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تخمین یک مدل اقتصادي مناسب که یبانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایط
کـالن بـر   از اطالعات گذشته استفاده کند، به درك بهتر از روابط بین شـرایط اقتصـاد  

تحقیـق بـدین ترتیـب در   نماید.سک اعتباري کمک میروي مطالبات معوق بانکی و ری
در دورههـا بانـک هاي کالن اقتصادي بر روي مطالبات معوق حاضر به بررسی اثر شوك

اسـتفاده  ARDLپردازیم. براي این منظور در وهله اول از مدل می1387ـ1379زمانی 
رونزایـی هسـتند،   نمودیم، اما از آنجا که متغیرهاي برونزاي مدل، خود داراي خاصیت د

استفاده گـردد.  VARلذا سعی شد براي نمایش روابط پویاي متغیرهاي برونزا، از مدل 
هـاي اقتصـادي، از تـابع    منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شـوك همچنین به
اسـتفاده  اسـترس تسـت ها به عنوان ابزاري براي تحلیـل و تجزیه واریانسواکنش آنی

متغیرهـاي اقتصـادي کـه از اجـراي     زش شده، تـأثیر شـوك  اي برهاطبق مدلنمودیم.
نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بـدون نفـت،   ،آیدوجود میهي پولی و مالی بهاسیاست

روي مطالبـات  ات برتأثیرترتیب داراي بیشترین ه بحجم نقدینگی، نرخ سود تسهیالت
معوق سیستم بانکی هستند.

تسـت  ،ARDL ،VARهاي اقتصـاد کـالن،  اخصنرخ قصور، شکلیدي:هايواژه
استرس.

.JEL:E44, E51, G21بندي طبقه
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مقدمه. 1
هاي مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاري طی دو دهه اخیر بروز بحران

و مؤسسات اعتباري و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصـاد جهـانی گردیـده    هابانکاز 
هایی است که وظیفـه نـاظران بـه عنـوان شناسـایی      چنین بحراناست. در نتیجه وقوع

گیري براي کاهش شـدت و اثـرات آن اهمیـت پیـدا     در جهت تصمیممنابع بروز بحران 
و 1385سال دردرصد7/13به هابانکمطالبات سررسید شده و معوق کند. میزان می

مانده بانک مرکزيگزارش آخرین بنابر رسیده است.1386درصد در سال 16بیش از 
بوده که حـدود  ریالهزار میلیارد 710,1مبلغ بیش از 1387تا سال هابانکتسهیالت 

الوصـول بـوده   معـوق و مشـکوك  مطالباتدرصد1/18معادل زیال،هزار میلیارد 310
مؤسسـات ي غیردولتـی و  هـا بانکي تجاري، تخصصی، هابانکدر این میان سهم است.

درصـد بـوده   10و 25، 65ترتیـب حـدود   هي اخیر بهاسالط در طور متوسهاعتباري ب
است. 

رو 1380ها از سـال  بانکی کشور در همه بخشاز آنجا که میزان مطالبات سیستم
توانـد نقـش مهمـی در    رسد شرایط اقتصاد کـالن مـی  به افزایش بوده است، به نظر می

بـروز بحـران در   شـته باشـد.  و کیفیت مطالبات آنها داهابانکوضعیت پرتفوي اعتباري 
شـود. بـه   هـا منجـر  بانـک گـذاران از  انـداز سـپرده  تواند به خروج پسسیستم مالی می

اندازکننـدگان  که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایـدار توسـط پـس   طوري
اندازهاي خود بیابند، اقدام به خـروج  احساس شود و آنان راهی بهتر براي نگهداري پس

اي از بخـش عمـده  هـا بانـک که نمایند. به عالوه، از آنجامیهابانکهاي خود از هسپرد
موقع صورتی که تسهیالت بهصورت تسهیالت اعطا کردند، درهاي مشتریان را بهسپرده

بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن 
توان گفـت بحـران   هم منجر شود. به طور کل میهابانکاست وضعیت به ورشکستگی 

هـاي مـالی شـامل    مالی به یک شوك یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شـاخص 
،هـا، تغییـر در رفتـار و عملکـرد مـدیریتی     مـدت، قیمـت دارایـی   هاي بهـره کوتـاه  نرخ

اینکـه یـک   .)1385شـود (کریمـی  ورشکستگی و سقوط مؤسسـات مـالی اطـالق مـی    
شفتگی کوچک مـالی بـه بحـران مـالی بینجامـد، بـه عوامـل مختلفـی بسـتگی دارد.          آ

ریخـتن اعتمـاد   شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظـارات، فـرو  
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گیري بحران نقش دارند.همه در شکل...عمومی (مانند شکست یک مؤسسه مالی) و
بارات رگ حیات سیستم بـانکی و  ین نهاد مالی بوده و اعتتربزرگهابانکدر ایران 

د. همچنین توزیع اعتبارات بـراي هـر دو بخـش فـوق     نباشتمام واحدهاي اقتصادي می
الخصوص در حـوزه مـالی و پـولی هسـتند. از     ي کالن اقتصادي علیهاسیاستمتأثر از 
در باشـند، مـی وابسته به بخـش دولتـی   ي کشور از لحاظ سرمایه اکثراًهابانکآنجا که 

شـود. در  منعطـف مـی  هـا بانـک اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوي این نتیجه 
ي دولتــی از حمایــت دولــت بــراي جلــوگیري از ورشکســتگی هــابانــکشــرایطی کــه 

برخوردارند، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیالت بـانکی در  
بحران بزرگ شـرق آسـیا   جهت رشد اقتصادي کشور و اتالف منابع محسوب می گردد.

،انـد شـده منجـر تصـادي که به ایجاد رکودهاي بـزرگ اق را)2009) و آمریکا (1997(
گـذاران بـا توجـه بـه شـرایط      ا سـرمایه لذ.توان نام بردهاي قابل ذکر میعنوان نمونهبه

هاي صوت گرفته، همراه با داشتن برنامه و هدفی معین، اقدام بـه  بینیاقتصادي و پیش
گذاران با دیـد بلندمـدت بـه قضـیه     نمایند. در واقع سرمایهمیهابانکتسهیالت از اخذ 
گذاري اولیه طرح باید مدتی سپري شـود، تـا بـه مرحلـه     نگرند، زیرا از زمان سرمایهمی

ي کالن اتخـاذ شـده در   هاسیاستبازدهی و سودآوري برسد. در این حین ممکن است 
گـذاري شـده و مشـتري    که مخل سودآوري سرمایهحوزه مالی، شرایطی را فراهم آورد 

سـاز  نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل نماید. لذا این مسأله عامل زمینـه 
باشد. در صورت معـوق  عدم پرداخت به موقع اقساط و تبدیل آنها به مطالبات معوق می

ین ضــرر متوجــهتــربــزرگشــدن تســهیالت و در مرحلــه آخــر ســوخت شــدن آنهــا، 
نقـد تبـدیل نمایـد، بایـد     پـول اگر بانک بخواهد وثیقه مشتري را بـه زیراست، هابانک

متحمل هزینه مالی و زمانی شود، با این شرط که بتواند مبلغ اولیه تسهیالت را مجـدداً  
اول،بخـش یده دو بخش اسـت:  ئتوان گفت که مطالبات معوق زاواقع میپس گیرد. در

رنده و بخش دیگر تحت تأثیر عوامل خارج از حیطه اختیـار  گیارادي و اختیاري فرد وام
توان به شرایط کالن اقتصادي و مـالی نظیـر تـورم، نـرخ ارز،     گیرندگان است که میوام

قـرار دادن و مـدیریت عـواملی کـه در حیطـه      اشاره نمود. بنابراین مدنظر... نرخ سود و
گذارنـد،  اثـر مـی  هـا بانـک عوق سازمانی بر تسهیالت و مطالبات مسازمانی و بروندرون

بـه عنـوان   ،سعی شده است تأثیر عوامـل اقتصـادي  تحقیقامري ضروري است. در این 
طالبـات معـوق   مباشـند، بـر   هـا نمـی  رفتار ارادي مشتریان بانکتأثیرعواملی که تحت 
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الگـوي مـورد نظـر، مشـخص گـردد.      چهـارچوب سیستم بانکی و میزان تـأثیر آنهـا در   
ات بـراي  تـأثیر در تحلیـل ایـن   VARهـاي  ین تحقیق استفاده از مـدل پیشبرد ما در ا

باشد. میARDLو مقایسه این الگو با مدل کار رفتهبهشناسایی رفتار پویاي متغیرهاي
هایی بـراي متغیرهـاي اساسـی انجـام شـده      سناریوسازي،همچنین براي تحلیل بیشتر

است. 
بخـش دوم بـه بررسـی کارهـاي     دامه بدین قـرار اسـت کـه در   اساختار تحقیق در 

تحلیلـی اسـتفاده   چهـارچوب پردازیم. بخش سـوم شـامل   گذشته و پیشینه تحقیق می
هــاي اســتفاده شــده هاســت، در بخــش چهــارم بــه معرفــی دادهشــده و معرفــی مــدل

ـ   ایم. در بخش پنجم در مورد تخمین مدلپرداخته دسـت آمـده و   هها و تفسـیر نتـایج ب
شده است. در بخش شش به دسـتاوردها و نتـایج مـورد    سناریوسازي پیشنهادي بحث

ــراي بررســی بیشــتر و بهبــود کــار    نظــر اشــاره شــده و در نهایــت در بخــش هفــت ب
شده است.ارائههاییپیشنهاد

ادبیات نظري و پیشینه تحقیق. 2
انجام شده، وجود رابطـه قـوي بـین عوامـل کـالن اقتصـادي و عملکـرد        تحقیقاتاکثر 

طـور تجربـی   تحقیقات، بهایندهد. قسمت عمدهمورد تأیید قرار میتسهیالت بانکی را 
باشد. گوین و اي میان عوامل اقتصادي و عملکرد پرتفوي اعتباري میدرپی یافتن رابطه

کـه در  را، عوامل اقتصاد کـالن 1990، براي آمریکاي التین طی دهه )1996(1هازمن
هاي آنان، نرخ بهـره داخلـی،   بق یافتهاند. طمشخص کرده،بحران بانکی مؤثر بوده است

تورم انتظاري، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، درآمد داخلی، رشد تسـهیالت  
توانـایی  درمیـان سـایر متغیرهـا داراي بیشـترین محـدودیت      رژیم نرخ ارز دروبانکی

پیشـگام  باشند. در شرایط حدي، بدترشدن عوامل اقتصاد کـالن معمـوالً   اعطاي وام می
باشد.هاي بانکی میبحران

3، ظهور شکست در سیسـتم بـانکی  1998در سال 2هاي چندین محققطبق یافته

طور خاص ایـن تئـوري را بیـان    بههاي اقتصاد کالن بوده است. آناننتیجه وقوع شوك

1- Gavin and Hausmann (1996).
2- Demirgüç-Kunt and Detragiache (1998) and Hardy and Pazarbasioglu (1998).
3- Banking failure
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هـاي  هـاي نـامطلوب کـه بـه فعالیـت     بروز شوكدلیلبه ، کنندگانکردند که استقراض
شوند. شود، در بازپرداخت دیون خود دچار مشکل میوارد میاقتصادي آنان

مریکـا، آي تجـاري  هـا بانـک و اطالعات 2متغیرهدوVAR، از مدل )2000(1گابرا
ي معـوق  هـا واماي و ملـی اقتصـادي بـر روي    گیري اثـر متغیرهـاي منطقـه   براي اندازه

کشـاورزي، تعـداد   . متغیرهاي توضیحی شامل نرخ بیکاري، درآمد بخـش  داستفاده نمو
باشد که تمامی متغیرها بـه جـز   فروش خودرو میوهاي ساختمانی، تولید ساالنهمجوز

هـاي بانـک داشـتند.    بینـی کیفیـت دارایـی   فروش خودرو تأثیر معناداري جهـت پـیش  
د.کردقت مدل را تصریح می،اينمونهبینی برونعالوه پیشبه

چک هاي ماهانه بخش بانکداري کشورده، با استفاده از دا)2005(3ک و جانکرکبابو
هـاي  تـأثیر شـوك  گیـري  اندازهبراي VARمدل جامع بدون قید از، )2005تا 1993(

ي معوق به کـل تسـهیالت   هاوام. نسبت استفاده نمودندهاواماقتصادي بر روي کیفیت 
ـ هاوامبه عنوان شاخصی براي کیفیت  ط مدنظر قرار گرفت. طبق مدل برازش شده، رواب

العمـل آنـی   اساس تـابع عکـس  متغیرهاي اقتصادي بربرخیو هاوامقوي میان کیفیت 
)، تـورم و  CPI(کننـده متغیرهـایی نظیـر بیکـاري، شـاخص قیمـت مصـرف      تأیید شد.

مطابق با تئوري، پایه پولی و نرخ ارز حقیقی و باعث افزایشهاي ریسک اعتباري شوك
بـا توجـه بـه اثـر     ین آزمـون اسـترس  . همچنـ ندشـد مـی کاهش مطالبات معوقباعث 
گیري میزان شکنندگی بخـش بـانکی کشـور چـک     براي اندازههاي حدي اقتصادشوك

بیکـاري و  باال بودن ، 4هاي غیرجاريواممورد استفاده قرار گرفت. افزایش شتاب نسبت 
بدشـدن وضـعیت   شناسـایی  براي ،هاي اخطاري مهمعنوان شاخصبه5انتظارات تورمی

ثبات سیسـتم بـانکی بـه    ، استرسهايآزمونسایرطبق. شدته تباري شناخپرتفوي اع
کند.  و رشد اقتصادي بستگی پیدا می6هاثبات قیمت
رفتار سیسـتم بـانکی ایتالیـا را از    بر اساس جدیدترین مطالعات، ، )2007(7فیلوسا

ـ ، تخمین زد. یافتهگانهسهVARطریق آزمون استرس توسط مدل  رخ ها نشان داد که ن

1- Gambera (2000).
2- Bivariate
3- Baboucek and Jancar (2005).
4- None-performance loan (NPL).
5- Inflationary tendencies
6- Price stability
7- Filosa (2007).
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قصور و حاشیه سود (مقیاس سودآوري) به عنوان شاخصی از بحران بانکی است. 
هاي بانکی و وابسـتگی  اي تحت عنوان بحران، مطالعه)2007(1کروسنر و همکاران

سـازوکارهایی در ایـن مقالـه بـه بررسـی     آنهـا انـد.  مالی و رشـد اقتصـادي انجـام داده   
هاي واقعی اقتصـاد مـرتبط   ایط و فعالیت بخشهاي بانکی را به شرپردازند که بحرانمی
سازد.می

بـه بررسـی علـل ایجـاد مطالبـات معـوق و       )،1377(هاشمی نـودهی، میرمجتبی 
. طبـق تحقیـق   اسـت پرداختـه 1376ـ1365کن طی دوره ـسررسید گذشته بانک مس

عـالوه  متغیرهاي نرخ بهره بازار و همچنین تفاوت نرخ سود تسـهیالت بـه  تأثیرمذکور، 
رخ جریمه، با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی، بر میزان مطالبـات تأییـد گردیـد. تمـام     ن

راسـتا و  هـم هـا بانـک تحقیقات باال، روند متغیرهاي کالن اقتصادي را بـا سـود (زیـان)    
دهد.نشان می2جهتهم

در مقاله حاضر، طبق تحقیق بابوکک و جانکر، تحلیل حساسیت و سناریوسازي بـر  
سازي استرس طبق وقـایع  استرس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شبیهاساس آزمون

منظـور ارزیـابی   الوقوع و همچنین با فرض وقوع اتفاقات گذشته بـه کمیاب ولی محتمل
شود. لذا ایـن  بانک در مقابل تغییرات شرایط اقتصادي کشور، بنا می3میزان شکنندگی

توان بـه منظـور حفـظ ثبـات مـالی      آن میکه دارد، از4به جلوییتکنیک با ارزیابی رو
استفاده نمود.

تحلیلچهارچوب. 3
5توزیعیهايوقفهبا. رویکرد خودبازگشتی3ـ1

واحـد  ریشههايآزمونکارآیینسبت بهاقتصاديسازيدر مدلکهتردیديبهتوجهبا
باگشتیاز تکنیک خودبازوجود دارد،اقتصاديمتغیرهايناپایاییوپایاییتشخیصدر

تعیـین بـا تنهـا روش،ایـن در.شـود مـی اسـتفاده اقتصادسـنجی درتوزیعیهايوقفه
نمود. فرم کلی مـدل  برآوردرامناسبالگوهايتوانمی،متغیرهابرايهاي مناسبوقفه

1- Kroszner (2007).
2- Procyclical
3- Vulnerability
4- Forward-Looking
5- Autoregressive Distributed Lags (ARDL).
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)VARخودرگرسیون برداري(. رویکرد3ـ2
ادي به علت پیچیدگی روابـط بـین بازارهـا، تـأثیرات متقـابلی بـر روي       هاي اقتصپدیده

معتقد است که چون متغیرهـاي اقتصـادي غالبـاً بـا یکـدیگر در      1یکدیگر دارند. سیمز
ند، بنابراین هنگامی که بررسی رفتار چند متغیر سري زمانی مدنظر اسـت، الزم  اارتباط

یک الگوي سیسـتم معـادالت همزمـان    است تا ارتباطات متقابل بین متغیرها در غالب
مورد توجه قرار گیرد.    VARمانند 

باشد:برداري داراي دو بعد میمدل خودتوضیح
VARوقفه زمانی براي هر کـدام، الگـوي   Pمتغیر درونزا وNسیمز با فرض وجود 

را در شکل ماتریسی به گونه زیر معرفی کرده است:

UyAyAAy tptptt



...1 10

),0(
2INUt



Yکه در آن،  tهاي آن: یک بردار و وقفهn*1 در برگیرنده هرn   متغیـر وارد شـده در مـدل
0A: بردارn*1 :از جمالت ثابـتAp

از جمـالت  n*1بـردار  :teایب واز ضـر n*nبـردار  
خطا.

کـدام از  هرتأثیربینی بلندمدت هاي بلندمدت و پیشهمچنین براي تحلیل شوك
اسـتفاده  3هاو تجزیه واریانس2متغیرهاي کالن اقتصادي بر همدیگر از تابع واکنش آنی

کنیم.می
1- Sims
2- Impulse Response Function
3- Variance Decomposition
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ها. ساختار داده4
تسـهیالت  شـامل ارزي،وریـالی ازاعـم تسـهیالت ازورمنظطبق تعریف بانک مرکزي

موقـت، حسـاب بـدهکاران  درمشـتریان بـدهی حقـوقی، وحقیقیاشخاصبهاعطایی
واسـنادي مشـتریان اعتبـارات  بـدهی ارزي،ذخیـره حسـاب محـل ازتسـهیالت 

و بـروات ارزي  اسـنادي اعتبـارات مشتریان بابـت بدهی،شدهپرداختهاينامهضمانت
، »خرید امـوال معـامالت  «پرداخت دار پرداخت شده، تسهیالت اعطایی بابت پیشمدت

کـار در جریـان جعالـه و    «، »االي معامالت سلفک«، »اموال خریداري شده بابت عقود«
1باشد.می»اسناد و بروات خریداري شدهخرید دین

الوصـول گـزارش بانـک مرکـزي صـرفاً     که نسبت مطالبات معوق و مشکوكاز آنجا
به مانده »مطالبات معوق و سررسیدگذشته«گردد، از نسبت صورت ساالنه منتشر میبه

استفاده نمودیم.  2ي بدهاوامتسهیالت اعطایی به عنوان شاخص 
ي معوق به تسهیالت اعطاییهاوامنسبت ـ1نمودار 

www.cbi.ir

2ازبـیش یاوشدهپرداختمقرردر سررسیدهايآنسودواصلبازپرداختمطالباتی کهجاري: مطالبات-1
سررسید آن نگذشته است.ازماه
اقسـاط آن پرداخـت قطـع تـاریخ یاوآنو سوداصلیدسررستاریخازمطالباتی کهگذشته:سررسیدمطالبات

.استننمودهتجاوزماه6ازو هنوزگذشتهماه2ازبیش

اقسـاط قطـع پرداخـت  تاریخیاوسررسیدتاریخماه از18ازکمتروماه6ازبیشکهمطالباتی: معوقمطالبات
.شده استسپريآن

2- NLP
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تسهیالت اعطـایی  گذشته به ماندهي معوق و سررسیدهاوام، نسبت 1نمودارطبق 
آهنـگ رشـد مطالبـات    وسیستم بانکی در چند سال اخیر روند صعودي داشـته اسـت  

ي غیردولتی و مؤسسات اعتباري نسبت به سایرین باالتر بوده است. هابانکمذکور، در 
ي تجاري از مجموع مطالبات سیسـتم بـانکی   هابانک، سهم معوقات 2نمودار طبق 

ي تجاري در مانـده  هابانکیشتر بوده است که با سهم باالي از سایرین بهاسالدر همه 
ي هـا بانـک تسهیالت سازگار است. نکته حائز اهمیت درخصوص رشـد سـهم مطالبـات    

ي تخصصـی  هـا بانکاز سهم معوقات 1386خصوصی است که از سه ماهه چهارم سال 
پیشی گرفته است.  

وقات سیستم بانکیاز مجموع معهابانکسهم معوقات هریک از ـ2نمودار 

www.cbi.ir

بینـی  پذیري نظام بانکی را پـیش آسیبهایی ازطور کلی، براي اینکه بتوان نشانهبه
هـاي  کرد و یا حداقل بیان کرد که چه موقع خطر بحران زیاد یا کم است، باید شـاخص 

وه هاي مناسـب عـال  قابل اعتمادي را شناسایی کرده و مراقب تغییرات آنها بود. شاخص
دارند، بایسـتی در مـواردي کـه نظـام بـانکی      رابر اینکه توانایی شناسایی سریع مشکل

هـاي  د. شـاخص نـ تحت فشار قرار ندارد، برعکس زمان بحرانـی و پرریسـک رفتـار نمای   
که برخی از آنها مختص نظام به طوري،مناسب از زوایاي گوناگون قابل بررسی هستند

هاي اقتصاد کالن انتخاب شده باشند.  د از شاخصتوانبانکی بوده و برخی دیگر می
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د در توضـیح رفتـار و نوسـانات    نتوانطبق تحقیقات انجام شده، عوامل مختلفی می
ایفاي نقش نمایند. با توجه به شـرایط اقتصـاد کـالن ایـران، در     هابانکمطالبات معوق 

لبات معـوق  سازي تغییرات مطا، متغیرهاي پیشنهادي که براي تخمین و مدل1جدول
ایم، آورده شده است. در نظر گرفته

اسامی متغیرهاي مورد نظرـ 1جدول 
توضیحاتمتغیرها

DIRرشد نرخ بهره تسهیالت
DHIرشد شاخص مسکن در شهرهاي بزرگ

DLIQ رشد نقدینگی
DCPIکننده (تورم)رشد شاخص قیمتی مصرف

DGDPNOILرشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت

داراياقتصاد ایرانکهآنجاازوشودداده مینشانبهرهنرخگذاري باسرمایهزینهه
عنـوان بـه رابهره مشخصـی نرختواننمیاست،پولبازارو غیررسمیرسمیبخشدو

توجـه بـه اینکـه تحقیـق حاضـر روي      کرد، اما بـا انتخابآنوزنیمیانگینیاوبرآیند
کـه از میـانگین نـرخ سـود تسـهیالت      اسـت  شایستهمطالبات معوق انجام شده است، 

.استفاده شود

زیرا با ،ستهابانکمیزان مطالبات معوق مهم درمتغیرهايجملهازاقتصاديرشد
شود. از آنجا کـه  رکود یا رونق یک اقتصاد مشخص می،توجه به شاخص رشد اقتصادي

رسـی  رلبـات معوقـه و ب  بـراي تحلیـل مطا  ،اقتصاد ایران به نفت وابستگی شدیدي دارد
تـا بتـوانیم   ایـم ارزش افزوده بخش نفتی را از ایـن متغیـر جـدا کـرده    ،این متغیرتأثیر

بنا بـه معادلـه فیشـر    ثر نشان دهیم. همچنین ؤهاي نفتی مرا بدون شوكنتایج تحلیل 
توان گفت تقاضا براي پول به صورت یک تابع از رفاه اقتصادي است. بنـابراین بـراي   می

هـا در سـوق دادن   که براي بانکیهایمعوقه و انگیزشحجم نقدینگی بر مطالبات تأثیر
ایـم.  کند نیز از متغیر رشد نقـدینگی اسـتفاده کـرده   آنها به اعطاي تسهیالت ایجاد می
عنـوان یکـی از عوامـل افـزایش مطالبـات معوقـه در       تغییر در شاخص قیمت مسکن به

،پـردازیم مـی تـأثیر تحقیق به تحلیل این ي اخیر شناخته شده است که در اینهاسال
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دسـت بـه   ممکـن اسـت  با رونق یا رکود بازار مسکن،گذاران در این بخشزیرا سرمایه
هاي خود بزنند. تعلل براي پرداخت بدهی

هـا  بر مطالبات معوقه بانکعنوان عامل مؤثرتوان بههر یک از متغیرهاي فوق را می
ي اخیر نرخ سود تسهیالت پایین بوده و نـرخ تـورم   هالسادر نظر گرفت. از آنجا که در 

افزایش پیدا کرده، بنابراین نرخ سود حقیقی تسهیالت اعطـایی بسـیار کمتـر از مقـدار     
ثر بر مطالبـات  ؤعنوان یکی از عوامل متواند بهبوده است. متغیر نرخ تورم نیز میواقعی 

ـ  اري بانـک مرکـزي در دوره   هـاي مـورد نیـاز از منـابع آمـ     حسـاب آیـد. داده  همعوقه ب
باشـند، پـس از   گردآوري شده است. از آنجا که متغیرهاي فوق مانا نمـی 1387ـ1379

هـاي مـورد نظـر    تفاضل مرتبه اول، از رشد این متغیرها اسـتفاده کـردیم و بـراي داده   
آورده شـده  2فولر را انجام دادیم که نتیجه این آزمون در جدولـآزمون مانایی دیکی

کند که تمام متغیرهاي اسـتفاده شـده در اولـین تفاضـل مانـا      تأیید می2دول است. ج
هستند.

آزمون ریشه واحدـ 2جدول 
احتمالاستودنت- tآماره متغیرها

DIR30/6-0
DHI5-0

DLIQ70/3 -01/0
DCPI4-0

DGDPNOIL5/6-0
هاي تحقیق.یافتهمنبع: 

. برازش مدل و تفسیر نتایج5
ARDLتخمین براساس .5ـ1

نمایش داده شـده  3تخمین زده شده و نتایج آن در جدول ARDLاین بخش مدلدر
هاي وارده بـر اقتصـاد کـه در اینجـا     عالوه بر تأخیرهایی از شوك،در مدل مذکوراست.

و متغیرهاي برونزا هایی از متغیر نسبت مطالبات دهیم، وقفهنشان میtاین عامل را با
ـ ارا،هاي اقتصادسنجی بهترین مـدل تخمـین زده شـده   با توجه به معیاروجود دارند.  ه ئ



203هاهاي کالن اقتصادي بر مطالبات معوق بانکبررسی اثر شاخص

شده است.
ARDLنتایج حاصل از برازش الگوي ـ 3جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DIR(-1) 20/0 36/0 56/0 58/0
DIR(-2) 67/0 31/0 16/2 05/0
DCPI(-1) 82/1 - 10/2 86/0- 40/0
DCPI(-2) 13/5 93/0 49/5 0
DHI(-1) 62/0 25/0 41/2 03/0
DHI(-2) 53/0 - 31/0 72/1 - 11/0
DLIQ(-1) 77/10263 10/14066 73/0 48/0
DGDPNONOIL(-1) 15/10261 - 01/14064 73/0 - 48/0
DGDPNONOIL(-2) 91/2 - 87/0 35/3 - 0
AR(1) 27/0 20/0 36/1 19/0
AR(2) 77/0 15/0 01/5 0
AR(3) 76/0- 23/0 26/3- 0
R-squared 70/0 Mean dependent var 04/0
Adjusted R-squared 48/0 S.D. dependent var 11/0
S.E. of regression 08/0 Akaike info criterion 90/1 -
Sum squared resid 10/0 Schwarz criterion 29/1 -
Log likelihood 60/40 Hannan-Quinn criter. 71/1 -
Durbin-Watson stat 17/2

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

کننـد کـه در سـطح احتمـال     دست آمده تأیید مـی هضرایب ب3با توجه به جدول
دو دوره گذشته داراي ضـریب مثبـت و معنـادار    سود تسهیالت در،درصد10کمتر از 

نرخ سود تسهیالت اعطایی به عنوان یکی از عوامل مـؤثر بـر افـزایش    بنابراین باشد.می
ي اخیر کاهش نرخ بهـره تسـهیالت بـه عنـوان     هاسالاگرچه در است.مطالبات معوقه

سیاست کاهش رکود اقتصادي مدنظر دولت بـوده، امـا ایـن کـاهش نـرخ بهـره باعـث        
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تـوان نتیجـه   مـی 1کارهـاي مشـابه  همانند بنابرایناست،افزایش شکاف نرخ بهره شده 
گرفت که این کاهش نرخ بهره موجب کاهش مطالبات معوق نشده است. همچنـین در  

گفـت کـه تـورم و شـاخص قیمـت      تـوان مورد سایر متغیرهاي کالن استفاده شده مـی 
افـزوده بخـش   مسکن باعث افزایش مطالبات معوقه و رشد ناخالص داخلی بـدون ارزش 

ت معوقه شده است. از آنجا کـه متغیـر مطالبـات معـوق یـک      نفت باعث کاهش مطالبا
است، با دو وقفه باعث افزایش مطالبات معوقه شده و وقفه سوم ایـن متغیـر   2متغیر انبار

بینـی مـدل بـا توجـه بـه کـم بـودن تعـداد         مطالبات معوقه را کاهش داده است. پیش
باشد.  می3هاي موجود و نتایج بدست آمده از مدل به صورت شکل داده

ARDLبینی مدل پیشـ3نمودار 

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

تـوان گفـت   مـی 4و نسبت چـولگی 3هاي ضریب تیلبا توجه به کوچک بودن آماره
، 4نمـودار  هاي مورد نظر داراي دقـت بـاالیی اسـت.    بینی دادهتخمین فوق براي پیش

د و مناسب بودن مدل تأیید کنهاي واقعی مقایسه میمدل برازش شده را با نمودار داده
شود.می

1-Yiping Que (2008)
2- Stock Variable
3- Theil Coefficient
4- Bias Proportion
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ARDLبینی مدلپیشـ4نمودار 

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

بینی مطالبات معـوق در دوره  دست آمده، پیشهپس از استفاده از مدل باال نتایج ب
و بـراي  199/0معـادل  1388و براي دوره اول سال 182/0معادل1387چهارم سال 
و بـراي  2560/0همان سـال و براي دوره سوم2017/0معادل1388لدوره دوم سا

باشد.می2762/0معادل1388دوره چهارم سال 

VARتخمین بر اساس . 5ـ2

بینی اثرات کالن اقتصـادي بـر روي مطالبـات    هاي متنوعی براي تخمین و پیشتکنیک
انـد  سیونی استفاده کـرده ساده رگرهاي وجود دارد. مطالعات اولیه از مدلهابانکمعوق 

که دو ایراد مهم به آنها وارد است. اوالً: تشخیص و جداسازي رابطه همبستگی از رابطه 
مطالبـات  1دست آوردن اثـر متقابـل  هعلت و معلولی متغیرها از هم مشکل است. ثانیاً: ب

ی نـه  هاي مالباشد. بروز بحرانپذیر نمیمعوق و  شرایط اقتصادي بر روي یکدیگر امکان
هاي اقتصادي را تحت تـأثیر قـرار دهـد، بلکـه از دیـدگاه      تواند سودآوري بنگاهتنها می

شـود.  مـی هاي اقتصاد کـالن  شدن شرایط اقتصادي و بدشدن شاخصکالن باعث وخیم
رسد که تالطم در بازارهاي مـالی و سیسـتم بـانکی خـود تـأثیر      حال به نظر میدر هر

ایر عوامـل اقتصـادي داشـته باشـد. بـه عبـارتی       بزرگی بر رشـد اقتصـادي کشـور و سـ    

1- Inter-relationships
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اي بـراي ایجـاد   زمینـه توانـد پـیش  طور که ضعف و نابسامانی نظام اقتصادي مـی همان
تواند پیامدهاي نـامطلوبی بـر هـر    معوقات بانکی گردد، نابسامانی در نظام بانکی نیز می

کالن اقتصادي در بخش اقتصادي برجاي بگذارد. لذا با توجه به تأثیر متقابل متغیرهاي
براي بررسی ایـن اثـرات اسـتفاده    1تحقیق حاضر سعی شده از الگوي اتورگرسیوبرداري

گردد.
ایـن اسـت کـه در ایـن مـدل      ARDLنسبت به مدلVARاز جمله مزایاي مدل 

تـوان پویـایی میـان    تمامی متغیرهاي کالن اقتصادي درونزا فرض شده و همچنین مـی 
بـه تحلیـل   VARمدل لحاظ نمـود. بـا اسـتفاده از خـواص     متغیرهاي درونزا را در این

هاي وارده بر متغیرهاي درونزا و اثر آنها بـر مطالبـات معـوق پـرداختیم     برخی از شوك
ضمیمه). از آنجا کـه تخمـین ضـرایب ایـن متغیرهـا و تفسـیر آنهـا از دیـد         1(جدول 

ع واکنش آنـی و تجزیـه   ز اهمیت و قابل اتکا نیست، بنابراین نتایج تابئاقتصادي زیاد حا
دهیم.واریانس که از خواص دیگر این مدل هستند را مورد بررسی قرار می

خالصـه شـده اسـت.    4دست آمده از تابع واکنش آنی این مدل در جدول هنتایج ب
دهـد کـه یـک شـوك آنـی بـه انـدازه یـک انحـراف اسـتاندارد از           این جدول نشان می

شود.در مطالبات معوق براي ده دوره آینده میباعث چه میزان تغییري کالنمتغیرها
نتایج حاصل از تابع واکنش آنیـ 4جدول 

DLIQ DCPI DHI DGDPNOIL DIR DNLP دوره
0 0 0 0 0 000/1 

867/1- 315/2 509/0 502/2 785/2 017/0 

889/1 864/0 768/0- 675/0 738/4 161/2 

821/3 - 685/6 727/0 067/7 390/1 - 791/1 

839/1 164/0 210/0 02/0 - 7/0 - 260/2 

615/2- 773/6 537/0 034/7 017/3 607/0 

037/0 - 837/2 758/0 841/2 028/0 - 511/0 

494/1 - 350/4 680/0 499/4 343/0 - 395/0 

108/0 586/2 527/0 575/2 926/0- 467/0 

508/1 - 133/4 862/0 283/4 567/0 386/0 

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

1- Vector auto-regression (VAR).
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هاي وارده بر متغیرهاي نرخ کند که شوكتأیید می4دست آمده از جدول هنتایج ب
شـود. هاي آتـی مـی  هاي گذشته باعث افزایش در مطالبات معوق در دورهمعوقات دوره

تـوان مطـابق بـا انتظـارات اولیـه از مـدل اقتصـادي دانسـت، زیـرا          این تغییرات را مـی 
هاي بعـدي نیـز نـاتوان از پرداخـت     ي معوق هستند، در دورههاوامهایی که داراي بنگاه

ها ممکن است با توجه به بررسی شـرایط  از بنگاهباشند، همچنین برخیدیون خود می
تـر بـه پرداخـت دیـون     ردیي دولتی عمداًهابانککالن اقتصادي و نحوه تسویه حساب 

هـاي بعـدي نشـان داده    رهات این شوك بـراي دو تأثیرخود بپردازند که در روند نزولی 
توان گفت تا دوره سوم این شوك باعـث  شده است. در مورد شوك وارد بر نرخ بهره می

اما از دوره سوم به بعد از آنجا که عوامل اقتصـادي بـه   ،شودافزایش مطالبات معوق می
کننـد، ایـن شـوك باعـث کـاهش      اقدام مـی دلیل افزایش بدهی به پرداخت دیون خود 

تـورم و  هاي وارده برشوكتأثیراگرچه مقدار آن در مقایسه با ،شودق میمطالبات معو
رشد ناخالص داخلی کمتر است. 

ي گرفتـه شـده باعـث    هـا وامانداختن تعویقانتظار در بهشوك وارد بر تورم مطابق
از آنجا که بنابر معادلـه  ،عبارت دیگرهشود. بمی2راي عوامل اقتصاديب1نوعی کژگزینی

ن یدهـد، بنـابرا  نرخ بهره حقیقی را کاهش مـی ،ر اقتصاد کالن افزایش نرخ تورمفیشر د
تـأثیر بنگاه باز هم به صورت عمدي به تعلل در پرداخت دیون خود دسـت خواهـد زد.   

اي است. شـاخص قیمـت   قابل مالحظهتأثیرهایی که بر تورم وارد شده است نیز شوك
کمتر نسبت به سـایر متغیرهـاي اسـتفاده    تأثیرمسکن باعث افزایش مطالبات معوق با 

هاي اخیر مربوط به رونق یا در سالهابانکزیرا بخشی از مطالبات معوقه ،شودشده می
رکود در بخش مسکن است. 

ات سینوسـی در  تـأثیر داراي ،معیـار تغییر در متغیر نقدینگی به اندازه یک انحراف
،از این نظر کـه بـا افـزایش نقـدینگی    ،به عبارت دیگر این متغیر،مطالبات معوقه است

باعث افـزایش  ،اندازندرا به تعویق میگذرند و آنتر از دیون معوقه خود میها سادهبانک
هاي در حال رکـود کمـک   هتواند به رونق بنگاشده و از این نظر که تزریق نقدینگی می

اینجـا قابـل   شود. اما مهمتـرین متغیـري کـه در    باعث کاهش مطالبات معوقه می،کند
در صـورتی  ،باشـد افزوده بخش نفت می، تولید ناخالص داخلی بدون ارزشاستبررسی 

1- Adverse Selection
2- Agents
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گونـه کـه انتظـار    که یک شوك به این متغیر وارد شود، پاسخ مطالبـات معوقـه همـان   
،رود مقدار بزرگی است. از آنجا که در ایـن متغیـر تمـام تولیـدات ناخـالص داخلـی      می

ایـن  مات و غیره وجود دارد، بنابراین شـوکی کـه بـر   هاي صنعت، ساختمان، خدبخش
قابل توجهی بر مطالبات معوقه دارد.  تأثیر،شودمتغیر وارد می
زیـادي در کـاهش   تـأثیر توانـد  ایجاد یک شرایط اقتصـادي باثبـات مـی   در نتیجه

عنوان یک معیار براي آزمون توان بهمطالبات معوقه داشته باشد. از تابع واکنش آنی می
آن را4ه جـدول  کـ ثر بـر مطالبـات معـوق    ؤ. یکی از عوامل مکردسترس نیز استفاده ا
این متغیر بر تغییرات نـرخ مطالبـات معـوق    تأثیرمتغیر نرخ بهره است،،کندیید میأت

هایی مانند رشد اقتصادي بـدون نفـت، تـورم و نقـدینگی کمتـر اسـت.       نسبت به متغیر
5است. در ادامه جـدول  ARDLغیر در مدل همچنین این نتیجه مشابه ضریب این مت

کند.یید میأنتایج فوق را توشودنیز براي تجزیه واریانس مطالبات معوق استفاده می
هر کدام از متغیرهاي استفاده شده در واریانس مطالبـات معوقـه   تأثیربراي تحلیل 

دار تـأثیر  بینـی مقـ  تـوان بـه پـیش   می5شود. در جدول انس استفاده میاز تجزیه واری
هاي بعدي مطالبات معوقه پرداخت. متغیرهاي استفاده شده در واریانس تغییرات دوره

نتایج حاصل از تخمین تابع تجزیه واریانسـ 5جدول 
Period DNLP DIR DCPI DLIQ DGDPNONOIL DHI
      

 29051/90 452133/0 466589/1 222995/3 437679/4 130093/0
 53906/59 961011/2 96439/21 047298/7 332171/8 156067/0
 55331/56 702908/4 74223/23 329064/6 679677/7 992805/0
 0751/48 279203/5 248/29 336475/8 604585/6 456645/2
 62648/44 931874/3 41417/36 268857/7 767552/5 991073/1
 60284/39 455074/4 36334/39 759342/7 385048/6 434363/2
 30607/36 95014/4 03351/41 931686/8 636984/6 141611/2
 61223/34 352557/5 72286/42 44788/8 585105/6 279371/2
 58745/32 421847/5 75913/43 596841/8 443156/7 191574/2

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

و دوره 1387، دوره چهـارم  1387توان گفت بـراي دوره سـوم   می5بنا به جدول
هر متغیر چه مقدار تأثیري در واریانس مطالبات معوق دارد. این جدول نیـز  1388اول 
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هاي مذکور بیشترین تغییر در کند که در مرحله اول طی دورهبینی ما را تأیید میپیش
دار مطالبات معوق، متعلق به خود این متغیر است و در مرحله بعد متغیر نرخ تورم، مقـ 

بهـره  افـزوده بخـش نفـت و سـپس نـرخ      نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بدون ارزش
گذار است. این موضوع بدین معناسـت کـه متغیرهـاي    تأثیرتسهیالت و شاخص مسکن 

کننـد. نتـایج تخمـین تـابع     مذکور در تغییرات مطالبات معوق نقش بیشتري ایفـا مـی  
مطالبـات معـوق   درصد تغییر در واریانس 90تجزیه واریانس بدین قرار است که تقریباً

درصد تغییرات مطالبات معوق 5/4گردد. همچنین هاي گذشته این متغیر برمیبه دوره
درصد وابسته به نوسان نرخ تورم 46/1ن نفت و ومربوط به نوسان نرخ رشد ناخالص بد

ت درصد وابسـته بـه رشـد نـرخ تسـهیال     45/0درصد وابسته به رشد نقدینگی و 3/3و 
ه داد.ئتوان تفسیر مشابهی ارامیهاباشد. در ادامه براي بقیه دورهمی

1آزمون استرس. 5ـ3

هـاي وارده بـر   با توجه به شرایط کالن اقتصادي کشور به بررسی شـوك مرحله،در این 
،اول:پردازیم. این آزمون از دو جنبه داراي اهمیـت اسـت  متغیرهاي کالن اقتصادي می

بررسـی تـأثیر   ،شـود و دوم اعمال مـی ي مذکوردي که در متغیرهاتغییرات حز جهتا
. از آنجا که در توابع واکنش آنـی و تجزیـه   در متغیر نرخ مطالبات معوقرات حديیتغی

و نـرخ سـود   نقـدینگی  ،نـرخ تـورم  ،رشـد اقتصـادي بـدون نفـت    واریانس، متغیرهـاي 
انـد، بـراي   وق بـوده ، داراي تأثیرات بیشتري بر افـزایش نسـبت مطالبـات معـ    تسهیالت

نماییم و میزان تغییر متغیرهاي سناریوسازي از تغییرات متغیرهاي نامبرده استفاده می
در نظـر گرفتـه شـده    درصـد 95آنها در سطح اطمینان معیار اساس انحرافمذکور، بر

این متغیرها بـه تفسـیر   05/0در سطح عبارت دیگر با توجه به تغییرات حدي هباست. 
پردازیم.مطالبات معوق میرفتار رشد

سناریو اول. 5ـ3ـ1
50رشـد با فرض ثبات رشد اقتصـادي، ،هاي استفاده شدهمعیار دادهبا توجه به انحراف

درصــدي در 40و رشــد ســود تسـهیالت درصـدي نــرخ  25رشــدتــورم،درصـدي در  
ت دیگر عبارهبایم.هاي وارده بر متغیرهاي کالن فرض کردهرا به عنوان شوكنقدینگی 

دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزي ( با تغییـر در تـورم، نـرخ سـود     تأثیرخواهیم می
1- Kearns.(2004)
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تسهیالت و نقدینگی که معموالً به دلیل کسري بودجه دولت است) بر نـرخ تسـهیالت   
خالصه شده است.6دست آمده در جدول هنتایج بمعوق را بررسی نماییم.

نتایج آزمون استرس سناریو اولـ 6جدول 
تغییرات بینیدوره پیش

1/0 87)4(اول
63875/20 88)1(دوم
7444/20- 88)2(سوم

15288/42 88)3(چهارم
2006/20 - 88)4(پنجم

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

ـ   تـأثیر کنـد کـه   ییـد مـی  أت4دسـت آمـده از جـدول    هتابع واکنش آنی و نتـایج ب
ابـل تفسـیر   توجه به ضرایب آنها براي ایـن سـناریو ق  هاي وارده بر این متغیرها با شوك

هاي تورم، نرخ رشد اقتصادي بدون نفت، نرخ بهـره و نقـدینگی   است. از آنجا که متغیر
یر در مطالبات معوق را توان تغیباشند، بنابراین میات میتأثیرترتیب داراي بیشترین هب

در،دهـد نشان مـی 6جدولطور کهخالصه کرد. همان6جدول هاي آتی در براي دوره
واکـنش مطالبـات   ، باشدمفروضهاي وارده بر اقتصاد کالن به صورت صورتی که شوك

. مقدار تجمعی تأثیر این شوك در پنج کندمیآتی تغییرهايدر دورهمفروضبه مقدار 
هـا وارد  بیشتر از حـالتی اسـت کـه ایـن شـوك     (درصد)واحد9/21دوره آینده معادل 

کند که متغیرهایی که در این سـناریو بـا شـوك    یید میأت5ه بر آن جدول عالونشوند.
شوند. باعث افزایش در واریانس مطالبات معوق می،اندمواجه شده

سناریو دوم.5ـ3ـ2
بـا  هاي وارد بر اقتصاد کالن به صورت زیـر باشـد.   کردیم که شوكفرضاین مرحلهدر

کاهش رشد اقتصادي بدون نفت بـه یـک   ،شدههاي استفادهمعیار دادهتوجه به انحراف
هـاي  را به عنوان شوكنقدینگی درصدي در 40رشد تورم،درصدي در 30رشددرصد، 

خالصـه شـده   7دست آمده در جـدول  هنتایج بایم.فرض کردهوارد بر متغیرهاي کالن
.است
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نتایج آزمون استرس سناریو دومـ 7جدول 
تغییرات بینیدوره پیش

4 87)4(اول
2/12 88)1(دوم
6/10 88)2(سوم
3/12 88)3(چهارم
2/5 88)4(پنجم

هاي تحقیقیافتهمنبع: 

دست آمده در پنج دوره آینده براي مطالبات معوق با جمع تجمعی سـتون  هنتایج ب
هـا  بینی براي حالتی که این شـوك واحد است. یعنی پیش1/44دلامعتغییرات تقریباً

شـود. بنـابراین   مـی اولمطالبات معوق نسبت به سناریو جهش درموجب ،فتداتفاق بی
درصد براي فصل سوم سـال  6/25بینی شده بدون شوك که معادل جاي مقدار پیشهب

.یابدمیافزایشدرصد 3/30این مقدار به ،بود1388

نتایج و دستاوردهاي تحقیق. 6
هاي حـدي بـر  کالن اقتصادي و اثر شوكاین تحقیق در پی یافتن اثر رفتار متغیرهاي 

باشد. بدین منظور اثر سه نوع متغیر پولی و مالی نرخ مطالبات معوق سیستم بانکی می
و ساختاري بر میزان مطالبـات معـوق سیسـتم بـانکی کشـور در شـرایط حـدي ولـی         

ی الوقوع مورد بررسی قرار گرفت و تأثیرات آنها مورد تأیید واقع شد. به طور کلـ محتمل
هـاي  هاي مـالی دارنـد. طبـق یافتـه    اي در ایجاد بحرانعوامل پولی سهم قابل مالحظه

همچون تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تورم، نقدینگی، نرخ یتحقیق، تأثیر متغیرهای
سود تسهیالت، شاخص قیمت مسکن بر وضعیت مطالبات معوقه سیستم بـانکی تأییـد   

شود.  می
دهد که دخالت مستقیم دولت و یـا بانـک مرکـزي در    ینتایج حاصله به ما نشان م

نقدینگی (بـه دلیـل کسـري    ،شرایط کالن اقتصادي مانند تغییر در نرخ سود تسهیالت
8شـود. همچنـین در جـدول    ها مـی بودجه) و تورم باعث افزایش مطالبات معوق بانک
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هاي آتی بابراي حاالت متفاوت با شوك و بدون شوك میزان مطالبات معوق براي دوره
هم مقایسه شده است:  

مقایسه نسبت مطالبات معوق در سه حالت مفروضـ 8جدول 
(درصد)

سناریو دومسناریو اول بدون شوك ها دوره
138727/1802/1908/20دوره چهارم 

138890/1979/2212/24دوره اول 
138817/2005/2182/27دوره دوم 
138860/2527/273/30دوره سوم

138862/2798/283/32دوره چهارم
هاي تحقیقیافتهمنبع: 

1388ها در دوره چهارم سـال  ، درصد تغییرات مطالبات معوق بانک8طبق جدول 
شوك اقتصادي وارد نشده باشد، 1388با سناریو اول در صورتی که در دوره سوم سال 

ات نسبت مطالبات معـوق بـا سـناریو    درصد است. همچنین درصد تغییر62/27معادل 
هیچ شـوکی بـر اقتصـاد    1388صورتی که در دوره سوم سال دوم براي همین دوره در

این جدول نیز جهش در مطالبات معوق درصد است.17معادل تقریباً،وارد نشده باشد
ایـن نسـبت بـراي حـالتی کـه در هـیچ کـدام از        کنـد. یید میأرا با وقوع سناریو دوم ت

درصد است. 5هاي مذکور شوکی وجود نداشته باشد، تقریباً معادل دوره
توان براي مطالعات از هـر دو  هاي منحصر به فرد خود را دارد و میهر مدل ویژگی

از تابع واکنش آنی بـه منظـور   VARآنها به طور مکمل یکدیگر استفاده نمود. در مدل 
معیـار  ي درونزا به اندازه یـک انحـراف  پذیري مطالبات معوق از تغییر متغیرهاتحلیل اثر

دهد که تأثیر تورم، تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت و      استفاده شد. نتایج نشان می
هاي اول، دوم و سوم داراي بیشترین تأثیر بر افزایش نسبت مطالبـات  نقدینگی در دوره

دهـد در صـورتی کـه بانـک     نشان مـی VARباشد. آزمون استرس براي مدل معوق می
مرکزي یک سیاست انبساطی پولی را با افزایش نقدینگی و تغییر در نـرخ بهـره اعمـال    

شـود کـه اقتصـاد داراي    ها بیش از حالتی مـی کند، باعث تغییر در مطالبات معوق بانک
دهد، هنگامی که سیاستگذاران از  ابزارهاي مالی و باشد. این تحقیق نشان میثبات می
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ات مشابه بر سیستم کالن اقتصادي و در نهایت تأثیرابزارها کنند، این پولی استفاده می
انتظـارات  VARدسـت آمـده از مـدل    همطالبات معوق نداشته باشند. همچنین نتایج ب

یک سري از متغیرهاي کالن اقتصادي مانند شاخص مسـکن بـر   تأثیراولیه ما در مورد 
سـم پویـایی اسـت    ین مکانهماکند که این شاید به دلیل مطالبات معوق را برآورده نمی

با وجـود کـاهش در   1388هاي اخیر سال که در تخمین این مدل وجود دارد. در دوره
ـ  ایم که این مـی رو بودههنرخ بهره با افزایش مطالبات معوق روب دلیـل بـازنگري   هتوانـد ب

هـاي خـود  هـاي تولیـدي بـراي بازپرداخـت بـدهی     قانون بانکی براي استمهال به بنگاه
باشد.  1دولت)30/2/1386(مصوبه

ـ  5و 4هـاي  بق محاسبات اشاره شده در جدولطهمچنین دسـت آمـده   هنتـایج ب
(نرخ بهره تسـهیالت) نسـبت بـه سـایر متغیرهـا      این متغیرتأثیرARDLهمانند مدل

مانند تورم، رشد اقتصادي و نقدینگی کمتر است.

هاسیاستو هاپیشنهاد.7

ي تخصصـی اثـرات متفـاوتی خواهـد     هـا بانکت معوق شرایط کالن اقتصادي بر مطالبا
کنـد  کید مـی أ) بر این نکته تARDL,VAR(دو مدلدست آمده از هرهداشت. نتایج ب

ز ئهاي پـولی و مـالی حـا   ثبات در سیاستگذاري،هاکه براي کاهش مطالبات معوق بانک
ت کـه  اهمیت است. همچنین پرهیز از اقتصاد دستوري براي کاهش نرخ بهـره تسـهیال  

شود، استقالل بانک مرکـزي بـراي کنتـرل بیشـتر بـر      موجب ایجاد رانت در اقتصاد می
نقدینگی و کاهش تورم، باعث کاهش و یا ثابـت مانـدن مطالبـات معـوق خواهـد شـد.       

) و غیره(واردات، نرخ ارز و هاي وارده بر بخش حقیقی اقتصادهمچنین با کنترل شوك
تـوان حاشـیه امـن مطمئنـی را بـراي      مناسب میهاي اقتصاديدر نظر گرفتن سیاست

هـا ماننـد   برخـی از سیاسـت  تـأثیر که تحت طوريهب،وجود آوردههاي اقتصادي ببنگاه
ها به ورطه ورشکستی کشیده نشوند. افزایش واردات و ... این بنگاه

هاي مختلـف اقتصـادي داراي تـأثیرات متفـاوتی بـر      هاي بخشنظر به اینکه شوك
هـاي اقتصـادي بـه صـورت     ها به تفکیک بخشباشند، بررسی شوكعوق میمطالبات م

تري براي مطالبـات معـوق   تواند نتایج دقیقهاي خصوصی و دولتی میجداگانه بر بانک

)www.cbi.ir(منبع سایت رسمی بانک مرکزي-1
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هاي اقتصادي داشته باشد.یک از بخشهر
در ارزیـابی فنـی و اقتصـادي    هـا بانـک شود در سطح خـرد،  همچنین پیشنهاد می

نظر قرار دهنـد. تـا   طاي تسهیالت، روند متغیرهاي کالن اقتصادي را مدها براي اعپروژه
اي صورت گیرد که اصل هاي مربوطه نحوه اعطاي تسهیالت به گونهبینیبر اساس پیش

منابع و سود مورد انتظار تسهیالت قابل بازگشت باشد.  



215هاهاي کالن اقتصادي بر مطالبات معوق بانکبررسی اثر شاخص

م:ئضما
VARتخمین مدل ـ1جدول 

DNLP DIR DCPI DLIQ DGDPNONOIL DHI

DNLP(-1) -0.01682 0.076523 0.039487 -0.08865 -0.088668 -0.57924

-0.22674 -0.07229 -0.04055 -0.0428 -0.04281 -0.14334

[-0.07417] [ 1.05848] [ 0.97388] [-2.07125] [-2.07130] [-4.04111]

DNLP(-2) 0.267833 -0.04706 0.061809 -0.07434 -0.07436 -0.05563

-0.3309 -0.1055 -0.05917 -0.06246 -0.06247 -0.20918

[ 0.80942] [-0.44608] [ 1.04458] [-1.19016] [-1.19029] [-0.26593]

DIR(-1) 0.557112 0.002172 0.003677 0.107102 0.107114 0.041904

-0.61128 -0.1949 -0.10931 -0.11538 -0.11541 -0.38642

[ 0.91139] [ 0.01115] [ 0.03364] [ 0.92822] [ 0.92814] [ 0.10844]

DIR(-2) 1.173927 -0.32174 -0.13146 -0.07048 -0.070471 -0.51329

-0.52407 -0.1671 -0.09372 -0.09892 -0.09894 -0.3313

[ 2.24000] [-1.92547] [-1.40278] [-0.71249] [-0.71223] [-1.54934]

DCPI(-1) 2.894932 0.918526 0.882033 -0.78857 -0.788821 -0.95464

-2.36947 -0.75549 -0.42371 -0.44726 -0.44735 -1.49788

[ 1.22176] [ 1.21580] [ 2.08168] [-1.76312] [-1.76333] [-0.63733]

DCPI(-2) -0.32838 -1.34811 -0.77543 -0.55386 -0.553684 -1.19755

-2.4751 -0.78917 -0.4426 -0.4672 -0.46729 -1.56465

[-0.13267] [-1.70827] [-1.75200] [-1.18549] [-1.18489] [-0.76538]

DLIQ(-1) -18673.2 -8762.12 -2143.97 1728.847 1729.512 967.5565

-12552.3 -4002.2 -2244.61 -2369.36 -2369.82 -7935.02

[-1.48764] [-2.18933] [-0.95517] [ 0.72967] [ 0.72981] [ 0.12194]

DLIQ(-2) 24426.76 6584.44 2504.449 675.673 674.5434 -1764.52

-10689.8 -3408.38 -1911.57 -2017.81 -2018.2 -6757.68

[ 2.28504] [ 1.93184] [ 1.31015] [ 0.33485] [ 0.33423] [-0.26111]

DGDPNONOIL(-1) 18668.77 8759.307 2143.629 -1729.09 -1729.756 -967.384

-12550.2 -4001.56 -2244.25 -2368.98 -2369.44 -7933.74

[ 1.48752] [ 2.18898] [ 0.95517] [-0.72989] [-0.73003] [-0.12193]
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DNLP DIR DCPI DLIQ DGDPNONOIL DHI

DGDPNONOIL(-2) -24424.2 -6584.07 -2504.32 -675.049 -673.9193 1764.709

-10688.3 -3407.89 -1911.3 -2017.52 -2017.91 -6756.71

[-2.28513] [-1.93201] [-1.31027] [-0.33459] [-0.33397] [ 0.26118]

DHI(-1) 0.509493 0.253142 0.063014 -0.02657 -0.026583 0.325098

-0.47854 -0.15258 -0.08557 -0.09033 -0.09035 -0.30251

[ 1.06469] [ 1.65910] [ 0.73638] [-0.29412] [-0.29423] [ 1.07467]

DHI(-2) -1.07502 -0.25715 0.017252 -0.12535 -0.125357 0.075619

-0.62819 -0.20029 -0.11233 -0.11858 -0.1186 -0.39712

[-1.71129] [-1.28386] [ 0.15358] [-1.05710] [-1.05697] [ 0.19042]

C 0.169684 0.151085 0.039001 0.113663 0.113673 0.080784

-0.16575 -0.05285 -0.02964 -0.03129 -0.03129 -0.10478

[ 1.02372] [ 2.85880] [ 1.31581] [ 3.63288] [ 3.63249] [ 0.77098]

R-squared 0.61316 0.675215 0.49616 0.807877 0.80787 0.76053

Adj. R-squared 0.31734 0.426849 0.110871 0.66096 0.660946 0.577406

Sum sq. resids 0.134487 0.013672 0.0043 0.004792 0.004794 0.053744

S.E. equation 0.088944 0.028359 0.015905 0.016789 0.016792 0.056227

F-statistic 2.072752 2.718636 1.287761 5.498847 5.49858 4.153081

Log likelihood 40.33719 75.77194 93.69962 92.02287 92.01687 54.55426

Akaike AIC -1.69917 -3.98529 -5.14191 -5.03373 -5.033347 -2.6164

Schwarz SC -1.05157 -3.33768 -4.4943 -4.38613 -4.385739 -1.9688

Mean dependent 0.031651 -0.01344 0.036661 0.064601 0.064606 0.053737

S.D. dependent 0.10765 0.037459 0.016868 0.028834 0.028839 0.086493

Determinant resid covariance (dof 5.19E-28

Determinant resid covariance 1.41E-29

Log likelihood 765.738

Akaike information criterion -43.9831



217هاهاي کالن اقتصادي بر مطالبات معوق بانکبررسی اثر شاخص

منابع و مآخذ
فارسی

ــرانبانــک مرکــزي جمهــوري ســالمی ا-1 ، هــاي زمــانیهــاي ســريبانــک داده.ی
.1387ـ1378

، هـاي اقتصـادي  هـا و سیاسـت  اداره بررسی. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-2
ي مختلف.هاسال، نماگرهاي اقتصادي

اداره . گزیده آمارهاي اقتصادي، بخش پـول . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-3
ختلف.ي مها، سالهاي اقتصاديها و سیاستبررسی

، شـماره  بانـک و اقتصـاد  .ي دولتیهابانکمطالبات معوق .)1386(اکبر.پیروزفر،-4
.49-46ات، صفح87

اعـتالي سیسـتم بـانکی بـا پوشـش ریسـک ناشـی از       ).1387(صفدري، نفیسه. -5
.70-66اتصفح،122، شمارههاي اقتصادتازه.مطالبات معوق

هـاي  بانکی بررشـد بخـش  هاي سیستماثرات بحران.)1387(سیدکمیل.طیبی،- 6
ــران.  ــادي ای ــالمی  اقتص ــداري اس ــایش بانک ــوزدهمین هم ــاالت ن ــه مق .مجموع

.202-181مؤسسه عالی آموزش بانکداري. ). تهران:202ـ181(
ي مختلف.هاسال.سالنامه آماري.مرکز آمار ایران-7

انگلیسی

1- Babouček, Ivan & Jančar,M. (2005). Effects of Macroeconomic
Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio. Czech
National Bank, Working Paper Series, 1, 1 – 62.

2- Bikker, J. A., & Metzemakers, P. A. J. (2002). Bank Provisioning
Behaviour and Procyclicality. Research Series Supervision, 50, 1
– 21.

3- Blaschke, W., Jones, M. Majnoni, G.& Peria, S. M. (2001). Stress
Testing Financial Systems: an Overview of Issues,
Methodologies, and FSAP Experiences. IMF Working Paper, 188,
2 – 56.



1389تابستان،4فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 218

4- Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache, E. (1998). The Determinants
of Banking Crises in Developing and Developed Countries. IMF
Staff Papers, Vol. 45, (1), 81 –109.

5- Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. 2nd (ed.).
New Jersey: John Wiley & Sons.

6- Filosa, R. (2007). Stress Testing of the Stability of the Italian
Banking System: a VARApproach. Heterogeneity and Monetary
Policy, 0703, 1 – 46.

7- Gambera, M. (2000). Simple Forecasts of Bank Loan in the
Business Cycle. Emerging Issues Series, 3, 1 – 27.

8- Gavin, M. & Haussmann, R. (1996). The Roots of Banking
Crises: The Macroeconomic Context. Inter-American Bank,
Working Paper, 318, 1– 20.

9- Hardy, D., & Pazarbaşıoğlu,C. (1998). Leading Indicators of
Banking Crisis: Was Asia Different? IMF Working Papers, 91.

10- Kearns, A. (2004). Loan Losses and the Macroeconomy: a
Framework for Stress Testing Credit Institutions’ Financial
Well-being. Financial Stability Report,29, 111 –121.

11- Kroszner, R.S., et al. (2007). Banking Crises, Financial
Dependence, and Growth. Journal of Financial Economics,
87,187-228.

12- Ozcicek, O., & McMillin, W. D. (1999). Lag Length Selection
in Vector Autoregressive Models: Symmetric and Asymmetric
Lags. Applied Economics, 31 (4), 517 – 524.

13- Sims, C., Stock, J & Watson, M. (1990). Inference in Linear
Time Series Models with Some Unit Roots. Econometrica, 58,
(1),113 – 144.

14- Sims, C.(1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica,
48, (1), 1 – 48.



219هاهاي کالن اقتصادي بر مطالبات معوق بانکبررسی اثر شاخص

15- Sorge, M. (2004). Stress-Testing Financial Systems: an
Overview of Current Methodologies. Working Paper, 165, 1 –
35.

16- Stock, J., & Watson,M. (2001). Vector Autoregressions. Journal
of EconomicPerspectives, 15, (4), 101 – 115.

17- Tracey .M. (2007). A VAR Analysis of the Effects of
macroeconomic Shocks on banking sector Loan Quality in
Jamaica.

18- Yiping, Ue. (2008). Macro Economic Factors and Probability of
Default. from www.boj.org.jm. European Journal of Economics,
Finance and Administrative Sciences, 13 .


