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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی

*

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :

†

اﻣﺮوزه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ و ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺤﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺪازه و
ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری دوره ﻗﺒﻞ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
دارد.

* ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،
payam_noroozi@gsme.sharif.edu
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و در اﯾﻦﺟﺎ از ﺗﻼشﻫﺎی
ﺑﯽوﻗﻔﻪ اﯾﺸﺎن در اﻣﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻼس )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏﺷﺎﻫﯽ،
آﯾﺖ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ،ﻫﺎﻧﯿﻪ اﺣﻤﺪی ،ﻣﺎرﯾﻪ ﻋﺰﯾﺰیراد ،ﻣﻨﯿﺮه ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی( ﮐﻪ اراﺋﻪﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺑﻪ
دﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﯿﺪری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی G23 ،C21 :JEL

۲۳۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی راﯾﺞ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن،
ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ﺳﺎل (۱۹۹۶) ۱ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در دوره  ۱۹۸۰ﺗﺎ  ۱۹۹۶دﺳﺖﮐﻢ دوﺳﻮم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ و ﺗﺮﻧﺮ (۱۹۹۶) ۲درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۸۰و
 ۱۹۹۰ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻫﻪ  ۱۹۷۰و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دورهﻫﺎی آرام دﻫﻪ  ۱۹۵۰و
 ۱۹۶۰ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺟﺪول  ۱ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﺪول ۱
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺪهﺗﺒﺮﯾﺰی و رادﭘﻮر ) (۱۳۸۸اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺮان دﯾﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ از ﻣﮑﺰﯾﮏ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺑﺤﺮان وامﻫﺎ و ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎب ارزش داراﯾﯽﻫﺎ در ژاﭘﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ارزﻫﺎ در ﺳﺎزوﮐﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺮخ ارز
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮑﺰﯾﮏ :ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ و ﻗﺼﻮر ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺤﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎ
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ روﺳﯿﻪ :ﮐﺎﻫﺶ ارزش روﺑﻞ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ روﺳﯿﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﺧﻮد
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آرژاﻧﺘﯿﻦ  :ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
اروﭘﺎ وآﻣﺮﯾﮑﺎ  :ﺑﺤﺮان اﻋﻄﺎی وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ

زﻣﺎن وﻗﻮع
دﻫﻪ ۱۹۸۰
۱۹۹۱-۱۹۸۹
دﻫﻪ ۱۹۹۰
۱۹۹۳-۱۹۹۲
۱۹۹۵-۱۹۹۴
۱۹۹۸ -۱۹۹۷
۱۹۹۸
۲۰۰۲-۱۹۹۹
۲۰۰۸

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

۲۳۹

 ۱ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺐ ۲۸۲۳٫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

nonperforming loans
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ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮوﻫﯽ از اﻗﺘﺼﺎددانﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺤﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻓﺪرال رزرو آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ۵٫۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۱
درﺻﺪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۳و اﻓﺰاﯾﺶ آن از  ۱درﺻﺪ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۴ﺗﺎ
 ۲۰۰۶ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﭘﯽ داﺷﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ و ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،اﻣﺮ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﮐﺮده ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎ و رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﯾﺎ ﺑﯽارزشﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ
از داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ )ﻋﺒﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰی و رادﭘﻮر.(۱۳۸۸ ،
ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﻔﺎقﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﻈﯿﺮ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات و ﻣﻠﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮح
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی و
ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎری ،ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ۱.ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ۲ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ
ﺑﺮای رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﺑﻮدن آن ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
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 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻻ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﺰارشﺷﺪه در ﺟﺪول  ۲ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮ ً
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻪ اول از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮ و دﯾﺎﻧﮓ (۱۹۹۷) ۱ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و وامﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۵ﺗﺎ  ۱۹۹۴ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .دﺳﺘﻪ دوم از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ
رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮔﺮوه اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از روشﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآورد
رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮگ و ﺑﻮی  (۲۰۰۷)۲درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه واﻗﻌﯽ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ در دوره  ۱۹۹۳ﺗﺎ  ۲۰۰۵ﺑﻪﺷﺪت
ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳
ﻟﻮزﯾﺰ ،ودﯾﺲ و ﻣﺘﮑﺰس ) (۲۰۱۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺑﺪﻫﯽ
دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﻋﻄﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ وامﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎر و وامﻫﺎی
رﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﮐﺎﺳﺘﺮو (۲۰۱۳) ٤ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻧﺮخ ارز راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

۲۴۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۲
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت
 ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی زﯾﺎنده
ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ
 ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻏﯿﺮﺟﺎری

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن










ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ
ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﻮرم
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﺑﯿﮑﺎری
ﻧﺮخ ارز
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ










اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺮهای ﺑﻪ ﮐﻞ
درآﻣﺪﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺮﻧﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﮑﺮی و ﭘﺎﭘﺎداﺗﻮس (۲۰۱۴) ۱از ﻣﻘﺎدر ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻏﯿﺮﺟﺎری دوره ﻗﺒﻞ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺮخ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
۲
ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ ) (۲۰۱۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎ و دادهﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۵ﺗﺎ  ۲۰۱۱ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮐﺮدﺑﭽﻪ و ﭘﺮدل ﻧﻮشآﺑﺎدی ) (۱۳۹۰در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺎﻧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ۱۲
ﺑﺎﻧﮏ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۱ﺗﺎ  ۱۳۸۷ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،رﻓﺘﺎر اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻨﺎدار در ﺗﻮﺿﯿﺢ رﻓﺘﺎر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق در ﻧﻈﺎم

۲۴۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

1

Peria, Majnoni, Blaschke & Jones
Hoggarth, Logan & Zicchino
3
Nkusu
4
Nursechafia & Abduh
5
variance decomposition
6
impulse response function
2
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ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮوه دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از روشﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺮﯾﺎ ،ﻣﺎﺟﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻼﺷﮑﻪ و ﺟﻮﻧﺰ (۲۰۰۱) ۱از ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﮔﺎرت ،ﻟﻮﮔﺎن و
زﯾﭽﯿﻨﻮ (۲۰۰۵) ۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﺗﻮرم
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻮرم در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻧﺮخ ارز و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮑﺴﻮ (۲۰۱۱) ۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎ دو
روش ﻣﮑﻤﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در روش اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در
روش دوم ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﭘﺎﻧﻞ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻧﻮرﺳﭽﻔﯿﺎ و اﺑﺪو (۲۰۱۴) ٤ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ
ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ و ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ٥و ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ٦ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻮرم ﺳﻤﺖ
ﻋﺮﺿﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان
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ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺪری ،زوارﯾﺎن و ﻧﻮرﺑﺨﺶ ) (۱۳۹۰در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ۱۳۸۷ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ.
ﻋﺎدﻟﯽﻧﯿﮏ ) (۱۳۹۲ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری و دادهﻫﺎی دوره ۱۳۵۸
ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺪل
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۶۷٫۴درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ۷٫۶ ،
درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ۰٫۷۶ ،درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻔﺎوت
ﺳﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ ۱٫۰۵ ،درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۳٫۹درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮرﻣﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۱۹٫۲۶درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.

 ۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی

1

Minsky
Fisher
3
Kiyotaki & Moore
4
Calomiris, Orphanides & Sharpe
2
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رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺳﻮدآوری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ
رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻼﺻﻪای از
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺟﺪول  ۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﺳﯿﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوران روﻧﻖ ﮐﺎﻫﺶ و در دوران
رﮐﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻧﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺟﺮﯾﺎن
درآﻣﺪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ۱۹۸۶ ،۱؛ ﻓﯿﺸﺮ،۲
۱۹۳۳؛ ﮐﯿﻮﺗﺎﮐﯽ و ﻣﻮر۱۹۹۵ ،۳؛ ﮐﺎﻟﻮﻣﯿﺮﯾﻦ ،اورﻓﻨﺎﯾﺲ و ﺷﺎرپ ۱۹۹۴ ،٤و ﮔﺮﯾﻨﺎﭘﻮﻟﻮس،۱
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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 .(۲۰۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ روﻧﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪه و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﺎﻟﻮﻣﯿﺮﯾﻦ
و ﻫﻤﮑﺎران ۱۹۹۴ ،و ﮐﺎﻓﻤﻦ .(۱۹۹۹ ،۲ﺑﺎ ﺗﺪاوم روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر را آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻢﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻻ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻋﺪمﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻧﺮخ
اﺻﻮ ً
ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮان ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪمﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
)داﯾﻤﻮﻧﺪ .(۱۹۹۱ ،۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،رﯾﺴﮏ ﺳﺒﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﮋﻣﻨﺸﯽ ٤و ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ ٥اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﮐﮋﻣﻨﺸﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه
ﺟﺪاﺳﺖ ،دو رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ .در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺸﮑﻼت ﮐﮋﻣﻨﺸﯽ
رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﯾﺴﮑﯽ را درﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از رﯾﺴﮏ
ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای آن ﭘﺮوژه اﺳﺖ )ﮐﻮﮐﺎﺑﺎی.(۲۰۰۹ ،٦

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

۲۴۵

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-09-26

 ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮑﺴﻮ ،۲۰۱۱ ،ﮐﺎﺳﺘﺮو،
 ۲۰۱۳و ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ.(۲۰۱۴ ،
 ﺗﻮرم
ﺗﻮرم دو اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم اﯾﻦ
رﯾﺴﮏ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺎﺳﺘﺮو۲۰۱۳ ،
و ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ.(۲۰۱۴ ،
 ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از دو ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اول اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ( و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎرج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
درواﻗﻊ ﮐﺎﻧﺎل اول ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺎل دوم ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺘﺒﺎر را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﻟﻮزﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ۲۰۱۲ ،و ﻣﮑﺮی و ﭘﺎﭘﺎداﺗﻮس.(۲۰۱۴،
 اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ
در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد .ﮔﺮوه اول
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوه دوم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻻ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻞ ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮ ً
و ﮐﮋﻣﻨﺸﯽ ﻓﺎرغ آﻣﺪه و رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ )ﮐﻮﮐﺎﺑﺎی.(۲۰۰۹ ،
 ﺳﻮدآوری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ( رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ از اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﭙﺬﯾﺮد) .ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ(۲۰۱۴ ،
 ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮔﺰﯾﺘﺴﮑﯽ.(۲۰۰۱ ،۱
ﺟﺪول ۳
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺘﻈﺎری

NPL
GDP
RIR
INF
Pubdebt
UE
ROE
SIZE
Leverage

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری/ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )درﺻﺪ(
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )درﺻﺪ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ/ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری )درﺻﺪ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت/ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﻨﻔﯽ/ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﻔﯽ٫ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻨﻔﯽ٫ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺜﺒﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮآورد رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﺪل دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎ وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺣﻀﻮر دارد و وﺟﻮد اﯾﻦ وﻗﻔﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮزﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲ﻓﺮض
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در رﮔﺮﺳﯿﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮدار
ﺑﺮوﻧﺰا
اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۱اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

Gizycki

1
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 ۴ﺗﺨﻤﯿﻦ دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎ

۲۴۷

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

)(۱

+

در اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ
, ۱

+

۱

+

,

۱

=

,

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﺮﺻﻮرت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮض
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از
و

) (۱۹۸۲ﻧﺸﺎن داده در ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻮرش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ از راﺑﻄﻪ  ۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪ  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
)(۲

∆+
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ
۱

۱

,

∆ ﺑﺎ

∆+

۱

∆

,

=

∆

∆ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﯾﻦ اﺛﺮات

ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﺮای < ۳

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

 = ۳در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .راﺑﻄﻪ  ۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
)(۳

۳

∆+

۳

∆+

∆

,۲

=

∆

۳

در روش ﺗﺨﻤﯿﻦ آرﻻﻧﻮ و ﺑﺎﻧﺪ (۱۹۹۱) ۲ﺳﻄﺢ وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری
ﻼ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ  ۳ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜ ً
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ روش ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
 ،ﻣﯽﺗﻮان از
۱

)(۴
)(۵

 t = ۳ , ۴ , … , T ; s ≥ ۲ﺑﺮای = ۰
 t = ۳ , ۴ , … , T ; s ≥ ۲ﺑﺮای

Δ

=۰

,

Δ

,

1

instrument variable
Arellano & Bond
3
moment conditions
2
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ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺸﺘﺎوری ۳ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﺷﺮط
ﮔﺸﺘﺎوری رواﺑﻂ  ۴و  ۵را ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

۲۴۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﻌﻨﯽدارﻧﺸﺪن ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد از روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ
آرﻻﻧﻮ و ﺑﻮر (۱۹۹۵) ۱و ﺑﻼﻧﺪل و ﺑﺎﻧﺪ (۱۹۹۸) ۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دو راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اوﻟﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
واﺑﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮی ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و از راﺑﻄﻪ دوم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دو ﺷﺮط ﮔﺸﺘﺎوری رواﺑﻂ  ۶و  ۷را ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و
راﺑﻄﻪ دوم درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
)(۶

=۰

+

=۰

)(۷

۱

+

Δ

,
۱

,

Δ

اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ ) (۲۰۱۴و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮزﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲از
ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۸ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)(۸

+
+

۳

+

+

۲

Δ

+

۱

+

۸

۱

+

۴

 ۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۱۶ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر )اﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﭘﺴﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺳﺎﻣﺎن ،ﺳﭙﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﯿﻨﺎ ،ﺻﺎدرات ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻠﯽ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۱اﺳﺖ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺷﺪه ﺑﻮده و از
Arellano & Bover
Blundell & Bond

1
2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-09-26

۶

∑ +

۵

Δ

=

Δ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

۲۴۹

ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪول  ۴ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ۲۰درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮزﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ )ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻨﻬﺎی ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ
دوﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮزﯾﺰ و
ﻫﻤﮑﺎرن ) (۲۰۱۲از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺒﺎره
اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ( در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه دردﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.

 ۶ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ

1

public debt
likelihood ratio
3
Wooldridge
4
robust
2
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دو ﻓﺮض ﻣﻬﻢ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ وﺟﻮد وارﯾﺎﻧﺲﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰء اﺧﻼل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻼت اﺧﻼل اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺖﻧﻤﺎﯾﯽ ۲و آزﻣﻮن ووﻟﺪرﯾﺞ ۳را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻮد وارﯾﺎﻧﺲﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰء اﺧﻼل و ﻧﺒﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﻼت اﺧﻼل اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۵ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ آزﻣﻮنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ رد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺟﺰء اﺧﻼل و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻼت
اﺧﻼل وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا از روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽوارﯾﺎﻧﺲ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دادهﻫﺎ
اﺳﺘﻮار ٤اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻼت اﺧﻼل
ﺑﺮآوردی دﻗﯿﻖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺮﮔﺎه ﻃﻮل دورهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻮل

۲۵۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴
ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻣﺎری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﮐﻤﯿﻨﻪ

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ

ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ

ﭼﻮﻟﮕﯽ

NPL
GDP
RIR
INF
Pubdebt
UE
ROE
Size
Leverage

۰٫۲۰
۲٫۶
-۵٫۴
۱۸٫۶
-۰٫۱۱
۱۱٫۷
۰٫۱۷
۵٫۰۴
۰٫۸۸

۰٫۱۲
۳٫۹۱
۸٫۳۱
۷٫۰۱
۰٫۱۴
۱٫۰۰
۰٫۱۳
۰٫۵۳
۰٫۱۲

۰
-۵٫۸
-۲۶٫۶
۱۰٫۷
-۰٫۴۵
۱۰٫۴۵
-۰٫۱۳
۳٫۶۳
۰٫۳۲

۰٫۸۱
۶٫۶۱
۱۹٫۰۶
۳۰٫۵۴
-۰٫۰۳۲
۱۳٫۵۲
۰٫۵۵
۶٫۰۲
۰٫۹۸

۸٫۴۳
۳٫۴۱
۲٫۹۷
۱٫۷۶
۵٫۰۷
۲٫۰۹
۲٫۱۸
-۰٫۳۳
۸٫۹۱

۱٫۴۹
-۱٫۲۱
-۰٫۰۴
۰٫۳۸
-۱٫۹۹
۰٫۲۸
۰٫۲۶
۲٫۳۶
-۲٫۴۶

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻧﻤﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪول  ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﺪول ۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی وارﯾﺎﻧﺲﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
آزﻣﻮن

ﻣﺪل

LR test
Wooldridge test

)۹۱٫۸۷(۰٫۰۰۰
)۳۹٫۵۳(۰٫۰۰۰

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارزش اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Sargan

1
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه در ﺟﺪول  ۶ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﮔﺎری ﺿﺮاﯾﺐ
ﺑﺮآورد روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻓﺮض
۱
ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺟﻤﻼت اﺧﻼل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻼت اﺧﻼل و اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺟﻤﻼت اﺧﻼل در ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﺳﺖ.

۲۵۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﻣﺪل ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه رد ﻧﺸﺪه ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﺟﻤﻼت اﺧﻼل ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول از آﻣﺎره
۲
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﺟﻤﻼت
اﺧﺘﻼل اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﻣﺪل
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رد ﻧﺸﺪه ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﺟﻤﻼت
اﺧﺘﻼل از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و اﺑﺰارﻫﺎی آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﺑﻪ روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
L.NPL
GDP growth
Inflation
Real interest rate
Pubdebt
UE
Leverage
ROE
Size

*** )۰٫۵۳۲ (۰٫۰۵
** )-۰٫۰۰۶ (۰٫۰۰
*** )۰٫۰۱۲ (۰٫۰۰
*** )۰٫۰۱۱ (۰٫۰۰
*** )ٰ۰٫۲۵۶ (۰٫۰۷
* )۰٫۰۱۱ (۰٫۰۱
)-۰٫۱۱۰ (۰٫۱۳
*** )-۰٫۴۱۱ (۰٫۱۱
** )-۰٫۰۵۲ (۰٫۰۳

- ٫+
- ٫+
+
+
+
+
- ٫+

** )۰٫۲۷۷ (۰٫۱۳
)۸۷٫۷۷ (۰٫۱۴۸
)۰٫۳۵۶ (۰٫۷۲۱
۱۱۲

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارزشﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ** ،*** .و * ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﺎداری
ﺿﺮاﯾﺐ در ﺳﻄﺢ  ۵ ،۱و  ۱۰درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

وﺟﻮد وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺪول  ۶ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﻃﻮل دوره ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری دوره ﻗﺒﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ دوره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ
آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
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_Cons
Sargan test
M test
Observation

ﺿﺮاﯾﺐ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ

۲۵۲
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رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺗﻮرم راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﻠﺒﻪﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪای و ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﻟﺬا ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮان ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﻘﺪی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ
آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد( رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮی
داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۵۳

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺟﺬب ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮدآور ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ در
ﺳﻄﺢ  ۱۰درﺻﺪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﯿﺒﯽ و ﻓﺘﯿﺘﯽ ) (۲۰۱۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮرم و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮرم
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﺑﭽﻪ ) (۱۳۹۰در
ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۷
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد اﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
GDP growth
Inflation
Real interest rate
Pubdebt
UE
Leverage
ROE
Size
_Cons

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻮن
در اﯾﺮان اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮی دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﯾﺮان اﮐﺜﺮاْ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺿﺮاﯾﺐ
-۰٫۰۱۲
۰٫۰۲۵
۰٫۰۲۳
۰٫۵۴۷
۰٫۰۲۳
-۰٫۲۳۵
-۰٫۸۷۸
-۰٫۱۱۱
۰٫۵۹۱

۲۵۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﮐﺮده و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ −ﮐﻨﯿﻢ )راﺑﻄﻪ  ۹را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول  ۷ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ.
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 ۷ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪای از  ۱۶ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺪازه و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری دوره ﻗﺒﻞ اﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺟﺰای ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎری دﻫﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ٬رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺛﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﻮد.
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از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان دارد ،زﯾﺮا در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد
را از دوﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺻﻼح ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺧﯿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻧﮑﺮدن ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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