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  چکیده
 تأسیس ینو همچن یراخ یها در سال یبه بخش خصوص یدولت یها بانک یبا توجه به واگذار

بر مطالبات معوق  یخصوص یها گسترش بانک تأثیر یبررس ید،جد یخصوص یها بانک
اساس، مقاله حاضر اثر گسترش سهم  ینا بر .رسد یبه نظر م یضرور یران،در ا یبانک یستمس

با استفاده از  ی،بانک یستمکشور را بر مطالبات معوق کل س یدر نظام بانک یخصوص یها بانک
 یها با وقفه یحخود توض یو با کمک از الگو ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۰ یزمان  دوره یفصل یها داده

به  یخصوص یها بانک یالتهنسبت تس منظور، بدین قرار داد. یلمورد آزمون و تحل گسترده
 یدر نظام بانک یخصوص یها سنجش سهم بانک یاربه عنوان مع  یبانک یستمس یالتکل تسه

 یبانک  در نظام یخصوص یها سهم بانک یشاز آن است که افزا یحاک  یجدر نظر گرفته شد. نتا
  .استداشته  یبانک یستمس  بر مطالبات معوق یمنف یرتأث  کشور

  یبانک یستمس  ی،خصوص یها بانک مطالبات معوق،  : های کلیدی واژه
   JEL: G21 ,E51 ,C23بندی  طبقه
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۷۲

  مقدمه ۱
گاه یاز جا یاقتصاد یها بنگاه یمال یازهایننده نک نین منبع تأمیبه عنوان مهمتر ها بانک

ل قابل ک، به شیمال یازهاین نیدر تأم ها بانکشور برخوردارند. توان ک یدر بازار مال یا ژهیو
 هن رو توجه بیبوده، از ا یرگذارتأثشور ک یها رد بنگاهکو عمل یاقتصاد یها تیبر فعال یتوجه

. باشد یشور برخوردار مکدر اقتصاد  یا ژهیت ویاز اهم یمال  ن نظامیا یو اثربخش یارآمدک
ح و اصولى یرد صحکهاى اقتصادى بوده و عمل ان اصلى نظامکى از ارکیى کچرا که، نظام بان

هاى  ن صورت، ضربهیر ایند، در غک کمکى نظام اقتصادى یوفاکتواند به رشد و ش آن، مى
  رد.کره اقتصاد وارد خواهد کینى را بر پیسنگ

کشور مطرح است،  ینظام بانک یرو یشمعضل پ ینامروزه به عنوان مهمتر آنچه
، اخالل در ها بانک ینگیو به تبع آن، کاهش نقد ها بانکروز افزون مطالبات معوق  یشافزا
به علت  یبانک یستمدر سبحران  یجاداست. ا یکاهش سود بانک یتًامنابع و نها یصتخص

اقتصاد به  یها بخش یرسا های یتگسترده فعال یستگواب یلعدم بازگشت مطالبات، به دل
 یجه،اقتصاد بوده و در نت یبه بخش واقع یمنابع، به سرعت قابل تسر یزبانک جهت تجه

  مواجه سازد. یرا با مخاطرات یکل نظام اقتصاد تواند یم
بازار پول به طور  ،یردولتیغ یاعتبار مؤسساتو  یخصوص یها بانک تأسیساز  قبل

 ها بانک یانانحصار موجب شد که رقابت م یندر دست دولت بود که ا یرکامل و انحصا
همانند  ییها تنزل کند. در کشور یینیپا یارتا حد بس ینظام بانک ییکمرنگ شده و کارا یاربس

 یطرهتحت س آن راو  دهد می یلآن را تشک یبخش مال یاصل یکرهپ یکشور ما که شبکه بانک
 یجوان و نوپاست، آزادساز یافته،توسعه ن یزمطلق خود داشته و بازار سهام و اوراق بهادار ن

 یاتیبوده و نقش مؤثر و ح یتوسعه در بخش مال یبخش قاعدتًا از ارکان راهبرد ینا
اعتقاد  اقتصاددانانقابل انکار است. اغلب  یرغ یبخش بر روند توسعه اقتصاد ینا یآزادساز

بودن  یدر اثر دولت یمنابع بانک ینهبه یرغ یصد مطالبات معوق، نشانه تخصدارند که، رش
). لذا ارتقا ۱۳۸۷صاحب فصول،است (توسط دولت  ها بانک یرانمد یینو تع ینظام بانک

 یمال آزادسازیو  یخصوص بخشبه  یترقابت با اجازه فعال یجادا یقاز طر ینظام بانک ییکارا
 ها بانک سازی خصوصیو  یخصوص یها بانک یجادا یمبان ینتر در بازار پول کشور، از عمده
قانون  یبها کشمکش باالخره پس از تصو اساس پس از مدت یندر کشور بوده است. بر ا
 یبپول و اعتبار تصو یتوسط شورا یبانک خصوص تأسیس یطبرنامه سوم، ضوابط و شرا

  .ردیدگ
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  ۵۷۳ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

 تأسیس ینو همچن یبه بخش خصوص یدولت یها بانک یواگذار ینکهلذا، با توجه به ا
در کشور بوده و اکنون پس  سازی یخصوص یاصل یها جزء برنامه یدجد یخصوص یها بانک

 یها گسترش بانک تأثیر یبررس ی،خصوص یها بانک یتسال از فعال یناز گذشت چند
 یندر ا ین،. بنابرارسد یبه نظر م یضرور یرانا رد یبانک یستمبر مطالبات معوق س یخصوص

کشور بر مطالبات معوق کل  ینظام بانک در یخصوص یها مطالعه اثر گسترش سهم بانک
خود  یو الگو ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۰ یزمان ی دوره یفصل یها با استفاده از داده یبانک یستمس

  .گیرد یقرار م یمورد بررس گسترده یها با وقفه یحیتوض
مرتبط با  ینظر یبتدا مبانقرار است که در بخش دوم، ا ینمقاله در ادامه بد ساختار
. در بخش شود یمطرح م ینهزم ینشده و در ادامه مطالعات انجام شده در ا یانموضوع ب
شده است. بخش  یهارا یرانا یو مطالبات معوق نظام بانک یالتاز تسه یریتصو یزسوم ن

ا ب یحیخودتوض یبه الگو یوتاهکآن و اشاره  یرهایو متغ ظرمدل مورد ن یچهارم به معرف
مورد نظر  یالگو ینج حاصل از تخمینتا یپرداخته و بخش پنجم به بررس گسترده یها وقفه

  ارائه خواهد شد. یریگ جهیو نت یبند ت جمعیاختصاص دارد. در نها

  موضوع یاتادب ۲
  بر مطالبات معوق یخصوص یها مربوط به اثر گسترش بانک یاتنظر ۱. ۲

یا شرایط اقتصاد کالن مثل رکود،  زا برونعوامل مؤثر بر مطالبات معوق تنها شامل عوامل 
بحران، بیکاری، تورم نیست. خصوصیات و رفتار یک بانک در پرداخت وام، شرایط رقابت و 

بات معوق توانند بر مقدار مطال نوع مالکیت در صنعت بانکی به عنوان عوامل درونی نیز می
  ه باشند.بانک نقش داشت

ها  های پایانی قرن بیستم، دولت های دولتی در دهه های عملکردی بنگاه با افزایش ضعف
نیز از  ها بانک سازی خصوصی، که سازی روی آوردند و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی

سازی از  نگرش غالب در این مورد این است که خصوصیها بوده است.  جمله از این برنامه
در های مختلف اقتصادی گردد.  تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه می طرق مختلف

رشد مطالبات معوق، نشانه تخصیص غیر بهینه منابع بانکی در اثر  معتقدند کهای  واقع عده
های دولتی در  توسط دولت بوده و بانک ها بانکدولتی بودن نظام بانکی و تعیین مدیران 

و فشارهای اجرایی قرار داشته و در نتیجه مطالبات معوق معرض قدرت نفوذهای سیاسی 
های  کنند؛ بانک ای نیز بیان می بیشتری خواهند داشت، این در حالی است که، عده
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۷۴
توانند مطالبات معوق بیشتری  خوار می خصوصی به واسطه مالکان خصوصی ناالیق و رشوه

  ).۲۰۰۴و همکاران،  ۱(هیو را در سیستم بانکی ایجاد کنند
نوع ساختار بازاری صنعت بانکی نیز از جمله مباحث نظری در توضیح دالیل مطالبات 

های خصوصی بیشتر، در یک نظام  معوق در صنعت بانکی است. با توجه به اینکه ایجاد بانک
های خصوصی موجود، موجب کاهش تمرکز و افزایش رقابت در  بانکی و یا تقویت بانک

معتقدند که یک ساختار ) ۲۰۰۰( ۲الن و گال .)۱۳۸۸، (شیری شود میصنعت بانکی کشور 
بانکی با تمرکز کمتر و تعداد بیشتر بانک استعداد بیشتری برای ابتال به بحران مالی و نکول 

تواند باعث قدرت بازاری  مطالبات دارد. در چارچوب این نظریه صنعت بانکی متمرکزتر می
برای  ها بانکبیشتر موجب انگیزه کمتر و سودآوری آنها شود. سودآوری  ها بانکبیشتر 

تر شده، در نتیجه منجر به مطالبات معوق کمتر خواهد شد. گروهی دیگر  عملیات ریسکی
تر  استدالل نمودند که نظارت بر تعداد محدودی بانک در یک سیستم بانکی متمرکز آسان

شود، نظارت و هدایت  نامیده می ۳خواهد بود. بر اساس این دیدگاه که "پایداری تمرکز"
شود. الن و گال  ثباتی مالی کمتر منجر می کارامدتر بوده و به ریسک اعتباری و بی ها بانک
ثباتی اندک نظام بانکی  ثباتی زیاد در نظام بانکی امریکا با تعداد زیاد بانک نسبت به بی بی

  کنند. هی معرفی میو کانادا با تعداد محدود بانک را گواه خوبی برای چنین دیدگا انگلستان
در رویکردی مخالف، اعتقاد بر این است که تمرکز بیشتر به شکنندگی نظام بانکی منجر 

در یک تحلیل نظری نشان دادند که تمرکز بیشتر صنعت و قدرت  ٤شود. بوید و گیانی می
شود  به مطالبه بیشتر نرخ سود منجر شده، که این نیز موجب می ها بانکبازاری بیشتر 

تر رفته و این خود به ریسک اعتباری و  گیرنده به سمت عملیات ریسکی های وام بنگاه
در  ٥منجر خواهد شد. و همین طور، کمینال و مچوتس ها بانکمطالبات معوق بیشتر 

بندی اعتباری کمتر،  تواند به درجه چارچوب یک مدل نظری نشان دادند که رقابت کمتر می
 منجر گردد. ها شتر وامی بزرگتر و احتمال نکول بیها وام

                                                                                                                                
1 Hu 
2 Alen & Gale 
3 Cocentration Stability 
4 Boyd & Gianni 
5 Caminal & Matutes 
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  ۵۷۵ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

، همواره مورد ها بانکنوع ساختار مالکیت نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد 
بیانگر آن است که هرگاه هزینه مبادله در اقتصاد صفر  ۱توجه بوده است. تئوری مشهور کووز

قص بوده و کند. اما دنیای واقعی نا باشد، ساختار مالکیت کارایی اقتصادی را متأثر نمی
هزینه مبادله به قدر کافی زیاد است. در این صورت، تغییر ساختار مالکیت باعث تفاوت 

توان با تغییر در مالکیت، رفتار و  ). بنابراین می۲۰۰۰، ۲(کوتر و یلن شود عملکرد می
سازی ممکن است  ). خصوصی۱۹۷۴، ۱۹۹۸ ،۳(استیگلتز عملکرد متناظر با آن را تغییر داد

بانک کمک کند که در برابر اعمال نفوذهای سیاسی و فشارهای اداری مقاومت کند به یک 
وجود  ). با۴۰۶: ۲۰۰۴و همکاران،  (هیو را کاهش دهد  سیاستگرای آنهای  و از این رو وام

این، در مورد نقش نوع مالکیت بر عملکرد نیز نظریه واحدی وجود ندارد. مالکیت دولتی 
شود  ها تلقی می وامل ناکارایی و عملکرد ضعیف بنگاهبیشتر به عنوان یکی از ع

). مهمترین دلیل این باور در نزد پژوهشگران، فقدان انگیزه کافی برای ٤،۱۹۶۵(الچیان
های دولتی از مزایای مهمی  های دولتی است. از سوی دیگر، بنگاه بهبود عملکرد در بنگاه

تواند  برخوردارند که این می و مانند آن مانند حمایت دولت، امتیاز و دسترسی به منابع مالی
جویی به عنوان  از طرف دیگر، در جوامعی که فساد و رانت موجب بهبود عملکرد بنگاه شود.

های معین و  یک مشکل جدی مطرح است، مؤسسات مالی خصوصی در تملک خانواده
های  خواهد بود و بانک ها بانکای شایع در این  های سیاسی بوده و پولشویی مسئله گروه

متوسل شوند.  یرقانونیغهای  خصوصی برای رسیدن به منافع اقتصادی، ممکن است به راه
صد خصوصی ممکن است قادر نباشد که نسبت مطالبات معوق را  در از این رو، یک بانک صد

  ).۴۰۹ :۲۰۰۴(هیو،  کاهش دهد

  پیشینه تحقیق ۲. ۲
 نظری های با مطالبات معوق سیستم بانکی، بحثدر چارچوب مباحث گفته شده در رابطه 

بر  ها بانکنوع مالکیت و مدیریت  تأثیرفراوانی وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی به 
رابطه بین  سازی مدلاند. عمده مطالعات به  مطالبات معوق سیستم بانکی توجه کرده

، نرخ GDPمطالعات رشد اند. در این  ها پرداخته شرایط اقتصاد کالن و نرخ نکول وام
                                                                                                                                
1 Coase 
2 Cooter & Ulen 
3 Stiglitz 
4 Alchian 
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۷۶
بیکاری، نرخ تورم و مانند آن به عنوان شاخص شرایط اقتصاد کالن بر مقدار وام پرداختی 

  و حجم نکول آن مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه: ها بانک
 ۸۰برای  ۱۹۹۵-۲۰۰۸دوره )، با استفاده از مدل پنل پویا طی ۲۰۱۰( ۱اسپینوزا و پراساد

بانک در منطقه شورای همکاری خلیج فارس به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق 
پرداختند. به طور خاص نتایج ارتباط قوی معکوس بین تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و 

. نتایج همچنین نشان داده است دهد میارتباط مثبت نرخ بهره با مطالبات معوق را نشان 
گذارد. این بدان معناست که  ی مالی جهانی روی مطالبات معوق اثر میکه شرایط بازارها

ی تنظیم کننده باید در دوران رشد کم و شرایط سخت تأمین ها بانک مرکزی و سیستم
 با احتیاط برخورد کنند. NPLمالی، در مورد افزایش 

که  هدد می)، با استفاده از یک مدل پنل برای چند کشور آفریقایی نشان ۲۰۰۵( ۲فوفک
ی بین بانکی از ها ، نرخ بهره حقیقی، حاشیه سود خالص و وام، نرخ ارز واقعیGDP رشد

این مطالعه اهمیت عوامل کالن  .جمله عوامل اصلی مطالبات معوق در این کشورها هستند
که ثبات اقتصاد کالن و  دهد مینشان  سازی شبیه. نتایج دهد میو خرد اقتصادی را نشان 

ی نامطلوب ها ی معوق شده همراه است. در حالی که شوکها کاهش وام رشد اقتصادی با
معوقات همراه  با دامنه رو به تر یینپااقتصاد کالن، همراه با هزینه سرمایه و حاشیه بهره 

ی معوق شده تا حد زیادی توسط نوسانات ها است. در واقع، افزایش قابل توجهی در وام
  .شود میاقتصاد کالن هدایت 

 ۲۰۰۳تا  ۱۹۸۴سال )، به بررسی بخش بانکداری اسپانیا از ۲۰۰۵( ۳ساریناجیمز و 
، GDP شواهدی مبنی بر تشدید مطالبات معوق به سبب رشد بیشتر ها . آنپردازند می
که  دارند می. آنها بیان دهند میی باالی بهره حقیقی و شرایط اعتباری آسان ارائه ها نرخ

را فریب داده، به گونه ای  ها بانکممکن است مدیران  ٥و مشکل نمایندگی ٤بینی نزدیکرفتار 
که در دوران رونق، وام بیش از اندازه پرداخت کرده و مطالبات معوق بیشتری داشته 

  باشند.

                                                                                                                                
1 Espinoza & prasad 
2 Fofack 
3 Jimenez & Saurina 
4 Myopia 
5 Agency Problem 
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  ۵۷۷ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

شوک  تأثیر)، نیز در تحقیق خود نشان دادند که ۱۳۸۹( حیدری، زواریان، و نوربخش
لی نظیر تورم، رشد تولید ناخالص ی پولی و ماها متغیرهای اقتصادی که از اجزای سیاست

داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیالت به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر 
  روی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کالن اقتصادی هستند.

اند که عالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی، متغیرهای  مطالعاتی نیز نشان داده
نیز بر حجم  ها بانک(خاص بانکی) نظیر ساختار مدیریتی و نوع مالکیت  یسازمان درون

  باشد: مطالبات معوق مؤثر می
)، به منظور بررسی اثر بالقوه هر دو متغیر اقتصاد کالن و خاص ۲۰۱۴( و همکاران ۱لوبنا

طی دوره های تابلویی  روش داده با استفاده از بانک تونس، ۱۶ها در  بانکی بر کیفیت وام
، نشان دادند که مطالبات معوق سیستم بانکی به ویژه سیستم بانکی تونس نه ۲۰۱۲-۲۰۰۳

، نرخ بهره) بلکه توسط کیفیت بد ، تورمGDP( تنها توسط متغیرهای اقتصاد کالن
  شود. مدیریتی توضیح داده می

امل مؤثر بر های تابلویی به بررسی عو ) نیز با استفاده از داده۲۰۱۲( همکارانو  ۲دیمترو
مطالبات معوق در بخش بانکداری یونان پرداخته و نشان دادند که مطالبات معوق سیستم 

، نرخ بیکاری، نرخ بهره، بدهی GDPکالن (بانکی یونان به طور عمده از متغیرهای اقتصاد 
  پذیرد. می تأثیرعمومی) و همچنین کیفیت مدیریت 

 تیشفاف شیافزا و یخصوص یدارکبان ردند،ک) بیان ۲۰۰۸( ارانکهم و ۳انتک رگاسیدم
 احتمال و ابدی اهشک یکستم بانیس در یادار فساد هک شود یم باعث یکبان یستمدر س
مثبت بر کیفیت  اثر ها بانک یساز یخصوص واقع ابد. دری کاهش یزن ها بانک یستگکورش

  خدمات بانکی دارد.
کشور شامل  ۱۱۹) با استفاده از یک نمونه بزرگ از ۲۰۰۴همکاران ( و ٤وکیهمچنین، م

مؤسسه مالی با ساختارهای متفاوت مالکیت، نشان دادند که رابطه مستقیمی بین  ۵۰۰۰
 به یدولت یها کبان هک مالکیت دولتی و حجم مطالبات معوق وجود دارد. آنها معتقدند

 یتوجه خود تیظرفبه  اعتبارات یاعطا در یخصوص یها کبان به نسبت هکنیا لیدل
  شوند. یم مواجه زین یشتریب معوق با مطالبات نند،ک ینم

                                                                                                                                
1 Lobna 
2 Dimitrios 
3 Demirguc-Kunt 
4 Micco 
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۷۸
) به بررسی روابط بین مطالبات معوق و ۲۰۰۴( هیو و همکاران این در حالی است که،

های تجاری در تایوان با استفاده از یک مجموعه داده پنل در دوره  ساختار مالکیت بانک
های با  اصل از این مطالعه بیانگر آن است که، بانکپرداخته و نتایج ح ۱۹۹۶-۱۹۹۹زمانی 

مالکیت دولتی مطالبات معوق ثبت شده کمتری دارند و در یک جامعه با بخش خصوصی 
  ناقص، سهام دولت ممکن است به بهبود عملکرد بانکی کمک نماید.

دار در  ی مشکلها ) به منظور بررسی عوامل اصلی وام۲۰۰۲( ۱نایسور و ساالس
-۱۹۹۷انداز و تجاری اسپانیا از یک مدل پویای پانل در طول دوره زمانی  پس های بانک
، رشد سریع GDPنتایج این مطالعه نشان داده است که رشد  استفاده کردند. ۱۹۸۵

اعتبارات، اندازه بانک، نسبت سرمایه، قدرت بازار، ساختار مالکیت و عملکرد بانک به 
ند تغییرات در مطالبات معوق را توضیح دهند. توان عنوان شاخصی از کیفیت مدیریت می

 یها پروژه در شتریب ها بانک هک شود یموجب م ها بانک یدولت تیکمال هک نندک یم انیب آنها
ه ک شود یم باعث ها بانک رانهیپذ کسیر رفتار نیباشند. لذا ا داشته تکمشار یزترآم مخاطره

  شوند. مواجه یشتریب معوق مطالبات با آنها
های خصوصی بر کارایی  بانک تأثیرای با عنوان،  )، مطالعه۱۳۹۰( و احمدیصادقی 

کنند که، صنعت بانکداری جمهوری  اقتصادی صنعت بانکداری، را با این مقدمه آغاز می
تحت عنوان ورود  ۱۳۷۹اسالمی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 

ها به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد  رده است. آنهای خصوصی داخلی تجربه ک بانک
با استفاده از مدل  ۱۳۷۶-۱۳۸۵صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 

 یرمتغهای تابلویی به روش اثرات ثابت پرداختند. نتایج مطالعه نشان داده است که  داده
  نداشته است. ها بانکهای خصوصی، اثر معناداری بر کارایی اقتصادی  ورود بانک

 ارهاى معضلکراه و ها شهیر افتنی براى ای، مقاله )، در۱۳۹۰( جاللی و شعبانی
 تجارب بررسى پس از پژوهش، یندر ا اند. کرده تالش شورکى کبان نظام در معوق مطالبات
 هاى پژوهش انجام و مطالبات معوق معضل با هاى مقابله راه و لیدال درباره خارجى و داخلى

 انجام از پس و دیگرد ىیشور شناساک معوق مطالبات بروز در عامل سى از شیب دانى،یم
 در یسازمان درون عوامل نقش ران،یى اکبان نظام در هک شد گرفته جهینت ه،یفرض آزمون

از  ارکراه سى از شیب زین انیپا در شتر است.یب یسازمان برون عوامل از معوقات، رىیگ لکش

                                                                                                                                
1 Salas & Sorina 
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  ۵۷۹ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

 معوق مطالبات معضل با مقابله براى ها بانک سازی یخصوصجمله کاهش دخالت دولت و 
  ان شده است.یب شورک

)، با استفاده از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل ۱۳۹۰( یآباد نوشکردبچه و 
، به بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق ۱۳۸۱-۱۳۸۷ یزمانبانک کشور در طول دوره  ۱۲

در صنعت بانکی ایران که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کالن اقتصادی است  ها بانک
پرداختند. آنها با وارد کردن متغیر مجازی رابطه بین نوع مالکیت بانک با مطالبات معوق را 

عملکرد بهتری نسبت به  ها بانکیجه رسیدند که مدیریت دولتی بررسی کرده و به این نت
ای را شاید بتوان به ماهیت  مدیریت خصوصی داشته است. آنها بیان کردند که چنین نتیجه

ها  های دولتی نسبت داد، که سهم بیشتری از تسهیالت پرداختی آن های پرداختی بانک وام
و همچنین ها کمتر است  های دولتی است که احتمال نکول آن ها و شرکت ها، بنگاه به طرح

های خصوصی برای کسب سود بیشتر و عدم غربالگری  شاید به سبب اشتیاق و انگیزه بانک
  ها به دلیل تجربه کمتر باشد. مناسب وام
های دولتی به بخش خصوصی  هایی از واگذاری بانک )، با بررسی نمونه۱۳۸۴( سروش

را مورد بررسی قرار  ها بانکسازی بر عملکرد  خصوصی تأثیردر کشورهای مختلف، میزان 
پس از  ها بانککه عملکرد عملیاتی  دهد میداده است. نتایج این تحقیق نشان 

ای با  ، کارایی عملیاتی و درآمدهای غیر بهرهسازی در زمینه میانگین سودآوری خصوصی
 افزایش مواجه بوده است.

  یراندر ا یبه عملکرد نظام بانک ینگاه ۳
مؤثر هستند. اما آنچه مهم است  ها بانک ییاعطا یالتهبر عدم وصول تس یمتعدد عوامل

تر هستند.   تر و گسترده  پررنگ یاربس یدولت یها  عوامل در بانک ینموضوع است که ا ینا
 یالن بستگکاقتصاد  یطبوده و به شرا یکنظام بان از کنترله خارج ک یرونیب یلعالوه بر دال

، عوامل غیره تورم، نرخ ارز، نرخ سود و یرظن یو مال یالن اقتصادک شرایطدارد، مانند؛ 
مقررات  یضعف نظارت و اجرا ینگی،زا) چون؛ حجم نقد  مختص بانک (عوامل درون

و کارشناسان  یریتبودن و تابع رابطه بودن مد تجربه  یقراردادها، ب یمخصوص در تنظ به
و  یعدم کارشناس یان،مشتر یاعتبارسنج رد یدولت یها  خصوص بانک به ها بانک یبرخ

 یرانمد پذیری  یتعدم مسئول یالت،کالن، انحراف در تسه یالتتسه  ی نظارت بر روند ارائه
در  یریپذ  رقابت ی تمرکز و درجه یزانم یالت،و کارشناسان در قبال معوقه شدن تسه

و  یجادبر ا یرگذارتأث یزا و مختص بانک  عوامل درون ینتر  از مهم یزن یران،ا یدار بانک یستمس
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۸۰
 یلی(جل است یرانا یاسالم ینظام جمهور یدار بانک یستمرشد مطالبات معوق در س

  ).۱۳۹۳کامجو، 
کشور است که بنابر  یموجود در نظام بانک یها از چالش یکی یمعوق بانک مطالبات

 ی،و عدم باور به استقالل بانک مرکز ها بانکاز جمله؛ دخالت دولت در امور  یمتعدد یلدال
 ۸۰به  یبو قر ۹۱تومان در سال  یلیاردهزار م ۵۷به  ۸۴تومان در سال  یلیاردهزار م ۷از 

از  یدرصد ۲۰است. مطالبات معوق سهم  یدهرس ۱۳۹۳تومان در سال  یلیاردهزار م
 یقبه اطالعات دق یکشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به عدم دسترس ینگینقد

و  یدولت یبانکدار یستمدر س یدگذشتهوصول و سررسال از مطالبات معوق، صعب یو رسم
 یها بانک یستمدر س قمطالبات معو یدتراز رشد شد یحاک یررسمیغ یآمارها ی،خصوص
 ییکارا یراز یست؛اتفاق دور از انتظار ن یناست که ا یخصوص یها نسبت به بانک یدولت

مطالبات معوق  یببودن نس است و کم یدر تمام ابعاد باالتر از بخش دولت یبخش خصوص
امر مستثنا  یناز ا یزن یدولت یها نسبت به بانک یخصوص یها در بانک یالتبه کل تسه

 یمطالبات معوق، نسبت باال یحجم باال یلاز دال یکی). ۱۳۹۳کامجو،  جلیلی( یستن
 یالتشده است. نسبت تسه یمعرف یدولت یها ها به خصوص در بانک به سپرده یالتتسه

است که  یدر حال یندرصد بوده، ا ۱٬۳۶برابر با  یدولت یها در بانک ۹۱ها در سال  به سپرده
 درصد بوده است ۰٬۷۶برابر با  یخصوص های بانک یسال برا یننسبت در هم ینا

از وجود  یکه بخش اعظم دهد مینشان  ین). ا۳۱۲۲شماره  یران،ا یلیتحل ی(خبرگزار
 یبانک یستممطالبات معوق موجود در س یحت یاد جامعه و و تورم حاضر در اقتصا ینگینقد

  .گردد یبه کجا برم
 یرسال اخ ۹در  یالتآمار منتشرشده از نسبت مطالبات معوق به کل تسه ین،همچن

نسبت در خرداد  ینکرده است، ا یرا ط یصعود یرشاخص س ینا یکه روند کل دهد مینشان 
در حدود هفت درصد گزارش شده بود، که در سال بعد، پس از رشد سه واحد  ۱۳۸۴سال 
در  یرشد معوقات بانک یقابل توجه جهش ناگهان تهاما نک ید،درصد رس ۱۰به رقم  یدرصد

واحد درصد رشد کرد و به  ۶سال در حدود  یک ینسبت در ط ینبود که ا ۱۳۸۸خرداد سال 
 یشترینبه ب ۸۹تا  ۸۸ یها در فاصله سال یانکمعوقات ب یزان. میافت یشدرصد افزا ۱۸
 یمطالبات معوق بانک ماز سه ۸۹بود، که پس از سال  یدهسال گذشته رس ۹خود در  یزانم

 ۱۶به  ۹۰نسبت در خرداد  یناز آن است که ا یحاک یکاسته شد. آمار بانک مرکز یتا حدود
مطالبات معوق به  انیزم ۹۱نبود و در سال  یدارکاهش اما پا ین. ایافتدرصد کاهش 

 ۱۵ادامه داشته، اما به  یزن ینوسانات در سال بعد یندرصد گزارش شد. ا ۱۷ یالتتسه
 ی). نسبت مطالبات معوق بانک۳۰۸۷اقتصاد، شماره  یایدن ی روزنامه( یافتکاهش  صددر
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  ۵۸۱ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

را  یالتتسه یدر اعطا ها بانک یسکر یزانم ی،در نظام بانک ییاعطا یالتبه تسه
 یندر تأم ها بانکهر چه بهتر  ییمنجر به کارا یابدرقم کاهش  ینلذا هر چه ا سنجد، یم

 یالتدرصد تسه ۵از  یشمعوقات ب یجهان یاستانداردها رکشور خواهد شد. د یمنابع مال
 ینسبت در حال حاضر برا ینا ینکهحال ا شود، یپرخطر محسوب م یسکبه عنوان ر یبانک

  آن است. برابر ۳ما در حدود  یاقتصاد بانک

  
شماره  - اقتصاد یایمنبع: روزنامه دن. یالتبه کل تسه یبانک یستمنسبت مطالبات معوق س .۱شکل 
۳۰۸۷  

  یشناس روش ۴
  تصریح مدل ۱. ۴

ها مورد  مبنی بر عملکرد بهتر آن ها بانکسازی  های اخیر خصوصی با توجه به اینکه در سال
های خصوصی در  خاص قرار گرفته است، این مطالعه قصد دارد اثر گسترش بانک تأکید

سیستم بانکی را بر مطالبات معوق کل سیستم بانکی مورد بررسی قرار دهد. شایان ذکر 
های  (تعداد) بانک های خصوصی تنها به معنای افزایش کمی است که گسترش بانک

های خصوصی در سیستم  هم بانکخصوصی نیست، بلکه آنچه که مهم است گسترش س
های  بانکی است. بدین منظور، در این مطالعه به بررسی رابطه بین نسبت تسهیالت بانک

سهم گیری گسترش  به عنوان معیاری برای اندازهصوصی به کل تسهیالت سیستم بانکی (خ

 

٢٠
١٨
١۶
١۴
١٢
١٠

٨
۶
۴
٢
٠ خرداد ٨۴خرداد ٨۵خرداد ٨۶خرداد ٨٧خرداد ٨٨خرداد ٨٩خرداد ٩٠خرداد ٩١خرداد ٩٢

درصد
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۸۲
(که در این مقاله  ۱) و نسبت مطالبات غیر جاریسیستم بانکی های خصوصی در بانک

شود) به کل تسهیالت به عنوان متغیر  شبکه بانکی کشور نامیده می ۲مطالبات معوق
کارگیری از مدل  و با به ۱۳۸۰-۱۳۹۲های سری زمانی فصلی دوره  وابسته، با استفاده از داده

  شود. )، پرداخته میARDLی گسترده (ها خود توضیحی با وقفه
ظری و تجربی موجود به ویژه مطالعات مدل مورد نظر در این مطالعه بر مبنای ادبیات ن

)، به صورت ۱۳۹۰( آبادی ) و نیز کردبچه و نوش۲۰۱۴( انجام گرفته توسط لوبنا و همکاران
  :۳شود زیر معرفی می

)۱(  LNPL = f(LLP, LGDP, LCPI, UN, R)  

  ۱ جدول
  اسامی متغیرهای مدل

  نام متغیر  نماد
LNPL سیستم بانکی لگاریتم نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت  

LLP  به کل تسهیالت سیستم بانکی ٤های خصوصی لگاریتم نسبت تسهیالت بانک  
LCPI   کننده مصرفلگاریتم شاخص قیمت  

LGDP  لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه  
UN  نرخ بیکاری  

R های اقتصادی) (میانگین نرخ سود تسهیالت در بخش نرخ سود تسهیالت  
  پژوهش های یافتهمنبع:  .یادداشت

های خصوصی در سیستم  شود، افزون بر متغیر سهم بانک همانطور که مالحظه می
هایی مانند نرخ سود تسهیالت، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت  بانکی، شاخص

به عنوان شاخصی از تورم و نرخ بیکاری نیز وارد مدل شده و مورد بررسی قرار  کننده مصرف

                                                                                                                                
  .باشد یم الوصول مشکوک و معوق د گذشته،یسررس مطالبات شامل یرجاریغ مطالبات ۱

2 Non-performing Loan 
  منتشر شده و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است.های مورد نیاز از آمار  کلیه داده ۳
 ن،یاقتصاد نو ،های خصوصی کارآفرین، سامان کشامل بان، جهانی جمهوری اسالمی ایران بانکطبق گزارش  ٤

  باشد. یاعتباری غیر بانکی توسعه مو موسسه  ، انصارینا، تات، دیه، سیسرما ،پاسارگادان، یپارس
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  ۵۸۳ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

ها و مطالبات  و رابطه مورد انتظار بین آن هاتوضیح این متغیر به گرفته است. در ادامه
  شود: معوق پرداخته می

های خصوصی بر مطالبات معوق کل سیستم بانکی،  به منظور بررسی اثر گسترش بانک
های خصوصی به تسهیالت کل سیستم بانکی استفاده شده  از متغیر نسبت تسهیالت بانک
لعات تجربی مالکیت دولتی بیشتر به عنوان یکی از عوامل است. بر اساس بسیاری از مطا

های  تلقی شده و نظرات به این سمت است که بانک ها بانکناکارایی و عملکرد ضعیف 
های خصوصی به دنبال بازدهی باالتر  خصوصی عملکرد بهتری خواهند داشت. چرا که بانک

 هک نندک یم تکشر ییها تیفعال در ،باالتر ییدارا یبازده به یابیدست یباشند و برا می
 شیان افزایمشتر از را خود ییشناسا نندک یم یسع نیباشد. بنابرا داشته یباالتر یسودآور
 مطالبات جهینت در و نندک اعطا وام دارند، یمترک قصور احتمال هک یانیمشتر به و داده

های  سهم بانکمعوق کمتری خواهند داشت. لذا، دور از انتظار نخواهد بود اگر، افزایش 
و کاهش  ها در مدیریت وام خصوصی در سیستم بانکی موجب عملکرد بهتر این سیستم

  مطالبات معوق شود.
های گذشته نرخ سود تسهیالت کاهش یافته و نرخ تورم افزایش  از آنجایی که در سال

در  ت.سود واقعی تسهیالت اعطایی بسیار کمتر از مقدار واقعی بوده اس  نرخپیدا کرده است، 
باالتر از نرخ سود تسهیالت بانکی باشد، اخذ تسهیالت  ،تورم شرایطی که در اقتصاد نرخ

ای بابت  یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیالت شوند، نه تنها هزینه ،همراه با یارانه است
گیرد. در چنین شرایطی که  ها تعلق می ای نیز به آن بلکه یارانه ،کنند آن پرداخت نمی

 بازپرداختهای تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به  ممکانیس
تر بوده و  ی تأخیر از نرخ تورم کم چرا که حتی پرداخت سود و جریمه ،تسهیالت خود ندارند

. رشد اقتصادی نیز از جمله متغیرهای مهم در وجوه تسهیالت به صرفه است نداشت لذا نگه
است. زیرا با توجه به شاخص رشد اقتصادی، رکود یا رونق  ها بانکمیزان مطالبات معوق 

شود. لذا، انتظار بر این است، در شرایط رونق اقتصادی سهم  یک اقتصاد مشخص می
تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل  کمتری از تسهیالت اعطایی معوق شود. نرخ تورم نیز می

ایش نرخ تورم، ارزش حقیقی بر مطالبات معوق به حساب آید. در صورت افز اثرگذار
یابد. به عبارت دیگر در شرایط  کاهش می ها بانکهای دریافتی از  های اشخاص یا وام بدهی

پرداخت کمتر شده ها به باز شوند، پس میل آن از وام دریافتی منتفع می گیرندگان وامتورمی، 
اندازند، زیرا که های دریافتی را به تعویق  پرداخت وامکنند تا حد امکان باز و سعی می

(کرد بچه و  کند می گیرندگان وامها نفع قابل توجهی را متوجه  بازپرداخت با تأخیر این وام
تواند اثر شرایط اقتصاد کالن بر  ). نرخ بیکاری متغیر دیگری است که می۱۳۸،یآباد نوش
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۸۴
 ها بانکمطالبات معوق را نشان دهد. افزایش این نرخ موجب افزایش مطالبات معوق 

تضعیف نموده و توانشان را در شود، زیرا افزایش بیکاری خانوارها، جریان درآمدی آنها را  می
ها نیز عالمتی از کاهش  . افزایش نرخ بیکاری در مورد بنگاهدهد میپرداخت دیون کاهش باز

تولید است، که به سبب کاهش تقاضا اتفاق افتاده و بنابراین افزایش مطالبات معوق 
  ها را به دنبال خواهد داشت. نگاهاز ب ها بانک

  معرفی الگو ۲. ۴
را برای بررسی  ARDL(۱(ی گسترده ها مطالعه حاضر رویکرد مدل خود توضیحی با وقفه

نسبت به  ARDLای که رویکرد  کار گرفته است. از محاسن ویژه بین متغیرها به همگرایی
بر خوردار است، اوًال،  جوسیلیوس -گرنجر و یوهانسن-چون انگل های همگرایی دیگر روش

را  ییزا درونو مشکل  شود می قائل تفاوت توضیحی و وابسته متغیرهای بین ردکروی این
و  زند می تخمین زمان هم طور به را مدت کوتاه و بلندمدت دوماً، اجزاء ند.ک می حل
 ند. سومًا،ک می طرف بر را همبستگی خود و افتاده قلم از متغیرهای به مربوط التکمش

 درباره دارد و مدل تخمین و تشخیص در سعی ها، تخمین گرایی هم درجه از نظر صرف
 ریشه واحد آزمون به نیازی دیگر و ندک می برطرف را گرایی متغیرها هم درجه بودن سانکی

  ).۱۳۸۷(شریفی و شهرستانی،  نیست
 های توضیحی و های متغیر وابسته، متغیر ها شامل وقفه تخمین زن ARDLدر مدل 

  آن را به صورت کلی زیر نشان داد: توان میهای متغیرهای توضیحی هستند، که  وقفه
)۲(  Φ(L, P) = Φ۰ + ∑ βi(L, qi)۱ x + u  

,βi(L که در آن، qi) = βi٠+ βi١+⋯+ βiqiLqi است. رابطه باال، مدل ARDL(P, q۱, … , qk) با متغیر وابسته ytمتغیر توضیحی ، xt عملگر وقفه ،L اخالل  و جزء
ut  .استxit، iآن در هک است یحیتوض ریمتغ نیماi = ١, ٢, … , k  .است  

برای تابع مطالبات معوق سیستم بانکی بدین  ARDLبر این اساس، مدل پویای 
  صورت خواهد بود:

                                                                                                                                
1 Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 
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  ۵۸۵ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

)۳(  LNPL = α۰ 	+ ∑ β۰۱ LNPL + ∑ β۱۱
۰ LLP + ∑ β۲۲

۰ R	
 +∑ β۳ LGDP۳

۰ + ∑ β۴ LCPI + ∑ β۵ UN + u۱۵
۰

۴
۰  

های هر یک از متغیرهای وابسته و  ارزش جاری و وقفه بلندمدتاز آنجایی که در 
  را به شکل زیر بیان کرد: بلندمدتتوان رابطه تعادلی  توضیحی برابرند، می

)۴(  Y 	= Ф + ∑ β X۱ + μ  

μt که در آن = Ф(۱, )، βi = (۱, )Ф(۱, Φ	و ( = Ф۰(۱,   است. (
  توان چنین نشان داد: را می تابع مورد نظر بلندمدتلذا رابطه 

)۵(  LNPL = α۰ + β۱LLP + β۲R + β۳LGDP + β۴LCPI + β۵UN + u۲  

های  ای از متغیرهای اقتصادی، مبنای استفاده از مدل وجود همگرایی بین مجموعه
توان به صورت  را می ARDL کند. معادله تصحیح خطای مدل تصحیح خطا را فراهم می

  زیر نمایش داد:
)۶(  y = ∆Ф٠ − ∑ Ф 	∆y۲ + ∑ β ۰۱ ∆x − ∑ ∑ β ,۲۱ ∆x , –Ф(۱, p)ECM ۱ + u  

ECM که = y 	–Ф	–∑ ,Φ(۱است و  عملگر تفاضلی مرتبه اول∆  ،۱ p) 
  .دهد می سرعت تعدیل را نشان

  باشد: مدل مورد نظر بدین صورت می ARDLمدل تصحیح خطا رویکرد 
)۷(  ∆LNPL = α + ∑ α۱۱ ∆LNPl + ∑ α۲۰ ∆LLP ۱ + ∑ α۳۰ ∆R 

+ α۴
۰

∆LGDP + α۵
۰

∆LCPI + α۶
۰

∆UN  +δ۱LNPl ۱ + δ۲LLP ۱ + δ۳R ۱ + δ۴LGDP ۱ 
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۸۶
های توضیحی، وجود رابطه بلندمدت بین  الزم است، در روش خود بازگشتی با وقفه

برای بررسی  Fمتغیرهای مدل تحت بررسی، مورد تأیید قرار گیرد. به منظور انجام آزمون 
)، فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه ۷رابطه بلندمدت میان متغیرها، بر اساس معادله (

:۰ بلندمدت، ۱ = ۲ = ۳ = ۴ = ۵ = ۶ =   در مقابل فرضیه 0
۱:	 ۱ ≠ ۰, ۲ ≠ ۰, ۳ ≠ ۰, ۴ ≠ ۰, ۵ ≠ ۰, ۶ ≠ گیرد.  مورد ارزیابی قرار می ،۰

محاسبه شده از حد باالی ارزش بحرانی(حد باالی  Fگیرد. حال اگر آماره  را در بر می I(۱) و  I(۰)کنند که تمام مجموعه متغیرهای )، باندی را معرفی می۲۰۰۱پسران و دیگران (
دارد و  بلندمدتباند معرفی شده) بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و داللت بر وجود رابطه 

توان رد کرد.  محاسبه شده، کوچکتر از حد پایینی باند باشد، فرضیه صفر را نمی F اگر آماره
و وابسته به این  یرقطعیغیج استنباط، محاسباتی بین دو باند واقع شود، نتا Fاگر هم، 

. وقتی وجود همگرایی یکسان اثبات شد، با انتخاب I(۱)هستند یا  I(۰)است که متغیرها 
شود، چرا که  مدل بلندمدت تخمین زده می AIC۲یا  SBC۱ وقفه مناسب از طرق معیار

  توان تحرکات مدل را به درستی تشخیص داد. فقط با انتخاب صحیح وقفه می

  و تحلیل نتایج برآورد مدل ۵
، Microfit افزار نرمبا استفاده از  در این بخش نتایج بدست آمده از تخمین مدل مورد نظر

  گیرد. بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می
با تعیین وقفه ، ، نتایج حاصل از برآورد مدل پویای مطالبات معوق۳براساس رابطه 

 ورده شده است.آ )۳(در جدول ، ۳بیزین –از طریق معیار شوارتز بهینه 
R۲( با توجه به نتایج، ضریب تعیین = ) حاکی از قدرت ۱۷۶٬۷۲۷۲( F) و آماره ۰٫۹۷

های تشخیصی نیز برقراری تمامی فروض  توضیح دهندگی باالی مدل دارد. نتایج آزمون
(عدم وجود خود همبستگی، نرمال بودن جمالت پسماند، وجود واریانس  کالسیک

  نماید. را برای مدل تأیید می انی و شکل تبعی صحیح)همس

                                                                                                                                
1 Schwarz Bayesian Criterion 
2 Akaike Information Criteron 

 زادی زیادی از دست نرود.آشود تا درجه  بیزین استفاده می-های کم، از معیار شوارتز  در نمونه ۳
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  ۵۸۷ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

  ۳جدول 
 ARDLنتایج تخمین الگوی پویای  

 ضرایب متغیر
LNPL(-1) )۰٬۰۰۰(۰٫۵۹ 

LLP )۰٫۰۵۹(۰٫۰۴- 
LGDP )۰٫۰۰۳(۰٫۳۷- 

LGDP(-1) )۰٫۰۰۹(۰٫۲۸ 
LGDP(-2) )۰٫۰۰۶(۰٫۳۱- 
LGDP(-3) )۰٫۰۰۱(۰٫۳۶ 

LCPI )۰٫۰۰۰(۲٫۹۴- 
LCPI(-1) )۰٫۰۰۰(۳٫۳۱ 

R )۰٫۰۰۳(۰٫۰۳- 
UN )۰٫۱۲۵(۰٫۰۲ 

R2 ۰٫۹۷ 
 F )۰٫۰۰۰(۱۷۶٫۷۲۷۲آماره 

 های تشخیصی آزمون
 ۵٫۹۵)۰٫۲۰( بستگی سریالی هم

 ۱٫۵۷)۰٫۴۵( نرمالیتی
 ۱٫۲۰)۰٫۲۷( ناهمسانی واریانس
 ۰٫۹۷)۰٫۳۲( فرم تبعی
های احتمال  اعداد داخل پرانتز ارزش اند. معرفی شده ۱متغیرها در جدول  .یادداشت
  های پژوهش یافتهمنبع: هستند. 

های  وقفه Fبلندمدت، آزمون  رابطه وجود از اطمینان برای پویا، معادله برآورد از پس
) مورد ارزیابی قرار گرفته ۷یک، دو، سه، چهار و پنج هر یک از متغیرهای تفاضلی رابطه (

) ۴٫۹( محاسباتی در وقفه اول Fاست. نتایج حاصل از این آزمون نشان داده است که آماره 
) باالتر از حد باالی ارزش بحرانی معرفی شده توسط پسران و ۵٫۶و همچنین وقفه پنجم (

  ) بوده، که بر وجود همگرایی یکسان بین متغیرهای مدل داللت دارد.۲٫۱۵-۳٫۳۴دیگران (
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۸۸
  ۴ جدول

  برای آزمون وجود همگرایی بین متغیرها F نتایج آزمون
 ۵ ۴ ۳  ۲  ۱ ها وقفه

 *F ۴٫۹*  ۲٫۵۵ ۲٫۲۲ ۱٫۰۹ ۵٫۶آماره 
  ۲٫۱۵ - ۳٫۳۴درصد:  ۹۵ یسطح بحران *

شده  یمعرف یارزش بحران یوقفه پنجم  باالتر از حد باال یندر وقفه اول و همچن یمحاسبات Fآماره  .یادداشت
  های پژوهش یافتهمنبع:  .باشد ی) م۲٫۱۵-۳٫۳۴( درصد ۹۵ یدر سطح بحران یگرانتوسط پسران و د

نتایج حاصل از  توان آن را برآورد نمود. پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می
 منفی و معنادار تأثیر. نتایج، شود میمالحظه  ۵برآورد الگوی بلندمدت در جدول شماره 

های خصوصی به تسهیالت کل سیستم بانکی (به عنوان  متغیر نسبت تسهیالت بانک
تم بانکی کشور) بر مطالبات سهای خصوصی در سی شاخصی برای نشان دادن سهم بانک

های خصوصی در  افزایش در سهم بانک درصد ۱ت. به طوری که معوق را نشان داده اس
تسهیالت سیستم بانکی، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت در سیستم بانکی به انداز 

کاهش خواهد یافت. این بیانگر این مطلب است که با افزایش سهم تسهیالت  درصد ۰٬۱۱
از کل تسهیالت سیستم های خصوصی در تسهیالت سیستم بانکی، نسبت کمتری  بانک

های  بانکی، معوق خواهد شد. به عبارتی، این نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر بانک
باشد. در واقع، به دلیل اینکه  خصوصی در مدیریت ریسک ناشی از معوق شدن تسهیالت می

 خود شناسایی نندک می سعی باشند، بنابراین های خصوصی به دنبال بازدهی باالتر می بانک
 و نندک  اعطا وام متری دارند،ک قصور احتمال هک مشتریانی به و داده مشتریان، افزایش از را
  معوق کمتری خواهند داشت. مطالبات نتیجه در

معنادار بوده و عالمت این درصد  ۹۵یا  ۹۰ ضرایب سایر متغیرها نیز در سطح اطمینان
است که افزایش تولید ضرایب مطابق انتظارات نظری است. نتایج بیانگر این حقیقت 

نسبت کمتری از تسهیالت سیستم بانکی معوق شود.  شود میموجب  ناخالص داخلی واقعی
واقعی (تحقق هر واحد رشد اقتصادی) موجب کاهش  GDPافزایش  درصد ۱به گونه ای که 

  .شود میدرصد  ۰٬۰۸نسبت مطالبات معوق از تسهیالت سیستم بانکی به میزان 
با افزایش نرخ بیکاری، نسبت  باشد، به طوری که ضریب نرخ بیکاری نیز مثبت می 

بیشتری از تسهیالت دریافتی از سیستم بانکی معوق خواهد شد. مقدار ضریب برآورد شده 
هر واحد افزایش نرخ بیکاری، نسبت مطالبات معوق از کل تسهیالت سیستم  دهد مینشان 

  .دهد میافزایش درصد  ۰٬۰۵بانکی را به میزان 
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  ۵۸۹ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

هم مثبت است. بدین معنی که بر طبق انتظار، با  کننده مصرفضریب شاخص قیمت 
 ۱ دهد میوجود تورم مطالبات معوق افزایش خواهد یافت. مقدار ضریب برآورد شده نشان 

، نسبت مطالبات معوق از کل تسهیالت سیستم کننده مصرفافزایش شاخص قیمت  درصد
  .دهد میدرصد افزایش  ۰٬۹بانکی را به میزان 

که با کاهش نرخ سود تسهیالت، سهم  دهد میضریب نرخ سود تسهیالت نشان 
یابد. از آنجایی که نرخ سود  مطالبات معوق از کل تسهیالت سیستم بانکی افزایش می

این وجوه را به  دهند تسهیالت کمتر از نرخ سود بازار است، تسهیالت گیرندگان ترجیح می
کنند تا از این راه منفعت کسب کنند. مقدار  پرداخت نکرده و به بازار واردازسیستم بانکی ب

هر واحد کاهش نرخ سود تسهیالت، نسبت مطالبات  دهد میضریب برآورد شده نشان 
  .دهد میدرصد افزایش  ۰٬۰۷تسهیالت سیستم بانکی را به میزان معوق از کل 

  ۵ جدول
  بلندمدتتخمین ضرایب 

 ضرایب ها متغیر
LLP )۰٬۰۶۱(۰٬۱۱- 

LGDP )۰٬۰۴۴(۰٬۰۸- 
LCPI )۰٬۰۰۰(۰٬۹۱ 

UN )۰٬۰۵۴(۰٬۰۵ 
R )۰٬۰۰۰(۰٬۰۷- 
  های پژوهش یافتهمنبع: . یادداشت

. این الگو نشان شود میپرداخته  )ECMدر ادامه به برآورد الگوی تصحیح خطا (
صورت انجام مدت، به سمت تعادل بلندمدت به چه  های کوتاه تعدیل عدم تعادل دهد می
 ECM(−۱). ضریب شود میمالحظه  ۶پذیرد. نتایج حاصل از برآورد این الگو در جدول  می

مطابق با مبانی نظری، منفی و قدر مطلق آن کمتر از واحد است. ضریب مذکور در مدل، 
 درصد از عدم تعادل ۴۰ در هر دوره حدود دهد میبرآورد شده و نشان  -۰٫۴معادل 
  شود. ی مدل، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میمدت متغیرها کوتاه
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۹۰
  ۶جدول 

  خطا از برآورد الگوی تصحیحنتایج حاصل  
 ضرایب ها متغیر

dLLP )۰٫۵۸(۰٫۰۴-  
dLGDP )۰٫۰۰۳(۰٫۳۷-  
DGDP1  )۰٫۶۲۱(۰٫۰۴-  

DLGDP2  )۰٫۰۰۱(۰٫۳۶-  
dLCPI  )۰٫۰۰۰(۲٫۱۷-  

dUN  )۰٫۱۲۵(۰٫۰۲  
dR  )۰٫۰۰۳(۰٫۰۳-  

ECM(-1)  )۰٫۰۰۰(۰٫۴۰-  
  های پژوهش یافتههستند. منبع:  های احتمال اعداد داخل پرانتز ارزش .یادداشت

با استفاده از آزمون ثبات معرفی شده توسط بروان،  پایداری ضرایب برآورد شده مدل نیز
گرفت. مانده عطفی است، مورد بررسی قرار  )، که مبتنی بر اجزاء باقی۱۹۷۵( دوربین و ایوانز
کننده ثبات  ، منعکس۲شکل در  CUSUMQ(۲(و  ۱)CUSUM(های ثبات  نتایج آزمون

های آزمون  مسیر حرکت آماره در ضرایب برآوردی در طول دوره مورد بررسی است، چرا که
  یک از باندهای طرفین را قطع نکرده است. واقع شده و هیچ ۳بین خطوط مستقیم

  
های بحرانی در سطح معناداری پنج درصد را  ستقیم فاصلههای م های ثبات. خط آزمون .۲شکل 

و نمودار سمت راست نتایج آزمون  CUSUMQدهند. نمودار سمت چپ نتایج آزمون  نمایش می
CUSUM های تحقیق منبع: یافتهدهند.  را نمایش می  

                                                                                                                                
1 Cumulative Sum of Recursive Residuals. 
2 Cumulative Sum of square of Recursive Residuals. 

  شده است. ارائه درصد ۵ یمعنادار سطح یبرا )۱۹۷۵( گرانید و براون توسط میمستق خطوط نیا معادالت ۳

٢٠
١۵
١٠

۵
٠

-۵
-١٠
-١۵
-٢٠ ١٣٩٠:۴ ١٣٩٢:۴١٣٨۵:۴١٣٨٠:۴ ١٣٨٣:٢ ١٣٨٨:٢

١۵

١٠

٠٫۵

٠٫٠

-٠٫۵ ١٣٩٠:۴ ١٣٩٢:۴١٣٨۵:۴١٣٨٠:۴ ١٣٨٣:٢ ١٣٨٨:٢
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  ۵۹۱ یرانبر مطالبات معوق در ا یدر نظام بانک یخصوص یها گسترش سهم بانک یرتاث 

 

  پیشنهادات بندی و ارائه جمع ۶
خصوصی بر مطالبات معوق، نسبت های  گسترش بانک تأثیردر این مطالعه به منظور بررسی 

مطالبات معوق به کل تسهیالت، به عنوان متغیر وابسته، بر شاخص گسترش سهم 
های خصوصی از  های خصوصی در سیستم بانکی (که با متغیر نسبت تسهیالت بانک بانک

های کالن  ای از شاخص کل تسهیالت سیستم بانکی تعریف شده است) و همچنین مجموعه
، ها قیمتگذار بر مطالبات معوق شامل: نرخ سود تسهیالت، سطح عمومی اقتصادی اثر

های سری  مورد برازش قرار گرفت. به منظور بررسی این رابطه، از داده GDPنرخ بیکاری و 
) ARDLهای گسترده ( و از مدل خود توضیحی با وقفه ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۰ زمانی فصلی دوره

استفاده شد و به ) ۲۰۰۱( سران و دیگرانپ ) و۱۹۹۵( معرفی شده توسط پسران و شین
مدت مدل، با استفاده از وقفه بهینه تعیین شده بر  تبیین روابط بلندمدت و تحرکات کوتاه

به منظور آزمون وجود رابطه  Fآزمون بیزین پرداخته شد. نتایج  –اساس معیار شوارتز 
بلندمدت، نشان داد که حداقل یک رابطه همجمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. بر 

و نرخ بیکاری  ها قیمتاساس نتایج حاصل از تخمین بلندمدت، متغیرهای سطح عمومی 
منفی بر مطالبات معوق سیستم  تأثیرواقعی و نرخ سود تسهیالت،  GDPمثبت و  تأثیر

همچنین ضریب نسبت  ارند که عالمت این ضرایب مطابق انتظارات نظری است.بانکی د
های خصوصی به کل تسهیالت، منفی است. این بدان معناست که با  تسهیالت بانک

، نسبت کمتری از تسهیالت های خصوصی به کل تسهیالت افزایش سهم تسهیالت بانک
صی به چرخه بانکداری ایران، های خصو و تشویق ورود هر چه بیشتر بانک کل معوق شده

 در مجموع باعث بهبود عملکرد این صنعت در رابطه با معوقات شده است.
 یرگذارتأث ها بانکدی نیز بر روی مطالبات معوق شایان ذکر است که شرایط کالن اقتصا

کند که برای کاهش مطالبات معوق  می تأکیدبوده و نتایج به دست آمده بر روی این نکته 
های پولی و مالی حائز اهمیت  گذاری ، ثبات در شرایط کالن اقتصادی و سیاستها بانک

  است.
با توجه به نتایج تحقیق که بیانگر کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی در صورت 

های خصوصی از کل تسهیالت  های خصوصی (نسبت تسهیالت بانک سهم بانکگسترش 
  :شود میهاد سیستم بانکی) در سیستم بانکی کشور است، پیشن

  سیستم بانکی کشور تقویت شود.فضای حمایتی الزم برای حضور بخش خصوصی در  
 بلکه  ،های دولتی نیست سازی تنها واگذاری سهام شرکت با عنایت به اینکه خصوصی

فضاسازی برای حضور و مشارکت مردم در پهنه اقتصاد است، دولت باید درکنار 
سازی  و انتقال آنها به صاحبان اصلی آن (مردم)، به آماده ها بانکواگذاری سهام 
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  ۱۳۹۴/ زمستان ۲۶سال هشتم/ شماره   ۵۹۲
ها به آنها  های افزایش نقش مردم و اعطای اختیارات و مسؤولیت فرهنگ و زمینه

سازی واقعی و انتقال مدیریت دولتی به مدیریت بخش  چراکه بدون خصوصی .بپردازد
  .ها عقیم خواهد ماند خصوصی، واگذاری بانک

  منابعفهرست 
بر مطالبات  یکالن اقتصاد یها اثر شاخص ی). بررس۱۳۸۹. (یز و نوربخش، ا یان،ه، زوار یدری،ح

  .۱۹۱-۲۲۰، صفحات ۸۹، تابستان ۴، شماره ۲، سال فصلنامه پول و اقتصادها،  معوق بانک
 ی(مورد کاو یبه بخش خصوص یپس از واگذار یدولت یها عملکرد بانک ی). بررس۱۳۸۶سروش، ا. (
  .۵۴-۷۳، صفحات ۶۵شماره  ،یمجله بورس اقتصاد)، یخارج یها بانک

 یانو ب یرانا یگسترش مطالبات معوق در نظام بانک یل). دال۱۳۹۰ع. ( ی،جالل ،ا ی،شعبان
-۱۸۱، ص ۴، سال شانزدهم، شماره و بودجه یزیر فصلنامه برنامهاصالح آن.  یبرا ییراهکارها

۱۵۵.  
در  یرانا یکردن صنعت بانکدار یدر رقابت یخصوص یها نقش بانک یابی). ارز۱۳۸۹ب. ( یری،ش

  .۶۱-۷۴، ۱۰۹، شماره دو فصلنامه برنامه و بودجه، ۱۳۸۰-۱۳۸۷دوره 
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