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 .1مقدمه
شوکهای اقتصاد کالن میتوانند از طریق تأثیر بر کیفیت اعتباری پورتفوهای وام از کانال ریسک
اعتباری به ترازنامه بانکها انتقال یابند .کاهش شدید کیفیت پورتفوهای وام گاهی میتواند منجر به
زیانهای بزرگ برای بانکها شده و حتی منجر به بحران بانکداری گردد (راینهارت و روگوف.)2080 ،8
در این زمینه ،کیفیت پورتفوی وام بانکها با استفاده از متغیرهای اقتصاد کالن و نیز ویژگیهای خاص
بانکها توضیح داده شده است .مثالً عواملی مانند نوع وامگیرنده (بوفوندی و راپل ،)2088 ،2نوع وام
(لوزیس و دیگران )2088 ،3و کیفیت نهادهای حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،بانکی و جامعهشناختی (بروئر،4
 )2002به عنوان عوامل اصلی ریسک اعتباری معرفی شدهاند .بهعالوه ،در پژوهشهای دیگری وجود
اثرات بازخوردی وخامت کیفیت وام بانکها روی اقتصاد کالن با استفاده از روش خودرگرسیون برداری5
مورد بررسی قرار گرفته است (هوگارث و دیگران2005 ،2؛ دوورن و دیگران2001 ،7؛ مارکوچی و
کواگلیاریلو .)2001 ،1در سالهای اخیر در برخی مطالعات ،به منظور احتساب ویژگیهای خاص در سطح
صنعت بانکداری در ارزیابی رابطه بین بازارهای اعتباری و عملکرد اقتصاد کالن از روش خودرگرسیون
برداری پانل نیز در سطح کشوری و بین کشوری استفاده شده است (اسپینوزا و پراساد2080 ،9؛
انکیوسو .)2088 ،80کنترل و پایش منظم کیفیت وام برای اعالم هشدار به مقامات ناظر پولی در مورد
تضعیف بالقوه بانکها و اطمینان از سالمت و شفافیت نظام مالی در عرصه مقررات کالن احتیاطی
ضروری به نظر میرسد.
تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد کالن و بانکهای کشور طی سالهای
 8318تا  ،8392یک مدل چندمتغیره پانل پویا و با کنترل متغیرهای خاص بانکها که میتوانند بر
شکلگیری مطالبات غیرجاری 88تأثیر بگذارند ،عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور
را بررسی کند .همانطور که میدانیم نظام بانکی در ایران بهطور تاریخی بهویژه در سالهای پس از
انقالب ،تحت سلطه بانکهای دولتی بوده است.

1. Reinhart and Rogoff
2. Bofondi and Ropele
3. Louzis and et al.
4. Breuer
)5. Vector Autoregression (VAR
6. Hoggarth and et al.
7. Dovern and et al.
8. Marcucci and Quagliariello
9. Espinoza and Prasad
10. Nkusu
11. Nonperforming loans
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با این وجود ،از ابتدای دهه  8310طی فرایند آزادسازی مالی که با تأسیس بانکهای خصوصی و
خصوصیسازی بانکهای دولتی صورت گرفته است ،بهتدریج سهم این بانکها در اقتصاد ایران رو به
افزایش گذاشته است .8بانکهای خصوصی از یکطرف به دلـیل الزام کمتر به تخصیـص وام به
بخشهای خاص اقتصادی تحت عنوان تسهیالت تکلیفی نسبت به بانکهای دولتی از آزادی عمل
بیشتری در مدیریت مصـارف خود برخوردار بودهاند ،2از طـرف دیگر به دلیل عـدم برخورداری از
حمـایتهای مشابه با بانکهای دولتی ،شاید انگیزه بیشتری برای کنترل عملکرد پورتفوی اعتباری
خود و استفاده از روشهای مناسب مدیریت ریسک داشتهاند 3.این تحقیق قصد دارد که بهعنوان یک
هدف فرعی به این پرسش پاسخ دهد که آیا ورود بانکهای خصوصی به نظام بانکی کشور و افزایش
سهم آنها در طی سالهای گذشته ،بر نسبت مطالبات غیرجاری بانکها تأثیر معنیداری داشته است؟
اگر پاسخ مثبت است ،این تأثیر به چه شکل بوده است؟
مدل تجربی مقاله نشان میدهد که تغییرات شرایط اقتصاد کالن و سهم بانکهای خصوصی در
اقتصاد ،تأثیرات معنیداری بر کیفیت پورتفوی وام بانکها داشته است .به این ترتیب که رشد اقتصادی
با یک وقفه ،اثر افزایشی بر نسبت مطالبات غیرجاری داشته و افزایش سهم بازار بانکهای خصوصی
نیز باعث وخامت کیفیت پورتفوی وام بانکها شده است .همچنین بر اساس نتایج ،افزایش نرخ سود
حقیقی وام که در طی سالهای تحقیق بهطور متوسط منفی بوده ،باعث بهبود کیفیت پورتفوی وام
بانکها میشود4.
پس از مقدمه ،در بخش دوم با تمرکز بر بحث عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام بانکها،
مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت و در بخش سوم به مبانی نظری مرتبط با بحث خواهیم پرداخت.
در بخش چهارم مقاله ،دادههای مورد استفاده و روش تحقیق معرفی خواهد شد .بخش پنجم و ششم
نیز به ترتیب به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله ،جمعبندی و نتیجهگیری خواهد پرداخت.
 .8الزم به ذکر است قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در ایران مشتمل بر ماده واحده ،در تاریخ  28فروردین سال  8379توسط
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  8379/8/21به تأیید شورای نگهبان رسید .آمارهای مربوط به افزایش سهم بانکهای
خصوصی از آن زمان تاکنون در ادامه این پژوهش گزارششده است .برای جزئیات بیشتر رجوع شود به درگاه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به آدرس .www.cbi.ir
 .2میزان تسهیالت تکلیفی ،در طی دوره پژوهش طبق قوانین بودجه ساالنه تعیین و ابالغشده که مخاطب آن عمدتاً بانکهای عامل
دولتی بوده است.
 .3بهعنوانمثال ،از آنجا که از یک طرف ،سهامدار بانکهای دولتی ،دولت بوده و این بانکها بازوی دولت در اجرای سیاستهای
پولی و بانکی ،از جمله سیاستهای توسعهای بودهاند و از طرف دیگر ،اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز طبق ساختار بانک
مرکزی با افراد دولتی بوده است ،این بانکها در عمل از طرف سیاستگذار ،نسبت به بانکهای خصوصی از حمایتهای بیشتری
برخوردار بودهاند.
 . 4متوسط نرخ سود حقیقی وام در ادامه تحقیق ،در جدول مربوط به آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش گزارششده است.
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 .2پیشینه تحقیق
رابطه متقابل بین عملکرد اقتصاد کالن و بخش بانکداری در ادبیات نظری مربوط به پایداری مالی
بهتفصیل موردبحث قرار گرفته است .برای بررسی عوامل کالن ریسک اعتباری ،پژوهشها معموالً از
انواع متغیرهای جایگزین کیفیت وام مثل ذخایر مطالبات مشکوکالوصول ،8نسبت مطالبات غیرجاری2
و مطالبات سوختشده 3استفاده میکنند .در بین مطالعات پیشین ،کیتون و موریس )8917( 4دریافتند
که زیانهای وام در آمریکا ،بازتاب شرایط اقتصادی بد و عملکرد ضعیف صنایع مشخص هستند .با بروز
رکودهای اقتصادی ،ارزش دارایی بانکها کاهشیافته و ارزش وثایقی که به وسیله وامگیرندگان گرو
گذاشتهشده است ،نیز ممکن است کاهش یابد و از این طریق احتمال وقوع یک بحران بانکی افزایش
مییابد (گورتون .)8911 ،5کلر ،)8992( 2گونزالز ـ هرموسیلو و دیگران )8997( 7به جای در نظر گرفتن
صرفاً عوامل کالن ،از هر دو دسته متغیرهای کالن و خاص بانک برای توضیح مطالبات غیرجاری
استفاده کردند .برگر و دیانگ )8997( 1معوقشدن وامها را به ویژگیهای خاص بانکها نسبت دادند،
طوری که بدتر شدن کارایی هزینه بانکها منجر به افزایش مطالبات غیرجاری آنها میشود .آلن و گیل9
( )8991در تحقیق خود از دیدگاه چرخه اقتصادی ناپایداری بانکی دفاع کرده و به این نتیجه رسیدند
که کارگزاران اقتصادی ،یک شاخص وامدهی را که با بازده آینده داراییها مرتبط است ،مشاهده میکنند.
ادبیات پژوهشهای تجربی ،شواهد متعددی مبنی بر ارتباط بین چرخههای اقتصادی و عملکرد
بخش بانکی فراهم کرده است .در یک اقتصاد در حال رونق ،درآمد خانوارها و بنگاهها بهبودیافته و
توانایی آنان برای بازپرداخت بدهی افزایش مییابد .بانکها در تالش برای افزایش سهم بازار خود طی
دوره رونق ،فعالیت وامدهی خود را افزایش میدهند؛ تا جایی که قرضگیرندگان با کیفیت اعتباری پایین
را هم به دست آورند .با این حال ،گسترش اعطای اعتبار به وامگیرندگان با درجه اعتباری پایینتر،
هنگامی که رکود فرا میرسد و قیمت داراییها افت میکند ،بهطور اجتنابناپذیر باعث افزایش مطالبات
غیرجاری بانکها میشود (کری)8991 ،80؛ بنابراین شوکهای اقتصاد کالن بهطور حتم از طریق
بدترکردن وضعیت پورتفوی اعتباری بانکها به ترازنامه آنها انتقال مییابد .بانکها نسبت به شـوکهای

1. loan loss provisions
2. non-performing loans ratio
3. write-offs
4. Keeton and Morris
5. Gorton
6. Clair
7. Gonzalez-Hermosillo et al
8. Berger and Deyong
9. Allen and Gale
10. Carey
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بیرونی آسیبپذیرنـد ،چون داراییهای غیرنقـد را با بدهیهای نقد تأمین مــالی میکنند (دایاموند و
راجان.)2008 ،8
ساالس و سورینا ( )2002رابطه اشکال واسطهگری مالی با مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری
اسپانیا را مورد تأیید قرار میدهند .آنان وجود تفاوتهای معنیدار در عوامل تعیینکننده مطالبات
غیرجاری بین بانکهای تجاری و پسانداز را شناسایی کرده و نشان دادند که متغیرهایی مانند رشد
تولید ناخالص داخلی ،اهرم ،2رشد اعتبارات گذشته ،ترکیب پورتفو و اندازه میتوانند ریسک اعتباری را
توضیح دهند .بوروئر ( )2002درمییابد که ممکن است طیفی از نهادها تعیینکننده مطالبات غیرجاری
باشند که در این زمینه نهادهای حقوقی ،سیاسی ،جامعهشناختی ،اقتصادی و بانکی ممکن است
فعالیتهای بانکها را تحت تأثیر قرار داده و بنابراین بر کیفیت وامها مؤثر باشند .رینالدی ،سانچز ـ
آرالنو )2002( 3نشان دادند که مطالبات غیرجاری خانوار در اندونزی به مجموعهای از عوامل اصلی
کالن وابسته است که برخی از آنها درآمد جاری ،نرخ بیکاری و شرایط پولی هستند .مطالعات پزوال4
( 2008و  )2007نشان داد که زیانهای وام متعاقب بحرانهای بانکی در کشورهای اروپای شمالی و
سایر مناطق اروپا از اکسپوژر باالی بانکها به شوکهای قوی و منفی کالن نشأت میگیرد و برگ و
بوی )2007( 5استدالل کردند که وامهای مشکلدار در این کشورها بهشدت به نرخهای بهره حقیقی و
بیکاری حساساند .کواگلیاریلو )2007( 2دریافت که کیفیت وامها در بانکهای ایتالیایی ضمن دنبال
کردن یک الگوی سیکلی مرتبط با تحول چرخههای اقتصادی ،به عوامل خاص بانک نیز وابسته است.
بهطور مشابه ،اسپینوزا و پراساد ( )2080گزارش کردند که وضع مطالبات غیرجاری در کشورهای حوزه
خلیجفارس ،همچنان که رشد اقتصادی کند شده و نرخهای بهره افزایشیافته بدتر شده است ،اما
همچنان به سایر عوامل خاص مربوط به ریسکپذیری بنگاه نیز ارتباط دارد .انکیوسو ( )2088هم تأیید
میکند که شوکهای بد اقتصاد کالن با افزایش مطالبات غیرجاری در نمونهای از  22اقتصاد صنعتی
ارتباط دارد .ضریبی و بوجلبن )2088( 7نیز با بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکها در تونس
طی دوره  8995تا  2001به این نتیجه رسیدند که مالکیت عمومی ،نسبت بازده داراییها با ریسک
اعتباری بانکها رابطه مثبت داشته و مقررات احتیاطی سرمایه ،1نسبت کفایت سرمایه ،رشد اقتصادی،
تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره اثر منفی بر ریسک اعتباری دارند .به عالوه ،یک روند فزایندهای در ادبیات
1. Diamond and Rajan
2. leverage
3. Rinaldi and Sanchis-Arellano
4. Pesola
5. Berge and Boye
6. Quagliariello
7. Zribi and Boujelbene
8. Prudential Regulation of Capital
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مربوط به کیفیت وام مشاهده میشود که در آن ،نه فقط به ویژگیهای اقتصاد کالن و عوامل خاص
بانک ،بلکه به عواملی مانند نوع وامگیرنده ،نوع وام ،کیفیت سازمان و تشکیالت بانکداری توجه میشود.
بوفوندی و راپل ( )2088کیفیت وامهای اعطاشده به خانوارها و بنگاهها را بهطور جداگانه مورد بررسی
قرار دادهاند ،با این فرض که آنها دو کالس مختلف از وامگیرندگان هستند که ممکن است بهطور
متفاوتی به متغیرهای کالن واکنش نشان دهند .آنان دریافتند که نسبت وامهای بد جدید به میزان
وامهای اعطا شده در دوره قبل در بانکهای ایتالیایی میتواند به وسیله شرایط عمومی اقتصاد ،هزینه
استقراض و بار بدهی 8توضیح داده شود ،البته با یک وقفه که برای خانوارها و بنگاهها باهم فرق میکند.
لوزیس و دیگران ( )2088عوامل تعیینکننده مطالبات غیرجاری را بهطور جداگانه برای انواع مختلف
وام (وام مصرفکننده ،وامهای تجاری و وامهای رهنی) در صنعت بانکداری یونان مورد مطالعه قرار
داده و به این نتیجه رسیدند که هم عوامل کالن و هم کیفیت مدیریت در کیفیت وام مؤثرند ،با این
توضیح که مطالبات غیرجاری وامهای رهنی کمترین واکنش را به شوکهای اقتصاد کالن نشان
میدهند .کاسترو )2083( 2با استفاده از دادههای فصلی کشورهای یونان ،پرتقال ،ایرلند ،ایتالیا و اسپانیا
طی دوره  8997تا  2088دریافت که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ،شاخص قیمت سهام و قیمت
مسکن ،ریسک اعتباری کاهشیافته و هنگامی که نرخ بیکاری ،نرخ ارز حقیقی ،نرخ بهره و رشد اعتبار
افزایش مییابد ،ریسک اعتباری نیز افزایش مییابد.
همتی و محبینژاد ( )8311نیز با استفاده از یک الگوی دادههای تابلویی ،اثر متغیرهایی همچون
سطح و رشد تولید ناخالص داخلی ،تورم ،رشد تسهیالت و واردات را بر متغیر ریسک اعتباری بانکهای
دولتی مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که سطح تولید و نرخ تورم با ریسک اعتباری
بانکها رابطه منفی داشته و رشد اقتصادی ،میزان واردات ،ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیالت
با ریسک اعتباری بانکها رابطه مثبت دارند .حیدری و همکاران ( )8319نیز به بررسی اثر تکانههای
کالن اقتصادی بر مطالبات پسافتاده بانکها در کشور ایران پرداختند .آنان در این پژوهش ،ابتدا از
الگوی خودرگرسیونی با توزیع باوقفه 3استفاده کردند ،ولی با توجه به خاصیت درونزایی متغیرهای الگو،
برای نشان دادن روابط پویای متغیرهای برونزای مدل از الگوی رگرسیون خودبرداری استفاده کردند.
آنان در این پژوهش ،به این نتیجه رسیدند که عوامل پولی سهم مهمی در ایجاد بحرانهای مالی دارند
و دخالت مستقیم دولت و یا بانک مرکزی در شرایط کالن اقتصادی ،مانند تغییر نرخ سود تسهیالت،
نقدینگی و تورم باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود .علوی و صابریان رنجبر ( )8319نیز
نشان دادند که کاهش تقاضای کل و ایجاد سیکل رکودی در سالهای اخیر ،در پی از رونق افتادن بازار
1. burden of debt
2. Castro
)3. Autoregressive Distributed lag (ARDL
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داراییها بهطور خاص مسکن ،کاهش نرخ سود حقیقی تسهیالت و تعیین نامناسب قیمتهای نسبی
داخل و خارج به نفع واردات بیشتر ،ریسک نکول بنگاهها را افزایش داده که مستقیماً بانکها را با
ریسک اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری مواجه نموده است .همچنین ،حیدری ( )8319با استفاده
از یک الگوی اقتصاد کالن برای تحلیل ریسک اعتباری نشان میدهد که نرخ ارز بازار غیررسمی ،نرخ
سود تسهیالت پرداختی و قیمت نفت بر نکول وام اثر مثبت و معنیدار داشتهاند ،درحالیکه شاخص
قیمت تولیدکننده و شاخص بورس با نرخ نکول رابطه عکس داشتهاند .نادری نورعینی ( )8390با استفاده
از دادههای پانل مربوط به نمونهای از  85بانک و مؤسسه اعتباری طی سالهای  8312تا  ،8311به
این نتیجه رسیدند که نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،شاخص قیمت سهام و نرخ ارز بر دو شاخص ریسک
اعتباری بانکها (نسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به کل تسهیالت و نسبت مطالبات غیرجاری
به کل تسهیالت) اثر مثبت معنیدار دارند .مهرآرا و مهرانفر ( )8392با در نظر گرفتن نسبت کفایت
سرمایه بهعنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی ،به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک
صنعت بانکداری ایران در دوره زمانی  ،8310-8311به روش دادههای تابلویی و با استفاده از دادههای
 85بانک دولتی و خصوصی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نسبتهای نقدینگی ،سودآوری ،کارایی
عملیاتی و رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر شاخص کارایی
مدیریت ریسک بانکی دارند .نصرالهی و جانیاشنی ( )8393با استفاده از روش پانل پویا و دادههای 82
بانک تجاری منتخب طی سالهای  8315تا  8398دریافتند که ریسک اعتباری با ریسک اعتباری دوره
قبل ،نسبت تسهیالت به سپردهها ،نسبت سرمایه به مجموع دارایی و لگاریتم نرخ ارز رابطه مثبت و با
اندازه بانک و رشد حجم پول رابطه منفی دارد .عباسیان و همکاران ( )8393با بررسی اثر تنوع بخشی
در پورتفوی تسهیالت بر ریسک اعتباری بانکهای کشور با استفاده از نمونهای شامل  82بانک طی
دوره  8315-8390و به روش دادههای تابلویی ،به این نتیجه رسیدند که افزایش تنوعبخشی ،منجر به
افزایش ریسک اعتباری بانکها میشود و این اثر ،مستقل از نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن)
بانک است.
 .3مبانی نظری
مدیریت ریسک را میتوان به عنوان فعالیت اصلی بانکها و سایر واسطهگران مالی در نظر گرفت .این
نهادهای مالی باید ریسکهایی را که در ذات مدیریت سپردهها ،سبدهای وام و قراردادهای خارج از
ترازنامه است ،کنترل و گزینش کنند .با توجه به اینکه ریسکهایی که بانکها باید مدیریت کنند ،متنوع
هستند ،چندین تقسیمبندی وجود دارد .اقتصاددانان بین ریسکهای اقتصاد کالن یا ریسکهای
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سیستماتیک که قابلیت متنوعسازی 8ندارند و ریسکهای اقتصاد خرد یا ریسکهای ویژه که میتواند
از طریق قانون اعداد بزرگ متنوعسازی شود ،تمایز بنیادین قائل میشوند .بانکها برخالف شرکتهای
بیمه حوادث و اموال که ضرورتاً با ریسکهای اقتصاد خرد سروکار دارند ،عموماً با هر دو نوع ریسک
سروکار دارند (طالبلو.)8393 ،
عوامل سیستماتیک مؤثر بر ریسک اعتباری عبارتاند از( :الف) عوامل اقتصاد کالن مانند نرخ
بیکاری ،تورم ،رشد اقتصادی ،شاخص قیمت سهام ،نسبت اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی به
تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز و نوسانات آن؛ (ب) تغییر متغیرهای سیاستی مانند متغیرهای پولی و مالی،
تغییرات در محیط قانونگذاری ،تغییرات در سیاستهای تجاری مانند محدودیت واردات و تشویق
صادرات؛ (ج) تغییرات سیاسی و یا تغییر در اهداف احزاب سیاسی پیشرو.
تمامی این عوامل میتوانند بر احتمال بازپرداخت وام توسط وامگیرندگان و بنابراین بر ریسک
اعتباری بانکها اثرگذار باشند .عوامل غیرسیستماتیک ،عوامل خاصی مانند( :الف) ویژگیهای منحصر
بفرد وامگیرندگان مانند شخصیت فردی ،شفافیت مالی و پوشش اعتباری آنها یا (ب) ویژگیهای
ساز مانی مانند مدیریت ،وضعیت مالی ،منابع و گزارشگری مالی ،توانایی بازپرداخت وام و عوامل خاص
آن بخش از صنعت ،هستند (کاسترو.)2083 ،
بحران بانکی که بهویژه در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده ،بار دیگر اهمیت
مشارکت بانکهای مرکزی در مدیریت ریسکهای سیستماتیک از طریق سیاستهای احتیاطی اقتصاد
کالن 2را آشکار ساخته است .بر این اساس ،رویکردهای مختلفی از جمله تعبیه سازوکارهای پرداخت
قابل اعتماد و کارآمد وام و یا همافزایی بین ثبات قیمت و ثبات مالی مطرح شده است .این رویکردهای
مختلف ،نیازمند پشتیبانی توسط تجزیه و تحلیل منظم و کنترل مناسب عوامل مؤثر بر سالمت کلی
نظام مالی هستند .ماهیت این عوامل و تالش برای توضیح سازوکارهای عامل گسترش ریسکها
بهویژه ریسک اعتباری موضوع مطالعات نظری مختلفی بوده است .این مطالعات میکوشند درسهای
مربوط به نشانههای هشداردهنده بحران مالی را ارائه کنند .این تحلیلها تا مدتهای طوالنی عمدتاً بر
الگوهای سنتی اقتصاد کالن ،خواه با تأکید بر طرف تقاضا و عرضه کل و یا توجه بیشتر بر بخش مالی
اقتصاد بوده است .به تازگی الگوهای جدیدی توسعهیافتهاند که بر تحلیل ویژگیهای خاص حاصل از
فعالیتهای واسطهگری بانک تمرکز دارند .نظریه اطالعات نامتقارن 3در همین چارچوب مطرحشده
است .بر این اساس ،نامتقارن بودن اطالعات بین وامدهنده و وامگیرنده زمینه ایجاد دو پدیده کژگزینی
و کژمنشی را فراهم میکند که با فراتر رفتن از یک آستانه خاص ،فعالیت واسطهگری مالی بانک را
1. diversification
2. Macro prudential Policy
3. Asymmetric information theory
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مختل میکند .رویکرد اطالعات نامتقارن ،توضیح فرآیندهای گسست در فعالیتهای واسطهگری را
ممکن میسازد ،حالآنکه نظریههای سنتی اقتصادی از پایه و اساس ،بر مفهوم تعادل و تحلیل سود
مبتنی هستند .بهطور خالصه ،کژگزینی 8به برقراری سازوکار انتخاب یک مشتری یا شریک که به ایجاد
اریب در ساختار ریسک میشود ،اشاره دارد .کژمنشی 2نیز هنگامی واقع میشود که یک ساختار انگیزهای
غیرروشن ،مشتری را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که درجه موفقیت آنها برخالف نتایج حاصل از
قرارداد مشخص نیست (تیمرمنس.)2008 ،3
به اعتقاد میشکین ،)2080( 4تحلیل نظری کژگزینی و کژمنشی میتواند به فهم بحرانهای مالی و
بانکی کمک کند .وی با تحلیل آناتومی بحرانهای مختلف مالی آمریکا به این نتیجه رسید که عوامل
متعددی میتواند ماشه وقوع بحران را بچکاند .از جمله :بدترشدن توانایی بازپرداخت دیون (افزایش
ریسک اعتباری) ،افزایش در نرخ بهره و آثار بازار داراییها بر ترازنامه بانکها .نخستین عامل ،مستقیماً
به تخصص بانکها مربوط میشود .بانکها ،با توجه به برخورداری از مزیت نسبی در مدیریت ریسک
اعتباری میتوانند مشکالت مربوط به اطالعات نامتقارن را کاهش دهند .درعینحال این مزیت نسبی
در یک محیط بیثبات مختل میشود .افزایش نرخ بهره نیز باعث میشود اشخاص و بنگاههایی که
پروژههای سرمایهگذاری پرخطرتر را دنبال میکنند ،از تمایل بیشتری برای پرداخت نرخهای بهره باالتر
برخوردار باشند .اگر نرخهای بهره بازار بهاندازه کافی افزایش یابند ،در این صورت اشخاص دارای ریسک
اعتباری خوب ،احتماالً تمایل کمتری برای استقراض داشته و افراد با ریسک اعتباری بد ،تمایل بیشتری
به استقراض خواهند داشت که میتواند منجر به افزایش ریسک اعتباری بانک شود .همچنین افزایش
نرخ بهره از طریق آثاری که بر تراز بنگاهها و خانوارها ایجاد میکند ،باعث تقویت بحران و آثار منفی
آن بر فعالیت اقتصادی میشود .افزایش در نرخ بهره ،به سبب افزایش پرداختهای بهرهای خانوارها و
بنگاهها ،جریان وجود بنگاهها (تفاوت بین وجوه دریافتی و مخارج پرداختی) را کاهش میدهد .کاهش
در جریان وجوه ،به دلیل اینکه نقدینگی خانوارها یا بنگاهها را کاهش میدهد ،باعث وخامت ترازنامه
بانکها میشود .یکی دیگر از عواملی که میتواند باعث افزایش ریسک اعتباری بانکها گردد ،افزایش
ناپایداری قیمت داراییهاست که بیشتر با ریسک بازار مرتبط است و موجودیت خود را از طریق وامهای
تضمینشده نشان میدهد.
دو ابزار مهمی که بهطورکلی واسطههای مالی و بهطور خاص بانکها برای حل مشکل کژگزینی و
کژمنشی در بازارهای اعتبار در اختیار دارند ،عبارتاند از  -8وثایق با ارزش و  -2قراردادهای حقوقی
محکم و سختگیرانه .درحالیکه در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،نظام حقوق مالکیت کارا نبوده
1. Adverse selection
2. Moral hazard
3. Timmermans
4. Mishkin
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و بنابراین استفاده مؤثر از این ابزارها را سخت میکند .هنگامیکه بازار در استفاده مؤثر از ابزار وثیقه
ناتوان باشد ،مشکل کژگزینی حادتر میشود ،چرا که وامدهنده حتی به اطالعات بیشتری در مورد کیفیت
وام گیرنده نیاز دارد تا بتواند یک وام خوب را از وام بد غربال کند .در نتیجه برای وامدهنده کانالیزه
کردن منابع به اشخاص دارای مولدترین فرصتهای سرمایهگذاری دشوارتر میشود .بهطور مشابه ،یک
نظام حقوقی و قضایی کمتر توسعهیافته ،اجرای قراردادهای محکم و پیشـگیرانه از تخلف را برای
وامدهنده بسیار دشوار میسازد؛ بنابراین آنها ممکن است توانایی بسیار محدودتری در کاهش وقوع
کژمنشی از طرف بخشی از وامگیرندگان داشته باشند که همه این موارد میتواند کیفیت پورتفوی وام
بانک را کاهش دهد .همچنین ،دولتها در کشورهای درحالتوسعه و کشورهای در حال گذار اغلب از
نظام مالی خود برای هدایت اعتبارات به خود و یا بخشهای اقتصادی خاص ،با پایین نگهداشتن
مصنوعی نرخهای بهره برای انواع معین تسهیالت ،با ایجاد مؤسسات مالی توسعهای برای اعطای انواع
وامهای مشخص ،یا با هدایت مؤسسات موجود به اعطای تسهیالت به نهادهای خاص استفاده میکنند.
مجدداً نتیجه احتمالی سرمایهگذاریهای با کارایی کمتر و احتماالً کاهش کیفیت وام بانکها خواهد بود
(میشکین.)2080 ،
در مورد رفتار همسیکلی بانکها و اثرات رشد اقتصادی بر وضعیت ترازنامه بانکها نیز توضیحات
مختلفی ارائه شده است :نزدیکبینی فاجعه ،8خوشبینی مفرط ،2رفتارهای گلهای 3و ناکافی بودن انضباط
بازار .4در آغاز فاز رونق سود بنگاهها تمایل به افزایش دارد ،قیمت داراییها افزایشیافته و انتظارات
مشتریان خوشبینانه است .انبساط در تقاضای کل منجر به یک رشد قابلمالحظه در اعطای وام بانکی
و میزان بدهی اقتصاد میشود .در یک چنین رونقی بانکها ممکن است اکسپوژر ریسک خود را کمتر
از حد برآورد کرده و استانداردهای وامدهی خود را پایین بیاورند .این فرایند میتواند باعث کاهش اعتبار5
قرضگیرندگان شود .هنگامیکه یک شوک برونزا اتفاق بیافتد ،وضعیت سودآوری مشتریان بدتر شده
و احتماالً خوشبینی مفرط جای خود را به بدبینی مفرط میدهد که به نوبه خود آغازگر کاهش ارزش
داراییها و بنابراین کاهش ارزش ثروت مالی مشتریان و ارزش وثایق آنان خواهد شد .همچنین ،افزایش
بیکاری ،درآمد قابلتصرف خانوارها و بنابراین توان آنها در بازپرداخت وام را کاهش میدهد .به این
ترتیب انباشت داراییهای (مطالبات) غیرجاری ظاهر شده و تعداد ورشکستگی بنگاهها افزایش مییابد
که زیان در ترازنامه بانکها را باعث میشود (رفتار چرخهای) (مارکوچی و کواگلیاریلو.)2001 ،

1. disaster myopia
2. over-optimism
3. herd behaviors
4. insufficient market discipline
5. creditworthiness
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 .4دادهها و روش تحقیق
 .1-4دادهها
با توجه به هدف پژوهش که بررسی متغیرهای کالن و خاص بانکی اثرگذار بر کیفیت پورتفوی وام
بانکهاست ،برای دادههای بانکی از دادههای فصلی مربوط به بانکهای کشور در فاصله سالهای
 8318تا ( 8392از فصل چهارم سال  8318تا فصل چهارم سال  )8392که توسط اداره اطالعات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه شده ،استفاده میشود .بدیهی است که در مدت مذکور ،تعداد
بانکهای کشور و ترکیب آنها از نظر نوع مالکیت دستخوش تغییرات عمدهای شده است که بر همین
اساس دادههای ما به صورت پانل نامتوازن و بر اساس تقسیمبندیهای انجامشده توسط بانک مرکزی
به بانکهای دولتی ،خصوصی و بانکهای تازه خصوصی شده قابل تفکیک است .همچنین دادههای
مربوط به متغیرهای کالن از آمارهای مندرج در نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به
همین دوره زمانی جمعآوری شده است .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،برای سنجش متغیر اصلی
پژوهش ،کیفیت پورتفوی وام ،در ادبیات موضوع معموالً از متغیرهای مختلفی مانند نسبت ذخایر
مطالبات مشکوکالوصول ،نسبت مطالبات غیرجاری و یا مطالبات سوخت شده استفاده میشود که در
این تحقیق از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت برای هر بانک استفاده خواهد شد که بر همین
اساس ،پس از حذف مواردی که در آنها متغیر اصلی ،فاقد داده بود ،نمونه اصلی که شامل  8285بانک
 فصل بود ،به  784بانک -فصل کاهش یافت.نمودار  :1روند مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور 1331-1332
0.25

0.2

0.15

نسبت مطالبات غیرجاری
0.1

0.05

0
1381q4 1383q1 1384q2 1385q3 1386q4 1388q1 1389q2 1390q3 1391q4
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نمودار  :2روند لگاریتم مطالبات غیرجاری و لگاریتم تسهیالت 1331 -1332
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00

لگاریتم مطالبات غیرجاری

8.00
6.00

لگاریتم تسهیالت

4.00
2.00
0.00
1381q4 1383q2 1384q4 1386q2 1387q4 1389q2 1390q4 1392q2

منبع :آمارهای اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی

در این بخش ،برخی آمارهای توصـیفی مربوط به دادههای پژوهش را مورد بررسی قرار میدهیم.
همانگونه نمودار  8نشــان میدهد ،بر اســاس آمارهای پژوهش ،روند نســبت مطالبات غیرجاری در
کشـور تا اواخر دهه  8310عمدتاً افزایشـی بوده اسـت .این نسبت از انتهای سال  8318تا فصل سوم
سـال  8311با وجود نوساناتی ،پیوسته افزایشیافته و سپس در آستانه ورود به دهه  8390با یک روند
نزولی به حرکت خود تا پایان فصـل چهارم  8392ادامه داده است .ازآنجاکه نسبت مطالبات غیرجاری
از تقسیم کل مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت به دست میآید ،در نمودار  2روند زمانی لگاریتم این
دو متغیر ترسـیمشــده اســت .8بر این اســاس مالحظه میشــود پیش از ورود به دهه  8390نرخ رشــد
مطالبات غیرجاری بیشتر از نرخ رشد تسهیالت بوده و بنابراین این نسبت فزاینده بوده است ،درحالیکه
پس از آن ،عکس این اتفاق افتاده اســـت ،یعنی در آســـتانه ورود به دهه  ،8390نرخ رشـــد مطالبات
غیرجاری به طور نســبی کندتر شــده و بنابراین این نســبت ،نزولی شــده اســت .با این حال در تمامی
ســالهای پژوهش ،نســبت فوق در مقایســه با اســتاندارد جهانی (که طبق آمارهای بینالمللی مانند
آمارهای بانک جهانی معموالً زیر  5درصد است) ،باالتر از سطح استاندارد بوده است.

 .8با توجه به اینکه لگاریتم متغیرها روی محور عمودی ترسیمشده و محور افقی زمان را نشان میدهد ،بنابراین شیب منحنیها،
نشاندهنده رشد متغیرهاست.
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جدول  :1سهم بازار بانکهای دولتی و خصوصی (بر مبنای نسبت دارایی آنها) برحسب درصد1331-1332 ،
سال

بانکهای دولتی

بانکهای خصوصی

سال

بانکهای دولتی

8318
8312
8313
8314
8315
8312
8317
8311
8319
8390
8398
8392

9181
9784
95
9089
1181
1788
1381
1488
1285
1082
7182
75

882
282
5
988
8882
8289
8282
8589
8785
8981
2884
25

8318
8312
8313
8314
8315
8312
8317
8311
8319
8390
8398
8392

9181
9784
95
9089
1181
1788
1381
4583
4283
4282
4589
4282

بانکهای خصوصی و
تازه خصوصی شده
882
282
5
988
8882
8289
8282
5487
5387
5384
5488
5781

منبع :آمارهای اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی

جدول  ،8سهم بازار بانکهای دولتی و خصوصی طی این دوره را بر حسب دارایی آنها نشان میدهد.
آمار مندرج در نیمه سمت راست جدول ،شامل سهم بازار بانکهای کامالً خصوصی بوده است ،درحالیکه
آمار نیمه سمت چپ ،عالوه بر سهم بازار بانکهای خصوصی ،سهم بازار بانکهایی که طبق اصل 44
قانون اساسی از سال  8311به بعد در ردیف بانکهای تازه خصوصیشده طبقهبندی شدهاند نیز شامل
شده است.8
نمودار  :3روند سهم بازار بانکهای دولتی و خصوصی (بر حسب تسهیالت)1331-1332 ،

1.00
0.50

سهم بازار بانک های
خصوصی

0.00

سهم بازار بانک های
دولتی

منبع :آمارهای اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی

 .8بانکهای صادرات ،ملت ،تجارت و رفاه به تدریج از سال  8311به بعد از طریق بورس ،وارد فرایند خصوصیسازی شدهاند.
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نمودار  3نیز روند تحول تدریجی سهم بازار بانکهای دولتی و خصوصی طی دوره  88ساله
موردمطالعه را برحسب تسهیالت اعطایی نشان میدهد .همانگونه که از شواهد زیر پیداست ،سهم بازار
بانکهای دولتی برحسب تسهیالت نیز همانند سهم بازار آنها بر حسب دارایی در طی این سالها،
همواره کاهشی و سهم بازار بانکهای خصوصی دائماً افزایشیافته است که این امر نشان از تحول در
ساختار مالکیت بخش بانکی کشور ،در نتیجه خصوصیسازیهایی است که در راستای آزادسازی
اقتصادی و با هدف بهبود عملکرد بخش بانکداری از پیش از دهه  8310طراحی و با شروع این دهه
محقق شده است.
نمودار  :4روند نسبت مطالبات غیرجاری در کشور و سهم بازار بانکهای خصوصی
(برحسب دارایی) 1332 ،ـ 1331
0.3
0.25
0.2
سهم بازار بانک های خصوصی
0.15
(بر حسب دارایی)
0.1
نسبت مطالبات غیرجاری
0.05
0

منبع :آمارهای اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی

در نمودار  ،4روند نسبت مطالبات غیرجاری و سهم بازار بانک های خصوصی (بر حسب دارایی) در
کل اقتصـاد در کنار هم ترسـیم شـده اسـت .بر این اساس مالحظه میگردد که در سالهای اولیه ،با
گسـترش سـهم بانکهای خصوصی در بانکداری کشور ،نسبت مطالبات غیرجاری هم در نظام بانکی
افزایشـی بوده ،اما در سالهای میانی با ثابت ماندن تقریبی سهم بانکهای خصوصی ابتدا نسبت این
مطالبات افزایش و سپس کاهشیافته ،ولی در سالهای  8319به بعد با وجود افزایش سهم بانکهای
خصوصی ،نسبت مطالبات غیرجاری روندی معکوس در پیشگرفته و نزولی شده است.
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نمودار  :5نسبت مطالبات غیرجاری؛ بانکهای خصوصی ،دولتی و کل بانکها 1332 ،ـ 1331
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

بانک های خصوصی
بانک های دولتی
کل بانک ها

0.05
0

منبع :آمارهای اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی

نهایتاً ،نمودار  5روند نسبت مطالبات غیرجاری (متغیر کیفیت وام) در طی دوره  8318تا  8392را
برای کل بانکها ،بانکهای دولتی و خصوصی ترسیم نموده است .همانگونه که از نمودار پیداست تا
پیش از سال  ،8315کیفیت پورتفوی وام بانکهای خصوصی باالتر از بانکهای دولتی و بهطور نسبی
باالتر از کل بانکها بوده است ،درحالیکه با شروع سال  8312عکس این شرایط اتفاق افتاده است ،به
این معنی که بانکهای خصوصی ،از آن تاریخ به بعد بر اساس این شاخص در وضعیت بدتری نسبت
به بانکهای دولتی قرار گرفته و بهطور نسبی درصدی از تسهیالت پرداختی آنها که در سرفصل
غیرجاری طبقهبندی شده است ،در سطح باالتری قرار گرفته است.
 .2-4روششناسی پژوهش
به منظور ارزیابی عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام به پیروی از ادبیات موضوع و با توجه به نوع
دادهها از الگوی رگرسیون دادههای تابلویی پویا 8استفاده میشود .علت استفاده از این مدل آن است که
متغیر وابسته تحقیق (نسبت مطالبات غیرجاری) از یکطرف از نظر ماهیت معموالً متغیری پایدار است،
به این معنی که شرکتها و افرادی که مطالباتشان معوق میشوند ،معموالً با گذر زمان همچنان از
بازپرداخت مطالبات خود ناتوان بوده و لذا این مطالبات همچنان در سرفصل غیرجاری باقی میمانند و
از طرف دیگر این مطالبات طبق تعریف ،شامل مطالباتی است که یا از تاریخ سررسید آنها بیش از دو
ماه گذشته (طبقه سررسید گذشته) ،یا بیش از شش ماه و کمتر از  81ماه (طبقه معوق) و یا بیش از 81
1. Dynamic Panel Data Regression
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ماه از سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپریشده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی
خود نکرده است (طبقه مشکوکالوصول) که بر همین اساس مشخص است که این متغیر در طی زمان
دارای خاصیت ماندگاری است و بنابراین باید مقدار با وقفه این متغیر نیز در سمت راست مدل و به
عنوان متغیر توضیحی منظور شود.
میدانیم در صورتی که در مدل دادههای پانل ،متغیر وابسته با وقفه در سمت راست وارد شود ،دیگر
برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی سازگار نیست (شیائو ،8آرالنو و باند 2و بالتاجی )8995 ،و باید به
روشهای متغیرهای ابزاری 3و گشتاورهای تعمیمیافته 4متوسل شد .از زمان مقاله معروف نیکل)8918( 5
که نشان داد برآوردگرهای مدل حداقل مربعات با متغیر مجازی 2با  Tمحدود ،در مدلهای پانل
خودتوضیحی ،ناسازگار هستند ،شماری از برآوردگرهای سـازگار متغیر ابزاری و روش گشتاورهای
تعمیمیافته در ادبیات اقتصادسنجی به عنوان جایگزین معرفیشده است .7درعینحال ،ضعف تخمین
زنهای متغیر ابزاری و گشتاورهای تعمیمیافته این است که خواص آنها ،هنگامیکه تعداد مقاطع ()N
بزرگ باشد ،برقرار است؛ بنابراین ممکن است آنها در دادههای پانل با تعداد مقاطع کوچک به شدت
غیردقیق و اریبدار باشند .این حالت بهخصوص در بیشتر دادههای پانل کالن (همانند این پژوهش که
تعداد مقاطع -بانکها 20 -است) صادق است .از طرف دیگر ،مطالعات مونتکارلوی قبلی (آرالنو و باند
 ،8998کیویت ،8995 1جادسون و اوون 8999 9نشان دادند که روش حداقل مربعات با متغیر مجازی،
هر چند ناسازگار ،ولی در قیاس با برآوردگرهای متغیر ابزاری و گشتاورهای تعمیمیافته ،واریانس نسبتاً
کوچکی دارد .با در نظر گرفتن همین مالحظات ،یک رویکرد جایگزین ،مدل حداقل مربعات با متغیر
مجازی اریب تصحیحشده ،80LSDVC ،بر مبنای تصحیح اریب برآوردگر حداقل مربعات با متغیر
1. Shiao
2. Arellano and Bond
)3. Instrumental Variable (IV
)4. Generalized Method of Moments (GMM
5. Nickell
6. Least-Squares Dummy Variable

 .7اندرسون و شیائو ( ) 8912( )AHدو متغیر ابزاری ساده پیشنهاد کردند که با تبدیل مدل به تفاضل مرتبه اول برای حذف ناهمگنی
منفرد مشاهده نشده ،از وقفههای دوم متغیر وابسته ،یا در سطح یا در تفاضل ،بهعنوان ابزاری برای تفاضل متغیر وابسته با یک وقفه
زمانی استفاده کردند .آرالنو و باند ( )8998( )ABیک برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته برای مدل تفاضل مرتبه اول ،با تکیه بر تعداد
بیشتری ابزارهای داخلی ،پیشنهاد کردند که از  AHکاراتر بود .بلوندل و باند ( )8991( )BBنیز مشاهده کردند که با دادههای به شدت
پایدار ،برآوردگرهای تفاضل مرتبه اول متغیر ابزاری یا گشتاورهای تعمیمیافته از یک اریب کوچک نمونهای شدید به خاطر ضعف
ابزارها رنج میبرند؛ بنابراین آنها یک برآوردگر سیستمی گشتاورهای تعمیمیافته با ابزارهای تفاضل مرتبه اول برای معادله در سطح و
ابزارهای در سطح برای معادله تفاضل مرتبه اول را پیشنهاد دادند.
8. Kiviet
9. Judson and Owen
)10. Least-Squares Dummy Variable (bias) Corrected (LSDVC
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مجازی است که در مدل دادههای پانل پویا در ادبیات اقتصادسنجی توسط برونو )2005( 8پیشنهاد شده
است که در این پژوهش نیز از این مدل استفاده خواهد شد( 2برونو.)2005 ،
در این پژوهش ،برای بررسی عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام بانک  iدر زمان  ،tبه تأسی
از مدل الو و آریس ،)2084( 3مدل رگرسیون پانل زیر به روش  LSDVCو با استفاده از برآوردگر
آرالنو و باند برآورد میشود:
()8

NPLit = αNPLit−1 + βMktSharePr t
+ ∑ γj MacroVarjt−1 + ∑ δk BankVarkt + θi + εit
k

j

که  NPLitتبدیل لجستیکی نسبت مطالبات غیرجاری بهکل وام را نشان
سهم بازار بانکهای خصوصی از کل صنعت بانکداری بر اساس نسبت دارایی آنها در یک فصل معین
را نشان میدهد .ما انتظار داریم که سهم بازار بیشتر بانکهای خصوصی در کل صنعت ،باعث کیفیت
باالتر پورتفوی وام و بنابراین کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود MacroVarjt−1 .برداری از j
متغیر اقتصاد کالن است که عبارتاند از :نرخ رشد اقتصادی ( ،)GDPGrنرخ حقیقی سود تسهیالت که
از تفاضل میانگین موزون نرخ تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی و نرخ تورم به دست میآید5
( )RLendRateو نرخ ارز اسمی برحسب دالر به ریال .)ER( 2همه متغیرهای کالن در معادله فوق
با یک وقفه وارد شدهاند ،با این استدالل که شوکهای اقتصاد کالن احتماالً با تأخیر پورتفوی اعتباری
بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد (یک وقفه به دلیل کمبودن بازه زمانی دادهها و محدودیت درجه
آزادی انتخابشده است) .با توجه به ادبیات موضوع ،انتظار داریم عالمت ضریب رشد اقتصادی ،منفی
یا مثبت ،عالمت ضریب نرخ حقیقی سود منفی ،در حالیکه عالمت ضریب نرخ ارز هم ممکن است
منفی یا مثبت باشد .نرخ رشد اقتصادی باالتر از یکطرف با افزایش توان بازپرداخت وامگیرندگان
میدهدMktShare_Prt .4

1. Bruno

 .2با این وجود ،هیچکدام از روشهای فوق ،برای تصحیح اریب مدل حداقل مربعات با متغیر مجازی برای دادههای پانل نامتوازن
امکانپذیر نبود که این شکاف توسط برونو ( )2005پر شد .وی با استفاده از برآوردگرهای سازگار مانند اندرسون و شیائو ،آرالنو و باند
و بلوندل و باند ،مقدار تقریبی اریب را محاسبه و با کم کردن آن از مقدار برآوردگر حداقل مربعات با متغیر مجازی ،برآوردگر سازگار با
تصحیح اریب را تخمین زده و بسته به انتخاب هر یک از این برآوردگرها ،ماتریس واریانس ـ کوواریانس ضرایب را به روش بوت
استرپینگ برآورد نمود.
3. Love and Ariss

 .4علت استفاده از این تبدیل آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل وامها در محدوده صفر و یک قرار دارد؛ بنابراین ،با استفاده
از این تبدیل نسبت فوق در محدوده )∞ (−∞; +قرار میگیرد.
 .5در محاسبه میانگین موزون نرخ سود تسهیالت ،وزنها بر اساس نسبت تسهیالت اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی و با توجه
به نرخهای سود اعالمشده برای هر بخش محاسبهشدهاند.
 .2منظور تعداد ریال در مقابل هر دالر آمریکاست.
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میتواند باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها شود و بنابراین با عالمت منفی ظاهر شود .از
طرف دیگر ،ورود به فاز رونق میتواند باعث شود بانکها در رقابت با یکدیگر برای گسترش اعتبارات
خود ،استانداردهای وامدهی خود را پایین آورده و بنابراین احتمال معوق شدن وامها افزایشیافته و
بنابراین اثر رشد اقتصادی با وقفه با عالمت مثبت ظاهر شود .اثر نرخ سود حقیقی تسهیالت با وقفه نیز
(که میانگین آن در دوره تحقیق منفی بوده است) ،با توجه به اینکه تورم با عالمت منفی در آن در نظر
واردشده باید منفی باشد ،چرا که هر چه شکاف بین این متغیر (نرخ تورم) و نرخ سود تسهیالت بیشتر
باشد ،به معنی رانت بیشتر برای وامگیرنده و بنابراین انگیزه بیشتر برای کژگزینی و احتمال باالتر عدم
بازگشت وام به بانک است.
ما  kمتغیر در سطح بانک در معادله فوق وارد کردهایم که انتخاب آنها براساس ادبیات بحث صورت
گرفته است .ترکیب پورتفوی وام که با نسبت وامها به کل داراییها 8در مدل وارد شده ،منعکسکننده
انتخابهایی است که مدیران بانک برای سرمایهگذاریهای ریسکیتر نسبت به سایر داراییها انجام
دادهاند .هر چه این سهم باالتر باشد ،اکسپوژر ریسک اعتباری در سطح بانک را افزایش داده و ممکن
است منجر به افزایش نسبت مطالبات غیرجاری شود .بنابراین ما انتظار داریم عالمت ضریب این متغیر،
مثبت شود .همچنین یک بانک با رشد وام 2سریع ممکن است با مشکل انتخاب نامناسب (کژگزینی)
روبرو شود که میتواند کیفیت دارایی آن را کاهش دهد؛ بنابراین ما انتظار داریم که عالمت روی این
متغیر مثبت باشد ،چون نرخهای رشد باالتر ممکن است ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد .اندازه
بانک 3نیز متغیری است که میتواند بر کیفیت پورتفوی وام بانک مؤثر باشد .به همین منظور از لگاریتم
مجموع دارایی بانک به عنوان متغیر اندازه بانک استفاده میشود .از آنجا که بزرگی انـدازه بـانک
صرفههای به مقیاس ایجاد میکند ،میتواند بر کیفیت پورتفوی وام اثر مثبت داشته باشد؛ اما از طرف
دیگر بزرگی بیش از حد بانک ممکن است کنترل و مدیریت ریسک را سختتر کند و اثر معکوس بر
کیفیت پورتفوی وام داشته باشد .به همین منظور از توان دوم متغیر اندازه نیز در مدل استفادهشده است
که انتظار میرود عالمت متغیر اندازه منفی و عالمت توان دوم آن مثبت باشد βj ،α .و  γjو δk
پارامترهایی هستند که باید تخمین زده شوند θi ،اثرات مشاهده نشده خاص بانک را برآورد میکند و
 εitهم عبارت مربوط به خطای تصادفی است.

)1. Loans to Assets (LTA
)2. Loan Growth (LoanGr
3. size
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 .5یافتههای تحقیق
 .1-5آزمون مانایی
پیش از برآورد مدل الزم است با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته ،8وجود ریشه واحد
در متغیرها مورد آزمون قرار گیرد.2
نتایج این آزمون برای متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش در جدول شماره  2آمده است.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد پانل نوع فیشر
متغیرها
GDPGr
ER
RLendRate
mktshare_pr
LTA
LoanGr
Size
NPL

آماره دیکیفولر تعمیمیافته
احتمال آن برای متغیرها در سطح
**-282459
080824
***-488524
080000
***-381798
080008
**-882113
080457
***-383914
080003
***-8284571
080000
***-385282
080000
**-288032
080877

وضعیت مانایی متغیرها
متغیر در سطح ماناست
متغیر در سطح

ماناست+

متغیر در سطح

ماناست+

متغیر در سطح

ماناست+

متغیر در سطح ماناست
متغیر در سطح ماناست
متغیر در سطح

ماناست++

متغیر در سطح ماناست

منبع :یافتههای پژوهش
** :معنیدار در سطح  95درصد
*** :معنیدار در سطح  99درصد
 :++با ورود روند زمانی
 :+با ورود عرض از مبدأ

فرضیه صفر در این آزمون این است که همه سریها نامانا 3هستند ،درحالیکه در فرضیه مقابل،
حداقل یکی از سریها در پانل مانا است .با توجه به نتایج آزمون ،وجود ریشه واحد برای همه متغیرهای
)1. Augmented Dickey Fuller (ADF

 .2آمارههای آزمون مختلفی برای آزمون ریشه واحد در دادههای پانل وجود دارد که برای دادههای پانل نامتوازن ،همگی قابلاستفاده
نبوده و آماره نوع فیشر شامل فیلیپس ـ پرون و دیکی فولر تعمیمیافته جزء مواردی است که برای این آزمون مناسب است که در این
پژوهش از  ADFاستفاده شده است.
3. Non-stationary

عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام در...
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پژوهش رد میشود .بر این اساس ،همه متغیرها مانا در نظر گرفته شده و در مدل وارد شدهاند .همچنین
با توجه به مقدار احتمال مربوط به آماره  Fلیمر ،مندرج در جدول  4که کمتر از  0805است ،فرضیه صفر
مبنی بر معنیدار نبودن آثار تصادفی با اطمینان  95درصد ،رد شده و بنابراین الگو باید به روش پانل
تخمین زده شود .بهعالوه ،با توجه به مقدار احتمال مربوط به آماره هاسمن (توزیع کای ـ دو در ذیل
جدول  )4ـ که کمتر از  5درصد است ،مشخص میشود ،مدل باید با اثرات ثابت تخمین زده شود.
جدول  :3آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل به تفکیک متغیرهای کالن و بانکهای دولتی و خصوصی
مشاهدات

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

متغیرهای کالن
mktshare_prt
mktshare_prt ^2
GDPGrt−1
RLendRatet−1
t−1

8LER

INFLt

سهم بازار بانکهای
خصوصی
توان دوم سهم بازار
بانکهای خصوصی
رشد اقتصادی
نرخ حقیقی تسهیالت
لگاریتم نرخ ارز
نرخ تورم

784

08843

08021

08088

08252

784

08025

08081

08008

08023

294
294
294
784

08032
-08041
98405
08897

08047
08012
08451
08012

-0809
-08202
18994
08802

08888
08013
808472
08347

بانکهای دولتی
lnplt
LTAt
LoanGrt
SIZEt
SIZEt ^2

نسبت مطالبات
غیرجاری2
نسبت وام به دارایی
رشد تسهیالت
اندازه بانک
توان دوم اندازه بانک

458

-88934

08113

-58712

08417

458
441
458
458

08398
08041
888189
8488372

08884
08870
88293
29895

08074
-08994
18591
73893

08242
88337
848320
202823

-88114
08421
08802
888401
832848

88024
08075
08232
88502
33829

-28902
08870
-08992
78292
53887

08022
08228
28451
848239
202877

بانکهای خصوصی
lnplt
LTAt
LoanGrt
SIZEt
SIZEt ^2

نسبت مطالبات غیرجاری
نسبت وام به دارایی
رشد تسهیالت
اندازه بانک
توان دوم اندازه بانک

223
223
220
223
223

منبع :اداره اطالعات بانکی و نماگرهای بانک مرکزی

 .8با توجه به بزرگی اعداد مربوط به نرخ ارز ،از لگاریتم آن استفاده شده است.
 .2همانطور که پیشتر اشاره شد ،تبدیل لجستیکی نسبت مطالبات غیرجاری محاسبهشده است.
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جدول  -4نتایج برآورد مدل حداقل مربعات با متغیر مجازی اریب تصحیحشده)LSDVC( 1
مقدار احتمال
()P-Value
08000
08082

ضریب

انحراف معیار

آماره Z

08130
8.729

0.030
0.728

27882
2840

-48320

28490

-8875

08010

نرخ ارز

-0.033

0.029

-0841

08233

GDPGrt−1

رشد اقتصادی

0.393

0.810

2881

08029

RLendRatet−1

نرخ حقیقی تسهیالت

-0.585

0.804

-4893

08000

LTAt
LoanGrt
SIZEt
SIZEt ^2

نسبت وام به دارایی
رشد تسهیالت
اندازه بانک
توان دوم اندازه بانک

0.824
0.473
0.039
-0.823
0.033
-0.214
0.008
0.0800
P-Value=080008

متغیر توضیحی
lnplt−1
mktshare_prt
mktshare_prt ^2
t−1

2LER

نسبت مطالبات غیرجاری
سهم بازار بانکهای خصوصی
توان دوم سهم بازار بانکهای
خصوصی

3810
-3888
-1852
5882

08000
08002
08000
08000
 224( = 2810و F(89
2

χ (1(=47854
P-Value= 08000
AR(1) P-Value: 0.0000
AR(2) P-Value: 0.2017

منبع :یافتههای پژوهش

 .2-5برآورد مدل
پیش از گزارش نتایج مدل ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک بانکهای خصوصی و دولتی در
جدول  3ارائه شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل (مندرج در جدول  )4حاکی از آن است که کیفیت
بد وام در دوره گذشته بر کیفیت پورتفوی اعتباری در دوره جاری اثر مثبت دارد؛ به عبارت دیگر نسبت
مطالبات غیرجاری دارای خاصیت پایداری است ،یعنی -همانگونه که انتظار میرفت-بخشی از ریسک
اعتباری دوره گذشته به دوره جاری منتقل میشود .این مسأله هم میتواند ناشی از ماهیت متغیر باشد
که در تعریف آن پایداری صادق است .همچنین ،این تأثیر میتواند ناشی از این مسأله باشد که افرادی
که به هر دلیل وام خود را نکول میکنند ،یا در دوره بعد هم از پرداخت بدهی خود ناتوان بوده ،یا برای
تسویه بدهی خود ،مثالً به دلیل رانت موجود در نرخهای سود حقیقی عمدتاً منفی ،انگیزهای نداشتهاند
و بنابراین این بدهی به دوره بعد منتقل شده است .همچنین بنابر نتایج مدل ،مالحظه میشود که مطابق
آرالنو و باند ( ،)8998جمالت اخالل دارای همبستگی سریالی مرتبه اول AR(1) ،بوده ،اما دارای
همبستگی سریالی مرتبه دوم AR(2) ،نیستند.
 .8نتایج بر اساس مقدار اولیه برآوردگر آرالنو و باند ( )ABگزارش شده است .انجام برآورد با استفاده از برآوردگر بلوندل و باند ()BB
نیز نتایجی مشابه از نظر عالمت و معنیداری ضرایب به دست میدهد که در اینجا گزارش نشده ،اما در صورت نیاز قابلارائه است.
 .2با توجه به بزرگی اعداد مربوط به نرخ ارز ،از لگاریتم آن استفادهشده است.
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همچنین ،بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل ،سهم بازار بانکهای خصوصی که پیوسته در دوره
مورد مطالعه افزایشی بوده است ،تأثیر مثبت و معنیداری بر نسبت مطالبات معوق داشته است .این
مسأله میتواند به این دلیل باشد که بانکهای خصوصی بر خالف بانکهای دولتی که از حمایتهای
صریح و پنهان برخوردار بودهاند و نیز به دلیل الزام افشای اطالعات شفاف در صورتهای مالی خود در
بورس ،انگیزه بیشتری برای عملکرد شفافتر در زمینه مدیریت ریسک و پیگیری وامهای معوق شده
خود داشته و این مطالبات را استمهال نکردهاند و بنابراین وضعیت مطالبات غیرجاری شفافتری را نشان
میدهند ،در صورتیکه این انگیزه در بانکهای دولتی به خاطر همان حمایتها کمتر بوده است ،البته
عالمت توان دوم سهم بازار بانکهای خصوصی منفی و در سطح  90درصد معنیدار است که با حقایق
نمودار  3کامالً همخوانی دارد ،به این معنی که در آستانه دهه  ،8390همراه با افزایش سهم بازار
بانکهای خصوصی ،نسبت مطالبات غیرجاری کاهشیافته است.
بنابر نتایج مدل ،متغیرهای اقتصاد کالن عمدتاً عوامل تعیینکننده مهمی برای کیفیت پورتفوی وام
بانکها در کشور بهشمار میآیند .اوالً ،نرخ رشد اقتصادی با وقفه بر کیفیت اعتباری بانک اثر مثبت و
معنیدار دارد ،به این معنی که متعاقب بهبود شرایط اقتصادی ،پس از یک دوره نسبت مطالبات غیرجاری
افزایش پیدا میکند .یک دلیل این پدیده میتواند این باشد که چشمانداز بهبود اقتصادی و رقابت بیشتر
برای کسب سهم بازار ،باعث میشود بانکها در اعطای اعتبارات خود استانداردهای وامدهی را کمتر
رعایت کرده و به افراد پرریسک نیز وام دهند که نتیجه آن میتواند پایین آمدن کیفیت پورتفوی وام
آنها و در نتیجه افزایش نسبت مطالبات غیرجاری آنها باشد.
ثانیاً ،نرخ حقیقی سود تسهیالت اثر منفی و معنیدار بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد که این تأثیر
با توجه به تعیین دستوری نرخهای سود تسهیالت که در اغلب دورهها پایینتر از نرخ تورم بوده است،
کامالً با منطق اقتصادی سازگار است .8در واقع ،با توجه به اینکه نرخ تورم با عالمت منفی در نرخ
حقیقی سود وارد میشود ،افزایش نرخ حقیقی سود به معنی کاهش رانت برای وامگیرندگان و بنابراین
کاهش انگیزه کژمنشی است که میتواند احتمال معوق شدن وام را کاهش داده و بنابراین بر نسبت
مطالبات غیرجاری اثر منفی بگذارد .نرخ ارز نیز از نظر آماری تأثیر معنیداری بر کیفیت پورتفوی وام
بانکها نشان نمیدهد که شاید دلیل آن سیاست لنگر اسمی نرخ ارز یا دستوری بودن ضمنی آن است.
 .8همانطور که از جدول  3مشخص است ،متوسط نرخ حقیقی سود تسهیالت در این دوره منفی بوده است؛ بنابراین ،بهطور تاریخی
در اغلب زمانها ،نرخ سود به نفع وامگیرنده و به ضرر وامدهنده (بانک) بوده است که در این شرایط افزایش نرخ سود حقیقی به معنی
کاهش این رانت است؛ اما باید توجه داشت ،اگر نرخ سود حقیقی تسهیالت بهطور میانگین مثبت بود ،آنگاه انتظار میرفت افزایش
نرخ سود حقیقی که به معنی افزایش هزینه واقعی گرفتن وام است ،باعث شود عالمت ضریب این متغیر مثبت باشد ،چون در این
صورت افراد ریسکیتر ،بیشتر از افراد کمریسک تمایل به گرفتن وام داشته و در نتیجه اثر افزایش این نرخ بر کیفیت پورتفوی وام به
علت کژگزینی میتوانست برعکس باشد ،به این معنی که نرخ سود حقیقی بیشتر باعث کاهش کیفیت پورتفوی وام شود.
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در سطح بانک ،عالمت متغیر نسبت وام به دارایی بر نسبت مطالبات غیرجاری مطابق انتظار ،مثبت
و معنیدار بوده که نشان میدهد سهم باالتر وام در ترکیب پورتفوی وام به معنی انتخاب ترکیب
ریسکیتر توسط مدیران بانک و بنابراین اکسپوژر ریسک اعتباری باالتر بوده که نسبت مطالبات
غیرجاری را باال میبرد .با این وجود ،متغیر رشد تسهیالت ،با عالمت منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری
اثرگذار بوده است که این مسأله با توجه به تعریف متغیر وابسته ،به معنی رشد سریعتر مخرج (رشد
تسهیالت) نسبت به رشد صورت (رشد مطالبات غیرجاری) است؛ به عبارت دیگر ،با افزایش رشد
تسهیالت ،نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت کاهش مییابد که شاید یک دلیل آن استمهال
وامهای بد است ،به این معنی که با وجود معوق شدن این وامها ،به سرفصل وامهای غیرجاری منتقل
نشده ،یا در برخی موارد به وامگیرنده ،وام جدید اعطا شده تا توان بازپرداخت پیدا کند.
تأثیر متغیر اندازه بانک بر کیفیت پورتفوی وام بانکها نیز جالب توجه است ،چرا که با ورود توان
دوم متغیر اندازه بانک ،مالحظه میشود خود متغیر اثر منفی و معنیدار و توان دوم آن اثر مثبت و
معنیدار بر نسبت مطالبات غیرجاری بانک داشته است .توجیه این تأثیر میتواند این باشد که بزرگتر
شدن اندازه بانک به خاطر ایجاد صرفههای به مقیاس ،میتواند باعث عملکرد بهتر در مدیریت ریسک
اعتباری بانک شود ،اما این تأثیر دارای نقطه ماکزیمم است ،به این معنی که با فراتر رفتن اندازه بانک
از یک حدی ،این تأثیر معکوس میشود که دلیل آن میتواند عدم کفایت کنترلهای داخلی به خاطر
بزرگی بیش از حد بانک باشد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
این پژوهش ،به دنبال شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است که افزایش آن طی
سالهای اخیر ،یکی از اساسیترین مخاطراتی است که سالمت نظام بانکی و ثبات پولی و مالی اقتصاد
کشور را تهدید میکند.
نتایج حاصل از این پژوهش به سیاستگذاران اقتصادی این امکان را میدهد که در تدوین سیاست-
های کالن ،تأثیرات محتمل بر ترازنامه بانکها و ریسک اعتباری آنها را مدنظر قرار دهند ،سیاستی که
بهخصوص پس از تجربه جهانی بحرانهای مالی و بانکی در کشورهای مختلف دنیا ،تحت عنوان قوانین
کالن احتیاطی توصیه میشود .همچنین برای مدیران بانکی نیز راهنمایی برای کنترل تأثیرات شرایط
اقتصادی و نیز متغیرهای خاص بانکی بر ریسک اعتباری و سالمت بانکی در تدوین سیاستهای
اعتباری و نیز سنجش میزان مقاومت آنها در مقابل شوکهای مختلف فراهم میکند که در بررسیهایی
مانند انجام آزمون بحرانی توسط بانکها موضوعیت پیدا میکند .بر همین اساس ،نویسندگان این مقاله،
با استفاده از دادههای فصلی مربوط به نظام بانکی ،اقتصاد کالن و با بهرهگیری از یکی از مدلهای
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رگرسیون پانل پویا متناسب با نامتوازن بودن دادهها ،عوامل تعیینکننده کیفیت پورتفوی وام بانکها را
مورد ارزیابی قرار دادهاند.
نتایج تحلیل رگرسیون پانل پویا نشان داد که برخالف انتظار اولیه ،افزایش سهم بانکهای خصوصی
در اقتصاد ایران باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نشده ،بلکه همراه با این افزایش ،کیفیت پورتفوی
وام بانکها بدتر نیز شده است .البته این تأثیر در عین حالکه میتواند ناشی از عملکرد نامناسب این
بانکها در مدیریت ریسک پورتفوی اعتباری آنها باشد ،ممکن است به دلیل انگیزه بیشتر مدیران آنها
در پیگیری مطالبات غیرجاری و عدم استمهال وامهای معوق و الزام آنها به افشای صورتهای مالی از
طریق بورس به سهامداران ،در مقایسه با بانکهای دولتی باشد ،طوریکه بر اساس آمارها ،کیفیت
پورتفوی وام آنها در عمده دوره پژوهش ،بهطور نسبی حتی بدتر از بانکهای دولتی نیز نشان داده
میشود.
همچنین ،نتایج نشان میدهد عدم توجه به مکانیزم بازار و تعیین دستوری نرخهای سود بدون توجه
به واقعیتهای اقتصادی از جمله نرخ تورم (تعیین نرخ سود پایینتر از نرخ تورم) باعث ایجاد رانت به
ضرر وامدهنده (بانک و در نهایت سپردهگذار) و به نفع وامگیرنده (مشتری) شده و بنابراین منجر به
کاهش کیفیت پورتفوی وام بانکها میشود.
بر اساس نتایج مدل ،با توجه به اثر بهبود شرایط اقتصادی باوقفه بر کیفیت پورتفوی وام بانکها در
کنار عالمت مثبت نسبت وام به دارایی و اثر منفی رشد تسهیالت ،توجه بیشتر بانکهای کشور به
استانداردهای مدیریت ریسک اعتباری ناظر بر کنترل کیفیت اعتباری وامگیرندگان و پرهیز از بیمباالتی
در اعطای بیرویه اعتبار به ویژه در شرایط رونق و پرهیز جدی از انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل
جاری (استمهال وامهای بد) را بیش از پیش مشخص میسازد.
در مورد اندازه بانک نیز با توجه به نتایج که اثر این متغیر را بر شاخص سالمت بانک ،غیرخطی و
دارای بیشینه 8نشان میدهد ،به نظر میرسد بانکها باید مطالعاتی در جهت یافتن اندازه بهینه خود از
نظر میزان دارایی و ارائه تسهیالت انجام داده و بر این اساس میزان منابع خود را تخصیص دهند.
بر اساس نتایج ،نسبت وام به دارایی که باال بودن آن شاخصی از ریسکپذیری و اشتهای بیشتر
ریسک 2مدیران بانکی است ،نسبت مطالبات غیرجاری بانکها را باال میبرد .طبیعی است که هر چقدر
منابع مالی سهامداران در مقایسه با سپردهگذاران کمتر باشد ،مدیران بانک اشتهای ریسک بیشتری
خواهند داشت ،چرا که در این صورت ،انگیزه سهامداران برای بهبود کیفیت مدیریت ریسک بانک پایین
خواهد بود .راهکار کنترل این اشتهای ریسک آن است که متناسب با افزایش ریسکپذیری ،بانکها
ملزم به نگهداری سرمایه و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باالتری شوند .بر همین اساس ،پیشنهاد
1. maximum
2. Risk appetite
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میشود مقررات کفایت سرمایه بال  2و  3که روشهای پیشرفته اندازهگیری ریسک بانکها و روشهای
جدید ذخیرهگیری و تعیین سرمایه مورد نیاز متناسب با ریسک آنها را توصیه نموده است ،توسط نهاد
ناظر (بانک مرکزی) الزامی گردد ،چرا که اجرای دقیق این مقررات ،گام مؤثری در کنترل اشتهای
ریسک بانکها و بنابراین جلوگیری از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری خواهد بود .پیشنهاد دیگر،
استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر ابزارهای نوین بازار پول ،مشتقات مالی و اوراق بهادارسازی برای
مدیریت هر چه بهتر ریسک توسط بانکها است .توسعه این ابزارها تأثیر بسزایی در کاهش ریسک
سیستماتیک و ارتقای سالمت بانکها خواهد داشت .با این وجود ،بکارگیری این ابزارهای جدید مدیریت
ریسک نیازمند تعامل هر چه بیشتر بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
از آنجا که در این پژوهش (همانند برخی پژوهشهای داخلی که در پیشینه تحقیق به آنها اشاره
شد) و برخالف بسیاری از پژوهش انجامشده در سایر کشورها ،رشد اقتصادی کشور بر نسبت مطالبات
غیرجاری اثر مثبت داشته است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،این موضوع مورد بررسی بیشتر
قرار گیرد .در این راستا میتوان به اثر ساختار رشد بخشهای مختلف اقتصادی و تولید ناخالص داخلی
بدون نفت بر کیفیت پورتفوی وام بانکها توجه نمود .همچنین ،پیشنهاد میشود در صورت دسترسی
به دادههای فصلی با جزئیات بیشتر ،رفتار کیفیت پورتفوی وام بانکها برحسب گروههای مختلف
وامگیرنده (خانوار یا بنگاه) ،نوع وام (مثالً وام به تولیدکننده یا مصرفکننده) ،نوع و کمیت وثایق بانکی
و نیز کیفیت هیأت مدیره بانکها بر اساس تخصص و تجربه آنان مطالعه گردد.
مهمترین محدودیت انجام این پژوهش ،عدم دسترسی به دادههای جامع مربوط به صورتهای مالی
بانکها از جمله ترازنامه ،صورت سود و زیان و بنابراین نسبتهای بانکی مؤثر بر کیفیت پورتفوی وام
مانند سودآوری یا کفایت سرمایه بانکها به صورت فصلی بود .همچنین ،عدم وجود آمار دقیق و روشن
در مورد نرخ بهره مؤثر تسهیالت بانکی و نیز نرخ ارز مؤثر برحسب ارزهای عمده مورد استفاده در
تجارت بینالمللی ایران از دیگر محدودیتهای این پژوهش بودهاند.
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