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بخش بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاايي رار وشاار ا ا .
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وامرا بخش عمده يرنمدراي بانكرا را تشكيل مييرند .ويفي وامراا
يكي از معيارراي مهم نجش عملكري و ثبات مالي بانكراا مايباشاد.
بنابراين نسب مطالبات غيرجاري ،يك معيار مهام اتم ماالي ننهاا
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صاوبان هام  ،اندازه ،نسب وقا صاوبان هام به يارايي ،پريه به
يارايااي ،اارمايهگااراريرااا و مشااارو رااا بااه يارايااي و يرنماادراي
غيرتسهيتتي به جمع يرنمد و نسب مطالبات غيرجاري ،با ا اتفايه از
روش رگر يان يايهراي پانلي و  EGLSماري برر ي قرار گرفته ا .
نتاااين نشااان ياي وااه ميااان نساابتهاي ناوااارنيي ،اارمايهگااراريرااا و
مشارو را به يارايي و يرنمدراي غيرتسهيتتي به جمع يرنمد و نسب
مطالبات غيرجاري ،رابطه مثب و معنايار ،و ميان اندازه و نسب پريه
به يارايي و نسب مطالبات غيرجاري ،رابطه منفاي و معنااياري وجااي
ياري.
واژگان كليدي :نسب مطالبات غيرجاري ،متغيرراي خااص باناكراا،
روش يايه راي پانلي

طبقهبندي .G21, C23 :JEL

 .1مقدمه

برر ي عاامل تعيينوننده و مؤثر بر مطالبات غيرجاري ،ماضاع با ارميتي براي مراجاع
نظارتي بانكرا ا ا واه ريساك اعتبااري ،ثباات ماالي و ماديري باناكراا ،يكاي از
يغدغهراي مهم ننها به شاماره مايروناد .ريساك اعتبااري پساين 1پارتفااي وامراا و
تسهيتت اعطايي بانكرا از مطالبات غيرجاري ننها ناشي ميشااي و وامرااي غيرجااري
بانكرا ميتاانند به عناان نشانهاي براي وقاع يك بحران بانكي ا تفايه شااند (ريهاارت
2
و رگاف . 2013
ير اوثر مطالعاتي وه عاامل مؤثر بر مطالبات غيرجاري يا نسب مطالباات غيرجااري
(نسب مطالبات غيرجاري به مانده ول وامرا و تسهيتت اعطايي را برر اي مايونناد،
عاامل وتن اقتصايي يا عاامل خاص بانكرا به عناان متغيرراي تبياينونناده باه واار
ميروند و ير برخي از ننها ،اين عاامل به رمراه يكاديگر باراي تبياين نساب ياا اط
مطالبات غيرجاري ا تفايه ميشااند؛ اماا تمرواز بيشاتر مطالعاات ير ايان زميناه روي
اثرگراري عاامل وتن اقتصايي بايه ا  .شاارد تجربي ننها نشان مييراد عاااملي از
1. ex post credit risk
2. Reinhart & Rogoff
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قبيل نرخ بيكاري ،رشد اقتصايي ،وضعي پالي ،نرخ بهره واقعي و يرنمد قابل پس انداز،
اثر با ارميتي روي مطالباات غيرجااري يارناد و ايان عاامال باهطاارولي ،روي ريساك
اعتباري بانكرا اثرگرار رستند.
شاخه ييگري از مطالعات ير اين متان ،روي اثر ويژگيراي خااص باناكراا تمرواز
ميونند .به طار ولي اين مطالعات روي شاخصراي واارنيي ،ماديري باد ،بدشانساي،
مخاطرات اختقي ،خسَّ ورزي 1ير اعطاي وام ،قراريايراي انگيزشي مديري  ،ااينوري
و وفاي رمايه تمروز ميونند (برگر و ييانگ ،1997 2پايپيرا و ويال ،2008 3لاایيز و
4
رمكاران . 2010
ير تحقيقات قبلي انجام شده ير اين زمينه ،رويكري ا تانداريي براي تحليال عاامال
مؤثر بر مطالبات غيرجاري معرفي نشده ا و عماماً مدلهاي اري زمااني و يايهرااي
پانلي ماري ا تفايه قرار گرفتهاند .رمچنين تأثير عاامال مختلار روي طبقاات متفااوت
مطالبات غيرجاري يا انااع مختلر وامرا (وقيقي و وقاقي و وامراي ررناي باا وثااي و
وه ي تر ي به يايه را ،يكي از مشكتت مهام ايان
زمانهاي متفاوت برر ي شده ا
ي ته تحقيقات ميباشد (لایيز و رمكاران . 2010
ردف اين مطالعه ،برر ي اثر ويژگيرااي خااص باناكراا باا ونتار عاامال واتن
اقتصايي بر نسب جمع مطالبات غيرجاري ا  .ير اينجاا فار مايشااي باا ونتار
شرايط وتن اقتصايي ،ويژگيراي خاص بانكرا روي نساب مطالباات غيرجااري ننهاا
و از رويكري يايهراي پانلي ،براي تحليل يايهرا و ا اتنتا نتااين ا اتفايه
اثرگرار ا
ميشاي.
 .2پيشينه نظري

ير ا راي اخير ،متان وامراي غيرجاري بايژه متغيرراي اثرگرار بر ن يبپريري مالي
بانك را تاجه مراجع زيايي را به خاي جلب وريه ا  .اين ن يبپاريري ماالي تا اط
نقش وامراي غيرجاري ير بحران رااي باانكي از طريا برر اي رابطاه ننهاا باا عاامال
تأثيرگرار بر ننها برر ي ميشاي .رمچنين وامراي غيرجااري باه عنااان عتمتاي باراي
1. skimping
2. Berger & DeYoung
3. Podpiera & Weill
4. Louzis, et. al.
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ريسك اعتباري ،ارمي فزايندهاي يافته ا و اين باعث افزايش وجم تحقيقات يربااره
2
عاامل مؤثر بر ننها شده ا (پساال  2007 1و مسايي و جاايني . 2013
ان ويا ا 2011( 3تحقيقات انجام شاده ير ايان زميناه را باه اه ي اته تقسايم
ميوند :بخش او  ،روي تبيين وامراي غيرجاري ير مؤ سات اعتباري تمروز مايونناد
و نقش عاامل وتن اقتصايي ،ويفي مديري و گزينش يا را را تبيين مايونناد.
بخش يوم ،رابطه ميان وامراي غيرجاري و شرايط واتن اقتصاايي را باه منظاار نشاان
ياين اثر مثب وامراي غيرجاري روي اوتما رخ ياين بحران مالي تحليل مايونناد و
نقش وليدي وامراي غيرجاري را ير پيش بيني بحارانرااي باانكي برر اي مايونناد.
بخش ام ،روي تبيين يا پيشبيني وامراي غيرجاري ير ط وتن اقتصاايي تمرواز
ميونند و رابطه ميان جمع ويفي وامرا يا انااع خاصي از وامراا ير ياك اقتصااي را باا
محيط وتن اقتصايي و ويژگيراي صنع بانكداري برر ي ميونند.
عاامل وتن اقتصايي روي ارزياابي باناكراا از وام گيرنادگان و تااناايي ننهاا باراي
بازپرياخ وامرا تأثيرگرار رستند .بهطارولي ،عاامل وتن اقتصاايي ماؤثر بار وامرااي
غيرجاري ير تحقيقات شامل نرخ بهره واقعي ،نارخ بيكااري ،نارخ رشاد تالياد ناخاالص
ياخلي ،نرخ تارم و نرخ تسعير ارز ميباشند (لایيز و رمكاران . 2010
ير يك اقتصاي رو به رشد ،يرنمدرا افزايش و اوتما وقاع يك بحران ماالي واارش
مييابد  .چرخه اقتصاي وتن وه با رشد تالياد ناخاالص ياخلاي انادازهگياري مايشااي،
ميتااند عاملي مؤثر بر ويفي وامرا باشد .ير طا يورهرااي رونا اقتصاايي ،تااناايي
افراي و شرو را ير بازپرياخ بدريرا افزايش مييابد وه منتن به ط پايين وامرااي
غيرجاري ميشاي .بنابراين ،رشاد تالياد ناخاالص ياخلاي باا وامرااي غيرجااري رابطاه
معكاس ياري .اما رنگااميواه ياك روااي اقتصاايي رخ ماييراد ،وامگيرنادگان تااان
مييرند وه منجر باه افازايش وامرااي غيرجااري باناكراا
بازپرياخ خاي را از ي
ميشاي و اين خاي ،بحران و رواي اقتصايي را تشديد ميوند (مسايي و جاايني . 2013
نرخ بيكاري با وامراي غيرجاري و نيز با تاان افراي براي بازپرياخ بدريراي خااي،
رابطه مستقيمي ياري .اما ير طا يورهرايي وه نرخ بيكاري افزايش مييابد ،افاراي پاا

1. Pesola
2. Messai & Jouini
3. Nkusu.
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ومتري را صرف خريد واالرا و خدمات ميونند وه اين ماضاع روي يرنمد شرو راا و
تاان بازپرياخ ننها نيز اثرگرار ا .1
نرخ بهره رابطه مستقيمي با وامراي غيرجااري ياري .باا افازايش نارخ بهاره ،ميازان
وام راي غيرجاري نيز افزايش مييابد؛ زيرا بازپرياخ وامرا يشاارتر ميشاي (بافاندي و
روپل  .2 2011افزايش نرخ تسعير ارز ،اثر مستقيمي بر نسب مطالبات غيرجااري ياري و
منط نن مشابه نرخ بهره ا (ژاوابيك .3 2007
پژورشراي انجامشده روي متغيرراي خاص باناكراا محدوياناد و مطالعاات وماي
رابطه ميان مطالبات غيرجاري و ويژگيراي خاص بانكرا را برر ي وريهاناد .عاتوه بار
متغيرراي وتن اقتصايي ،مطالعات تجربي نشان مييرند وه عاامل خااص باناكراا از
قبيل اندازه ،وارنيي و شرايط اعطاي اعتبار به مشتريان نيز روي وامرااي غيرجااري اثار
ميگرارند .ير اين مطالعات ،شاخصراي وتن اقتصايي باه عنااان متغيررااي ونترلاي
مدنظر قرار ميگيرند و به عناان متغيرراي برونزا 4ير مد واري ميشاند (پاار و زناگ
.5 2012
بهطارولي ،عاامل خاص بانكرا وه مؤثر بر وامراي غيرجارياند ،ير تحقيقات شاامل
پريه باه
نسب وارنيي ،بازيه وقا صاوبان هام ،بازيه ياراييرا ،اندازه بانك ،نسب
ياراييرا ،نسب راي اررمي ،نسب وام را به جمع يارايايراا و نساب يرنمادراي غيار
بهرهاي به ول يرنمدرا ميباشند (لايئز و رمكاران  ،2010پار و زنگ  ،2012مساايي
و جاايني . 2013
نسب جمع وقا صاوبان هام به جمع ياراييرا ،رابطه منفي با نساب مطالباات
غيرجاري ياري .ررچه بيشتر بانك را از طري ابزاررااي بادري تاأمين ماالي مايونناد،
گرايش بيشتري به فعالي راي پرريسك يارند تا اينوري خاي را افزايش يرند .نساب
وارنيي ميتااند ،رم رابطه منفي و رم ،رابطه مثبتي با نسب مطالبات غيرجاري ياشاته
باشد و برخي از تحقيقات ،رابطه مثب و برخي ييگر ،رابطه منفي را گزارش ميونناد .از
ننجايي وه اين نسب  ،شاخص وارنيي باناك ير اجاراي فعاليا رااي خااي و ونتار و
نظارت بر فرنيند واميري ا  ،لرا ناوارنيي باعث افزايش مطالبات غيرجاري ميشااي .از
1. Dash & Kabra
2. Bofondi & Ropele
3. Jakubik
4. exogenous
5. Park & Zhang
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اي ييگر ،نسب وارنيي ميتااند رابطه منفي با مطالبات غيرجاري ياشاته باشاد؛ چارا
وه نسب وارنيي باال ميتااند نشانيرنده اين ماضاع باشد وه بانك مناابع واافي باراي
برر ي و نظارت بر وامرا اختصاص ندايه ا و لرا ريسك اعتباري افزايش يافتاه ا ا
(برگر و ييانگ  ،19971تس و ارينا. 2002 2
بازيري ميتااند ،رم رابطه منفي و رم ،رابطه مثبتي باا مطالباات غيرجااري ياشاته
باشد .به يليل اينكه مديري براي بهباي عملكري مالي بانك تحا فشاار ا ا  ،ممكان
براي وسب اينوري بهتر ير واتاه مدت ،با ايجااي وامرااي باا ريساك بااالتر اماا
ا
ويفي پايينتر ،اينوري بلندمدت را قرباني وند ولرا رابطه مثبتاي مياان ايان نساب
اينوري و مطالبات غيرجاري وجاي ياري .اماا ير بلناد مادت ،عملكاري گرشاته باعاث
وارش تاان بانك ير ايجاي ااينوري مايشااي و رابطاه منفاي مياان ويفيا وامراا و
اينوري به وجاي مينيد (راجان .3 1994
از لگاريتم جمع ياراييرا به عناان متغير جايگزين اندازه باناك ا اتفايه مايشااي و
ميتااند رابطه مثب يا منفي با مطالبات غيرجاري ياشته باشد .اندازه بزرگ به باناكراا
اين تاانايي را مييرد تا وامراي با ريسك باالتري باه مشاتريان پرياخا ونناد؛ اماا ير
عين وا  ،بانكراي بزرگتر ياراي پارتفااي وامرااي متنااعتاري رساتند و ايان تنااع
بخشي باعث واارش ريساك اعتبااري و وامرااي غيرجااري و افازايش ااينوري ننهاا
ميشاي ( تس و ارينا  ،2002ا تيرو. 2004 4
تاان بانك براي وسب يرنمدراي غيربهرهاي از اير فعالي را مي تااناد ،رام رابطاه
منفي و رم ،رابطه مثبتي با وامراي غيرجاري ياشته باشد .وسب يرنمدراي غيربهارهاي
بيشتر نشانيرنده پارتفاي متناعتري از فعالي را و خادمات باانكي ا ا و باه يليال
وسب جريانراي يرنمدي متناعتر ،جريان راي نقدي ثبات بيشتري يارند وه اين ثبات
جريانراي نقدي ،اوتما پرياخ وامراي با ريسك باال را واارش ماييراد .رمچناين
اين ثبات نقدينگي ،امكان پريرش ريسك بيشتري ير اعطاي وام را به بانكراا ماييراد
(برگر و ييانگ  ،1997تس و ارينا . 2002

1. Berger & DeYoung
2. Salas & Saurina
3. Rajan
4. Stiroh
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 .3پيشينه تجربی

1

ير مطالعه ينكي و گرين وال ( 1991ير بخاش بانكاداري نمريكاا ،زياان وامراا باه
عناان يك عامل وليدي ير تضعير وااروري باناكراا فار مايشااي و شااارد نشاان
مييرد عاامل ياخلي و خارجي مي تاانند نرخ زياان وامراا را تبياين ونناد .رمچناين
رابطه مثب و معناياري ميان نرخ زيان وامرا و عاامل ياخلي شامل واميري بيش از ود
و طاح باالي نرخ بهره وجاي ياري .شاارد مطالعاه ااالس و اارينا 2002( 2نشاان
رمايه ،اندازه بانك ،رشد اعتبارات اعطايي و نرخ رشاد واقعاي تالياد
مييرد وه نسب
ناخالص ياخلي متغيررايي رستند وه ميزان وامراي غيرجاري ير باناكرااي ا اپانيا را
تبيين ميونند .را ،لي و چيا 2004( 3رابطه ميان اختار مالكي و وامراي غيرجاري
ير بانكراي تاياان را برر ي ميونند و شاارد مطالعه ننها نشان مييرد ،رنگاامي واه
بخشي از رمايه بانكي ير تملاك يولا ا ا  ،وامرااي غيرجااري واارش ماييابناد.
رمچنين اندازه يك بانك با وامراي غيرجاري رابطه منفي ياري.
برواف ،جياانّي و گريماري 2002( 4يساتم باانكي نرژانتاين را برر اي و تشاري
ميونند وه رشد اعتبارات روي وامراي غيرجاري اثرگرار ا  .ير واقع ،اعطاي بايش از
ود وام و اعتبار تا ط بانكرا باعث افزايش وامراي غيرجاري ير نينده ميشاي .جيمناز
و ارينا ، 2006( 5افزايش ير ميزان اعطاي وام را به رفتار گله اي و مشكتت نمايندگي
نسب مييرند وه مديران را به اعطاي بيش از ود وام تشاي ميونند.
گايلا كي 2004( 6از نرخ بازيه ياراييرا به عناان شاخص عملكري ا تفايه ميوند
و نشان مييرد وه اثر اينوري بانكرا روي نسب وامراي غيرجاري ،منفي ا ا ؛ اماا
گار يا و روبلز 2008( 7نشان مييرند وه طاح باالي بازيري وقا صااوبان اهام
با طاح باالتري از ريسك ير نينده ينباا مايشااند و يا ا رااي واداوثر وارين
اينوري با طاح باالتري از ريسك رمراه رستند.

1. Sinkey & Greenwalt.
2. Salas & Saurina.
3. Hu, Li & Chiu.
4. Bercoff, Giovanni & Grimard.
5. Jimenez & Saurina.
6. Godlewski.
7. Garcia & Robles.
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فافك ( 1 2005رشد اقتصايي و نرخ بهاره واقعاي را ير وشاارراي نفريقاايي مااري
برر ي قرار مييرد و رابطه ميان عاامل وتن اقتصايي و وامراي غيرجاري را به محايط
اقتصايي غيرمتناع برخي وشاررا و ن يبپريري ننها ير برابر شا راي خارجي نساب
مييرد.
2
جيمنز و ارينا ( 2006نسب مطالبات غيرجاري را بار وساب متغيررااي رشاد
تاليد ناخالص ياخلي ،نرخ بهره واقعي و شرايط اعتباري تبيين ميونناد .ننهاا يريافتناد
وه نرخ بهره واقعي با وامراي غيرجاري رابطه مثبتي ياري و بانكراايي واه باا نرخهااي
بهره باالتري وام مي يرند و ميزان واميري ننها زياي ا ا  ،نساب مطالباات غيرجااري
باالتري نيز يارند .رمچنين نرخ رشد تاليد ناخالص ياخلي ،رابطه منفي با ميزان وامراي
غيرجاري ياري؛ يعني بهباي تاليد ناخالص ياخلي ير اقتصااي واقعاي نساب باه واارش
وامراي غيرجاري پيشرو ا .
3
مطالعه بايريگا ،باليت و جلّالي ( 2009عاامل تعياينونناده وامرااي غيرجااري و
اثرات محيط نظارتي را ماري برر ي قرار مييرند و شاارد مطالعه ننها نشان مييرد وه
ذخاير باالتر ،ميزان وامراي غيرجاري را وارش مييرد .رمچنين بين وامراي غيرجاري
و ويژگيراي خاص بانكرا مثل نسب وقا صاوبان هام به ياراييراي مازون شاده
به ريسك ،ارتباط وجاي ياري.
ايباال و رمكاران 2011( 4عاامل تبيينوننده وامراي غيرجاري بانكرااي ا اتمي
ير مالزي را برر ي ميونند وه اين عاامل شامل شااخص تالياد صانع  ،نارخ بهاره و
شاخص قيمتهاي تاليدوننادگان رساتند .نتااين مطالعاه ننهاا نشاان ماييراد ،رابطاه
بلندمدتي ميان اين متغيررا و وامراي غيرجاري وجاي ياري و نرخ بهره ،اثر بلند مدت باا
ارميتي ياري .رمچنين شاخص قيم راي تاليدونندگان ياراي اثر منفاي روي وامرااي
غيرجاري ا .
5
لازيس و رمكاران ( 2010عاامل تعيينوننده وامراي غيرجاري براي انااع مختلر
وامرا ير بانكراي ياناني را ماري برر ي قرار مييرند و از مجماعاهاي از شااخصرااي
وتن اقتصايي شامل نرخ واقعي رشد تاليد ناخاالص ياخلاي ،نارخ بيكااري ،نارخ بهاره
1. Fofack.
2. Jimenez & Saurina.
3. Boudriga, Boulila & Jellouli.
4. Adebola, et al.
5. Louzis, et al.
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واقعي و ويفي مديري ا تفايه ميونند .نتاين ننها نشان مييرد وامراي غيرجااري باا
متغيرراي ماري برر ي مرتبط رستند.
بافاندي و روپلاه 2011( 1رابطاه مياان ويفيا وامراا و ماريا وامگيرنادگان ير
بانكراي ايتاليا را برر ي ميونند .طب تحليل ننها ،متغيرراي وتن اقتصاايي روي يو
ي ته متفاوت از وامگيرندگان يعني افراي و مشاغل تأثير مايگرارناد و ويفيا وامرااي
اعطايي به ننها ،تح تأثير متغيرراي وضعي عمامي اقتصاي ،ط بدري وامگيرنادگان
و رزينه قر گرفتن رستند.
وطن ار و رپجان 2013( 2رابطه ميان عاامل وتن اقتصايي و ويژگيراي خااص
بانكرا را بر نسب مطالبات غيرجااري ير باناكرااي تروياه برر اي مايونناد .نتااين
پژورش ننها نشان مييرد ،شاخص تاليد صنعتي ،شاخص  100هام برتر باازار باارس
ترويه و نسب وارنيي بانكرا ،تأثير با ارمي و منفي و نرخ بيكاري ،باازيه يارايايراا و
ارمايه ،تاأثير باا ارميا و مثبتاي روي نساب
وقا صاوبان هام و نسب وفاي
مطالبات غيرجاري يارند.
مساعي و جايني 2013( 3عاامل مؤثر بر وامرااي غيرجااري ير وشاارراي ايتالياا،
ا پانيا و يانان را وه بعد از بحران ا  2008با مشكتت ماالي مااجاه بايناد ،برر اي
ميونند .ننها ،رم از متغيرراي خاص بانكرا و رم ،متغيرراي وتن اقتصاايي ا اتفايه
وريند .متغيرراي وتن اقتصايي شامل رشد تاليد ناخالص ياخلي ،رشاد بيكااري ،نارخ
بهره واقعي و متغيرراي خاص بانكرا شامل بازيه يارايايراا ،تغييارات وامراا و نساب
ذخاير زيان وامرا به مانده ول وامرا رستند .نتاين مطالعه ننهاا نشاان ماييراد ،ميازان
وامراي غيرجاري ،رابطه منفي با نرخ رشد تاليد ناخالص ياخلي ،اينوري يارايايراا و
رابطه مثبتي با نرخ بيكاري ،نسب ذخاير زيان وامرا به وال وامراا و نارخ بهاره واقعاي
ياري.
ويدري ،زواريان و ناربخش ( 1389اثر شا راي وتن اقتصاايي را واه از اجاراي
يا راي پالي و مالي به وجاي مينيناد ،بار روي مطالباات معاا باناكراا برر اي
وريند .نتاين تحقي ننها نشان ياي ،اثرات تارم ،رشد تاليد ناخالص ياخلاي بادون نفا ،

1. Bofondi & Ropele.
2. Vatansever & Hepşen.
3. Messai & Jouini.

 / 104توان ویژگیهاي بانكها در تبيين نسبت مطالبات غيرجاري

وجم نقدينگي و نرخ اي تسهيتت به ترتيب ،ياراي بيشاترين تاأثيرات روي مطالباات
معا يستم بانكي رستند.
باصري ،نظريان و رنري مهر ( 1390ضمن برر ي ارتباط ميان ريسك اعتبااري باا
مطالبات معاقه بانك را ،ارتباط ميان متغيرراي رشد اقتصاايي ،رشاد مطالباات معاقاه،
نسب تعهدات به ول يارايي ،نسب وامراي بخاشرااي تاليادي باه وال تساهيتت و
ريسك اعتباري را برر ي وريند و نتاين نشان ياي ،بين اين متغيرراا رابطاه معنايياري
وجاي ياري.
وريبچه و پري ناشنبايي ( 1390عاامل ايجااي مطالباات معاا باناكراا شاامل
عاامل خاص بانكي و وتن اقتصايي را برر ي وريند .نتاين مطالعه ننها نشان ماييراد،
وارنيي عملياتي ،رفتار اوتياطي و ناع مالكي و وضعي اقتصاي وتن ،اثر معنااياري بار
مطالبات معا ير نمانه ماري برر ي ياشته ا .
لطير ،شيرينبخش و اميرلا ( 1392مهمترين عاامل مؤثر ير ايجاي مطالبات معاا
نظام بانكي وشار را از جه عاامل اقتصاي وتن و عاامل خاص باانكي برر اي وريناد.
نتاين اين مطالعه نشان ياي وه نرخ تاارم ،رشاد تساهيتت يو يوره قبال و رشاد تالياد
ناخالص ياخلي يك يوره گرشته ،متغيرراي تعياينونناده و معناايار ير تاضاي رفتاار
مطالبات معا نظام بانكي ايران ميباشند .رمچنين متغير نرخ اي واقعي تسهيتت ،ياراي
ارتباط منفي با مطالبات معا ير نمانه ماري برر ي بايه ا ا  .برا ااس نتيجاهگياري
ولي اين مطالعه ،نارخ تاارم ير يوره جااري و رشاد تساهيتت ير يو يوره قبال ،ياراي
بيشترين تأثيرات بر مطالبات معا نظام بانكي وشار ير يوره ماري برر ي بايهاند.
 .4فرضيه هاي پژوهش

ردف انجام اين پژورش پا خگايي به ؤا زير ا :
نيا رابطه معنيياري ميان متغيرراي خاص بانكرا و نسب مطالبات غيرجااري ننهاا
وجاي ياري؟
براي يافتن پا خ پر ش مطرح شده ،فرضيهراي زير ارايه ميشاند:
 .1بين نسب مطالبات غيرجاري و نسب ناوارنيي ،رابطه معناياري وجاي ياري.
 .2بين نسب مطالبات غيرجاري و بازيه وقا صاوبان اهام ،رابطاه معنااياري
وجاي ياري.
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.3
.4
.5
.6
.7

بين نسب مطالبات غيرجاري و اندازه بانكرا ،رابطه معناياري وجاي ياري.
بين نسب مطالبات غيرجاري و نسب وقا صاوبان هام به ياراييرا ،رابطه
معناياري وجاي ياري.
بين نسب مطالبات غيرجاري و نسب پريه باه تساهيتت ،رابطاه معنااياري
وجاي ياري.
بين نسب مطالبات غيرجاري و نسب رمايهگراريرا و مشارو را به ياراياي
را ،رابطه معناياري وجاي ياري.
بين نسب مطالبات غيرجاري و نسب يرنمدراي غيرتسهيتتي به ول يرنماد،
رابطه معناياري وجاي ياري.

 .5روش شناسی پژوهش

روش به وار رفته ير اين پژورش از ييدگاه ردف ،واربريي و از ييدگاه برر اي يايهراا،
تحليلي ا ا  .باراي جماع نوري اطتعاات الزم ير خصااص پيشاينه تحقيا  ،از روش
وتابخانااهاي و بااراي برر ااي يايهرااا و نزمااان فرضاايات ،از روش برر ااي ميااداني بااا
بهوارگيري شياه يايهراي پانلي ،ا تفايه شده ا .
 .5-1دادهها و جامعه آماري

وه بانكرااي تخصصاي را
يايهراي اين تحقي شامل  14بانك يولتي و خصاصي ا
شامل نميشاي .يوره زماني ماري برر ي ،اا رااي  1387تاا  1392ا ا  .يايه رااي
ماري نياز از لاح فشريه گزارش عملكري بانكراي وشاار (اطتعاات نن تا اط مؤ ساه
عالي نمازش بانكداري ايران از بانكرا گرينوري شده ا ا و نرشايا نماار و يايهرااي
بانك مروزي تهيه شده ا .
 .5-2تعریف متغيرها و مدل پژوهش

ير اين تحقي  ،به منظار نزمان فرضيه رااي پاژورش ،باا تاجاه باه پيشاينه تجرباي و
نظري ،از متغيرراي زير ا تفايه شده ا وه تعرير متغيررا و روابط ماري انتظاار ننهاا
ير جدو شماره ( 1ارايه شده ا .
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جدول  .1تعرير متغيررا
متغير
NPLr

تعرير
نسب مطالبات غيرجاري به جمع مانده
وامرا و تسهيتت اعطايي
نسب ناوارنيي :نسب رزينهرا به
يرنمدرا
بازيه وقا صاوبان هام :نسب اي
خالص به وقا صاوبان هام

گروه

رابطه ماري
انتظار

وابسته
خاص بانكرا ،تاضيحي

-/+

خاص بانكرا ،تاضيحي

-/+

SIZE

اندازه :لگاريتم طبيعي جمع ياراييرا

خاص بانكرا ،تاضيحي

-/+

SOL

نسب جمع وقا صاوبان هام به
جمع ياراييرا

خاص بانكرا ،تاضيحي

-

DEP

نسب جمع پريه به جمع ياراييرا

خاص بانكرا ،تاضيحي

+

خاص بانكرا ،تاضيحي

-/+

خاص بانكرا ،تاضيحي

-/+

وتن اقتصايي -ونترلي

+

INEF
ROE

INV
NII
INF

نسب رمايهگراريرا و مشارو را به
جمع ياراييرا
نسب يرنمدراي غيرتسهيتتي به ول
يرنمد بانك
نرخ تارم

مانده تسهيتت بانك را برا ااس ي اتارالعمل طبقاهبنادي يارايايرااي مؤ ساات
اعتباري مصاب شاراي پا و اعتبار و ابتغشده تا ط بانك مروزي ،با تاجه به ويفيا
ننها به چهاار ي اته جااري ،رر يدگرشاته ،معاا و مشاكا الاصاا طبقاهبنادي
ميگريند وه اين طبقهبندي برا اس زماان اپري شاده از تااريخ رر ايد ،وضاعي
مشتري و چشمانداز صنع و بازار محصاالت مشتريان ا ا  .مجمااع ماناده مطالباات
بانك ير طبقهراي رر يدگرشته ،معا و مشكا الاصا  ،مطالباات غيرجااري باناك
ناميده ميشاي (اياره مطالعات و مقررات بانكي. 1385 ،
رابطه ميان نسب مطالباات غيرجااري و متغيررااي خااص باناكراا باا ا اتفايه از
رگر يان و روش  EGLSو نرم افزار  Eviews 7ماري برر اي قارار گرفا و رابطاه (1
تخمين زيه شد.
(1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 =∝ +𝛽𝛽1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5
𝜀𝜀 + 𝛽𝛽6 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 +
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 .6یافته هاي تجربی پژوهش

جدو شماره ( 2نماره تاصيفي متغيرراي مااري برر اي را نشاان ماييراد .مياانگين
متغير وابسته ،نسب مطالبات غيرجاري ،%16 ،بيشترين مقدار نن  %41و ومترين مقدار
نن  %3ا  .نسب ناوارنيي يا نسب رزينه به يرنمد بانكراي ماري برر اي باين %56
و ميانه نن نشان مييرد وه اين نسب براي نيمي از بانكرا ،باالتر از %86
تا  %99ا
ا  .نسب جمع پريه به جمع ياراييرا باين  %31تاا  %95ا ا و نشاان ماييراد
بانكرا ير تأمين مالي از طري پريه گيري تفااوت زياايي يارناد .باه رماين ترتياب،
نسب بازيه وقا صاوبان هام بانكراي ماري برر ي از  %0.4تا  %50متغيار ا ا و
نشان مييرد ،بانكرا بازيريراي متفاوتي يارند؛ اما باه طاار متا اط  %20ااينوري
ياشتهاند.
جدول  .2نمارهراي تاصيفي متغيررا
شرح

INEF NPLr

ROE

SIZE

SOL

مينيمم

56.05 3.49

0.40

9.50

0.03 31.01 63.68

10.80 0.07

ماوزيمم

14.21 95.22 98.40 14.13 50.30 99.00 41.39

0.60

34.70

ميانگين

3.41

0.26

21.98

3.31 12.03 6.51

0.12

9.57

2.14 79.53 92.51 11.81 19.85 86.66 14.15

0.26

21.50

انحراف معيار
ميانه

DEP

76.62 90.52 11.90 20.18 85.72 16.10
8.91

1.18 10.82 9.35

INV

NII

INF

مأخر :يافتهراي تحقي

 .6-1تخمين مدل

براي مشخص نماين اينكه مد ياراي اثرات ترويبي يا ثاب  /تصاايفي ا ا  ،از نزماان
اثرات ثاب يا تصايفي و نزمان را من ا تفايه شده ا  .جدو شماره ( 3نتااين ايان
نزمانرا را به صارت يك طرفه (اثرات مقطعي نشان مييرد .اين نزمانراا باه صاارت
يك طرفه براي اثرات يورهرا و يو طرفه ،قابل محا به نبايند.
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جدول  .3نتاين اثرات ثاب يا تصايفي
يرجه نزايي
نماره F
نزمان اثرات ثاب يا تصايفي
(13.48
39.832497
يرجه نزايي
نماره واي يو
نزمان را من
8
22.230990
مأخر :يافتهراي تحقي

ط معناياري
0.0000
ط معناياري
0.0045

نتيجه نزمان اثرات ثاب يا تصايفي ،نشان مييرد ط معناياري نمااره  Fومتار از
 %5ا  ،بنابراين ير ط معناياري  %5مد ياراي اثرات ثاب يا تصايفي ا  .نتيجه
نزمان را من نشان مييرد ،با تاجه به اينكه ط معنااياري نمااره وااي يو ومتار از
 %5بايه و ير ط معناياري  % 5ايان فرضايه واه ماد ياراي اثار تصاايفي ا ا  ،ري
ميشاي .بنابراين ،مد ياراي اثرات ثاب ا  .نزمان مانايي (ايساتايي و رمگراياي باه
يليل واتاه باين يوره زماني پانل قابلي اجرا نداشتند.
نتاين تخمين مد بر مبناي اثرات ثاب مقاطع ير جدو شماره ( 4نشان يايه شده
ا .
جدول  .4نتاين تخمين رگر يان پانلي با اثرات ثاب
نام متغير
از مبدأ

عر

103.3570

16.6835

6.1952

0.0000

0.1875

INEF

0.0708

0.0455-

ROE

0.1699-

DEP

11.3597

NII
نماره F

39.5173

ط معناياري F

برا

ط معناياري جار

0.0000

برا

0.1278

0.1310

0.1307

2.2032

3.9690-

4.8214

0.0892

INF

4.8643-

0.0428

0.2879

INV

1.0730-

1.6723

0.0167

SOL

2.6488

0.0424

8.1345-

SIZE

جار

ضريب

انحراف ا تانداري

نماره t

ط معناياري نماره t

2.9383
0.2301

0.0590

2.3561

1.5137

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده
يوربين واتسن

مأخر :يافتهراي تحقي

0.0109
0.2886

0.0000
0.8963

0.0002
0.0324
0.0226
0.1367

0.9453
0.9214
1.9476
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با تاجه به اينكه مقدار نماره يوربين واتسن  1/9و به  2نزييك ا  ،خايرمبستگي
مشارده نميشاي .ط معناياري نماره جار برا بزرگتر از  5يرصاد ،و بناابراين فار
صفر وه نرما باين تازيع جملهراي پسماند ا  ،ري نميشاي .ط معناياري نماره F
ومتر از  %5بايه و نشان مييرد وه معايله رگر يان تخماينزيهشاده معناييار ا ا .
ضريب تعيين تعديل شده نشان مييرد وه متغيرراي مستقل %92 ،از تغييارات متغيار
وابسته (نسب مطالبات غيرجاري را تاضي مييرند.
ط معناياري بازيه وقاا صااوبان اهام و نساب وقاا صااوبان اهام باه
و نشان مييرد ،ضارايب تخماين زيه شاده باراي ايان يو
ياراييرا ،بزرگتر از  %5ا
متغير معنايار نيستند .ط معناياري متغيرراي ناوارنيي ،اندازه ،پريه باه تساهيتت،
رمايهگراريرا و مشارو را به تسهيتت و نساب يرنمادراي غيرتساهيتتي باه وال
يرنمد ،ومتر از  %5ا  ،بنابراين ضرايب تخمين زيه شده براي ننها معنايار ا .
جدو شماره ( 5نتاين نزمان عدم رمبستگي بين مقاطع را نشان مييرد .با تاجاه
به اينكه اوتما نمارهراي نزمانرا بزرگتار از  %5ا ا  ،نشاان ماييراد باين مقااطع
رمبستگي وجاي نداري.
جدول  .5نزمان رمبستگي مقاطع
نام نزمان

نماره

ط معناياري

scaled LM Pesaran

0.806144

0.4202

scaled LM Bias-corrected

0.94386-

Pesaran CD

1.28377-

0.3452
0.1992

مأخر :يافتهراي تحقي

ضريب رمبستگي ميان متغيرراي مساتقل ير جادو شاماره ( 6نشاان يايه شاده
ا  .رمان طار وه مشارده ميشاي ،رمبستگي ميان متغيرراي مستقل باين  -0.56و
وه پايين باين رمبستگي ميان متغيرراي مستقل نشاان ماييراد .مشاكل
 0.59ا
رمخطي ميان متغيرراي مستقل وجاي نداري.
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جدول  .6رمبستگي متغيرراي مستقل
INEF

ROE

SIZE

SOL

NII

DEP

INV

INEF

1.00

ROE

-0.56

1.00

SIZE

0.17

0.08

1.00

SOL

0.25

0.32

0.59

1.00

NII

0.15

-0.18

0.48

0.1

1.00

DEP

-0.04

0.38

0.00

0.36

-0.16

1.00

INV

-0.2

0.24

0.14

0.21

0.18

0.17

1.00

INF

0.15

-0.14

0.32

0.08

0.36

0.07

0.07

INF

1.00

مأخر :يافتهراي تحقي

 .6-2آزمون فرضيات

نماااره  Fو ااط معناااياري نن ير جاادو شااماره ( 4نشااان ياي وااه رگر اايان
تخمينزيهشده ،معنايار ا .
ط معناياري نماره  tير جدو شماره ( 4نشان ياي:
ميان نسب ناوارنيي و نسب مطالبات غيرجااري رابطاه مثبا و معنااياري وجااي
ياري؛ يعني با افزايش ناوارنيي ،نسب مطالباات غيرجااري افازايش ماي ياباد .بناابراين
فرضيه او ير ط معناياري  %5ري نميشاي.
ميان اندازه و نسب مطالبات غيرجاري ،رابطه منفي و معنااياري وجااي ياري؛ يعناي
بانكراي بزرگتر ياراي پارتفاي وامراي متناعتري رستند و ايان تنااع بخشاي ،باعاث
وارش ريسك اعتباري و وامراي غيرجاري و افزايش اينوري ننها مايشااي .بناابراين،
فرضيه ام ير ط معناياري  %5ري نميشاي.
پريه به تسهيتت و نسب مطالبات غيرجاري ،رابطه منفي و معناياري
ميان نسب
وجاي ياري؛ يعني رر چه بانكرا هم بيشتري از منابع خااي را از طريا اپريهگياري
تأمين ميونند ،ريسك ومتري ير اعطاي وام را ميپريرند و نسب مطالباات غيرجااري
پايينتري يارند .بنابراين ،فرضيه پنجم ير ط معناياري  %5ري نميشاي.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 111 /

رمايهگراريرا و مشارو را و نسب يرنمدراي غيرتسهيتتي از يرنمد
ميان نسب
و نسب مطالبات غيرجاري ،رابطه مثب و معناياري وجاي ياري؛ يعني تاان باناك باراي
وسب يرنمدراي غيرتسهيتتي از اير فعالي را ،اوتما پرياخ وامراي با ريسك بااال
را افزايش مييرد .بنابراين ،فرضيه ششم و رفتم ير ط معناياري  %5ري نميشاند.
ميان نسب اينوري ،نسب وقا صاوبان هام به يارايايراا و تاارم باه عنااان
متغير ونترلي وتن اقتصايي ،رابطه معناياري وجاي نداري .بنابراين ،فرضايه رااي يوم و
چهارم ري ميشاند.
 .7نتيجهگيري

بانكرا و مؤ سات مالي و اعتباري ،يكي از با ارمي ترين بخشراي اقتصايي باه شامار
مينيند و وامرا و تسهيتت اعطايي ننها اصليترين ياراييشان به شمار ميروي و ويفيا
نن از ارمي بااليي برخاريار ا  .نسب مطالباات غيرجااري ،يكاي از اقاتم مهام ير
مديري ريسك اعتباري بانكرا ا (پار و زنگ .1 2012
ير اين پژورش ،رابطه ميان ويژگيراي بانكرا و نسب مطالبات غيرجااري ننهاا باا
ا تفايه از روش رگر يان يايهراي پانلي ماري برر ي قرار گرف  .ناوارنيي ،بازيه وقا
صاااوبان ااهام ،اناادازه بانااك ،نسااب وقااا صاااوبان ااهام بااه ياراياايرااا ،نسااب
رمايهگراري را و مشارو را به ياراييرا و نسب يرنمادراي غيرتساهيتتي باه جماع
يرنمدرا ،به عناان ويژگي راي بانكرا ماري برر ي قرار گرفتند وه ايان ويژگاي راا بار
ا اس پژورش راي تجربي انجام شده پيشين ،انتخاب شدند.
نتاين تخمين رگر يان نشاان ياي ير اط معنااياري  %5مياان ناواارنيي ،انادازه،
نسب پريه به يارايي ،رمايهگاراري و مشاارو راا باه ياراياي و نساب يرنمادراي
غيرتسهيتتي به ول يرنمد و نسب مطالبات غيرجاري ،رابطه معناياري وجااي ياري؛ اماا
ميان بازيه وقا صاوبان هام و نسب وقا صاوبان اهام باه يارايايراا و نساب
مطالبات غيرجاري ،رابطه معناياري وجاي نداري.
بنابراين نتاين نشان ياي باناكراايي واه واارنيي بيشاتري يارناد ،نساب مطالباات
غيرجاري پايينتري يارند و ناوارنيي ،باعاث افازايش نساب مطالباات غيرجااري باناك
ميشاي وه اين نتيجه با يافتهراي پژورش برگر و ييانگ ( 1997رمخااني ياري .انادازه
1. Park & Zhang
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بانك با نسب مطالبات غيرجاري نن ،رابطه معكاس ياري؛ يعني بانكراي بزرگتار واه از
تناع پارتفاي اعتباري برخاريار رستند ،نسب مطالبات غيرجاري پايينتري يارناد واه
اين با يافتهراي پژورش االس و ارينا ( 2002رمخااني ياري.
نسب اپريه باه يارايايراا باا نساب مطالباات غيرجااري ،رابطاه معكااس ياري.
بانك رايي وه بيشتر از طري جمعنوري پريهرا تأمين مالي ميونند ،نسب مطالباات
غيرجاري پايينتري يارند وه اين يافته ،با مطالعاه برگار و يياناگ ( 1997و ااالس و
وه رر چه بانكرا بيشتر از طري ابزارراي بدري تامين
ارينا ( 2002ير تناقض ا
مالي ميونند ،گرايش بيشتري به فعالي رااي پرريساك و نساب مطالباات غيرجااري
باالتري يارند.
بانكرايي وه رمايهگراريرا و مشارو راي ننها هم بيشتري از ياراييرا تشاكيل
مييرند و بانكرايي وه يرنمدراي غيرتسهيتتي هم بيشتري از يرنمد ننهاا را يارناد،
نسب مطالبات غيرجاري باالتري يارند وه با شااارد تحقيا راجاان و يراا 2003( 1
رمخااني ياري.
ير اين پژورش ،نسب ول مطالبات غيرجاري تسهيتت با نسب راي بانكراا مااري
ايان رواباط باراي اناااع مختلار وامراا و رمچناين
برر ي قرار گرف وه ممكن ا
طبقهراي مختلر مطالبات غيرجاري ( رر يدگرشته ،معاا و مشاكا الاصاا  ،باه
اير ويژگيرا مثل ااختار مالكيا نياز روي
گانه ييگري باشد .رمچنين ممكن ا
اين نسب اثرگرار باشند .از اين رو ،پيشنهاي ميشاي وه اين مااري به رمراه اير عاامال
وتن اقتصايي اثرگرار ،به صارت رمزمان و يا به عناان عاامل ونترلي ير پاژورشرااي
نتي ،ماري برر ي قرار گيرند.
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