدل  varاست .انتخهاب متغیرههایی کهه مهیبایسهت در مهدل وارد شهوند ،بهر
اسا

تئوریهای رایج اقتصادی صورت میپذیرد .آزمونهای تعیین طول وقفه به منظور تعیین وقفهه

1. Vector Auto Regressive
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مؤیر بر نسبت مطالبات غیرجاری ،متغیرهای تولید ناخال

داخلی و تورم به عنهوان متغیرههای کهالن
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بهینه مورد استفاده قرار میگیرد .نکته قاب توجه آن است که در مدلهای  varهیچ تالشی در جهت
حذ ،و یا کاهش پارامترهای موجود در مدل صورت نمیگیرد.
وجود رابطه علیت بین متغیرهای الگهو ،تحلیه ههای واکهنش بهه رهربه و تجزیهه واریهانس خطهای
پیشبینی ،به عنوان تحلی های سهاختاری از ارتبهاط بهین متغیرهها ،بها اسهتفاده از ایهن الگوهها انجهام
میپذیرد.

برای برقراری یک سیستم  nمتغیره برای مدل ))(VAR(pمیتوان نوشت:

yt = A1 yt −1 + A2 yt −2 + ... + Ap yt − p + ut

()1

که در آن 𝑖𝐴 مهاتریس )𝑛  (𝑛.رهرایب و جمهالت ')  ut = (u1t , u2t ,..., untخطهای غیهر قابه
مشاهده با توزیع نرمال و میانگین صفرند.
نکتهای که باید در تفسیر نتایج به آن توجه کرد ،این است که در برآورد مدلهای  VARو به
طور کلی دستگاه معادالت ،ررایب و درصد توریحدهندگی پارامترهای الگو ،اهمیت روشههای
تک معادلهای را ندارند .بر این اسا

از توابع عکسالعم آنی و تجزیه واریانس برای تحلی نتایج

استفاده میشود.

در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از دو رویکرد مدلهای ناهمسان واریانس شهرطی و
مدل هودریک پرسکات استخرا شده است .با توجه به پیشینه پژوهش در محاسبه نوسانات نرخ ارز
پژوهشگران زیادی از مدل ) EGARCH(1,1استفاده کردهاند و در ایهن پهژوهش چنانچهه ایهن مهدل
نسبت به مدلهای دیگر مطلوب باشد ،از همین مدل استفاده خواهد شد .بر این اسا

مدل نوسهانات

نرخ تورم به صورت زیر است؛ جههت محاسهبه نوسهانات نهرخ ارز نیهز از ) EGARCH(1,1اسهتفاده
خواهد شد (سوری.)556 :1392 ،
ε

ε

q
t−j
t−j
(+ ∑j=1 φj (|σ | − E (|σ |)) + vt )2
t−j

t−j

εt−j
t−j

q

log(σ2t ) = β0 + ∑Pi=1 βi log(σ2t−i ) + ∑j=1 θj σ

در نمودار زیر نوسانات نرخ ارز با استفاده از دو رویکرد مدلهای ناهمسهان واریهانس شهرطی و
مدل هودریک پرسکات ترسیم شده است .با توجه به نتایج تخمینها ،برای مدل نهایی ایهن پهژوهش
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بهعالوه چون در این الگو امکان بررسی ارتباط متقاب بین متغیرها ایجاد میشهود ،لهذا آزمهون
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از داده نوسانات نرخ ارز که از مدل پرسکات استخرا شهده ،مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت (بها
استفاده از مدل ناهمسان واریانس شرطی نیز نتایج مشابه ای به دست آمده است).

EX
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شکل .3نوسانات نرخ ارز با استفاه از مدلهای ناهمسان واریانس شرطی و مدل هوهریک پرسکات

 .5تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
 .1-5بررسی مانایی

در روشهای معمول اقتصادسنجی ،انجام هرگونه برآوردی مشروط به حصول اطمینهان از ایسهتایی
متغیرها است .در غیهر ایهن صهورت ،یعنهی در حالهت ناایسهتایی ،رگرسهیون سهاختگی ،رهرایب و
آمارههای محاسبهشده برای سریهای زمانی بدون اعتبار است .از این رو ،برای این منظهور آزمهون
ایستایی برای همه متغیرهای مدل انجام شده است .در جدول زیر آزمون ایستایی با اسهتفاده از آمهاره
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)Hodrick-Prescott Filter (lambda=14400
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مجله اقتصاهی سال نوزههم شمار های  1و 2

دیکی فولر و آماره فیلیوس پرون محاسبه شده است ،نتایج حاکی از مانا بودن متغیرها با فرض وجود
عرض از مبدأ و روند در سطح خطای یک درصد است.

آماره فیلیوس پرون

آماره دیکی فولر
آماره ()ADF

prob

آماره ()PP

prob

تورم*

-5.17

0.0002

5.24

0.0002

نوسانات نرخ ارز *

-5.44

0.0001

-5.27

0.0002

رشد اندازه بانک *

- 10.73

0.0000

- 10.78

0.0000

رشد تسهیالت*

-9.54

0.000

-9.61

0.0000

رشد مطالبات غیرجاری*

-1.35

0.86

-8.83

0.0000

مأخذ :یافتههای تحقی
مقادیر مشخ

شده با عالمت (*) مانا هستند .با عرض از مبدأ و روند هستند.

 .2-5محاسبه وقفه بهینه

به منظور تخمین الگهوی  VARالزم اسهت ابتهدا وقفهه بهینهه الگهو تعیهین شهوند .بهرای تعیهین تعهداد
وقفههای بهینه میتوان از معیارهای اطالعاتی آکادیک ،1شوارتز ،2حنهان کهویین 3و همچنهین نسهبت
حداکثر درستنمایی 4استفاده کرد .همانطور که در جدول شماره ( )2مشاهده مهیشهود ،بهر اسها
معیار آکادیک و شوارتز وقفه بهینه برای تخمین الگو ،وقفه  2انتخهاب شهد .الزم بهه کهر اسهت کهه
مناسبترین معیار برای الگوهایی با حجم نمونه کمتهر از  ،120معیهار شهوراتز بیهزین اسهت (ایوانهو و
کیلیان  .)2005در صورتی که هد ،،برآورد الگهوی ( ،)VECMباشهد معیهار شهوارتز مناسهبتهرین
معیار گزینش وقفه الگو است.

1. Akaike information criteron
2. Schwarz information criteron
3. Hannan-Quinn information criteron
4. Sequential modified LR test statistic
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جدول .1بررسی مانایی متغیرها
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)VAR(  نتایج آزمون وقفه بهینه الگوی.2 جدول
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HQ

تعداد

SC

AIC

FPE

LR

LogL

 19.42070

 19.50358

 19.36470

 176.8526

NA

 866.411

0

11.31661*

 15.81386

 10.98059

 0.040445

 750.9318

 464.126

1

11.57556

12.48718*

10.95952*

0.039806*

 45.55364

 438.178

2

 11.85997

 13.18596

 10.96391

 0.040503

40.78616*

 413.375

3

 12.22086

 13.96122

 11.04478

 0.045012

 32.75321

 392.015

4

 12.48567

 14.64040

 11.02957

 0.046182

 36.52917

 366.330

5

وقفه

 یافتههای تحقی:مأخذ
.شده است

وقفه بهینه با عالمت (*) مشخ

. به صورت زیر هستندVAR(2) معادالت
GNPL = C(1)*GNPL(-1) + C(2)*INFLATION1(-1) + C(3)*GNETASSET(-1) +
C(4)*LOANR(-1) + C(5)*CLEX(-1) + C(6)*GNPL(-2) + C(7)*INFLATION1(-2) +
C(8)*GNETASSET(-2) + C(9)*LOANR(-2) + C(10)*CLEX(-2) + C(11)
INFLATION1
=
C(12)*GNPL(-1)
+
C(13)*INFLATION1(-1)
C(14)*GNETASSET(-1)
+
C(15)*LOANR(-1)
+
C(16)*CLEX(-1)
C(17)*GNPL(-2) + C(18)*INFLATION1(-2) + C(19)*GNETASSET(-2)
C(20)*LOANR(-2) + C(21)*CLEX(-2) + C(22)

+
+
+

GNETASSET
=
C(23)*GNPL(-1)
+
C(24)*INFLATION1(-1)
C(25)*GNETASSET(-1)
+
C(26)*LOANR(-1)
+
C(27)*CLEX(-1)
C(28)*GNPL(-2) + C(29)*INFLATION1(-2) + C(30)*GNETASSET(-2)
C(31)*LOANR(-2) + C(32)*CLEX(-2) + C(33)

+
+
+

LOANR = C(34)*GNPL(-1) + C(35)*INFLATION1(-1) + C(36)*GNETASSET(-1)
+
C(37)*LOANR(-1)
+
C(38)*CLEX(-1)
+
C(39)*GNPL(-2)
+
C(40)*INFLATION1(-2) + C(41)*GNETASSET(-2) + C(42)*LOANR(-2) +
C(43)*CLEX(-2) + C(44)
CLEX = C(45)*GNPL(-1) + C(46)*INFLATION1(-1) + C(47)*GNETASSET(-1) +
C(48)*LOANR(-1)
+
C(49)*CLEX(-1)
+
C(50)*GNPL(-2)
+
C(51)*INFLATION1(-2) + C(52)*GNETASSET(-2) + C(53)*LOANR(-2) +
C(54)*CLEX(-2) + C(55)

مجله اقتصاهی سال نوزههم شمار های  1و 2
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در ادامه فقط نتایج حاص از معادله اول اراده میشود .فرریه صفر در ایهن الگهو ،نبهود تهأییر بهر
رشد مطالبات غیرجاری است .نتهایج حاصه از تخمهین رابطهه اول ،بهه روش مهورد نظهر در جهدول
جدول  .3نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR
ورعیت

احتمال

آماره تی

خطای استاندارد

ررایب

شرح

تأیید

 0.0000

 4.2884

 0.0557

 0.2387

)C(1

تأیید

 0.0400

 2.0601

 0.1230

 0.2533

)C(2

رد

 0.7972

 0.2571

 0.5023

 0.1292

)C(3

تأیید

 0.0048

 2.8348

 0.2220

 0.6293

)C(4

رد

 0.1551

 1.4244

 4.8313

 6.8815

)C(5

تأیید

 0.0006

 3.4795

 0.1215

 0.4228

)C(6

تأیید

 0.0554

 1.9215

 0.0059

 0.0114

)C(7

رد

 0.6831

 0.4085

 0.1337

 0.0546

)C(8

تأیید

 0.0135

 2.4812

 0.0068

 0.0169

)C(9

رد

 0.5455

 0.6050

 0.0641

 0.0388

)C(10

تأیید

 0.0000

 5.8011

 0.1192

 0.6916

)C(11

مأخذ :یافتههای تحقی

 .3-5توابع واکنش ضربه

در الگوی  varبه طور معمول ،بهسختی میتوان ررایب برآوردشده را تفسیر کرد .بههویهژه هنگهامی
که ررایب با وقفه یک متغیر ،تغییر عالمت دهند .به همین منظور تابع واکنش رربه را برآورد کرده
و بنابر آن ،رفتار متغیرها را در طول زمان مورد بررسی قرار میدهند .تابع واکهنش تحریهک (رهربه)
واکنش یک متغیر درونزا را نسبت به تغییر یکی از جمالت اخالل یا (تحریک) در طول زمان نشهان
میدهد .درواقع تابع واکنش رربه ،رفتار پایای متغیرهای دستگاه را در طهول زمهان بهه هنگهام بهروز
یک تکانه به اندازه یک انحرا ،معیار نشان میدهد .در تحلیه ههای مبتنهی بهر ایهن توابهع ،مهیتهوان
واکنش متغیرهای درونزای سیستم را در صورت روبهرو شدن دیگر متغیرها با تکانه ،مهورد بررسهی
قرار داد.
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شماره ( )3بیان شده است.
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 .1- 3-5توابع واکنش به نوسانات نرخ ارز

شک ( )4واکنش متغیرهای تورم ،1رشد مطالبات غیرجاری ،2رشد تسههیالت 3و رشهد انهدازه بانهک
میدهد.

مأخذ :یافتههای تحقی
شکل  .4توابع واکنش به نوسانات نرخ ارز

مطاب با شک ( )4واکنش نرخ تورم به تکانه نرخ ارز معنیدار است ،به طوری که تکانهه مثبهت
نوسانات نرخ ارز باعث میشود که تورم ابتدای دوره افزایش و سوس کاهش یابهد .ایهن بهدان معنهی
است که افزایش نرخ ارز ،سبب افزایش هزینه وارداتی کاالهای واسطهای و درنتیجه باعهث افهزایش
هزینههای تولید و قیمتها میشود؛ اما در بلندمدت میتوان اشاره کرد که تکانههای نهرخ ارز منجهر
به نوسان تورم شده است که نشاندهنده تأییر مثبت سیاست یکسانسازی و تثبیت نرخ ارز بر تورم و

1. INFLATION1
2. GNPL
3. LOANR
4. GNETASSET
5. CLEX
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(رشد لگاریتم داراییها )4را به تکانه نوسانات نرخ ارز ،5به اندازه یک انحرا ،معیار تا ده دوره نشان
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همچنین وابستگی واردات ایران در دوره مورد بررسی به کاالهای سرمایهای و مواد خهام اولیهه بهوده
است.
تکانههای نوسانات نرخ ارز باعث تغییهر در رشهد مطالبهات غیرجهاری نشهده اسهت .مهیتهوان چنهین
استدالل کرد که طی سالهای مورد بررسی شبکه بانکی تحت تهأییر تحهریمهها بهوده اسهت و عمهالً
نوسانات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری و همچنین رشد تسهیالت و رشد اندازه بانک بهیتهأییر بهوده
است.
 .2- 3-5توابع واکنش به شوک تورم

مأخذ :یافتههای تحقی
شکل  .5توابع واکنش به تکانه نرخ تورم

همانطور که در شک ( )5مشاهده میشود ،تکانه تورم بر روی متغیر رشهد مطالبهات غیرجهاری
معنیدار است .به طوری که تکانه مثبت تورم که باعث افزایش اولیه مطالبات غیرجاری میشود تا 6
دوره تأییرگذار است سوس بعد از ده مهاه ایهر شهوک از بهین مهیرود .ایهن نتیجهه را مهیتهوان چنهین
استدالل کرد که شوک مثبت تورم باعث میشود که مردم بدهی بانکی خود را پرداخت نکنند؛ زیرا
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در این حالت ممکن است نرخ تسهیالت به همراه جریمهه دیرکهرد کمتهر از نهرخ تهورم رشهد کنهد،
بنابراین نقدینگی که مردم در دست دارند ،به جای اینکه اقساط تسهیالت پرداخهت کننهد در جهایی
تکانه تورم بیتأییر است .این بدان معنی است که علیت یکطرفه و از نرخ ارز بهه تهورم اسهت نهه از
تورم به نرخ ارز.
به عالوه مالحظه میشود شوک تورم بر رشد تسهیالت معنهیدار اسهت .بهه طهوری کهه شهوک
مثبت تورم باعث کاهش اولیه رشد تسهیالت میشود؛ یعنی تکانه تورم باعث مهیشهود کهه در ابتهدا
بانکها تسهیالت پرداخت نکنند و منتظر افزایش نرخ تسهیالت بمانند .درنهایت رشهد انهدازه بانهک
بر تکانه تورم بیتأییر است؛ یعنی در شهبکه بهانکی ایهران دارایهیهها بهر اسها

تهورم ارزشگهذاری

نمیشوند.
 .3- 3-5نتایج تجزیه واریانس

یکی دیگر از کاربردهای مدلهای خودرگرسیونبرداری ( ،)varاسهتفاده از روش تجزیهه واریهانس
است .در این روش ،سهم درصدی هر متغیر از ک تغییرات متغیر تحت بررسهی ،مشهخ

1

مهیشهود.

درواقع تجزیه واریانس نشان میدهد چند درصد از تغییرات یک متغیهر مربهوط بهه تغییهرات گذشهته
خود متغیر و چند درصد مربوط به تغییر دیگر متغیرها است.

1. Varience Decomposition
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دیگر سرمایهگذاری میکنند که همراه با تورم افزایش یابد .همچنین ،واکنش نوسهانات نهرخ ارز بهه
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مأخذ :یافتههای تحقی
شکل  .6تجزیه واریانس رشد مطالبات غیرجاری

با توجه به نتایج به دست آمده از شک ( )6میتوان پی برد که در کوتاهمدت حدود  65درصهد
از تغییرات رشد مطالبات غیرجاری از خود این متغیر ناشی میشود .الزم به یادآوری اسهت کهه ایهن
مقدار در بلندمدت کاهش جزدی پیدا خواهد کرد؛ اما همچنان تها پایهان دوره بهیش از  60درصهد از
تغییرات این متغیر توسط خود آن متغیر توریح داده میشود و پس از آن باالترین سهم تأییر بر رشد
مطالبات غیرجاری به متغیر رشد تسهیالت است که سهم آن در کوتاهمدت حهدوداً  35درصهد و در
بلندمدت حدوداً  30درصد است .سهم تغییرات نرخ تهورم بهر رشهد مطالبهات غیرجهاری حهدوداً 20
درصد است .رشد اندازه بانک و نوسانات نرخ ارز تأییری بر رشد مطالبات غیرجاری ندارد.
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 .6جمعبندی

ک تسهیالت پرداخته شد .همانگونه که بیان شد ،روند افزایشی نسبت مطالبهات غیرجهاری بهه که
تسهیالت در سالهای اخیر ،تهدیدی جدی برای نظام بانکی کشور بوده است؛ متوسط این نسبت در
دوره مورد بررسی در ایران حدود  15درصد است که در مقایسه با اکثر بانکهای معتبر دنیا که نرخ
مطالبات غیرجاری بین  2تا  5درصد دارند ،درصد بسیار قاب توجه و باالیی است .بههعهالوه معوقهات
بیش از  5درصد تسهیالت بانکی در بانکهای معتبر دنیا به عنوان ریسک پرخطر محسوب میشود.
نتایج نشان داد که ریسک اعتباری در بانکهای ایران باال است .بر اسا

بررسیهای انجامشده

عوام متعددی بر شک گیری مطالبات غیرجاری مؤیر بودهاند .از مهمترین ایهن عوامه کهه در ایهن
پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت ،میتوان به متغیرهای کالن اقتصادی (تورم ،نرخ ارز) و متغیرهای
درون بانکی (رشد داراییها و رشد تسهیالت) اشاره کرد .در این پژوهش هد ،اصلی بررسی تهأییر
تکانههههههای تههورم و نوسههانات نههرخ ارز بههر مطالبههات غیرجههاری بههود و بههر ایههن اسهها

از الگههوی

خودتوریحبرداری استفاده شده است ،دادههای ایهن پهژوهش بهه صهورت ماهانهه از فهروردین سهال
 1386الی اسفند  96( 1393ماه) مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا نوسانات نرخ ارز بها اسهتفاده از مهدل
فیلتر هودریک -پرسکات و همچنین ،مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی استخرا و سهوس مانهایی
متغیرها با استفاده از آماره دیکی فولر و آماره فیلیوس پرون بررسی شد کهه متغیرههای مهورد بررسهی
مانا بودند .به منظور تخمین الگوی  VARالزم بهود ابتهدا وقفهه بهینهه الگهو تعیهین شهوند کهه در ایهن
پژوهش بر اسا

معیار آکادیک و شوارتز وقفه بهینه برای تخمین الگو ،وقفه  2انتخهاب شهد .سهوس

معادله  VARبا متغیرهای نوسانات نرخ ارز (هودریک -پرسکات) ،نرخ تورم ،رشد تسهیالت ،رشهد
اندازه بانک ،رشد مطالبات غیرجاری تخمهین زده شهد .الزم بهه کهر اسهت کهه بها توجهه بهه اینکهه
معادالت به صورت همزمان تخمین زده میشهود ،در صهورت ورود متغیرههای بیشهتر نیازمنهد بهازده
زمانی طوالنیتری بودیم که به دلی محدودیت دادههای آماری به صورت ماهانه قاب ارافه کهردن
نبود .در برآورد مدلهای  VARو به طور کلی دستگاه معادالت ،ررایب و درصد توریحدهنهدگی
پارامترهای الگو ،اهمیت روشهای تک معادلهای را ندارند .بر این اسا
و تجزیه واریانس برای تحلی نتایج استفاده شد و بر این اسا

از توابع عکسالعمه آنهی

نتایج زیر به دست آمده است.
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در پژوهش حارر ابتدا به بررسی روند مطالبات غیرجاری و همچنین نسهبت مطالبهات غیرجهاری بهه
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 −واکنش نرخ تورم به تکانه نوسانات نرخ ارز معنیدار است ولی عکس ایهن برقهرار نیسهت .ایهن
بدان معنی است که علیت یکطرفه و از نرخ ارز به تورم است نه از تورم بهه نهرخ ارز .افهزایش
تولید و قیمتها میشود؛ اما در بلندمدت میتوان اشاره کرد کهه تکانههههای نهرخ ارز منجهر بهه
نوسان تورم شده است که نشاندهنده تأییر مثبت سیاست یکسانسازی و تثبیت نرخ ارز بر تورم
و همچنین ،وابستگی واردات ایران در دوره مورد بررسهی بهه کاالههای سهرمایهای و مهواد خهام
اولیه بوده است.
 −رشد مطالبات غیرجاری به تکانه نوسانات نرخ ارز بیتأییر ،امها بهه تکانهه تهورم معنهیدار اسهت.
میتوان چنین استدالل کرد که طی سالهای مورد بررسی نظام بانکی تحهت تهأییر تحهریمهها و
عمالً نوسانات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری بیتأییر بوده است؛ اما تکانه مثبت تورم که باعهث
افزایش اولیه مطالبات غیرجاری میشهود تها  6دوره تأییرگهذار اسهت سهوس بعهد از ده مهاه ایهر
شوک از بین میرود .این نتیجه را میتوان چنین استدالل کهرد کهه شهوک مثبهت تهورم باعهث
میشود که مردم بدهی بانکی خود را پرداخت نکننهد؛ زیهرا در ایهن حالهت ممکهن اسهت نهرخ
تسهیالت به همراه جریمه دیرکرد کمتر از نرخ تورم رشد کند ،بنابراین نقهدینگی کهه مهردم در
دست دارند ،به جای اینکهه اقسهاط تسههیالت پرداخهت کننهد در جهایی دیگهر سهرمایهگهذاری
میکنند که همراه با تورم افزایش یابد.
 −واکنش رشد تسهیالت تکانه نوسانات نرخ ارز بیمعنی ولی به تکانه نرخ تهورم معنهیدار اسهت.
شوک مثبت تورم باعث کاهش اولیه رشد تسهیالت میشود؛ یعنی تکانه تورم باعهث مهیشهود
که در ابتدا بانکها تسهیالت پرداخت نکنند و منتظر افزایش نرخ تسهیالت بمانند.
 −واکنش رشد اندازه بانک به تکانه نوسانات نرخ ارز و تورم بیمعنی است.
 −بر اسا

نتایج تجزیه واریهانس سههم ههر کهدام از متغیرهها بهر رشهد مطالبهات غیرجهاری بهدین

صورت است که بیش از  60درصد از تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توریح داده میشود
و پس از آن ،باالترین سهم تأییر بر رشد مطالبات غیرجاری به متغیر رشهد تسههیالت اسهت کهه
سهم آن در کوتاهمدت حدوداً  35درصد و در بلندمدت حدوداً  30درصد است .سهم تغییرات
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نرخ تورم بر رشد مطالبات غیرجاری حدوداً  20درصد است .رشد اندازه بانک و نوسانات نهرخ
ارز تأییری بر رشد مطالبات غیرجاری ندارد.
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