
 
  بانکی -های پولی پژوهشفصلنامه 

  ۱۳۹۳تابستان ، ۲۰شماره  هفتم،سال 
  ۲۵۷-۲۳۷صفحات 

  یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ تأثیر
  *پیام نوروزی

  ۲۶/۱۱/۱۳۹۳: رشیپذ خیارت  ۰۹/۱۰/۱۳۹۳ :افتیدر خیتار

  †چکیده
 یاقتصاد باز یو بخش پول یبخش واقع ینارتباط ب یجاددر ا یها نقش مهم امروزه بانک

 است مواجه یمختلف های یسکبا ر یاقتصاد های یتفعال یرمانند سا یزن داری. بانککنند یم
 یمقاله بررس ینبرخوردار است. هدف ا ای یژهو یتاز اهم یاعتبار  یسکر ینب ینکه در ا
استفاده با  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۵ های سال ینکشور ب یها بانک یاعتبار یسکه رکنند یینعوامل تع

 یاعتبار یسککه ر دهد ینشان م یجاست. نتا یستمیس یافته یمتعم یاز روش گشتاورها
 یقیخاص نرخ سود حق طور بهد. اقتصاد کالن قرار دار یرهایمتغ تأثیرها تحث  بانک
 یناخالص داخل یدمثبت و رشد تول رابطه یکاریدولت و نرخ ب ی، نرخ تورم، بدهیالتتسه

اندازه و  یرنظ یبانک یاتخصوص عالوه بهها دارند.  بانک یاعتبار یسکبا ر یرابطه منف
ها  بانک یاعتبار یسکبر ر یدوره قبل اثر مثبت یاعتبار یسکو ر یها اثر منف بانک یسودآور

  دارد.

  ، تورم، نرخ سودیافته تعمیمگشتاورهای  :های کلیدی واژه
  JEL: C21 ،G23بندی  طبقه

                                                                                                                                
، یفشر یو اقتصاد، دانشگاه صنعت یریتدانشکده مدکارشناس ارشد اقتصاد،  *

payam_noroozi@gsme.sharif.edu   

 یها تالش از جا نیا در و آمده دست به یلین مسعود دکتر قیتحق روش درس کالس دراز شرکت  مقاله نیا
 ،یشاه ملک(محمد  کالس یاعضا ریسا از نیهمچن و کنم یم تشکر اینجانب ییراهنما امر در شانیوقفه ا یب
به  را نجانبیا یها ) که ارائهیپورمحمد رهیراد، من یزیعز هیمار ،یاحمد هیهان ،یمومن دیس عاطفه ،یجعفر تیآ

 شانیها ییراهنما خاطر به یدریح یمصطف و انیمیمهران ابراه انیاز آقا نیارم. همچنزسپاسگ دندیدقت شن
  کنم. یتشکر م
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۳۸

  مقدمه ۱
لیندگرن، . اند توسعه تبدیل شده حالدر کشورهای در ویژه بهرایج  یهای بانکی به امر بحران
 دوسوم کم دست ۱۹۹۶تا  ۱۹۸۰اند که در دوره  ) گزارش کرده۱۹۹۶( ۱و سال گارسیا

ی را تجربه توجه قابلپول مشکالت بخش بانکی  المللی بینکشورهای عضو صندوق 
و  ۱۹۸۰های بانکی در دهه  اند که بحران یافتهدر) ۱۹۹۶( ۲ترنر و ینگلدشتا عالوه به اند. کرده
و  ۱۹۵۰های آرام دهه  و بسیار بیشتر از دوره ۱۹۷۰بیشتر از دهه ی توجه قابل طور به ۱۹۹۰
اند.  پیش شدت گرفتهاز های مالی بیش سال اخیر بحران ۲۰در  ،همچنین بوده است. ۱۹۶۰

  .است گزارش شده اخیر  های سالآمده در  وجود بههای مالی  حرانب ۱در جدول 
آمده در دنیا این احتمال وجود دارد که این اتفاق برای وجود بههای  با توجه به بحران

خاطر  های مالی به بحران اکثر موضوع که با توجه به ایناقتصاد ایران نیز رخ دهد، لذا 
ها  ری بانکلزوم توجه به ریسک اعتبااست، آمده وجود بهها  افزایش ریسک اعتباری بانک

  .یابد میازپیش اهمیت  بیش

  ۱جدول 
 اخیر های سالوجودآمده در  های مالی به بحران
  وقوع زمان  های مالی بحران

  ۱۹۸۰ هده  بحران دیون در آمریکای التین که از مکزیک آغاز شد
 ۱۹۹۱-۱۹۸۹  ها در آمریکا ها و سپرده بحران وام

  ۱۹۹۰دهه   ها در ژاپن ترکیدن حباب ارزش دارایی
  ۱۹۹۳-۱۹۹۲  اروپایی نرخ ارز سازوکارحمله سوداگرانه به ارزها در 

  ۱۹۹۵-۱۹۹۴  بحران اقتصادی مکزیک: حمله سوداگرانه و قصور مکزیک در پرداخت دیون
  ۱۹۹۸ -۱۹۹۷  ها و بحران بانکی در سراسر آسیا بحران مالی، بحران کاهش ارزش دارایی

 ۱۹۹۸  خود ناتوانی روسیه در پرداخت دیونبحران مالی روسیه: کاهش ارزش روبل و 
  ۲۰۰۲-۱۹۹۹  بحران اقتصادی آرژانتین : فروپاشی نظام بانکی

  ۲۰۰۸  های رهنی به افراد فاقد رتبه اعتباری مناسب : بحران اعطای وام اروپا وآمریکا
  است. )۱۳۸۸و رادپور  ( یزیتبرعبدهاطالعات منبع . یادداشت

                                                                                                                                
۱ Lindgren, Garcia & Saal 
2 Goldstein & Turner 
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  ۲۳۹ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

معتقد بودند که  ها گروهی از اقتصاددان ایاالت متحدهاز بحران مالی اخیر در  پیشتا 
به این  آنهااما بعد از ایجاد این بحران  ،بخش پولی مستقل از بخش حقیقی اقتصاد است

بخش پولی بر بخش حقیقی را نادیده گرفت. اقتصاددانان  تأثیرتوان  نتیجه رسیدند که نمی
 ۱به  درصد ۵٫۶ران مالی را کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا از یکی از دالیلی ایجاد بح

تا  ۲۰۰۴ های سالدر طی  درصد ۵به  درصد ۱و افزایش آن از  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۰از سال  درصد
رسد متغیرهای اقتصاد کالن نقش مهمی در ایجاد  به نظر می بنابراین،دانند.  می ۲۰۰۶

های مالی اخیر برای اندیشمندان و  نکنند. درسی که بحرا بحران بانکی بازی می
ویژه  تر نسبت به ثبات مؤسسات مالی و به سیاستمداران در پی داشت مراقبت بیشتر و دقیق

  ست.ا ها بانک
ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی  امروزه بانک

ها، امر مبادالت تجاری را تسهیل  ها و پرداخت زیرا با سازماندهی و هدایت دریافت ،کنند می
ها نیز مانند سایر  بانک گردند. کرده، موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می

از  اعتباری اند که در این بین ریسک  های مختلفی مواجه های اقتصادی با ریسک فعالیت
برخی  شدن ارزش کاهش ارزش یا بیریسک اعتباری احتمال  دار است.ای برخور اهمیت ویژه
  .)۱۳۸۸(عبده تبریزی و رادپور،  است اعطاییهای بانک، خصوصًا تسهیالت  از دارایی

های مالی و تجاری علیه ایران با  وضع تحریمهای اخیر، نظیر  ها در سال برخی از اتفاق
یرماه شد و با تحریم بانک مرکزی در تشروع  ۱۳۸۶تحریم بانک صادرات و ملت در سال 

طرح  درنتیجهبه بانک مرکزی  به اوج خود رسید، افزایش بدهی بانک مسکن ۱۳۹۱سال 
اخیر در کشور ضرورت توجه به ریسک  های سالمسکن مهر و همچنین رکود اقتصادی در 

  سازد. ها را بیش از پیش نمایان می اعتباری بانک
سه پارامتر زمان، وضعیت مالی مشتری و بر پایه ها را  های بانک داراییبانک مرکزی 

 الوصول مشکوکو  معوق ،رسید گذشتهسر جاری، طبقهصنعت یا رشته فعالیت به چهار 
عنوان شاخصی  به اعطاییبه کل تسهیالت  ۲نسبت تسهیالت غیرجاری ۱تقسیم کرده است.

دهنده ریسک  اخص نشانرود. باالتر بودن این ش کار می ها به برای ریسک اعتباری بانک
 نظاممعنی ریسک اعتباری کمتر یک  تربودن آن به بانکی بوده و پایین نظاماعتباری بیشتر 

  بانکی است.
                                                                                                                                

 نگاه کنید. ۱۳۸۵در سال بانک مرکزی  ۲۸۲۳٫بخشنامه مببه  ۱
2 nonperforming loans 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۴۰

  پیشینه تحقیق ۲
 یسکر رسیبر یبرا ۲جدول  شده در گزارش یها از شاخص معموًالشده  انجام در مطالعات

این  ،شده کارگرفته هتوضیحی بشده است. از نظر متغیرهای ها استفاده  بانک یاعتبار
ی مطالعات به بررس یندسته اول از ا: کرد یمدسته تقس توان به دو یممطالعات را 
به ارتباط  )۱۹۹۷( ۱یانگدو  برگرپردازند. از جمله  یمریسک اعتباری بر  یبانک خصوصیات

 یها بانک یبرا یور بهره با تمرکز بر شاخص های غیرجاری و وام خصوصیات بانکی ینب
مطالعات که  یندوم از ا دسته اند. پرداخته ۱۹۹۴تا  ۱۹۸۵ های سالدر  یکاآمر یتجار

بر  یبانک خصوصیاتاقتصاد کالن و  یهایرهر دو اثر متغ یتعداد را دارند به بررس یشترینب
های اقتصادسنجی  حسب استفاده از روشاین دسته را بر پردازند. یها م بانک یاعتبار یسکر

های پانل پویا برای برآورد  ایم. گروه اول مطالعاتی هستند که از روش قسیم کردهبه دو گروه ت
به  یجاریرغ تسهیالت اند که یافتهدر) ۲۰۰۷( ۲بویبرگ و اند.  کردهریسک اعتباری استفاده 

شدت  به ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۳ در دوره اروپاشمال  نظام یبرا یکاریو نرخ ب یبهره واقع یها نرخ
  حساس هستند.

 به یونانکشور  یبرا یاپانل پو یها ) با استفاده از داده۲۰۱۲( ۳یز، ودیس و متکزسلوز
 یو بده یناخالص داخل یدرشد تول یکاری، نرخنرخ ب که نرخ بهره، اند یدهرس یجهنت ینا

 یالتبه کل تسه یجاریرغ یتواند نسبت بده یبانک م یریتمد یفیتک ینو همچن دولت
 یها وکار و وام ی، کسبمصرف یها وام ینب یا یسهمقا یندهد. آنها همچن یحرا توض اعطایی

  اند. انجام داده یرهن
 های پنج کشور یونان، ایرلند، پرتقال، اسپانیا و داده ) با استفاده از۲۰۱۳( ٤کاسترو

ها با رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص  که ریسک اعتباری بانک است نشان داده ایتالیا
رابطه معکوس و با نرخ بیکاری، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیم دارد. قیمت مسکن 

ها در دوره بحران مالی افزایش یافته  گرفته که ریسک اعتباری بانک  او نتیجه ،همچنین
  است.

                                                                                                                                
1 Berger & DeYoung 
2 Berge & Boye  
3 Louzis, Vouldis & Metaxas 
4 Castro 
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  ۲۴۱ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

  ۲جدول 
  های گذشته در پژوهش ریسک اعتباریبررسی   های شاخص
  متغیرهای خصوصیات بانکی  متغیرهای اقتصاد کالن  های ریسک اعتباری شاخص

  نسبت تسهیالت
 غیرجاری به کل تسهیالت

 ده  های زیان نسبت دارایی
  ها به کل دارایی

  مقدار کل تسهیالت
  غیرجاری

 سطح تولید ناخالص داخلی  
  نرخ رشد تولید ناخالص

  داخلی
  شکاف تولید از تولید

  حقیقی
 تورم  
 نرخ بهره  
 بیکاری  
 نرخ ارز  
 بدهی دولت  
  ها داراییشاخص قیمت  

 اندازه بانک  
  نسبت حقوق صاحبان سهام به کل

  ها دارایی
 ها ها به کل دارایی نسبت بدهی  
 های ثابت به کل  نسبت دارایی

  ها دارایی
 ای به کل  نسبت درآمدهای غیر بهره

  درآمدها
 ها نسبت کل تسهیالت به کل دارایی  
 نسبت سود به حقوق صاحبان سهام  
 شاخص لرنر  
 شاخص هرفیندال  

   است. تحلیل نویسندههای این جدول بر پایه  یافته یادداشت.

 یاعتبار یسکعنوان ر به یجاریرغ یالتاز مقادر کل تسه )۲۰۱۴( ۱و پاپاداتوس یمکر
 یالتو تسه دولت یکاری، بدهیاند که نرخ ب یدهرس یجهنت ینها استفاده کرده و به ا بانک
ها  بانک یاعتبار یسکبر ر یاثر منف یهسرما یتدوره قبل اثر مثبت و نرخ کفا یجاریرغ

  اند. داشته
 های دو کشور های پانل پویا و داده ) با استفاده از روش داده۲۰۱۴( ۲چیبی و فتیتی

ها  که ریسک اعتباری بانک اند نشان داده ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۵ های سالآلمان و فرانسه طی 
آنها نتیجه  ،متغیرهای اقتصاد کالن و خصوصیات بانکی قرار دارند. همچنین تأثیر تحت
  بانکداری آلمان و فرانسه متفاوت است. نظاماند که این اثر بین دو  گرفته

 ۱۲مدل پانل شامل  یکبا استفاده از  یا ) در مطالعه۱۳۹۰( آبادی و پردل نوش کردبچه
و نوع  یاطیرفتار احت یاتی،عمل ییه که کارانشان داد ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۱ یبانک در دوره زمان

معوق در نظام های  بدهیرفتار  توضیحکننده و معنادار در  یینتع یهایرها متغ بانک یتمالک

                                                                                                                                
1 Makri & Papadatos 
2 Chaibi &  Ftiti  
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۴۲

کالن  اقتصاد یتکه وضع شده است نشان داده ، در این مقالهینهمچن هستند. یرانا یبانک
  داشته است. یبررسبر مطالبات معوق در نمونه مورد یمعنادار تأثیر

های سری زمانی برای برآورد ریسک اعتباری  گروه دوم مطالعاتی هستند که از روش
 یون) از مدل خودرگرس۲۰۰۱( ۱جونزو  بالشکه، اند. پیریا، ماجنونی استفاده کردهها  بانک
استفاده ها  بانک یاعتبار یسکر اقتصاد کالن بر یهایراثر نوسانات متغ یبررس یبرا یبردار
اثر نوسانات  یبررس یروش برا یناز ا یادیز های پژوهش در پی این پژوهش، .کردند
و  ، لوگانجمله هوگارت. از اند بهره گرفتهها  بانک یاعتبار یسککالن بر ر اقتصاد یهایرمتغ

و تورم  یرجاریغ تسهیالت ینارتباط ب یبه بررس این مدلفاده از با است )۲۰۰۵( ۲زیچینو
انگلستان اقتصاد  یدنرخ ارز و تول، مدت نرخ بهره کوتاه در بخش مسکن، ی، تورمفروش خرده

   اند. پرداخته
کالن با دو  و عملکرد اقتصاد یجاریرغ تسهیالت ینارتباط ب یبه بررس )۲۰۱۱( ۳نکسو

پانل  یها هداد از روش اول با استفادهدر  پرداخته است. یشرفتهپ یروش مکمل در کشورها
در . همراه است یجاریرغ تسهیالت یشکالن با افزا اقتصاد یکه تحوالت منف دهد مینشان 

کالن با استفاده از مدل  اقتصاد یطو شرا یجاریرغ تسهیالت ینروش دوم به اثر بازخورد ب
   پردازد. یم یبردار یونپانل خودرگرس
 یهایرو متغ یاسالم یها بانک یاعتبار یسکر یتحساس )۲۰۱۴( ٤و ابدو یانورسچف

 یدارپا یمال ینمأت یریپذ یبآنها در مقاله خود آس است.  کرده ییکالن را شناسا اقتصاد
 یاقتصادسنج یها با استفاده از روش را کالن اقتصاد یهایردر پاسخ به متغ یاسالم
استفاده از با همچنین آنها  اند. کرده یبررس یبردار یونو مدل خودرگرس یانباشتگ هم
 کیسر بینبر وجود رابطه بلندمدت  یشواهد ٦یآن واکنشو توابع  ٥یانسوار یلتحل و یهتجز

نرخ ارز، تورم سمت  اند. کالن ارائه داده اقتصاد یهایرو متغ یاسالم یها بانک یاعتبار
مثبت بر  تأثیر یبانک ینو عرضه پول و نرخ بهره ب یمنف تأثیر یعرضه و رشد اقتصاد

  اند. ها داشته بانک یجاریرغ تسهیالت

                                                                                                                                
1 Peria, Majnoni, Blaschke & Jones 
2 Hoggarth, Logan & Zicchino  
3 Nkusu 
4 Nursechafia & Abduh 
5 variance decomposition 
6 impulse response function 
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  ۲۴۳ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

ی ها با استفاده از مدل پژوهشی) در ۱۳۹۰(، زواریان و نوربخش یدریح یزن
 اقتصاد متغیرهای تکانهاثر  یبه بررس یبردار یونو خودرگرس خودرگرسیون با وقفه توزیعی
سه نوع  اثر آنها اند. اختهدرپ ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۹ یها در دوره زمان کالن بر مطالبات معوق بانک

دهد  یآنها نشان م یجنتا اند و بررسی کردهرا بر مطالبات معوق  یو ساختار ی، مالیپول یرمتغ
  دارند. یپول یها بحران یجاددر ا یتوجه قابلسهم  یعوامل پول
 ۱۳۵۸های دوره  و داده ی بردار یوناستفاده از مدل خودرگرس با یز) ن۱۳۹۲( یکن یعادل

مدل  یانسوار یهتجز یجنتابر پایه  است. ه کرد یرا بررس یجاریرمطالبات غمبحث  ۱۳۹۰تا 
نسبت  یعنیوابسته مدل  یرمتغ ییراتدرصد از تغ ۶۷٫۴ یباًدر بلندمدت تقر شده، برآورد

 ۷٫۶ یر،متغ ینگذشته خود ا یرها توسط مقاد بانک یپرداخت یالتبه تسه یجاریرمطالبات غ
تفاوت  یردرصد توسط نوسانات متغ ۰٫۷۶ ی،نفت رآمدهایدرصد توسط شاخص نوسانات د

 یرناخالص غ یددرصد توسط شاخص نوسانات تول ۱٫۰۵ی، و رسم یرسمیرغ یسود بازارها
درصد توسط  ۱۹٫۲۶ یبًاو تقر یدرصد توسط شاخص نوسانات تورم ۳٫۹ یبًاتقر ی،نفت

  شود. یداده م یحبودجه دولت توض ینوسانات کسر

  مبانی نظری ۳
های بانک رابطه منفی و  به دارایی ها رشد تولید ناخالص داخلی، سودآوری و نسبت بدهی

های قانونی رابطه مثبتی با  نرخ بیکاری،نرخ سود تسهیالت، بدهی دولت و محدودیت
نرخ تورم و اندازه بانک بر ریسک اعتباری  تأثیرها دارد. همچنین  ریسک اعتباری بانک

ای از  هخالص کنیم. در این بخش این موارد را به تفصیل بحث می ها مشخص نیست. بانک
 است. شدهگزارش  ۳شده در جدول  مطالب مطرح

 رشد تولید ناخالص داخلی  
ها در دوران رونق کاهش و در دوران  ریسک اعتباری بانک ،های تجاری سیکل  مدلبر پایه 

زیرا در مرحله رونق با افزایش درآمد کل و تولید، خانوارها از جریان  ،یابد رکود افزایش می
، ۲فیشر ؛۱۹۸۶ ،۱(مینسکی برخوردارندمین بازپرداخت تسهیالت أدرآمدی کافی برای ت

، ۱و گریناپولوس ۱۹۹۴، ٤، اورفنایس و شارپکالومیرین ؛۱۹۹۵، ۳کیوتاکی و مور ؛۱۹۳۳
                                                                                                                                
1 Minsky 
2 Fisher 
3 Kiyotaki & Moore 
4 Calomiris, Orphanides & Sharpe 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۴۴

گیرندگان  قرضپردازند و  ها در شرایط رونق تسهیالت بیشتری می بانک ،همچنین .)۲۰۱۰
اما در  را بازپرداخت کنند. خود توانند با گرفتن تسهیالت جدید، تسهیالت قبلی می

 (کالومیرین کند تدریج در جهت معکوس عمل می بهو شده  ای تضعیف بلندمدت چنین رابطه
تولید ملی،  با تداوم رونق اقتصادی و شتاب رشد .)۱۹۹۹، ۲کافمن و ۱۹۹۴و همکاران، 

آینده،  بینی نسبت به خوش ای و ترازنامه مساعدسبب برخورداری از شرایط  ها به بانک
و به سمت پرداخت اعتبارات به  گرفته آساناستانداردهای پرداخت اعتبار را 

شود ریسک اعتباری  روند. پس هنگامی که رکود آغاز می تر می کیفیت گیرندگان کم تسهیالت
  یابد. سرعت افزایش می به
 نرخ سود تسهیالت  

نرخ  ،پرداخت کمتری دارند های معتبر که ریسک عدم ها برای خانوارها و بنگاه اصوًال بانک
افزایش نرخ سود تسهیالت باعث کاهش  ،همچنین دهند. سود تسهیالت کمتری قرار می

 یابد پرداخت تسهیالت افزایش می احتمال عدم و بنابراین گیرندگان شده توان قرض
ریسک سبد تسهیالت را از  ،افزایش نرخ سود تسهیالت ،همچنین .)۱۹۹۱، ۳(دایموند
د که یک فرد آی پدید می افزایش دهد. کژمنشی زمانی ٥و کژگزینی ٤ت کژمنشیمشکال ناحیه

در شرایطی که تمام ریسک پروژه متوجه خود اوست و شرایط دیگری که از ریسک پروژه 
دو رفتار متفاوت نشان دهد. این فرد تمایل دارد در حالتی که ریسک یک پروژه  ،جداست

به خرج دهد. در بانکداری مشکالت کژمنشی احتیاط کمتری  ،برعهده شخص دیگری است
آید که  کژگزینی زمانی پدید میاز طرف دیگر، دهد.  گیرندگان را افزایش می ریسک نکول قرض

ها  صورت متقارن توزیع نشده باشد. در چنین شرایطی بانک اطالعات در دو طرف معامله به
بردارد که بیش از ریسک ریسکی را درآنها  های شوند که پروژه با مشتریانی مواجه می

  .)۲۰۰۹، ٦(کوکابای استانتظار بانک برای آن پروژه مورد

                                                                                                                                
→  

1 Geanakoplos 
2 Kaufman 
3 Diamond 
4 adverse selection 
5 moral hazard 
6 Kocabay 
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  ۲۴۵ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

 نرخ بیکاری  
زیرا توانایی  ،شود ها می افزایش نرخ بیکاری موجب افزایش ریسک اعتباری بانک

ها،  دهد. برای بنگاه کنندگان را برای ایجاد جریان نقدی و پرداخت بدهی کاهش می مصرف
کاهش مصرف کاالها و خدمات شده و درنتیجه کاهش جریان نقدی افزایش بیکاری موجب 

، کاسترو، ۲۰۱۱(نکسو،  شود می های آنها  بدهیها و کاهش توانایی آنها برای پرداخت  بنگاه
  .)۲۰۱۴، چیبی و فتیتیو  ۲۰۱۳

 تورم  
این گذارد. از یک طرف افزایش تورم  ها می دو اثر متفاوت بر ریسک اعتباری بانکتورم 

 ،اما از طرف دیگر کند، کم میزیرا ارزش حقیقی تسهیالت را  دهد، را کاهش میریسک 
زیرا موجب کاهش درآمد  ،شود ها می افزایش تورم موجب افزایش ریسک اعتباری بانک

 ۲۰۱۳(کاسترو،  شود می های آنها  بدهی در بازپرداختگیرندگان و توانایی آنها  حقیقی قرض
  .)۲۰۱۴، چیبی و فتیتیو 
  دولتبدهی  

شود. اول افزایش  ها از دو کانال می افزایش بدهی دولت موجب افزایش ریسک اعتباری بانک
بدهی دولت موجب کاهش نقدینگی در اقتصاد شده (با فرض اینکه دولت بدهی خود را از 
طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نکند) و کاهش نقدینگی موجب کاهش عرضه 

گیرندگان برای  شود که توانایی قرض ین مسئله موجب میشود. ا ها می تسهیالت بانک
های  های قبلی کاهش یابد. دوم اینکه افزایش بدهی دریافت تسهیالت جدید و پرداخت بدهی

شود.  دولت موجب افزایش فشار برای کاهش مخارج اجتماعی و دستمزد کارکنان دولت می
دهد.  کاهش می خود های بدهیرا برای پرداخت  گیرندگان قرضکاهش دستمزدها توانایی 

 تأثیر درواقع کانال اول موجب کاهش عرضه اعتبار شده و کانال دوم تقاضای اعتبار را تحت
  .)۲۰۱۴،و پاپاداتوس یمکر و ۲۰۱۲لوزیز و همکاران، دهد ( قرار می

 بانک اندازه  
 اول گروه .ها دو دیدگاه وجود دارد اندازه بانک نیز بر ریسک اعتباری بانک تأثیردر مورد 

کند  هایی برخوردارند که نظارت بر آنها را مشکل می های بزرگتر از پیچیدگی معتقدند بانک
های  شود. گروه دوم معتقدند بانک می آنهاپذیری  که این مسئله موجب افزایش ریسک

شود آنها بتوانند از مشکل کژگزینی  تری دارند که موجب می بزرگتر معموًال مشتریان باسابقه
  .)۲۰۰۹کژمنشی فارغ آمده و ریسک کمتری بپذیرند (کوکابای، و 
  و نسبت بدهی به داراییسودآوری  
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۴۶

ها  آید) ریسک بانک می وجود بهنتیجه مدیریت بهتر ها (که در ا افزایش سودآوری بانکب
ر بر ریسک ها عامل دیگر مؤث بانک ، نسبت بدهی به دارایییابد. همچنین کاهش می

یعنی بانک از اهرم مالی بیشتری  ،این نسبت افزایش یابد هچهرهاست.  اعتباری بانک
حاضر است ریسک بیشتری  ،استفاده کرده و چون این سرمایه متعلق به خود بانک نیست

   )۲۰۱۴، چیبی و فتیتیبپذیرد. (
 های قانونی محدودیت  

زیرا  ،ها مؤثر است نیز عامل دیگری است که بر افزایش ریسک اعتباری بانکاین متغیر 
  .)۲۰۰۱، ۱گزیتسکی( کند میها را وادار به پذیرش ریسک  بانک

  ۳جدول 
  توصیف متغیرها

  عالمت انتظاری  تعریف  متغیر
NPL منفی/مثبت  اعطاییالت غیرجاری/کل تسهیالت ینسبت تسه  
GDP  منفی  (درصد) رشد تولید ناخالص داخلی  
RIR  مثبت  الت از نرخ تورمیتفاوت نرخ سود قطعی تسه  
INF  مثبت٫منفی  کننده (درصد) نرخ رشد شاخص قیمت مصرف  

Pubdebt  مثبت  نسبت تراز عملیاتی دولت/تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری  
UE  (درصد) مثبت  نرخ بیکاری  

ROE  منفی  نسبت سود قبل از کسر مالیات/حقوق صاحبان سهام  
SIZE  مثبت٫منفی  های بانک لگاریتم دارایی  

Leverage مثبت  های بانک ها به دارایی بدهینسبت  
  عالمت انتظاری متغیرها با توجه به توضیحات بخش مبانی نظری گزارش شده است.یادداشت. 

  های پانل پویا تخمین داده ۴
. در شود میها تشریح  شده برای برآورد ریسک اعتباری بانک در این بخش مدل استفاده

وابسته در رگرسیون حضور دارد و وجود این وقفه های پانل پویا وقفه متغیر  مدل داده
 ) فرض۲۰۱۲همانند لوزیز و همکاران (دهد.  ها را نشان می ماندگاری ریسک اعتباری بانک

برونزا   کنیم که تنها یک وقفه از متغیر وابسته در رگرسیون وجود داشته و بردار می
  دهد. این مدل را نشان می ۱رابطه . است

                                                                                                                                
1 Gizycki 
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  ۲۴۷ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

)۱(  = 	 	 , ۱ + , ۱ + +  

توان فرض  نمی ،هرصورتداشته باشد. در تواند اثرات ثابت یا تصادفی می در اینجا 
, کرد که طور که نیکل  این مسئله همان بنابراین، .هستند مستقل از  و  ۱

کند. برای از بین بردن اثرات ثابت یا  ایجاد میها تورش  ندهزن نشان داده در تخمین )۱۹۸۲(
  را ببینید. ۲رابطه  .شود گرفته مینسبت به زمان دیفرانسیل  ۱از رابطه  تصادفی 

)۲(  ∆ = 	 ∆ , ۱ + ∆ + ∆  

∆ نیز این مدلاما در  , بردن این اثرات  همبستگی دارد و برای از بین ∆با  ۱
که با گذشته همبستگی داشته اما با آینده همبستگی  کرداستفاده  ۱متغیر ابزاریباید از یک 

>برای  ۲نداشته باشد. طبق رابطه  توانیم این رابطه را تخمین بزنیم بنابراین  نمی ۳ =   را ببینید. ۳رابطه گیریم.  در نظر می ۳
)۳(  ∆ ۳ = 	 ∆ ,۲ + ∆ ۳ + ∆ ۳  

عنوان متغیر ابزاری  ) سطح وقفه متغیر وابسته به۱۹۹۱( ۲باندو  آرالنودر روش تخمین 
پسماند  شدن  طور یکسان و مستقل توزیع به با فرض ۳شود. مثًال برای رابطه  استفاده می

. این روش مستلزم این است که کردعنوان متغیر ابزاری استفاده  به ۱از  توان ، می
مدل مشخص باشد. در اینجا همزمان دو شرط  برای ۳از شرایط گشتاوریتعداد معینی 

گرفته را برای تخمین متغیر وابسته با استفاده از متغیر ابزاری درنظر  ۵و  ۴روابط گشتاوری 
  .شود می

)۴(  , Δ = t	برای	۰ = ۳									, ۴	, … , T	; s ≥ ۲  
)۵(  , Δ = t	برای							۰ = ۳									, ۴	, … , T	; s ≥ ۲  

                                                                                                                                
1 instrument variable 
2 Arellano & Bond 
3 moment conditions 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۴۸

اما در بعضی از موارد وقفه متغیر وابسته متغیر ابزاری ضعیفی برای توضیح رگرسیون 
شود.  نشدن ضرایب رگرسیون میدار و معنی ها زننده تخمینبوده و موجب افزایش واریانس 

 توسط. این روش شود مییافته سیستمی استفاده  در این موارد از روش گشتاورهای تعمیم
 جای یک متغیر از یک رابطه ) مطرح شد که به۱۹۹۸( ۲) و بالندل و باند۱۹۹۵( ۱آرالنو و بور

که اولی وقفه متغیر  وجود داردکند. یعنی دو رابطه  عنوان متغیر ابزاری استفاده می به
عنوان متغیر ابزاری  از رابطه دوم به و دده دیگری سطح متغیر وابسته را توضیح می وابسته و

را برای برآورد پارامترها و  ۷و  ۶روابط دو شرط گشتاوری  ،کنیم. همچنین استفاده می
  گیریم. رابطه دوم درنظر می

)۶(  Δ , ۱ +	 = ۰  
)۷(  Δ , ۱ +	 = ۰  

ما در این مقاله از روش شود.  ها می ندهزن موجب افزایش کارایی تخمیناین روش 
  ایم. ها استفاده کرده یافته سیستمی برای برآورد ریسک اعتباری بانک گشتاورهای تعمیم

) از ۲۰۱۲) و همچنین لوزیز و همکاران (۲۰۱۴( چیبی و فتیتیهمانند در این مطالعه، 
متغیر وابسته نسبت  شود. گرفته میها بهره  ی بانکبرای بررسی ریسک اعتبار ۸مدل رابطه 

ها و  عنوان شاخصی از ریسک اعتباری بانک تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت به
  .هستندمتغیرهای توضیحی شامل متغیرهای اقتصاد کالن و خصوصیات بانکی 

)۸(  Δ = 	 	Δ ۱ +	 ۱	Δ +	 ۲ +	 ۳	 + 

۴ +	 ۵ +	∑۸ ۶ +	 +	   

  ها داده یلو تحل یهتجز ۵
 پست پاسارگاد، پارسیان، ین،(اقتصادنو بانک کشور ۱۶متشکل از  یا نمونه در این مطالعه
 و معدن، صنعت صادرات، سینا، یه،سرما سپه، سامان، توسعه صادرات، بانک، تجارت،

 ساالنه یها داده ینمونه مورد بررس .شده است) انتخاب ملی مسکن، کشاورزی، ین،کارآفر
از  بوده وشده  یها حسابرس داده ینا است. ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۵ل از سا های ایران بانک

                                                                                                                                
1 Arellano & Bover 
2 Blundell & Bond 
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  ۲۴۹ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

های متغیرهای اقتصاد  داده دست آمده است. هب بانک مرکزیبه  ها بانک یارسال های گزارش
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است.از نیز کالن 

طور که در  . همانارائه شده استشده در مقاله  های استفاده توصیفی از داده ۴در جدول 
میانگین نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت در این نمونه  شود، مشاهده میجدول 

 حقیقی،ت. برای نرخ بهره درصد بوده که رقم بسیار باالیی نسبت به سایر کشورها اس ۲۰
) از نرخ سود قطعی تسهیالت برای هر بانک (که در پایان ۲۰۱۲ن (اهمانند لوزیز و همکار
برای بدهی  ،. همچنینشده استشود) منهای نرخ تورم استفاده  سال مالی مشخص می

لوزیز و  شده است.دولت از نسبت تراز عملیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده 
یک متغیر انباره  کهاند  استفاده کردهرابطه  در این ۱بدهی عمومیمتغیر از ) ۲۰۱۲کارن (هم

علت استفاده از تراز عملیاتی دولت (که یک متغیر جریان است) در این مطالعه آن  است.
  دردسترس نیست. یادشدهاست که اطالعات مربوط به متغیر 

  بحث و تحلیل نتایج ۶
 اخالل و همچنین نبودهمسانی جزء  طی وجود واریانسدو فرض مهم مدل رگرسیون خ

ناهمسانی گروهی  نتایج آزمون واریانس ۵خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. جدول 
دهد. فرضیه  را نشان می ۳وولدریجو آزمون  ۲نمایی نسبت درست مدل با استفاده از آزمون

خودهمبستگی بین  نبودهمسانی جزء اخالل و  وجود واریانس به ترتیب ها صفر این آزمون
رد  درصد ۱ها در سطح  فرضیه صفر آزمون ۵جمالت اخالل است. با توجه به نتایج جدول 

مشکالت ناهمسانی واریانس جزء اخالل و خودهمبستگی بین جمالت  بنابراین،شود.  می
که  شده استیافته سیستمی استفاده  اخالل وجود دارد. لذا از روش گشتاورهای تعمیم

ها  واریانس و خودهمبستگی داده معیار ضرایب تخمینی نسبت به مشکالت ناهمسانی انحراف
 واسطه انتخاب ابزارهای صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی است. این روش به ٤استوار
تواند برای شرایط وجود واریانس ناهمسانی و نیز خودهمبستگی بین جمالت اخالل  می

تر از طول بیش ها طول دورههای پانل هرگاه  در داده ،رائه کند. همچنینبرآوردی دقیق ا

                                                                                                                                
1 public debt 
2 likelihood ratio 
3 Wooldridge 
4 robust 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۵۰

مورد بررسی  های سال. در این نمونه الزم است مانایی متغیرها نیز بررسی شودد مقاطع باش
  ها است. مقاطع یعنی تعداد بانکتعداد کمتر از 

  ۴جدول 
 یرهامتغ یآمار یفتوص

  چولگی  کشیدگی  بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین  متغیر
NPL  ۰٫۲۰  ۰٫۱۲  ۰  ۰٫۸۱  ۸٫۴۳  ۱٫۴۹  
GDP  ۲٫۶  ۳٫۹۱  ۵٫۸-  ۶٫۶۱  ۳٫۴۱  ۱٫۲۱-  
RIR  ۵٫۴-  ۸٫۳۱  ۲۶٫۶-  ۱۹٫۰۶  ۲٫۹۷  ۰٫۰۴-  
INF  ۱۸٫۶  ۷٫۰۱  ۱۰٫۷  ۳۰٫۵۴  ۱٫۷۶  ۰٫۳۸  

Pubdebt  ۰٫۱۱-  ۰٫۱۴  ۰٫۴۵-  ۰٫۰۳۲-  ۵٫۰۷  ۱٫۹۹-  
UE  ۱۱٫۷  ۱٫۰۰  ۱۰٫۴۵  ۱۳٫۵۲  ۲٫۰۹  ۰٫۲۸  

ROE  ۰٫۱۷  ۰٫۱۳  ۰٫۱۳-  ۰٫۵۵  ۲٫۱۸  ۰٫۲۶  
Size  ۵٫۰۴  ۰٫۵۳  ۳٫۶۳  ۶٫۰۲  ۰٫۳۳-  ۲٫۳۶  

Leverage ۰٫۸۸  ۰٫۱۲  ۰٫۳۲  ۰٫۹۸  ۸٫۹۱  ۲٫۴۶-  
   اند. تعریف شده ۳نماد متغیرها در جدول یادداشت. 

نمایش داده شده است. سازگاری ضرایب  ۶شده در جدول  مدل تصریحتخمین نتایج 
بودن ابزارهای استفاده شده و فرض  سیستمی به معتبریافته  برآورد روش گشتاورهای تعمیم

 ۱سارگانبودن ابزارها از آزمون  سریالی جمالت اخالل بستگی دارد. برای معتبر همبستگی عدم
همبستگی بین جمالت اخالل و ابزارها را بررسی  . این آزمون عدمشده استاستفاده 

ا و جمالت اخالل در معادله همبستگی بین ابزاره کند. فرضیه صفر این آزمون عدم می
  تفاضلی مرتبه اول است. 

  ۵جدول 
  یو خودهمبستگ یناهمسان یانسوار های آزموننتایج 

  مدل  آزمون
LR test  )۰٫۰۰۰(۹۱٫۸۷   

Wooldridge test   )۰٫۰۰۰(۳۹٫۵۳  
   های محاسباتی هستند. اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال یادداشت.

                                                                                                                                
1 Sargan 
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  ۲۵۱ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

کار گرفته  هفرضیه صفر این آزمون برای مدل ب شود میمشاهده  ۶طور که در جدول  همان
شده از اعتبار الزم برخوردارند.  گرفته کار توان نتیجه گرفت ابزارهای به لذا می ،شده رد نشده

 ۲برای آزمون همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت اخالل تفاضل مرتبه اول از آماره 
سریالی مرتبه دوم در جمالت  همبستگی نبود . فرضیه صفر این آزمون نیز تشده اساستفاده 

فرضیه صفر این آزمون در مدل  شود میمشاهده  ۶طور که در جدول  الل است. همانتاخ
که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت  آید دست می این نتیجه بهانتخابی رد نشده لذا 

یافته  نتیجه برآورد گشتاورهای تعمیموجود ندارد. در ولالل از معادله تفاضلی مرتبه اتاخ
  .هستندسیستمی سازگار بوده و ابزارهای آن معتبر 

   ۶جدول 
 یستمیس یافته یمتعم یبرآورد به روش گشتاورها یجنتا

  نظریه عالمت در بینی پیش  ضرایب  متغیرها
L.NPL  )۰٫۰۵( ۰٫۵۳۲ *** +٫-  

GDP growth  )۰٫۰۰( ۰٫۰۰۶- ** -  
Inflation )۰٫۰۰( ۰٫۰۱۲  *** +٫-  

Real interest rate  )۰٫۰۰( ۰٫۰۱۱ *** +  
Pubdebt ٰ)۰٫۰۷( ۰٫۲۵۶  *** +  

UE  )۰٫۰۱( ۰٫۰۱۱ * +  
Leverage )۰٫۱۳( ۰٫۱۱۰-  +  

ROE )۰٫۱۱( ۰٫۴۱۱-  *** -  
Size  )۰٫۰۳( ۰٫۰۵۲- ** +٫-  

Cons_  )۰٫۱۳( ۰٫۲۷۷ **   
Sargan test )۰٫۱۴۸( ۸۷٫۷۷    M test )۰٫۷۲۱( ۰٫۳۵۶    

Observation ۱۱۲   
ترتیب معناداری  محاسباتی هستند. ***، ** و * بههای احتمال  اعداد داخل پرانتز ارزش یادداشت.

  دهند. درصد را نشان می ۱۰و  ۵، ۱ضرایب در سطح 

ها در  دهنده ماندگاری ریسک اعتباری بانک نشان ۶وجود وقفه متغیر وابسته در جدول 
دهد که افزایش ریسک اعتباری دوره قبل  دوره موردبررسی است و نتایج نشان میطول 

منجر به افزایش ریسک اعتباری این دوره شده است. این متغیر در مدل انتخابی از لحاظ 
  معنادار است. درصد ۱آماری در سطح 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۵۲

به این ها دارد؛  ری بر ریسک اعتباری بانکرشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادا
با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی درآمد افراد و توانایی آنها برای پرداخت  معنی که

 سازگاررسد این نتیجه با واقعیت اقتصاد ایران نیز  یابد. به نظر می افزایش می های آنها  بدهی
های  منجر به افزایش نسبت بدهی ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰ های سالکاهش رشد اقتصادی در  .باشد
  ری به کل تسهیالت شده است.غیرجا

اثر کاهش درآمد  دارد؛ به این معنی کهها  نرخ تورم رابطه مثبتی با ریسک اعتباری بانک
کرده و موجب  وسیله افزایش تورم بر اثر کاهش ارزش تسهیالت غلبه حقیقی خانوارها به

معنادار  ددرص ۱ها شده است. این اثر از لحاظ آماری در سطح  افزایش ریسک اعتباری بانک
  است. 

رابطه مثبتی با ریسک اعتباری بانک داشته است و  اعطایینرخ سود حقیقی تسهیالت 
های قانونی که  معنادار است. یکی از محدودیت درصد ۱این اثر از لحاظ آماری در سطح 

ای و عقود مشارکتی توسط بانک  اند تعیین سود عقود مبادله ها در کشور با آن مواجه بانک
یافته و  ها کاهش گذاری بانک های سرمایه شده حجم سپرده است. این مسئله باعثمرکزی 

کاهش  ،ها به سمت دیگر بازارها، خصوصاً بازار مسکن هدایت شود. لذا منابع این سپرده
  ها موجب افزایش ریسک اعتباری آنها خواهد شد. های بلندمدت بانک سپرده

با افزایش دارد؛ به این معنی که ها  بدهی دولت رابطه مثبتی با ریسک اعتباری بانک
یافته و موجب کاهش  اعطای تسهیالت کاهش درها  بدهی دولت نقدینگی موجود برای بانک

برای دریافت تسهیالت جدید و پرداخت تسهیالت قبلی شده است. این  گیرندگان قرضتوان 
  معنادار است.  درصد ۱ اثر از لحاظ آماری در سطح

. افزایش نرخ بیکاری توانایی داردها  نرخ بیکاری رابطه مثبتی با ریسک اعتباری بانک
ها،  کنندگان را برای ایجاد جریان نقدی و پرداخت بدهی کاهش داده و برای بنگاه مصرف

نتیجه کاهش جریان ها و خدمات شده و در ش مصرف کاالافزایش نرخ بیکاری موجب کاه
شده است. این اثر از لحاظ  های آنها  بدهیها و کاهش توانایی آنها برای پرداخت  دی بنگاهنق

  معنادار است. درصد ۱۰آماری در سطح 
ا افزایش دهد ب ها رابطه منفی با ریسک اعتباری آنها داشته و نشان می سودآوری بانک

عتباری آنها کاهش شود) ریسک ا نتیجه مدیریت بهتر ایجاد میها (که در سودآوری بانک
  معنادار است. درصد ۱یافته است. این اثر از لحاظ آماری در سطح 

ها داشته و این نشان  اندازه بانک رابطه منفی و معناداری با ریسک اعتباری بانک
تری  زیرا مشتریان با سابقه ،اند تر ریسک اعتباری کمتری داشته های بزرگ دهد که بانک می

  ک اعتباری آنها شده است. داشته و موجب کاهش ریس
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  ۲۵۳ یرانها در ا بانک یاعتبار یسککالن بر ر یرهایمتغ یرتأث 
 

 

است؛ به  ها داشته ها رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک ییاها به کل دار نسبت بدهی
بلکه موجب کاهش  ،تنها ریسک اعتباری را افزایش نداده افزایش این نسبت نه این معنی که

های  د سپردهتفسیر کرد که نرخ سو گونه توان این شده است. دلیل این موضوع را می آنها نیز
موردبررسی معموًال کمتر از نرخ تورم بوده و این باعث شده جذب سپرده  های سالبانکی در 

. ولی چون این اثر در نیز باشدبلکه برای آنها سودآور  ،ها نداشته ای برای بانک تنها هزینه نه
  توان در مورد صحت آن مطمئن بود. از لحاظ آماری معنادار نیست نمی درصد ۱۰سطح 

های  دهد تفاوت بین بانک ) نشان می۲۰۱۴( چیبی و فتیتیمقایسه این نتایج با مقاله 
آلمان و فرانسه و کشورمان مربوط به متغیر تورم و اندازه بانک بوده است که در ایران تورم 
باعث کاهش درآمد خانوارها بیش از کاهش ارزش تسهیالت شده که این مسئله ریسک 

) در ۱۳۹۰مطالعه کردبچه ( نتیجه زایش داده است. این نتیجه نیز باها را اف اعتباری بانک
  های ایران سازگار است.  مورد بانک

  ۷جدول 
  یرهابرآورد اثر بلندمدت متغ یجنتا

 ضرایب  متغیرها
GDP growth ۰٫۰۱۲-  

Inflation ۰٫۰۲۵  
Real interest rate ۰٫۰۲۳  

Pubdebt  ۰٫۵۴۷  
UE  ۰٫۰۲۳  

Leverage  ۰٫۲۳۵-  
ROE ۰٫۸۷۸-  
Size ۰٫۱۱۱-  

Cons_ ۰٫۵۹۱  
  محاسبات نویسندگان است. منبعیادداشت. 

چون  گفت توان یم ها بانک یاعتباردر مورد اثر منفی اندازه بانک بر ریسک  ،همچنین
 نیا ،دارند یتر با سابقه انیها مشتر بانک نیو ا بوده یبزرگ دولت یها اکثر بانک رانیدر ا

توجه به این نکته الزم است.  شده بزرگ یها بانک یاعتبار سکیر کاهشمسئله منجر به 
 .هستند یدولت یها اکثراْ شرکت رانیدر ا بزرگ یها بانک انیمشتر است که

شده ها محاسبه  اثر بلندمدت متغیرها بر ریسک اعتباری بانک مطالعهدر این  ،همچنین
آوردن این اثر باید وقفه متغیر وابسته را به سمت چپ معادله منتقل  دست ه. برای باست
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. نتایج را ببینید) ۹(رابطه  کنیم −۱ دهنده را تقسیم بر کرده و ضرایب متغیرهای توضیح
دهند  این نتایج نشان میشده است.  گزارش ۷اثر بلندمدت متغیرها نیز در جدول مربوط به 

 یاعتبار سکیر بر یشتریب اثر یبانک اتیخصوص و کالن اقتصاد یرهایمتغ بلندمدت در
  .دارند ها بانک

)۹(  ۱− α Δ = 	 ۱	Δ +	 ۲ +	 ۳	 + 	 ۴ + 

۵ +	∑۸
۶ +	 +	   

  جمع بندی ۷
 نشان ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۵ های سال نیبانک کشور ب ۱۶ از یا نمونهاز  استفاده با مقاله نیا در

. دارد قرار کالن اقتصاد یرهایمتغ تأثیر تحت شدت به ها بانک یاعتبار سکیر که داده شد
رابطه  یکاریدولت و نرخ ب یبده تورم، نرخ الت،یتسه یقینرخ سود حق ،خاص طور به

 ،عالوه بهها دارند.  بانک یاعتبار سکیبا ر یرابطه منف یناخالص داخل دیمثبت و رشد تول
دوره قبل اثر  یاعتبار سکیو ر یها اثر منف بانک یاندازه و سودآور رینظ یبانک اتیخصوص
اقتصاد کالن و  یرهایمتغ تأثیر ،تید. درنهانها دار بانک یاعتبار سکیبر ر یمثبت

  . گردیدمحاسبه  رانیا یها بانک یاعتبار سکیدر بلندمدت بر ر یبانک اتیخصوص
 سکیرکاهش در  ینقش مهم کالنثبات اقتصاد  دهد یم نشان جینتا ،یکلطور به
 تأثیر ترا تح یبانک نظاماقتصاد کالن کل  یرهایمتغ ،البته .کند یم یباز ها بانک یاعتبار
 نیمهمتر از یکی رایز گردید، تمرکز ها بانک یاعتبار سکیبر ر مقاله نیا در اما ،دنده یم قرار
جزء با توجه به  نیا ینیب شیپ ییتوانا و بوده یرجاریغ التیتسه ها بانک ترازنامه یاجزا
دهد؛ به این  یاری ریسک اعتباریها را در مدیریت بهتر  بانک تواند یاقتصاد کالن م طیشرا

 سکیر ٬یآت های سال یبرا متغیرهای اقتصاد کالن ینیب شیبا پ توانند یم ها بانک معنی که
   .دهند نشان مناسب العمل عکس آن به نسبت و کرده ینیب شیپ را خود یاعتبار

 اثر بلندمدت در کالن اقتصاد یرهایکه متغ داده شدنشان  در این مطالعه نیهمچن
 یرجاریغ التیتسه یماندگار نیو ا گذارند یم رانیا در ها بانک یاعتبار سکیر بر یشتریب

 کنند یسع کالن اقتصاد استگذارانیس شود یم هیتوص بنابراین،. دهد یم نشان را ها بانک
 سال غیرجاری مطالبات بر آن تأثیر تا کنند هیتسو یا هگون به را ها بانک یرجاریغ التیتسه
   .شود کمینه بعد
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 سکیر شیافزا در یمهم نقش دولت یبدهکه  است نیا پژوهش نیمهم ا جینتا گرید از
 خود مطالبات تواند ینم یردولتیبخش غ اقتصاد ایران در رایز ،دارد رانیا در ها بانک یاعتبار

 مشکل به ها بانک بهخود  ونیپرداخت د ییبخش در توانا نیا بنابراین،. ردیبگ دولت از را
 شود یم هیتوص بنابراین،. دهد یم شیافزا را ها بانک یاعتبار سکیمسئله ر نیخورد و ا یبرم
 داشته یمنظم یمال برنامه دولت که شود اصالح یا گونه در کشور به یزیر بودجه ندیفرآ

  .باشد
مهمترین ریسکی که نظام بانکی با آن مواجه است و همچنین یکی از مهمترین عوامل 

 ها بوده است. نکردن به ریسک اعتباری بانک وقوع بحران بانکی اخیر در آمریکا توجه
استفاده از مدیران بانک مرکزی با  ویژه بهها و ناظرین نظام بانکی  مدیران بانکبنابراین، 

ها، نسبت به  توانند با شناخت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک می پژوهشهای این  یافته
مناسب نشان داده و با نظارت مستمر بر ریسک اعتباری  واکنشاقتصاد کالن  های تکانه
  ها از وقوع بحران بانکی جلوگیری کنند.  بانک
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