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چکیده
بهدلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سالمت نظام بانکی و نقش بانکها در تأمین مالی بنگاههای کشور در
این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعهی آبید و همکاران ( )2014که در آن به بررسی اثر متغیرهای
اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است ،به ارزیابی اثر متغیرهای کالن
اقتصادی (تولید ناخالص داخلی ،بدهی بخش دولتی ،نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک ،مخاطره
اخالقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی ،بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
طی دورهی زمانی  1386-1396پرداخته شود .در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیمیافته دو مرحلهای
( )GMMو دادههای تابلویی استفاده شده است .در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمونهای سارگان و
خودهمبستگی سریالی بررسی شده است .جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران ( صادرات ،ملت ،تجارت ،سینا ،سرمایه ،سامان ،پارسیان ،پاسارگاد ،حکمت ایرانیان ،انصار ،اقتصاد نوین،
دی ،خاورمیانه ،آینده ،گردشگری ،شهر ،کارآفرین ،پستبانک و توسعه اعتباری) است .متغیرهای کالن
اقتصادی همچون نقدینگی ،بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابلتوجهی دارند.
رابطهی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است .ارتباط میان نرخ
ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد .همچنین متغیرهای بانکی همچون
اندازهی بانک با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد و رابطهی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت
است.
کلیدواژهها :مطالبات معوق ،متغیرهای بانکی ،متغیرهای کالن اقتصادی ،بورس اوراق بهادار
طبقهبندی G21 ، E44 :JEL
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 .1مقدمه
نظام بانکی در کنار بازار سرمایه ،نقش مهمی در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یک کشور
میتواند بازی کند .در طی سالهای اخیر بهدلیل عدمتوسعهی بازار سرمایه در کشور ،شبکهی بانکی
نقش بیشتری داشته است .نظام بانکی بهعنوان موتور رشد اقتصادی از طریق انباشت سرمایه ،عمل
کرده و بخش بانکی قادر به جمعآوری پسانداز و انتقال آن به افرادی است که نیازمند تأمین مالی
هستند؛ این فرایند سرمایهگذاری را افزایش داده و درنهایت سرعت رشد اقتصادی افزایش مییابد
(مارسیا و ماترودجی.)2018 ،1
بانکها ،با در اختیار داشتن بخش وسیعی از نقدینگی ،نقش مهم و تأثیرگذاری را در نظام
اقتصادی اجرا میکنند و ضوابط اقتصادی جامعه بهشدت تحتتأثیر عملکرد بانکها است .بانکها
واسطهی مالی میان سپردهگذاران و دریافتکنندگان اعتبار بوده و با استفاده از منابع مالی خود و
سپردههای جذب شده از سپردهگذاران اقدام به اعطای تسهیالت میکنند که اصلیترین راه کسب
درآمد بانکها بهحساب میآید .در اینصورت اگر بازگشت اعتبارات اعطایی بانکها با مشکل روبهرو
شود ،عملکرد نظام بانکی دچار اختالل و نقش واسطهای آن نیز مختل میشود.
در بخش بانکی تأثیر شکست یک بانک میتواند به دیگران گسترش یابد ،باعث ایجاد یک اثر
ال تکان دادن ثبات کل سیستم در سطح ملی و یا حتی در سطح جهانی میشود.
زنجیرهای و احتما ً
بحران مالی جهانی سال  2008نشان داده است که سیستم مالی جهانی چگونه میتواند شکننده باشد
و زمانیکه بحران مالی در یک کشور آغاز میشود ،نهتنها ثبات سیستم بانکی جهان را تحتتأثیر قرار
میدهد؛ بلکه موجب ویرانی اقتصاد واقعی و توسعه بیشتر بخشهای کوچک و متوسط و سیستم مالی
میشود .مطالبات معوق بانکها میتوانند سرآغاز بحرانهای پولی و مالی در نظام اقتصادی کشور
باشد و آثار مخرب فراوانی بر بانکها ،بخشهای مختلف اقتصادی و درنهایت برای مردم خواهند
داشت (سبحانی و همکاران1397 ،؛ میشکین و ایکینز.)2011 ،2
همچنین روشن است که وامهای معوق نااطمینانی ایجاد میکنند و بر تمایل و توانایی بانکها
برای حفظ قدرت وامدهی تأثیر میگذارد ،بنابراین در نهایت بر تقاضای کل و سرمایهگذاری نیز تأثیر
میگذارد .از طرفی وامهای معوق دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی هستند ،زیرا آنها
تولید را کاهش میدهند .باید به وامهای معوق که یک محصول جانبی تولید وام هستند ،بهعنوان یک
محصول نامطلوب توجه شود (گوردا ،روباه و وردانیان .)2013 ،3بلوکه شدن بخش وسیعی از منابع
پولی بانکها ،کاهش دفعات گردش وامهای معوق و افزایش دورهی زمانی وصول مطالبات ،کاهش
1. Marsia & Matrodji
2. Mishkin & Eakins
3. Guarda, Rouabah & Vardanyan
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توانایی ارائه خدمات به مشتریان و افزایش ریسک اعتباری بانک و افزایش هزینههای عملیاتی
بانکها ازجمله اثرات افزایش وامهای معوق هستند ،آثار بیانشده اهمیت مطالعه بر مطالبات معوق
بانکی را نشان میدهد .ازطرفی در وضعیت فعلی بانکهای کشور حجم وامهای معوق به اعتبارات
اعطا شده بسیار باال است و همینامر اهمیت این موضوع را دوچندان میکند.
اهمیت این پژوهش از لحاظ کاربردی در آن است که مشخص میشود کدامیک از عوامل
اقتصادی و عوامل بانکی بیشترین تأثیر را بر حجم وامهای معوق دارند و راهنمای بسیار مفیدی برای
اتخاذ تصمیمات الزم برای مدیران بانکهای موردمطالعه و انتخاب سیاستهای پولی و مالی توسط
بانک مرکزی خواهد بود .بااینوجود ،مطالعات بسیاری در زمینهی تعیین عوامل مؤثر بر حجم مطالبات
معوق بانکی وجود ندارد .بخش وسیعی از مطالعات صورت گرفته تاکنون به بررسی جداگانهی عوامل
اقتصادی و عوامل بانکی بر حجم مطالبات معوق پرداختهاند .نوآوری این مقاله بررسی اثر این عوامل
بهطور همزمان و در دو دورهی زمانی کوتاهمدت و بلندمدت است و از طرفی در این پژوهش سعی
شده است تا متغیرهای توضیحی و جامعه آماری بانکهای موردبررسی در ایران جامعیت داشته باشند.
همچنین بررسی متغیر مدیریت بد بهصورت متغیر مجازی است که تاکنون در مطالعات صورت گرفته
از نسبت نرخ بازده دارایی بهجای آن استفاده شده است.
سؤاالتی که این مطالعه به دنبال پاسخ به آن است عبارتنداز :آیا میان متغیرهای اقتصادی و بانکی
رابطه معناداری با حجم مطالبات معوق بانکی وجود دارد؟ کدام متغیر بیشترین تأثیر را بر حجم
مطالبات معوق بانکی دارد؟ کدام متغیر رابطه مثبت معنادار و کدامیک رابطه منفی با حجم مطالبات
معوق بانکی دارد؟
این مقاله در ادامه بهصورت زیر سازماندهی میگردد :بخش  2به معرفی ادبیات موضوع مطالعه
میپردازد .بخش  3چارچوب مفهومی را معرفی میکند و مجموعه داده انتخاب شده را تشریح میکند.
بخش  4روش تحقیق و تکنیک اقتصادسنجی مورداستفاده را معرفی میکند .بخش  5نتایج تجربی را
استخراج میکند و دربارهی آن بحث میکند .بخش  6نتیجهگیری را ارائه میدهد.
 .2ادبیات موضوع
 -2-1مبانی نظری

در دههی  1980م .با مطرحشدن نظریههای جدید در حوزهی تأمین مالی ،روند بیاهمیت دانستن
تأمین مالی در اقتصاد کالن و چرخههای کسبوکار با ارائه نظریههای جدید در چارچوب الگوی
کینزینهای جدید ،پایان یافته است .نظریههای مذکور که نقش متغیرهای مالی و اعتباری را در
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چرخههای تجاری توسط گرتلر و برنانکه ،)1989( 1برنانکه و همکاران ( )1999و کیوتاکی و
( )1997مطرح شده است .بهطور خاص نظریه شتابدهندهی مالی بررسی چگونگی و نحوهی انتقال
شوک از بخش مالی به کل اقتصاد و شکلگیری چرخهی تجاری را بر عهده داشته است (ختایی و
همکاران1395 ،؛ حیدری و مالبهرامی.)1395 ،
بسیاری از محققان در زمینهی چرخهی تجاری اظهار داشتهاند که وضعیت ترازنامههای بنگاه
اقتصادی و خانوار برای فعالیتهای کالن اقتصادی بسیار تعیینکننده است؛ بهعنوانمثال ،میشکین
( )1978و برنانکه ( )1983استدالل کردند که ضعف ترازنامهی وامگیرندگان بهشدت به ایجاد رکودی
بزرگ کمک میکند ،این در حالی است که اوشتاین و سینا )1986( 3ضعف ترازنامهی بنگاه را بهطور
خاص در مرکز تجزیهوتحلیل چرخهی تجاری خود قرار دادند (برنانکه و گرتلر.)1987 ،
هرچه سطح ثروت خالص وامگیرندهی بالقوه بیشتر باشد ،هزینههای مورد انتظار بانک در نتیجهی
قرارداد مالی مطلوب کمتر خواهد بود .در سطح کالن ،این گزاره مبنیبر اینکه ثروت خالص
وامگیرنده و هزینههای بانک سرمایهگذاری با یکدیگر رابطهی معکوس دارند ،حداقل دو پیامد مهم
ال ثروت خالص وامگیرنده دورهای است
دارد (برنانکه و گرتلر .)1987 ،اول ،ازآنجاکه احتما ً
(وامگیرندگان در زمانهای خوب قادر به پرداخت قروض هستند) ،هزینههای بانک در دورهی رونق
کاهش و در رکود افزایش خواهد یافت .نوسانات سرمایهگذاری و تداوم چرخه میتواند هزینههای
بانک را دچار تغییرات بسیاری کند و بهعبارتی نوعی اثر شتابدهنده ظاهر میشود .دوم ،شوکهای
وارد شده به ثروت خالص وامگیرنده که بهطور مستقل از تولید ناخالص داخلی اتفاق میافتند ،منبع
اولیهی شروع نوسانات واقعی خواهد بود .نمونه احتمالی این مسئله "کاهش بدهی" است که
نخستینبار توسط ایروینگ فیشر )1933( 4مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت :در طی کاهش بدهی،
بهدلیل سقوط غیرقابلپیشبینی در سطح قیمت (یا در عوض ،افت ارزش نسبی وثیقه وامگیرندگان،
بهعنوانمثال زمین کشاورزی) ،کاهش ثروت خالص وامگیرنده اتفاق میافتد .این امر باعث میشود
که افراد باوجود دسترسی مستقیم به پروژههای سرمایهگذاری ،اعتبار الزم را نداشته باشند (یعنی
هزینههای بانک برای اعطای وام به آنها زیاد باشد) .سقوط حاصل از سرمایهگذاری اثرات منفی بر
تقاضای کل و عرضه کل دارد (برنانکه و گرتلر.)1987 ،
واقعیت این است که عملکرد وام بهشدت با چرخه اقتصادی مرتبط است و این ارتباط در
پژوهشهای صورت گرفته شناسایی شده است (بک 5و همکاران .)2013 ،با توجه به مطالعات انجام

1. Gertler & Bernanke
2. Kiyotaki & Moore
3. Eckstein & Sinai
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5. Beck
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شده ،مطالبات معوق میتواند بانک را از نقش واسطهای خود در اقتصاد واقعی خارج کند و به مانعی
برای رشد اقتصادی تبدیل کند (یانگ2017 ،1؛ مکری ،تساگنوس و بلز .)2014 ،2در میان نظریههای
اقتصاد کالن که به ارتباط تنگاتنگ و چرخهی اثرگذاری بخشهای مختلف نظام اقتصادی بر یکدیگر
اشاره میکنند ،تئوری شتابدهندهی مالی به بررسی وجود ارتباط میان مطالبات معوق با ثبات
اقتصادی میپردازد (برنانکه و گرتلر1989 ،؛ برنانکه و همکاران1999 ،؛ کیوتاکی و مور.)1997 ،
عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعهی این مطالبات را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .در حقیقت،
مطالبات معوق تحتتأثیر عوامل بیرونی (اقتصادی) و عوامل درونی (بانکی) قرار دارند (اسکارودی،
)2015؛ پس عوامل را میتوان به عوامل اقتصادی و عوامل بانکی تقسیم نمود .یکی ،شرایط اقتصادی
جامعه است که انگیزهی عدم بازپرداخت را بهوجود میآورد؛ و دیگری ،عملکرد بانکها که این انگیزه
را افزایش داده و عملی میسازد .در واقع عوامل اقتصادی خارج از کنترل بانک بوده و بیشتر
تحتتأثیر شرایط و محیط اقتصادی حاکمبر جامعه عمل میکنند که بانکها هیچ دسترسی برای تغییر
شرایط اقتصادی در اختیار ندارند؛ برای مثال ،تحریمها و بحرانهای مالی ،نمونههایی از علل بیرونی
هستند که بر توان مالی دریافتکنندگان تسهیالت اثر گذاشته و میتواند بر افزایش مطالبات معوق
تأثیرگذار باشد.
به نظر میرسد که ریسک اعتبار عملی شده که در تعدادی از مطالبات معوق منعکس میشود ،بهدلیل
تحوالت اقتصاد کالن است که ادبیات چرخهی کسبوکار به آن میپردازد؛ با اینحال ،عوامل اقتصاد کالن
بهتنهایی برای توضیح مطالبات معوق کافی نیست ،و به همین دلیل مفید است که مجموعهی دوم عوامل
مرتبط با ویژگیهای بانک ،یعنی عوامل بانکی نیز در نظر گرفته شوند که بیشتر به مقررات داخلی و
اشتباهات مدیریتی برمیگردد .عوامل بانکی یا درونی ناشی از سیاستها و عملکرد داخلی بانکها است که
ضعف در تشخیص اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیالت ،عدماستخدام و بهکارگیری افراد مجرب و
متخصص در خصوص اخذ اطالعات محرمانهی مشتریان و تطبیق اطالعات و ضعف اطالعات و آموزش
کافی کارشناسان تخصصی بانکها ازجمله این مواردند (شاهچرا و ابوالفتحی.)1395 ،
تعداد زیادی از متغیرهای اقتصاد کالن بر مطالبات معوق بانکها مؤثرند که رشد اقتصادی ،تورم،
تورم انتظاری ،رشد پایهی پولی ،شاخص قیمت مصرفکننده ،شاخص قیمت تولیدکننده ،نرخ ارز،
بدهی بخش دولتی ،نقدینگی ،سود تسهیالت بانکی ،قیمت مسکن ،نرخ بیکاری ،تراز تجاری و قیمت
نفت ازجمله این موارد هستند ،که در این مطالعه اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،بدهی بخش
دولتی ،نرخ ارز و نقدینگی بر مطالبات معوق بررسی میشود.

1. Yang
2. Makri, Tsagkanos & Bellas
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افزایش تولید ناخالص داخلی با افزایش جریان نقدی خانوار و افزایش تقاضای مؤثر باعث افزایش
تولید و از طرفی رونق اقتصادی موجب کاهش بیکاری میگردد ،درآمد بدهکاران را افزایش داده و
توان مالی بدهکاران را بهبود میبخشد و در نتیجه ظرفیت بدهی را برای بدهکار افزایش میدهد و
بازپرداخت تسهیالت بانکی آسان میگردد .بانکها برای افزایش سهم خود از بازار فعالیت وامدهی را
افزایش میدهند تا جاییکه دریافتکنندگان با درجهی اعتباری پایین را نیز بهدست آورند .از سوی
دیگر ،هنگامیکه تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد ،سطح وامهای معوق افزایش مییابد؛ چراکه
سطح بیکاری افزایشیافته ،و بدهکار در پرداخت بدهیهای خود با مشکالت بسیاری روبهرو میشود
(گلن و ماندراگون2011 ،1؛ راجان و دال2003 ،2؛ سارینا و ژیمنس.)2006 ،3
متغیر دیگری که بر مطالبات بانکی اثرگذار است ،بدهی بخش دولتی است .در کشورهای
درحالتوسعه ،بهدلیل پایین بودن نرخ پسانداز ملی و تشکیل سرمایه ،کمبود منابع و تأسیسات
زیربنائی و نرخ باالی بیکاری سبب حضور حداکثری دولت در اقتصاد شده است (وهابی اردکلو و
همکاران .)1395 ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی برای بررسی حضور دولت در اقتصاد در
نظر گرفته میشود؛ بهعنوانمثال ،این نسبت برای کشور برزیل در سال  2016برابر با  0/73است که
نشان میدهد  73درصد از تولید ناخالص داخلی برزیل را مخارج دولت تشکیل میدهد .این درحالی
است که میزان پسانداز حدود  2درصد است .نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی برای کشور
تونس در سال  2012برابر با  0/44است که نشان میدهد  44درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را
مخارج دولت تشکیل میدهد درحالیکه میزان پسانداز  0/4درصد است.
به همین دلیل با توسعهی فعالیت بخش دولتی در اقتصاد حضور بخش خصوصی کاهش مییابد و
کارایی اقتصاد کاهش خواهد یافت و این امر مشکالتی نظیر بحران بدهیها ،افزایش نقدینگی و تورم،
بحران کسری تراز پرداختها و کسری بودجه را به همراه دارد .مصرف بخش خصوصی یکی از
عناصر مهم تقاضای کل است که از کسری بودجه و بدهی دولتی تأثیر میپذیرد .افزایش بدهی دولت
چه از کاهش درآمد دولت و چه از افزایش مخارج دولت ناشی شده باشد بر درآمد قابلتصرف خانوارها
و در نتیجهی مصرف آنها تأثیر میگذارد .از طرف دیگر ،روشهای تأمین مالی بدهیها ،که میتواند
از سه طریق استقراض از نظام بانکی ،استقراض از خارج از کشور و انتشار اوراق بهادار باشد ،با اثری
که بر نقدینگی و در نهایت تورم دارد ،قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی را متأثر میسازد (وهابی
اردکلو و همکاران.)1395 ،
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نرخ ارز ،متغیر اقتصادی دیگری است که بر مطالبات بانکی اثرگذار است .نرخ ارز و تغییرات آن آثار
مهمی بر عملکرد بانکها دارد .افزایش بیثباتی در بازار ارز نظم حاکم در بازار را برهم میزند،
میتواند موجب ایجاد بحرانهای مالی شود .با افزایش تغییرات نرخ ارز ،قدرت بازپرداخت مشتریان با
توجه به نوع مشتریان میتواند افزایش یا کاهش یابد .افزایش نرخ ارز میتواند ریسک سرمایهگذاری
نظام بانکی را افزایش دهد و از طرفی افزایش نرخ ارز قدرت بازپرداخت بدهی مشتریان را کاهش
میدهد ،در صورت کاهش ارزش پول یا بهعبارتی افزایش نرخ ارز ،تأثیرات بر وامهای معوق ،از طریق
اثر منفی ترازنامه کار خواهد کرد (هاسمن 1و همکاران .)2001 ،کاهش ارزش پول ،هزینههای تعمیر و
نگهداری بدهی را در شرایط ارز ملی برای وامگیرندگان با وامهای ارز خارجی را افزایش میدهد .اگر
این وامگیرندگان هیچگونه درآمدی با ارز خارجی نداشته باشند ،که آنها را در برابر کاهش ارزش
محافظت کند ،بازپرداختها در مورد وامهای ارز خارجی کاهش خواهد یافت؛ و در نهایت تمایل
کمتری برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی دارند و این موجب افزایش حجم وامهای معوق میشود .از
طرفی افزایش نرخ ارز میتواند باعث افزایش درآمد (صادرکنندگان) و افزایش قدرت بازپرداخت
وامهای دریافتی شود و حجم وامهای معوق را از طریق افزایش حجم صادرات و در نتیجه بهبود
وضعیت مالی بخش خصوصی کاهش دهد (آبید 2و همکاران2014 ،؛ بک و همکاران2013 ،؛
گراماتیکس 3و همکاران.)1986 ،
براساس معادلهی فیشر ،میتوان گفت تقاضا برای پول تابعی از رفاه اقتصادی است .پس برای
بررسی تأثیر حجم نقدینگی بر وامهای معوق و انگیزههایی که برای بانک در تمایل به اعطای
تسهیالت ایجاد میکند را می توان با متغیر نقدینگی مطالعه کرد .افزایش نقدینگی موجب فراهم
کردن منابع الزم بانک برای اعطای وام میگردد؛ زمانیکه این منابع بهصورت چشمگیری رشد داشته
باشند باعث میشود تا بانکها در دورهی رونق اقتصادی بهدلیل رقابت با سایر بانکها و کسب سود
بیشتر استانداردهای غربالگری را نادیده بگیرند که این تصمیم در دورهی رکود اقتصادی بهدلیل توان
مالی ضعیف وام گیرندگان باعث افزایش مطالبات معوق بانکی خواهد شد (حیدری ،زواریان و
نوربخش.)1391 ،
ضعف در فرایند کارشناسی اعطای تسهیالت به پروژههای متقاضی دریافت تسهیالت ،ویژگیهای
اعتباری و ضعف در اعتبار سنجی مشتری ،ضعف در فرایند نظارت بر فعالیت تسهیالت گیرنده و
بازپرداخت تسهیالت ،ویژگیهای ساختاری بانک ،افزایش رفتار ریسکگرایانهی بانک ،مخاطرهی
اخالقی ،مدیریت بد و اندازهی بانک ازجمله عوامل بانکی میباشند که بر وامهای معوق اثرگذار
1. Hausmann
2. Abid
3. Grammatikos
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هستند (آبید و همکاران2014 ،؛ لوئیز و همکاران2012 ،؛ کلین2010 ،1؛ گرینج و گراسنور.)2013 ،2
عوامل بانکی مؤثر بر مطالبات بانکی را میتوان در سه دستهی عوامل مربوط به مدیریت بد ،عوامل
مربوط به مخاطرهی اخالقی و عوامل مربوط بهاندازهی بانک تقسیم کرد.
سطح پایین بازدهی هزینه ،نشان از تجربه پایین مدیریت بانک دارد .مدیران بانکها کنترل یا
نظارت کافی بر هزینههای عملیاتی ندارند و مدیریت سبد وام ضعیف است .بهطور خاص ،مدیران
بهاصطالح بد ،تمایالت زیر را نشان میدهند .آنها بخش نسبتاً باالیی از سرمایهگذاری را به بازدهی
پایین یا منفی تخصیص میدهند و وثیقه را بهطور نادرست ارزشگذاری میکنند (آبید و همکاران،
 .)2014بهمنظور اطمینان از انطباق با شرایط قرارداد وام ،مشتریان بهاندازه کافی نظارت نمیشوند؛ در
حالت کلی ،مدیریت بد موجب افزایش وامهای معوق خواهد شد (پریستیانی و ویزمن1997 ،3؛ برگر و
هانان .)1998 ،4این درحالی است که بانکهایی که با دقت باالتر و بهتر مدیریت میشوند و
کنترلهای بیشتری در دست دارند میزان وامهای معوق کمتری دارند (رحمان.)2017 ،
عامل بانکی دیگر که بر وامهای معوق اثرگذار است ،مخاطرهی اخالقی است .خطر اخالقی در
مدیران میتواند باعث ریسک بیشازحد شود ،در نتیجه کیفیت دارایی را پایین میآورد ،که در نهایت
ممکن است باعث عدمموفقیت مؤسسه شود .در طول یک دههی گذشته ،چندین تغییر در سیستمهای
تنظیم احتیاطی رخ داده است؛ اول ،با توجه به افزایش تعداد و پیچیدگی معامالت ،تأکید بیشتر بر
نظارت بر سیستمهای مدیریت ریسک بانکها و تأکید کمتر بر نظارت بر معامالت فردی صورت
گرفته است .دوم ،در موجی از آزادسازی بازارهای مالی ،نرخ بهره مقرر شده است و محدودیتهای
انتخاب دارایی بانکها برداشته شده است .سوم ،تأکید بیشتری بر الزامات سرمایه شده است (هلمن 5و
همکاران.)2000 ،
با آزادسازی بازارهای مالی ،بحرانهای مالی شایعتر شده است (فیشر و چنارد .)1997 ،6بیشتر
ناظران قبول دارند که مخاطرهی اخالقی نقش مهمی در زیان بانک از طریق اعطای وام دارد؛
بهعنوانمثال ،مدیران بانکها یک سبد دارایی با ریسک باال را انتخاب میکنند که به علت ریسک
باالی آن میتوان آنرا شبیه قمار دانست که در صورت عدم موفقیت ،هزینهی این شکست را
سپردهگذاران ،یا بیمهگذاران بازپرداخت میکنند (کین1989 ،7؛ کول 8و همکاران.)1995 ،
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درصورتیکه بانک در اعطای وام پرریسک با شکست مواجه شود و اعتبارسنجی مشتریان بهدرستی
صورت نگرفته باشد در اینصورت بازپرداخت تسهیالت از سوی مشتریان بهدلیل عدم توانایی مالی
مناسب انجام نمیشود ،باوجوداین شرایط اگر اقتصاد در رکود باشد توانایی مالی وامگیرندگان بیشتر
کاهش مییابد و بازپرداخت تسهیالت با مشکل جدی مواجه میگردد و در نهایت بانک با حجم
بزرگی از مطالبات معوق روبهرو خواهد شد.
اندازهی بانک یکی دیگر از عوامل مؤثر بر حجم وامهای معوق است .با افزایش اندازهی بانک
عالوهبر اینکه بانک میتواند از صرفههای ناشی از مقیاس و کاهش نسبی هزینهها سود ببرد ،موجب
گسترش دامنهی فعالیت بانک در بخشهای مختلف اقتصاد ،مانند :کشاورزی ،خدمات ،صنعت و...
میشود که در نهایت متنوعسازی فرصتهای بانک برای وامدهی را موجب میشود .تنوع وامها با
ریسکها و سودهای متفاوت موجب پوشش وامهای پرریسک میگردد ،بنابراین حجم وامهای معوق
کاسته میشود (لوئیز و همکاران2012 ،؛ آبید و همکاران.)2014 ،
 -2-2مروری بر مطالعات پیشین

از زمان بحران مالی  2008-2007م .آمریکا ،بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلف دربارهی آن
مطالعه کردهاند؛ که در این بخش به مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته بر مطالبات معوق بانکی
پرداخته میشود .رحمان )2017( 1در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکننده وامهای معوق در آسیای
جنوبی :نقش بحران مالی» عوامل مؤثر بر وامهای معوق در سیستم بانکی منطقهی آسیای جنوبی در
دورهی  1999-2015م .با استفاده از روش  GMMشناسایی و موردبررسی قرار داده است .نتایج
مطالعه نشان میدهد که وامهای معوق تحتتأثیر شاخصهای اقتصاد کالن و متغیرهای خاص بانکی
است .تجزیهوتحلیل نشان میدهد که پاسخ وامهای معوق به عوامل مؤثر اقتصادی در دورهی پس از
بحران بیشتر از دورهی قبل از بحران است.
اکرام 2و همکاران ( )2015در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکننده وامهای معوق :بررسی
تجربی عوامل اقتصادی و عوامل خاص بانکی» عوامل مؤثر بر وامهای معوق شرکتهای کوچک و
متوسط را برای  42شعبه از  9بانک تجاری در منطقهی الهور (پاکستان) ،برای دورهی زمانی 2015
 2014م .موردبررسی قرار داده است .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای برای جمعآوریدادههای اولیه از طریق پرسشنامه استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد سن شعبه،
طول مدت وام ،و سیاستهای اعتباری عوامل تعیینکنندهی وامهای معوق هستند.
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اسکاریکا )2014( 1در مقالهای با عنوان «عوامل تعیینکننده وامهای معوق در کشورهای مرکزی و
شرقی اروپا» عوامل مؤثر بر تغییرات وامهای معوق در بازارهای نوظهور اروپایی را براساس یک
مجموعه دادههای پانل با استفاده از برآورد کنندهی اثرات ثابت برای  7کشور اروپای مرکزی و شرقی
در دورهی زمانی  2007-2012م .موردبررسی قرار داده است .این کشورهای موردمطالعهی بلغارستان،
کرواسی ،جمهوری چک ،مجارستان ،لتونی ،رومانی و اسلواکی بودند .نتایج نشان میدهد که علت
اصلی سطح باالی وامهای معوق ،رکود اقتصادی است که از آمار و ضرایب قابلتوجه در تولید
ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و نرخ تورم دیده میشود.
لوئیز 2و همکاران ( )2012در پژوهشی با عنوان «عوامل اقتصاد کالن و عوامل بانکی
تعیینکنندهی وامهای معوق در یونان :مقایسه وامهای مصرفی ،کسبوکار و مسکن» به بررسی نقش
متغیرهای اقتصادی ،مانند :رشد اقتصادی ،بیکاری و نرخ بهره بانکی و متغیرهای بانکی مانند شاخص
کارایی و مدیریت و ...بر حجم وامهای معوق سه نوع وام مسکن ،مصرفی و تجاری در کشور یونان با
استفاده از دادههای فصلی و روش  GMMپرداخته است .نتایج این مقاله نشان میدهد متغیرهای
اقتصادی نقش مؤثری در توضیح حجم وامهای معوق طی دورهی زمانی  2003-2009م .داشته
است.
در ادامه به برخی از مطالعات داخلی صورت گرفته اشاره میشود .آقایی و قلیزاده ( ،)1396در
مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات
معوق در بانکهای دولتی» در قالب الگوهای پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق
بانکهای بزرگ دولتی کشور پرداختهاند .این مطالعه در طی دورهی زمانی  1380تا  1393ه.ش .و با
استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMانجام شده است .نتایج بهدستآمده از این پژوهش
نشان میدهد که متغیرهای اقتصادی (رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ سود تسهیالت و بدهیهای
بخش دولتی) نقش قابلتوجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانکهای دولتی در کوتاهمدت و
بلندمدت داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز مدیریت و کارآیی بانکهای دولتی اثرگذاری
بیشتری بر مطالبات معوق داشتهاند.
فاضلیان ،پرویزیان و ذاکرنیا ( ،)1393در مقالهای با عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل
سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران»
عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در این مقاله عوامل مؤثر بر مطالبات
معوق در  8دستهی عوامل سیستماتیک و  7دستهی عوامل غیرسیستماتیک دستهبندی شدهاند که
جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش
1. Škarika
2. Louzis
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ارتباطات درونگروهی از تکنیکهای تصمیمگیری چند متغیره استفاده شده است .در بخش پایانی
مقاله نتیجه گرفته میشود که افزایش تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،افزایش بازدهی بازارهای موازی،
مالکیت دولتی ،تمرکزگرایی بانکها و ضعف در فرایند کارشناسی اعطای تسهیالت بهترتیب بیشترین
تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند.
کردبچه و نوشآبادی ( ،)1390در مقالهای با عنوان «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در
صنعت بانکداری ایران» مطالبات معوق بانکی را موردبررسی قرار داده است .در این پژوهش عوامل
ایجاد مطالبات معوق بانکها در صنعت بانکی ایران در دو دستهی عوامل خاص بانکی و عوامل کالن
اقتصادی با استفاده از مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل  12بانک کشور در طول دورهی زمانی
 1387-1381ه.ش .ارزیابی میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که کارایی عملیاتی ،رفتار
احتیاطی و نوع مالکیت بانکها ،متغیرهای تعیینکنندهای بر حجم مطالبات معوق بانکی ایران هستند.
نظریان و صفرپور ( )1390در مقالهای تحت عنوان «ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات
مطالبات معوق شبکه بانکی کشور» به بررسی مطالبات معوق بانکی از روش خود رگرسیون با
وقفههای توزیع شونده ) (ARDLپرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که در بلندمدت نرخ سود
تسهیالت بانکی با نرخ بهرهی بازار غیرمتشکل پولی اثر معنادار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق
بانکها دارد .تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معناداری بر حجم وامهای معوق دارد؛ همچنین
برآورد مدل در بلندمدت نشانگر این است که درآمد نفت و واردات گمرکی نیز اثر مثبت و معناداری بر
حجم وامهای معوق دارند.
مطالعات گذشته نشان میدهند که مطالبات معوق بانکی از دو دستهی عوامل کالن و بانکی ناشی
می شوند .عوامل اقتصادی که بیشترین اثر را بر حجم مطالبات معوق بانکی دارند ،تولید ناخالص
داخلی ،نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستند؛ در واقع رکود یا رونق اقتصاد بهصورت چرخهای بقیه
بخشهای اقتصاد را با خود درگیر میکند و میتوان گفت سه عامل ذکر شده مؤثرترین عوامل
اقتصادی از بین عوامل موردبررسی ،بر افزایش مطالبات معوق بانکی هستند .رونق و رکود در اقتصاد
بهدلیل دربرگرفتن کل اقتصاد و افزایش یا کاهش قدرت بازپرداخت تأثیر بهسزایی بر مطالبات معوق
دارد .از طرفی در بین عوامل بانکی مدیریت بد یکی از مهمترین علل ایجاد مطالبات معوق است که با
غربالگری ضعیف ،عدم رعایت قوانین ضمانت از مهمترین ضعفهای مدیریتی که دارای بیشترین
تأثیر هستند ،در مطالعات انجام شده بهشمار میرود .در این پژوهش سعی میشود اثر عوامل اقتصادی
و بانکی بهطور همزمان در دو دورهی زمانی کوتاهمدت و بلندمدت بر حجم مطالبات معوق بانکی
بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات ،ملت ،تجارت ،سینا ،سرمایه ،سامان،
پارسیان ،پاسارگاد ،حکمت ایرانیان ،انصار ،اقتصاد نوین ،دی ،خاورمیانه ،آینده ،گردشگری ،شهر،
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کارآفرین ،پستبانک و توسعه اعتباری) در طی دورهی زمانی  1386- 1396ه.ش .موردبررسی قرار
گیرد.
تفاوت پژوهش حاضر با مطالعهی فاضلیان و همکاران ( )1393در نحوهی بررسی و آزمون است؛
بهطوریکه پژوهش فاضلیان و همکاران با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمتغیره به بررسی
متغیرهای مؤثر بر حجم مطالبات معوق میپردازد ،درصورتیکه در مطالعه انجام شده شدت اثرگذاری
متغیرها در دو گروه متغیرهای اقتصادی و بانکی با استفاده از رویکردسنجی  GMMدر دو دورهی
زمانی کوتاهمدت و بلندمدت موردبررسی قرار میگیرد.
تفاوت مطالعهی صورت گرفته با مطالعهی آقایی و قلیزاده در متغیرهای اقتصادی است؛
بهطوریکه در این مطالعه نرخ ارز ،نقدینگی ،تولید ناخالص داخلی بدون نفت و بدهی بخش دولتی
موردبررسی قرار گرفتهاند؛ درحالیکه در پژوهش مذکور از رشد اقتصادی ،نرخ سود تسهیالت ،نرخ
تورم و بدهی بخش دولتی استفاده شده است .از طرفی متغیر وابسته در پژوهش حاضر مطالبات
معوقی است که از تاریخ سررسید آن  6تا  18ماه گذشته باشد؛ درحالیکه در پژوهش آقایی و قلیزاده
( )1396از نسبت مطالبات معوق بانکها به کل وامها استفاده شده است .از طرفی برای متغیر بانکی
مدیریت بد در پژوهش آقایی و قلیزاده ( )1396از نرخ بازده دارایی استفاده شده است؛ درحالیکه در
این پژوهش از این نسبت برای تعیین میانه استفاده شده است و مدیریت بد بهصورت متغیر مجازی
وارد مدل شده است .از طرفی جامعهی آماری مطالعهی آقایی و قلیزاده ( )1396تنها مختص به
بانکهای دولتی است؛ درحالیکه این مطالعه با توجه به در دسترس بودن دادههای موردنیاز،
بانکهای دولتی ،خصوصی و دولتی-خصوصی را دربر میگیرد.
 .3روش پژوهش
دادههای مربوط به متغیرهای مستقل این تحقیق بهصورت دادههای تابلویی و برای دورهی زمانی
 1386تا  1396ه.ش .بوده است که از بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران و دادههای مربوط به بانکها از
سامانه جامع اطالعرسانی ناشران کدال بهصورت ششماهه جمعآوری شده است .دادههای مربوط به
مطالبات معوق بانکها برای هر یک از بانکهای موردبررسی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری
جمعآوری شدهاند؛ مطالبات معوق موردبررسی متعلق به بانکهای صادرات ،تجارت ،ملت ،پارسیان،
پاسارگاد ،سینا ،سرمایه ،اقتصاد نوین و پستبانک است .دالیل استفاده از بانکهای موردنظر
بدینشرح است :در دسترس بودن اطالعات مالی آنها در سامانه جامع اطالعرسانی ناشران کدال،
وجود دادههای مدنظر در طول دورهی زمانی موردبررسی در پژوهش.
علت تعدد بانکهای موردبررسی به این دلیل است که تعداد متغیرهای توضیحی با احتساب
وقفههای آنها زیاد است و درجهی آزادی را کاهش میدهد ،بههمین دلیل سعی شد با در نظر گرفتن
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دادههای مربوط به بانکهایی که دادههای آنها در طول دورهی زمانی موردبررسی در پژوهش در
دسترس است ،این مشکل برطرف گردد؛ از طرفی سعی شده است تا بانکهای منتخب انواع مالکیت
بانکها همچون دولتی ،خصوصی و دولتی-خصوصی را دربر گیرد.
در این پژوهش  NPLمتغیر وابسته است و بیانگر حجم وامهای معوق بانکها است .وامهای
معوق در اینجا شامل تمامی تسهیالتی میشود که به مشتریان پرداخته شده است ولی بازپرداختی
صورت نگرفته است و از سررسید آن  6تا  18ماه گذشته باشد و اقدامات الزم برای وصول آن اجرایی
شده است NPL .برای هر بانک موردمطالعه عبارت است از :وامهای معوق هر بانک در سیستم بانکی
است .در این پژوهش  GDPبیانگر تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت است .نرخ ارز برابر است با
نرخ برابری دالر به ریال در دورهی  ،tکه در این مطالعه با  Exنشان داده میشود و از نرخ ارز رسمی
برای مطالعه استفاده میگردد M .نیز بیانگر نقدینگی و  Deptبیانگر بدهی بخش دولتی است ،هر دو
متغیر نقدینگی و بدهی بخش دولتی از سایت بانک مرکزی جمعآوری شدهاند.
از طرفی در یک نتیجهگیری کلی میتوان میزان سود در طول یک دورهی مشخص را شاخصی
مناسب برای نظارت بر مدیریت در نظر گرفت (آبید و همکاران .)2014 ،برای ارزیابی مدیریت در این
تحقیق از متغیر نسبت سود بانکها به کل داراییهای نقدی برای تعیین میانه استفاده میگردد و
پسازآن بانکی که پایینتر از این میانه قرار گیرد ،دارای مدیریت بد است و مقدار  0را میگیرد و
بانکی که باالتر از میانه قرار گیرد دارای مدیریت بد نیست و مقدار  1را میگیرد؛ بهعبارتی برای
بررسی مدیریت بد از متغیر مجازی با استفاده از نسبت یاد شده استفاده میشود .برای بررسی متغیر
مخاطرهی اخالقی در پژوهش از متغیر نسبت سرمایهی بانک به کل داراییها استفاده میشود.
همچنین از نسبت کل داراییهای هر بانک به مجموع کل داراییهای بانکهای موردبررسی در
پژوهش برای بررسی متغیر اندازه بانک استفاده میشود (آبید و همکاران.)2014 ،
در ادامه به معرفی مدل پژوهش پرداخته میشود .برای در نظر گرفتن اثر زمان و پویایی عوامل
بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم وامهای معوق ،در این پژوهش از الگوی پانل پویا استفاده میشود.
معادله کلی بهصورت زیر است:
yit = αyi,t−1 + β´1 xit + β´2 xi,t−1 + ηi + υit , i = 1, … , N t = 1, … , T
()1
در معادلهی ( uit = ηi + υit )1جزء اخالل مدل است.
فرض خواهیم کرد که 𝑖𝜂 و 𝑡𝑖𝜐 بهطور مستقل در  iتوزیع میشوند و شرایط گشتاوری ( )2را دارا
خواهند بود:
()2
و

for i = 1, … , N and t = 2, … , T

E(ηi ) = 0, E(υit ) = 0, E(υit ηi ) = 0
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E(υit υis ) = 0 for i = 1, … , N and ∀t ≠ s.

()3
عالوهبراین ،فرض استاندارد در مورد شرایط اولیه 𝑡𝑖𝑦 )3( ،وجود دارد:
E(yit υit ) = 0 for i = 1, … , N and t = 2, … , T
()4
محدودیتهای گشتاوری برای (شناسایی و) تخمین  ،αبر  T ≥ 3داللت میکند.
که برای ساده شدن بهصورت ( )5بازنویسی میشود:
yit = αyit−1 + β(L)X it + δi + εit
()5
برای  i = 1, … , Nو  t = 1, … , Tو  .|α| < 1طبق معادلهی باال 𝑡𝑖𝑦 متغیر وابسته مدل و
بیانگر تغییرات نسبت وامهای معوق بانکهای موردبررسی به کل وامها است β(L) .یک بردار
چندجملهای با وقفهی  K × 1از متغیرهای توضیحی است δi .نشاندهندهی تأثیرات فردی مشاهده
نشدهی بانکها و  εitجزء اخالل مدل است i .و  tبهترتیب نشاندهندهی بانک و زمان هستند (لوئیز
و همکاران2012 ،؛ آبید و همکاران.)2014 ،
معادله ( )5بهدلیل داشتن ویژگی پویایی از تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته ) (GMMکه توسط
آرالنو و باند )1991( 1و تعمیمیافته توسط آرالنو و بوور )1995( 2و بلوندل و باند )1998( 3استفاده
میکند .تخمین زن  GMMکه توسط آرالنو و باند ارائه شده است ،برمبنای تبدیل دیفرانسیل مرتبهی
اول معادلهی ( )1و در نتیجه حذف اثرات هر بانک بهصورت ( )6-3است:
()6
Δyit = α Δyit−1 + β(L) ΔXit + Δ εit
در این معادله  Δنشاندهندهی تفاضل مرتبهی اول است (آبید و همکاران .)2014 ،در معادلهی
( Δyit−1 ،)6با جزء اخالل مدل ( 𝑡𝑖𝜀  )Δهمبستگی دارد و باعث تورش در نتایج برآورد مدل میشود،
اما  yit−2انتظار میرود با  Δyit−1همبستگی داشته باشد ولی با جزء اخالل مدل ( )Δ εitبرای
 t=3,…Tهمبستگی وجود نداشته باشد ،میشود از آن بهعنوان متغیر ابزاری در برآورد معادله ()6
مورداستفاده قرار گیرد ،با این فرض که 𝑡𝑖𝜀 خودهمبستگی سریالی ندارد .با توجه به اعمال دو وقفه
( )sیا بیشتر از متغیر وابسته در معادلهی ( )6شرایط گشتاوری ( )7بهوجود میآید:
()7
E(yit−1 ∆εit ) = 0
 s ≥ 2و t = 3….T
عالوه بر عامل ایجاد تورش در باال ،عامل دیگری که موجب تورش در معادلهی ( )6میشود
درونزایی بین متغیرهای توضیحی مدل و در نهایت همبستگی با جزء اخالل است .اما در مورد
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متغیرهای برونزای مدل اینگونه نیست و تمام مقادیر متغیرهای توضیحی با جزء اخالل همبستگی
ندارند (آبید و همکاران )2014 ،و در نهایت شرایط گشتاوری بهصورت ( )8خواهد بود:
()8
E(X it−1 ∆εit ) = 0
 allو t = 3 … . T
فرض برونزایی قوی در صورت وجود علیت معکوس (مثالً زمانیکه  𝐸(𝑋𝑖𝑡 𝜀𝑖𝑡 ) ≠ 0برای تمام
< 𝑠 )tدارای اعتبار نیست (آرالنو و باند .)1991 ،همچنین برای متغیرهای برونزای ضعیف یا
متغیرهای توضیحی از پیش تعیینشده ،مقادیر جاری و با وقفهی 𝑡𝑖𝑋 میتواند ابزار مناسبی باشد و
شرط گشتاوری ( )9برقرار باشد:
()9
E(X it−1 ∆εit ) = 0
 s ≥ 2و t = 3….T
معادالت  1تا  8باال مبنای تخمین یک مرحلهای GMM 1را شامل میشود که باوجود فروض
استقالل و واریانس همسانی در جزء اخالل ،تخمینهای سازگاری را نتیجه میدهد .آمارهی t
بهدستآمده از مدل ،بهدلیل وابستگی آن به مقادیر جزء اخالل میتواند موجب نتیجهگیری و قضاوت
نامطمئن در نمونههای آماری کوچک شود؛ بهعبارتی معناداری ضرایب را نمیتوان با آمارهی  tبررسی
کرد (آرالنو و باند1991 ،؛ آبید و همکاران.)2014 ،
برای بررسی عوامل مؤثر بر حجم وامهای معوق مدل پایه بهصورت ( )10تصریح میشود:
2
2
()10
∆NPLit = α∆NPLit−1 + ∑ α1j ∆GDPt−j + ∑ α2j ∆Mt−j
j=1

j=1

2

α4j ∆Dept t−j + δi + εit

2

∑ α3j ∆EXt−j +

j=1

∑+
j=1

در معادلهی باال 𝐿𝑃𝑁∆ متغیر وابسته است و بیانگر تغییرات حجم وامهای معوق بانکها است.
وامهای معوق در اینجا شامل تمامی تسهیالتی میشود که به مشتریان پرداخته شده است ،ولی
بازپرداختی صورت نگرفته است و از سررسید آن بیشتر از  6ماه و کمتر از  18ماه گذشته باشد و
اقدامات الزم برای وصول آن اجرایی شده است و تنها طبقهی مطالبات معوق را دربر میگیرد (آبید و
همکاران.)2014 ،
𝑃𝐷𝐺∆ :تغییرات تولید ناخالص داخلی
 :∆Deptتغییرات بدهی بخش دولتی
 :∆Mتغییرات حجم نقدینگی
 :∆Exتغییرات در نرخ ارز
معادلهی ( )10تعدادی از عوامل اقتصادی مؤثر بر حجم وامهای معوق را دربر میگیرد .برای
بررسی عوامل بانکی مرتبط با وامهای معوق مدل باال بهصورت ( )11بازنویسی میشود:
1. One- step GMM Estimation
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∆NPLit = α∆NPLit−1 + ∑2j=1 α1j ∆GDPt−j + ∑2j=1 α2j ∆Mt−j +
∑2j=1 α3j ∆EXt−j + ∑2j=1 α4j ∆Dept t−j + ∑2j=1 α4j ∆Xt−j + δi + εit

در معادلهی باال متغیر  Xنشاندهندهی عوامل بانکی تأثیرگذار بر حجم وامهای معوق بانکی است.
در این پژوهش هر کدام از عوامل بانکی با سه وقفه وارد مدل میشوند؛ چراکه این عوامل تحتتأثیر
عواملی چون ماهیت دادههای حسابداری و تغییر در تصمیمات و سیاستهای مدیریتی و تأخیر در
اجرای آنها است .در واقع میتوان گفت تأثیرات آنها با گذشت زمان ظاهر میشود .با توجه به
اینکه عوامل بانکی با وقفه بر وامهای معوق تأثیرگذار است ،میتوان تأثیر این عوامل را در بلندمدت
نیز مورد ارزیابی قرار داد و ضرایب بلندمدت بهصورت ( )12محاسبه میشوند:
)α4 = ∑3j=1 α4j /(1 − α
()12
پس برای مدل مذکور واریانس ضرایب بلندمدت جهت محاسبهی آمارهی  tاز رابطهی ( )13حاصل
میشود ( استوارت و اورد:)1998 ،1
) (∑3j=1 α4j )2 var(∑3j=1 α4j
)cov(∑3j=1 α4j ). (1 − α
)var(α
()13
= ) var(α
[
−2
+
]
(1 − α)2

)(∑3j=1 α4j )(1 − α

(∑3j=1 α4j )2

)(1 − α

4

که در معادلهی باال )  var(∑7j=1 α7j ) = ∑7j=1 var( α7j ) + 2 ∑j≠1 cov( α7j, α7iاست.
در پژوهش حاضر با توجه به نوع دادههای قابلدسترس و جمعآوری شده از دادههای تابلویی
بهمنظور تخمین مدل و تجزیهوتحلیل آن و روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرای تخمین
مدل استفاده میگردد .روش  GMMشکل گسترش یافتهای از روش گشتاورها است که در آن تعداد
شرطهای متعامد بودن بیشتر از تعداد پارامترها است .وجود شرطهای اضافه بر تعداد پارامترها سبب
افزایش کارایی تخمینزنندهها و نیز پدید آوردن جنبههای جدیدی میگردد که میتواند آزمون گردد
(بلوندل و باند.)1998 ،
برای سنجش اعتبار متغیرهای ابزاری از آزمون سارگان استفاده میشود (آبید و همکاران.)2014 ،
عالوهبر این باید مرتبه خودرگرسیونی جمالت اختالل نیز مورد آزمون قرار گیرد؛ زیرا روش
تفاضلگیری مرتبهی اول برای حذف اثرات ثابت در صورتی روش مناسبی است که مرتبهی
خودهمبستگی جمالت اختالل از مرتبه دو نباشد .فرضیهی خودهمبستگی سریالی جزء اخالل نیز با
استفاده از آزمون این فرضیه که مقادیر تفاضلی جزء اخالل دارای خودهمبستگی مرتبه دوم نیستند،
ارزیابی میشود .رد فرضیهی صفر به معنی عدم وجود خودهمبستگی مرتبهی دوم مقادیر تفاضلی جزء
اخالل بیانگر آن است که خودهمبستگی سریالی جزء اخالل در سطح و در نهایت ناسازگاری نتایج
برآورد  GMMاست (لوئیز و همکاران2012 ،؛ آبید و همکاران .)2014 ،با توجه به تعداد زیاد
1. Stuart & Ord
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متغیرهای توضیحی پژوهش برای جلوگیری از کاهش درجهی آزادی بررسی مدل به چهار بخش
تقسیم میشود؛ بهطوریکه مدل اول تنها شامل متغیرهای اقتصادی است و مدل دوم شامل
متغیرهای اقتصادی و متغیر بانکی مدیریت بد ،مدل سوم شامل متغیرهای اقتصادی و متغیر بانکی
مخاطرهی اخالقی و همینطور مدل چهارم شامل متغیرهای اقتصادی و متغیر بانکی اندازهی بانک
است.
 .5نتایج حاصل از برآورد معادالت
در ابتدا مانایی متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار میگیرند .فرض  H0نامانایی متغیرها است و فرض
 H1مانایی متغیرها را نشان میدهد ،اگر احتمال حاصل شده در هر آزمون کمتر از  0.05باشد در
اینصورت فرض نامانایی رد میشود و متغیر مانا خواهد بود .نتایج آزمونهای مانایی موردنظر در
جدول ( )1بهصورت زیر آمده است.
جدول  :1نتایج آزمونهای مانایی ایم ،پسران و شین ،فیشر ADF -و فیشرPP -

روش
ارزیابی

نوع آزمون
ایم ،پسران و
شین
فیشر-
ADF

فیشرPP -

مقدار ثابت
مقدار ثابت
و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت
و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت
و روند

GDP

NPL

M

DEPT

احتمال
1/0000

آماره
11/0925

احتمال
0/99

آماره
2/98

احتمال
1/0000

آماره
22/42

احتمال
1/0000

آماره
28/13

1/0000

5/3795

0/05

-11/01

0/99

3/09

1/0000

8/71

0/9998

3/5478

0/99

3/44

1/0000

0/67

0/99

3/1

1/0000

4/0841

0/0000

-18/05

1/0000

6/18

1/0000

5/4

0/6847

0/4808

0/99

3/44

1/0000

7/06

0.9990

3/1

0/8844

1/1975

0/0000

-18/05

1/0000

6/18

1/0000

5/4

مانایی یا نامانایی

نامانا

نامانا

نامانا

نامانا

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  :2نتایج آزمونهای مانایی ایم ،پسران و شین ،فیشر ADF -و فیشرPP -
SIZE

ROA

EX

SR

نوع

روش

آزمون

ارزیابی

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

ایم،

مقدار ثابت

-

-

0/0171

-2/1167

0/0095

-2/3438

1/0000

6/8899

پسران و

مقدار ثابت
و روند

-

-

0/0000

-4/8872

0/0000

-4/8371

0/0025

-2/8047

شین
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فیشر-
ADF

فیشر-
PP
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0/0000

-5/4201

0/0003

-3/4098

0/0000

-4/3879

1/0000

6/5543

مقدار ثابت
مقدار ثابت
و روند

0/0000

-5/6909

0/0001

-3/7534

0/0000

-4/3433

0/7729

0/7485

مقدار ثابت

0/0000

-5/4201

0/0003

-3/4098

0/0000

-4/3879

1/0000

6/5543

مقدار ثابت
و روند

0/0000

مانایی یا نامانایی

-5/6909

0/0001

مانا

-3/7534

0/0000

مانا

-4/3431

0/7729

مانا

0/7485
مانا

منبع :یافتههای پژوهش

طبق نتایج حاصلشدهی متغیرهای مطالبات معوق ،تولید ناخالص داخلی ،بدهی بخش دولتی و
نقدینگی نامانا هستند و متغیرهای نرخ ارز ،مدیریت بد ،اندازهی بانک و مخاطرهی اخالقی مانا
میباشند .تفاضلگیری مرتبهی اول غالباً میتواند یکسری نامانا را به یکسری مانا تبدیل کند.
جدول  :3نتایج آزمونهای مانایی ایم ،پسران و شین ،فیشر ADF -و فیشر PP -برای تفاضل مرتبهی اول
متغیرها
تفاضل مرتبه اول
نوع آزمون

ایم،
پسران و
شین
فیشر-
ADF

فیشرPP -

روش

NPL

ارزیابی
مقدار ثابت

GDP

M

DEPT

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

0/0979

-1/2937

0/0000

-14/0987

0/0000

-6/5069

0.4193

0/2036

مقدار ثابت و
روند

0/0001

-3/7566

0/0000

-14/0987

0/0000

-11/3485

0/0000

مقدار ثابت

0/0300

-1/8801

0/0000

-34/9731

0/0000

-9/1129

0/5810

مقدار ثابت و
روند

0/2142

-0/2142

0/0000

-35/3162

0/0000

-19/2538

0/0000

مقدار ثابت

0/0000

-5/7324

0/0000

-34/9731

0/0000

-9/1129

0/5810

مقدار ثابت و
روند

0/0000

-4/2393

0/0000

-35/3162

0/0000

-19/2538

0/0000

مانایی یا نامانایی

مانا

مانا

مانا

-10/6030
0/2044
-16/3809
0/2044
-16/3809
مانا

منبع :یافتههای پژوهش

متغیرهای مطالبات معوق ،تولید ناخالص داخلی ،بدهی بخش دولتی و نقدینگی با یک مرتبهی
تفاضلگیری مانا میباشند .با توجه به نتایج بهدستآمده در جداول باال برخی از متغیرها مانا و بعضی
دیگر با یک مرتبهی تفاضلگیری مانا هستند که در اینصورت بهمنظور جلوگیری از رگرسیون
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ساختگی الزم است تا قبل از تخمین زدن مدل ،آزمون همانباشتگی انجام شود تا نشان داده شود
برای تخمین باید از تفاضل یا سطح متغیرها استفاده گردد.
جدول  :4نتایج آزمون همانباشگی با روش وسترالند
مدل 1

آزمون

مدل 2

مدل 3

مدل 4

همانباشتگی

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

وسترالند

0/0706

-1/4714

0/2707

-0/6106

0/1616

-0/9877

0/1647

-0/9645

همانباشتگی یا
عدمهمانباشتگی

عدمهمانباشتگی

عدمهمانباشتگی

عدمهمانباشتگی

عدمهمانباشتگی

منبع :یافتههای پژوهش

طبق احتمالهای حاصل برای مدلهای موردبررسی که هیچ کدام کمتر از  0/05نیستند به این
دلیل فرض  H0که عدموجود همانباشتگی است پذیرفته میشود و باید برای برآورد مدلهای پژوهش
از متغیرها تفاضلگیری شود .نتایج حاصل شده از چهار مدل در جدول  5آورده شده است:
جدول  :5نتایج حاصل از برآورد معادالت

متغیرهای توضیحی
𝟏∆𝐍𝐏𝐋𝐭−
𝟏∆𝐃𝐄𝐏𝐓𝐭−
𝟐∆𝐃𝐄𝐏𝐓𝐭−
𝟏∆𝐌𝐭−
𝟐∆𝐌𝐭−
𝟏∆𝐄𝐗 𝐭−
𝟐∆𝐄𝐗 𝐭−
𝟏∆𝐆𝐃𝐏𝐭−

مدل 1
ضرایب
0/5441
()0/0654
0/0003
()0/0035
0/0011
()0/0028
2/0445
()4/4643
3/2971
()2/8553
-238/8413
()218/0955
19/1406
()82/370
-1/3550
()3/63

مدل 2
ضرایب
0/6109
()0/0931
0/0085
()0/0077
0/0063
()0/0051
10/27
()8/1866
-4/5928
()7/6728
-611/1326
()358/8758
-92/7363
()217/5832
5/4917
()7/528

مدل 3
ضرایب
0/6876
()0/136
0/0007
()0/0047
0/0014
()0/004
2/2321
()6/2343
2/3921
()3/717
-297/9061
()233/8843
-100/0444
()293/006
0/2819
()5/7788

مدل 4
ضرایب
0/5104
()0/1597
0/0016
()0/0054
0/0025
()0/0037
4/49
()5/9379
5/6263
()4/7733
-521/3452
()499/8866
70/77
()303/1042
-1/499
()5/0579
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𝟐∆𝐆𝐃𝐏𝐭−
𝟏∆𝐑𝐎𝐀𝐭−
𝟐∆𝐑𝐎𝐀𝐭−
𝟑∆𝐑𝐎𝐀𝐭−
𝟏∆𝐒𝐑 𝐭−
𝟐∆𝐒𝐑 𝐭−
𝟑∆𝐒𝐑 𝐭−
𝟏∆𝐒𝐈𝐙𝐄𝐭−
𝟐∆𝐒𝐈𝐙𝐄𝐭−
𝟑∆𝐒𝐈𝐙𝐄𝐭−

-0/9729
()2/2215

2/4001
()3/729
1298224
()2547675
3033304
()3261105
1893428
()2221502

-0/5166
()3/5857

-1/0408
()3/2892

-0/4405
()0/3126
-1/0782
()2/5901
-0/7078
()2/1369
-8/2398
()18/3359
7/2026
()6/5231
-18/4934
()11/3037

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج حاصل شده در مدل  1که تنها متغیرهای اقتصادی موردبررسی قرار گرفتهاند ،اثر
تغییرات حجم مطالبات معوق با وقفه بر تغییرات حجم مطالبات معوق ،مثبت است؛ و بهعبارتی
افزایش تغییرات مطالبات معوق در سالهای قبل باعث افزایش تغییرات مطالبات معوق در سال جاری
شده است .اثر تغییرات بدهی بخش دولتی بر تغییرات مطالبات معوق بانکی ،مثبت است؛ یعنی با
افزایش تغییرات بدهی بخش دولتی تغییرات مطالبات معوق بانکی افزایش مییابد ،همچنین اثر
افزایش بدهی بخش دولتی با وقفهی باالتر افزایش مییابد .اثر تغییرات نقدینگی بر تغییرات مطالبات
معوق نیز مثبت است ،به بیان بهتر افزایش نقدینگی ،مطالبات معوق را افزایش داده است .اثرگذاری
متغیر تغییرات نقدینگی در وقفهی دوم نسبت به وقفهی اول آن افزایش مییابد که نشان میدهد
تغییرات نقدینگی با وقفهی زمانی طوالنیتر اثرگذاری بیشتری بر مطالبات معوق دارد.
اثر تغییرات نرخ ارز بر تغییرات مطالبات معوق با وقفهی اول منفی است و با وقفهی دوم مثبت
است که قضاوت صحیحی در مورد اثرگذاری آن نمیتوان انجام داد؛ بهعبارت دیگر با افزایش نرخ ارز،
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مطالبات معوق کاهش مییابد .رابطهی تغییرات نرخ ارز با تغییرات مطالبات معوق در وقفهی اول
منفی است ،اما با گذر زمان و وقفههای باالتر اثرگذاری نرخ ارز بر مطالبات معوق کاهش مییابد و
جهت آن مثبت میشود .اثر تغییرات تولید ناخالص داخلی بر تغییرات مطالبات معوق ،منفی است؛
یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی مطالبات معوق کاهش مییابد.
در مدل  2تغییرات مطالبات معوق در دورهی قبل بر تغییرات مطالبات معوق دورهی جاری اثر
مثبت دارد .تغییرات بدهی دولت بر تغییرات مطالبات معوق اثر مثبت و ناچیزی دارد ،یعنی با افزایش
بدهی بخش دولتی مطالبات معوق اندکی افزایش مییابد ،با توجه به نتایج با گذر زمان اثرگذاری
تغییرات بدهی بخش دولتی بهصورت ناچیز کاهش مییابد .این رابطه برای متغیر نقدینگی در وقفهی
اول نیز صادق است و میان تغییرات نقدینگی و تغییرات مطالبات معوق رابطهی مثبتی وجود دارد و اثر
وقفه ی دوم تغییرات نقدینگی بر تغییرات مطالبات معوق کمتر و منفی است .تغییرات نرخ ارز اثر
کاهشی بر تغییرات مطالبات معوق را نشان میدهد .اثر تغییرات تولید ناخالص داخلی بر تغییرات
مطالبات معوق مثبت است و اثر وقفهی دوم از وقفهی اول تغییرات تولید ناخالص داخلی کمتر است.
اثر تغییرات مدیریت بد بر تغییرات مطالبات معوق مثبت و بسیار بزرگ است .در وقفهی دوم
اثرگذاری افزایش و در وقفهی سوم اثرگذاری متغیر بانکی مدیریت بد بر حجم مطالبات معوق کاهش
یافته است .در مدل  3تغییرات مطالبات معوق با یک وقفه بر تغییرات مطالبات معوق در دورهی جاری
اثر مثبت دارد .اثر تغییرات بدهی بخش دولتی بر تغییرات مطالبات معوق مثبت است و اثرگذاری
وقفهی دوم متغیر نسبت به وقفهی اول اندکی افزایش مییابد .اثر تغییرات نقدینگی بر تغییرات
مطالبات معوق مثبت است و اثر وقفهی دوم تغییرات نقدینگی نسبت به وقفهی اول افزایش مییابد.
اثر تغییرات نرخ ارز بر تغییرات مطالبات معوق منفی است و اثرگذاری این متغیر در وقفهی دوم کاهش
مییابد .اثر تولید ناخالص داخلی بر تغییرات مطالبات معوق مثبت است .اثر تغییرات مخاطرهی اخالقی
بر تغییرات مطالبات معوق با وقفهی یک و دو منفی ،و با سه وقفه مثبت است.
طبق نتایج حاصل شده در مدل  ،4تغییرات مطالبات معوق با یک وقفه بر تغییرات مطالبات معوق
اثر مثبت دارد .اثر تغییرات بدهی بخش دولتی بر تغییرات مطالبات معوق مثبت است و اثر وقفهی دوم
نسبت به وقفهی اول افزایش می یابد .اثر تغییرات نقدینگی بر تغییرات مطالبات معوق مثبت است و اثر
وقفهی دوم متغیر تغییرات نقدینگی اندکی از وقفهی اول بیشتر است .اثر تغییرات نرخ ارز با یک وقفه
بر تغییرات مطالبات معوق منفی است و وقفهی دوم بر تغییرات مطالبات معوق اثر مثبت دارد .اثر تولید
ناخالص داخلی بر تغییرات مطالبات معوق منفی است .اثر تغییرات اندازهی بانک بر تغییرات مطالبات
معوق با یک وقفه منفی ،با دو وقفه مثبت و با سه وقفه منفی است.
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 -5.1ارزیابی معناداری نتایج مدلهای پژوهش

در این پژوهش اعتبار و معناداری متغیرهای ابزاری با استفاده از آزمون سارگان مورد ارزیابی قرار
میگیرد .فرض صفر ( )H0آزمون سارگان معناداری شرایط گشتاوری براساس توزیع مجانبی کای دو
است و فرض ( )H1معنادار نبودن شرایط گشتاوری است .اگر احتمال ( )probبهدستآمده کمتر از
 0/05باشد ،فرض صفر که معناداری شرایط گشتاوری است رد میشود.
جدول  :6نتایج آزمون سارگان

آزمون سارگان
مدل 1
مدل 2
مدل 3
مدل 4

احتمال
1/0000
1/0000
1/0000
1/0000

نتیجه
عدم رد H0
عدم رد H0
عدم رد H0
عدم رد H0

آماره
9/9651
7/9828
7/1086
6/25

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل شده از آزمون سارگان برای چهار مدل موردبررسی در این مطالعه نشان میدهد که
تمام متغیرها برای هر چهار مدل موردبررسی معنادار است .تخمینزنندهی  GMMدو مرحلهای از
باقیماندهی تخمینزده شده بهمنظور ایجاد یک ماتریس واریانس-کواریانس سازگار از شرایط
گشتاوری استفاده میکند که نتایج آماری را میتواند غیرقابل اعتماد کند؛ برای این منظور از آزمون
خودهمبستگی سریالی اجزای خطا استفاده میگردد .فرض صفر ( )H0در این آزمون ،عدم
خودهمبستگی مرتبهی دوم مقادیر اجزای خطا است و رد فرضیهی صفر به معنای ناسازگار بودن
نتایج تخمین  GMMاست.
جدول  :7نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی باقیماندهها

آزمون خودهمبستگی
سریالی
مدل 1
مدل 2
مدل 3
مدل 4

𝟐𝐌

𝟏𝐌

احتمال

آماره

احتمال

آماره

0/2831
0/5445
0/2739
0/5866

-1/0735
-0/6059
-1/0941
-0/5437

0/1049
0/2215
0/1117
0/0867

-1/6217
-1/2226
-1/5906
-1/713

نتیجه
عدم رد
عدم رد H0
عدم رد H0
عدم رد H0
H0

منبع :یافتههای پژوهش

طبق نتایج بهدستآمده فرض صفر ( )H0که عدم خودهمبستگی مرتبهی اول و دوم سریالی
اجزای خطاست رد نمیشود و نتایج حاصل از تخمین  GMMقابل اطمینان است.
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 .5-2نتایج ضرایب بلندمدت مدلهای پژوهش

نتایج برآورد ضرایب بلندمدت مدل در جدول ( )8آمده است:
جدول  :8نتایج برآورد ضرایب بلندمدت مدل
ضرایب بلندمدت
𝐓𝐏𝐄𝐃∆

𝐌∆

𝐗𝐄∆

𝐏𝐃𝐆∆

𝐀𝐎𝐑∆

𝐑𝐒∆

𝐄𝐙𝐈𝐒∆

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

0/0033
()0/0003
11/7169
()1/1357
-473/138
()45/8612
-5/1064
()0/4949

0/0384
()0/0092
14/6015
()3/4948
-1809/0991
()433/009
20/2839
()4/8549
15999516/8
()3829490

0/0068
()0/0029
2/5566
()6/4463
14/8034
()554/745
-1273/9173
()1/1133

0/0086
()0/3262
20/6649
()782/9717
-920/3903
()34872/56
-5/1882
()196/5751

-8/3138
()3/6203
-39/8953
()5/177671

منبع :یافتههای پژوهش

ضرایب بلندمدت متغیرهای توضیحی پژوهش براساس مبانی نظری فصل سوم محاسبه شده و در
جدول ( )8گزارش شدهاند .با توجه به نتایج بهدستآمده اثر تغییرات بدهی بخش دولتی بر تغییرات
مطالبات معوق در هر چهار مدل مثبت است .اثر تغییرات نقدینگی بر تغییرات مطالبات معوق در هر
چهار مدل مثبت است.
اثر تغییرات نرخ ارز بر تغییرات مطالبات معوق در سه مدل  2 ،1و  4منفی است .اثر تغییرات تولید
ناخالص داخلی بر تغییرات مطالبات معوق در مدلهای  3 ،1و  4منفی است و در مدل  2مثبت است.
ضرایب بلندمدت متغیرهای بانکی نیز موردبررسی قرار گرفتهاند .اثر تغییرات مدیریت بد بر تغییرات
مطالبات معوق مثبت است ،یعنی با افزایش مدیریت بد مطالبات معوق افزایش مییابد؛ در واقع
افزایش عدمتوجه مدیران بانکها به قوانین غربالگری و اعتبارسنجی موجب افزایش مطالبات بانکی
میگردد .اثر تغییرات مخاطرهی اخالقی بر تغییرات مطالبات معوق منفی است .اثر تغییرات اندازهی
بانک بر تغییرات مطالبات معوق منفی است که اگر اندازهی بانک افزایش یابد ،مطالبات معوق کاهش
خواهد یافت .مقادیر انحراف استاندارد برای تمام ضرایب در داخل پرانتز گزارش شده است .با توجه به
نتایج حاصل شده از برآورد مدلهای پژوهش و مشخص شدن رابطهی میان متغیرهای کالن
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اقتصادی و بانکی با حجم مطالبات معوق ،در جدول زیر به اختصار به توضیح در مورد فرضیههای
پرداخته میشود و در ادامه به تفصیل توضیح رابطه هر کدام از متغیرها انجام میشود.
جدول  :9ارزایابی فرضیههای پژوهش

نتیجهی آزمون
رد
عدم رد
رد
رد
عدم رد
عدم رد
رد
عدم رد

فرضیه
تولید ناخالص داخلی با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد
بدهی بخش دولتی با حجم مطالبات معوق رابطهی مثبت دارد
نرخ ارز با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد
نرخ ارز با حجم مطالبات معوق رابطهی مثبت دارد
نقدینگی با حجم مطالبات معوق رابطهی مثبت دارد
مدیریت بد با حجم مطالبات معوق رابطهی مثبت دارد
مخاطرهی اخالقی با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد
اندازهی بانک با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد

منبع :یافتههای پژوهش

ضرایب متغیر تولید ناخالص داخلی در دو مدل کوتاهمدت  1و  4با نظریه و فرضیهی پژوهش
سازگار است و نشان میدهد با قرار گرفتن اقتصاد در دورهی رونق اقتصادی موجب کاهش بیکاری
میگردند ،درآمد بدهکاران را افزایش داده و توان مالی بدهکاران را بهبود میبخشد و در نتیجه
ظرفیت بدهی را برای بدهکار افزایش میدهد و بازپرداخت تسهیالت بانکی آسان میگردد .زمانیکه
تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد ،سطح وامهای معوق افزایش مییابد؛ چراکه سطح بیکاری
افزایشیافته ،و بدهکار در پرداخت بدهیهای خود با مشکالت بسیاری روبهرو میشود که نظریات
راجان و دال ( ،)2003ساالس و سارینا ( ،)2002سارینا و ژیمنس ( ،)2006فوفاک ( )2005در مورد
نحوهی اثرگذاری تولید ناخالص داخلی بر حجم مطالبات معوق را تأیید میکند .اما در مدلهای  3و 4
و در دورهی بلندمدت با فرضیه و نظریهی پژوهش سازگار نیست و نظریات و فروض پژوهش را رد
میکند.
ضرایب متغیر بدهی بخش دولتی در کوتاهمدت و بلندمدت در تمام مدلهای پژوهش با فرضیه و
نظریهی مطالعه سازگار است که در واقع نشان میدهد با افزایش بدهی بخش دولتی چه در
کوتاهمدت و چه در بلندمدت حجم مطالبات معوق را افزایش میدهد .بهعبارتی ،بدهی بخش دولتی از
سه طریق بر حجم مطالبات معوق میافزاید؛ یکی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی که
موجب کاهش اعطای اعتبار به بانکهای دیگر و در نتیجه کاهش توان وامدهی بانکها به متقاضیان
دریافت اعتبار میگردد و از طرفی بخشی از دریافتکنندگان اعتبار وامهای دریافتی را جایگزین
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اقساط وامهای بانکهای دیگر میکنند که در این حالت موجب کاهش توان بازپرداخت مشتریان و
افزایش حجم مطالبات معوق میشود.
راه دیگر اثرگذاری بدهی بخش دولتی نیز این است که دولت با عدمپرداخت بدهی خود به بانکها
دسترسی بخش خصوصی را به اعتبار کاهش می دهد که منجر به افزایش نرخ بهرهی بانکی و در
نتیجه کاهش توان وامگیری مشتریان میگردد ،با توجه به اینکه بخشی از مشتریان برای بازپرداخت
وام اقدام به دریافت تسهیالت از بانک دیگر میکنند ،میتواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود .راه
دیگر این است که دولت با عدم پرداخت حقوق خود کارکنان موجب ناتوانی آنان در بازپرداخت وامها
و در نهایت افزایش حجم مطالبات معوق میشود که نظریات لوئیز و همکاران ( )2012را تأیید
میکند.
ضرایب کوتاهمدت نرخ ارز در دو مدل  2و  3کاهشی و در  1و  4نمیتوان قضاوت کرد و ضرایب
بلندمدت متغیر نرخ ارز در تمام مدلهای موردبررسی به جز مدل  3با فرضیهی اثر کاهشی بر حجم
مطالبات معوق سازگار است و فرضیهی افزایشی را رد میکند .در واقع افزایش نرخ ارز دو اثر بر
دریافتکنن دگان اعتبار دارد ،یکی با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی
قیمتها توان مالی مشتریان کاهش مییابد و از طرفی اگر دریافتکنندگان اعتبار شرکتها و
بنگاههای صادراتی باشند توان مالی آنها افزایش مییابد و میزان حجم مطالبات معوق نیز در نهایت
کاهش خواهد یافت که نتایج برآورد مدلها با اثر کاهشی نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق و مطالعات
بک و همکاران ( )2013سازگار است.
ضرایب نقدینگی در دورهی کوتاهمدت و بلندمدت با فرضیهی پژوهش که اثر مثبت و افزایشی بر
حجم مطالبات معوق است ،سازگاری دارد .افزایش نقدینگی باعث وجود منابع عظیم پولی در بانکها
میشود؛ در نتیجه خوشبینی نسبت به آینده و گرفتن سهم بیشتری از بازار پول و کسب سود بیشتر
سبب می گردد تا قوانین بانکی الزم برای اعطای وام نادیده گرفته شود و با ورود اقتصاد به دورهی
رکود و کاهش توان بازپرداخت مشتریان حجم مطالبات معوق افزایش مییابد که نتایج پژوهش با
مطالعات حیدری و همکاران ( )1391سازگار است.
ضرایب متغیر مدیریت بد در کوتاهمدت با فرضیهی افزایشی سازگار است؛ همین طور در بلندمدت
ضریب متغیر مدیریت بد با فرضیهی پژوهش سازگار است .در واقع مدیریت اثر مهمی بر حجم
مطالبات معوق دارد بهنحوی که قوانین غربالگری برای اعطای تسهیالت به مشتریانی که توانایی
مالی باالیی دارند به مدیریت بانک وابسته است که در نهایت نتایج پژوهش با مطالعات رحمان
( )2017سازگار نیست.
ضرایب متغیر مخاطرهی اخالقی دورهی کوتاهمدت در وقفهی اول و دوم با فرضیهی پژوهش که
اثر منفی است سازگار است و در وقفهی سوم و بلندمدت سازگار نیست .مخاطرهی اخالقی در بانک
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زمانی اتفاق میافتد که سرمایهی بانک کوچک است و خطر ورشکستگی چندان مورد اهمیت قرار
نمیگیرد؛ در نتیجه بانک برای کسب سودهای کالن اقدام به پرداخت تسهیالت پرریسک میکند که
در نهایت سهم وامهای پرریسک بانک افزایشیافته و مطالبات بانکی افزایش مییابد .ضرایب حاصل
شده از برآورد مدلهای پژوهش در دو دورهی کوتاهمدت و بلندمدت نشاندهندهی این است که با
مطالعات اسکارودی ،)2015( 1بودریگا 2و همکاران ( )2009سازگار است.
ضرایب تأخیر متغیر بانکی اندازهی بانک در دورهی کوتاهمدت در وقفهی اول و سوم و در دورهی
زمانی بلندمدت با فرضیهی پژوهش سازگار است ،اما در وقفهی دوم سازگار نیست .راجان و دال
( )2003و هو و همکاران )2004( 3در مطالعات خود بیان کردند که هر چه اندازهی بانک بزرگتر
باشد ،بانک قادر است از صرفههای ناشی از مقیاس هزینههای خود را کاهش دهد و با متنوعسازی
اعطای تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی ریسک خود را پوشش دهد و حجم مطالبات خود را
کاهش دهد که نتایج با مطالعات انجام گرفته سازگار است.
نتیجهگیری
در دو دههی اخیر نظام بانکی کشور با رشد و گسترش بانکهای خصوصی ،مؤسسات اعتباری مجاز و
غیرمجاز روبهرو بوده است .همچنین رقابت بین بانکی برای کسب سهم بزرگتر از بازار افزایشیافته
است و به دلیل نقش مهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش تولید ،هرگونه اختاللی در عملکرد آن بر
بخش تولید و در نهایت بر سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود .بههمین دلیل ،آنچه در
سالهای اخیر برای سیاستگذاران و دستاندرکاران شبکهی بانکی کشور اهمیت داشته است بهبود
توانایی در پیشبینی بحران بانکی و نگهداری سپر سرمایه موردنیاز برای ممانعت از وقوع آن بوده
است .مشکالت و ورشکستگی بانکها بهشدت از حجم مطالبات معوق تأثیر میپذیرد و بهدلیل عوامل
بیرونی ،مانند :عوامل کالن اقتصادی بهتنهایی قادر به حل و رفع مشکالت نیستند .افزایش
افسارگسیختهی سطح عمومی قیمتها و نوسانات نرخ ارز و عدمثبات قوانین بانکداری موجب شده تا
بانکداران به مشکالت بسیاری روبهرو باشند که اهمیت و ضرورت پرداخت به این موضوع را روشن
میسازد.
در این پژوهش عوامل مؤثر بر مطالبات بانکی در قالب عوامل اقتصادی و بانکی مورد ارزیابی قرار
گرفت .در ادامه بهترتیب اثرگذاری مورد انتظار هر کدام از متغیرها و نتیجه حاصل شده از پژوهش به
اختصار توضیح داده میشود .فرض شد تولید ناخالص داخلی بر حجم مطالبات معوق اثر کاهشی دارد
1. Scardovi
2. Boudriga
3. HU
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که این فرضیه رد شد .اما رابطهی مثبت و افزایشی میان بدهی بخش دولتی و حجم مطالبات معوق
بانکی مورد پذیرش قرار گرفت .همانطور که قبالً بیان شد ،نرخ ارز میتوانست دو اثر کاهشی و
افزایشی بر مطالبات معوق داشته باشد که با توجه به نتایج پژوهش هر دو فرضیهی پژوهش رد
میگردد .همچنین فرض شد ،متغیر نقدینگی و مدیریت بد اثر مثبت بر حجم مطالبات معوق دارند که
هر دو مورد پذیرش قرار گرفتند .رابطهی منفی میان مخاطرهی اخالقی و حجم مطالبات بانکی مورد
تأیید قرار نگرفت و رابطهی منفی میان اندازهی بانک و حجم مطالبات بانکی مورد پذیرش قرار
گرفت.
طبق نتایج حاصلشده نشان داده شد که اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی مانند نقدینگی،
بدهی بخش دولتی و نرخ ارز در هر دو دورهی کوتاهمدت و بلندمدت ،بر مطالبات معوق بانکهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران قابلتوجه است .این اثرگذاری مؤید آن است که ثبات در
فضای اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین دالیل ثبات سیستم بانکی است .بههمین
دلیل توصیه میشود با توجه به اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بدهی بخش دولتی ،نرخ ارز و نقدینگی
بر مطالبات معوق بانکهای موردبررسی ،ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی و کاهش
بدهی بخش دولتی هدف سیاست گذاران بخش اقتصادی باشد .در بین متغیرهای بانکی مدیریت بد و
مخاطرهی اخالقی مؤثرترند که هر دو بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به مدیران بانکها مربوط
میشوند ،بههمین دلیل توصیه میشود با اجرای طرح و پیشبینی ابزارهای الزم نظارت بر عملکرد
مدیران را توسعه بخشند.
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Determining the Short-Run and Long-Run Effects of Macroeconomics and
Banking Variables on the Volume of Non-performing Loan of Banks
Accepted by Tehran Stock Exchange (2007- 2017)
Abolhasani, M. J.1, Samadi, S.2, Barzani, M. V.3
Abstract
Due to the importance of non-performing loan banking in the health of the
banking system and the role of banks in financing the country's enterprises in
this study was tried to use the study of Abid et al. (2014) in which the effect of
economic and banking variables on non-performing loan banking of Tunisia has
been studied, To evaluate the effect of macroeconomic variables (GDP,
Government dept, exchange rate, and liquidity) and banking (bank size, moral
hazard, and bad management) on the volume of non-preforming loans bankings,
accepted banks in Tehran stock exchange during the period 1396-1386 to be
paid. In this study, the two-step Generalized Method of Moments (GMM) and
panel data have been used. Finally, the accuracy of the results was checked by
Sargan tests and serial autocorrelation. The statistical population of the study is
the banks accepted by tehran stock exchange (Saderat, Mellat, Tejarat, Sina,
Sarmayeh, Saman, Parsian, Pasargad, Hekmat Iranian, Ansar, Eghtesad Novin,
Dey, Khavaremianeh, Ayandeh, Gardeshgary, Shahr, Karafarin, Post Bank and
Tosee Etebari). Macroeconomic variables such as liquidity, government debt and
exchange rates have a significant effect on the volume of non-performing loan.
The relationship between liquidity and government debt variables and the
volume of non-performing loan is positive. The relationship between the
exchange rate and the volume of non-performing loan was reported in most
negative coefficients. Also, banking variables such as bank size have a negative
relationship with the volume of non-performing loan and the relationship
between bad management and the volume of non-performing loan is positive.
Keywords: Non-performing loan, Banking variables, Macroeconomic variable,
Stock exchange.
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