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در این پژوهش ،عوامل تعیینکننده مطالبات غیرجاری و عوامل اقتصاد منطقهای تٔاثیرگذار بر
آن در  ۳1استان ایران برای سالهای  1۳۹۸-1۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است .بعد منطقهای
در تحلیل پدیدٔه مطالبات غیرجاری وجه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه است.
در یک منطقٔه جغرافیایی از لحاظ اقتصادی ،مهمترین وجه ظاهری تراکم جمعیت و تجمع
فعالیتهای صنعتی است که بهدلیل وجود صرفههای اقتصادی ناشی از تجمع پدید آمده است
و با گسترش آن هزینههای تولید بنگاه کاهش مییابد .بنابراین ،انتظار میرود بنگاههایی که
بتوانند بهرٔه بیشتری از این صرفهها ببرند ،در بازپرداخت دیون بانکی موفقتر عمل کنند.
بهمنظور سنجش این اثر ،دادهها بهصورت استانی جمعآوری شد و شاخص تجمع صنعتی نیز
با استفاده از رابطٔه گورتر-کوک محاسبه گردید .در ادامه با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی،
تٔاثیرات ثابت دادههای پانل نامتوازن مشخص شد .تسهیالت پرداختی بیشتر ،سپردههای
بانکی ،و نرخ بیکاری باالتر باعث افزایش قابلتوجه مطالبات غیرجاری میشود ،درحالیکه تورم
بیشتر و تجمع صنعتی باالتر مطالبات غیرجاری را کاهش میدهد .همچنین ،اندازٔه تجمع
صنعتی بر اندازٔه مطالبات غیرجاری اثر منفی دارد.
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یکی از مسائل اصلی صنعت بانکداری در بسیاری از اقتصادها وجود مطالبات غیرجاری و روند
آن در طی زمان است .مطالبات غیرجاری که به عدم بازپرداخت تسهیالت مربوط میشود،
یکی از عوامل اصلی ایجادکنندٔه ریسک اعتباری است .مطالبات غیرجاری همواره یکی از
دغدغههای مهمی است که بانکها با آن مواجهاند .این مشکل براثر فعالیتهای تٔامینمالی
در بانکها ایجاد میشوند ،به همین جهت برای بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری ناشی از آن در صورت عدم مدیریت ،برای بانکها بسیار
مشکلآفرین است .ازاینرو ،مسئوالن بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی میکنند از
طریق سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری را به حداقل
ممکن برسانند تا از مواجهشدن با پیامدهای منفی آن در امان باشند.
باالبودن نسبت مطالبات غیرجارى بـه کل تسهیالت اعطایى آثار و عوارض مخربی را
برای خود بانک و همچنین کل شبکٔه بانکی بههمراه دارد .ازجمله آثار و عوارض مخرب
باالبودن این نسبت از جنبٔه خرد ،انجماد داراییهای بانک ،افزایش ریسک نقدینگی ،و
مشکالت مربوط به جریان وجوه نقد است؛ همچنین بهعلت کاهش میزان سودآوری ،اصل
تداوم فعالیت را به مخاطره میاندازد .بهعالوه همانطور که پرداخت تسهیالت توسط شبکٔه
بانکی به فعاالن حوزٔه اقتصادی در متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد و اشتغال تٔاثیر
مثبت انکارناپذیری دارد ،معوقگردیدن بازپرداخت یا عدم بازپرداخت تسهیالت میتواند آثار
و عوارض مخربی از جنبٔه کالن داشته باشد که در این زمینه میتوان به تهدید سالمت بانکی
و ثبات مالی اشاره کرد.
بررسی عوامل تعیینکنندٔه مطالبات غیرجاری یکی از موضوعهای بسیار مهم برای
مقامهای نظارتی در ارتباط با ثبات مالی و مدیریت بانک است .راینهارت و روگوف)۲010( 1
بیان میکنند که افزایش مطالبات غیرجاری میتواند بهعنوان نشانهای از شروع بحران بانکی
باشد .درصورتیکه بانکها نتوانند مطالبات غیرجاری خود را از حد معینی پایینتر نگاه دارند،
ارائٔه تسهیالت بانکی با مشکل و ثبات نظام بانکی با تهدید مواجه خواهد شد .با افزایش
مطالبات غیرجاری از یکسو بخشی از منابع از چرخٔه توزیع در بخش مصارف بانک خارج
میگردد و از دیگر سو با توجه به لزوم تخصیص ذخایر از پیش تعیینشده ،باعث تحمیل
هزینههای گزاف به بانک میشود.
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 1با توجه به نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی در شبکٔه بانکی ایران که در سال  ۲01۷حدود 10
درصد بوده و با مراجعه به مراجع بینالمللی گزارشکنندٔه این نسبت برای تمام کشورها ،رتبٔه  ۹۹برای ایران
استخراج گردید.
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/nonperforming_loans/
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بررسی تطبیقی وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها در سال  ۲01۷در بین  1۲۳کشور
جهان نشان میدهد که بهرغم بهکارگیری بانکداری بدون ربا در ایران ،رتبٔه کشورمان (ایران
با رتبٔه  )1۹۹چندان مناسب نیست .با توجه به روند فزایندٔه مطالبات غیرجاری بانکها در
کشور و مقایسٔه آن با متوسط نسبت جهانی ،میتوان دریافت که عملکرد نظام بانکی کشور از
لحاظ منابع در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
کیفیت پایین سبد تسهیالت پرداختشده در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین
چالشهایی است که اقتصاد کشور در سالهای اخیر با آن روبهرو بوده است (ختایی و
همکاران .) 1۳۹۵ ،نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیالت اعطایی در نظام بانکی،
میزان ریسک بانکها در اعطای تسهیالت را میسنجد و یکی از معیارهای سنجش سالمت
بانک است .لذا هرچه این رقم کاهش یابد ،منجر به کارایی هرچه بهتر بانکها در تٔامین
منابع مالی تولید کشور خواهد شد .از طرف دیگر ،افزایش آن عالمت هشداری برای نظام
بانکی است و میتواند در رشد اقتصادی در بلندمدت تٔاثیر سوء گذاشته و چرخٔه تولید را
مختل کند.
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شکل  .۱نسبت مطالبات غیرجاری شبکٔه بانکی به تسهیالت پرداختی شبکٔه بانکی کشور طی سالهای
( 1۳۸۶-1۳۹۸ارقام به درصد)
منبع :محاسبات پژوهش

 1با استناد به آمار بانک جهانی و ضرورت قرار گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت بین  ۲تا  ۵درصد،
و لحاظ مقادیر بیش از  ۵درصد بهعنوان ریسک باالی اعتباری (کردمنجیری و همکاران)1۳۹۸ ،
 ۲توافق مؤسسٔه اعتباری با مشتری بهمنظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت ،بـا ترتیبـاتی متفاوت با قرارداد
اولیه .تقسیط مجدد ،تمدید ،تجدید ،تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال
محسوب میگردد.
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چنانکه از شکل  1مشخص است ،نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت پرداختی از
 11٫۴درصد در سال  1۳۸۶به  ۹درصد در سال  1۳۹۸رسیده است .روند این نسبت تا سال
 1۳۸۸صعودی بوده و در این سال به اوج خود یعنی  1۸٫۲درصد رسیده و پس از آن روند این
نسبت شکلی نزولی به خود گرفته است .اگرچه روند این نسبت از سال  1۳۹0نزولی شده ،در
بازه زمانی  1۳۸۶تا  1۳۹۸بهطور متوسط  1۲٫۹درصد بوده است که به معنی این است که طی
این بازه زمانی 1۲٫۹ ،درصد تسهیالت پرداختی توسط شبکٔه بانکی به مطالبات غیرجاری
تبدیل شده است ،که نسبت به آنچه در استانداردهای بینالمللی 1مطرح شده بسیار بیشتر
است و خطر ریسک اعتباری شبکٔه بانکی را گوشزد میکند .نکتٔه بسیار قابلتوجه این است
که نزولیشدن نسبت فوق از سال  1۳۹0به بعد میتواند ناشی از امهال ۲تسهیالت غیرجاری
باشد .در سال  ،1۳۹0بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها ابالغ کرده که در استمهال
مطالبات غیرجاری و اجرای بند  ۲۸قانون بودجٔه سال  1۳۹0در قالب قرارداد جدید از عقود
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خرید دین ،اجاره به شرط تملیک و سلف استفاده کنند .در صورت کاهش نسبت مطالبات
غیرجاری از طریق استمهال تسهیالت غیرجاری ،خالص بدهی بنگاه به بانک بیشتر میشود.
در این شرایط علیرغم تالش انجام شده برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ،وضعیت
بانک بدتر خواهد شد.
با توجه به اهمیت مطالبات غیرجاری نظام بانکی در اقتصاد  ،بررسی موشکافانٔه دالیل
وقوع این پدیده ضروری بهنظر میرسد .مجموع عوامل اقتصادی در سطح کالن (عوامل
بیرونی نظام اقتصاد ملی) و در سطح خرد (عوامل درونی نظام بانکی) عوامل شناختهشدهای
هستند که بیشتر این گروه از مطالعات را به خود اختصاص دادهاند .آنچه وجه تمایز این
پژوهش نسبت به پژوهشهای مشابه بهشمار میرود ،مکان محور ساختن پدیدٔه مطالبات
غیرجاری بانک است .به عبارت دیگر در این پژوهش اثر اقتصاد منطقه در توضیح پدیده
مطالبات غیرجاری بانکها مورد توجه قرار گرفته است و بنابراین ،گروه دیگری از عوامل با
عنوان عوامل منطقهای که محیط بر عملکرد تسهیالتدهنده و تسهیالتگیرنده است،
مطرح میشود.
هر منطقه یک محدودٔه جغرافیایی دارای تراکم جمعیت و فعالیت است که از منظر اقتصادی
ابتدا بهدلیل تمایزی که در بهرهبرداری از نهادهها از آن برخوردار بوده ،شکل گرفته و سپس
براثر وقوع صرفههای اقتصادی ناشی از تجمع گسترش یافته است؛ بهنحوی که استقرار
بهصورت تجمعی فعالیتهای اقتصادی ،موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش حاشیٔه
سود میگردد؛ بنابراین ،مکان استقرار بنگاه  -چه بهعنوان بنگاه دریافتکنندٔه تسهیالت و
چه بهعنوان بانک  -از طریق صرفهجوییهایی که براثر تجمع ایجاد میکند ،قابل اغماض
نیست؛ بهعنوان مثال ،مقیاس منابع در دسترس برای یک بانک که در منطقٔه کالنشهری
واقع است ،با یک بانک با فعالیتی در ابعاد محلی متفاوت است .همچنین ،صرفهجوییهای
تجمعی بهصورت مبادلٔه کمهزینٔه دانش و فنّاوری ،استخر نیروی کار ،1دسترسی ارزان به
نهادهها که برای یک واحد تولیدی فراهم است و براثر مکان استقرار بنگاه شکل گرفته است،
میتواند شرایط متفاوتی برای بنگاه در بازپرداخت تسهیالت بهوجود آورد؛ لذا میتوان دریافت
توجه به اقتصاد منطقه از جنبٔه تٔاثیرات ناشی از صرفههای تجمعی ضرورت دارد و تاکنون در
مطالعات مربوط به عملکرد نظام بانکی بهویژه معوقهشدن مطالبات نادیده گرفته شده است.
آنچه در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفته است اندازٔه اثر عامل صرفههای ناشی از تجمع
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صنعتی در مطالبات غیرجاری بانکی است .از این جهت این پژوهش یک پژوهش بدیع بهشمار
میرود.

 ۲مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش
 ۱ .۲مبانی نظری

2
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بررسی ادبیات نشان میدهد پنج نظریه در خصوص مدلسازی مطالبات غیرجاری وجود دارد
که عبارتاند از :نظریٔه سیکل تجاری ،نظریٔه شتابدهندٔه مالی ،نظریٔه ساختار مالی دولت و
کسری بودجه ،نظریٔه چرخٔه عمر زندگی ،و نظریٔه توسعٔه مالی .در ادامه ،به توضیح مختصر
هریک از این نظریهها و نحؤه مدلسازی مطالبات غیرجاری با آنها پرداخته میشود:
 -1نظریه سیکل تجاری :سیکلهای تجاری نوساناتی متعلق به مجموعه و یا کل اقتصاد
است و با نوساناتی که در زیرمجموعهها و یا بخشهای اقتصاد مشاهده میشود ،نظیر
نوسانات در بخش کشاورزی و یا در بخش صنعت متفاوت است (گرجی و اقبالی.)1۳۸۸ ،
اقتصاددانان کینزی جدید میپذیرند که منشٔا تکانههایی که اختالالت کلی را ایجاد میکنند،
میتواند ناشی از بخش عرضه یا بخش تقاضا باشد .موضوع مهم برای کینزیهای جدید منشٔا
تکانهها نیست ،بلکه مهم این است که اقتصاد چگونه به آنها واکنش نشان میدهد .بهعالوه،
کینزیهای جدید به پیامدهای نقایص بازار اعتبار نیز پرداختهاند که قرضدهندگان ریسکگریز
را وادار میسازند از طریق تغییر ترکیب داراییشان بهسمت فعالیتهای کم ریسکتر به رکودها
واکنش نشان دهند .این رفتار میتواند یک تکانٔه اقتصادی را از طریق افزایش هزینههای
حقیقی واسطهگری ،بزرگ کند .در نتیجه ،فشار واردآمده بر اعتبارات میتواند رکود را به
بحران تبدیل کند ،زیرا برای بسیاری از قرضگیرندگان که محدودیت دارایی دارند ،دریافت
اعتبارات ،پرهزینه و یا مشکل میگردد و در نتیجه ورشکسته میشوند و این امر به افزایش
مطالبات غیرجاری میانجامد.
در مورد رفتار همسیکلی بانکها و تٔاثیرات رشد اقتصادی در وضعیت ترازنامٔه بانکها
نظریههای مختلفی مثل نزدیکبینی فاجعه ،1خوشبینی مفرط ،۲رفتارهای گلهای ،۳و
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ناکافیبودن انﻀباط بازار 1مطرح شده است .در آغاز فاز رونق ،سود بنگاهها تمایل بـه افزایش
دارد ،قیمت داراییها افزایش یافته و انتظارات مشتریان خوشبینانه است .انبساط در تقاضای
کل منجر به یک رشد قابلمالحظه در اعطای وام بانکی و میزان بدهی اقتصاد میشود .در
یک چنین رونقی ،بانکها ممکن است در معرض ریسک بودن خود را کمتر از حد برآورد
۲
کنند و استانداردهای وامدهی خود را پایین بیاورند .این فرایند میتواند باعث کاهش اعتبار
قرضگیرندگان شود .مطابق این نظریه ،تسهیالتی که توسط بنگاهها اخذ میشود میتواند
تکانههای اقتصاد کالن را به پرتفوی اعتباری بانکها منتقل کند.
 -۲نظریه شتابدهنده مالی :براساس فرمول اصلی برنانکه و گرتلر بهدلیل وجود اطالعات
۳
نامتقارن بین وامدهندگان و وامگیرندگان ،تٔاثیر متقابلی بین خالص ثروت عامالن اقتصادی
(مجموع داراییهای نقد بهاضافٔه وثایق داراییهای نقد) ،و صرف تٔامینمالی بیرونی (اختالف
بین هزینٔه تٔامین وجوه از منابع خارج از بنگاه و هزینه فرصت تٔامین وجوه از منابع داخلی
بنگاه) وجود دارد (برنانکه ،گرتلر ،و گیلکریست ،1۹۹۹ ،4ص.)1۳۴۵ .
یک تغییر در فعالیت اقتصادی موجب تغییر در خالص ثروت عامالن اقتصادی میشود،
زیرا ارتباط مثبتی بین آنها وجود دارد .با توجه به اینکه ارتباط معکوسی بین هزینٔه
تٔامینمالی بیرونی و خالص ثروت عامالن اقتصادی وجود دارد ،رفتار همجهت با ادوارِ خالص
ثروت عامالن اقتصادی بر رفتار خالف جهت ادوار صَرفِ تٔامینمالی بیرونی داللت دارد .این
رابطٔه معکوس بین تغییرات تولید و صرف تٔامینمالی بیرونی موجب مشکلترشدن و یا
گرانترشدن وامگیری در طول دورٔه رکود نسبت به مرحلٔه رونق شده و پس از آن بهصورت
فزایندهای موجب نوسانات سرمایهگذاری ،مخارج و تولید در طول ادوار تجاری میشود؛ برای
مثال ،یک تکانٔه اقتصادی منفی موجب کاهش خالص ثروت عامالن اقتصادی و همچنین
افزایش صرف تٔامینمالی بیرونی میشود .در نتیجه بهعلت هزینههای باالتر و توانایی
کاهشیافته برای وامگیری ،بهطورکلی سطح سرمایهگذاری ،مخارج ،و تولید عامل اقتصادی
کاهش خواهد یافت و این دور تکرار میگردد و رکود گسترش مییابد (کوریک.)۲011 ،5
بدینترتیب ،بانکها از طریق مکانیزم اعتباری ،اثر شتابدهندٔه مالی را ایجاد میکنند.
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اطالعات نامتقارن و فرضیٔه مخاطرٔه اخالقی در چهارچوب مسئلٔه نمایندگی ازجمله مبانی
نظری هستند که رفتار مخاطرهآمیزتر بانکها در پرداخت اعتبارات را بهدنبال دارد.
برایناساس ،بانکهایی که سرمایٔه محدودی دارند ،از مطالبات غیرجاری بیشتری
برخوردارند .در چهارچوب این فرضیه ،سرمایٔه محدودتر باعث نگرانی کمتر آنها از
ورشکستگی شده و بنابراین ممکن است به مخاطرٔه اخالقی منجر شود؛ بدین معنی که سهم
وامهای ریسکی در ترکیب وامهای بانک افزایش یافته و در نتیجه مقدار مطالبات غیرجاری
افزایش مییابد (برگر و دیانگ .)1۹۹۷ ،1یکی دیگر از تٔاثیرات مخاطرٔه اخالقی وجود تﻀاد
منافع در عملیات بانکداری است؛ بهطور مثال ،هرگاه یک بانک مبادرت به پرداخت وام به
یک بنگاه با شرایط بسیار آسان کند تا از تعرفهها و کارمزدهای ناشی از بهدستگرفتن ارائٔه
یکسری خدمات به آن بنگاه مانند تعهد فروش اوراق بهادار برخوردار شود ،تﻀاد منافع در
عملیات بانکی بهوقوع پیوسته است که به تخصیص ناکارای اعتبارات و افزایش ریسک اعتباری
بانک منجر میشود (میشکین و ایکینز .)۲011 ،بر همین اساس ،گروهی از صاحبنظران
اقتصاد و بانکداری ،علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانکها و ضرورت اعمال نظارت بر
فعالیتهای آنها را نیز در همین واقعیت ریشهیابی میکنند .بنابراین ،عدم تقارن اطالعات
موجود در بانکها را میتوان ازجملٔه عواملی دانست که اثر قابلتوجهی در افزایش مطالبات
غیرجاری (مطالبات سررسید گذشته ،معوق ،و مشکوکالوصول) بانکها دارد (مکیان و
محبی .)1۳۹۲ ،نظریٔه شتابدهندٔه مالی یکی از مهمترین مبانی نظری برای توضیح نقش
عوامل اقتصاد کالن بر مطالبات غیرجاری است .بر مبنای این نظریه ،رکود اقتصادی باعث
افزایش حجم مطالبات غیرجاری میشود که ورشکستگی و سقوط بازارها را بهدنبال دارد و
رکود را تشدید میکند و در نهایت به نرخ باالتر نکول منجر میشود.
 -۳نظریه ساختار مالی دولت :برخی کشورها ازجمله ایران ،دولت سهم عمدهای از اقتصاد
را در دست دارد .بهعالوه ،کسری بودجٔه دولت و البته نوسانات آن میتواند یکی از دالیل
اصلی بروز مطالبات غیرجاری در بانکها باشد .زمانیکه مطالبات بخش غیردولتی از
دستگاههای دولتی بهدلیل کسری بودجٔه دولت به داراییهای غیرجاری تبدیل میشوند ،این
مسئله در توانایی بازپرداخت دیون و وامهای بخش غیردولتی نیز تٔاثیرگذار میشود .به اذعان
بسیاری از عوامل اقتصادی ،در بسیاری از موارد فعاالن اقتصادی بهدلیل مشکالت پیشآمدٔه
ناشی از عدم وصول مطالباتشان از دستگاههای دولتی و عوامل اقتصادی دیگر ،قادر به
بازپرداخت بموقع دیون خود نیستند .همچنین ،تسهیالت تکلیفی به آن دسته از تسهیالتی

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن

۲۶1

2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-10

Lawrence
Rinaldi & Sanchis-Arellano
3 Naude
1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.48.5.1

گفته میشود که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانکها هماهنگی ندارد و بانکها
براساس مصوبات مقاماتی خارج از نظام بانکی مسئول اعطای اینگونه تسهیالت هستند
(حشمتی .)1۳۸۴ ،مجموعٔه این تکالیف در قالب تبصرههای مشخص برای اعطای تسهیالت
از سوی بانکها به بخشهای دولتی و غیردولتی به تفکیک عادی و تکلیفی مندرج در بودجٔه
سنواتی مشخص میشود .این تسهیالت بهمنظور نیل به اهدافی نظیر اشتغالزایی ،تولید و
خودکفایی ،رفع دغدغههای اجتماعی و فرهنگی ،و ارائٔه خدمات و تنظیم بازار پرداخت
میشود اما بهدلیل اینکه بسیاری از ضوابط حاکم بر پرداخت تسهیالت در این شکل از
تسهیالتدهی رعایت نمیشود و معموالً فرایند اعتبارسنجی مشتری بهطور دقیق صورت
نمیپذیرد ،امکان نکول افزایش مییابد.
 -۴نظریه چرخه عمر زندگی :ادبیات نظری مدلهای مصرف چرخٔه زندگی ،عامل اقتصاد
کالن را در مطالبات غیرجاری نشان داده است .در این حوزه با توجه به احتمال نکول ،این
مدل بیان میدارد که پیشبینی میشود وامگیرندگان با درآمد پایین قادر به بازپرداخت وامهای
خود نباشند (الرنس .)1۹۹۵ ،1بنابراین ،نکول در وامهای خدماتی ،بهدلیل احتمال زیاد
بیکاربودن است .به همین ترتیب ،نرخ بهرٔه باالتر برای مشتریانی که مشاغل مخاطرهآمیز
دارند ،اعمال میشود .با گسترش مدل الرنس توسط رینالدی و سانچز-اریالنو)۲00۶( ۲
مشخص شد که سطح نکول به درآمد و نرخ بیکاری بستگی دارد .این بهنوبٔه خود ،نکول را با
عدم قطعیت درآمد آینده و نرخ وامدهی مرتبط کرده است .بر مبنای این نظریه ،میتوان گفت
وامگیرندگان با درآمد کم بهعلت افزایش ریسک ناشی از بیکاری و ناتوانی از واریز تعهدات
خود ،نرخهای باالتری از نکول را دارند.
 -۵نظریه توسعه مالی :سطح توسعٔه مالی در یک کشور بسیار مهم است ،زیرا میتواند
در شدت یک بحران مالی یا اقتصادی و در بسیج داخلی منابع موردنیاز برای مقابله با یک
بحران موجود تٔاثیرگذار باشد (نائوده)۲00۹ ،۳؛ ازاینرو ،جای تعجب ندارد که کشورهای
توسعه یافته از لحاظ مالی ،نسبت به همتایان کمتر توسعه یافته خود سرعت باالتری در روند
بهبودی پس از بحران مالی جهانی  ۲00۸را تجربه کردند (نائوده .)۲00۹ ،پیش از بحران
مالی سال  ،۲00۸مجموع مطالبات غیرجاری برای اکثر کشورها نسبتاً کم بود؛ اما در طول
و پس از بحران مالی  ۲00۸افزایش قابلتوجهی یافت ،ازاینرو نهاد نظارت بر بانکها کشورها
را وادار به مداخله برای مقابله با افزایش مطالبات غیرجاری در بخشهای بانکی خود کردند.
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بهرغم تدوین چندین چهارچوب سیاست ملی برای کاهش مطالبات غیرجاری مانند تحمیل
الزامات شدید سرمایه برای بانکها (بانک مرکزی اروپا ،)۲01۷ ،افزایش مطالبات غیرجاری
همچنان یک مسئلٔه مهم است که نگرانی در مورد کفایت راهحل سیاستهای موجود برای
کاهش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد .استدالل میشود که سطح توسعٔه مالی میتواند
بینشی برای بهبود درک ما از میزان تداوم 1مطالبات غیرجاری فراهم کند.
توسعٔه مالی برای سودآوری و کارایی بانک مهم است (دمیرگچ-کانت و هویزینگا)۲000 ،۲
4
و اهمیت آن توسط دمیرگچ-کانت و هویزینگا ( ،)۲000نیسر و عمران ،)۲011( ۳و اُزیل
( )۲01۵برجسته شده است .عالوهبراین در عمل و در سیاست ،مطالبات غیرجاری ناشی از
عملیات وامدهی بانکی ،بهعنوان شاخصی از عملکرد بانک مطرح است (بانک تسویٔه
حسابهای بینالمللی۲01۷ ،5؛ بک و همکاران )۲01۵ ،و عملکرد بانک نیز تحتتٔاثیر سطح
توسعٔه بخش مالی است (تکلز و تاباک)۲010 ،6؛ بنابراین ،برای سیاستگذاران مهم است
که نقش توسعٔه مالی برای تداوم مطالبات غیرجاری را درک کنند .یک راهحل سیاستی که
ساختار نظام مالی و سطح توسعٔه مالی را برای عملکرد بخش بانکی در نظر بگیرد ،میتواند
مؤثر باشد (دمیرگچ-کانت و هویزینگا .)۲000 ،باوجوداین ،مباحث سیاستی در مورد
مطالبات غیرجاری به نقش و تٔاثیر توسعٔه مالی بر مطالبات غیرجاری ،که نشاندهندٔه عملکرد
بانکی است ،توجه کمی داشتهاند.
با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری نشاندهندٔه عملکرد بانک است و مطابق کار
بک و همکاران ( ،)۲01۵هرچه این نسبت پایینتر باشد بهتر است ،فرض بر این است که
ویژگیهای خاص توسعٔه (بخش) مالی میتواند این امکان را برای بخش بانکی محتملتر سازد
که مطالبات غیرجاری باالتر یا کمتری داشته باشند.
رویکرد انتخابی در مطالعٔه رفتار مطالبات غیرجاری ،در شناسایی عوامل مؤثر بر آن
تٔاثیرگذار است .عوامل متعددی بر غیرجاریشدن تسهیالت اعطایی اثرگذارند که برخی از نوع
عوامل بیرونی و محیطی و مربوط به متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ تورم ،نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ بیکاری ،بحرانهای مالی ،تغییر نرخ ارز ،و… هستند .برخی دیگر عوامل
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ماهیتی تسهیالت مانند نرخ بهره ،نحوه رفتار مشتری در بازپرداخت تسهیالت و کیفیت
اعتباری مشتری ،میزان و کیفیت وثایق اخذشده ،پوششهای بیمهای ،و مواردی از این
دستا ند و برخی از نوع عوامل درونی نظیر حجم تسهیالت اعطایی بانک ،حجم سپردههای
جذبشده توسط بانک ،کیفیت اعتبارسنجی بانک ،تغییر در داراییها و سرمایٔه بانک ،کیفیت
مدیریت و عملکرد مدیران بانک ،و اندازٔه بانک در نظام بانکی هستند .در نهایت ،برخی عوامل
فرد تسهیالتگیرنده در میزان مطالبات غیرجاری مؤثر است؛ همانند سطح تحصیالت،
عوامل فرهنگی ،و مباحث اخالقی.
این مطالعه ضمن درنظر گرفتن اثر عوامل بیرونی و درونی در مطالبات غیرجاری بانک،
برای نخستینبار اثر عامل مکان در تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها را مورد توجه قرار داده
است .مکان هر فعالیت شرایط محیطی آن فعالیت را تعریف میکند که در یک سطح جزئینگر
در ذیل عوامل محیطی سطح کالن ،رفتار صاحبان آن فعالیت را در مواجهه با دیون و مطالبات
بانکی تحتتٔاثیر قرار میدهد .توجه به عامل مکان در مطالعات اقتصادی بهطورکلی ،به مفهوم
انجام مطالعه با رویکرد اقتصاد منطقهای است .ازاینرو ،توجه به عامل مکان در توضیح رفتار
مطالبات غیرجاری بانک به مفهوم تفسیر و بررسی این رفتار تحتتٔاثیر عامل منطقه و
مؤلفههای اقتصادی آن است .این تٔاثیرگذاری به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم قابل
شناسایی است -1 :به طریق مستقیم ،زمانی که منطقٔه مبتنی بر تعریف ابعاد آن از منظر
اقتصادی مستقیماً مطالبات غیرجاری بانک را تحتتٔاثیر قرار میدهد -۲ .به طریق
غیرمستقیم زمانی که از طریق مؤلفههای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی ،اشتغال ،و تورم
منطقهای مطالبات غیرجاری بانک را تحتتٔاثیر قرار میدهد.
از منظر اقتصادی ،یک منطقه محدودهای جغرافیایی است که ابتدا بهدلیل صرفههای
ناشی از مقیاس ،استقرار فعالیت اقتصادی در آن صورت گرفته است و سپس بهدلیل
صرفههای ناشی از تجمع ،گسترش ابعاد منطقه و تجمع صنعتی در آن رخ داده است .بنابراین،
مهمترین عاملی که به طریق مستقیم اثرگذاری عامل منطقه در مطالبات غیرجاری بانک را
توضیح میدهد ،تجمع فﻀایی فعالیتهای اقتصادی در محدودههای معین جغرافیایی مثالا
استانهاست .مطابق با نتایج پژوهش گابریل و روزینتال ( ،)۲01۳با افزایش صرفههای ناشی
از تجمع ،دسترسی به اعتبار و تسهیالت افزایش مییابد .در نتیجه با افزایش دسترسی به
اعتبار ،مطالبات غیرجاری نیز میتواند تحتتٔاثیر قرار گیرد .از طرف دیگر در مناطقی که
تجمع صنعتی بیشتر است ،رقابت بین بنگاهها برای دسترسی بیشتر به اعتبار و دریافت
خدمات مالی از بانکها افزایش مییابد .به همین دلیل ،بنگاهها با رفتارهایی از قبیل
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بازپرداخت منظمتر تسهیالت اخذشده ،میخواهند شهرت 1و اعتبار خود را در بازار مالی حفظ
کنند و ارتقا دهند ،زیرا شهرت ،اعتبار ،و سابقٔه مالی خوب یک بنگاه در توجیه بانکها برای
پرداخت تسهیالت به بنگاه الزم و ضروری است .پس ،تجمع صنعتی میتواند مستقیماً در
میزان مطالبات غیرجاری اثرگذار باشد.
یک منطقه بهلحاظ کارکردهای اقتصادی دارای شاخصهای اقتصادی رشد ،اشتغال،
تورم ،مصرف ،پسانداز ،و… منحصربهفردی است که در یک رابطٔه دوسویه با اقتصاد مرجع
(مانند اقتصاد ملی) تعیین ارزش میشوند .بنابراین از منظر اقتصاد ،یک منطقه عالوه بر آنکه
مبتنی بر ابعاد اقتصادی خود (تجمع صنعتی) اندازٔه مطالبات غیرجاری را مستقیماً تحتتٔاثیر
قرار میدهد ،از طریق شاخصهای اقتصادی منطقه نیز بهطور غیرمستقیم اندازٔه مطالبات
غیرجاری را متٔاثر میسازد .در مدل جغرافیای اقتصادی جدید ،۲رابطٔه رشد اقتصادی و تجمع
موردتوجه واقع شده است .همچنین با مرور مطالعاتی (بالدوین و مارتین۲00۴ ،؛ مویدفر و
پیرانی )1۳۹۵ ،که به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تجمع صنعتی پرداختهاند ،میتوان
نتیجه گرفت که ارتباطی مثبت بین تجمع صنعتی و رشد اقتصادی وجود دارد .لذا ،ازآنجاکه
وجود ارتباط بین رشد اقتصادی و مطالبات غیرجاری در مطالعات گوناگونی به اثبات رسیده
است ،تجمع صنعتی میتواند در مطالبات غیرجاری نیز مؤثر باشد.
مقدار و نوع تسهیالتی که توسط شبکٔه بانکی پرداخت شده است در میزان مطالبات
غیرجاری اثرگذار است .البته ،با توجه به اینکه تسهیالت اخذشده توسط تسهیالتگیرندگان
مدتدار هستند و با توجه به قرارداد بهلحاظ مدت بازپرداخت متفاوتاند و بازپرداخت آنها
میتواند کوتاهمدت یا بلندمدت باشد ،میبایست در شناسایی اثر تسهیالت در مطالبات
غیرجاری مالحظاتی را در نظر گرفت .مقدار و نوع منابع جذبشده توسط بانکها نیز عامل
دیگری است که در میزان مطالبات غیرجاری اثرگذاری دارد ،زیرا در نهایت بانکها با استفاده
از همین منابعی که جذب کردهاند و در دسترس آنهاست ،تسهیالت پرداخت میکنند.
سطوح باالی بیکاری با مطالبات غیرجاری باال همراه است ،زیرا بیکاری زیاد میتواند بر
توان وامگیرندگان در بازپرداخت وام تٔاثیر بگذارد (کالین۲01۳ ،؛ اِنکسی۲011 ،؛ اُزیل،
 .)۲01۸مطابق نظر کینزیهای جدید ،اصطکاک موجود که مانع از تعدیالت سریع در
تنشهای بهوجودآمده میشود ،عوامل کلیدی در پیدایش سیکل تجاری در اشتغال و
محصول به حساب میآید؛ برای مثال ،مداخلٔه دولت در بازار کار موانعی را برای تعدیل نیروی
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برخی از مطالعات داخلی با بهکارگیری تکنیکهای اقتصادسنجی دادههای پانل صرفاً تٔاثیر
عوامل خاص بانکی یا بهعبارتی عوامل درونبانکی را در مطالبات غیرجاری بررسی کردهاند؛
ازجمله مطالعٔه مکیان و محبی ( )1۳۹۲که شاخصهای اندازٔه بانک ،ریسک اعتباری ،کارایی
بانک ،ساختار تمرکز بانک ،و نوع مالکیت بانک را بهعنوان شاخصهای اثرگذار در مطالبات
غیرجاری مورد بررسی قرار داده است و نشان داد که شاخصهای اندازٔه بانک و ریسک اعتباری
دارای ارتباط مثبت و معنادار و شاخصهای کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط
منفی و معناداری با روند شکلگیری مطالبات غیرجاری هستند .مطالعٔه کمیجانی و فالحی
( )1۳۹۵نیز نشان داد که متغیرهای درونی که بیانگر نحؤه مدیریت و عملکرد بانکها هستند،
نقش قابلمالحظهای در توضیح مطالبات غیرجاری بانکها دارند .همچنین ،رحمانی و
همکاران ( )1۳۹۶نشان دادند که متغیرهای اندازه ،سرمایه ،و عملکرد بانک در توضیح اندازٔه
مطالبات غیرجاری معنادارند و بین سرمایٔه بانک و مطالبات غیرجاری رابطٔه منفی معنیداری
وجود دارد .این نتیجه تٔاییدی بر فرضیٔه مخاطرات اخالقی است؛ بدینمعنی که وقتی سرمایٔه
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کار و دستمزدها در شرایط رکود بهوجود میآورد که این موجب کاهش توان بازپرداخت بنگاه
میشود.
افزایش تورم موجب عدم تمایل به پرداخت بدهی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها
و انتظار کاهش ارزش بدهی ناشی از تورم سبب افزایش مطالبات غیرجاری میشود .از طرف
دیگر در اقتصادهایی که نرخهای تورم باالیی دارند ،دستمزدها نیز ساالنه براساس شاخص
تورم تعدیل میشود؛ بنابراین وجود تورم بهشکلی موجب میشود که پرداخت تسهیالتی که
سالهای گذشته اخذ شده است ،امکانپذیرتر باشد .همچنین با افزایش تورم ،ارزش اسمی
داراییها نیز افزایش یافته است و در این حالت تسهیالتگیرندگان از توانایی بیشتری برای
تسویٔه بدهیهای خود برخوردارند .به این جهت ،تٔاثیر تورم در مطالبات غیرجاری در ادبیات
با شواهد مختلط مجمل است (کالین۲01۳ ،؛ بک و همکاران.)۲01۵ ،
عامل رکود نیز موجب عدم فروش محصوالت و خدمات و افزایش دورٔه وصول طلب و
نهایتاً دورٔه گردش عملیات میشود و بدینترتیب امکان بازپرداخت بدهیها کاهش مییابد
(آقایی و رضاقلیزاده ،)1۳۹۵ ،هرچند که رونق اقتصادی بیشتر میتواند منجر به کاهش
حساسیتهای بانکها در تسهیالتدهی شود و در نتیجه بانکها در رقابت با یکدیگر برای
جذب مشتری و کسب سود بیشتر ،در معرض ریسک بودن خود را کاهش دهند و بهسمت
پرداخت اعتبارات به تسهیالتگیرندگان کمکیفیتتر هدایت شوند.
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بانکها کم میشود بانکها از طریق افزایش ریسک پرتفوی وام خود به انگیزٔه مخاطرات
اخالقی خود پاسخ میدهند که این امر منجر به افزایش مطالبات غیرجاری آنها میشود.
همچنین ،بین اندازٔه بانک و مطالبات غیرجاری رابطٔه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ یعنی
طبق نتایج این پژوهش ،در ایران با افزایش اندازٔه بانک شاهد افزایش مطالبات غیرجاری
هستیم .بهعالوه ،نتایج مبین وجود رابطٔه منفی و معناداری بین عملکرد مدیریت و مطالبات
غیرجاری است .هرچند در مطالعٔه حکیمیپور ( )1۳۹۷فرضیٔه مخاطرات اخالقی مورد تٔایید
قرار نگرفته است ،فرضیٔه مدیریت بد و فرضیٔه مﻀایقه مورد تٔایید قرار گرفته و وقفٔه گذشتٔه
مطالبات غیرجاری ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها،
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها و نرخ ارائٔه تسهیالت اعطایی تٔاثیر معنیداری در
ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.
مطالعاتی نیز بدون بهکارگیری تکنیکهای اقتصادسنجی صرفاً به شناسایی عوامل
تٔاثیرگذار د ر مطالبات غیرجاری یا به مقایسه بین کشوری در این خصوص پرداختهاند .ندری
و محرابی ( )1۳۹۵با روش تحلیلی-کمّی به بررسی و مقایسهٔ تطبیقی مطالبات غیرجاری
نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای اسالمی در
چگونگی وصول مطالبات پرداختهاند .نتایج مطالعٔه آنها نشان داد که باوجود بهکارگیری
بانکداری غیرربوی در ایران ،نظام بانکی کشور از لحاظ منابع در مقایسه با سایر کشورهای
دنیا در وضعیت مناسبی نبوده است .در پایان این مطالعه نیز راهکارهای پیشنهادی در دو
تجربه کشورهای اسالمی ارائه شده است .مطالعٔه محمدی و
ٔ
بخش راهکارهای شرعی و
همکاران ( )1۳۹۵با روش آزمون آماری تحلیل عامل اکتشافی ،مهمترین عوامل مؤثر در
افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور را عدم انطباق وثایق و تﻀمینات با ضوابط
و سیاستهای اعتباری داخلی بانک ،محدودیتهای فنی و تخصصی اعتباری ،فرایند
نامناسب نظارت بر مصرف تسهیالت و وصول مطالبات ،سیاستهای ناقص تعیین نرخ سود
و وجه التزام ،الزامات و محدودیتهای قانونی ،تحریمهای اقتصادی ،فﻀای کسبوکار ،و
اعتبارسنجی نامناسب میداند.
برخی مطالعات نیز صرفاً تٔاثیر عوامل کالن اقتصادی یا بهعبارتی عوامل بیرونی را در
مطالبات غیرجاری ،و یا اینکه هم تٔاثیر عوامل خاص بانکی و هم تٔاثیر عوامل کالن اقتصادی
را در مطالبات غیرجاری بررسی کردهاند .مطالعٔه میرزایی و همکاران ( )1۳۹۵که با رویکرد
خودرگرسیون برداری پانل و با بهکارگیری متغیرهای شاخص کیفیت پرتفوی وام بانکها ،نرخ
رشد اقتصادی ،نرخ سود حقیقی تسهیالت ،پایٔه پولی ،و نرخ رشد تسهیالت انجام شده است،
نشان میدهد که یک تکانٔه مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیالت و نرخ رشد تسهیالت ،کاهش
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نسبت مطالبات غیرجاری بانکها را بهدنبال دارد ،درحالیکه انتشار پول بیشتر توسط بانک
مرکزی (تکانٔه مثبت به پایٔه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانکها میشود ،ضمن آنکه
اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت بانکها از نظر
آماری معنیدار نیست .همینطور رستمزاده و همکاران ( )1۳۹۷با استفاده از آزمون استرس
و با بهکارگیری مدل خودتوضیحی با وقفههای توزیعی گسترده 1تٔاثیرگذاری متغیرهای کالن
اقتصادی در ریسک اعتباری را بررسی کردهاند .براساس نتایج این مطالعه ،متغیرهای نرخ
تورم ،نرخ ارز ،نرخ بیکاری ،و شاخص مسکن در مجموع تٔاثیر مثبت و متغیرهای تولید
ناخالص داخلی ،نرخ سود تسهیالت بانکی و حجم تسهیالت اعطایی به بخشهای دولتی و
غیردولتی ،اثر منفی در ریسک اعتباری دارند .کردبچه و پردل ( )1۳۹0نیز با استفاده از یک
مدل پانل پویا عوامل مؤثر (شرایط کالن اقتصادی و ساختار صنعت بانکی) در مطالبات
غیرجاری را بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که کارایی عملیاتی ،رفتار احتیاطی،
و نوع مالکیت بانکها ،متغیرهای تعیینکننده و معناداری در توضیح رفتار مطالبات
غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند .بهعالوه ،نوسان بیشتر تولید ملی و وخامت شرایط
اقتصاد ملی باعث افزایش رشد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور شده است .همینطور
محمدی و همکاران ( )1۳۹۵با بهکارگیری تکنیک پانل پویا نشان دادند که متغیر رشد
اقتصادی تٔاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیر رسمی از نرخ بهرٔه واقعی
در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز ،تٔاثیر مثبت در نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت
پرداختی داشتهاند .بررسی تٔاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز در این مطالعه نشان داده که
متغیرهای نسبت کفایت سرمایه ،نسبت سپرده به هزینه که بهعنوان نمایندٔه کارایی معرفی
شده است ،و نسبت سهم از تسهیالت که نشاندهندٔه اندازٔه بانک است ،همگی تٔاثیر منفی و
معناداری در ایجاد مطالبات غیرجاری داشتهاند .همچنین ،مرادخانی و همکاران ( )1۳۹۶با
روش پانل پویا دریافتند که عوامل درونبانکی شامل بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت بدهی،
اندازٔه بانک و مالکیت ،با مطالبات غیرجاری رابطٔه معنیداری دارند .نتایج این مطالعه نشان
داد در بین عوامل کالن اقتصادی ،نرخ سود تسهیالت اثر مثبت و معناداری در افزایش
مطالبات سررسید گذشته دارد و افزایش نرخ ارز موجب افزایش مطالبات معوق و
مشکوکالوصول میشود .در کل ،این مطالعه نشان داد تٔاثیرگذاری عوامل درونبانکی نسبت
به عوامل کالن اقتصادی در شکلگیری و افزایش مطالبات غیرجاری بیشتر است .همچنین،

۲۶۸
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نتایج مطالعٔه رستمی و همکاران ( - )1۳۹۷که با روش گشتاور تعمیمیافته 1انجام شد -
نشان داد که متغیرهای نسبت تسهیالت غیرجاری مربوط به یک دورٔه گذشته و نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی بدون نفت با ریسک اعتباری رابطٔه مستقیم و مثبت ،و متغیرهای
سرمایٔه بانک ،نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار رابطٔه معنادار و منفی با ریسک اعتباری
دارد .متغیرهای اندازٔه بانک ،نرخ تورم ،و بازده داراییها نیز ارتباط معنیداری با معیار ریسک
اعتباری ندارد.

)Generalized Method of Moments (GMM

1

Klein
Ghosh
4 Anastasiou et al.
2
3
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نیر کالین )۲01۳( ۲در مقالٔه خود به بررسی مطالبات غیرجاری برای منطقٔه مرکز ،شرق ،و
جنوبشرقی اروپا در دورٔه  1۹۹۸تا  ۲011میپردازد .این مقاله نشان میدهد که سطح
مطالبات غیرجاری را میتوان به هر دو شرایط اقتصاد کالن و عوامل خاص بانکی نسبت داد،
هرچند مشخص شد مجموعٔه دوم از عوامل ،قدرت توضیحی نسبتاً کمتری دارند.
امیت گُش )۲01۵( ۳در پژوهشی به بررسی مطالبات غیرجاری برای همٔه بانکهای تجاری
و مؤسسات پساندازی در میان  ۵0ایالت امریکا برای سالهای  1۹۸۴تا  ۲01۳میپردازد .وی
با استفاده از هر دو تخمین تٔاثیرات ثابت و پانل پویا ،نتیجه میگیرد سرمایهگذاری بیشتر،
ریسکهای نقدینگی ،کیفیت اعتباری ضعیف ،ناکارایی هزینههای بزرگ و اندازٔه صنعت
بانکداری بهطور قابلمالحظهای مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد ،درحالیکه سودآوری
بانکهای بزرگ مطالبات غیرجاری را کاهش میدهد .عالوهبراین ،تولید ناخالص داخلی
واقعی باالتر ایالت ،نرخ رشد درآمد واقعی شخصی ،و تغییرات شاخص قیمت مسکن ایالت،
مطالبات غیرجاری را کاهش میدهد؛ درحالیکه تورم ،نرخ بیکاری در ایالت ،و بدهی عمومی
ایاالت متحده بهطور قابلتوجهی مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد .وی تٔاکید میکند باید
تٔاثیر شرایط اقتصادی مناطق در مطالبات غیرجاری را عالوه بر سرمایٔه بانک و کیفیت اعتباری
در ارزیابی سالمت مالی بانکها موردتوجه قرار داد.
آناستاسیو و همکاران )۲01۶( 4در مطالعٔه خود عوامل اصلی مطالبات غیرجاری در نظام
بانکیِ منطقٔه یورو را برای دورٔه  ۲01۵-1۹۹0با استفاده از برآورد روش گشتاور تعمیمیافته
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Zhang et al.
Spatial Spillover
3 Moran's I
4 Spatial Dependencies
5 Ozili
1
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شناسایی کردهاند .آنها نقش مالیات بر درآمد شخصی و شکاف تولید را بهعنوان متغیرهای
توضیحی بالقوه برای اولینبار مورد بررسی قرار دادهاند که هر دوی آنها تعیینکنندههای
مهم مطالبات غیرجاری بودند.
۲
ژانگ و همکاران )۲01۷( 1تٔاثیرات سرریز فﻀایی مطالبات غیرجاری را در بانکهای
تجاری براساس استانهای چین مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه ،دادههای پنل از ۳1
استانِ چین در دورٔه  ۲00۵تا  ۲01۴استفاده شده است .آنها در ابتدا پس از بررسی مانایی
دادهها توسط آزمونهای ریشٔه واحد پانل مرتبه دوم ،از آمارٔه موران  ۳Iبرای توصیف شواهد
تجربی برای حﻀور وابستگیهای فﻀایی 4در نسبت مطالبات غیرجاریِ استانی استفاده
کردند .سپس مدل دادههای پنل فﻀایی را از میان مجموعهای از آزمونهای تصریح مدل،
ایجاد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای توضیحی محاسبه کردهاند .آنها نتیجه
گرفتند که اثر سرریز فﻀایی نقش مهمی در مطالبات غیرجاری منطقهای ایفا میکند و نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری دو عامل مهم در انتقال مطالبات غیرجاری در میان
مناطق است.
5
پترسون اُزیل ( )۲01۹در پژوهشی با استفاده از یک نمونٔه جهانی ،تٔاثیر توسعٔه مالی در
مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار داده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دو
پراکسی توسعٔه مالی ،یعنی حﻀور بانک خارجی و واسطهگری مالی ،با مطالبات غیرجاری
ارتباط مثبت دارد .در میان عوامل تعیینکنندٔه مطالبات غیرجاری ،کارایی بانک ،نسبت
پوشش زیان وام ،رقابت و ثبات نظام بانکی بهطور معکوس با مطالبات غیرجاری مرتبط است،
درحالیکه مطالبات غیرجاری با بحرانهای بانکی و تمرکز بانکی رابطٔه مثبتی دارند .تجزیه و
تحلیل منطقهای در این پژوهش نشان میدهد مطالبات غیرجاری با سرمایٔه قانونی و نقدینگی
بانک ارتباط منفی دارد ،و این بدانمعنی است که بخشهای بانکی با سرمایٔه مقرراتی و
نقدینگی بیشتر ،مطالبات غیرجاری کمتری دارند.

۲۷0
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 ۳روش تحقیق و دادهها
 ۱ .۳روششناسی پژوهش
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در این پژوهش ،مدلسازی مطالبات غیرجاری بر مبنای تعامل تسهیالتگیرنده و
تسهیالتدهنده و تحتتٔاثیر عوامل اثرگذار در طرف عرضه و تقاضای تسهیالت ایجاد میشود.
این عوامل تٔاثیرگذار یا درونیاند و یا بیرونی ،که عوامل بیرونی محیط مبادله را تعریف
میکنند .ایدٔه اصلی در این مطالعه برای بررسی نحؤه اثرگذاری عوامل بیرونی استفاده از
رویکرد اقتصاد منطقهای برای مکانمندسازی عوامل بیرونی است .چهارچوب نظری حاکم
بر مدلسازی بیانگر آن است که اثر عوامل منطقهای در اندازٔه مطالبات غیرجاری میتواند
مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرد .بنابراین ،بهمنظور تبیین اثر مستقیم منطقه در اندازٔه
مطالبات غیرجاری ،متغیر تجمع صنعتی وارد مدل شد .همچنین ،در تبیین اثر غیرمستقیم
شاخصهای اقتصاد منطقه تعریف و در مدل قرار داده شد .بهاینترتیب ،میتوان بهرغم
اثرگذاری محیط در تعامل تسهیالتگیرنده و تسهیالتدهنده ،شاخصهای اقتصادی محیط
را بهصورت هم ارز در مدلسازی مورد مطالعه قرار داد.
این پژوهش با استفاده از رهیافت دادههای پانل صورت میپذیرد ،به این شکل که
گروههای بانکی (تفکیک بهلحاظ نوع مالکیت و نوع فعالیت) در استانهای مختلف (اندیس
 )iو زمان (اندیس  )tدو بعد در این مدلسازی خواهند بود.
عوامل اثرگذار در مطالبات غیرجاری در این پژوهش بهشکل زیر تفکیکپذیر است که در
مدلسازی مورد توجه قرار میگیرد:
عوامل اثرگذار در
مطالبات غیرجاری

Borrower

Lender

Environment

شکل  .۲کانالهای اثرگذار در مطالبات غیرجاری .منبع :یافتههای پژوهش
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از سمت
تسهیالتگیرنده

از سمت
تسهیالتدهنده

از سمت محیط
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۲۷1

)NPLit ~ (B, L, IE
)تجمع صنعتی( ~ B
)تسهیالت پرداختی ،سپردههای جذب شده( ~ L
)شرایط اقتصاد منطقهای( ~ E

𝐿𝑁𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑁𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐿𝑁𝐷𝐸𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡−1 + 𝛽3 𝑈𝑅𝑅𝑖𝑡−1 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑅𝑖𝑡−1 + 𝛽5 𝑅𝐺𝑖𝑡−1 + 𝛽6 𝐴𝐺𝐺𝑖𝑡 +
()1
با توجه به رابطٔه  ،1در جدول  1لیست متغیرها و توصیف آنها آمده است:
جدول 1
لیست متغیرهای متغیرهای بکاررفته در الگوی اقتصادسنجی و توصیف آنها
متغیرها

نوع

توصیف متغیرها

LNNPLit1

لگاریتم مقدار مطالبات غیرجاری هریک از
گروههای بانکی در استان ( )iدر دورٔه tام

متغیر وابسته

LNLOANit-1

لگاریتم مقدار تسهیالت پرداختی هریک از
گروههای بانکی در استان ( )iدر دورٔه t-1ام

توضیحدهنده – تسهیالتدهنده

LNDEPOSITit-1

لگاریتم مقدار سپردههای جذبشده توسط
هریک از گروههای بانکی در استان ( )iدر
دورٔه t-1ام

توضیحدهنده – تسهیالتدهنده

INFRit-1

نرخ تورم در استان iام در دورٔه t-1ام

توضیحدهنده – محیط

RGit-1

نرخ رشد اقتصادی حقیقی ۲در استان iام در
دورٔه t-1ام

توضیحدهنده – محیط

AGGit

میزان تجمع صنعتی در استان iام در دورٔه tام

توضیحدهنده – تسهیالتگیرنده

منبع :یافتههای پژوهش

خالصٔه ویژگیهای آماری دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  ۲آمده است:

 1متغیر وابستٔه مدل
 ۲نرخ رشد اقتصادی حقیقی هر استان بر مبنای سال پایه  1۳۹0محاسبه شده است.
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URRit-1

نرخ بیکاری در استان iام در دورٔه t-1ام

توضیحدهنده – محیط
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این پژوهش سعی دارد با استفاده از روشهای اقتصادسنجی (رهیافت دادههای پانل
نامتوازن) به سؤال مطرحشده پاسخ دهد .الگوی اقتصادسنجی بهکاررفته در این پژوهش
بهشکل زیر است:

۲۷۲
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جدول ۲
خالصٔه ویژگیهای آماری دادههای مورد کاربرد در پژوهش
LNNPL
LNLOAN-1
LNDEPOSIT-1
URR-1
INFR-1
RG-1
AGG

۷٫۴۵
۹٫۷۶
۹٫۸۸
11٫۵۷
1۸٫۴۳
۳٫۵0
-0٫10

۷٫۴۴
۹٫۷۲
۹٫۷۸
11٫۲۶
1۵٫۸۶
۳٫۳۳
0٫1۹
-

1۳٫۲۲
1۵٫۲۳
1۵٫۵0
۲۲٫00
۴۷٫۳۷
۵۴٫۲۸
1٫۵۵

۲٫۵۶
۴٫۸۲
۵٫۶۸
۵٫۳۵
۴٫۶۸
-۳۸٫۲۷
-1٫۵۳

1٫۳۷
1٫۲۸
1٫۳۷
۲٫۹0
۹٫1۵
10٫۲۲
0٫۵۸

1۲۹۹
11۷۵
11۷۵
1۵۹۲
1۵۸۸
1۵۹0
1۷1۶

منبع :یافتههای پژوهش

Balanced Panel
Unbalanced Panel

1
2
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اگر تعداد مشاهدات زمانی ،برای تمام مؤلفههای موجود در پانل یکسان باشد ،به آن پانل
متوازن 1گفته میشود؛ اما درصورتیکه مشاهدات گمشده یا مفقودی برای تعدادی از متغیرها
وجود داشته باشد ،پانل نامتوازن ۲است .دادههای پانلی بهصورت یک ماتریس N×Tهستند
که  Nتعداد مشاهدات پانلی و  Tنیز دوره است .بنابراین ،تعداد کل مشاهدات در دادههای
پانلی متوازن برابر است با  .n=N×Tدرحالیکه اگر دادههای پانلی نامتوازن باشند ،تعداد کل
مشاهدات کمتر از این حاصلضرب است پس داریم .n<N×T :همانطور که از جدول ۲
مشخص است ،تعداد مشاهدات زمانی متغیرها در این پژوهش با یکدیگر متفاوت است .در
این مطالعه 1۲۴ ،مقطع و  1۴سال وجود دارد که ضرب تعداد مقاطع در تعداد سالها 1۷۳۶
میشود؛ یعنی برای هر متغیر باید  1۷۳۶مشاهده موجود باشد؛ اما در عمل ،چنین امکانی
به دالیل مختلف ازجمله عدم دسترسی به دادهها و وجودنداشتن استان البرز بین سالهای
 1۳۸۵تا  1۳۹0و سایر عوامل وجود ندارد و برخی متغیرها با کمبود مشاهده مواجهاند.
بنابراین ،امکان مدلسازی در این مطالعه به روش پانل متوازن وجود ندارد و الجرم
مدلسازی به روش پانل نامتوازن انجام شده است.
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متغیرها

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

تعداد مشاهدات

۲۷۳
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 ۲ .۳دادهها

()۲

𝑘𝑚𝑖2
2
𝑖𝑚𝑘 𝑖

∑ 𝑔𝑜𝑙 −

𝑖𝑌
𝑌

𝑔𝑜𝑙 = 𝑟𝑔𝑔𝐴
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جامعٔه آماری در این پژوهش  ۳1استان ایران و  1۸بانک ایرانی  -در  ۴گروه دولتی تجاری،
دولتی تخصصی ،خصوصیشده ،و خصوصی طبقهبندی شدهاند  -و طی سالهای -1۳۸۵
 1۳۹۸خواهد بود .بهمنظور جمعآوری دادههای مربوط به متغیرهای استفادهشده در الگوی
این پژوهش از بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی ،1گزارشهای عملکرد
ساالنٔه نظام بانکی کشور (تهیهشده توسط بانک مرکزی) ،وبگاه مرکز آمار ایران ،۲و آمار و
اطالعات دریافتی از ادارٔه اطالعات بانکی بانک مرکزی استفاده شده است .با توجه به برخی
محدودیتها و محرمانهبودن دادههای مطالبات غیرجاری ،دادهها به تفکیک بخش تولیدی
و غیرتولیدی در اختیار نبود.
در این قسمت ،برخی از حقایق مرتبط با دادههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .با
توجه به اینکه در این پژوهش رویکرد اقتصاد منطقهای دنبال میشود و با توجه به اهمیت
شاخص تجمع صنعتی و نحؤه ساخت این شاخص ،الزم است اشارهای به این موضوع داشت.
اندازهگیری شاخص تجمع صنعتی در این پژوهش با استفاده از رابطٔه گورتر و کوک)۲00۹( ۳
محاسبه شده است که در این رابطه  Yiنشاندهندٔه میزان ارزشافزودٔه استان Y ،i
نشاندهندٔه میزان ارزشافزودٔه کل کشور 𝑘𝑚𝑖2 ،نشاندهندٔه میزان مساحت استان  ،iو
 ∑𝑖 𝑘𝑚𝑖2نشاندهندٔه مساحت زیر سطح کل استانهای کشور است.

اندازٔه این شاخص برای استانهای ایران در ابتدا و انتهای بازه زمانی موردمطالعه در این
پژوهش یعنی سالهای  1۳۸۵و  1۳۹۸در جدول  ۳آمده است:

https://www.amar.org.ir/

2

Gorter & Kok

3
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https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx

1

۲۷۴

سال چهاردهم /شماره  /۴۸تابستان 1۴00

جدول ۳
مقایسٔه شاخص تجمع صنعتی استانها در سالهای  ۱۳۸۵و ۱۳۹۸
نام استان
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0٫۲۹
-0٫1۹
-0٫۳1
0٫۳۳
na
-0٫۹0
0٫1۲
1٫۵۳
-0٫۴۴
-1٫۴۹
-0٫1۹
-0٫۴۶
0٫۳۹
0٫0۳
-0٫۵۹
-1٫۳۶
-0٫۳۶
0٫۵1
0٫۳0
-0٫۶۳
-0٫۴۹
-0٫1۵
-0٫۸0
-0٫۳۹
0٫۲۹
-0٫۳۵
0٫۲۷
0٫۵۳
-0٫۳۶
0٫0۵
-0٫۲۸

0٫۳۹
-0٫1۸
-0٫0۹
0٫۲۲
1٫0۶
-0٫۷۷
0٫۷۳
1٫۴0
-0٫۳0
-1٫۴1
-0٫۲۶
-0٫۶۲
0٫۳1
0٫۲۴
-0٫۵۵
-1٫00
-0٫۴۳
0٫۵۸
0٫۲۵
-0٫۷۲
-0٫۴۹
-0٫۲۳
-0٫۲۴
-0٫۲۹
0٫۳۲
-0٫۴0
0٫۲۵
0٫۳۹
-0٫۲0
-0٫0۸
-0٫1۸
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آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

شاخص تجمع صنعتی استانها در
سال ۱۳۸۵

شاخص تجمع صنعتی استانها در
سال ۱۳۹۸

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن

۲۷۵

۰.۰۲
۰.۰۲
۰.۰۱
۰.۰۱
۰.۰۰

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۲-
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استان تهران بین سالهای  1۳۸۵تا  1۳۹۸همواره بیشترین میزان تجمع صنعتی را به
خود اختصاص داده است .در سال  ،1۳۸۵شاخص تجمع صنعتی برای این استان  1٫۵۳بوده
و در سال  1۳۹۸به  1٫۴0رسیده است که نشاندهندٔه افت شاخص تجمع صنعتی برای این
استان بوده است .استان خراسان جنوبی نیز با شاخص تجمع صنعتی  -1٫۴۹در سال 1۳۸۵
کمترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده است .در سال  1۳۹۸این شاخص برای
استان خراسان جنوبی به عدد -1٫۴1رسیده است که باز هم کمترین عدد این شاخص در
این سال در بین استانهای کشور بوده است .طی بازه زمانی مورد بررسی ،بیشترین تغییر در
این شاخص مربوط به استان زنجان بوده است که با افزایش  ۸برابری از  0٫0۳در سال 1۳۸۵
به  0٫۲۴در سال  1۳۹۸رسیده است .در شکل  ،۳شاخص تجمع صنعتی برای برخی استانهای
منتخب آمده است:

۰.۰۲زنجان

خراسان جنوبی

بوشهر

اصفهان

تهران

در ادامه همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل بررسی میشود .در شکل  ،۴پراکندگی دادههای
لگاریتمیشدٔه مطالبات غیرجاری استانی در مقابل دادههای لگاریتمی سپردههای بانکی استانی برای
بازه زمانی موردنظر در پژوهش به نمایش گذاشته شده است .همانطور که مشخص است ،دادهها
بسیار متراکما ند .همبستگی مثبت و قوی بین لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی و لگاریتم سپردههای
بانکی استانی مشاهده میشود.
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شکل  .۳شاخص تجمع صنعتی استانها.
منبع :محاسبات پژوهش

۲۷۶

سال چهاردهم /شماره  /۴۸تابستان 1۴00

۱۶
۱۴
۱۲

۸
۶
۴

۰
۲۵

۲۰

۱۰
۱۵
نرخ بیکاری استانی

خط روند

۵

۰

نمودار پراکندگی

شکل  .۴نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل سپردههای بانکی استانی.
منبع :محاسبات پژوهش

۱۶
۱۴

۱۰
۸
۶
۴

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۲
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۲

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۰

۲
۰
۲۰

خط روند

نمودار پراکندگی

شکل  .۵نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل نرخ بیکاری استانی.
منبع :محاسبات پژوهش

در شکل  ،۵پراکندگی دادههای لگاریتمیشدٔه مطالبات غیرجاری استانی در مقابل نرخ
بیکاری استانی قرار گرفته است .همبستگی مثبت بین این دو متغیر مشاهده میشود.
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۱۰
۱۵
لگاریتم سپردههای بانکی استانی

۵

۰

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن

۲۷۷

در شکل  ،۶پراکندگی دادههای لگاریتمیشدٔه مطالبات غیرجاری استانی در مقابل
دادههای نرخ تورم استانی برای بازه زمانی موردنظر در پژوهش به نمایش درآمده است .خط
روند در این نمودار نشان از همبستگی منفی دارد .در شکل  ،۷پراکندگی دادههای
لگاریتمیشده مطالبات غیرجاری استانی در مقابل دادههای نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی
برای بازه زمانی موردنظر در پژوهش قرار دارد .خط روند در این مورد نشاندهندٔه همبستگی
منفی بسیار ضعیف بین این دو متغیر است.

۱۴
۱۲

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰
۵۰

۲۰
۳۰
نرخ تورم استانی

۴۰
خط روند

۱۰

۰

نمودار پراکندگی

شکل  .۶نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل نرخ تورم استانی.
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۲۷۸

سال چهاردهم /شماره  /۴۸تابستان 1۴00
۱۶
۱۴
۱۲

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۰
۸
۶
۴

۶۰

۴۰

۰
۲۰۰
۲۰
نرخ رشد اقتصادی واقعی استان
خط روند

۴۰-

۶۰-

نمودار پراکندگی

شکل  .۷نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل نرخ رشد اقتصادی استانی.
منبع :محاسبات پژوهش

در شکل  ،۸پراکندگی دادههای لگاریتمیشدٔه مطالبات غیرجاری استانی در مقابل
دادههای شاخص تجمع صنعتی استانی برای بازه زمانی موردنظر در پژوهش به نمایش درآمده
است .خط روند در این نمودار نشان از همبستگی مثبت دارد .در شکل  ،۹پراکندگی دادههای
لگاریتمیشدٔه مطالبات غیرجاری استانی در مقابل دادههای لگاریتمی تسهیالت پرداختی
استانی ترسیم شده است .همانطور که مشخص است ،دادهها بسیار متراکماند .همبستگی
مثبت و بسیار قوی بین لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی و لگاریتم تسهیالت بانکی استانی
مشاهده میشود.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-10

۲

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.48.5.1

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن

۲۷۹

۱۶
۱۴
۱۲

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۰
۸
۶
۴

۲

۲

۱
خط روند

۰
۱۰
۱
شاخص تجمع صنعتی استانی

۱-

۲-

۲-

نمودار پراکندگی

شکل  .۸نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل شاخص تجمع صنعتی استانی.
منبع :محاسبات پژوهش

۱۶
۱۴
۱۲

۸
۶

۴
۲

لگاریتم مطالبات غیرجاری استانی

۱۰
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۲

۰
۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

خط روند

نمودار پراکندگی

شکل  .۹نمودار پراکندگی مطالبات غیرجاری استانی در مقابل تسهیالت استانی.
منبع :محاسبات پژوهش

 ۴یافتهها
بهمنظور تخمین مدل با استفاده از رویکرد دادههای پانل نامتوازن ،الزم است برخی
مالحظات را در خصوص ساختار دادهها مدنظر قرار داد؛ برای مثال بهمنظور برآورد مدل در
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لگاریتم تسهیالت استانی

۲۸0

سال چهاردهم /شماره  /۴۸تابستان 1۴00

2
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این حالت ،الزم است مشاهداتی که موجود نیست مربوط به ابتدا یا انتهای دورٔه زمانی مورد
بررسی باشد ،یعنی اگر مشاهدهای در وسط بازه زمانی موجود نباشد و پیوستگی مشاهدات
مربوط به یک متغیر در بازه زمانی موردنظر دچار خدشه شود ،برآورد مدل با مشکل مواجه
خواهد شد.
در این بخش ،مدلی برآورد میشود که در یک چهارچوب دادههای پانل نامتوازن ،به
بررسی تٔاثیر سه دسته عامل اثرگذار در مطالبات غیرجاری شبکٔه بانکی کشور با درنظرداشتن
تٔاثیرات منطقهای این عوامل میپردازد .به دیگر سخن ،این مدل اثر مهمترین عوامل
اقتصادی استانی مرتبط با مطالبات غیرجاری شبکٔه بانکی در استانها را کنترل میکند.
متغیر وابسته در مدل این مقاله مطالبات غیرجاری گروههای بانکی در استانهای کشور
است .به این منظور ،دادههای مطالبات غیرجاری به تفکیک چهار گروه بانکهای دولتی
تجاری ،بانکهای دولتی تخصصی ،بانکهای خصوصیشده ،و بانکهای خصوصی برای ۳1
استان کشور جمعآوری شده است .این متغیر وابسته روی سه دسته متغیر تٔاثیرگذار از سمت
تسهیالتگیرنده ،تسهیالتدهنده ،و محیط برازش میشود .متغیر تجمع صنعتی از سمت
تسهیالتگیرنده در مطالبات غیرجاری اثرگذاری دارند .دادههای متغیر تجمع صنعتی برای
 ۳1استان ایران در دورٔه زمانی  1۳۹۸-1۳۸۵با محاسبات صورتپذیرفته در دسترس قرار
گرفت .متغیرهای میزان تسهیالت پرداختی و سپردههای جذبشده از سمت تسهیالتدهنده
در مطالبات غیرجاری اثرگذاری دارد .دادههای این دو متغیر نیز به تفکیک چهار گروه بانکی
ذکرشده در  ۳1استان ایران جمعآوری شد .متغیرهای نرخ بیکاری استانی ،نرخ تورم استانی،
و نرخ رشد اقتصادی حقیقی استانی نیز در دستٔه عوامل محیطی اثرگذار در مطالبات غیرجاری
جای میگیرند .دادههای مربوط به این متغیرها نیز بهاستثنای نرخ رشد اقتصادی واقعی
استانی که از محاسبات تحقیق میباشد ،از مراجع آماری جمعآوری شده است.
در این بخش ،با استفاده از نرمافزار ایویوز ،11 1به نتایج برآورد استخراجشده از کاربرد
مجموعه دادههای مورد بررسی برای چهارچوب نظری یادشده اشاره میشود .ابتدا با
بهکارگیری آزمونهای آماری به گزینش مدل مناسب پرداخته و در ادامه تحلیل نتایج مدل
گزینششده ارائه میشود.
۲
در برآورد دادههای پانلی سه حالت مدل تجمیعی  ،مدل آثار ثابت ،و مدل آثار تصادفی
امکانپذیراست .اولین آزمون برای مقایسٔه مدل تجمیعی با مدل اثرات ثابت انجام میشود.

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن

۲۸1

با توجه به انجام آزمون  Fلیمر در سطح اطمینان  ۹۵درصد ،فرض صفر این آزمون پذیرفته
نشد و مدل دادههای پانل در برابر مدل دادههای تجمیعی پذیرفته شد که در جدول  ۴نتایج
آن مشاهده میشود:
جدول ۴
نتایج آزمون اثرات ثابت مقطعی
۰٫۰۰۰

()1۲۳ ،10۳۸

۳۳٫۴۲

آزمون مقطعی F

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که از جدول فهمیده میشود ،وجود اثرات ثابت برای مقاطع رد نشد.
با توجه به نتایج آزمون اثرات ثابت (جدول  )۴وجود اثرات ثابت در مقاطع رد نمی شود و
بنابراین باید با استفاده از آزمون هاسمن ثابت یا تصادفی بودن اثرات بررسی شود .فرض اصلی
مدل اثرات تصادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارد .روش
عمومی برای آزمون این فرضیه را هاسمن ( )1۹۷۸ارائه کرده که برای مقایسٔه تخمینهای
اثرات ثابت و تصادفی ضرایب است .نتایج این آزمون در جدول  ۵مشاهده میشود:
جدول ۵
نتایج آزمون هاسمن
احتمال

درجٔه آزادی

مقدار آمارٔه 𝟐𝝌

خالصٔه آزمون

۰٫۰۰۰

۶

۵۸٫01۲

مقطع تصادفی
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مقدار آمارٔه آزمون

آزمون اثرات
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در سطح اطمینان  ۹۵درصد فرض صفر این آزمون مورد پذیرش واقع نشده است ،پس
مدل دادههای پانل با اثرات ثابت در برابر مدل دادههای پانل با اثرات تصادفی پذیرفته شد.
در ادامه ،نتایج حاصل از برآورد مدل نهایی در جدول  ۶گزارش شده است:

۲۸۲
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جدول ۶
نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت دادههای پانل نامتوازن
C
LNLOAN-1
LNDEPOSIT-1
URR-1
INFR-1
RG-1
AGG
R2
Adjusted R2
F-statistic

0٫۴۶1
0٫۶1۸
0٫0۸۳
0٫01۸
-0٫00۳
-0٫000۳
-0٫۴0۵
0٫۹۷۵
0٫۹۴۶
۳1۵٫۷01

0٫1۶۲
0٫0۴۷
0٫0۳۶
0٫00۳
0٫000۷
0٫000۸
0٫1۲۳

۲٫۸۳۳
1۳٫011
۲٫۲۶۵
۵٫00۴
-۴٫۲۷۶
-0٫۴01
-۳٫۲۷۷

0٫00۴
0٫000
0٫0۲۳
0٫000
0٫000
0٫۶۸۷
0٫001

0٫000

منبع :یافتههای پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.48.5.1

نتایج بهدستآمده از برآورد مدل رگرسیونی اثرات ثابت به قرار زیر است:
 آمارٔه  Fفیشر بهدستآمده نشاندهندٔه معناداری کل رگرسیون است .بهعبارت دیگر ،کل
متغیرهای برآوردی در این مدل از لحاظ آماری در سطح باالیی معنادارند .برایناساس،
نگرانی از جهت کاذببودن نتایج وجود ندارد.
 ضریب تعیین مدل رگرسیونی پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای توضیحی مدل
(تسهیالت اعطایی گروههای بانکی در استانها ،سپردههای جذبشدٔه گروههای بانکی
در استانها ،نرخ بیکاری استانی ،نرخ تورم استانی ،نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی ،و
تجمع صنعتی) حدوداً  ۹۸درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی مطالبات غیرجاری
گروههای بانکی در استانها را توضیح میدهند.
نتایج زیر بیانگر نحوه و میزان تٔاثیر عوامل تٔاثیرگذار در مطالبات غیرجاری گروههای بانکی
استانی از سمت تسهیالتدهنده است:
 ضریب متغیر  LNLOAN-1برابر  0٫۶1۸است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان ۹۹
درصد معنیدار است .این ضریب بهدستآمده حاکی از این است که طی دورٔه مورد بررسی
در این پژوهش ،هر  1درصد پرداخت تسهیالت بیشتر توسط گروههای بانکی استانی در
دورٔه  t-1منجر به افزایش  ۶1۸هزارم درصدی مطالبات غیرجاری گروههای بانکی استانی
در دورٔه  tشده است .بهعبارت دیگر ،هر یک واحد افزایش در  LNLOAN-1منجر به
 ۶1۸هزارم درصد از یک واحد افزایش در  LNNPLشده است .باید توجه داشت بهعلت
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اینکه قراردادهای تسهیالت مدتدارند و عمدتاً بلندمدتاند ،اینکه تسهیالت پرداختی
در چه زمانی منجر به پدیدآمدن مطالبات غیرجاری شده است ،دقیقاً مشخص نیست و
دادههای در دسترس چنین اطالعاتی را با خود همراه ندارند؛ برای مثال اینکه چه بخشی
از مطالبات غیرجاری در سال  1۳x۳مربوط به تسهیالتی است که در سال  1۳x۳پرداخت
شده و چه بخشی از آن مربوط به تسهیالتی است که در سالهای  1۳x۲و  1۳x1یا
سالهای قبلتر پرداخت شده ،مشخص نیست .به این منظور در مدل پژوهش ،وقفههای
متغیر تسهیالت پرداختی ساخته شد که بهترین آن وقفٔه یکساله بود.
 ضریب متغیر  LNDEPOSIT-1برابر  0٫0۸۳است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان
 ۹۵درصد معنیدار است .این ضریب بهدستآمده حاکی از این است که طی دورٔه مورد
بررسی در این پژوهش ،هر  1درصد جذب سپردٔه بیشتر توسط گروههای بانکی استانی
در دورٔه  t-1منجر به افزایش  ۸۳هزارم درصدی مطالبات غیرجاری گروههای بانکی
استانی در دورٔه  tشده است .بهعبارت دیگر ،هر یک واحد افزایش در LNDEPOSIT-
 1منجر به  ۸۳هزارم درصد از یک واحد افزایش در  LNNPLشده است.
نتایج زیر بیانگر نحوه و میزان تٔاثیر عوامل مورد بررسی در مطالبات غیرجاری گروههای بانکی
استانی از سمت عوامل اقتصاد منطقهای است:
 ضریب متغیر  -1URRبرابر 0٫01۸است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان  ۹۹درصد
معنیدار است .این ضریب بهدستآمده حاکی از این است که طی دورٔه مورد بررسی در
این پژوهش ،هر  1درصد نرخ بیکاری بیشتر در استانها در دورٔه  t-1منجر به افزایش
 1۸هزارم درصدی لگاریتم مطالبات غیرجاری گروههای بانکی استانی در دورٔه  tشده
است .بهعبارت دیگر ،هر  1درصد افزایش در  URR-1منجر به  1۸هزارم درصد افزایش
در  LNNPLشده است .تفسیر آن این است که با افزایش نرخ بیکاری ،مشتریان بانکی
بهدلیل کاهش درآمد خود ،در ایفای تعهدات با مشکل روبهرو میشوند .میتوان گفت
هنگامی که یک تکانٔه برونزا اتفاق میافتد ،وضعیت سودآوری مشتریان بدتر شده و
احتماالً خوشبینی مفرط جای خود را به بدبینی مفرط میدهد که بهنوبٔه خود آغازگر
رکود است .در این حالت با افزایش بیکاری ،درآمد قابلتصرف خانوارها و بنابراین توان
آنها در بازپرداخت تسهیالت کاهش مییابد؛ بهاینترتیب ،انباشت مطالبات غیرجاری
ظاهر شده است .از منظر بنگاهها ،افزایش نرخ بیکاری منجر به کاهش تقاضای مؤثر
شده که کاهش تولید را بهدنبال دارد و بنابراین کاهش تولید ،کاهش درآمدها ،و توانایی
افراد در بازپرداخت بدهیها را بهدنبال دارد.
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 ضریب متغیر  INFR-1برابر  -0٫00۳است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان ۹۹
درصد معنیدار است .این ضریب بهدستآمده حاکی از این است که طی دورٔه مورد بررسی
در این پژوهش ،هر  1درصد نرخ تورم بیشتر در استانها در دورٔه  t-1منجر به کاهش ۳
هزارم درصدی لگاریتم مطالبات غیرجاری گروههای بانکی استانی در دورٔه  tشده است.
بهعبارت دیگر ،هر  1درصد افزایش در  INFR-1منجر به  ۳هزارم درصد کاهش در
 LNNPLشده است .تفسیر آن این است که خالص تٔاثیر تورم در موفقیت مالی بنگاهها
مثبت است ،لذا توانایی مالی آنها را برای بازپرداخت تسهیالت افزایش میدهد.
بهعالوه ،ازآنجا که نرخ تورم در اقتصاد ایران مطابق محاسبات پژوهش طی دورٔه مورد
بررسی در این مطالعه بهطور متوسط  1۸٫۲درصد بوده است و دستمزدها نیز ساالنه
براساس شاخص تورم تعدیل میشود ،بنابراین وجود تورم بهشکلی موجب شده است که
بازپرداخت تسهیالتی که سالهای گذشته اخذ شده است ،امکانپذیرتر باشد .همچنین،
میتوان گفت با افزایش تورم ،ارزش اسمی داراییها نیز افزایش یافته است و در این
حالت تسهیالتگیرندگان از توانایی بیشتری برای تسویٔه بدهیهای خود برخوردارند و
ترجیح میدهند با بازپرداخت تسهیالت وثایق خود را آزاد کنند .این نتیجه با نتایج
پژوهشهایی مثل الصمدی و احمد ،)۲010( 1ضریبی و بوجلین ،)۲011( ۲خمراج و
پاشا ،)۲00۹( ۳و همتی و محبینژاد ( )1۳۸۸منطبق است .البته ،باید توجه داشت که
این اثر در تورمهای باالتر از  ۲0درصد ممکن است متفاوت باشد ،زیرا در چنین تورمهایی
بازپرداخت تسهیالت بصرفه نیست.
 ضریب متغیر  RG-1برابر  -0٫000۳است که از لحاظ آماری معنیدار نیست ،هرچند
رابطٔه بین نرخ رشد اقتصادی واقعی استان در سال گذشته و مطالبات غیرجاری استانی
منفی است! اما ازآنجاییکه این متغیر در بین استانها از بیثباتی و نوسان باالیی
برخوردار است ،معیار مناسبی برای تصمیمگیری فعاالن اقتصادی نبوده است.
نتایج زیر بیانگر نحوه و میزان تٔاثیر عوامل تٔاثیرگذار در مطالبات غیرجاری گروههای بانکی
استانی از سمت تسهیالتگیرنده است:
 ضریب متغیر  AGGبرابر  -0٫۴0۵است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان  ۹۹درصد
معنیدار است .این ضریب بهدستآمده حاکی از این است که طی دورٔه مورد بررسی در
این پژوهش ،هر یک واحد افزایش در شاخص تجمع صنعتی در استانها منجر به کاهش

تحلیل مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد اقتصاد منطقهای؛ روش دادههای پانل نامتوازن
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یکی از مشکالتی که صنعت بانکداری در کشورهای مختلف ازجمله ایران افزایش نسبت
مطالبات غیرجاری بانکها به کل تسهیالت اعطایی در شبکٔه بانکی است که به کاهش کیفیت
داراییها و متعاقب آن ،بیثباتیهای مالی احتمالی در آینده منجر میشود .هر اندازه حجم
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 ۴0صدم درصدی لگاریتم مطالبات غیرجاری گروههای بانکی استانی شده است.
بهعبارت دیگر ،هر یک واحد افزایش در  AGGمنجر به  ۴0صدم درصد کاهش در
 LNNPLشده است .متغیر تجمع صنعتی اثر منفی و معناداری در مطالبات غیرجاری
دارد که نشاندهندٔه این است که در مناطقی که از تجمع صنعتی بیشتری برخوردارند،
نکول کمتری رخ میدهد (اگرچه در نمودار  ۸همبستگی بین مطالبات غیرجاری و تجمع
صنعتی مثبت نشان داده شد ،پس از قرارگرفتن متغیر در مدل رگرسیونی ارتباط دو متغیر
عکس یکدیگر ارزیابی گردید که ضریب همبستگی جزئی گواه این مطلب است) .تفسیر
آن بهاینصورت است که در مناطق با تجمع صنعتی بیشتر ،بانکها منابع بیشتری برای
تٔامینمالی سرمایهگذاریها و پرداخت تسهیالت در اختیار دارند و این ویژگی که مستقیماً
متٔاثر از اقتصاد منطقه است ،بهصورت بالقوه قابلیت تبدیل مطالبات بانکی به مطالبات
غیرجاری را افزایش میدهد؛ اما تحلیل اثر تجمع صنعتی از سمت تسهیالتگیرنده،
بهصورت افزایش صرفههای ناشی از تجمع در تابع هزینههای بنگاه قرار گرفته و موجب
کاهش هزینههای بنگاه میشود .صرفهجوییهای تجمعی بهصورت مبادلٔه کمهزینٔه
دانش و فنّاوری ،استخر نیروی کار و دسترسی ارزان به نهادهها که برای بنگاهها فراهم
است و براثر مکان استقرار بنگاه شکل گرفته است ،باعث میشود بنگاههای استقراریافته
در این مناطق ،تولیدات و خدمات باکیفیتتر و ارزانتری ارائه دهند که به افزایش حاشیٔه
سود بنگاه میانجامد .در اینصورت ،شرایط بهتری برای بنگاهها بهصورت افزایش قدرت
بازپرداخت تسهیالت بهوجود میآید و نکول کمتر خواهد بود .از سوی دیگر با افزایش
منابع بانک در مناطق با تجمع صنعتی بیشتر ،رقابت بین بنگاهها برای دسترسی بیشتر
به اعتبار و دریافت خدمات مالی از بانکها افزایش مییابد .در نتیجه ،بنگاهها با
رفتارهایی نظیر بازپرداخت منظمتر تسهیالت اخذشده ،میتوانند شهرت و اعتبار خود
را در بازار مالی حفظ کنند و ارتقا دهند ،زیرا شهرت ،اعتبار ،و سابقٔه خوب مالی مشتریان
در توجیه بانکها و جلب اعتماد آنها برای پرداخت تسهیالت بیشتر الزم و ضروری
است.
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این نوع مطالبات کمتر باشد ،گواه توانایی بانکها در حفظ و حراست از منابع موجود بوده
و باالبودن حجم مطالبات غیرجاری نیز تهدیدی برای منابع بانکی است.
انتخاب رویکرد مطالعاتی صحیح در شناسایی دقیق عوامل بهوجودآورندٔه مطالبات
غیرجاری تٔاثیر بهسزایی در فهم این موضوع دارد .به همین جهت در این پژوهش ،با نگرش
اقتصاد منطقهای به مطالعٔه مطالبات غیرجاری پرداخته شد و سه دسته عوامل ایجادکنندٔه
مطالبات غیرجاری شناسایی شد .ازآنجاکه این پژوهش رویکرد منطقهای داشته است ،بررسی
نحوه و میزان اثرگذاری عامل صرفههای ناشی از تجمع صنعتی در مطالبات غیرجاری بهعنوان
محور اصلی مدنظر بوده است که به این منظور شاخص تجمع صنعتی برای استانهای ایران
در سالهای  1۳۸۵تا  1۳۹۸ساخته شد و در پژوهش مورداستفاده قرار گرفت .بهعالوه،
دادههای سایر عوامل اثرگذار در مطالبات غیرجاری بهصورت استانی جمعآوری شد و در نهایت
با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی دادههای پانل نامتوازن به شناسایی نحوه و میزان اثرگذاری
هریک از عوامل پرداخته شد.
نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تسهیالت پرداختی استانی و سپردههای جذبشدٔه
استانی تٔاثیری مثبت معناداری در مطالبات غیرجاری استانی میگذارند .همچنین از میان
متغیرهای محیطی ،متغیر نرخ بیکاری استانی تٔاثیری مثبت معناداری در مطالبات غیرجاری
استانی و متغیر تورم استانی تٔاثیری منفی معناداری در مطالبات غیرجاری استانی دارد .متغیر
نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی تٔاثیر معناداری در مطالبات غیرجاری استانی نشان نداد.
متغیر تجمع صنعتی بهعنوان متغیری کلیدی و محوری در این پژوهش تٔاثیری منفی
معناداری در مطالبات غیرجاری استانی دارد که مؤید این مطلب است در مناطقی که تجمع
صنعتی بیشتر است ،تسهیالتگیرندگان بهجهت حفظ اعتبار خود نزد بانکهای محلی
بازپرداخت منظمتری دارند؛ بهعالوه بهعلت افزایش حاشیٔه سود بنگاهها در این شرایط ،نکول
کمتری رخ میدهد.
نتایج این مطالعه میتواند بهعنوان ابزاری بسیار مؤثر در جهت اتخاذ سیاستهای مختلف
اعتباری مورداستفاده بانک مرکزی و بانکها قرار گیرد .اسناد باالدستی از قبیل برنامههای
توسعه ،قوانین بودجٔه ساالنه و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی
همواره (بدون درنظرگرفتن مطالعات و مالحظات اقتصاد منطقهای) برای پرداخت تسهیالت
توسط بانکها تکالیفی معین و مشخص میکنند و سهمیٔه پرداخت تسهیالت به هر بخش
اقتصادی را با توجه به اهدافی که مدنظر دارند ،بهصورت کلی معین میکنند ،غافل از اینکه
اینگونه تکالیف به بانکها و اینچنین سهمیهبندیهای اعتباری میتواند افزایش مطالبات
غیرجاری بانکها و در ادامه مشکالت برای شبکٔه پولی و بانکی کشور را در پی داشته باشد.
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این پژوهش بر این موضوع تٔاکید دارد که هرگونه تعیین تکلیف برای بانکها در جهت پرداخت
تسهیالت و سهمیهبندی اعتباری برای پرداخت تسهیالت به بخشهای اقتصادی ،میبایست
منوط به درنظرگرفتن مالحظات اقتصاد منطقهای باشد.
با درنظرداشتن نتایج پژوهش پیش رو ،پیشنهادهای زیر در جهت کاهش مطالبات
غیرجاری ارائه میشود:
 -1ناظران و سیاست گذاران بانکی در جهت افزایش و ارتقای سالمت و ثبات بانکی در
تصمیمگیری برای سهمیهبندیهای اعتباری عالوه بر توجه به بخشهای اقتصادی،
مالحظات منطقهای را نیز مدنظر داشته باشند .در این خصوص ،ارتباط منفی و معنادار
تجمع صنعتی و مطالبات غیرجاری بسیار قابلتوجه است.
 -۲هر استان با توجه به شرایط اقتصادی ،فﻀای کسبوکار ،ظرفیتها و مزیتهای خاص
خود به نسخٔه اعتباری منحصربهفردی احتیاج دارد .پیشنهاد میشود بانک مرکزی و کانون
بانکهای دولتی و خصوصی با هماهنگی استانداریها و سایر مراجع ذیربط به تهیٔه سند
پرداخت تسهیالت برای استانهای مختلف کشور اقدام کنند.
 -۳بر اساس نتایج پژوهش مبنی بر اثرپذیری مطالبات غیرجاری از عوامل اقتصادی
منطقهای ،پیشنهاد میشود مدیریت شعب استانی بانکها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت
تسهیالتدهی و ساماندهی مطالبات غیرجاری ،عالوه بر درنظر گرفتن عوامل درونی،
وضعیت اقتصادی استان را نیز مورد توجه قرار دهند.
 -۴پیشنهاد میشود آزمونهای استرس که برای سنجش کیفیت تسهیالت پرداختی بانکها
و احتمال نکول وامگیرندگان طراحی میشود و سناریوهای مختلف برای افزایش مطالبات
غیرجاری را در نظر میگیرند ،عالوه بر کفایت سرمایه و کیفیت اعتباری بانکها ،تٔاثیر شرایط
اقتصاد منطقهای در مطالبات غیرجاری را نیز مدنظر داشته باشند.
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