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. نتـایج حاصـل از تـابع واکـنش آنـی بیـانگر ایـن اسـت کـه          نـد رگذاتأثیرسود و زیان بانک 
اي اي موجب تالطم شدید سـود خـالص بهـره   ه از سمت سود خالص غیربهرههاي واردشوك

شود. عالوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقـوع رکـود   می
1کند.اي تغییر میهرهتر از سود خالص غیرباي سریعسود خالص بهرهاقتصادي،

خودرگرسیون برداري بـا متغیرهـاي برونـزا،    مدل ،هابانکسود و زیان هاي کلیدي:واژه
ي کالنهاشوكآزمون تنش، 

JEL:C23, G21, L2بنديطبقه

تقـدیر و تشـکر   ،انـد ضروري است از جناب آقاي دکتر نیلی که بر حسن تدوین این مقاله نظارت داشـته -1
گردد.
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مقدمه .1
هـا  سودآوري یک بانک باید با سایر اهداف مالی مانند رشد درآمد و افزایش کیفیـت دارایـی  

بانـک ماننـد افـزایش    ايترازنامـه د. در این رابطه عالوه بر درنظرگرفتن شرایط هماهنگ باش
نسبت کفایت سرمایه و بازده ساالنه سرمایه باید به شرایط محیطی اقتصاد کالن نیـز توجـه   

پذیري در سیستم. براي دستیابی به این اهداف باالبردن سطح اطمینان و کاهش ریسککرد
ي مالی را بـه  هابحراني تنش، ضررهاي ناشی از هاآزموناز ج حاصلبانکی با استفاده از نتای

رساند.  حداقل می
از با توجه به اهمیت موضوع و اوضاع کنونی اقتصادي کشور که بیـانگر شـرایط رکـودي   

ي سـود  هانرخاست، کاهش پذیري اندك متغیرهاي کالن از سوي دیگربینییک سو و پیش
(ارز و طـال) موجـب   م و رشد بازدهی بازارهاي مـالی مـوازي  سپرده و تسهیالت، افزایش تور

ایـن  با مشکل مواجه شوند کـه  هاسپردهبراي تهیه منابع جدید و جذب هابانکشود که می
(اسـترس) بـراي مـدیریت دارایـی و بـدهی بانـک و در نهایـت       به ایجاد شرایط بحرانیخود 

سررسـید  ،(معـوق بـات غیرجـاري  شود. عالوه بر آن افـزایش مطال میمنجرسود آنکاهش
تـأثیر ها براي این مطالبات جـداي از  گیريالوصول) بانک و افزایش ذخیرهگذشته و مشکوك

ها براي تطـابق  بینیتر شدن پیشمضاعف بر افزایش عدم قطعیت در بازگشت منابع و سخت
هاي آتی بانک نیز اثرگذار است.، بر سود و زیانهابدهیو هاداراییسررسید 

مطالعـات  در راستاي کاهش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداري ایران و نظر به خـأل 
ي با متغیرهـاي  برداررگرسیون خوددر این مقاله با استفاده از یک مدل ،بومی در این زمینه

بینـی سـود و زیـان    تنش براي پـیش آزمونکارگیريدادن چگونگی بهنشانعالوه بر 1برونزا
آن جهـت  اي مرتبط بـا اي و غیربهرههاي سود درآمدهاي بهرهکارگیري نسبتبانک، لزوم به

ها (بـراي افـزایش   ها و بدهیدهنده واکنش مدیریت داراییکه نشانهابانکتحلیل دفاتر کل 
.شودکار گرفته میبهي کالن است، هاشوكبه سود بانک)

اولـین قـدم بـراي تشـخیص     سنجی کـالن  سازي در غالب مدل اقتصاداز آنجا که سناریو
هـاي  در آزمـون ،هاسـت ي بخش واقعی اقتصاد بر دفاتر کـل بانـک  هاشوكهاي انتقال کانال

1- Vector Autoregressive with Exogenous Variable
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و شـود گـذاري مـی  پایهیک مدل کالني اقتصادسنجی ابتداهامدلتنش کالن با استفاده از 
در نتیجـه  وهـا بانکي بازاري و اعتباري بر ترازنامههابر اساس ریسکها سپس نتایج سناریو

مطالعات تجربی موضوع مورد . در بخش دوم مبانی نظري وگرددسود و زیان آنها تحلیل می
هـاي خصوصـی   یکـی از بانـک  بررسی بیان شده است. تحلیل برخی متغیرهاي سود و زیـان 

رفته در مقالـه در بخـش   کاربهگردد. مدل نظري و مدل تجربی در بخش سوم بیان میکشور
ده است.شبیان هاگیري و پیشنهادپنجم نیز نتیجهچهارم و در بخش 

مبانی نظري و مطالعات تجربی.2
هـاي مـالی نظیـر    ي اخیر باعث شده است که برخـی از واسـطه  هاسالثباتی نرخ بهره در بی

اهمیت ایـن موضـوع   اي درباره مدیریت مالی اتخاذ نمایند.گیرانهي سختهاسیاست، هابانک
اقتصاددانانی نظیر اولسـون و  اتی نرخ بهره بر حاشیه سود بانکی دارد.ثبدر اثري است که بی

ثبـاتی  کنند که حاشیه سود بانکی به طور فزاینده نسبت بـه بـی  میبیان1)1980(همکاران
یکی از دالیل این موضوع، اتکاي بانک به کشـش نـرخ بهـره بـدهی     نرخ بهره حساس است.

اي کشش بهـره باشد.می)بر وام در سبد دارایی باشدکه تأکید بیشترصورتیدر(مدت کوتاه
که براي بانک مصـونیت از  دلیلکند، به این اي دارایی رشد میتر از کشش بهرهبدهی سریع

رغـم اهمیتـی کـه حاشـیه سـود      علی2اي مشکل است.اثر تغییرات نرخ بهره بر حاشیه بهره
کننـده حاشـیه سـود    لیل عوامل تعیـین ي تئوریکی اندکی در مورد تحهامدلبانکی دارد، اما 

یی که در مورد تحلیل رفتار بانکی وجـود دارد مربـوط بـه    هامدلبهترین 3بانکی وجود دارد.
ي اقتصـاد خـرد در مـورد رفتـار بانـک      هـا مـدل یافتـه  که بسطاست4فرضیه پوشش ریسک

مین مـالی  براي اجتناب از ریسک تـأ هابانککند که فرضیه پوشش ریسک بیان میباشد.می
بنـابراین ایـن نـوع    هستند.هاداراییو هابدهیکردن زمان سررسید مجدد، به دنبال همسان

1- Ohlson, et al.(1980)
هـا نسـبت بـه  متوسـط     اي وامهـا و هزینـه بهـره   اي بانـک از دارایـی  اي تفاوت بین درآمد بهرهدر اینجا حاشیه بهره-2

) نیـز  mark up) ایـن حاشـیه سـود، سـود ناخـالص (     1980باشد. همانند  اولسون و همکاران (هاي بانک میدارایی
باشد.می

) 1945ثباتی نرخ بهره و رفتار سبد دارایی بـانکی اولـین بـار توسـط ساموئلسـن (     بین بیاهمیت ارتباط -3
مطرح شد.

4- Hedging Hypothesis
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گرچـه ایـن   ثباتی نرخ بهـره اسـت.  کنند که ریسک سبد دارایی ناشی از بیفرض میهامدل
شـود  اما ضعف اصول آن باعـث مـی  1،دهندرفتار سبد دارایی بانک را توضیح میهامدلنوع 

براي اتصال رفتار پوشش ریسک بـه تـابع   د.نهاي این مدل با شکست مواجه شواللکه استد
شود که بر اساس آن بانک با توجـه بـه   ساز یک فرض ضمنی در نظر گرفته میهدف تصمیم

2.دهدنمودن ریسک سهامداران، پوشش ریسک انجام میحداقل

ی کــه بانــک ) مــدلی را بــراي حاشــیه ســود بــانکی در شــرایط1981(هــو و ســاندرس
در این مقاله نشان داده شد که حاشیه سود بانکی همیشـه  ند.اهارائه نمودگریز باشد،ریسک

وجود دارد و وجود آن نتیجه نااطمینانی در تراکنش بانـک اسـت. همچنـین بیـان شـد کـه       
گریزي مدیران، انـدازه تـراکنش   درجه ریسکحاشیه سود بانکی به چهار عامل بستگی دارد:

کـه  دهدمیمدل نشان این ه توسط بانک، ساختار بازاري بانک و واریانس نرخ بهره.شدانجام
ساختار دارایی و بدهی باید با هم تحلیل شود، به این دلیل که آنها به واسطه نااطمینـانی در  

بسط ساختار مدل از یک نوع وام و سپرده به چنـد نـوع وام و   تراکنش با هم مرتبط هستند.
همچنـین ایـن   شـد. منجـر دن اثرات سبد دارایی بر حاشیه سـود بـانکی  سپرده به آشکارش

نشان داد که اندازه حاشیه سود بانکی تابع مدل تجربی و تئوریکی است.تحقیق
ي هـا ویژگـی ي خـاص بانـک،   هاویژگییک چارچوب تجربی براي بررسی اثر 3آتاناسوگلو

یونـان را بررسـی نمـوده    ي هـا بانـک خاص صنعت و متغیرهاي کالن اقتصادي بر سودآوري 
نتـایج  باشـد. هاي تجاري بر سـودآوري بانـک مـی   نوآوري این مقاله بررسی اثر سیکلاست.

حاصل از بررسی مقاله حاکی از ایـن اسـت کـه سـرمایه بانـک یکـی از عوامـل مهـم بـراي          
سودآوري بانک است و هرچه دارایی در معرض ریسک افزایش یابد، سود کمتر خواهـد بـود.  

رابطـه مثبـت دارد   متقارن است و زمانی با سودآوري بانکهاي تجاري نااثر سیکلهمچنین 
) چـارچوبی  2010(که سطح تولید باالتر از میزان آن در بلندمدت باشد. کافینت و همکاران

ي هاشوكاند که بر اساس آن حساسیت سودآوري بانک به را براي آزمون تنش تعریف کرده
ثبـاتی  متغیرهاي کالن مورد استفاده، رشد اقتصادي، بـی است.کالن اقتصادي سنجیده شده 

نتایج بررسی حاکی از این است که سودآوري بانـک  د.نباشبازار سهام و حاشیه نرخ بهره می

1- Dougall & Gaumnitz (1975)
2- Michaelson & Goshay (1967)
3- Athanasoglou, et al (2008)
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اي و میـزان سـرمایه   سهم درآمـد بهـره  ،بستگی مثبت به رشد اقتصادي، بازدهی بازار سهام
انک و ریسک اعتباري دارد.تحت مالکیت بانک و رابطه منفی با اندازه ب

1998ـ1995ور در طول دوره ـکش80با استفاده از آمار1ویزینگاـانت و هـکرگاكـدمی
هـاي  اند. بر اساس یافتـه بر حاشیه سود بانکی و سودآوري بانک را بررسی نمودهمؤثرعوامل 

، شـرایط اقتصـاد   ي بـانکی هاویژگی: اند ازبر حاشیه سود بانکی عبارتمؤثراین مقاله عوامل 
کالن، مالیات آشـکار و پنهـان در سیسـتم بـانکی، مقـررات بیمـه سـپرده، سـاختار مـالی و          

و اهرم بانکی و متغیرهـاي  هابانکبا کنترل تفاوت در فعالیت ي نهادي و مقرراتی.هاشاخص
کالن اقتصادي، نتایج حاکی از این است که هر چه نسبت دارایی بانـک بـه تولیـد ناخـالص     

ی بیشتر باشد و نسبت تمرکزگرایی بانک کمتر باشد، حاشیه سود بانکی کمتـر خواهـد   داخل
ي داخلـی در کشـورهاي در حـال توسـعه     هابانکي خارجی نسبت به هابانکبود. همچنین 

داراي حاشیه سود باالتر هستند.  
ي اعتبـاري،  هـا شوكمدلی را براي حاشیه سود بانکی طراحی نموده و اثر 2هانوك و ریو

نتایج بررسی مدل حـاکی از ایـن اسـت کـه     اند.نرخ بهره و ساختاري را بر آن بررسی نموده
نشـان  هـا شـوك هاي متفاوتی را بـه ایـن   با داشتن اندازه و ساختار متفاوت، واکنشهابانک
ي اعتبـاري، نـرخ بهـره و    هـا شـوك نسبت به درجه تغییرات هابانکدر اکثر موارد دهند.می

ي هـا شـوك ي نـرخ بهـره و   هـا شـوك ي بزرگ کمتـر بـه   هابانکتند.ساختاري حساس هس
و هـا دارایـی هاي این مقاله نشان داد کـه ترکیـب   همچنین یافتهساختاري حساس هستند.

ثبـاتی در  گذاري تکراري، به تعدیل و تفصیل اثرات تغییرات و بیدر چارچوب قیمتهابدهی
ثبـاتی  حساسیت حاشیه سود خالص به بـی پردازد.نرخ بهره بر حاشیه سود بانکی خالص می

ناشـی از تغییـرات در   ،ي مختلف، متفاوت است. ایـن تغییـر در حساسـیت   هابانکنرخ بهره 
باشد.  ي پوشش ریسک و درجه رقابت بازار میهافعالیتسیاست نرخ بهره و میزان 

ان به ) با استفاده از یک دستگاه معادالت پویاي همزم1390حیدري، صابریان و نیلی (
هاي کشـور  بررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي و سایر متغیرها بر ترازنامه یکی از بانک

شده در تحقیق آنها بـه صـورت نسـبت بـدهی     هاي سالمت مالی تعریفپرداختند، شاخص
مدت (با ضرایب استاندارد) به کل بدهی، نسبت تسهیالت اعطاشده به کـل دارایـی و   کوتاه

1- Demirguc- Kunt & Huizinga (1998)
2- Hanweck & Ryu (2005)
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ا نقدشوندگی باال (شامل وجه نقـد، اوراق قرضـه مطالبـات از سیسـتم     هاي بنسبت دارایی
هـا بـا ضـریب مربوطـه بودنـد.      ها) به کل داراییبانک مرکزي و سایر بانکاز جملهبانکی 

نتایج به دست آمده نشان داد که با وجود سهم انـدك بانـک مزبـور در صـنعت بانکـداري      
اي کامالً تأثیرگذار بوده و عالوه بـر برخـی از   هایران، شرایط اقتصاد کالن بر اجزاي ترازنام

ها و بلندمدت به کل سپردهمدتهاي کوتاهاي برونزا مانند نسبت سپردهمتغیرهاي ترازنامه
ها تأثیرگذارند. در این بـین تـأثیر متغیرهـاي    برخی از متغیرهاي کالن نیز بر این شاخص

ننده و شاخص قیمت مسـکن  کافزوده بخش خدمات و صنعت، شاخص قیمت مصرفارزش
معنادار بوده است. 

ها. تحلیل داده3
هـاي  زیـان و همچنـین تحلیـل چرخـه    هاي ترازنامـه و سـود و  در این بخش به تحلیل داده
پردازیم.  اي میاي و غیربهرهتجاري در مقابل درآمد بهره

هاي سود و زیان. تحلیل برخی از داده1ـ3

ايو غیربهرهاي . نسبت درآمدهاي بهره1ـ1ـ3
درصـد  60اي حداقل نمایان است در دوره مورد بررسی درآمد بهره1که از نمودار طورهمان

اي در دوره درآمد بانک را تشکیل داده است. همچنین درآمـد غیربهـره  درصد80و حداکثر 
درصـد از درآمـد بانـک را تشـکیل داده اسـت.     40درصد و حداکثر 20مورد بررسی حداقل 

اي نمایان است، این نوع درآمد نسبت بـه درآمـدهاي   که از تعریف درآمدهاي بهرهرطوهمان
ي اعطایی بانک با کـاهش  هاوامصورت عدم وصول اي داراي ثبات کمتري است و درغیربهره

اي شامل درآمدهایی است کـه  که درآمد غیربهرهشود. در حالیاي مواجه میدرآمدهاي بهره
درآمدي است که ،دهد. درآمد مبتنی بر کارمزدي مالی قرار نمیاهریسکبانک را در معرض 

اي ستد بـانکی یـا خـدمات مشـاوره    ري بانکداري مدرن نظیر خدمات دادوهاي تجااز فعالیت
نامـه  تـوان درآمـدهاي حاصـل از صـدور ضـمانت     شود. از جمله این درآمدها مـی حاصل می

مل کـارمزد حاصـل از ارائـه خـدمات     عملیات ارزي را نام بـرد. همچنـین ایـن درآمـدها شـا     
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یـا مـدیریت   هـا حسابگوناگون بانکی به مشتریان مانند کارمزد خدمات مربوط به نگهداري 
سـایر درآمـدها مشـتمل بـر     هاسـت. هـا و پرداخـت  وجوه و خدمات مربوط به انجام دریافت

درآمـدهاي  ي کارشناسی است و درآمدهاي حاصل از مبادالت ارز نیـز مربـوط بـه   هافعالیت
ي تجـاري بـر   هـا فعالیتوم درآمد حاصل از اثبات یا تدباشد.حاصل از خرید و فروش ارز می

پایداري و استحکام بانک اثرگذار است که ارتباط بـا اهمیتـی بـا کیفیـت عملکـرد مـدیریت       
ریسک بازار دارد.

یی، سهم بانک از درآمدهاي مشاع، سـود تسـهیالت اعطـا   «جمع اي از حاصلدرآمد بهره
باید توجـه نمـود کـه    محاسبه شده است.»هاگذاريو سرمایههاگذاريسپردهسود حاصل از 

ها از درآمد غیرمشاع گذاريو سرمایههاگذاريسپردهی و سود حاصل از یسود تسهیالت اعطا
اي به کل درآمـد بانـک   اي حاصل تقسیم درآمد بهرهنسبت درآمد بهرهاستخراج شده است.

سـایر  ودرآمـد کـارمزد، نتیجـه مبـادالت ارزي    «جمـع  اي از حاصلغیربهرهآمد باشد. درمی
اي بـه کـل   غیربهـره اي از تقسیم درآمد غیربهرهمحاسبه شده است. نسبت درآمد »درآمدها

اي از درآمـد کـل   غیربهـره اي و سـهم درآمـد بهـره   1در نمـودار  درآمد حاصل شده اسـت. 
شده است.مشخص

حـاکی از ایـن اسـت کـه در دوره مـورد      ايغیربهـره اي و د بهرهبررسی روند نسبت درآم
اي بیشتر بوده است. نکته حـائز اهمیـت ایـن    غیربهرهاي همواره از درآمد بررسی درآمد بهره

اي افزایش یافته است و زمانیدرآمد غیربهره،اي کاهش یافتهکه درآمد بهرهاست که زمانی
در اي در خالف جهت آن کاهش یافته اسـت. غیربهرهمد درآ،اي افزایش یافتهکه درآمد بهره

بانـک سـعی نمـوده اسـت بـا بهبـود عرضـه خـدمات         ،ايبا کاهش درآمـدهاي بهـره  نتیجه
مندي از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز این کاهش را جبـران  اي و کارشناسی و بهرهمشاوره
اي نسبت درآمد بهـره تر بوده است.اي باالغیربهرهاي از درآمد اما همچنان درآمد بهرهنماید.

تغییـر یافتـه اسـت.   1389در فصل چهارم سال 84/0به 1383در فصل اول سال 82/0از 
در فصل چهارم سال 38/0به 1383در فصل اول سال 36/0اي نیز از غیربهرهنسبت درآمد 

تغییر یافته است.1389
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يااي و درآمد غیربهرهنسبت درآمد بهره)1(نمودار 

اي بیشـتر اسـت، بنـابراین در صـورت     غیربهرهاي نسبت به درآمد از آنجا که درآمد بهره
اي بانـک از آن،  پذیري درآمد بهرهتأثیربانکی پویا براي تعیین نرخ بهره و وجود یک بازار بین

ـ  درآمـد بهـره  ،بـانکی کاهش نرخ بهره در بازار بـین  شـدت کـاهش داده و در   ه اي بانـک را ب
اي حاشیه سود بانک کاهش خواهـد یافـت.   هاي بهرهبا توجه به عدم کاهش هزینهبلندمدت

ي اخیر از محل تسهیالت اعطایی بـوده  هاسالهمچنین از آنجا که عمده درآمدهاي بانک در 
شدت در معرض ریسک اعتبـاري ناشـی   ه کند که سودآوري بانک بیید میأت2نمودار ،است

رت افـزایش نـرخ نکـول مشـتریان و عـدم تطـابق سررسـید        باشد و در صواز پرتفوي وام می
مین سـودآوري  گـردد، لـذا تـأ   بانک با مشکل تأمین نقدینگی مواجه میها، بدهیو هادارایی

شود.اي باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک نیز میبیشتر بانک از محل درآمدهاي بهره

ايدرآمد بهرهاي و هاي بهرهنسبت هزینه. 2ـ1ـ3

اي حاکی از این است که در دوره مورد بررسی تـا  اي و درآمد بهرهنسبت هزینه بهرهمقایسه
اي بوده است. در واقع اي کمتر از نسبت هزینه بهرهنسبت درآمد بهره1388فصل دوم سال 

ــل از      ــود حاص ــایی، س ــهیالت اعط ــود تس ــاع، س ــدهاي مش ــک از درآم ــهم بان ــوع س مجم
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به حدي نبوده است که هزینه سـهم سـود پرداختـی بـه     ها گذاريو سرمایههاگذاريسپرده
اي بـر سـودآوري   اي نسبت به درآمد بهرهگذاران را جبران نماید. باالبودن هزینه بهرهسپرده

بانک اثر منفی دارد و ممکن است در بلندمدت بر توانایی ایفاي تعهـدات بانـک نیـز اثرگـذار     
صورتی که ابزارهاي مـالی جـایگزین  در،ايي بهرههاهزینهباشد. به عبارت دیگر افزایش در 

.شودمیموجب کاهش قدرت رقابتی بانک ،براي جذب منابع در بانک ایجاد نشود
اياي و درآمد بهرهنسبت هزینه بهره)2(نمودار

اي رونـد صـعودي   اي رونـد نزولـی و درآمـد بهـره    مچنین در طی این دوره هزینه بهرهه
در فصـل  80/0بـه  1383در فصـل اول سـال   87/0اي از  هداشته است. نسبت هزینـه بهـر  

در فصـل اول سـال   82/0زاي ادرآمـد بهـره  به عـالوه تغییر یافته است. 1389چهارم سال 
تغییر یافته است.1389در فصل چهارم سال 84/0به  1383

اياي و حاشیه خالص بهرهنسبت هزینه بهره)3(نمودار 
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اي بـه کـل   هاي بهـره توان دید جهت حرکت نسبت هزینهمی3طور که در نمودارهمان
اي اسـت، مشـابه   هـاي بهـره  اي که تـابعی از هزینـه  دار و حاشیه خالص بهرهي بهرههابدهی

هـایی کـه منـابع بانـک بـه دلیـل افـزایش در        کنـد در دوره باشد. این نمودار تأکیـد مـی  می
افـزایش یافتـه اسـت، در ترازنامـه بانـک      مـدت) و بلندمدتکوتاهشامل(دارهاي بهرهسپرده

بـه  هاواماي (تسهیالت) افزایش یافته است. از آنجا که سررسید ي بهرههاداراییمزبور سمت 
داده اسـت، پـس خاصـیت    صورت عمده پرداخت اصل وام و سود آن در فصل سوم سال رخ

ي مربـوط بـه فصـل    هادادهکهشودیادآوري میبودن آن در نمودار فوق مشهود است.فصلی
در دسترس نبوده است.1387اول سال 

ي هـا سـال اي براي بانـک فـوق در   حاشیه خالص بهرهتوان گفتمی3با توجه به نمودار 
هـا بـدهی و هـا دارایینسبتاً صعودي داشته و در فصل مربوط به سررسید عمده اخیر روندي
تـوان  است. به عبارت دیگـر مـی  نیز گذشتهدرصد5) از مرز هاي سوم هر سال(عمدتاً فصل

ایـن  ها دانست.تسهیالت اعطایی و سپردهاین نتیجه را ناشی از افزایش شکاف بین نرخ بهره
ي اخیر نرخ سودهاي سپرده ثابت بوده، امـا  هاسالتواند ناشی از این باشد که در اختالف می

هیالت اعمال کرده است.ي متفاوتی را با توجه به ریسک اعتباري مشتریان خود بر تسهانرخ

حرکتی بین بخش واقعی و  سود و زیان . تحلیل هم2ـ3

گذار بر سـود و زیـان بانـک، تولیـد ناخـالص داخلـی در       متغیرهاي کالن اقتصادي اثربیناز 
اي به کل درآمد بررسی شده است. دلیل انتخـاب ایـن   غیربهرهاي و مقابل نسبت درآمد بهره

آن بیـانگر رکـود و رونـق اقتصـادي اسـت و در رکـود و رونـق        متغیر این است که نوسانات
یی کـه در  هاسیاستکه دلیلي مشابهی در نظر گرفت. به این هاسیاستتوان اقتصادي نمی

در واقـع رکـود و رونـق    ممکن است در دوره رکود مناسـب نباشـد.  بوده،دوره رونق مناسب 
شـده بـراي   باشد. روش اسـتفاده ؤثرمگیري بانک دهی به تصمیمتواند در جهتاقتصادي می

در سـال برکچیـان و عینیـان  مقالـه بههاي تجاري در اقتصاد ایران مشـا نحوه حرکت چرخه
پرسکات به تجزیـه سـري زمـانی    ـ است. در این روش آنها با استفاده از فیلتر هدریک1390

ذاري گـ شناسـایی و تـاریخ  و همچنـین تولید ناخـالص داخلـی بـه دو جـزء رونـد و چرخـه       
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،کـه هماهنـگ بـا سـایر متغیرهـاي اقتصـاد کـالن باشـد        اقتصـاد ایـران  هاي تجاريچرخه
اند.پرداخته

اي به کل درآمـد در دوران  نسبت درآمد بهره4شود در نمودار که مشاهده میطورهمان
در دوران رکـود اقتصـادي داراي رونـد صـعودي اسـت     ورونق اقتصادي داراي رونـد نزولـی  

با رنـگ خاکسـتري مشـخص    ،در آنها احتمال رکود اقتصادي باالتر بوده استیی کههاسال(
هاست. امـا نسـبت درآمـد    گذاريو سرمایههاگذاريسپردهحاصل از ايدرآمد بهره.)اندشده

اي در دوران رونق اقتصادي داراي روند صـعودي و در دوران رکـود اقتصـادي داراي    غیربهره
ي هـا فعالیترتی در دوران رونق اقتصادي، بانک بیشتر به انجام روند نزولی بوده است. به عبا

باشد.اي متمایل میغیربهره

اي و هاي تجاري تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نسبت درآمد بهرهچرخه)4(نمودار 
ايغیربهره

که ورطهماناي متفاوت است.غیربهرهاي و گذاري رکود و رونق بر درآمد بهرهتأثیرنحوه 
اي در کـل دوره پایـداري خاصـی دارد. ایـن     درآمد بهـره ،توان مشاهده کردمی4در نمودار 

بـا  چوناندازه کوچک باي هابانکمشاهده مطابق با تحقیقات برگر و دیگران مبنی بر اینکه 
اي در رونـق و رکـود تالطـم    بنابراین این درآمد بهـره ، شرایطی مشابه رقابت کامل سازگارند
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شـود  دهد که رکود در بخش اقتصاد کالن موجب مـی مشاهدات فوق نشان می.ي ندارندزیاد
اي روي خط) بـه درآمـد بهـره   هاي مالی پیشرفته (اقالم زیرزارکه بانک به جاي استفاده از اب

شود. بنابراین شواهد میورد که این باعث افزایش ریسک و در نهایت جهش مطالبات معوقآ
اي بیشتر دارد امـا عـدم   غیربهرهحقیقی اقتصاد بر سود و زیان یر بخش اقتصادي نشان از تأث

توان رد کرد یا پذیرفت.اي نمیآن را بر درآمد بهرهتأثیر

.تصریح مدل4

مدل نظري. 1ـ4

دربیان شـده اسـت.  1مدل نظري این مقاله بر اساس مطالعه نظري و تجربی هو و ساندرس
کننـد. ه عنوان واسـطه در بـازار اعتبـارات عمـل مـی     ، بهابانکمدل فرض شده است که این

گري بانک، ریسک اعتبـاري را از مـدل جـدا سـاخته و     همچنین براي تمرکز بر نقش واسطه
گیـري یـک   مـدل تصـمیم  گذاري و ارائـه وام بـدون هزینـه اسـت.    اند که سپردهفرض نموده

روت نهـایی را حـداکثر   اي در نظر گرفته شده است که در آن بانک مطلوبیت انتظاري ثدوره
مربـوط بـه   عنصـر  اولـین  ،باشدبانک داراي دو عنصر در سبد دارایی ثروت خود میکند.می

عنصـر دوم موجـودي   شـود. گذاري میاست که در سبد دارایی متنوع سرمایهYثروت اولیه 
) داراي سررسـید L(هـا  وام) و D(هـا شود که سپردهباشد. فرض میمی2(I)اعتباري خالص

تفـاوت در ارزش  گیـري اسـت.  مشابه هستند، اما سررسید هر دو بعد از پایـان دوره تصـمیم  
شود که عبارت است ) تعریف میI(ها به عنوان موجودي اعتباري بانکو سپردههاوامبازاري 

از: 
I=L-D

گیـري  بعد از پایـان دوره تصـمیم  هاوامها و شود سررسید سپردهفرض میبه دلیل اینکه
بستگی به ریسک نرخ بهره خواهد داشت.موجودي اعتبار بانکلذات،اس

1- Ho & Saunders (1981)
2- Net Credit Inventory
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. مدل تجربی و  تحلیل نتایج2ـ4

هـاي  از روشIRt)(ايغیربهـره و معادلـه سـود خـالص    (mt)ايمعادله سـود خـالص بهـره   
رگرسیونشده در این تحقیق مدل خودد. مدل استفادهنآیمیبه دست3شده در بخش گفته

اي و کـالن  متغیرهاي برونزاي اقتصادي به دو دسته ترازنامـه است.با متغیرهاي برونزبرداري 
اي و سـود  سود خالص بهرهشاملکه اشاره شد متغیرهاي درونزاطورو هماناندتقسیم شده

از آنجا که این متغیرها با توجه به ساختار صورت سـود و زیـان   د.نباشاي میغیربهرهخالص 
مدیگر نبوده و داراي همبسـتگی بـاالیی هسـتند و بـا توجـه بـه سـاختار        بانک مستقل از ه

و اسـت اي متـأثر از اقـالم بـاالي خـط ترازنامـه      هاي مالی و اینکه سود خـالص بهـره  صورت
هـا  گـذاري خط و تسهیالت و سرمایهتأثر از اقالم زیراي مغیربهرههمچنین اینکه سود خالص

دیر سـپرده  انال ارتباطی بین این دو متغیر، از مقا، سعی شده است براي شناسایی کباشدمی
بـر سـود و زیـان اسـتفاده     مـؤثر عنوان متغیر برونزا و خط ترازنامه بهو تسهیالت و اقالم زیر

اي و عـالوه بـر آن شـامل    گردد. بنابراین از یک مدل که براي متغیرهـاي درونـزاي ترازنامـه   
اسـتفاده در ایـن مقالـه    فرم کلی معادالت موردایم.متغیرهاي برونزا نیز باشد، استفاده کرده

آورده شده است.2و 1تحت عنوان معادله 
)1(

3
inf1 1 31 2 41 1 1

5 76 8

n n
m m IR v alladdt t ti i i iti i i

O R loan dep of fbt t t t

   

    

          
     

)2(
3

inf1 1 31 2 41 1 1

5 76 8

n n
IR m IR valladdt t ti i i iti i i

OR loan dep of fbt t t t

   

    

          
     

و متغیرهـاي  ايترازنامـه شـده مـورد نظـر بـه دو گـروه      در این بخش متغیرهاي استفاده
ايترازنامـه شـده و  . از آنجا که متغیرهاي کـالن اسـتفاده  اندبندي شدهبرونزاي کالن تقسیم
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از رشد این متغیرهـا در هـر   ،مورد نظر داراي ریشه واحد و همچنین خاصیت فصلی هستند
.پیوست)1(جدولدوره در مقایسه با دوره مشابه سال قبل استفاده شده است

کاررفته در معادالتمتغیرهاي درونزا و برونزاي به)1جدول (

تعریفنام متغیر

tmاي خالصحاشیه بهره

inft
تورم

i tvalladdصــنعت و معــدن و خــدمات و هــاي مختلــف اقتصــاديافــزوده بخــشارزش)
)i=1، 2، 3ساختمان

tORشـامل اوراق و وجـوه نقـد شـعب و     ی باالموجودي وجوه با قدرت نقدشوندگ)
خزانه)

tIR اي خالصغیربهرهحاشیه

tloan مانده تسهیالت اعطایی در زمانt

dept
tگذاري در زمان مانده انواع سپرده

offbt
هـا، اعتبـارات اسـنادي و    نامـه (ضـمانت یرخط ترازنامه شـامل موجودي اقالم ز

)غیرهي دریافتنی وهاحساب

*rexrنرخ ارز حقیقی رسمی

infexrنرخ ارز بازار

& Tavakolian«نحوه محاسبه نرخ ارز حقیقی رسمی برگرفته از مطالعه* Ebrahimi (2011)«باشد.می

یـک و شـوارتز اسـتفاده شـده اسـت،      ئاز آزمـون آکا هاي بهینـه  براي انتخاب تعداد وقفه
وlog-likelihoodهــاي بــا توجـه بــه آمــاره آورده شــده و2نتـایج ایــن آزمــون در جـدول   

likelihood ratioاست.4هاي بهینه براي متغیرهاي وابسته تعداد وقفه
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تعیین تعداد وقفه بهینه) 2جدول (
Column1 LL LR df P FPE AIC HQIC SBIC

0/0 5/145 0/0 6/13- 5/13- 8/12-
0/0 5/145 0/0 6/13- 5/13- 8/12-
0/1 3/148 7/5 0/4 2/0 0/0 5/13- 3/13- 5/12-

0/2 1/153 5/9 0/4 1/0 0/0 6/13- 4/13- 4/12-
0/3 2/163 2/20 0/4 0/0 0/0 2/14- 14- 8/12-
0/4 2/222 17/118 * 0/4 0/0 2/3 e 11 - * 02/20 - * 75/19 - * 43/18 - *

مقدار آمارهاي مورد بررسی براي وقفه بهینه است.*

وقفه، بـه دلیـل   چهاربا اره شد، پس از تخمین معادالت مدلطور که در مدل اشهمان
بنـابراین در  آیـد. وجود میخطی بین متغیرها به هاي سري زمانی، همبودن تعداد دادهکم

دیکی ـ فولر بـراي همـه    ایم. آزمونفاده کردهوقفه به عنوان وقفه بهینه است3این مدل از 
دهنـده مانـایی ایـن    متغیرها که داراي رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند، نشان

اي و هـاي بهـره  درصد است. همچنین دو متغیر درونـزاي نسـبت  05/0متغیرها در سطح 
الوه بـر آن نتـایج   اي نیز مانا هستند که نتایج آنها در ضمیمه آورده شده است. عـ غیربهره

2و 1برداري نشان داده شـده در سیسـتم معـادالت    رگرسیون حاصل از برآورد مدل خود
نیز در ضمیمه آورده شده است.

ي بـا متغیرهـاي برونـزا عالمـت متغیرهـا و      برداررگرسیون خودي هامدلاز آنجا که در 
ي اهمیـت بیشـتري اسـت،   گذار در آنها نسبت بـه بزرگـی ضـرایب دارا   تأثیرهاي تعداد وقفه

ي وارده بـه متغیرهـاي سـود و زیـان از طریـق      هـا شـوك بنابراین بـراي تحلیـل رفتارهـاي    
6که در بخـش  شودمییه واریانس استفاده زو تابع تج1متغیرهاي برونزا، از تابع واکنش آنی

ایم.  از این دو ابزار براي تحلیل آزمون استرس استفاده کرده
ي خودرگرسیون برداري براي آزمون ثبات هامدله پس از تخمین هایی کاز جمله آزمون
مقـدار ویـژه   6مقادیر ویژه است که در مـدل فـوق از   آزمونرود،کار مییا پایداري مدل به

کمتـر از یـک و   2صورت مقدار ویژه موهومی با اندازهمورد آنها به4،آمده در مدلبه دست

1- Impulse Response Function
2- Modulus
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بـرا  ــ همچنـین آزمـون جـارك   باشـند. کتر از یک مـی دو مقدار ویژه حقیقی دیگر نیز کوچ
دهـد کـه فـرض    از تخمین مدل مورد نظـر نشـان مـی   هاي حاصلشده براي باقیماندهانجام
5هاي مدل  را در سطح احتمـال  معادله و در نهایت باقیماندهبودن باقیماندهاي هر دونرمال

ت گرنجـر  آمده براي آزمون علیدستبهتوان رد کرد. مقادیر نمی227/3درصد با مقدار آماره 
دهـد  نشان می5/30و 33/27دو ترتیب اول و دوم با مقدار آماره کايدو معادله بهبراي هر

در سـطح  دو متغیـر درونـزا   دو معادله یا هـر ت گرنجربودن براي هرکه فرض صفر، عدم علی
اي و اي حاشـیه بهـره دو متغیـر درونـزاي خـالص   . بنابراین هـر شودمیرد درصد1احتمال 
توانند باعث افزایش یا کاهش مقـدار دیگـري   اي به عنوان پیشرو همدیگر میغیربهرهخالص 
شوند. 

آزمون تنش و سناریوسازي. انجام5

ي متغیرهاي برونزاي اقتصادي بر سود و زیان بانک هاشوكتأثیردر این مرحله براي بررسی 
هـاي  دچـار تالطـم  1390براي چهار فصل آتی سال ابتدا فرض بر این است که این متغیرها

عبارت دیگر فرض بر این است که تغییرات غیرعـادي در سـطح اقتصـاد    ه غیرعادي باشند. ب
تـوان بـه   این تغییرات را با توجه به ادبیاتی که در این زمینه وجـود دارد مـی  .کالن رخ دهد
آورد. در اینجـا فـرض   بـه دسـت  متغیرهـا 2و یا با استفاده از پیشینه تاریخی1صورت فرضی

از همان روش ،ها وجود داردبودن سناریوبر بحث فرضیهاییبا توجه به اینکه انتقادشود می
کـدام  سازي براي هرعالوه بر آن براي تعیین مقادیر تنش و سناریو3تاریخی استفاده نماییم.

اي بـیش از سـه برابـر    منهدر صورتی که این متغیرها در داشود غیرهاي برونزا فرض میاز مت
درصد نوسان داشته باشند، این مقدار را بـه عنـوان   99انحراف معیار خود در سطح احتمال 

مقدار تنش براي آن متغیرها بپذیریم. 

1- Hypothetical
2- Historical

ه ب(ضرایبهاي اقتصاديسازي وارد است این است که رفتار مدلاز جمله انتقادهایی که بر روش فرضی-3
الت عادي متفاوت است. این انتقاد همان انتقاد لوکاس آمده) و عوامل اقتصادي در حالت تنش با حدست
است.
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متغیرهـاي برونـزا را بـه    1همچنین با استفاده از روش ناپارامتریک تابع توزیع کرنـل 
افزوده (رشـد ایـن متغیـر    راي متغیر ارزشآوریم که یک نمونه از این تابع را بدست می

ایم. در این نمودار محـور افقـی   نشان داده5نسبت به فصل مشابه سال قبل) در نمودار 
افزوده نسبت به دوره مشابه سـال قبـل و محـور عمـودي     دهنده تغییرات در ارزشنشان

وان نمودارهـاي  تـ دهد. براي سایر متغیرهاي برونزا نیـز مـی  ها را نشان میتعداد فراوانی
تابع کرنل مشابه رسم نمود.

افزوده بخش صنعت و معدنتابع کرنل (تابع توزیع) متغیر ارزش)5(نمودار 
)1/1383 -1/1390(

شده سازي ناپارامتریک انجاماین است که با توجه به شبیه5نمودارنکته حائز اهمیت در
معـدن  ودرصدي در بخش صنعت05/0شد تقریباً رافزودهارزشدر این نمودار، براي متغیر 

هـاي متـوالی داراي بیشـترین فراوانـی     به عنوان مقدار میانگین رشد در این بخـش در دوره 
دهند. ایـن  درصدي را نشان می-05/0و 20باشد. عالوه بر آن نقاط انتهایی نمودار رشد می

البتـه در  .یین فـرض نمـود  هاي با احتمال بسیار پـا توان جزء همان رخدادنقاط را تقریباً می
مرحله بعد سعی بر آن است که به تعیین مقدار دقیق این مقادیر با اسـتفاده از تـابع توزیـع    

بپردازیم.2تجمعی

1- Kernel Density
2- Cumulative Function
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درصد95تا 5هاي مختلف (کوانتیل) در بازهتابع توزیع نرمال)6نمودار (

نشـان داده شـده   درصد1تر براي سطح احتمالی بسیار پایین مقیاس بزرگ7ر در نمودا
براي بخش صـنعت و  -03/0احتمال رخداد رشد توان گفتاست. با توجه به این نمودار می

درصد است. 1در حد تقریباًمعدن
آوردن مقادیر با احتمال رخداد بسیار پاییندستتابع توزیع تجمعی براي به)7(نمودار 

شـده در مـدل فـوق در    ن اسـتفاده آمده براي سایر متغیرهاي کـال دستبهعالوه نتایج به 
فـرض  ،نشان داده شده است. نکته قابل توجـه ایـن اسـت کـه در سـناریو مـدنظر      3جدول 

سناریو براي سه فصل متوالی براي این متغیرها رخ دهد. شودمی
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درصد5تعیین حالت استرس در سطح )3جدول (

احتمال وقوع رخداد حالت استرس نام متغیر
)درصد5(در سطح 

درصدي نسبت به دوره گذشته3کاهش افزوده بخش صنعت و معدنارزش

درصدي2افزایش حداکثر افزوده بخش خدماتارزش

درصدي17کاهش افزوده بخش ساختمانارزش

درصدي12کاهش تغییر در نرخ ارز حقیقی

درصدي5/7افزایش افزایش در نرخ ارز بازار آزاد

درصدي250افزایش بیش از دهاي نقافزایش در دارایی

درصدي26افزایش کنندهشاخص قیمت مصرف

درصدي5افزایش خط ترازنامهتغییر در اقالم زیر

نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداري با متغیرهـاي برونـزا بـراي متغیرهـاي     
ــره   ــالص به ــود خ ــته س ــروابس ــالص  Marnetir1اي متغی ــود خ ــرهو س ــغیربه راي متغی

Marnetnonir2هاي خودرگرسیون از آنجا که در مدلآورده شده است.پیوست2در جدول
هـاي متغیرهـاي وابسـته    برداري با متغیرهاي برونزا عمدتاً تابع واکنش آنـی را بـراي شـوك   

شود عالوه بر درنظرگـرفتن ایـن تـابع بـراي     کنند، بنابراین در این مقاله سعی میتحلیل می
هـاي متغیرهـاي برونـزا بـر متغیرهـاي      به تحلیل چگونگی اثرگذاري شوكمتغیرهاي درونزا

هاي بیشـتر از  درونزا نیز پرداخته شود. تابع واکنش آنی که پاسخ متغیرهاي وابسته به شوك
نشان داده شده است.8درصد است، در نمودار 95دو انحراف معیار در سطح 

دهد، واردشدن شـوك بـه سـود    میگوشه باال سمت چپ) نشان(9که نمودار طورهمان
باعث افـزایش  اي وجود دارد،هاي بهرهبه دلیل حالت بازگشتی که بین داراییاي خالص بهره

شود. عالوه بـر آن در صـورتی کـه شـوك واردشـده از سـود       میهاداراییتالطم در این نوع 

1- Marginal Net Interest Income (Marnetir)
2- Marginal Net Non-Interest Income (Marnetnonir)
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شـده داراي  تـه اي باشد، این متغیـر در همـان بـازه گف   اي به سود خالص بهرهغیربهرهخالص 
شود.تالطم می

اي پایـدارتر  غیربهرهاي و ي سود خالص بهرههاشوكاي به غیربهرههاي سود خالص پاسخ
اي از سـود  پذیري بیشتر سود خالص بهرهتأثیردلیلشوند که این بهتر میرا میبوده و سریع

جـود بـراي اقـالم    را کـارمزد مو هاي ایـن بخـش  زیرا عمده سرفصل،اي استخالص غیربهره
خط اي از اقـالم زیـر  مزبـور درصـد عمـده   خط ترازنامه تشکیل داده و از آنجا که در بانک زیر

شـده)  ها و اعتبارات اسنادي پرداختنامه(ضمانتشوندعمدتاً به تسهیالت اعطایی تبدیل می
م اي تالطـ بنابراین منطقی است که نمودار پاسخ واکنش آنی براي متغیر سـود خـالص بهـره   

بیشتر داشته باشد.

شدهاي متغیرهاي وابسته در مدل برازشتابع واکنش آنی بر)8نمودار (
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اي) و سناریو بدبینانه براي سه دوره آتیتکه(خطحالت عادي)9(نمودار 
ايبراي سود خالص بهره

درصد

طم شـدید  سناریو درنظرگرفته باعث تال،نشان داده شده است9که در نمودار طورهمان
ایـن  ،شود. چنانچه از این نمـودار مشـخص اسـت   اي براي بانک فوق میدر سود خالص بهره

و 0375/0(کاهشی) هستند که در مقایسه با میانگین درصد30تا 20بین ها در بازهتالطم
تـر  آمده، بسـیار شـدید  دستکه از تحلیل آماري مجموعه اطالعات به0175/0انحراف معیار 

.  باشندمی
9کـه در نمـودار   طورهمانهاي بانک مزبور نکته بسیار با اهمیت این است که براي داده

اي و یـا بـه   یک رکود اقتصادي باعث کاهش شدید سود خـالص بهـره  ،نشان داده شده است
آمـده بـه دلیـل    بـه دسـت  شـود و نتـایج  شـدن رشـد ایـن شـاخص مـی     عبارت دیگر منفی

منطبـق بـر مشـاهدات واقعـی و تحقیقـات مشـابهی       ،بسـیار غیرعـادي  درنظرگرفتن حالـت  
با توجه به سناریوهاي متفاوت و مـورد  همچنین که در این زمینه انجام شده است. دنباشمی

هاي متفاوتی از این احتماالت را در نظـر گرفـت. بـه عبـارت دیگـر ایـن       توان ترکیبنیاز می
iPد که ناي در نظر گرفته شوگونهد بهنتوانسناریوها می  (حالـت  شود. حالت نرمال5%

اي و کالن، حالتی است که متغیرها حداکثر به مبنا) اقتصاد براي متغیرهاي برونزاي ترازنامه
اندازه دو انحراف معیار (مانند تابع واکنش آنی) از میانگین خود فاصله دارند.
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متفاوت است. آنها در 1رگر و دیگراناین نتایج در مقایسه با برخی تحقیقات دیگر مانند ب
ي هـا بانـک اي بـراي بسـیاري از   اند که سود خالص بهـره تحقیقات خود به این نتیجه رسیده

اما این پایداري حساس به رکود اقتصـادي  ،باشدبیش از حدي می2آمریکایی داراي پایداري
بگذارد ولـی طـی   تأثیرهاداراییتواند بر کیفیت است. اگرچه رکودهاي اقتصادي زودگذر می

عث تالطـم  ي کالن باهاشوكسه دهه اخیر که شرایط رقابتی در اقتصاد وجود داشته است، 
(عـدم ورشکسـتگی)   هـا  بانکخواهند شد اما در صورت مقاومت هابانکبیشتر در سودآوري 

خـط  ،نشـان داده شـده اسـت   9شود. چنانچه در نمودار سود خالص آنها ممکن است منفی 
دهنده یک کران پایین براي حالتی است که اقتصـاد در حالـت نرمـال باشـد و     ه نشانپیوست

دهنده حالت تنش است.خط بریده نشان
اي) و سناریوي بدبینانه (خط پیوسته) براي سه دوره آتی برايتکهحالت عادي (خط)10(نمودار

ايسود خالص غیربهره
درصد

اي که از تفاوت بـین مجمـوع   سود خالص غیربهرهدهد کهنشان می10همچنین نمودار 
بـه دسـت  اي هاي غیربهرهنتیجه مبادله ارزي و سایر درآمدها با هزینهدرآمدهاي کارمزدي،

خط ترازنامـه قـرار   کـالن و شـوك اقـالم زیـر    شـوك اقتصـاد  تـأثیر شدت تحـت  ه آید، بمی

1- Berger et al (2000)
2- Persistence
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نشـان  -15/0ار  شـدن آن و رسـیدن بـه مقـد    گیرند. کاهش شدید این متغیـر و منفـی  می
قـرار  تـأثیر اي را تحـت  شدت سود خـالص غیربهـره  ه دهد که شوك اقتصاد کالن فوق بمی
هـاي  شـود. اگـر مقـدار ایـن متغیـر بـا میـانگین دوره داده       دهد و موجب کاهش آن مـی می

و واریـانس آن بـراي دوره   -001/0میـانگین  شود که شود، مالحظه میشده مقایسه استفاده
بینی شده نوسانات متغیـر فـوق را   بنابراین سناریو بدبینانه پیش.است002/0ه مورد استفاد

شدت افزایش داده است.ه ب

گیري و ارائه پیشنهادنتیجه.6
هاي مهم مالی بـراي صـورت سـود و    معرفی متغیرهاي اساسی و نسبتضمن تحقیقدر این
هـا بـر سـود و    یالت و سـپرده شرایط اقتصاد کالن و حجم تسهتأثیربه بررسی هابانکزیان 

. عالوه بـر آن یـک مـدل خودرگرسـیون     ه شدي خصوصی کشور پرداختهابانکزیان یکی از 
معرفـی  هابانکبینی سود و زیان برداري با متغیرهاي برونزا و نحوه استفاده از آن براي پیش

ي ســه دســته متغیرهــاي دورنــزاصــورتشــده بــهگردیــد. همچنــین متغیرهــاي اســتفاده
و سـود خـالص   ايشـامل سـود خـالص بهـره    (شده از صـورت سـود و زیـان بانـک     خراجاست

مبالغ نقـدي کـه   ، شامل وجوه نقد(شده از ترازنامه ، متغیرهاي برونزاي استخراج)ايغیربهره
و متغیرهاي برونزاي کـالن  )خط ترازنامهش هزینه فرصت بانک شده و اقالم زیرموجب افزای

صنعت و معدن، ساختمان و خدمات، نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز هايبخشافزودهارزششامل (
د.  نباشمی)کنندهبازار غیررسمی و شاخص قیمت مصرف

هاي زمانی مدل سري،ايغیربهرهاي و هاي زمانی سود خالص بهرهبا توجه به رفتار سري
تـایج  سـت. ن ا متغیرهـاي برونزا شده در این تحقیق یک مدل خودرگرسیون برداري باستفاده

اي موجـب  غیربهـره ي واردشده از سمت سود خالص هاشوكدهد که آمده نشان میدستبه
اي بـه  غیربهـره هاي سود خالص شود. عالوه بر آن پاسخاي میتالطم شدید سود خالص بهره

شوند که این بـه تر میرا میاي پایدارتر بوده و سریعبهرهاي و غیري سود خالص بهرههاشوك
هـاي  اي است. بـراي داده بهرهاي از سود خالص غیرپذیري بیشتر سود خالص بهرهتأثیردلیل
باعـث کـاهش   ،شـده گرفتـه یک رکود اقتصادي عمیق با سناریوي درنظرمورد بررسیبانک
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اي خـالص بهـره  شـود امـا ایـن کـاهش در سـود      اي میغیربهرهاي و شدید سود خالص بهره
است.درصد20شدیدتر و بیش از 

اي یـک  تفاده از تابع توزیع تجمعی براي تمامی متغیرهاي برونزاي کالن و ترازنامـه با اس
سناریو بدبینانه به صورت بدترین حالت شوك همزمان در کـل متغیرهـاي برونـزا در سـطح     

بینی رفتار متغیرهاي آمده از پیشدستبهدرصد در نظر گرفته شد. نتایج 5احتمال کمتر از 
اند. براي سـود خـالص   متفاوت نسبت به کران پایین حالت نرمال داشتهرفتاري کامالً،درونزا
درصـد و بـراي   30اي که بخش عمده درآمدهاي بانک است این نسبت کاهش تا مقدار بهره

درصد است کـه بـا توجـه بـه توزیـع      15اي این نسبت کاهش تا مقدار سود خالص غیربهره
(بـراي درآمـد خـالص    ه بـراي ایـن متغیرهـا   بینی شدنسبی این متغیرها و کران پایین پیش

) بسـیار  درصـد اسـت  1اي حـداکثر  غیربهـره درصد و براي درآمد خالص 2اي حداکثر بهره
رسد.  بدبینانه به نظر می

هاي موجود در ترازنامه است، از آنجا که این متغیرها نشانگر پویایی بین انواع دارایی
هاي کالن اقتصادي شود در حالتی که شاخصمیبنابراین با توجه به انواع دارایی توصیه

ها به سمت باشند، جابجایی بیشتر داراییکننده یک رکود عمیق در اقتصاد میبینیپیش
هاي بدون ریسک (اوراق قرضه) صورت گیرد. اگرچـه سـناریوي بدبینانـه درنظـر     دارایی
ت و احتمـال  بودن حالت تنش براي تک تـک متغیرهاسـ  شده با توجه به همزمانگرفته

وقوع آن بسیار کم است، اما در مقایسه با حالت نرمال اقتصاد داراي تفاوت بسیار زیادي 
هـاي سـود حاصـل بـراي حالـت فـوق نمایـانگر شـاخص بسـیار مهمـی از           است. نسبت

ورشکستگی بانک است.  
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پیوست
فولر براي تفاضل متغیرها از دوره گذشتهـ آزمون دیکی )1جدول (

Variable p-value Z(t)
rvamanmin 0.0033 -2.98

rvacons 0.0001 -4.488

rvaser 0.0009 -3.519

rgdp 0.0077 -2.616

cpi 0.0031 -3.013

infexr 0.017 -2.253

rexr 0.0558 -1.655

IRREV 0.0136 -2.465

REV 0.0095 -2.651

EXP 0.0726 -1.543

marnetir 0.0001 -4.695

marnetnonir 0.0304 -1.987

NETPROF 0.0053 -2.943

OR 0.0054 -2.934

CBASSET 0.0068 -2.823

BANKASSET 0.0048 -2.997

LOAN 0.0794 -1.488

BOND 0.0062 -2.865

FIXASSET 0.0224 -2.204

GUAR 0.0444 -2.1

LC 0.0082 -2.727

ASSET 0.086 -1.43

BANKDEBT 0.0331 -1.992

CURRDEP 0.2035 -0.862

SAVDEP 0.0021 -3.41

LONGDEP 0.039 -1.901

SHORTDEP 0.0339 -1.979

OTHERDEP 0.098 -1.328

SHAREDEBT 0.0157 -2.391

LIAB 0.0056 -2.916

OFFBAL 0.0331 -1.992

time 0.0281 -2.083

CBDEBT1 0.0431 -1.882
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3برداري با متغیرهاي برونزا از مرتبهرگرسیونخودآمده از مدل دستنتایج به)2جدول (
variables Coef. Std.Err. z P>z

marnetnonir

L1.marnetnonir -0.036577 0.0835268 -0.44 0.661

L2.marnetnonir 0.4370625 0.115033 3.8 0

L3.marnetnonir -0.3152394 0.1048045 -3.01 0.003

L1.marnetir -0.0189443 0.0125709 -1.51 0.132

L2.marnetir 0.079142 0.0157365 5.03 0

L3.marnetir 0.0386275 0.0146652 2.63 0.008

cpi 0.017767 0.0196319 0.91 0.365

infexr -0.0564037 0.0315292 -1.79 0.074

OR -0.0018754 0.0003881 -4.83 0

LOAN -0.0037205 0.0007042 -5.28 0

OFFBAL 0.0002061 0.0000582 3.54 0

rvamanmin 0.0787141 0.0073921 10.65 0

rvacons -0.0241404 0.0021395 -11.28 0

rvaser 0.0436839 0.0062285 7.01 0

rexr 0.0030995 0.0264019 0.12 0.907

_cons -0.0093159 0.001813 -5.14 0

marnetir

L1.marnetnonir -1.760677 0.7992731 -2.2 0.028

L2.marnetnonir -1.750445 1.100758 -1.59 0.112

L3.marnetnonir -3.672757 1.002881 -3.66 0

L1.marnetir -0.6439794 0.1202917 -5.35 0

L2.marnetir -0.5807799 0.1505833 -3.86 0

L3.marnetir -0.6469488 0.1403324 -4.61 0

cpi 0.1676929 0.1878592 0.89 0.372

infexr -0.0180648 0.3017052 -0.06 0.952

OR -0.0049548 0.0037142 -1.33 0.182

LOAN -0.0526259 0.0067382 -7.81 0

OFFBAL -0.0020929 0.0005567 -3.76 0

rvamanmin 0.3535267 0.0707351 5 0

rvacons -0.0928534 0.0204726 -4.54 0

rvaser 0.0310698 0.0596008 0.52 0.602

rexr 0.135374 0.2526418 0.54 0.592

_cons 0.086404 0.0173489 4.98 0


