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بانک از ـنظري در خصوص نحوه ارتباط ترازنامه بنگاهتعاریفبراي آزمون این فرضیه از 
کاهش ید این نکته است که اوالًؤنتایج حاصله ماي استفاده شده است.نگاه و رویکرد ترازنامه

در پـی از رونـق   1387ي اخیر به ویژه از سـال  هاسالتقاضاي کل و ایجاد سیکل رکودي در 
، کاهش نرخ سـود واقعـی تسـهیالت و تعیـین نامناسـب      ویژه مسکنه بهاداراییافتادن بازار 

هـا را افـزایش داده  بنگـاه ریسک نکولهاي نسبی داخل و خارج به نفع واردات بیشتر،قیمت
مواجه نموده است.را با ریسک اعتباري و بروز مطالبات غیرجاريهابانکاً که مستقیم

هـاي  محل محـرك ازها بانکترین توصیه سیاستی حاصل از بررسی تزریق منابع به مهم
باشد و از آنجا که در شـرایط  هاي مالی میمالی دولت و تحریک تقاضاي کل از ناحیه سیاست

کید بـر  أکمترین اثر را در تحریک تقاضا خواهند داشت، تهاي انبساطی پولی رکودي سیاست
نیـز بـروز تـورم در ادوار بعـدي     ثباتی مـالی و اقتصـادي و  ضابطه پولی صرفاً به بیانبساط بی

از اقـدامات مهـم در   هـا بانـک و هـا بنگـاه خواهد انجامید. بازسازي و نوسازي سـاختار مـالی   
.باشدتم مالی اقتصاد میمدت است که نیازمند تجدید ساختار سیسمیان

تقاضـاي کـل، ادوار اقتصـادي، رویکـرد     ،هـا دارایـی حبـاب قیمـت   هاي کلیـدي: واژه
.هاي مالیمطالبات غیرجاري، محركریسک نکول،اي،ترازنامه

.JEL:G32, E32, E47, G12بندي طبقه
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مقدمه. 1
و ارتبـاط  شـود میسیاقتصاد کالن به طور کلی دو بخش عمده اقتصادي بررتعاریفدر 

و بخـش  1گیرد. این دو بخش شامل بخش واقعیتنگاتنگ و نزدیک آنها مورد ارزیابی قرار می
باشند که داراي اجزاي متفاوت و در عین حال به هم پیوسته هستند. بخش واقعـی می2مالی

دستمزد و وري، رشد، اشتغال، گذاري، بهرهاز دید کالن به موضوعات مربوط به تولید، سرمایه
گذاري و نیازهـاي بخـش   مالی سرمایهتأمینپردازد و در مقابل بخش مالی نحوه میها قیمت

بـه عبـارت دیگـر هـر آنچـه در      ؛داردربدرهابانکه یژوه واقعی را در حوزه بازارهاي مالی و ب
ـ ،یابدگذاري نمود میسرمایهـاندازبخش واقعی به عنوان شکاف پس ي بـه لحـاظ نهـاد   دبای

بخش خارجی اقتصاد توزیع گـردد. بنـابراین در سیسـتم اقتصـاد     ومیان خانوار، بنگاه، دولت
هـایی در بخـش   بایسـت قرینـه  یکنند ممصرف و یا تولید میهابنگاهکالن هر آنچه خانوار و 

در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی داشته باشند.،به شکل مازاد یا کسري،مالی
ز موضوعات اساسی در حـوزه اقتصـاد کـالن یعنـی نحـوه سـرایت       در این مقاله به یکی ا

در اثر وقـوع یـک شـوك و یـا     ،ي غیرمالی به بخش مالیهابنگاهتحوالت در وضعیت ترازنامه 
فرضیه اساسی مقاله آن است که رکود شود.پرداخته می3ايهاي متعدد از دید ترازنامهشوك

هـاي  ویژه مسکن) از یک سو و نیـز سیاسـت  هاي مالی (بهحاصل از تحوالت در بخش دارایی
هـا  هاي اخیر از سوي دیگر موجب وخیم شدن ترازنامه بنگاهتجاري و ارزي نامناسب در سال

اي به افـزایش مطالبـات غیرجـاري    و افزایش شدید ریسک نکول آنها شده و از کانال ترازنامه
ها ریشـه در  ري و معوق بانکها منجر شده است. بنابراین افزایش شدید مطالبات غیرجابانک

ي اخیر در حـوزه اقتصـاد   هاسالگرفته در تحوالت صورتهاي واقعی دارد.بحران بازار دارایی
اسـت کـه   مهمـی هـاي  به بعد در اقتصاد ایران نمایانگر واقعیـت 1385کالن به ویژه از سال 

ي شـدید  هـا انررا از بـروز بحـ  يتواند سیاستگذاران اقتصاددرك و تحلیل سیستمی آنها می
ي اخیر رخ داده یاري رساند.هاسالنظیر آنچه در اقتصاد غرب و در بسیاري از کشورها در 

کـاهش شـدید رشـد    اسـت، که در حوزه بخش واقعی اقتصاد رخ دادهیاز جمله تحوالت
باشـد و  مـی 1387درصد در سال 5/0به حدود 1386درصد در سال 5/6اقتصادي از حدود 

تـرین سـناریو رشـد اقتصـادي در سـال      بینانـه هاي صورت گرفته در خوشنیبیاساس پیشبر

1- Real Sector.
2- Financial Sector.
3- Balance Sheet Approach.
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این میزان کـاهش رشـد اقتصـادي بـه ویـژه در سـال       1.درصد خواهد شد5/1معادل 1388
مـالی غـرب بـه عنـوان     هاي جهـانی، بحـران  ناشی از عواملی چون خشکسالی، تحریم1387

سیاسـتی  أباشد کـه یـا منشـ   حوزه داخلی میهاي اقتصاد کالن درلفهؤعوامل برونزا و سایر م
هاي حاصل شده در بخش تقاضاي کـل اقتصـاد اسـت. جـدا از     داشته و یا ناشی از محدودیت

ي اخیـر شـده   هاسالاینکه چه عواملی موجب افت تقاضا یا کاهش رشد و افزایش بیکاري در 
ن در سـال  بـه بعـد و تشـدید آ   1385بروز سیکل جدیـد رکـودي از سـال    ،حاصل آن،است

باشد.می1388
تـرین ایـن   ، حوزه بخش مالی نیز دچار تحوالت شگرفی گردیده است. مهمدیگردر سوي

ي هـا بانـک ي سـنگین  هابدهیوجود ،تحوالت که در ترازنامه سیستم بانکی برجسته گردیده
از بخش غیردولتـی ٢هابانکتر وجود مطالبات غیرجاري دولتی به بانک مرکزي و از همه مهم

و شودگردد به شکل علمی و واقعی به آن پرداختهالی که در این مقاله سعی میؤباشد. سمی
توان ارتباط روشنی از ایـن دو رخـداد  ست که آیا میاین ا،پاسخ مناسبی براي آن ارائه گردد

شامل:
.هاي اقتصاديافت حجم واقعی فعالیت) 1
بـروز  أخش خصوصی برقرار نمود؟ منشـ از بهابانکشدن مطالبات غیرجاري برجسته) 2

باشد؟  میان این اتفاق دوطرفه مییاین رخداد چه بوده و آیا رابطه علّ
هـاي سیاسـتی   با درك صحیح از اوضاع اقتصادي کنونی توصـیه شودمیدر نهایت سعی 

مناسب براي خروج از بحران نسبی کنونی ارائه گردد.
اي و سـت. در بخـش نخسـت رویکـرد ترازنامـه     مقاله حاضر به این نحو ساماندهی شده ا

گیرد و به نحوه سـرایت یـک شـوك بـه شـکل تحـوالت در       مفاهیم آن مورد بررسی قرار می
شـود. در بخـش دیگـر مبـانی نظـري      ترازنامه یک حوزه به ترازنامه حوزه دیگر پرداخته مـی 

بـاتی مـالی   ثگیـري بـی  ثر بر احتمال نکول بنگاه فرضی نیز تحلیل و چرخـه شـکل  ؤعوامل م
بـه نتـایج برخـی از مطالعـات در ایـن      گـردد و ثباتی اقتصاد کالن ارائه مـی واقعی و نهایتاً بی

برخی عوامـل گیري و. بخش سوم مشخصاً رونق و رکود و عوامل شکلشودمیخصوص اشاره 
ضمن ارائه نتایج یک مدل اقتصاد کـالن  چهارم شود. در بخش میتحلیلآن در اقتصاد ایران 

بر اساس محاسبات نگارندگان مقالـه بـوده و   1388و 1387سال بینی رشد اقتصادي دربرآوردها و پیش-1
باشد.یبینی رسمی بانک مرکزي نمکننده پیشمنعکس

2- Non- Performing Loans (NPLs).
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در خصوص برآورد شکاف تولید و شکاف بیکاري در اقتصاد ایران، به نماگرهاي بـروز  1کوچک
ي منتخـب صـنعتی   هابنگاهشود. در این بخش ترازنامه ي اخیر پرداخته میهاسالرکود طی 

اقتصادي از وضعیت آنها مورد ـ هاي ارزیابی مالیفعال در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص
نحوه سـرایت  وشوداي تحلیل میترازنامهاز دیدهابانکرد. سپس عملکرد گیبررسی قرار می

در نهایـت پـس از   . گیـرد مورد عنایت ویژه قرار مـی هابانکترازنامه ها برشوك قیمت دارایی
هاي سیاستی خـاص بـراي حـل معضـل مطالبـات انباشـته       بندي مباحث، برخی توصیهجمع

نتایج بررسی و تجربه سایر کشورها ارائه خواهد شد.با استعانت از هابانکغیرجاري در 

مبانی نظري. 2
اي معرفی رویکرد ترازنامه. 2ـ1

هاي تمـام اجـزا   توان در سطح خرد و کالن به عنوان یک سیستم از ترازنامهاقتصاد را می
ر کـاال) د ـ (مـالی 2هاهاي سنتی از اقتصاد که در آن جریانو نهادهایش دید. برخالف تحلیل

گردد (نظیر تولید ساالنه، تـراز مـالی دولـت، تـراز     اي بررسی مییک دوره زمانی تعریف شده
از3هـایی اي، اقتصـاد را از دیـد انبـاره   گذاري)، یک تحلیل ترازنامـه حساب جاري و یا سرمایه

هـاي وام، موجـودي انبـار در    نظیر بدهی انباشته، ذخایر خارجی، معوقـه (هابدهیو هادارایی
نگرد. گرچـه هـر دو روش از ایـن جهـت کـه      در یک نقطه مشخص از زمان می)هاي دورهانت

تواند یک انباره را به جریان تبدیل کنـد و یـا یـک جریـان بـا      مقایسه ابتدا و انتهاي دوره می
مـرتبط و قابـل تبـدیل بـه     ،گـردد افزودن به انباره اول دوره به انباره پایان دوره تبـدیل مـی  

اما تحلیل اقتصادي از ایـن دو رویکـرد تقریبـاً متفـاوت و نیازمنـد رعایـت       باشندیکدیگر می
باشد.هاي خاصی میظرافت

هاي اصلی ترازنامه دولت (شامل بانک مرکزي)، بخش مالی هاي متداول در بخشترازنامه
شـود. در شـکل   و خانوار) را شـامل مـی  هابنگاهبخش غیرمالی (،)هابانکغیردولتی (مشخصاً 

و بانـک مرکـزي)، دولـت،    هابانکها را به ترازنامه سیستم بانکی ( توان ترازنامهتر میهگسترد
و خانوار) و ترازنامه بخـش خـارجی (مبـادالت    هابنگاهبخش غیردولتی یا خصوصی غیرمالی (

هـا داراي مطالبـاتی از و یـا    بندي نمود. این بخـش سیستم داخلی با خارج و بالعکس) تقسیم

1- Small- Scale Macroeconomic.

2- Flows.

3- Stocks.
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باشند. به عبارت دیگر مطالبات از یک حوزه خود را به شکل بدهی حوزه یک میبدهی به هر 
(مطالبـات  هاداراییدهد. شکل کلی یک ترازنامه شامل دیگر در سوي دیگر ترازنامه نشان می

باشد.  ها) می(تعهدات مالی به سایر بخشهابدهیها) و مالی از سایر بخش
هـا را  بخش2کند تا نحوه به هم تنیدني فراهم میاطالعات بسیار مفید1ترازنامه بخشی
نمایان سازد. از این دیدگاه یـک بحـران مـالی زمـانی     ،باشدها پنهان میکه در میان ترازنامه

ها با افت شدید در یک یـا چنـد بخـش مواجـه شـود. در      افتد که تقاضا براي داراییاتفاق می
و دولـت در بازپرداخـت بـدهی و عـدم ایفـاي      اي عدم توانایی بنگـاه، خـانوار  رویکرد ترازنامه

گردد.ها میها از جمله بانکبه سایر بخش3تعهدات به یکدیگر منجر به سرایت ریسک نکول
و نیز هابانکو بعضاً هاشرکتدلیل کمبود اطالعات الزم از ترازنامه ه بايترازنامهرویکرد

گران اقتصادي قـرار گرفتـه اسـت و    هاي خاص آن کمتر مورد اقبال تحلیلدلیل پیچیدگیه ب
ي تعادل عمومی به تحلیـل اقتصـاد در حـول    هامدلبیشتر اقتصاددانان تمایل دارند در قالب 

بپردازند. در هر حال چـه در قالـب تعـادل عمـومی و چـه در قالـب تحلیـل        4وضعیت باثبات
در سـطح  بحران مـالی در یـک بخـش را   توانمیترازنامه، موضوع اصلی آن است که چگونه

کالن تحلیل نمود و به طور سیستمی احتمال نکول و ریسک حاصـل از آن را میـان عـاملین    
ترین جـزء ایـن زنجیـره    ) بررسی نمود. در ادامه به مهمهابانک(خانوار، بنگاه، دولت و اقتصاد

پردازیم.بانک میـیعنی بنگاه

اي بنگاه از نکول و احتمال وقوع آن تحلیل ترازنامه.2ـ2
ریسـک نکـول یکـی از معیارهـاي اصـلی نااطمینـانی در خصـوص توانـایی بنگـاه بــراي          

توان یافت کـه  . در واقع معیار دقیقی نمیشودمیبازپرداخت بدهی و ایفاي تعهدات محسوب 
نکول نخواهنـد  ییهابنگاهیی نکول خواهند کرد و چه هابنگاهبه طور مشخص نشان دهد چه 

بر نکول بنگاه ما را به احتمال وقوع نکول منتهی مؤثرل عوامل داشت. در بهترین حالت تحلی
بر ریسک نکول بنگاه مؤثرشناسایی عوامل اوالًخواهد نمود. بنابراین هدف از ارائه این بخش

در مواجهه با ریسک باالي هابانکارائه معیاري براي ارزیابی ریسک و ثانیاً و احتمال بروز آن
.باشدمیهابنگاهنکول 

1- Sectoral Balance Sheets.
2- Consolidation.
3- Default Risk.
4- Steady State.
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نماینـد کـه ایـن    پرداخت مـی 1به طور کلی مبلغی مازاد بر نرخ بهره بدون نکولهابنگاه
) متناسـب بـا احتمـال نکـول ضـروري      هـا بانـک دهنـده ( براي جبران زیان وام،میزان شکاف

اي مـازاد  بایست نرخ بهرههمواره براي اعطاي تسهیالت میها،، بانک. به عبارت دیگرباشدمی
تعیین نماینـد و  هابنگاهدر سطح بدون نکول را متناسب با احتمال ریسک نکول بر نرخ بهره 

بپذیرند.بایست نرخ بهره باالتري رامی،یی که با ریسک نکول باالتري مواجه باشندهابنگاه
باشـد مـی درصد 2در سطوح نرمال و استاندارد، احتمال نکول یک بنگاه در سال در حد 

. براي باشدمیوسیع هابنگاهي ریسک بندرتبهحتمال نکول بر حسب عین حال دامنه ااما در
و بـراي  باشـد مـی هـزار در سـال   10در2احتمال نکـول  AAAي با رتبههابنگاهمثال براي 

. در باشـد مـی AAAبرابر بیشـتر از رتبـه   5هزار یعنی 10در 10این نرخ Aي رتبه هابنگاه
AAAبرابـر یـک بنگـاه رتبـه     200درصـد یعنـی   4ه ، نرخ نکول بCCCترین رتبه بدبینانه

یابد.افزایش می
دار و نسبتاً ) در وقوع نکول معموالً قابل مالحظه، معنیهابانکدهندگان (زیان متوجه وام

نرخ نکول براي تمام اقالم ،. بر اساس تعریفباشدمیبزرگ (بسته به جزئیات قرارداد و تعهد) 
. به عبارت دیگر باشدمیل نکول یک بدهی در آن بنگاه نمونه بدهی یک بنگاه شبیه به احتما

کنـد.  احتمال نکول بنگاه، احتمال نکول براي تمام اقالم بدهی یا تعهدات بنگاه را تعیین مـی 
اما زیان حاصل از وقوع نکول براي هر یک از طبقات بدهی و تعهدات بسته بـه ماهیـت آنهـا   

باشد.متغیرتواندمی) غیره(سهام، وثیقه و
قـرار  تـأثیر ها را تحت بانک2که احتمال نکول یک بنگاه مستقیماً ریسک اعتبارياز آنجا

گیرنـدگان در پرتفـوي   بنابراین توجه به درجه همبسـتگی میـان ریسـک نکـول وام    دهد،می
ها از اهمیت زیادي برخوردار است. بانک

دارد:سه عنصر اصلی براي مشخص کردن احتمال نکول یک بنگاه وجود 
هاي یک بنگاه اسـت. ایـن معیـار ارزش حـال     : ارزش بازاري داراییهاارزش دارایی

ي یک بنگـاه را بـا نـرخ    هاداراییتولید شده توسط3جریانات نقدي آتی بدون ریسک
گیـرد و اطالعـات   انـداز بنگـاه را انـدازه مـی    کند. این عنصر، چشممناسب، تنزیل می

.کندمیقتصاد ثبت مناسبی در مورد وضعیت بنگاه و ا

1- Default-Free Rate of Interest.
2- Credit Risk.
3- Future Free Cash Flows.
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ایـن معیـار ریسـک    اسـت. هـا دارایـی : ارزش نااطمینانی یا ریسـک  ریسک دارایی
ار تخمینـی  یـ ک معیـ ي یک بنگـاه  هاداراییصنعتی و تجاري یک بنگاه است. ارزش 

ي یـک بنگـاه   هـا دارایـی . در نتیجـه، ارزش  استنانی همراه یاست و بنابراین با نااطم
رایی بنگاه بررسی شود.م با ریسک داأهمواره باید تو

 کـه  یی: اندازه تعهدات قراردادي یک بنگـاه اسـت. از آنجـا   1بدهی به دارایینسبت
همیشه ارزش بازاري آنها است، ارزش دفتـري تعهـدات   هاداراییمعیار مناسب ارزش 

؛اسـت هـا داراییمعیار مناسبی براي نسبت بدهی به هادارایینسبت به ارزش بازاري 
بایست آن را بازپرداخت کند.مقداري است که یک بنگاه میزیرا این نسبت

در تعیین احتمال نکول یک بنگاه سه مرحله اساسی وجود دارد:
 دارایـی یـک   ثباتیبی: در این مرحله ارزش و آنثباتیبیتخمین ارزش دارایی و

.شودمیسهام و ارزش دفتري تعهدات تخمین زده ثباتیبیبنگاه از ارزش بازاري و 
عدمحاسبهعد: 2نکولبنکولب(DD) زده دارایی (تخمینثباتیبیاز ارزش دارایی و

.شودمیشده در مرحله اول) و ارزش دفتري تعهدات محاسبه 
نکـول و نـرخ نکـول بـراي     دامنه: احتمال نکول مستقیماً از محاسبه احتمال نکول

.شودمینکول تعیین دامنهسطح داده شده 
هـاي متفـاوت از حـال تـا     ري احتمال نکول یک بنگاه در زمانیگندازهشش متغیر براي ا

:شوددر نظر گرفته میHزمان 
ها.داراییارزش جاري ) 1
.Hدر زمان هاداراییتوزیع ارزش ) 2
.Hدر زمان هاداراییارزش ثباتی) بی3
) سطح نقطه نکول.4
انتظاري ارزش دارایی در طول زمان.نرخ رشد ) 5
.H،زمانطول ) 6

دارایی و سـطح نقطـه   ثباتیبیچهار متغیر اول شامل ارزش دارایی، توزیع دارایی آینده، 
در یک افق زمانی در سطح مـورد انتظـار   هادارایینکول متغیرهاي کلیدي هستند. اگر ارزش 

.رشد یابد احتمال رخ دادن نکول کم خواهد بود

1- Leverage.
2- Distance to Default.
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بنـابراین احتمـال   .کندمیبنگاه نکول ،دبه زیر نقطه نکول سقوط کنهاداراییارزش اگر
کـه متناسـب بـا    کنـد مـی به زیر نقطه نکول سقوط هادارایینکول، احتمالی است که ارزش 

) در زیر نقطه نکول در نمـودار  1احتمال انتظاري نکولمساحت قسمت سایه زده شده (ارزش
است.نشان داده شده 1

انتظاري نکول احتمالارزشـ1نمودار 

,modeling default risk,peter crosbie &jeff bohn.december,18مقاله  بع: من 2003

. چنانچـه مالحظـه   شـده اسـت  این نمودار، چند ناحیه بـه لحـاظ اهمیـت مشـخص     در
گردد محور عمودي نمودار ارزش بازاري دارایی بنگاه و محور افقـی زمـان (یـا طـول دوره     می

تري یا نقطه آغازین نوسـانات در ارزش دارایـی بنگـاه در    ارزش دف1. منطقه باشدمیزمانی) 
یـا  ثبـاتی بـی بـوده و شـامل   Hنحوه توزیع ارزش دارایی در زمان 2منطقه .باشدمیt0زمان 

1- Expected Default Frequency (EDF).
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) بـر  4(ناحیـه  ارزش انتظاري احتمال نکول در نقطه نکـول و)3انحراف معیار توزیع (ناحیه 
. رونـد افـزایش قیمـت    باشـد مـی نکـول  حسب سطح زیر منحنی توزیع نکول در سطح نقطه 

نمـایش داده شـده و چنانچـه مشـخص اسـت      5بازاري دارایی بنگاه با شیب مالیم در ناحیه 
بنـابراین  باشـد.  می) DD(عد نکولمبناي محاسبه ب،فاصله ارزش بازاري دارایی از نقطه نکول

) باالتر خواهد بود. EDF(هر چقدر نقطه نکول بنگاه باالتر باشد، احتمال انتظاري نکول بنگاه 
عد باالتر باشد، ب)که با نقطه نکول متناسب است(به عبارت دیگر اگر سطح ارزش دارایی پایه 

ثبـاتی ارزش دارایـی نیـز از دیگـر     تر و احتمال یک نکول باالتر خواهد رفـت. بـی  نکول کوتاه
معیـار قیمـت بـازاري    و یا انحرافثباتیبی. هرچه باشدمیکننده احتمال نکول عوامل تعیین

بیشتر باشد، سطح زیر منحنی با نقطه نکـول بیشـتر و احتمـال    Hوt0دارایی بنگاه بین نقطه 
نکول انتظاري بیشتر خواهد شد. از سوي دیگر روند افزایشـی قیمـت بـازاري دارایـی نیـز در      

احتمـال  است. چنانچه این روند نزولی و نزدیک به نقطه نکـول باشـد،   مؤثرعد نکول ین بیتع
هرچـه طـول   ؛اي برخوردار استنیز از اهمیت ویژهHیابد. طول دوره نکول بنگاه افزایش می

تر بوده و روند حاصله هموارتر است.دوره بیشتر باشد توزیع به شکل نرمال
دانستن احتمال تغییـرات ناسـازگار در ارتبـاط بـا ارزش دارایـی      گیري نکول،براي اندازه

ي تعیین دقیق احتمال نکول اساسی است. این تغییرات ممکـن اسـت از   نقطه نکول بنگاه برا
در حقیقت، تغییـر  ناشی شده باشد.هابنگاهتغییر در ارزش دارایی و یا تغییر در نسبت بدهی 

ها شدیداً همبسته هستند.  ها و تغییر در نسبت بدهی بنگاهدر ارزش دارایی
عد نکـول و  ک نکول، احتمال نکول، باز مجموع مباحث نظري ارائه شده در خصوص ریس

در تعیین هاو ارزش بدهیهاداراییکه قیمت شودمیانتظارات وقوع نکول این نتیجه حاصل 
به عبارت دیگـر  ؛نمایندنقش اساسی ایفا میها بانکبه هابنگاهعدم پرداخت بدهی و تعهدات 

ي نقـد  هـا دارایی، سهام و سایر هاداراییارزش ثباتیبی،مراقب باشندهابانکبایست آنچه می
هـا بنگاهو تناسب اعطاي تسهیالت با درجه ریسک و نسبت بدهی به دارایی هابنگاهو غیرنقد 

.  باشدمی
ي هـا داراییپیام اصلی این بخش آن است که در مواقع بروز کاهش قیمت سهام و قیمت 

ت از یریهش بـدهی بـا مـد   در پاسخ به تعدیل نسبت بدهی خـود سـعی در کـا   هابنگاهثابت، 
هـاي  شـوند، بـدهی  نمایند و در مواقعی که با کمبود نقـدینگی مواجـه مـی   نقدینگی خود می

مـدت بلنـد ي هـا بـدهی و به عبارت دیگر بـر  کنند میتأمینخود را از منابع دیگر مدتکوتاه
انباشـته  رفتن نقطـه نکـول   سه سال منجر به باالطیانباشته خود خواهند افزود. این فرآیند 
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چنانچه ارزش دارایـی در یـک دوره سـه    دهد،میبنگاه شده و احتمال نکول بنگاه را افزایش 
با نکول بزرگی مواجه خواهند شد.هابنگاهترسیم گردد، به احتمال زیاد هسال

بانک در ایجاد مطالبات غیرجاري در ایران طـی  ـاي بنگاهتحلیل ترازنامه. 3
ادوار اقتصادي   

هاي ادوار اقتصاديلیل تحوالت بخش واقعی و استخراج شاخصتح. 3ـ1
تـرین نماگرهـاي عملکـرد بخـش واقعـی در هـر       رشد اقتصادي، نرخ بیکاري و تورم مهم

شوند.اقتصادي قلمداد می

ـ نماگرهاي عملکرد بخش واقعی اقتصاد1جدول 
13801381138213831384138513861387نماگر

4/117/156/153/154/109/114/184/25نرخ تورم
*3/32/88/74/69/66/67/65/0رشد اقتصادي

2/145/125/116/105/112/116/105/10نرخ بیکاري
باشد.بینی نگارندگان میکامالً برآوردي و پیش1387رشد اقتصادي سال *

رااين افت قابل مالحظهتوابا نگاهی به تحوالت اخیر سه متغیر اصلی اقتصاد، گرچه می
چرخـه توان ي اخیر مشاهد نمود اما هرگز نمیهاسالهاي حقیقی اقتصاد در در حجم فعالیت

متغیـر یا ادوار رونق و رکود را به راحتـی تشـخیص داد. بـه عبـارت دیگـر هـر کـدام از سـه         
افـت یـا   توانند معیـار قضـاوت در خصـوص   الذکر به مجرد و یا در مقایسه با یکدیگر نمیفوق

.هاي اقتصادي باشندرونق فعالیت
بـراي مقایسـه رشـد    1نیاز به معیارهاي دیگري به عنوان معیارهـاي مبنـا  ،بر این اساس

باشد. این معیارها کـه  اقتصادي و بیکاري براي قضاوت در خصوص رونق یا رکود اقتصادي می
شـوند،  نـام بـرده مـی   3(نایرو)و نرخ بیکاري در سطح تورم غیرشتابنده2از آن به تولید بالقوه

مـدت بلنـد هندسی نقاطی هستند که در آن نرخ تورم با ثبات و اقتصاد در روند تعادلی مکان
از مقـادیر تعـادلی بـه    پایـدار خود بدون بروز شوك طرف عرضه قرار دارد. بنـابراین انحـراف  

1- Benchmark.
2- Potential Output.
3- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU).
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.باشدمیمفهوم ورود یا خروج به مرحله رونق یا رکودي 
تولیـد اقتصـاد   سـیکلی جزء 1،لفعل و تولید بالقوه موسوم به شکاف تولیدانحراف تولید با

به عبارت دیگر در صـورتی کـه   باشد؛میکه به نوسانات تقاضاي کل مرتبط شودمیمحسوب 
بیان نمود که تقاضـاي کـل منبسـط شـده و     توانمیتولید بالفعل بیشتر از تولید بالقوه باشد 

بالعکس کـاهش تولیـد بالفعـل    گردد.) فراهم میهاقیمتاب ش تورم (شتیبنابراین زمینه افزا
و آثـار کاهنـده بـر    شودمنجر میکاهش تقاضاي کلبهزیر تولید بالقوه (شکاف تولید منفی)

تورم خواهد داشت.
2از سوي دیگر انحراف نرخ بیکاري از سطح نرخ بیکاري تعادلی به مفهوم شکاف بیکـاري 

که منجر به فشار بر نیـروي کـار   باشدمییا کسري تقاضاي کل نیز انعکاس دیگري از مازاد و 
گـردد. در واقـع افـزایش نـرخ بیکـاري از      ساعات کاري و تعدیل نیروي انسانی مـی تغییرو یا 

کاهش تعداد یـا سـاعات کـار از    ،هاي اقتصادي، بیانگر کاهش حجم واقعی فعالیتنایروسطح
. به عبارت دیگر اگر باشدمینیاز است، دمورسطحی که جهت حفظ نرخ تورم در سطح ثابت

،) مثبت باشد، کاهش سطح تقاضا و چنانچه شکاف بیکاري منفی باشـد *u-uیکاري (بشکاف
افزایش سطح تقاضا براي نیروي کار در اقتصاد وجود خواهد داشت. بنابراین تقاضـاي نیـروي   

و بـالعکس شـکاف   شـود میواسطه کاهش سطح دستمزدها منجر به کاهش نرخ تورم ه کار ب
.باشدمینمودي از فشار هزینه و بنابراین شتاب تورمی ،بیکاري منفی

ح مدل و برآورد تجربییتصر.3ـ2
اسـت، مبـانی نظـري جدیـد از     مقاله توضیح داده شدهطور که در ضمیمه تکنیکی همان

پل و نیز ا3َتورم، بیکاري و رشد اقتصادي در قالب مدل گوردونمدتکوتاههاي ییتحلیل پویا
هـاي سیاسـتی بـه ویـژه در     باب جدیدي در الگوسازي اقتصاد کالن و نیز تحلیل4و جانسون

هاي پولی گشوده است. حوزه سیاست
هـاي قـوي   باشـد، داللـت  زي مـی نالگوي اقتصادي مذکور که مبتنـی بـر دیـدگاه نئـوکی    

و تولیـد) از  اقتصادي داشـته و سـازگاري میـان سـه متغیـر اصـلی اقتصـاد (تـورم، بیکـاري          
باشد.هاي اصلی آن میمزیت

1- Output Gap.
2- Unemployment Gap.
3- Gordon
4- Apel and Jnsson
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اساس مدل نظري ارائه شده توسط اپل و جانسون، دو دیدگاه مدل مثلثـی گـوردون و   بر
نیز قاعده یا رابطه اوکان در قالب یک الگوي ساختاري، پویا و همزمان دیده شده است. فرض 

بـه عنـوان رونـدهاي    که اجزاي بلندمـدت و تعـادلی تولیـد و بیکـاري     این استاساسی الگو 
مبنـاي ارزیـابی   ،شـوند سازگار با ثبات تورم تعریـف مـی  ،طبیعی که در آنها تعادل در اقتصاد

تواند در قالب انحـراف از  مدت بوده و بنابراین شتاب تورمی میانحراف واقعی اقتصاد در کوتاه
ستی ایـن  هاي طرف عرضه (هزینه) تبیین شود. داللت سیاروندهاي بلندمدت در غیاب شوك

بایست ابزارهاي سیاستی را متناسـب بـا   که جهت دستیابی به ثبات تورمی میاین استبیان
حداقل کردن فاصله و یا انحراف تولید از روند بلندمـدت و یـا بیکـاري بلندمـدت آن تعـدیل      

گـذاري رونـدهاي طبیعـی در بـروز     نمود. بر این اساس وظیفـه اصـلی سیاسـتگذاران هـدف    
اقتصاد پویا، فرض شده است که اقتصاد در بلندمـدت  تعابیرباشد. در میهاي اقتصاديشوك

همواره در مسیر تعادلی خود خواهد بود اما وظیفه سیاستگذاران حداقل کردن هزینه انحراف 
سازد.ثباتی تورم نمایان میمدت تولید و بیکاري است که خود را به شکل بیکوتاه

یداري و لختی تورم مبتنـی بـر رونـدهاي گذشـته     فرض اصلی دیگر در این الگو فرض پا
اساس یـک  داشته و بر1لختیاست. بدین مفهوم که تورم در مواجهه با شوك عرضه و تقاضا 

فرآیند تطبیقی و تدریجی تعدیل خواهد شد. لذا در بلندمدت تورم روي مقدار تعـادلی خـود   
ه و تقاضـا انحـراف از   درپـی عرضـ  هـاي پـی  واقع خواهد شد مگر اینکه در مواجهه بـا شـوك  
روندهاي بلندمدت تولید و بیکاري صورت گیرد.

باشـد، فـرض   هـاي کالسـیک در بلندمـدت مـی    فرض دیگر مدل که سـازگار بـا دیـدگاه   
در سـیکل رونـدهاي بلندمـدت از متغیرهـاي اثرگـذار بـر      بـودن همبسـته نابـودن و  مستقل

تقاضاي کل در بلندمـدت نیـز از   باشد. به عبارت دیگر فرض جداسازي عرضه و مدت میکوتاه
مـدت  هاي اقتصادي در کوتاهگردد. بر این اساس اثر سیاستاي مدل محسوب میپایهفروض

شود.مدت تولید دیده میصرفاً بر روي سیکل و یا جزء کوتاه
اسـاس  بلندمدت غیرقابل مشاهده بوده و بنـابراین بـر  ياز جمله فروض دیگر اینکه اجزا

هـاي خـاص   د. بـه لحـاظ ویژگـی   نباشـ شدن مـی یي قابل محاسبه و کمهاي هموارسازروش
سـازي و بـرآورد مـدل از    روش شـبیه 2حالـت غیرقابـل مشـاهده و  يهـاي داراي اجـزا  مدل

باشد.  هاي خاصی برخوردار میپیچیدگی

اینرسی.-1
2- State.
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باشـد: اول  به منظور تصریح مدل تجربی براي اقتصاد ایران ذکر دو نکته قابل اهمیت می
دل اپل و جانسون صرفاً شکاف بیکاري در معادله تورم وارد شده اما در این مقالـه  در ماینکه، 

به جاي شکاف بیکاري از شکاف تولید استفاده شده است. با توجه به رابطـه شـکاف تولیـد و    
،. دوم اینکـه کنـد مـی اساس رابطه اوکان این فرض خللی در مـدل ایجـاد ن  شکاف بیکاري بر

دهد استفاده گردیده است. این روش این امکان را می1فضاـحالتبراي برآورد مدل از روش 
که اجزاي غیرقابل مشاهده در مدل وارد شوند و همزمـان بـا اجـزاي قابـل مشـاهده بـرآورد       

بایست از فیلتر آماري براي بـرآورد اجـزاي غیرقابـل مشـاهده اسـتفاده      گردند. از آنجا که می
اسـتفاده شـده و مـدل مبتنـی بـر روش      2المننمود، در ایـن مـدل از روش هموارسـازي کـ    

5انتقـال اساس این روش جـزء بر4باشد.می3ايسازي روندهاي خطی تصادفی و منطقهمدل

) نـایرو در فیلتر کالمن، روندهاي تصادفی متغیرهاي غیرقابل مشاهده (تولید بالقوه وتصادفی
کند.را استخراج می

ت به شکل زیر تصریح شده است:لگویی که در این مقاله برآورد شده اسا
)1                      (       tt3t21t1 ZLoutgapLL  

)2                                                         (toutgapyy 

)3                                               (


  1t
y
tt ydy

)4                                                                 (ttt ugapuu  

)5                                                                (
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)6(    y
tt51t4t ILoutgapLoutgap  

)7                                        (    u
t1t71t6t outgapLugapLugap  

)8                                        (t
y

1t
y
t udd  

)9                                                              (t
u

1t
u
t dd  

د ناخـالص  تولیـ تولیـد حقیقـی (لگـاریتم    y)، هـا قیمتتورم (تغییر در لگاریتم πکه در آن 
نـرخ بیکـاري در سـطح    uنـرخ بیکـاري،  GDP(،uتولید بالقوه (روند بلندمدت y،داخلی

1- State -Space.
2- Kalman Filter.
3- Local Liner Trend (LLT).

استفاده شده است.Eviews6افزار براي انجام محاسبات و برآورد مدل از نرم-4
5- Drift.
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بردار متغیرهاي طرف هزینه که در این مدل شـامل تغییـرات در   Zt(نایرو)، تورم غیرشتابنده
هـاي پـولی و نیـز    سیاستی شامل سیاستبردار متغیرهاي Ltباشد،قیمت حقیقی واردات می

و udتغیرهـاي م1.سـت هاداراییویژه سیکل قیمت ه ي اثرگذار بر سیکل اقتصادي بمتغیرها
ydباشـند.  تصادفی به ترتیب براي روند بلندمدت بیکاري و تولیـد بـالقوه مـی   انتقالاجزاي

بـا درجـه   (L)اساس تعریف تـابعی از پـارامتر وقفـه    توابع وقفه بوده و برLi)(پارامترهاي
شود:براي وقفه درجه اول به شکل زیر تعریف میyL)(باشند. به عبارت دیگر متفاوت می

)10(1ttt yyy)L( 

کـه بـراي اسـتخراج ضـریب تکـاثر      باشدمی)1(ضریب بلندمدت اثرگذاري متناسب با
به ترتیب شکاف تولید و شـکاف  »ugap«و» outgap«شود. متغیرهاي بلندمدت استفاده می

. رابطـه معکـوس دارنـد   بـا یکـدیگر  )7اساس قاعـده اوکـان (رابطـه    باشند که بربیکاري می
باشند.سیستم میدراخاللياجزاηو yε،uε ،μپارامترهاي 

به منظور برآورد مدل تصریح شده نظر به اینکه برخی اجزاي غیرقابل مشـاهده در قالـب   
الجرم مدل بـه شـکل تصـریح دینامیـک در     ،ارندمدل وجود داینمدل اجزاي ساختاري در

به شکل کلی زیر تبدیل گردیده است:حالت ـ فضاهايقالب مدل

)11(
tttt

1t1tt1t

WDHCXY

VBZAXX



 

ــه در آن  ــاهده و  Xک ــل مش ــاي غیرقاب ــردار متغیره ــردyب ــاارب ــل ممتغیره ــاهده ي قاب ش
ــی ــدم ــاي باش Z. برداره , H ــردار ــاب ــوده و متغیره ــزا ب ــاًي برون ــاهده  تمام ــل مش قاب

A. پارامترهايباشندمی ,B , C , D    مـاتریس ضـرایب متغیرهـا وV , W   بردارهـاي اجـزاي
و رابطـه دوم بـه سیسـتم معـادالت     2معـادالت حالـت  رابطه اول به سیسـتم  باشند.میخطا 

هاي اجزاي سـیکل پرداختـه شـده    در مدل اپل و جانسون این جزء دیده نشده و بنابراین صرفاً به پویایی-1
کنـد و صـرفاً بـه مقاصـد سیاسـتگذاري      ردن و یا حذف این جزء خللی در نتـایج وارد نمـی  است. وارد ک

هاي سیکل تولید و بیکاري لحاظ نمود.توان اجزاي ابزارهاي سیاستی را در تحلیل پویاییمی
2- State Equations.
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د که در آنها:باشنموسوم می1مشاهده

)12(0)W,V(E '
t 













 


else0

tR
)W,W(E '

t











 


else0

tQ
)V,V(E '

t

حـداکثر  بـرآورد صفر بوده و از روشV,Wبه عبارت دیگر ماتریس کوواریانس بردارهاي 
براي برآورد مدل استفاده شده است.2راستنمایی

باشد.برآورد مدل به قرار زیر مینتایج حاصل از
ـ نتایج برآورد مدل2دول ج

متغیرها تورم ضرایب آماره آزمون
(t-1)  6/0 - 75/7 -
(t-2)  0 21/4 -

Ygap(t-1)  14/0 78/9
pm t  21/0 7/14

شکاف بیکاري
Ygap(t-2)  38/2 - 24/7 -

شکاف تولید
Ygap(t-1)  097/0 43/8
Ygap(t-2)  615/0- 86/8 -

Rph_cyc t 1 13/0 5/1
m-(t-1)  60/0 8/4

متغیرهاي حالت

متغیرهاي غیرقابل 
مشاهده

نایرو 02/12 28
تولید بالقوه 74/11 82

رشد روندي
تولید بالقوه 011/0 36

نایرو 029/0 2/3
 هاواریانس

هاواریانس  4/7 - 60-
y 7/4 - 4/23 -
u 19/1 63/5

1- Observation Equaitions.
2- Maximum Likelihood Estimation (MLE).
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**ها نظیر سایر متغیر ,,, yudd yuانـد. هـدف از   اساس فیلتر کالمن برآورد گردیـده بر
هاي نقدینگی در ایجاد سـیکل  و محدودیتهاداراییتحلیل آثار تحول در قیمت ،برآورد مدل

م رونق و رکود اقتصادي و از آنجا بر میزان سوددهی متناظر با انتظارات تورمی (تغییر در تـور 
اساس تعریف شده و برلختیاساس نتایج حاصله تورم با دو دوره باشد. برانتظاري) بنگاه می

1)1(1تعریف  بـوده و تـورم در   یـک به این مفهوم کـه ضـریب بلندمـدت تـورم     باشدمی
)(بلندمدت در سطح تعادلی خود *

1 πππ  ttولیـد  ضریب اثرگذاري شکاف ت.قرار دارد
حاصـل شـده   14/0(به عنوان فشار تقاضا) با یک وقفه بر روي تورم اثرگـذار بـوده و ضـریب    

دهد که یک درصد افزایش در تولید نسبت به تولید بالقوه در روند بلندمدت است و نشان می
دهد.افزایش میواحد درصد14/0آن تورم را به میزان حدود 

همواره تورم از روند بلندمدت و ،ولید مثبت باشدنکته مهم اینکه در مواقعی که شکاف ت
گردد اما مثبت و کاهنده بودن شکاف تولیـد کـه حرکـت بـه سـمت      تعادلی خود منحرف می

شـد. از نظـر سـیکل    تورم خواهـد مثبتمنجر به تغییرات کاهنده و ،دهدتعادل را نشان می
ـ   وده کـه تـورم منفـی را بـه     اقتصادي، شکاف تولید منفی و پایدار به مفهوم رکود اقتصـادي ب

دنبال خواهد داشت. بنابراین مدل هم به لحاظ سطح و هم به لحاظ تغییرات تورم بـه مثبـت   
باشـد. جـزء سـوم    و یا منفی بودن شکاف تولید و یا کاهنده و فزاینده بودن آن حسـاس مـی  

هزینـه  این جزء کـه از آن بـه فشـار   .باشدتغییرات در قیمت حقیقی واردات می،معادله تورم
باشد. اثر فشـار هزینـه   دهنده اهمیت ثبات نرخ ارز و آثار آن بر تورم مینشان،گرددتعبیر می
باشد.واحد درصد به ازاي هر یک واحد درصد افزایش در تورم وارداتی می21/0بر تورم 

و نیـز  مطالبات غیرجـاري ترین نتیجه حاصل از برآورد مدل که در تبیین علل بروزمهم
باشد. نتـایج  برآورد شکاف تولید و شکاف بیکاري میشود،استفاده میهابنگاهترازنامه بحران

ست که رونق یا کسادي بازار مسکن (افزایش یـا کـاهش سـیکل قیمـت     احاصله حاکی از آن
و اسـت مربع مسکن در شهر تهران) اثر همسو بر سیکل کل اقتصـاد داشـته  حقیقی یک متر
به عبارت دیگر هر یک درصد افت قیمـت حقیقـی مسـکن از    ؛باشدمی13/0اثر آن به میزان 

دهـد.  درصد تولید حقیقی را نسبت به روند بلندمدت آن کاهش مـی 13/0روند بلندمدت آن 
نقـش بسـزایی در افـت یـا     1387دهد که افت قیمـت مسـکن در سـال    این نتیجه نشان می

کاهش شکاف تولید ایفا نموده است. 
یج حاصله کاهش رشد حقیقی پول (به نوعی کاهش رشد تقاضـاي  اساس نتاهمچنین بر
به نحـوي کـه بـه ازاي هـر     ،تواند اثر کاهنده بر سیکل اقتصادي داشته باشدحقیقی پول) می
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یک درصد افزایش (یا کاهش) در رشد نقدینگی حقیقی، سیکل تولید حقیقی (شکاف تولیـد)  
اي دهد که بخش عمـده ین نتیجه نشان مییابد. ادرصد افزایش (یا کاهش) می6/0به میزان 

هاي پولی در ایجـاد  پولی بوده و به نقش سیاستأداراي منشایران از نوسانات ادواري اقتصاد 
بانـک مرکـزي   1387نماید. به منظور ایجاد نظم در بازار پولی در سـال  کید میأثبات تولید ت

در پی این اقـدام  ،چک نمودها ایرانبآنهاهاي بانکی و جایگزینی پولآوري چکاقدام به جمع
محـل انتشـار   درصد قابل توجهی از رشد پول کنترل گردیـد و عمـالً مـازاد تقاضـایی کـه از     

جـذب گردیـد.   ،ي اخیر به اقتصاد تحمیل شـده بـود  هاسالهاي بانکی درپولچکضابطهبی
این عامل نقش مهمی در کاهش شکاف تولید داشته است.

گیري قیمت نفت و تزریـق حجـم   با اوج1380اخیر به ویژه از سال يهاسالدردر واقع 
قابل مالحظه درآمدهاي نفتی به اقتصاد داخل مازاد بر نیازهاي بلندمدت، روند تولید بالفعـل  

نـرخ  ینـد متنـاظراً  آاز تولید بالقوه فاصله گرفت و شکاف تولید مثبت را ایجـاد نمـود. ایـن فر   
متمایـل نمـود و شـکاف بیکـاري منفـی حاصـل       نـایرو از سطحتر بیکاري را به سطوح پایین

ي اخیر و نیز برخـی تحـوالت   هاسالبه بعد در پی فشارهاي تورمی 1385گردید. اما از سال 
جهـت برگردانـدن اقتصـاد بـه وضـعیت باثبـات همـراه بـا         سیاستی (به ویژه در حوزه پولی) 

(به ویژه مسکن) در سال ها داراییسو و توقف رونق قیمتهاي جهانی از یکگیري تحریماوج
، روند نزولی شکاف تولید به مرز رکود اقتصادي کاهش یافت. متناظراً نرخ بیکاري نیـز  1387

باشـد.  مـی نـایرو روند صعودي را طی نمود و در حال بازگشت به سطحبه بعد1385از سال 
در اقتصـاد  ،تولید استوري کل عواملنکته مهم اینکه رشد تولید بالقوه که حاصل رشد بهره

بـاال بـوده و ضـرورت    در اقتصاد ایران نسبتاًنایروباشد و از سوي دیگرایران بطئی و کند می
تعدیل دستمزدها و ،اجتماعیتأمینپرداختن به اصالحات ساختاري به ویژه در قوانین بیمه، 

دهد.ایجاد انعطاف در قانون کار را نشان می
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ـ شکاف تولید2نمودار 

ـ شکاف بیکاري3نمودار 

ایـن  باشـد بایست به آن پاسخ مناسب داد و موضوع اصلی ایـن مقالـه مـی   سؤالی که می
ي غیرمـالی را وخـیم نمـوده    هـا بنگـاه وضعیت مالی و ترازنامه ي کل،آیا افت تقاضااست که

ه مـ زناداري بـر ترا ي غیرمـالی آثـار معنـی   هـا بنگـاه است؟  در این صورت آیا تخریب ترازنامه 
دلیل کمبـود اطالعـات   ه هاي فوق بسفانه براي اثبات فرضیهأداشته است؟ متهاي مالیبنگاه

ـ   هابانکو هابنگاهي مربوط به ترازنامه متغیرهاسري زمانی از  ی دقیـق از  امکـان ارزیـابی کم
ات اطالعـ اسـتفاده از باگردد. براي این منظور در ادامه سعی میباشدمیفرآیند فوق مقدور ن
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ي صـنعتی منتخـب و فعـال در بـورس اوراق بهـادار و نیـز       هـا بنگاهاي برخی محدود ترازنامه
اي افـت  اطالعات ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی و با استعانت از مبانی نظـري، ارتبـاط ترازنامـه   

در ایجـاد  هـا بانـک ي غیرمـالی بـر   هـا بنگـاه هاي اقتصادي در اقتصاد کالن از ناحیـه  فعالیت
غیرجاري به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرد.مطالبات

ي اخیر هاسالطی هاداراییروند تحوالت قیمت .4
ــور    ــی در کش ــدهاي نفت ــت و درآم ــت نف ــزایش قیم ــرفی و  اف ــارج (مص ــال مخ از کان

و چـون در  گـردد گذاري) و صـادرات منجـر بـه افـزایش تقاضـا و شـکاف تولیـد مـی        سرمایه
، لذا مـازاد تقاضـاي ایجـاد    باشدمیاقتصاد (تولید) میسر نالعمل طرف عرضهعکسمدتکوتاه
نتیجه تعادل  اولیـه  یابد و درمینموددر جامعه هاقیمتافزایش سطح عمومی به شکلشده

ي نسـبی در بخـش کاالهـاي    هـا قیمـت خـورد. تغییـر   ي نسبی در اقتصاد به هم میهاقیمت
ردات شدیدتر خواهد بود. نتیجه ایـن امـر   غیرقابل مبادله به دلیل عدم پاسخگویی از جانب وا

روند تغییرات قیمت اسـمی و  4. نمودار باشدمیجهش قیمتی کاالهایی نظیر مسکن و زمین 
دهد:واقعی یک مترمربع مسکن در شهر تهران را نشان می

ـ روند تغییرات قیمت اسمی و واقعی یک مترمربع مسکن در شهر تهران4نمودار 
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در پی تزریق منـابع مـالی   1384گردد، شتاب قیمت مسکن از سال چنانچه مالحظه می
بـه اوج  1387حاصل از نفت به اقتصاد و افزایش تقاضاي کل افزایش یافته و در اوایـل سـال   

هاي خرید مسکن و اعمـال محـدودیت   خود رسیده است. اقدامات تثبیتی دولت در توقف وام
یمتی مسکن کاست، ولی تداوم این اقـدامات  بازي و شتاب قدر معامالت ثبتی مسکن از سفته

به رکود شدید این بازار و همچنـین کـل اقتصـاد منتهـی گردیـد. در تحلیـل       1388در سال 
هـا  اي افزایش دارایـی ارتباط سیکل قیمت مسکن و عوامل تقاضا به نقش ثروت و آثار ترازنامه

بایست اشاره شود.     می
بر قیمـت مسـکن و مصـرف بخـش خصوصـی اسـت.       گذارتأثیردرآمد انتظاري از عوامل 

آینده خواهـد شـد. تحـت    افزایش درآمد احتمالی منجر به افزایش مخارج مصرفی در حال و
هـم بـراي مسـکن افـزایش     این شرایط تقاضاي خانوارها هم براي کاالها و خدمات مصرفی و

رود بـا افـزایش   ار میانتظ،با لحاظ مسکن به عنوان یکی از اجزاي اصلی ثروت خانوار.یابدمی
مخارج مصرفی خانوارها افزایش یابد.،قیمت مسکن

بـا  افـزایش یافتـه و  هـا بنگاهي ثابت در ترازنامه هاداراییبا افزایش قیمت مسکن، ارزش 
بـا ایـن تفسـیر   .یابـد میریسک بودن وثیقه مسکن، قدرت استقراض آنها افزایش توجه به کم

هاي قیمتـی  قیمت مسکن هم جهت است. ترکیدن حبابي کل اقتصاد وگذارسرمایهحرکت 
از دو ناحیه قابل بحث است:هادارایی

با مشکالت کاهش تقاضـا، عـدم فـروش و کـاهش     ، واحدهاي تولیدياز یک طرفـ 
گردند.مواجه میها بدهیتولید و همچنین کمبود نقدینگی و در نتیجه نکول 

دلیل کاهش ه اند، بي کردهگذارایهسرمفعاالن اقتصادي که در مسکن و مستغالت ـ 
ي خـود را ندارنـد و بنـابراین کلیـه     هـا داراییسطح فروش و سود، توانایی فروش 

شوند.صنایع درگیر با مسکن نیز با مشکل نکول مواجه می
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ـ روند رشد ارزش یک مترمربع قیمت مسکن در تهران5نمودار 

GDPـ ارزش جاري بازار به 6نمودار 
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هاي فعالیت بورس اوراق بهادار تهران حـاکی از تـداوم وضـعیت رکـودي     خصشابررسی
کاهش 1386درصد نسبت به سال 8/2است. ارزش بازار سهام معادل 1387بورس در سال 

هاي مالی و صـنعت بـه ترتیـب    درصد و شاخص21دهد. شاخص کل قیمت بورس نشان می
و هـا بنگاهمالی تأمینهنده کاهش توان داین امر نشاندرصد کاهش یافته است.5/22و 6/1

هاي تولیدي در بازار سرمایه و تضعیف توان تولید در کشور است.فعالیت
مقایسه سطح نرخ سود تسـهیالت بـا نـرخ    کارآیی بازار مالی،ترین نماگرهاي یکی از مهم

کاهش نرخ سود اسـمی تسـهیالت بـانکی باعـث شـده تـا نـرخ سـود واقعـی          .باشدمیتورم 
هاي بانکی منفی باشد. نرخ بهره واقعی منفی از یالت و به تبع آن نرخ سود واقعی سپردهتسه

گـذاري  آید. سرکوب مالی نه تنها به افزایش سـرمایه مصادیق اصلی سرکوب مالی به شمار می
بـه کـاهش مخـارج    هـا بانـک کنـد، بلکـه از طریـق کـاهش منـابع قابـل قـرض        کمک نمـی 

از نمودهـاي عینـی تعیـین نامناسـب نـرخ      ،شـود مـی منجـر  گذاري و رشد اقتصاديسرمایه
ـ هـا بانکسود بانکی عدم توازن مالی  ویـژه افـزایش مطالبـات معـوق و سررسـید گذشـته       ه ب

.باشدمی

ـ نرخ بهره اسمی7نمودار 
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ـ نرخ بهره واقعی8نمودار

طی دو سال اخیرهابنگاهتحوالت در ترازنامه .5
ي صـنعتی کـه اوالً  هاشرکتاز هایی، مجموعههابنگاهازنامه به منظور بررسی تحوالت تر

اي از صـنایع بـزرگ را بـه    سهم قابـل مالحظـه  در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده و ثانیاً
ــاص  ــود اختص ــیخ ــد. م ــاب گردی ــد، انتخ ــی دهن ــاخص بررس ــی ش ــرد تجمیع ــايعملک ه

که میزان دهدمینشان وراق بهادار در تاالر بورس احاضرترفعالشرکت 22اقتصاديـمالی
د. شـ درصـد کـاهش مواجـه    9/9بـا ، نسبت به سال قبـل 1387در سال هاشرکتسود این 

نسـبت بـه سـال قبـل بـه      1387ي مـورد نظـر در سـال    هـا شـرکت همچنین ارزش فروش 
کـاالي سـاخته   «ارزش موجـودي  درصد کاهش داشـته اسـت. بررسـی   4/4ي ثابت هاقیمت
کـه  بـه طـوري  ،ي مورد مطالعه از کمبود تقاضا در بـازار حکایـت دارد  هاگاهبندر اکثر »شده

3/61و 1/93واقعی به ترتیب با افزایشهاي اسمی وبه قیمت1387شاخص مزبور در سال 
کنار کاهش ارزش فـروش واقعـی، تحـت    مواجه شده است. در 1386درصدي نسبت به سال 
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درصدي سود واقعی) شاخص نسـبت  7/24کاهش ي مورد مطالعه (هابنگاهکاهش سود تأثیر
درصـد در  6/16بـه  1386درصد در سـال  1/21ي مورد مطالعه از هابنگاه»سود به فروش«

واحد درصدي است.5/4کننده کاهش تقلیل یافته است که منعکس1387سال 

شرکت منتخب22ـ خالصه عملکرد مالی و اقتصادي 3جدول 

(میلیارد ریال ـ درصد)

درصد تغییر سالهاشاخص
(اسمی)

درصد تغییر 
(قیمت واقعی)

138313841385138613871386138713861387سال

-1037721214801502121815222077828/205/147/44/4فروش

-1/177/24-20542233551839338374345902/359/9سود

کــــــــل 
ــودي  موج
ــواد و  مـــ

کاال

4/281521/290535/321252/349419/479548/82/377/5-7/14

7/4--4/111106/106055/118274/126914/144773/71/140/7مواد اولیه

ــاالي در  ک
جریـــــان 

ساخت

9/16953/28662/41252/48352/62232/177/286/15/7
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شرکت منتخب22ـ خالصه عملکرد مالی و اقتصادي 3جدول ادامه 
(میلیارد ریال ـ درصد)

درصد تغییر سالهاشاخص
(اسمی)

درصد تغییر 
(قیمت واقعی)

ــاالي  کـــ
ــاخته  ســ

شده

2/31743/50634/53139/49068/94486/7-6/920/20-


9/60

ــه   ــود ب س
فروش

8/192/199/181/216/16--

ــبت  نســـ
مواد اولیـه  

به ستانده

4/104/86/78/67/6----

ــبت  نســـ
ــاالي  کـــ
ــاخته  ســ
ــه   ــده ب ش

ستانده

344/36/23/4----

دوره 
ــول  وصـــ

1مطالبــات

(روز)

3346482547

ــبت  نســـ
ــدهی  بـــ

(درصد)

4/685/606/637/589/61

ــازده  بــــ
هــا دارایــی
(درصد)

5/184/151/143/161/13

ــازده  بــــ
ــرمایه  ســ

(درصد)

0/769/426/364/396/30

باشد.غیرجاري مربوط به بلندمدت میمدت و ـ مانده تسهیالت دریافتی جاري مربوط به کوتاه1

و نیز ریسک نکول آنهـا  هابنگاهاي وضعیت ترازنامهتواندمیهایی که ترین شاخصاز مهم
ي اخیـر  هـا سـال . رونـد  باشـد مـی را نشان دهد، نسبت بدهی و طول دوره وصـول مطالبـات   

عمدتاًهابنگاه1386که به استثناي سال دهدمیبه بعد نشان 1383ي فوق از سال متغیرها
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روز 47طور متوسط ه ب1387به نحوي که در سال ؛اندبا مشکل وصول مطالبات مواجه بوده
کشید تا اسناد دریافتی حاصل از فروش خود را وصول نمایند. ایـن نسـبت در سـال    طول می

مـالی از طریـق   تـأمین همچنین نسبت بدهی که میـزان  .روز بود25طور متوسط ه ب1386
بـاال بـودن   .باشدمی1387حاکی از افزایش این نسبت در سال دهد،میبدهی را نشان ایجاد

.دهدمیاین نسبت ریسک نکول بنگاه را افزایش

هابنگاهو ارتباط آن با ترازنامه هامطالبات غیرجاري بانکنگاهی به روند.6
رائـه گردیـد.   براي نخستین بار یک تعریف مدون از مطالبـات غیرجـاري ا  1386در سال 

مطالبات سررسید گذشـته و  ،اندماه پرداخت نگردیده6الی 2یی که هابدهیبنابراین تعریف 
شـوند، همچنـین   ماه از سررسید آنها گذشته باشد، معوق نامیده مـی 18الی 6مطالباتی که  
الوصـول  مطالبات مشـکوك گروهماه بیشتر از سررسید آنها گذشته باشد در 18مطالباتی که 

گردند. مطابق تعریف مذکور، مجموع سه مطالبات سررسید گذشـته، معـوق و   بندي میطبقه
بررسـی رونـد مطالبـات    1دهـد. مـی ل یشـک ترا هـا بانکالوصول، مطالبات غیرجاري مشکوك

اعتباري به تسهیالت اعطایی به بخـش غیردولتـی در تقابـل بـا     مؤسساتو هابانکغیرجاري 
:شودمیکه این فرآیند از سه عامل ناشی دهدمیهران نشان روند ارزش یک مترمربع در ت

قیمت مسکن اخـتالف بـین مجمـوع نـرخ بهـره و جریمـه       گیرياوج، با1385از سال ـ 
ایـن شـکاف تمایـل    افـزایش  تسهیالت پرداختی با نرخ بازدهی مسکن افـزایش یافـت.  

حتـی  زیرادهد؛میکاهش را یشانهابدهیبراي بازپرداخت کنندگان تسهیالتدریافت
ــرخ ســود وام  ــمجمــوع جریمــه و ن ــا از ب ــودازدهیه ــر ب ه و بســیاري از مســکن کمت

هایشـان، در دریافـت تسـهیالت    گیرندگان به گمان اینکه پس از بازپرداخـت بـدهی  وام
زنند. البته اثبـات ایـن   از ایفاي تعهدات خود سرباز می،شوندجدید با مشکل مواجه می
یسه نرخ بازدهی رو به تزاید مسکن و نرخ سـود رو بـه تنـازل    مدعا آسان نیست اما مقا

تسهیالت عمالً انگیزه کمتري در بازپرداخت تعهدات دارندگان بـدهی ایجـاد نمـوده و    
هـاي رونـق قیمـت مسـکن گردیـده      ها در سالبانکمطالبات غیرجاريموجب افزایش

است.

۱۳۸۶تا قبل-۱
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و هـا بانـک مسـافرتی  هـاي آوري چـک نظارتی بانک مرکزي در جمـع ـاقدام سیاستیـ 
گیرندگان قبلی را کاهش داد و وامهابانکتوان خلق پول چک عمالًتبدیل آنها به ایران

بـه  خـود از بیم عدم دسترسی به منابع جدید تمایل کمتري به ایفـاي تعهـدات مـالی   
از خود نشان دادند.هابانک

ـ روند تحوالت نرخ سود و نرخ نکول در سیستم بانکی9نمودار 

شدن اعتبارات در سیستم بانکی، به بعد، در اثر افت قیمت مسکن و قفل1387از سال ـ 
اي تولید شده مواجـه شـدند و موجـودي    با کاهش تقاضا براي کاالهاي سرمایههابنگاه

کـاهش ارزش  ،اياثـر ترازنامـه  مطـابق انبار کاالهاي تولید شـده آنهـا افـزایش یافـت.    
از یک طرف منجر بـه کـاهش مخـارج مصـرفی و از طـرف      روتثاثرازثرأمتهادارایی

اي و تحلیل سرمایه در بخش تولیدي گردید و باعث دیگر باعث ایجاد ضررهاي سرمایه
ي خود به هابدهیشد که بخش واقعی اقتصاد به نقطه نکول رسیده و توانایی پرداخت 
ات غیرجـاري در  سیستم بانکی را نداشته باشد، در نتیجه روند صعودي نسـبت مطالبـ  

این سال تشدید شد.  
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ها و مؤسسات اعتباري به تسهیالت اعطایی ـ نسبت مطالبات غیرجاري بانک10نمودار 
به بخش غیردولتی و رشد ارزش مسکن در تهران

رآورد اثر تحوالت در بخش واقعی بر مطالبات غیرجاريب.7
انـد کـه   گذار بودهرقیقی اثسه عامل اساسی در تحوالت بخش ح،دشطور که بیان همان

ش کـاه :ازانـد . این عوامل عبارتاندگردیدههابانکثباتی مالی و تخریب ترازنامه منجر به بی
ي اخیـر، سـیکل رکـودي مسـکن و نیـز کـاهش       هادر سالنرخ سود واقعی و منفی شدن آن

اي بـر .ي نسـبی داخـل و خـارج بـه نفـع واردات     هـا قیمـت واسطه تغییـر  ه تقاضاي داخلی ب
در اثر تغییرات سـه متغیـر   مطالبات غیرجاريسازي و بررسی تحلیل حساسیت افزایشمدل

مقـاطع فصـلی از سـال    مطالبـات غیرجـاري در  سازي شده بـراي زمانی شبیهمذکور از سري
استفاده گردید.1388تا 1380
ا شـوك وارده بـه   یـ حساسیت مطالبات غیرجاري نسبت به تغییـرات و تحلیل منظور به

العمـل انباشـته اسـتخراج   ، توابـع عکـس  VARخودرگرسیون مدل بردارازمذکورتغیرهاي م
، سـیکل  )RIR(نسبت بـه تغییـرات در نـرخ سـود واقعـی     مطالبات غیرجاريو پاسخگردید

بررسی گردیـد کـه در   )RMP(و قیمت حقیقی واردات)RPH-CYC(قیمت حقیقی مسکن
نشان داده شده است.11نمودار 
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دهـد کـه افـزایش نـرخ سـود حقیقـی آثـار پایـداري در کـاهش         اصله نشان مینتایج ح
توانـد  سه سال میطولگذارد ولی سیکل رونق مسکن تنها دربرجاي میمطالبات غیرجاري

گردد و پس از آن به دلیل افزایش نرخ تـورم و آثـار آن بـر    مطالبات غیرجاريموجب کاهش
در ایفـاي تعهـدات مـالی خـود بـه      هـا بنگـاه ایلتواند به عدم تمکاهش نرخ سود حقیقی می

ي هـا قیمـت همچنـین تعـدیل   شـود. باعث افزایش مطالبات غیرجاريمنجر گردد وهابانک
مطالبـات  توانـد آثـار پایـداري بـر کـاهش     نسبی واردات و افزایش قدرت رقابـت داخلـی مـی   

بر جاي گذارد.غیرجاري

حراف معیارـ پاسخ انباشته شوك به میزان یک ان11نمودار 

هابانکبر ترازنامه هاریسک نکول بنگاهتحلیل آثار سرایتی . 8
يمستقیماً میزان سـوددهی و اجـزا  ،هاییتحوالت قیمت دارا،طور که بیان گردیدهمان
قیمـت  ثبـاتی دهـد. ریسـک ناشـی از بـی    قرار مـی تأثیري اقتصادي را تحت هابنگاهترازنامه 
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اي هاي ثابـت، سـطح تقاضـاي بـازار، سـاختار هزینـه      ییبازاري داراها، ارزش دفتري و ییدارا
هـا  ییـ هاي واقعی و بازار داراهایی که به نوعی انعکاس تحوالت در بخشلفهؤو سایر مهابنگاه

باشند، در میزان سوددهی و بنابراین میزان نکول بنگاه در کل اقتصـاد  میهابنگاهدر ترازنامه 
واسـطه اعطـاي   ه پولی و اعتباري که بـ مؤسساتو سایر هابانکشک باشند. بیگذار میتأثیر

اي سـایر عـامالن   در اثـر تحـوالت ترازنامـه   ،باشـند تسهیالت در خلق پول در کشور فعال می
ها (مالی و واقعـی) تحـت   ییواسطه تحوالت در قیمت داراه اقتصادي (بنگاه، خانوار و دولت) ب

ي اقتصـادي  هـا بنگـاه یی که مستقیماً در فعالیـت  هابانکگیرند. بخشی از منابعقرار میتأثیر
د و در اثـر  نشـو ثر مـی أمتـ هاشرکتدر اثر تغییرات قیمت سهام این ،اندگذاري نمودهسرمایه

گـردد. از  ثر مـی أمتـ هـا بانکهاي آنها نسبت بدهی (ضریب اهرمی) ییتغییرات در ارزش دارا
بنـابراین از  دهـد، میرا کاهشهابانکانتظاري سوي دیگر احتمال نکول بنگاه مستقیماً سود 

کاهد. مجموعه تحوالت فوق بـه همـراه تغییـرات در    قدرت خلق پول و توان اعتباري آنها می
تواند در تغییرات کل سـود و زیـان   و نیز تغییرات در نرخ سود تسهیالت میهابانکنقدینگی 

اثرگذار باشد.هابانک
واقعی) بـه  يهاییویژه داراه ها (بییت ناشی از قیمت داراسازي آثار تحوالبه منظور مدل

هـا و نیـز  در اثـر احتمـال نکـول بنگـاه    1گیـري ها در ذخیرهها و نوع رفتار بانکترازنامه بانک
نرخ نکـول  یکدر پرداخت تسهیالت هموارههابانکگردد. کید میأها تییتحوالت قیمت دارا

و کننـد مـی محسـوب ،الوصول در ترازنامه خـود گیري مشکوكبه عنوان ذخیرهرا R)(پایه 
بسته بـه  هابنگاهکاهند. در مواجهه با احتمال نکول معادل آن از سود انتظاري پایان دوره می

،گیـري هـاي ذخیـره  الوصـول، نـرخ  بندي مثالً سررسید گذشته، معوق و مشـکوك نوع تقسیم
معمـوالً در اعطـاي   هـا بانـک گـردد. همچنـین   ل پایه افزوده میو بر نرخ نکویابدمیافزایش

دهنـد.  هاي ثابت) کـاهش مـی  ییق (مالی و دارایتسهیالت بخشی از ریسک خود را با اخذ وثا
هاي ثابت به وثیقه گرفته شـده اعمـال   ییمبلغ تسهیالت از دارامازادگیري بر بنابراین ذخیره

ه با نکـول در اختیـار   هابت (و یا مالی) که بانک در مواجهاي ثییگردد. اما آن بخش از دارامی
ـ با تغییرات در قیمـت دارا ،گیردخود می هـا (مـالی و واقعـی) دچـار تغییـر ارزش شـده و       یی

بیفزاید.هابانکتواند بر زیان می
سه دسته از مطالبـات غیرجـاري   هابانکشود،میمطالب فوق فرضيبراي بیان پارامتر

هـاي  گیـري بـا نـرخ   الوصـول) را در محاسـبات ذخیـره   و مشـکوك قمعـو (سررسید گذشته، 

1- Provision.
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12,3 , RRR12,3هاي و با وزن ,WWW کننـد. همچنـین در نظـر    بر روي تسهیالت لحاظ مـی
ثیقـه خـود   ثابت در ومالی وهايییبه عنوان دارارادرصد از کل تسهیالتهابانکبگیرید 
(نظیـر  هـا بانـک بت بودن سایر شرایط و متغیرهاي اثرگذار بـر سـود   ادهند. با فرض ثقرار می

توان آثار تحوالت در ریسک نکـول  ) میغیرهوهابانکتفوي رتغییرات در نرخ بهره، نرخ ارز، پ
افـزایش در  هر واحديبه ازاها رابانکها بر سود انتظاري ییو نیز تغییرات قیمت داراهابنگاه

:سازي نمودتسهیالت به شکل زیر مدل

)13                                            (    CDAPRW1R ii
e  

هـا (مـالی و واقعـی) و   ییـ درصد تغییر قیمت داراAP، هابانکسود انتظاري eدر رابطه
CDباشـد.  مـی هابانکطور ساده تغییر در مانده تسهیالت اعطایی) ه تسهیالت اعطایی (ب

) بوده و با عالمت منفـی در محاسـبات وارد   EDRجزء اول داخل کروشه نرخ نکول انتظاري (
بـه  هـا بانکهایی است که ییل از تغییرات قیمت داراصگردد و جزء دوم سود و یا زیان حامی

:نوشتتوان به سادگی رابطه زیر را بر این اساس می،اندفتهوثیقه گر

)14                                                                  (APEDR
CD

e





اند. باشند که در اینجا ثابت فرض شدهسایر شرایط و متغیرهایی میدر این رابطه
دهـی و افـزایش مطالبـات    حاصل از کاهش قدرت وامها کهبانکجهت محاسبه زیان وام 

مطالبـات غیرجـاري   ثـار آست ضـریب فزاینـده پـس از تعـدیل     اضروريباشد،میغیرجاري
ي هـا داراییجمع خالص حاصل،دانیم نقدینگی از نظر منابعطور که میمحاسبه گردد. همان

باشد. مانده بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی میخارجی، خالص بدهی بخش دولتی و
تـوان حجـم   بوده و بنابراین میهابانکبدهی بخش دولتی شامل مطالبات جاري و غیرجاري 

یم نمود:سمانده مطالبات غیرجاري و سایر تقءنقدینگی را به دو جز

)15                                                              (S22 NPLMM 

ضرب ضریب فزاینده پولی و پایه پولی است، بنابراین:از سویی نقدینگی حاصل

)16                                                                              (SNPLbmb.m 
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ضریب فزاینده و تعـدیل شـده بـا حـذف    mضریب فزاینده نقدینگی،m،16در رابطه 
این اساس ضریب فزاینده و تعـدیل شـده   بر،باشدحجم پایه پولی میbو مطالبات غیرجاري

برابر است با:

)17                                                             (
b

NPL
m

b

NPLmb
m 




ضریب فزاینده نقدینگی که قدرت خلـق  مطالبات غیرجاريدر اثر بروز شودمیمالحظه 
به میزان ،باشدیی نظام بانکی میآهاي کارکند و از شاخصپول سیستم بانکی را منعکس می

b

NPL
ضرب ه به میزان حاصلتوان بیان نمود کاین اساس به سادگی مییابد. برکاهش می

b

NPL
 هـا بانـک ً عمـال زیـرا ؛باشدمقدور میهابانکزیان وام براي ها،بانکمنابع قابل وامو

هاي آزاد پس از اعمال ضریب تکاثر پـول حداقل معادل سپرده،بایست با اعطاي تسهیالتمی
گردد.  مینمایند. این رابطه سود از دست رفته بانک محسوبخلق

=)منابع قابل وام(تغییر در 
b

NPL
  هابانکزیان وام

و نکـول  هـا داراییدر اثر تحوالت قیمت هابانکانتظاري (زیان)میزان سود4جدول در 
محاسبه شده است:هابنگاهانتظاري 

ها ناشی از کاهش توان اعتباراتنکـ سود (زیان) با4جدول 

138313841385138613871388سال

EDR5/2 -3,8-5/4 -8/4 -6/5 -5/9 -

AP1/5 -3/136/332/603/44/16-

CD
e
6/7 -5/91/294/553/1 -9/25-

.منبع: محاسبات نگارندگان
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هـا بانـک سود انتظـاري  ها،داراییبا افت قیمت 1387گردد در سالچنانچه مالحظه می
وفعـل حاصـل تمـام  .رسـیده اسـت  به کمترین مقـدار خـود  1388کاهش یافته و در سال 

، هـا بانـک سـاس عملکـرد ترازنامـه    امتغیرهـا بـر  صورت گرفته با لحاظ کردن تمـام انفعاالت 
، هـا بانـک گیري، نرخ کفایـت سـرمایه   ذخیرهخضریب اهرمی، نراي شاملهاي ترازنامهنسبت

نمایش داده شده است.5ي اخیر در جدول هاسالها دربانکاصلی سهم سرمایه

ايهاي ترازنامهـ نسبت5جدول 

اي شبکه بانکی هاي ترازنامهشاخص
1384138513861387کشور

درصد 
تغییر 

متوسط 

122/154/15173/12ضریب اهرمی
8/34/58/46/57/13گیرينرخ ذخیره

- 3/90/87/79/65/9نسبت کفایت سرمایه
هـاي  نسبت تسهیالت بـه سـپرده  

آزاد
031/1035/111/112/18/2

4/611/631/704/712/5سهم سرمایه اصلی

.ها و محاسبات نگارندگانمأخذ: ترازنامه بانک

و یا هابانکپذیري باشد و درجه ریسکمی1ت بدهیافزایش ضریب اهرمی که همان نسب
هـا) و کـاهش   دو ناحیه افزایش بدهی (سود سپردهها را ازبانکدر معرض ریسک قرار گرفتن 

افـزایش داشـته و   1387ویژه در سـال  ه ي گذشته بهاسال، دردهدنشان میهاداراییارزش 
ایه همـواره نزولـی بـوده کـه     روند صعودي طی نموده است. در مقابـل نسـبت کفایـت سـرم    

گیـري  دهـد. از سـویی در اثـر افـزایش ذخیـره     را نشان مـی هابانکوضعیت مالی نشدوخیم
خطوط اعتباري از بانک مرکـزي سـهم سـرمایه اصـلی بانـک از      و دریافتمطالبات غیرجاري

افزایش یافته و همین امر موجـب  1387درصد در سال 4/71به 1384درصد در سال 4/61
گردیده است.هابانکدهی هش قدرت اعتبارکا

1- Leverage.
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افزایش مطالبات غیرجـاري  فرآیندتوانمیبه طور خالصه از مجموع مباحث مطرح شده 
گونـه بیـان نمـود کـه بخـش      در سیستم بانکی را با توجه به شرایط بخش واقعی اقتصاد این

ایـن فرآینـد بـا    یـد.  نمارا خریـداري مـی  ثابتيهادارایی، هابانکخصوصی با وجوه اعتباري 
هـا تمایـل زیـادي بـه افـزایش      هـا و بنگـاه  یابد و نیز بانـک ها شدت میافزایش قیمت دارایی

اي قیمتـی در بـازار   هـ ترکیـدن حبـاب  دهند. اما در اثـر  هاي خود نشان میها و بدهیدارایی
هـا  اهبنگـ ترازنامـه  کند و موجب تخریـب میناگهان سقوط هاداراییي ثابت، قیمت هادارایی

اي و مشـکالت ترازنامـه  یابدمیافزایش هابنگاهدارایی در ترازنامه بهو نسبت بدهیگرددمی
از حداکثر کردن سود بـه سـمت   هابنگاه. در این شرایط هدف یابدمیبخش خصوصی توسعه 

.  یابدمیتغییر هابدهیکردن حداقل
بـه دنبـال نقـدکردن    هـا بنگـاه به دلیل حاکمیت وضعیت رکودي در بازار از یـک طـرف   

تقاضـایی بـراي وجـوه    پردازند،تا زمانی که بدهی خود را میبنابراین،ي خود هستندهابدهی
تر شده و سـطح  و اقتصاد ضعیفکندمیطرف دیگر تقاضاي کل سقوط ندارد. ازوجودنقدي

تـه اسـت   ها افزایش یاف. بنابراین در سیستم بانکی حجم نکولیابدمیکاهش هاقیمتعمومی 
. در نتیجه یابدمیو حجم مطالبات غیرجاري، افزایش کندمیبیشتر سقوط هاداراییو قیمت 

هاي پـولی  اي سیاستبه طور قابل مالحظهالعمل نشان داده وتحت فشار عکسبانک مرکزي
بخـش  زیـرا ،افتـد . در این حالت در بخش واقعی اقتصاد هیچ اتفاقی نمـی کندمیرا انبساطی 

» دام نقـدینگی «ورطـه  درو اقتصـاد  باشـد مـی یش هابدهیدر حال حداقل کردن خصوصی 
. است

این دور بدخیم مجـدداً  دولت، هاي مالی محركبدوندام نقدینگیوضعیت رکودي ودر
،شـکند هاي مالی این دور مـی افتد. اما با وجود محركبه جریان میهاداراییبا سقوط قیمت 

گیرندگان بخش خصوصی به ثبات عرضه پول کمک غیاب قرضبدین ترتیب بخش دولتی در 
آورد.  دست میه بتريو اعتبارات را با نرخ پایینکندمی

چگونگی افزایش حجم مطالبات غیرجاري سیستم بانکی را با تحلیل ترازنامـه  12نمودار 
دهد.میبخش واقعی اقتصاد نشان 
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ب تحلیل ترازنامه بخش واقعیـ چرخه ایجاد مطالبات غیرجاري در قال12نمودار 
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بندي هاي سیاستی و جمعتوصیه. 9
،بـروز نکـول  أمنشـ ، اولین نتیجه این است کـه آیدمیچنانچه از مباحث صورت گرفته بر

عمده بـروز ادوار  أمنشدوم اینکه ؛باشدتحوالت در بخش واقعی و مرتبط با ادوار اقتصادي می
ي واقعـی (زمـین و   هـا دارایـی قدینگی، تحوالت در قیمت هاي ناقتصادي عالوه بر محدودیت

يدر اقتصـاد موجـب رکـود اقتصـاد    هـا دارایـی افت ناگهانی قیمـت  ، همچنینمسکن) است
اعتبـاري درگیـر در   مؤسسـات و هابانکي هاداراییاي از گردیده و عمالً بخش قابل مالحظه

،واجهـه بـا کـاهش تقاضـا    گـردد. در م بخش مسکن با ریسک عدم ایفاي تعهدات مواجه مـی 
بـه مـرز ارزش دفتـري آنهـا خواهـد      هابنگاهارزش بازاري دارایی ها،بنگاهفروش و سوددهی 

ها ریسک نکول بنگاه شـدیداً  در این نقطه (نقطه نکول) با کاهش بیشتر قیمت داراییرسید و
ي سنگینهاانبا زیاهبانکها را متأثر خواهد نمود ویابد و مستقیماً ترازنامه بانکافزایش می

ي آنها به عموم مردم همچنان به قـوت  هابدهیکه در حالی،وام مواجه خواهند شدحاصل از
عالوه بر اینکـه بـا کـاهش تقاضـاي اعتبـار مواجـه       هابانکخود باقی است. تحت این شرایط 

ه شـوند کـ  مردم به مـرور متوجـه مـی   زیرا؛با کاهش عرضه نیز مواجه خواهند شد،شوندمی
اند.با احتمال باال وارد مرز ورشکستگی شدههابانک

منجر مدت،کوتاهبه منابع هابنگاهگیري نیازهاي جاري با اوجهابانکاعتباري محدودیت
چرخـه  ،ثبـاتی مـالی  ثباتی اقتصادي خواهد شد. در پی ایجاد بـی ثباتی مالی و نهایتاً بیبه بی

گردد.مرز ورشکستگی و کسادي فراگیر رهنمون میفوق قوت گرفته و اقتصاد به مرور به 
و جـز  باشـد مـی فایـده  کننده خودکار در این شرایط بـی بنابراین توسل به عوامل تعدیل

رکود بیشتر عواقبی درپی نخواهد داشت. هرگونه تالش بانـک مرکـزي در انبسـاط پـولی بـه      
یشـتر بـازار پـول خواهـد     ثبـاتی ب ثمر بوده و صرفاً بـه بـی  دلیل کاهش شدید تقاضاي کل بی

تحـت  ،ال اینجاست که سیاست خروج از بحران چه بایـد باشـد؟ اول اینکـه   ؤانجامید. حال س
نـه  هـا داراییبراي بازگرداندن بدهی خود از طریق فروش هابنگاهاین شرایط هرگونه فشار به 

ري بیشـتر  پـذی ثباتی بیشتر بخش واقعی و آسیببلکه بر بی،حل نخواهد کردراتنها مشکلی
دوم اینکـه در ایـن شـرایط دولـت و     ؛افزایـد و خروج تعداد زیادي از بازار میهابنگاهترازنامه 

به عبارت دیگر عامل شکسـتن دور بـدخیم صـورت    ،اي داردکنندهمخارج دولتی نقش تعیین
و انجـام مخـارج عمرانـی توسـط دولـت      هـا بانـک تزریق منابع مالی از کانال دولت به ،گرفته

تر شدن این چرخه بکاهد. اما تواند از وخیمباشد. پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران میمی
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بایست پذیرفت که بخشی از اقتصاد به دلیل ایجاد نکـول گسـترده قابـل تـرمیم نبـوده و      می
حـل  ترازنامه خود پاك نمایند. تنهـا راه ازقادر نیستند این زیان گسترده را هابنگاهو هابانک
کـردن بـدهی   از طریق باال بردن سـرمایه آنهـا و پـاك   هابانککردن ترازنامه مشکل پاكاین 

و اعطاي اعتبارات دولتی آنهاي اقتصادي از طریق بازسازي ساختار هزینههابنگاهو هاشرکت
باشـد. البتـه تـالش دولـت در     هاي تولید و یا با اعطاي یارانه مستقیم) می(یا با کاهش هزینه

تواند در بازگرداندن سیکل معیوب رکـودي  اي میقاضاي کل با انجام مخارج سرمایهافزایش ت
کمک نماید.

و تجدیـدنظر در بـازار   مطالبات غیرجـاري تر براي حل مشکل، ایجاد بازارحل اساسیراه
بـه نقـش بـازنگري در    13باشد. نمودار میهابانکسو و بازنگري در ساختار مالی مالی از یک
کند.کید میأتمطالبات غیرجاريلی اقتصاد در حل معضلساختار ما

ـ ساختار بازار مالی پیشنهادي13نمودار 
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پل و جانسون اَالگوي: تکنیکیضمیمه
و تولیـد بـالقوه   نـایرو ) با مبناي رویکـرد سیسـتمی بـه بـرآورد    1999اپل و جانسون (

هـاي  ید بالقوه به شدت به رفتار سیاسـت و تولنایروکه مفاهیمکنندمیاند. آنها بیان پرداخته
هستند.  مرتبطپولی و مالی 

یـا  1ي سـري زمـانی سـاختاري   هـا مـدل پل و جانسون در مطالعه خود به طور خاص بر اَ
هـاروي و  4،واتسـون و انگـل  3،ارائه شده توسـط انگـل  2،یی با اجزاي غیرقابل مشاهدههامدل

تـا  کننـد مـی ایـن امکـان را فـراهم    هـا مـدل ایـن  اند. کید داشتهأت7،و واتسون6هاروي5،تاد
و تولید بالقوه با مفهوم اقتصادي فراهم شود. نایرو سازگاري میان غیرقابل مشاهده بودن 

به طور کلی سیستم مورد استفاده در مطالعـه اپـل و جانسـون داراي دو عنصـر کلیـدي      
به همراه محـدودیت  ي عرضههاشوكاست. اول شامل منحنی فیلیپس که دربرگیرنده متغیر 

بیکـاري  رابطـه معکـوس  . دوم رابطه قـانون اوکـان کـه بیـانگر    باشدمینایروتورم با ثبات بر
.تولید سیکلی استو سیکلی

باشـد کـه   مـی و تولید بـالقوه نایروتعریف اقتصادياساس مدل اَپل و جانسون مبتنی بر 
بـراي  معـین کـردن روابـط  همولفرطور مبسوط ارائه گردیده است. مبنايبه٨توسط گوردون

تصـریح الگـوي نظـري اپـل و جانسـون ذیـالً ارائـه        . باشـد مـی متغیرهاي غیرقابل مشـاهده  
گردد:می
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1-Structural Time-Series Models (STM).
2- Unobserved Components (UC).
3- Engle (1978).
4- Watson and Engle (1983).
5- Harvey and Todd (1983) .
6- Harvey (1985).
7- Watson (1986).
8- Gordon (1998).
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اپل و جانسون در مطالعه خود از روابط دیگري بـراي تکمیـل سیسـتم سـاختاري خـود      
اند:استفاده نموده
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. همچنـین  باشـند میانگین صفر که جمالت خطا داراي میشودمیدر عبارات فوق فرض 
.  باشندمیبه صورت دو به دو غیرهمبسته بوده و داراي واریانس ثابت 

و تولیـد بـالقوه بـه صـورت رونـدهاي تصـادفی       نایروداللت بر این دارد که4و 3روابط 
،یند با گام تصـادفی خـالص اسـت   آیک فرنایروکهشودمیشوند. در اینجا فرض مشخص می
انتقـال تصـادفی  یندي همراه با گام تصادفی به همراه یـک جـزء  آتولید بالقوه فردر حالی که 

. یـا بـه تعبیـر    باشـند مـی یی انباشته از مرتبه یک متغیرهارو بیکاري و تولید . از اینباشدمی
.  باشندمییندهایی با ریشه واحد آفرtyو tuدیگر متغیرهاي 
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