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بررسی تأثير آستانهای مطالبات غيرجاری بر وامدهی بانکها
بر اساس مدل دادههای تابلويی پويای آستانهای
دکتر مهشيد شاهچرا ،ماندانا طاهری



چکيده
مطالبات غيرجاری بانکها زاييده دو عامل است؛ يکی عوامل برون سازمانی که خارج از حيطه بانکک بکوده ،در اختيکار و کنتکرل
مسئوالن بانکی نبوده و از جمله شرايط اقتصاد کالن مانند تغييرات نرخ ارز ،تورم و نرخ سود است و ديگری ،عوامل درون سازمانی
که ناشی از سهلانگاری مسئوالن بانکی در انتخاب مناسب مشتريان اعتباری ،تدوين ضوابط و مقررات الزم برای شناسکايی ايکن
گونه مشتريان و انجام مطالعات الزم برای بررسی عملکرد سيستم و شناخت تنگناها برای جلوگيری از رشد مطالبکات غيرجکاری
است .در اين مقاله با استفاده از دادههای تابلويی پويای آستانهای هانسن (5331و  )0222به بررسی اثرات مطالبکات غيرجکاری بکر
وامدهی در نظام بانکی ايران از طريق نسبت مطالبات غيرجاری پرداخته شده است .در اين پژوهش نشان داده میشود که ارتباط
ميان مطالبات غيرجاری و وامدهی بانکها رابطه غيرخطی بوده است .افزون بر برآورد مدل با توان دوم نسبت مطالبات غيرجکاری
در مدل ،برای بررسی اثرات آستانهای مطالبات غيرجاری بر وامدهی بانکها نيز از متغير نسبت مطالبات غيرجاری به عنوان متغير
آستانه استفاده شده است .بهوسيله روش آستانهای تا پيش از آستانه تأثير مطالبات غيرجاری بر وامدهی اثر مثبتی بکر وامدهکی
داشته و پس از حد آستانه افزايش مطالبات غيرجاری به کاهش در وامدهی بانکها منجر خواهد شد.

واژگان کليککدی:

وامدهی بانکها ،مطالبات غيرجاری ،بانکداری ،دادههای تابلويی پويای آستانهای.
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 .5مقدمه
نقش مؤسسات مالي از طریق مجراي ترازنامه (یا مجراي گسترده اعتباري) و مجراي وامدهي بانک (یاا
مجراي محدود اعتباري) قابل تبیین است .مجراي وامدهي بانكي ،فرض ميكند اعتبارات بانكي منبا
اصلي تأمین مالي بنگاههاي كوچک و متوسط هستند ،حال آن كه بنگاههاي بزرگ ميتوانناد باهطاور
مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه ،به بازارهاي مالي دسترسي داشته باشاند .درصاورتي كاه
نیاز مالي بنگاههاي كوچک و متوسط ،بیشتر از وجوه داخلي آنها باشد ،به سراغ مناب باانكي خواهناد
رفت ،ولي دستیابي آنها به مناب بانكي (وامهاي بانكي) بهطور مستقیم به قیمت و مقدار اعتباارات در
دسترس و نیز به سیاست عرضه اعتبار بستگي دارد .اعتبارات نقش مهمي در انتقاال و ایجااد ارتباا
بین بخش پولي و مالي و بخش واقعي اقتصاد بازي ميكند .فرایند اثرگذاري سیاسات پاولي از طریاق
سازوكار مجراي وامدهي بانكي بدین صورت است كه اعمال سیاسات پاولي انقباضاي موجا كااهش
سپردههاي بانكي شده و به دنبال آن ،اعتبارات بانكي كاهش ميیاباد .پاووهشهااي برناناک و بلینادر
( ،)۲۹۹۱برنانک و گرتلر ( ،)۲۹۹۱مشكین ( )۲۹۹۱و تیلاور ( )۲۹۹۱بار اثرگاذاري سیاسات پاولي از
طریق كانال اعتباري تأكید داشتهاند.
در واق  ،سیاست پولي انقباضي ،موج

كاهش سپردههاي بانكي شده و بانکها نميتوانند باه

آساني میزان كاهش در سپردهها را باا منااب دیگار جاایگزین كنناد ،بناابراین باه ناچاار ،تعادادي از
متقاضیان دریافت اعتبار ،از چرخه اعتبارات حذف ميشوند و به دنبال آن سرمایهگذاري و تولید واقعي
كاهش ميیابد .عكس این حالت زماني اتفاق ميافتد كه سیاست پولي انبساطي اعمال شود .بانکهاا از
دو منب به مشتریان خود تسهیالت اعطا ميكنند :وصولي تسهیالت اعطاشده و منااب جدیاد .اگار باه
علت نكول و سررسید نشدن تسهیالت ،بانکها نتوانند اقسا تسهیالت پرداختي خود را دریافت كنند،
براي برقراري تعادل میان مناب و مصارف ،مجبور به اضافه برداشت از بانک مركزي ميشاوند .افازایش
اضافه برداشت از بانک مركزي بهصورت خودكار باعث افزایش بدهي بانکها باه باناک مركازي شاده و
ميتواند موج بيثباتي در بانکها شود.
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در مبحث برون سازماني گاهي سیاستهاي كالن اتخاذشده در حوزه ماالي شارایطي را ایجااد
ميكند كه یک مشتري نتواند به موق  ،به تعهداتش در مقابل سیستم بانكي عمل كند كاه ایان عامال
زمینه ساز عدم پرداخت به موق اقسا و تبدیل شدن آنها به مطالبات غیرجاري است ،كه باناکهاا در
این مواق مي توانند با شرایط احیا ،تقسیط و امهال فرصات مناسابي را باه مشاتریان خاود دهناد ،در
صورتي كه مشتریان بتوانند خود را در این مدت احیا كرده و شرایط خود را با تغییرات جدیاد اقتصااد
وفق دهند ،قادر خواهند بود كه تسهیالت دریافتشده بانک را بازپرداخت نمایند كه در اینصاورت ناه
تنها ضرر جبران ناپذیري را متوجه بانک نكردهاند ،بلكه بانک یک مشتري خوب را كه قاادر باه احیااي
خود براساس شرایط غیرقابل پیشبیني اقتصادي اسات از دسات ناداده ،زیارا باناک همیشاه در ارا اه
تسهیالت به هر مشتري با این ریسک مواجه است.
آنچه بر اساس مطالعات متعدد بر روي مطالبات غیرجاري در بانکها صورت گرفته است نشاان
ميدهد كه مطالبات غیرجاري بر روي وامدهي بانکها رابطه خطي نداشته ،افزایش مطالبات غیرجااري
به كیفیت وامدهي بانکها بستگي دارد و بانکها براي كاهش مطالبات غیرجاري باید كیفیات وامدهاي
و مدیریت ریسک و افزایش شفافیت در بانک را مورد توجه قرار دهند.
در این مقاله با استفاده از دادههاي تابلویي پویاي آستانهاي هانسن (۲۹۹1و  )۱222به بررساي
ارتبا غیرخطي مطالبات غیرجاري و وام دهاي پرداختاه شاده اسات .بناابراین ،باراي بررساي اثارات
آستانهاي مطالبات غیرجاري بر وامدهي بانکها از نسبت مطالبات غیرجاري باه عناوان متغیار آساتانه
استفاده شده است.
 .2ادبيات موضوع
بانک یک مؤسسه مالي است كه فعالیت اصلي آن تجهیز و تخصیص مناب (ریالي و ارزي) است و عالوه
بر آن فعالیتهاي دیگر خدماتي از جمله صدور انواع ضمانتنامه ،افتتاح انواع اعتبارات اسنادي ،صادور
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حوالجات و هرگونه فعالیتي را كه در چارچوب قوانین موضوعه و اساسنامه آن پیشبیناي شاده اسات،
انجام ميدهد.

۲

در تخصیص مناب پولي در نظام بانكي ،صاحبان سپردههاي سرمایهگذاري از طریق بانکهاا در
فعالیتهاي مختلف اقتصادي مشاركت ميكنند و بانکها نیز ميتوانند به عنوان وكیال ساپردهگاذاران
بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم براي گسترش فعالیت بخشهاي مختلف تولیدي و بازرگااني و خادماتي،
قسمتي از سرمایه و یا مناب مورد نیاز این بخشها را بهصورت مشاركت تاأمین كنناد .هماینطاور در
اعطاي تسهیالت توسط بانکها ،باید ترتیبي اتخاذ شود كه بر اساس پیشبینيهاي مربو  ،اصل منااب
تأمین شده براي این تسهیالت و نیز سود مورد انتظار در صورت تحقق ،در مدت معاین قابال برگشات
باشد.
در مباحث اقتصاد كالن ،چندین سازوكار انتقال مانند نار بهاره ،نار ارز ،ثاروت ،وامدهاي
بانكي ،كانال ترازنامه و جز اینها وجود دارد كه اثرات سیاست پولي را به بخشهاي مختلاف منتقال
ميكند ۱.در واق  ،سازوكار انتقال سیاست پولي فرایند چند مرحلهاي (الیهاي) بوده و در هر مرحله از
این فرایند ،اثرگذاري نهایي سیاست پولي توسط متغیرها و یا بخشهاي (بازارهاي) مختلف اقتصادي
انتقال یافته و تكمیل ميشود .بهطور مثال ،فرایند اثرگذاري سیاست پولي از طریاق ساازوكار كاناال
وامدهي بانكي بدین صورت است كه اعمال سیاست پولي انبسااطي ابتادا موجا

افازایش ذخاایر و

سپردههاي بانكي شده و به دنبال آن ،وامها و اعتبارات بانكي در دسترس افزایش مايیاباد .افازایش
اعتبارات بانكي به فعالیتهاي مختلف اقتصادي باعث رشد سرمایهگذاري و تولید واقعي ميشود .باه
بیان دیگر ،با اتخاذ سیاست هاي پولي انبساطي ،سپردههاي بانكي افزایشیافته و بانکها تعداد زیادي
از پروژههاا و طارحهااي متقاضایان دریافات اعتباار را پاذیرش نماوده كاه در نتیجاه آن ،مخاار
سرمایهگذاري و احتماالً مصرفي افزایش یافته و باعث تغییر رشد اقتصادي و یا سطح عمومي قیمتها
ميشود .بنابراین ،عملیات سیاست پولي بانک مركزي از مجراهاي مختلاف بازارهااي ماالي را تحات

______________________________________________________
 .۲جمشیدي.)۲9۹۲( .

2. Mishkin .(2004).
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تأثیر قرار داده و تغییرات ناشي از این سیاستها در بازارهاي مالي رفتاار مؤسساات ماالي از جملاه
بانکها را متأثر ميسازد.

۲

كاركرد كانال اعتباري بدین صورت است كه كاهش حجام پاول (سیاسات پاولي انقباضاي)
موج

كاهش سپردههاي بانكي شده و بدین ترتی

قدرت وامدهي بانکها كاهش ميیابد .با كااهش

وامهاي بانكي ،سرمایهگذاري كاهش یافته ،بنابراین ،تولید ملي كاهش ميیابد.

۱

ادبیات موضوع نشان ميدهد كه كانال اعتباري از طریق دو كانال وامدهي و ترازناماه باانكي
موج

اثرگذاري سیاست پولي بر اقتصاد ميشود .كانال وامدهي بانكي ،فرض ميكناد كاه اعتباارات

بانكي منب اصلي تأمین مالي بنگاههاي كوچک و متوسط هستند ،حال آنكه بنگاههاي بزرگ ميتوانند
بهطور مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه ،به بازارهاي اعتباري دسترساي داشاته باشاند .در
صورتي كه نیاز مالي بنگاههاي كوچک و متوسط بیشتر از وجوه داخلي آنها باشد ،به سراغ مناب بانكي
خواهند رفت ،ولي دستیابي آنها به مناب بانكي (وامهاي بانكي) باهطاور مساتقیم باه قیمات و مقادار
اعتبارات در دسترس و نیز به سیاست تعیین عرضه اعتباار ،بساتگي دارد .بناابراین ،اعتباارات ،نقاش
مهمي در انتقال و ایجاد ارتبا بین بخش پولي و مالي و بخش حقیقي اقتصاد بازي ميكنند .فرایناد
اثرگذاري سیاست پولي از طریق سازوكار كانال وامدهي بانكي بدین صورت است كه اعماال سیاسات
پولي انقباضي موج كاهش سپردههاي بانكي شده و به دنبال آن ،اعتبارات باانكي كااهش مايیاباد.
كاهش اعتبارات بانكي خود باعث كاهش سرمایهگذاري و در نتیجه ،افت تولید واقعاي خواهاد شاد .در
واق  ،سیاست پولي انقباضي ،موج كاهش سپردههاي بانكي شده و بانکهاا نمايتوانناد باه آسااني
میزان كاهش در سپردهها را با مناب دیگر جایگزین كنند؛ بناابراین باه ناچاار ،تعادادي از متقاضایان
دریافت اعتبار ،از چرخه اعتبارات حذف شده و به دنباال آن سارمایهگاذاري و تولیاد واقعاي كااهش
ميیابد .عكس این حالت زماني اتفاق ميافتد كه سیاست پولي انبساطي اعمال شود.

9
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 .۲قلي بگلو.)۲9۹2( .
 .۱تقوي و لطفي.)۲93۱( .
 .9همان مأخذ.
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سیاست پولي به صراحت ،ریسکپذیري بانکها را تحت تأثیر قرار ميدهد .با این وجود ،دالیال
احتمالي دیگري از تغییرات درک ریسک بانکها وجود دارد همچون ویوگيهاي خاا

باناک ،عوامال

اقتصاد كالن و مشخصه هاي نهادي در ساطح ملاي باا توجاه باه عوامال اقتصااد كاالن ،محایط داراي
قیمتهاي ثابت با رشد محصول -كه ناشي از درجه اعتبار باالسات -مايتواناد باناکهاا را نسابت باه
موقعیت هاي پر خطرتر برانگیزد و در نتیجه ایجاد حباب در بازار اعتباري را تحریاک كارده و «تنااق
درجه اعتبار» را به واقعیت مبدل سازد .به بیان دیگر ،محیط خوشبیناي حاصال از ثباات قیماتهاا و
رشد محصول بر درک ریسک بانکها اثرگذار است كه موقعیتهاي پر مخاطرهتار را باا درنظار گارفتن
فرایند عرضه اعتبار مفروض ميپندارد .از این رو ،محیط خوشبین خلق شده باهواساطه درجاه اعتباار
بیشتر ميتواند میزان قرار گرفتن بانکها در معرض ریسک را افزایش دهد كاه انتظاارات زیاان كمتار
وامها در آینده را ایجاد ميكند؛ در نتیجه ،با كاهش ذخاایر و افازایش اهارم و شاكنندگي ماالي عمال
ميكند.

۲

كانال وامدهي مبتني بر این پیش فرض است كه سیاست پاولي مايتواناد از طریاق انتقاال
منحني عرضه مناب اعتباري ،بهویوه وامهاي بانكي ،هزینه تأمین مالي از خار از بنگاه را تحت تأثیر
قرار دهد ۱.بانکها كه در بیشتر كشورها منب اصلي مناب اعتبااري هساتند ،در غلباه بار مشاكالت
اطالعاتي و نواقص دیگر بازارهاي اعتبارات ،تخصص یافتهاند .اگر عرضه مناب اعتبااري كااهش یاباد،
قرضگیرنده باید به دنبال وامدهنده دیگري باشد و با آن ارتبا مالي برقرار كند .در این صورت یا به
مناب جایگزین دسترسي پیدا نميكند ،یا اینكه این مناب را با هزینه بیشاتري عایاد خاود خواهاد
ساخت .در نتیجه ،مخار سرمایهگذاري بنگاهها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .در این مسیر ،تأثیرات
و ارتباطات متقابل بین شوکهاي پولي و اقالم مهم ترازنامه بانکهاي تجاري تأكید ميشود.
كانال ترازنامه مبتني بر این پیش فرض است كه دسترسي بنگاهها به منااب ماالي خاار از
بنگاه به وضعیت مالي قرضگیرنده ارتبا دارد .هرچه ثروت خالص قرضگیرنده بیشتر باشد ،تاأمین

______________________________________________________

1. Altunbas,et al . (2002).
2. Bernanke and Gertler .(1995).
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مالي از خار از بنگاهها نیز ارزانتر خواهد بود ۲.وضعیت مالي و بهطور كلي ترازنامهاي قويتر باراي
بنگاه آن را قادر ميسازد تا با تأمین سهم بیشتري از تأمین مالي طرح پیشنهادي به باناک و یاا باا
پیشنهاد وثیقه با ارزشتر مشكل اطالعات ناقصي را كه پیش روي بانک است ،كاهش دهد و به ایان
ترتی

وام را با هزینه (مستقیم یا غیرمستقیم) كمتر دریافت كند .شوکهاي پولي از طریق تغییر در

نر هاي بهره و نیز تغییر در میزان فروش بنگاه بر ثروت خالص بنگاه اثر ميگذارند .بنابراین ،تغییرات
ایجاد شده در ترازنامه بنگاه وام گیرنده شایستگي او را در دریافت وام تحت تأثیر قرار داده و از ایان
طریق اضافه هزینه تأمین مالي از خار از بنگاه را تغییر ميدهد .سارانجام ،مخاار سارمایهگاذاري
بنگاه با تغییرات در اضافه هزینه تأمین خار از بنگاه تحت تأثیر قرار ميگیرد.

۱

كانالهاي وامدهي بانكي از طریق برنانكه و بلینادر(  )۲۹33باا اساتفاده از مادلهااي

IS-LM

مدلسازي شده است .گرچه این مدلها بیشتر بر نر بهره تأكید دارند ،ولي با ایان حاال بیاانگر رفتاار
دارایيها و بدهيهاي بانكي بوده و نقش بانکها را به عنوان واسطهگر مالي در نظر مايگیرناد .در ایان
مدل در نظر گرفته ميشود كه بازارهااي ماالي از طریاق قیمات تساویه شاده و وامهاا و اوراق قرضاه
جانشین كامل هم هستند .وامها از طریق بانکها و مؤسسات اعتباري ایجاد خواهد شد و اثر مهمي بار
روي سازوكارهاي انتقال پولي دارند .در این مدل ،منحني  ISبه عنوان منحني اعتبارات در نظر گرفتاه
شده است .بانکها از طریق ترازنامه خود بر عرضه اعتبارات تأثیر خواهند گذاشت .در قسمت بعدي بار
مطالعات انجام شده در این زمینه مروري خواهد شد.
همچنین ،در خصاو

ارتباا میاان سیاسات پاولي (باهواساطه نار بهاره پایاه) و مجاراي

ریسکپذیري ،گامباكورتا )۱22۹( 9و آلتونباس و همكارانش ( )۱2۲2براین مسأله تأكید ميكنناد كاه
ممكن است نر هاي بهره پایین ،ریسکپذیري بانک را تحت تأثیر قرار دهد .نر هااي بهاره پاایین بار
ارزیابيها ،درآمدها و جریانهاي نقدي و ریسک بانکها را تغییر خواهند داد .بازدههاي سرمایهگاذاري
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پایین نیز ميتوانند انگیزه بانکها  ،مادیران دارایاي و بادهي را افازایش دهناد تاا باه دالیال رفتااري،
قراردادي یا نهادي ریسک بیشتري متحمل شوند.

۲

در رویكرد آستانهاي ميتوان با این روش به بررسي رابطه غیرخطي میان متغیرها توجه كارد و
در این مطالعات بیشتر ارتبا متغیرهاي كالن اقتصادي با در نظر گرفتن حد آستانهاي مورد توجه قرار
ميگیرد .در میان متغیرهاي اقتصاد كالن ميتوان به رابطه غیرخطاي میاان رشاد اقتصاادي و توساعه
مالي اشاره كرد .پووهشگراني همچاون روساو و واچتال  )۱22۱(۱و دیادا و فااتو )۱22۱( 9باا در نظار
گرفتن سطح درآمد به عنوان آستانه وجود رابطه غیرخطي میان توسعه مالي و رشد اقتصاادي را ماورد
بررسي قرار دادهاند .یافتههاي آنها نشاندهنده تأثیر معنادار توسعه مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي
با درآمد باالست .جوید نیز با در نظر گرفتن روش آساتانهاي باراي تبیاین رابطاه غیرخطاي در ساال
 ۱2۲2از این روش استفاده كرده و در  ۱۲كشور منتخ رابطه غیرخطاي میاان توساعه ماالي و رشاد
اقتصادي را آزمون كرده است .یافتههاي وي نیز نشاندهنده اثبات وجود رابطه غیرخطي و تاأثیر قابال
توجه توسعه مالي بر رشد اقتصادي است .بناابراین ،مايتاوان بیاان كارد كاه روش آساتانهاي در ایان
پووهش به عنوان ابزاري براي بهتر نشان دادن رابطه غیرخطي است و حد آستانهاي نیاز مايتواناد در
تبیین موضوع بهتر كمک نماید.
 .9پيشينه پژوهش
مطالعات مختلفي براي بررسي تجربي وجود مسیر اعتباري در اقتصاد انجام شده است .این مطالعاات
را ميتوان به دو دسته كلي تقسیم كرد؛ دسته نخست ،مطالعاتي هستند كه در آنها از دادههاي كالن
براي آزمون فرضیه وجود مسیر اعتباري استفاده شده و دسته دوم ،مطالعاتي هستند كاه در آنهاا از
دادههاي خرد در سطح بنگاهها یا بانکهاي تجاري استفاده شده است .یافتههاي بیشتر این مطالعات
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نشان ميدهند كه تفاوتهاي معناداري بین رفتار شركتهاي متكي بر بانکها و شركتهاي دیگاري
كه بهلحاظ مالي توانایي باالتري دارند ،وجود دارد.
در سالهاي متمادي مطالعات مختلفي در زمینه عوامل تأثیرگذار بر كانال اعتبااري باناکهاا و
میزان این تأثیرات در كشورهاي مختلف انجام شده است .در هر یک از ایان مطالعاات چنادین متغیار
مختلف ترازنامهاي و غیرترازنامهاي در دورههاي مختلف زماني و با اعمال سیاستهاي پولي انقباضاي و
یا انبساطي از سوي مقامهاي ذي صالح كشورها و با در نظار گارفتن عوامال مختلاف كاالن اقتصاادي
مطالعه شده و میزان تأثیرگذاري این عوامل بر واكنش وامدهي بانکها بررساي شاده اسات .در بیشاتر
این مطالعات به ویوگيهاي خا

بانکها كه در اقالم ترازنامهاي متجلي هستند ،توجه شده است.

در زمینه پیشینه تجربي درباره كانال وامدهي بانک ،به سیر تكامل مطالعه دربااره آن پرداختاه
ميشود .ابتدا ،در پووهشهاي مجراي وامدهي بانک ،تنها از دادههاي كال و كاالن اقتصاادي اساتفاده
ميكردند ،به این معني كه به بررسي اثر شاخص سیاست پولي بر تسهیالت شبكه بانكي ميپرداختناد،
بي آن كه در این میان ویوگيهاي ترازنامه بانکها مانند مبنااي نقادینگي و مبنااي سارمایه را لحااظ
كنند كه در این خصو

به مطالعات اولیه مانند برنانک و بلیندر ميتوان اشاره كرد.

برنانكه و بلیندر )۲۹33(۲به بررسي ارتبا میان نقدینگي و وامدهي بانکها پرداختهاناد .آنهاا
اثر مستقیم سیاست پولي را بر وامدهي بانکها كه كانال وامدهاي باناکهاا نامیاده مايشاود ،بررساي
كردهاند .كانال وامدهي بانک شامل تراكنش مستقیم سیاست پاولي و عرضاه وام اسات .باهطاور ویاوه،
هنگامي كه بانک مركزي ميكوشد تا نر سود بانكي را افزایش دهد ،ذخایر بانکها را كاهش ميدهاد،
به این صورت كه ذخایر كمتر به معني كاهش در حجام ساپردههاا شاده و باعاث مايشاود باناکهاا
پرتفولیوي وام خود را كوچک سازند ،مگر اینكه بانکها قادر باشند كاهش وجوه قابل وامدهي را جبران
كنند .در صورتي كه براي برخي از شركتها ،وامهاي بانكي با روشهاي دیگر تأمین ماالي نظیار اوراق
قرضه خصوصي قابل جایگزیني نباشد ،سیاست پولي بر اقتصاد نه تنها از راه كانال پول بلكاه از طریاق
تأثیرش بر وامدهي بانکها نیز تأثیر خواهد داشت.
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كشیاپ و همكارانش ( )۲۹۹9اشاره كردند كه متأسافانه اساتفاده از دادههااي كال جداساازي
اثرات عرضه از تقاضا در بازار اعتباري را تقریباً غیرممكن ميسازد .بنابراین ،ماان شناساایي مناسا و
درست مجراي وامدهي باناک مايشاود .در اداماه و باا انجاام مطالعاات بیشاتر در ماورد ایان مجارا،
پووهشگراني همچون پیک و روسن گرن( ،)۲۹۹۱دي بنت ( ،)۲۹۹3هانكوک و ویال كااكس (،)۲۹۹3
كشیاپ و استین ( ،)۱222كشیاپ و اپیال ( )۱222و گمباكرتا و میسترولي ( )۱222به مطالعه مجاراي
وامدهي بانک پرداختند؛ در حالي كه عالوه بر استفاده از دادههاي كالن از مبناي نقادینگي باه عناوان
یكي از ویوگيهاي ترازنامه بانک نیز استفاده كردند .باه عناوان مثاال ،كشایاپ و اساتین ( )۱222بار
نقدینگي (منظور مجراي سنتي وامدهي بانک) تمركز كارده و از دادههااي تاابلویي وسایعي در ساطح
انفرادي بانک استفاده كردند .آنها به شواهدي دست یافتند كه وجود مجراي سانتي وامدهاي باناک در
ایاالت متحده را تأیید كرد .با توجه به نتایج آنها بانکهایي كه نقدینگي بیشتري دارند ،رشاد اعتبااري
باالتري را نشان ميدهند و سیاست پولي انقباضي این اثر را تقویت ميكند .ميتوان ایان نظریاه را باه
گونه دیگري نیز بیان كرد كه با نظریه مجراي وامدهي باناک هام راستاسات و آن ایان اسات كاه اثار
سیاست پولي انقباضي بر فعالیت وامدهي هر بانک براي بانکهایي كه داراي نقدینگي كمتري هساتند،
قويتر است .همچنین ،با تمركز بر نقدینگي بانکها ،دي بوندت ( )۲۹۹3به شواهدي مبني بر مجاراي
وامدهي بانک در آلمان ،بلویک و هلند دست یافت ،در مورد فرانسه و ایتالیا ایان نتاایج چنادان واضاح
نبودند و در مورد انگلستان براي این نتایج هیچ شواهدي یافت نشد.
آلتونباس و همكاران )۱22۱( ۲در مقالهاي با عنوان «شواهدي بر وجود كانال وامدهي در اروپا»
در پي اثبات وجود كانال وامدهي در اروپا بودهاند .آنها از دادههاي ترازنامهاي بانکها به منظاور بارآورد
واكنش كانال وامدهي بانکها به تغییر سیاست پولي در سالهاي  ۲۹۹۲تاا  ۲۹۹۹اساتفاده كاردهاناد.
آنها بانکها را از نظر اندازه دارایيها و میزان سرمایه ،به منظور بررسي این موضوع كاه آیاا ایان ماوارد
تأثیر معناداري بر كانال وامدهي دارند یا خیر ،طبقهبندي كردند .با استفاده از روش دادههااي تاابلویي،
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آنها دریافتند كه در كشورهاي عضو اتحادیه پولي اروپا ۲،بانکهایي كه نسبت سرمایه كوچكتري دارناد
(از هر اندازهاي) ،به تغییرات سیاستهاي پولي بیشتر واكنش نشان ميدهند .به بیان دیگر ،آلتونباس و
همكاران ( )۱22۱نشان دادند ،وامهاي بانكي به وضعیت پولي واكنش نامتقارني نشان ميدهناد كاه در
آن قدرت سرمایه منب این واكنشهاي نامتقارن بانکهاسات .كیشاان و اوپایال )۱221( ۱در پاووهش
خود به موضوع عدم تقارن در واكنش كانال وامدهي در اثر اعماال سیاساتهااي پاولي انقباضاي و یاا
انبساطي بر بانکهایي با میزان سرمایه حدوداً یكسان و نیز موضوع عدم تقارن در رفتار كاناال وامدهاي
در صورت اعمال یكي از سیاستهاي پولي انقباضي و یا انبساطي بر بانکهایي كه با محدودیت سرمایه
مواجه بوده و یا محدودیت سرمایه ندارند ،پرداختهاند .بدین ترتی آنها در پووهش خاود دو ناوع عادم
تقارن را بررسي كردهاند .از نظر آنها هر یک از این عدم تقارنها ميتواند در اثر محدودیتهاي قانوني و
یا سرمایه بازار به لحاظ ماهیت و شدت ،تغییر كنند .بر اساس یافتههاي آنها سیاسات پاولي انقباضاي،
وامدهي بانکهاي كوچک با سرمایه كم را نسبت به بانکهاي با سرمایه فراوان بیشتر كااهش داده ،اماا
در مقابل سیاست پولي انبساطي قادر به افزایش رشد وامدهاي باناکهااي باا سارمایه كام نسابت باه
بانکهاي با سرمایه زیاد نیست .افزون بر این ،یافتههاي مطالعه آنها نشان مايدهاد كاه باناکهااي باا
محدودیت سرمایه در مقابل سیاست پولي انقباضي واكنشي نشان نميدهند ،اما بانکهااي كوچاک باا
سرمایه زیاد در واكنش به سیاستهاي انبساطي ،رشد وامدهي خود را افزایش ميدهند .درصورتي كاه
بانکها ي كوچک از سرمایه خوبي در آیناده برخاوردار باشاند ،امكاان دارد بتوانناد باه سیاساتهااي
انبساطي در ترمیم اقتصاد كمک شایاني نمایند.
دیسیاتات )۱2۲2( 9بر نقش بانکها به عنوان واسطهگر مالي در بازارهاي ماالي اشااره كارده و
نشان ميدهد كه تأمین مالي وامها با افزایش هزینههاي تأمین مالي ریسک بیشتري را به بانکهاا وارد
كرده و این ریسک به كاهش وامدهي منجر خواهد شد.
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در مطالعات آستانهاي براي تبیین رابطه غیرخطي میان متغیرها ميتوان به مطالعاه ولادخاني

۲

( )۱22۹براي تبیین تاب سرمایهگذاري واقعي اشاره كرد .با استفاده از روش آستانهاي و سطح آساتانه
تورم نشان داده شده است كه اگر تورم كمتر از سطح آستانهاي باشد بر سرمایهگذاري واقعي بي تاأثیر
بوده و اگر تورم بیشتر از سطح بهینه آستانهاي باشد اثر منفي تورم بر سرمایهگاذاري مشااهده شاده و
رابطه معكوس در این حالت براي تورم و سرمایهگذاري وجود دارد .در مطالعات آستانهاي با اساتفاده از
متغیر بانكي نیز ميتوان به مطالعات هو ( )۱22۱و هو و دیكینساون ( )۱2۲2اشااره كارد كاه در ایان
مقالهها نیز از متغیر مطالبات غیرجاري به عنوان متغیر آستانه استفاده شده و در بین بانکهاي تجاري
تأثیر مطالبات غیرجاري بر رشد وامدهي بانکها مشخص شده است.
 .۴روش پژوهش
آمار به كار رفته در این پووهش از ترازنامه هاي بانکهاي ایران و وبسایت آماري و اطالعااتي باناک مركازي
و  Bankscopeاستخرا شده است .از آنجا كه دادههاي این پووهش به صورت دادههاي تركیبي پویا ۱اسات،
تجزیه و تحلیل آنها با توجه به ماهیت دادهها با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي دادههاي تركیباي صاورت
ميگیرد كه بدین منظور از نرمافزار  Eviwes6استفاده شده است.
 .5-۴دادههای تابلويی پويا .
با توجه به آنكه در این پووهش دادههاي تابلویي براي  ۱۱بانک از سال  ۲93۱تا  ۲9۹۱اساتفاده شاده
است ،روش دادههاي تابلویي مورد استفاده قرار گرفته و با توجه باه اساتفاده متغیار وابساته باا تاأخیر
زماني در مدل و معناداري این متغیار باا ساالهااي گذشاته ،روش دادههااي تاابلویي پویاا مايتواناد
برآوردهاي مناس تري داشته باشد .در مدلهایي كه متغیر وابسته با وقفه سمت راسات رابطاه وجاود
دارد ،به منظور برآورد رابطه از مدل تلفیقي پویا اساتفاده مايشاود .از منااف و كاربردهااي دادههااي
تلفیقي درک بهتر پویایيها توسط پووهشگر است .روابط پویا با حضور متغیرهااي وابساته وقفاهدار در
میان متغیرهاي توضیحي مدلسازي ميشود:

______________________________________________________

1 .Valadkhani, et al. (2009).
2. Dynamic Panel Data
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t 1,….,T

i 1,….,N

()۲
كه در آن Yit ،متغیر وابسته و  δاسكالر هستند .با فرض این كه  uitاز مدل جزء اخالل یک طرفه
تبعیت ميكند ،به عبارتي تنها یک عامل موج

تفاوت مقط هاست و آن الگوي اثرات ثابت است،

بنابراین:
()۱
بین مقاط و در هر مقط مستقل از یكدیگرند.

,

,

,

كه در آن مسأله

خودهمبستگي به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفهدار در میان متغیرهاي توضیحي و اثرات مقطعي
نامتجانس بین مقاط آشكار ميشود .از آنجا كه
از

است ،بنابراین ،متغیر

,

به عنوان یک متغیر توضیحي در سمت راست رابطه با جزء خطاي

همبسته است و این خود سب
معمولي ميشود .حتي اگر

تابعي از

است ،آشكار است كه

,

نیز تابعي

تورشدار شدن و ناسازگار بودن برآوردكننده حداقل مربعات

به صورت سریالي همبسته نباشد ،برآوردكننده  GLSنیز با فرض اثرات

تصادفي براي مدل دادههاي تلفیقي پویا تورشدار خواهد بود .آرالنو و بوند در سال  ۲۹۹۲فرایندي از
روش گشتاورهاي تعمیمیافته پیشنهاد دادند كه كاراتر از برآوردكنندههاي پیشین است .براي برآورد
الگوي یادشده از روش تعمیم یافته گشتاورها ۲براي الگوهاي دادههاي تابلویي پویا ۱كه به وسیله
آرالنو-بوند ،9آرالنو-بور و افراد دیگر توسعه داده شد ،استفاده ميشود .براي رف همبستگي متغیر با
وقفه و متغیرهاي دیگر توضیحي از ماتریس ابزارها استفاده ميشود .در این روش آرالنو-بوند،
برآوردكننده گشتاورهاي تعمیم یافته دو مرحلهاي را ارا ه ميدهند .در این برآورد براي بررسي
معتبربودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان ۱استفاده شده است .در این آزمون ،فرضیه صفر
نشاندهنده عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل است.

______________________________________________________

)1. Generalized Method of Moments (GMM
2. Dynamic Panel
3. Arellano and Bond .(1991).
4. Arellano and Bover .(1995).
5. Sargan Test
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 .2-۴آزمون مانايی متغيرهای مدل و برآورد مدل براساس روش دادههای تابلويی پويا
پیش از برآورد مدل ،الزم است مانایي تمام متغیرهاي مورد استفاده در بارآوردهاا ،آزماون شاود ،زیارا
مانایي متغیرها چه در مورد دادههاي سري زماني و چه دادههاي تابلویي باعث بروز مشاكل رگرسایون
كاذب ميشود.
وقتي تعداد مشاهدات سري زماني در هر یک از مقااط زیااد باشاد ،مايتاوان تحلیال ماناایي
(وجود ریشه واحد) را براي هر یک از آن مقاط مورد بررسي قرار داد؛ اما قادرت آزماون ریشاه واحاد
هنگامي كه طول دوره دادهها كم است ،بسیار پایین است .در این شرایط ،استفاده از آزمون ریشه واحد
مبتني بر دادههاي تابلویي براي افزایش قدرت آزمونها ضروري است .یعني آزمونهاي معماول ریشاه
واحد مانند دیكي فولر ،دیكي فولر تعمیمیافته و فلیپس پرون كه براي یک سري زماني ماورد اساتفاده
قرار ميگیرند ،از توان آزمون پاییني برخوردار باوده و داراي تاورش باه سامت پاذیرش فرضایه صافر
هستند .این موضوع وقتي كه حجم نمونه كوچک است ،خیلي تشدید ميشود .بناابراین ،بایاد یكاي از
پنج آزمون  )۲لوین لین چو )۱ ،ایم  ،پسران و شیم )9 ،برتونگ ) ،فیشار و  )۱هاادري باراي آزماون
ریشه واحد دادههاي تابلویي استفاده شود.
به منظور بررسي مانایي جمعي ۲متغیرها در این مطالعه از آزمونهااي معماول در ایان زمیناه
مانند لوین لین چو ،آزمون ایم ،پسران و شیم و آزمون فیشر و هادري استفاده شده است .نتایج جادول ۲
آزمون مانایي جمعي متغیرهاي مدل را نشان ميدهد.

______________________________________________________

1. Common Unit Root
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جدول  .5نتايج آزمون ريشه واحد جمعی متغيرهای مدل
. .. . . ... .. .

.. .... .. . . .
. . .... . . . .

. . .. –... .. . . .
. . ..... . . . .

.. .... .. . . . .. . . .
. . .. .. ... . .

. . . .. ... .. ..
. . . ...

نسبت وام به دارايی .

۹۱/۲۲
()222/2

19۱/۲23
()222/2

۹ /۲93
()2/222۱

-۱/۲3
()2/2۲ ۱

-9۱/2۹
()222/2

مطالبات غيرجاری .

۲9/۱9
()222/2

۱3/2۹۱
()2/221۱

3 /۱
()2/22۲1

-۲/۱۹
()2/2۹۹

-۱/11
()222/2

۲۱/۱۱
()222/2

۱۱/۱۱
()2/2۱13

33/۱9
()222/2

- /99
()222/2

-۹1/۱3
()222/2

کفايت سرمايه

۱2/۲9
()222/2

۲۱۱/۲۲
()222/2

1۱/۱۱۹
()2/211

-2/99۱
()2/29۱

۹/19
()222/2

نسبت سپردهها

۱2/2۱1
()222/2

۲۱۹/۱
()222/2

3۱/1
()2/22۲9

-۱/۱9
()2/229۱

- 9/9۹
()222/2

اندازه بانک

۲۱/ 3
()222/2

۲۲1/۹۱
()222/2

33/2۱
()2/222۱

-۱/۱9
()2/22۱۱

-9۱/۱
()222/2

بازدهی دارايیها

3/9۱
()222/2

۲ 9/33
()222/2

3 /۱
()2/22۲1

-۲/9
()2/233

-۲ /1
()222/2

تورم

۱۲/3۱
()222/2

۱9/۱9
()2/299

۹2/1
()222/2

-۲/۱
()2/219

-99/91
()222/2

نسبت دارايیهای نقد

بر سپردههای فرار .

مأخذ :یافتههاي این پووهش.

براساس نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي مدل در هر یک از آزمونها مقدار آمااره در جادول
آزمون ریشه واحد مشخص شده و احتمال معناداري و نبود ریشه واحد در داخل پرانتز مشاخص شاده
است .احتمال داخل پرانتز در صورت نزدیک بودن به صفر نشان از نبود ریشه واحد است كه مطابق باا
نتایج بهدست آمده در جدول ریشه واحد براي بیشتر متغیرها بهدست آمده است.
براي برآورد رابطه غیرخطي میان وامدهي بانکها از رابطه زیر به عنوان مدل در روش دادههاي
تابلویي پویا استفاده شده است:
)9(.

Ɛ

كه در آن ،متغیر وابسته  Loanitمیزان وامدهي بانکها در سیستم بانكي كشور ایاران و  NPLitنسابت
مطالبات غیرجاري است Xit .نیز شامل متغیرهاي بانكي و اقتصادي و متغیرهااي دیگار تأثیرگاذار بار

02

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره ،57پاييز 5937

وامدهي بانکهاست .وام بانكي میزان تسهیالت پرداختي است كه شبكه بانكي كشور ميپردازد و متغیر
وابسته در مدل محسوب ميشود .این نسبت از تقسیم میزان مجموع تسهیالت اعطاایي و مطالباات از
بخش دولتي و غیردولتي بانکها بر كل دارایيهاي بانک محاسبه شده است .این نسابت یكاي از اناواع
نسبتهاي دارایي از شاخصهاي استاندارد ثبات و سالمت بانكي است كه از سوي صندوق باینالمللاي
پول ۲بیان شده است .این نسبت نشاندهنده روند حركت بانکها در جهت هدف حداكثر اساتفاده از
مناب براي اعطاي تسهیالت است .از متغیرهاي دیگار مادل ،باازده دارایايهاا نیاز باه عناوان متغیار
تأثیرگذار بر وامدهي درنظر گرفته شاده اسات .كفایات سارمایه حاصل تقسیم سرمایه پایاه به مجموع
دارایاايهاااي موزون شده به ضرای ریسااک برحس درصد اساات .نساابت كفایاات ساارمایه یكااي از
نسبتهاي سنجش سالمت عملكرد و ثبات مالي مؤسسه مالي و بانکهاست .بانکها باید سرمایه كاافي
براي پوشش دادن ریسک ناشي از فعالیتهاي خود را داشته و مراق باشند كاه آسای هااي وارده باه
سپردهگذاران منتقل نشود .اندازه بانک نیز كه لگاریتم دارایيهاي كل بانک است به عنوان یكي دیگر از
عوامل مؤثر بر كانال وامدهي در نظر گرفته شده است .در این پووهش از دو نسابت نقادینگي مختلاف
استفاده شده كه در زیر به آنها اشاره خواهد شد:
الف) نسبت نقدینگي هر بانک به صورت نسبتي از دارایيهاي نقدي به سپردههاي فارار اسات.
این نسبت یكي از انواع نسبتهاي نقدینگي از شاخصهاي استاندارد ثبات و سالمت بانكي باوده كاه از
سوي صندوق بینالمللي پول بیان شده است .در این مقاله ،دارایيهاي نقدي بانک شامل وجاوه نقاد و
مطالبات از بانک مركزي است.

۱

ب) نسبت سپردهها به دارایيها :این نسبت نیاز یكاي دیگار از اناواع نسابتهااي نقادینگي از
مجموعه نسبتهاي مالي و متغیرهاي اقتصادي تكمیلي (تشویقي) از شااخصهااي اساتاندارد ثباات و
سالمت بانكي است كه از سوي صندوق بینالمللي پول ارا ه شده است.

9
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1. International Monetary Fund

 .۱بارلتروپ و مک نافتن .)۲9۱۱(.
 .9سیف و ثقفي .)۲93 (.
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با در نظر گرفتن روش دادهها ي تاابلویي پویاا در سیساتم باانكي كشاور باه دنباال رابطاه خطاي و
غیرخطي بین مطالبات غیرجاري و وامدهي در بانکهااي كشاور هساتیم .در جادول زیار بارآورد رابطاه باا
متغیرهاي مستقل آن بر اساس دادههاي تابلویي پویا نشان داده شده است .نسبت مطالباات غیرجااري داراي
رابطه منفي بر وامدهي است .این روند تأثیرگاذاري منفاي بار وامدهاي در تماام برآوردهاا برقارار باوده و از
معناداري باالیي برخوردار است .در برآورد ستون جدول ،توان دوم مطالبات غیرجاري به مادل اضاافه شاده
است كه با وجود معناداري ضرای رابطه غیرخطي میان مطالبات غیرجاري و وامدهي نیاز نشاان داده شاده
است .این ضرای با توجه به وجود رابطه  Uمعكوس میان مطالبات غیرجاري و وامدهي بهدست آمادهاسات؛
به صورتي كه ضری متغیر در حالت درجه یک ،مثبت و در حالت درجه دوم ،منفي است .نسبت ساپردههاا
تأثیر مثبت و معناداري بر وامدهي در شبكه بانكي كشور داشته كه نشان ميدهد هرچه بانکها سپردهگیاري
بهتري داشته باشند ،با جذب مناب بهتر ميتوانند وامدهي مناس تري انجام دهند .نسبت دارایيهاي نقد بار
سپردههاي فرار به عنوان یک نسبت نقدینگي در مدل وارد شده كه تأثیر مثبت و معناادار بار وامدهاي دارد.
كفایت سرمایه تأثیر مثبت و معناداري بر وامدهي بانکهاي كشور دارد كه بانکهاا باا وجاود سارمایه كاافي
براي مقابله با ریسکهاي پیش روي خود بهتر ميتوانناد وامدهاي انجاام دهناد .ساودآوري باناکهاا نیاز از
عواملي است كه به افزایش وامدهي در بانکها منجر شده و اثر مثبت و معناداري دارد .انادازه باانكي و تاورم
نیز از عوامل دیگري است كه در مدل وارد شده و اثر منفي بر وامدهي بانکها داشته كه البته اندازه باناک در
برآورد فاصله اطمینان معنادار نبوده و این متغیر نتوانسته در فاصله اطمینان  ۹۹و  ۹۱درصاد خطاا ،معناادار
باشد.
گفتنياست كه در جدول برآورد مدل بر اساس روش دادههاي تابلویي پویا برآوردهااي متعادد
(از  ۲تا ) انجام شده است ،این برآوردها به منظور آزمون رفتار متغیرهاا در رگرسایون و یاا باه بیاان
دیگر براي قوتسنجي ضرای متغیرهاست .گرچه در برخي از موارد متغیرهاایي باه مادل اضاافه و در
برخي از موارد متغیرهایي در نظر گرفته نشدهاست ،ولي با وجود ارتبا متغیرهاي در نظر گرفته شاده
در مدل و ارتبا آنها با یكدیگر ميتواند ارتباطات میان متغیرها باا متغیار وابساته باا رونادي یكساان
دنبال شود.
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جدول  .2برآورد مدل براساس روش دادههای تابلويی پويا
برآورد . 5

برآورد . 2

برآورد . 9

برآورد . ۴

متغيرهای مدل .

2/۲3۲
()۲/۱3

2/۲3۱
()۲/13

2/2۱3
()۱/۱۱

2/۱23
()۲/13

-2/۹2۱
()-3/93
---

-2/3 ۱
( )-3/۱
---

-2/3 ۱
()-3/ ۹
---

2/۲۲2
()۲/۹9

نسبت سپردهها .

2/۲۲9۱
()9/2۲

نسبت دارايیهای نقد بر سپردههای فرار

2/9۲3
()۲/32

2/۲۱3
()9/3۱
---

2/2۱۱1
()۲/39
---

2/۲22
()۱/13
---

نسبت کفايت سرمايه

۲/۱3
()۲/3۱

---

---

---

-2/۱۹۱
()-۲/۱۲
---

---

2/۱۱
()۲/۹3
---

۲/9۹
()۲/3۱

---

-2/۲۱۱۹
( )-۱/۹

-2/۲91
()-۱/۱۲

-2/۲۱1
()-۱/9۲

-2/۲ 9
()-۱/۱۱

۱۱/۱9
()۱3

۱۱/3
()۱3

۱۱/3
()۱1

۱1/۲
()۱1

نسبت وام به دارايی با يک وقفه .
مطالبات غيرجاری .
مطالبات غيرجاری به توان دو .

اندازه بانک
بازدهی دارايیها
تورم
آزمون سارگان .

-2/۱ ۱
()-۲/3۱

مأخذ :یافتههاي این پووهش.

 .9-۴برآورد مدل بر اساس روش دادههای تابلويی در يک تابع دادههای تابلويی آستانهای
در این مقاله براي نشان دادن رابطاه غیرخطاي میاان متغیار وامدهاي و مطالباات غیرجااري از روش
آستانهاي نیز استفاده شده است .در روش آستانهاي مشاهدات بر اساس اینكه متغیّار آساتانه كمتار یاا
بیشتر از حد آستانهاي باشد ،به دو رژیم تقسیم ميشوند .این رژیمها توسط تفاوت شی هاي رگرسیون
مشخص ميشوند .در ادامه ،باهطاور خالصاه باه تبیاین روش دادههااي تاابلویي و دادههااي تاابلویي
آستانهاي پرداخته ميشود.
دادههاي مورد استفاده در یک مدل ميتواند به صورت مقطعي براي  iمورد در
تایي در سال مورد مطالعه به صورت زیر توصیف شود:

یک نموناه N
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i 1, ,…,N
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كه در آن Yi ،متغیر وابسته در بانک  iام در نمونه مورد بررساي و  Xiمتغیار مساتقل و ضارای ثابات
رگرسیوني و جزء اخالل با میانگین صفر و واریانس σ۲است .ضعف اصالي ایان رویكارد مقطعاي در آن
است كه در این مدلها بهطور ضمني فرض برآن اسات كاه قانونمنادي و رواباط یكسااني باراي تماام
بانکها برقرار است .ضعف دیگر آن ،تبیین رابطه غیریكنواخت در این رابطه خطي است .این مشكل باا
استفاده از تواب درجه دوم در مدل دادههاي مقطعي قابل حل است .به هرحال در این حالت بعد زماان
در نظر گرفته نشده است .استفاده از اقتصادسنجي دادههاي تابلویي این امكاان را فاراهم مايآورد كاه
همزمان هر دو بعد زمان و مقط در مدل مورد توجه قرار گیرد .در این حالت هم فرض همگني بهطاور
ضمني وجود دارد .بنابراین ،بانکها با ویوگاي هااي مشاابه در نموناه بایاد ماورد مطالعاه قارار گیارد.
ساده ترین راه واردكردن ناهمگني پارامترها تصریح مدل به صورت آثار ثابت و فرض عرض از مبادأهاي
متفاوت براي بانکهاي مختلف است:

t=1, 2, …, T.................................)۱(....................

i 1, ,…,N

Ɛ

آثار فردي  αiتمام ابعاد غیرزماني یا غیرساختاري و تأثیر متغیرهاي غیرزماني غیرقابل مشاهده مؤثر بار
متغیر وابسته را در مدل منعكس ميكند .این آثار ميتواند به صورت ثابت یا تصاادفي باشاد .اگار آثاار
فردي باشد ،برآوردكننده حداقل مربعات معمولي و اگر آثار تصادفي باشد ،برآوردكننده حداقل مربعاات
تعمیم یافته بهترین برآوردكننده بدون تورش است ۲.البته انتخاب این دو آثار بهوسیله آزمون استاندارد
هاسمن خواهد بود .به هر حال در این حالت ناهمگني تنها در سطح مقادیر متوسط متغیار وابساته در
نظر گرفته ميشود .به بیان دیگر ،استفاده از مدل دادههاي تابلویي ناهمگن است .در ایان مادل فارض
ميشود كه پارامترهاي مدل بین بانکها ناهمگن باشند:

(t=1,2,…,T.............................)1

1, ,…,N

...........i

Ɛ

______________________________________________________

1.Shiao. (2003).
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براي برآورد مدلهاي دادههاي تابلویي ناهمگن روشهاي متعددي وجاود دارد .از جملاه ایان روشهاا
دادههاي تابلویي آستانهاي است .در یاک مادل دادههااي تاابلویي آساتانهاي هار یاک از مشااهدات را
ميتوان برحس ارزش یک متغیر مشاهده شده به نام متغیر آستانهاي دستهبندي كرد.

۲

در این حالت ،در هر زمان بانکها با توجه به یک متغیر قابل مشاهده به نام متغیرآستانهاي باه
گروههاي با كششهاي یكسان تقسیم ميشوند .اگر متغیرآستانهاي مشاهده شده براي یک بانک كمتار
از مقدار معین موسوم به حد آستانهاي یا پارامتر آستانه باشد ،مدل به صورتي تعیین ميشود كه مادل
مورد استفاده با زماني كه متغیر آستانه بزرگتر از پارامتر آستانه است ،متفاوت خواهد بود .بنابراین:

i 1, ,…,N t 1, , …, T )۱(.

Ɛ

.

,

.

كه در آن qit ،متغیر آستانه c ،پارامتر آستانه و تاب ) g (qit, cتاب انتقال است كه به صورت زیر تعریاف
ميشود:
1

()3

,

در این حالت ،اگر متغیر آستانهاي كمتر از  cباشد ،ضری متغیار مساتقل برابار  β0و اگار متغیار آساتانهاي
بیشتر از  cباشد ،برابر با .β0+ β1است .در دادههاي تابلویي آستانهاي از تواب مختلف براي تاب انتقال ميتاوان
استفاده كرد .در اینجا از تاب باال براي تاب انتقال استفاده شده و اگر تاب انتقال یكنواخت استفاده شود ،تااب
كراندار و پیوسته استفاده خواهد شد .ميتوان رابطه باال را به صورت زیر نیز نمایش داد:
′

() ۹
مشاهدات بر اساس اینكه متغیّر آستانه

كمتر یا بیشتر از  cآستانهاي است ،به دو رژیم تقسیم مي-

شوند .این رژیمها توسط تفاوت شی هاي رگرسیون
مستلزم آن است كه عناصر
آستانهاي

it

′

و

مشاخص مايشاوند .شناساایي

و

در طول زمان تغییرناپذیر نباشند .همچنین ،فرض شده است كه متغیّر

نیز در طول زمان تغییرناپذیر نیست .در مورد جملاه خطااي

 ،فارض شاده اسات كاه

______________________________________________________

1. Hansen .(1999).
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غیروابسته و بهطور یكسان توزی شده و داراي میانگین صفر و واریانس محدود  σ۲است.
در تجزیه و تحلیلهاي آستانهاي شمار و محل آستانهها را بهطور كامالً درونزا و با بهرهگیري از
مرّت سازي دادههاي موجود تعیین ميكند ۲.این مبحث بهطاور جادي توساط هانسان۱باا ارا اه یاک
تكنیک جدید در اقتصادسنجي توسعه داده شده است .از مزایاي این روش ،آن است كه تصوّرات ذهني
در شكلگیري نوع رابطه غیرخطّي دخالتي نداشته و نیاز به هیچگونه شكل تابعي معین غیارخطّاي در
بررسي روابط غیرخطّي ندارد .به صورت كلي ،مدل مورد استفاده به صورت زیر خواهد بود:
,
Ɛ

)۲2(..

كه در آن ،متغیر وابسته  Loanitمیزان وامدهي بانکها در سیستم بانكي كشور ایران و  NPLitمطالباات
غیرجاري به عنوان متغیر آستانهاي و  cپارامتر آستانهاي در نظار گرفتاه شاده اسات Xit .نیاز شاامل
متغیرهاي بانكي و اقتصادي و متغیرهاي دیگر تأثیرگذار بر وامدهي بانکهاست.
الف) برآورد آستانه
آنچه در روابط باال مهم است ،برآورد مقدار  cاست كه بتوان بر اساس آن ،دادهها را تقسیمبنادي كارد.
براي برآورد مقدار  ،cبرنامه مورد نظر در نرمافزار  Eviewsطراحي شده و به ازاي هر یاک از مقاادیر در
نظر گرفته شده براي  ،cیک رگرسیون برآورد ميشود .براي هر یک از این رگرسیونهااي برآوردشاده،
مجموع مجذورات باقیماندهها به صورت زیر محاسبه ميشود:
) ۲۲(...
تاب مجموع مربعات خطا

γ

 ،از طریق تواب شاخص

γ

N

به  γبستگي دارد .مقدار بهینه

 ،γمقداري است كه شر زیر را برقرار سازد:
()۲۱

______________________________________________________

1. Lee and Wong .(2005).
2. Hansen .(1997, 1999, 2000).
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پس از محاسبه مجموع مجذور باقیماندهها در شكل زیر به نمایش گذاشته شده است:
نمودار  .6مجموع مجذورات باقيماندهها در محاسبه آستانه

همان طور كه در نمودار باال مشاهده ميشود ،مجموع مجذورات باقیماندهها هنگاامي كاه مقادار ،
 ۱/۲۱۹بوده ،حداقل مقدار ممكن را به خود اختصا

داده اسات .چاان ،)۲۹۹9( ۲نشاان مايدهاد كاه در

صورت نامعلوم بودن پارامتر آستانهاي ،ميتوان با حداكثر كردن ضری تعیین ) (R2یاا حاداقل كاردن
مجموع مجدورات باقیماندهها ) ،(SSRبرآوردهاي سازگار از پارامتر آستانهاي بهدست آورد ۱.بنابراین ،با
توجه به مقادیر بهدست آمده در مجموع مجذورات باقیماندهها مقدار  ۱/۲۱۹به عنوان آستانه باهدسات
آمده است .پس ،رابطه اصلي مدل به صورت زیر خواهد بود:
.1
()۲9

.1

رابطه باال نشان ميدهد كه مقدار  ،۱/۲۱۹مقداري است كه نمونه را به دو قسمت تقسیم خواهد كرد .بانکهاي
با مطالبات غیرجاري بیشتر از مقدار آستانه و بانکهاي با مقادیر پایینتر از حد آستانه در رابطه قرار گرفتهاند.

______________________________________________________

1. Chan .(1993)..

 .۱مهرآرا و همكاران .)۲9۹2(.
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ب).آزمون معناداری آستانه
پس از آنكه ارزش آستانهاي برآورد شد ،آنچه بسیار مهم است استنبا معناادار باودن آن اسات .در
این مرحله ،باید سنجید كه آیا ضرای

مطالبات غیرجاري با وجاود آساتانه و بادون وجاود آساتانه در

رابطه متفاوت است یا خیر .این آزمون با استفاده از آماره  Fصورت ميگیرد.
در حالت وجود آستانه ،واریانس از رابطه زیر محاسبه ميشود:
( )۲
و سرانجام ،آزمون نسبت درستنمایي به صورت زیر است:
.

() ۲۱
مجموع مربعات خطا در دو حالت با وجود آستانه و بدون وجود آستانه بوده كه به ترتی برابر باا  ۱2۲۱1۲۱و
 39۱1است .با جایگذاري این اعداد در رابطه  ۲2و  ،۲۲مقدار برابر با  91/3اسات .باا مقایساه مقادار باه
دست آمده با مقادیر بحراني و بزرگتر بودن این آماره از مقدار بحراني آن ،مقدار آستانه معنادار است.
جدول  .9برآورد اثرات آستانهای مطالبات غيرجاری بر وامدهی در شبکه بانکی کشور
. . .. .. .. . .

متغيرهای مدل
نسبت وام به دارايی با يک وقفه
مطالبات غيرجاری
نسبت سپردهها
نسبت دارايی نقد به سپرده فرار
نسبت کفايت سرمايه
بازدهی دارايیها
تورم
آزمون سارگان
مأخذ :یافتههاي این پووهش.

2/ ۲3
()۱/93
-2/1۹۱
()-۱/۱۱
2/2۱3۱
()۲/۱3
2/۲3۱
()۱/ ۱
-2/39۱
( )-۱/
---2/۲29
()-۱/2۲
۲۹/۱۱
()۱۱

. . .. .. .. . .

2/ ۱
()۹/3۱
-2/۱2۱
()-۱/3۱
2/2۲
()۲/3۱

2/1۱۱
() /3۹
۲/1۱
()۱/ ۱
2/29۹
()۲/19

2/۱۱3
( )۹/3
۱/۱
()۱/91
2/2۱
() /۱۱

----

---

---

-2/۹۱۱
()-1/۲
-1/1۱
()-۱/93
-2/۲۲۱
()-۱/1۱
۲۱/۱
()۱۱

-2/13
()-۲/3۱
-2/2۱۱
()-۲/۱3

-2/۹۱
()-۱/1
-2/29۱
()-۲/ ۱
9/9۱
()۲/33
۲۹/۹۱
()۱۱

--۲3/۱
()۱۱
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در سطح مطالبات غیرجاري كمتر از سطح آستانه و باالتر از حد آستانه سپردهها اهمیت باالیي
براي وامدهي دارند؛ به گونهاي كه با افزایش سپردهها و تجهیز ،وامدهي از طریق سپردهها انجام شده و
به افزایش وامدهي منجر خواهد شد.
در سطح مطالبات غیرجاري باالتر از حد آستانه ،مطالبات غیرجااري در بیشاتر ماوارد موجا
كاهش بیشتر در وامدهي خواهد شد ،ولي در سطوح پاایینتار از ساطح آساتانه باا افازایش مطالباات
وامدهي افزایش خواهد یافت .ارتبا مثبت میان مطالبات غیرجاري و وامدهاي در ساطوح پاایینتار از
سطح آستانه برقرار بوده و با افزایش مطالبات غیرجاري وامدهي افزایش خواهد یافت.
وامدهي با نسبت كفایت سرمایه ارتبا دارد .بانکهااي باا مطالباات غیرجااري بیشاتر از حاد
آستانه تأثیر منفي بر وامدهي دارند .در بیشتر كشورهاي پیشرفته نسبت سرمایه باالتر موجا افازایش
وامدهي ميشود و با وجود مطالبات غیرجاري باال بانکهاا اقادام باه وامدهاي كارده و نسابت سارمایه
ميتواند از عوامل مهم براي مقابله با مطالبات غیرجاري در نظر گرفته شود .در بانکهاي ایران با وجود
سپردههاي بیشتر و با وجود مطالبات غیرجاري باال به وامدهي اقدام ميكنند كه اعمال محدودیتهااي
كنترل سپرده و نر آن ميتواند موج افزایش مطالبات و كاهش مناب وامدهي بانکها شود .در ایران
بانکها از تجهیز مناب سپرده براي وامدهي استفاده ميكنند كه با وجود ساختار شبكه بانكي كشاور و
نبود ابزارهاي پولي و مالي قابل توجیه است.
نسبت دارایيهاي نقد به سپردههاي فرار نیز كه در مدل وارد شده است ميتواند براي بانکهاا
در اقدام به وامدهي با وجود مطالبات غیرجاري مهم تلقي شود و اثرات مثبت نسبت دارایيهاي نقد بار
سپرده فرار در رابطه این موضوع را نشان ميدهد .بازدهي دارایيها با وجود عالمت منفاي بار وامدهاي
نميتواند توجیهپذیري عملیات وامدهي را براي ارا ه خدمات بانكي باا وجاود مطالباات غیرجااري بااال
ایجاد كند؛ بنابراین ،متغیرهاي سودآوري در بانکهاي كشور نیز افزایش وامدهي را در كشور به هماراه
نخواهد داشت.
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 .۶جمعبندی
در این مقاله ،به دنبال ارتبا میان مطالبات غیرجاري و كانال وامدهي در بانکهااي كشاور باوده و باا
استفاده از روشهاي اقتصادسنجي متفاوت این ارتبا تبیاین شاده اسات .دو روش دادههااي تاابلویي
پویا و دادههاي تابلویي آستانهاي در تبیین اثر مطالبات غیرجاري بر وامدهاي باناکهاا اساتفاده شاده
است.
با در نظر گرفتن روش دادههاي تابلویي پویا در سیستم بانكي كشور به دنباال رابطاه خطاي و
غیرخطي بین مطالبات غیرجاري و وامدهي در بانکهاي كشور بوده و مطابق با نتاایج باهدسات آماده،
نسبت مطالبات غیرجاري ،رابطه منفي بر وامدهي دارد .این روند تأثیرگذاري منفي بر وامدهي در تماام
برآوردها برقرار بوده و از معناداري باالیي برخوردار است .در برآورد رابطه غیرخطي و وارد كردن رابطاه
درجه دوم نسبت مطالباات غیرجااري در مادل ،معنااداري ضارای رابطاه غیرخطاي میاان مطالباات
غیرجاري و وامدهي نیز نشان داده شده است .بنابراین ،در مدل باا اساتفاده از روش دادههااي تاابلویي
پویا رابطه غیرخطي میان نسبت مطالبات غیرجاري و وامدهي وجود دارد .براي تبیین بیشاتر موضاوع
با روش دیگري همچون دادههاي تابلویي آستانهاي ارتبا غیرخطي تبیین شده اسات .در بررساي اثار
آستانهاي با استفاده از روش دادههاي تابلویي ،نتایج بدین صورت باوده اسات كاه در ساطح مطالباات
غیرجاري كمتر از سطح آستانه و باالتر از حد آستانه سپردهها داراي اهمیت باالیي براي وامدهي است؛
به گونهاي كه با افزایش سپردهها و تجهیز ،وامدهي از طریق سپردهها انجام شده و به افزایش وامدهاي
منجر خواهد شد .در سطح مطالبات غیرجاري باالتر از حد آستانه ،مطالبات غیرجاري در بیشتر ماوارد
موج كاهش بیشتر در وامدهي خواهد شاد ،ولاي در ساطوح پاایینتار از ساطح آساتانه باا افازایش
مطالبات ،وامدهي افزایش خواهد یافت .ارتبا مثبت میان مطالباات غیرجااري و وامدهاي در ساطوح
پایینتر از سطح آستانه برقرار بوده و با افزایش مطالبات غیرجاري ،وامدهي افازایش خواهاد یافات .در
بیشتر كشورهاي پیشرفته نسبت سرمایه باالتر موج افزایش وامدهي مايشاود و باا وجاود مطالباات
غیرجاري باال بانکها اقدام به وامدهي كرده و نسابت سارمایه مايتواناد از عوامال مهام باراي مقابلاه باا
مطالبات غیرجاري در نظر گرفته شود .در بانکهاي ایران با وجود سپردههاي بیشتر و با وجاود مطالباات
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غیرجاري باال به وامدهي اقدام ميكنند كه اعمال محدودیتهاي كنتارل ساپرده و نار آن مايتواناد
موج افزایش مطالبات و كاهش مناب وامدهي بانکها شود .در ایران بانکها از تجهیاز منااب ساپرده
براي وامدهي استفاده ميكنند كه با وجود ساختار شبكه بانكي كشور و نبود ابزارهاي پولي و مالي قابل
توجیه است.
از مهم ترین پیامدهاي منفي رشد مطالبات غیرجاري در شبكه باانكي اخاالل در واساطهگاري
بانکها بوده كه عالوه بر آن بخشي از مناب بانکها در بلندمدت از گردش خار و بخاش دیگاري نیاز
بهعنوان ذخیره مطال بات غیرجاري بابت پوشش زیان احتمالي ناشي از بازگشت مطالبات در نظر گرفته
ميشود .همچنین ،آن بخش از مطالبات سوخت شده نیز بر صورت سود و زیان اثرگاذار باوده و شااید
بهجرأت بتوان گفت در حال حاضر بخش زیادي از این مطالبات سوخت شده اسات كاه شابكه باانكي
بهدلیل شناسایي زیان سنگین از این بابت این ارقام را از طبقه بندي مطالباات غیرجااري خاود خاار
نكرده است .این مسأله به آن منجر ميشود كه ریسک احتمال ورشكساتگي باناک افازایش و ضارورت
ادغام و تركی براي بانک در شرایطي كه قوانین و دستورالعمل مناسبي براي این وضعیت در سیساتم
بانكي تعریف نشده است ،بهوجود آید .بنابراین ،رشد مطالبات غیرجااري عاالوه بار اخاالل در سیساتم
تجهیز و تخصیص شبكه بانكي ،اثر نامطلوبي بر سودآوري و كیفیت دارایي باناکهاا دارد .از ایان رو باا
توجه به در نظر گرفتن حد آستانهاي بهدست آمده در این مقاله و فاصله گرفتن بیشتر بانکهاي كشور
از این حد آستانه ميتوان بیان كرد كه مطالبات غیرجاري و كنترل رشد آن از اهمیت بیشاتري باراي
شبكه بانكي كشور برخوردار است.
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