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 چکیده

الوصوول و سووخت شوده(    های اخير رشد فزاینده مطالبات غيرجاری )شامل مطالبات معووق و سررسيدگذشوته و مشوکوك   در سال

فعواالن اقتصوادی در ایوران هموواره بوا       اسوت. از سووی دیگور   تر کردهجانبه این مساله را مهمهای دقيق و همه ها لزوم بررسیبانک

تواثير ایون  نوسوانات    کوه  اسوت  بور آن  نوشوتار   نیدر ااز این رو سعی نگارنده اند. ی اقتصاد کالن مواجه بودهنوسانات قابل مالحظه

 رسی کند.متغيرهای کالن اقتصادی را بر مطالبات غيرجاری بخش بانکی بر

( EGARCHنامتقارن ناهمسوان واریوانس شورطی )    سازی نوسانات متغيرهای کالن از مدلبرای استخراج و مدلراستا،  نیا در

 وني، مدل خودرگرسو هابررسی تاثير نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غيرجاری بانک یبراشود. پس از آن استفاده می

-استفاده می شود. آزمون ریشه واحود دیکوی   0318-0341های ساالنه دوره ست. به این منظور از دادهابه کار رفته( VAR)یبردار

است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مدل بورآوردی  فولر تعميم یافته نيز برای بررسی مانایی متغيرهای وارد شده در مدل انجام شده

توسوط   هاوابسته مدل یعنی نسبت مطالبات غيرجاری به تسهيالت پرداختی بانکغير مت راتييدرصد از تغ 9/64بلندمدت تقریبا  در

درصد توسط نوسانات متغير تفاوت سوود   46/1درصد توسط شاخص نوسانات درآمدهای نفتی،  6/4مقادیر گذشته خود این متغير، 

درصد توسط شواخص   4/3ی، تقریبا درصد توسط شاخص نوسانات توليدناخالص داخلی غيرنفت 11/0بازارهای غير رسمی و رسمی، 

 شود.یمداده  حيتوضدرصد توسط نوسانات کسری بودجه دولت  26/04نوسانات تورمی و تقریبا 

هوای  هوای ناهمسوان واریوانس شورطی ، مودل     مطالبات غير جاری، نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی، مدلهای کلیدی: واژه

 خودرگرسيون برداری، سيستم بانکی ایران.
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 کلیات تحقیق -2

 مقدمه -2-2

الوصول و سوخت شده( با توجه به آمار نگوران  )شامل مطالبات معوق و سررسيدگذشته و مشکوك امروزه موضوع مطالبات غيرجاری

است. بسوياری  کننده و رشد بسيار زیاد آن، به یکی از موضوعات مهم و حياتی برای ثبات سيستم بانکی و اقتصاد کالن تبدیل گشته

داننود.  ها موی نشات گرفته از ميزان باالی آمار مطالبات غيرجاری بانکهای بانکی و مالی را های اقتصاد مالی، بحراناز محققان حوزه

کواهش ارزش زموانی   ، ریزی دقيق و موؤثر عدم امکان برنامه، هاهای بانککاهش سالمت دارایی، هابلوکه شدن قسمتی از منابع بانک

بورهم زدن  ، ای مختلف بویژه ریسک اعتبواری هاز لحاظ ریسک هاکاهش رتبه بانک، هاکاهش سوددهی بانک، هاافزایش هزینه، پول

 های کشور به شمار می روند.  شناخته شده این نوع از مطالبات در بانک های و ...بخشی از آسيب هاهای آتی بانکبرنامه

سيسوتم   ثبواتی در ها در تامين مالی اقتصواد در ایوران، بوی   محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسيار اساسی بانکبا توجه به بانک

جانبوه مسواله   ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود. بنابراین لزوم بررسی دقيوق و موشوکافانه و هموه   تواند به بیبانکی کشور می

شوود. از طورد دیگور یکوی از     الوصول و ...( در کشور ما احساس میمطالبات غيرجاری)مطالبات معوق و سررسيد گذشته، مشکوك

کالن در ایران، نوسانات متغيرهای کالن و نااطمينانی ناشی از آن در این فضوا اسوت کوه هموواره فعواالن      های فضای اقتصاد ویژگی

شومار موی رود کوه لوزوم     پذیر اقتصواد کوالن در ایوران بوه    اقتصادی با آن درگير و مواجه هستند. این مساله نيز یکی از نقاط آسيب

 شود.های علمی و دقيق در این مورد کامال احساس میبررسی

هوای  گردد. در فصل دوم این مطالعه پوس از ارائوه تعواریف و دسوتورالعمل    پس از مقدمه،  فرضيات و اهداد تحقيق مطرح می

شود. در انتهای فصل نيز مروری بر پيشينه موجود در ایران و جهان، مروری بر ادبيات موضوع مرتبط با مطالبات غيرجاری انجام می

این قسمت از تحقيق به دو قسمت تقسيم می شوند؛ تحقيقات داخلی و تحقيقات خارجی مورتبط بوا    تحقيق انجام می شود. مطالب

 موضوع تحقيق. 

هوای ریشوه واحود،    شوود. آزموون  در فصل سوم تحقيق، در خصوص روش تحقيق و علت انتخاب این روش توضيحاتی ارائه می

 گردد.در این فصل به طور کامل تشریح میخودرگرسيون برداری  هایهای ناهمسان واریانس شرطی و مدلمدل

در فصل چهارم ابتدا به بررسی مانایی و نامانایی متغيرها پرداخته شده و پس از آن محاسوبه و اسوتخراج نوسوانات متغيرهوای     

بينوی  به عنوان مدل پيشنهادی انتخاب و نوسوانات پويش   EGARCHگيرد. در این راستا مدل کالن اقتصادی در دستور کار قرار می

شود. این نوسانات به عنوان متغيرهای مستقل وارد مدل خودرگرسيون برداری شوش متغيوره بوا    نشده متغيرهای کالن محاسبه می

 شود.العمل آنی و تجزیه واریانس در انتهای کار تشریح مییک وقفه بهينه گردیده و نتایج توابع عکس
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سياستی در جهت کواهش مطالبوات غيرجواری    پيشنهادات  ی، دربرگيرندهگيربندی و نتيجهفصل پنجم نيز عالوه بر ارائه جمع

 خواهد بود.ها بانک

 قیسواالت تحق ای هاهیفرض -2-1

 است. مؤثر ینظام بانک یجار ريمطالبات غ افزایشاقتصاد کالن بر  یرهاينوسانات متغ :یاصل هیفرض

 :یفرع هایيهفرض

 .باشدیم یبانک غيرجاریمطالبات نسبت  شیبر افزا یمؤثرعامل  ینوسانات تورم -فرضيه فرعی اول

 .شودیم یبانک غيرجاریمطالبات نسبت  شیافزا باعث ینفت ینوسانات درآمدها -فرضيه فرعی دوم

 .باشدیم یبانک غيرجاری مطالباتنسبت  شیبر افزا یمؤثرعامل  ینفت ريغی ناخالص داخل دينوسانات تول -فرضيه فرعی سوم

 .باشدیم یبانک غيرجاریمطالبات نسبت  شیبر افزا یمؤثرعامل نوسانات کسری بودجه  -فرضيه فرعی چهارم

مربوط به متغير تفاوت بين نرخ سود بازار غيرمتشکل با بازار رسمی در ایران باعث افزایش نسبت نوسانات  -فرضيه فرعی پنجم

 شود.ها میمطالبات غيرجاری بانک

 قیتحق یهاتیمحدود -2-9

وجود مشکالت فراوانی که در زمينه عدم شفافيت آمارهای مربوط بوه مطالبوات سررسيدگذشوته و معووق در کشوور وجوود دارد،        با

و تحوول در   رييو مورد تغ نیدر ا ،یآمار دیشد یهاتیبر محدود عالوه مشکل اصلی در گزارش حاضر، محدودیت شدید آماری است.

 .باشدیمربوط به مطالبات معوق م یعلم یهایها و موانع در بررستیاز محدود گرید یکی ،زيمنتشره ن ینوع آمارها

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق -1

 یاقساط اعتبار اعطوائ  ایاصل  ديسررس خیاز دو ماه از تار شيهرگاه  ب ،یاعتبار مؤسسات یهایدارائ یبنددستورالعمل طبقه مطابق

گذشوته،   ديشوده در طبقوات سررسو    یو دوره سورر  تيخارج و متناسب با وضع ،یجار یهایبقه دارائاز ط یگذشته باشد، آن دارائ

بوا   یبوانک  یکشوورها، مقاموات نظوارت    هيو موضووع در کل  نیو ا تي. نظر به اهمرديگیقرار م شدهسوخت  ایالوصول و معوق، مشکوك

 کیو را وضع نموده و هور   یمدت زمان عدم بازپرداخت وام مقررات نيشده و همچن عیوثائق تود ،یاعتبارات پرداخت تيفيمالحظه ک

 (04:  0384 ،ی. )بوالحسناندهمربوطه ارائه نمود سکیرا به منظور کاهش ر یو الزامات هایبند ميتقس

مختلوف را   یکشوورها  یبوانک  یهوا سوتم يس نيب سهیمقا تيمختلف قابل یمتفاوت در کشورها یهایريگرهيو ذخ هایبندطبقه

 اموا  .کنود یمو  جواب یالملول را ا  نيمشترك در سطح بو  فیمساله لزوم ارائه تعار نی( و ا3:  2113 ،یو مجنون نی)لور دهدیکاهش م

 ريو تعب یجوار  ريو غ یهاآن را به وام توانیکه م باشدی( م"Nonperforming loans ": NLPsتر است عبارت )چه از همه مصطلحآن

 یحتو  ایو گذشوته، معووق و مشوکوك الوصوول و      ديهمچون سررس یطبقات مختلف ،یاز سرفصل جار هاییرانمود. پس از خروج دا

 یجار ريها گذشته باشد را تحت عنوان غآن ديرا که دو ماه از سررس ییهاوام هيسوخت شده وجود دارد که به جهت سهولت امر کل

 .ميکنیمنظور م
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( به عنووان  The ratio of bank nonperforming loans to total gross loansناخالص ) یهابه کل وام یهای غير جاروام نسبت

موجوود در سوبد    یهوا تیها و محودود بانک یهاییدارا تيفينشان دادن ک قیاز طر ،یسيستم بانک ییشاخصی برای سالمت و کارآ

دهود.  ها را با ميزان سالمت شبکه بانکی نشان موی ز وامارتباط این گونه ا ،صورت مستقيمبهاین شاخص . رودیبانک به کار م ییدارا

تور باشود،   و هور چوه ایون نسوبت پوایين      اسوت  پذیری باالی یک مؤسسوه موالی  ی آسيبدهندههر چه این نسبت باالتر باشد نشان

 (World Development Indicators 2012: 303مالی است. )  مؤسسههای یک ی کيفيت باالی داراییدهندهنشان

 اعتباری غیربانکی در ایران مؤسساتها و های بانکبندی انواع داراییطبقه -1-2

اعتبواری غيور بوانکی را بوا      مؤسسوات ها و های بانکدارایی  1/02/0381مورخ  2823بخشنامه شماره مب/  2مرکزی در ماده  بانک

هور یوک از چهوار گوروه      اسوت. صول تقسويم کورده  الوها به چهار گروه جاری، سررسيدگذشته، معوق و مشکوكتوجه به کيفيت آن

   هستند: ذیلبندی شده به شرح طبقه

 جاری  طبقه -0 

پرداخت اصل سود تسهيالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسيد صورت گرفته و یا حداکثر از سررسيد آن دو ماه گذشوته   -الف

 است. 

آوری و نقودینگی  هوای موالی از قبيول سوود    مشتری از وضعيت خوبی برخوردار است؛ به نحوی که تجزیه و تحليل شاخص -ب

 حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت خود با مشکل مواجه نخواهد شد.  

این صنعت یا رشته فعاليت از ثبات الزم  انداز صنعت یا رشته فعاليت مربوط مطلوب است و بازار محصوالت و خدماتچشم -ج

 برخوردار است.

 سررسيدگذشته طبقه -2

مواه گذشوته اسوت،     2مطالباتی است که از تاریخ سررسيد اصل و سود تسهيالت و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بيش از  -الف

سررسيد شده تسهيالت به این طبقوه منتقول   ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ  6ولی تاخير در باز پرداخت هنوز از 

 شود.  می

های مالی مشتری از قبيل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضوعيت موالی متناسوب اسوت. لويکن تجزیوه و تحليول        شاخص -ب

 دهد.  عملکرد و وضعيت مالی، احتمال تاخير در بازپرداخت تسهيالت مشتری را در آینده نشان می

 ربوط از وضعيت رشد محدود و بازار نسبتاً پایداری برخوردار است.صنعت یا رشته فعاليت م -ج

 شود.ربط به این سرفصل منتقل می: در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهيالت ذیتبصره

 معوق طبقه -3

پرداخت اقساط سرری شده و مشوتری  ماه از سررسيد و یا از تاریخ  08ماه و کمتر از  6اصل و سود تسهيالتی که بيش از  -الف

اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسيد شده تسهيالت بوه ایون طبقوه      هنوز اقدامی برای باز پرداخت مطالبات مؤسسه

 شود.منتقل می



 

6 

ت موالی  های تعيين کننده در موقعيت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحليل موقعيو وضعيت مالی مشتری بر اساس شاخص -ب

 باشد.وی حاکی از آن است که مشتری احتماالً قادر به ایفای بخشی از تعهّدات خود در زمان مقرر نمی

 ثبات است. رشد فعاليت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصوالت آن محدود و بی -ج

 شود.ربط به این سرفصل منتقل میذی های ب و ج کل مانده تسهيالت: در صورت محقق شدن هر یک از شرطتبصره

 الوصولمشکوك طبقه -9

ماه از سررسيد و یا از تاریخ پرداخت اقساط سورری شوده    08مطالباتی است که تمامی اصل و سود تسهيالتی که بيش از  -الف

 اعتباری ننموده است.  و مشتری هنوز اقدامی برای باز پرداخت مطالبات مؤسسه

شتری از قبيل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعيت مالی نامطلوب مشتری اسوت و تجزیوه و تحليول    های مالی مشاخص -ب

 باشد.وضعيت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهّدات مشتری می

آن  ترین شاخص ارزیابی شوده در الوصول، ضعيفبندی سررسيدگذشته، معوق و یا مشکوكها در طبقهبندی داراییطبقه مالك

هوا را احوراز   ترین شاخص ارزیابی کننوده یکوی از طبقوه   باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که هر فقره از تسهيالت، ضعيفطبقه می

شوود. بوه   های باالتر در نظر گرفتوه نموی  های مربوط به طبقهباشد و سایر شاخصمی بندینماید، آن شاخص به تنهایی مالك طبقه

)شاخص زمان و شاخص رشد صونعت   "ج"و  "الف"های ارزیابی مندرج در بندهای تی بر اساس شاخصعنوان مثال چنانچه تسهيال

وضعيت مالی نامطلوب ارزیابی شوود، چنوين    شاخصبندی باشد، ليکن از لحاظ و وضعيت بازار( در طبقه سررسيدگذشته قابل طبقه

 شود.بندی میالوصول طبقهتسهيالتی در طبقه مشکوك

 هبندی شده است، الزم است مؤسسکه دارایی مورد نظر در کدام یک از طبقات مندرج در این دستورالعمل طبقهاز این نظرصرد

 به عمل آورد.  های اجرایی و حقوقی خود برای وصول مطالبات مؤسسهاعتباری پيگيری

 مورد امهال تسهيالت -1

شوند. کليه تسهيالت امهال شده بور اسواس مصووبات    می بندیفوق در یکی از طبقات سررسيدگذشته و معوق دسته تسهيالت

شود و سوایر تسوهيالت امهوال شوده نيوز بوا توجوه بوه شورایط تعيوين کننوده طبقوات             بندی میهيات دولت در طبقه معوق طبقه

ات در گرفت. در صورت بهبود وضعيت اعتباری مشوتری و ایفوای تعهّود    ندسررسيدگذشته و معوق در یکی از این طبقات قرار خواه

 تواند به این طبقات منتقل شود.زمان مقرر و احراز شرایط هر یک از طبقات باالتر، این تسهيالت می

 مروری بر پیشینه تحقیق -1-1

 .ميکنیم ميتقس قيمرتبط با موضوع تحق یو مطالعات خارج یقسمت را به دو قسمت مطالعات داخل نیا مطالب

 با موضوع تحقیقبرخی از مطالعات داخلی مرتبط  -1-1-2

بر  یکالن اقتصاد یهاشاخص اثر شوك یبه بررس  VARو  ARDL یهابا استفاده از مدل یقي( در تحق0341و همکاران ) یدريح

مطالبوات   زانيو را بور م  یو ساختار یمال ،یپول ريسه نوع متغ رياند. آنها تاثپرداخته 0344-84 یدر دوره زمان یمطالبات معوق بانک
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 نیا یهاافتهیشد. طبق  دیيها تاآن راتيالوقوع مورد مطالعه قرار دادند و تاثمحتمل یول یحد طیاکشور در شر یانکب ستميمعوق س

 دارند. یپول یهابحران جادیدر ا یاسهم قابل مالحظه یعوامل پول قيتحق

از  ران،یو ا یبر مطالبات معوق در صونعت بانکودار   مؤثرعوامل  نييخود با نام تب قي( در تحق0341) یآبادو پردل نوش کردبچه

هوا  آن نيتخم جی. نتاکنندیاستفاده م 0380-0384 یبانک کشور در طول دوره زمان 02نمونه شامل  کی یبرا  ایمدل پانل پو کی

 قبل قرار دارد.  یهارشد دوره ريکه رشد آن تحت تاث یامطالبات معوق وجود دارد به گونه تاردر رف یمعنادار ینشان داد ماندگار

با ذکر اثرات منفی مطالبات معوق بر نظام پوولی کشوور، بوه     "مطالبات معوق تیریمد"( در مطالعه خود با عنوان 0386)یبهمن

هوا پرداختوه و بوه ایون     . ایشان ابتدا به بررسی و تحليل آماری منابع و مصوارد بانوک  پردازدیراهکارهای وصول و پيشگيری از آن م

هوا  ها و بوه تبوع آن باعوث کواهش تسوهيالت اعطوایی بانوک       معوق باعث کاهش منابع بانک باترسيده است که افزایش مطالنتيجه 

گردیده و از این طریق با ایجاد شکاد بين عرضه و تقاضای پول در نظام بانکی کشور باعث تقویت نرخ بهره در بازار غير رسمی پول 

شده و این مسئله نيوز در نهایوت افوزایش بيشوتر مطالبوات       داضا برای اخذ تسهيالت مجدخواهد شد. این امر موجب ایجاد فشار تق

 .استهای بانکی و غير بانکی وصول مطالبات اشاره کردهدر نهایت به روشو  (914: 0386معوق را در پی خواهد داشت. )بهمنی، 

بانک مسوکن   التيگذشته تسه ديمعوق و سررسمطالبات  جادیعلل ا یبررس"خود با عنوان  قي( در تحق0344) ینوده یهاشم

)تعداد شعب، مقودار سوررده    یستميگذشته را به عوامل درون س ديمطالبات معوق و سررس جادیبر ا مؤثرعوامل  "61-46دوره  یط

 ريو غ )نرخ بهره در بوازار  یستميشعب( و برون س نيو متوسط سابقه خدمت مسئول بسرانه تعداد کارکنان شع الت،يها، مقدار تسه

تعوداد شوعب، سورانه کارکنوان شوعب و       یرهوا يمتغ دهدیمولف نشان م یهایبررس جهياست. نتکرده ميو تورم( تقس یمتشکل پول

 نگارنده بوا اسوتفاده از نورم افوزار      ن،یند. عالوه بر امؤثرمطالبات  راتييدر تغ ییباال زانيشعب به م نيمتوسط سابقه خدمت مسئول

SPSSريو شامل توورم و  نورخ بهوره در بوازار غ     رهايمتغ ریوابسته و سا ريگذشته و معوق به عنوان متغ ديمطالبات سررس ريمتغ نيب 

با هم به طوور   رهاياست. ارتباط متغانجام داده 0ی، آزمون همبستگ61-46 یهاسال یمستقل برا یرهايبه عنوان متغ  یمتشکل پول

بوا   ريمتغ نیکه ا انددهيرس جهينت نیبه ا شانیاست. اقرار گرفته یمورد بررس 2ونيو رگرس یآزمون همبستگ قیو از طر یزمان یسر

 یهمبسوتگ  زانيو بوا نورخ بهوره بوازار از م     موه یجر %6به اضافه  التيتورم، نرخ بهره بازار و تفاوت نرخ سود تسه یرهاياز متغ کیهر

 ريبا نرخ بهره بازار منجر بوه تواخ   یبانک التيرا که تفاوت نرخ سود تسه هيفرض نیحاصل از مطالعه ا جیاست و نتا رخوردارب یمطلوب

 .کندیم دیيتا است،دهیبانک گرد انیمشتر یهادر پرداخت

 9افتوه ی ميفولر تعمو -یکید  3واحد شهیاز آزمون ر یريگساده و بهره یخط ونيمدل رگرس کی( با استفاده از 0384) یبوالحسن

 رانیو بانک توسوعه صوادرات ا   یبر حجم مطالبات معوق ارز  یاقتصاد یرهاياز متغ یو نوسانات برخ یبانک یهامیاثر تحر یبه بررس

 ،یناخالص داخل دياند عبارتند از: تولمستقل وارد مدل کرده یرهايخود به عنوان متغ قيتحق رد شانیکه ا ییرهاياست. متغپرداخته

 یاعطوائ  التيکشور، نرخ تورم، حجم کل تسوه  یدرآمد ارز زانيم ورو،یدالر و  یقعنرخ وا ورو،یبه دالر و  یاعطائ التينرخ سود تسه

 بیبوه تصوو   کوا یآمر یداروزارت خزانوه  یکوه از سوو   ییهوا میاز تحور  یکو ی رهوا، يمتغ نیو . عالوه بور ا یو حجم صادرات جهان یارز

 

1- Correlation Test 

2- Regression 

3- Unit Root Test 

4- Augmented Dickey-Fuller 
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وارد  یمجواز  ريو بوه عنووان دو متغ   رانیو بانک توسعه صادرات ا یداخل باتيو ترت 2یبانک مرکز یهااز بخشنامه یکیو  0استدهيرس

 اند.  مدل شده

حجوم   مينسوبت بوه صوورت تقسو     نیو . اباشدیم رانیبانک توسعه صادرات ا یارز یجار رينسبت مطالبات غ زيوابسته ن ريمتغ

و نشوانگر   فیو تعر یارز یاعطوائ  التيگذشته، معوق و مشکوك الوصول، بر مانده کل تسه دياعم از سررس ،یارز یجار ريمطالبات غ

 یسور  یهوا که مدل ارائه شده محقوق بوه صوورت داده    حيتوض نی. با اباشدیم یاعطائ التيتسه نهيها در زمبانک یعملکرد و کارائ

 .باشدیم 0383-88دوره  یبرا یزمان

 ان،یمشوتر  یاعتبوار  تيبوه وضوع   یکاف یعدم توجه کارشناس ،یاز بعد عوامل درون دهدینشان م یبوالحسن یآقا قيتحق جینتا

 ستمياز س ی( و عدم برخورداریفيتکل التيتسه یها )حجم باالبر بانک یاعتبار فيو تکال یاسيس یفشارها ،یبانک ريدخالت افراد غ

 قيو تحق جیزا، نتوا اما به طور خاص و از بعد عوامول بورون   باشدیم یجار رينده نسبت مطالبات غیاز جمله عوامل فزا ،یجامع اعتبار

اسوت. ضومن    یارز یجوار  ريو با نسبت مطالبات غ داریمثبت و معن یرابطه خط یدارا  OFAC میاز آن است که تحر یمذکور حاک

دالر و  یو نورخ واقعو   یناخالص داخلو  دينرخ رشد تول نيچناست. همبوده یو منف داریرابطه معن یدارا یبخشنامه بانک مرکز نکهیا

و نکتوه قابول    باشود یرابطه مثبوت مو   یدوره قبل، دارا یجار ريو نسبت مطالبات غ یم صادرات جهانو حج یرابطه منف یدارا وروی

آن را در اخوتالد   توابسوته نداشوته اسوت کوه محقوق علو       ريبا متغ یداریرابطه معن یاعطائ التينرخ سود تسه ريمتغ نکهیتوجه ا

 قيو تحق جی. عالوه بر موارد گفتوه شوده، بنوابر نتوا    داندیم یمتشکل پول ريغ یبا نرخ بهره بازارها یاعطائ التيفاحش نرخ سود تسه

 یجوار  ريبا نسبت مطالبات غ یداریرابطه معن یبانک دارا زیو اندازه و سا یاعطائ التيتورم، حجم تسه رينظ رهايمتغ یمذکور برخ

 است. نبوده یارز

 قیمرتبط با موضوع تحق یاز مطالعات خارج یبرخ -1-1-1

 یو بوانک  یاقتصواد  یهوا که بحوران   41دهه  یرا ط ییقایآفر یاز کشورها یامعوق را در مجموعه یها( موضوع وام2111) 3فوفاك

هوا بوا   وام نیا نيب یقو تيرابطه عل شانیا قيتحق جیاست. نتاقرار داده یابیقرار داده بود، مورد ارز ريکشورها را تحت تاث نیاقتصاد ا

قابول توجوه نسوبت مطالبوات غبور       شی. افوزا دهدیرا نشان م یارزش پول مل تیتقو ،ینرخ بهره واقع ،یواقع زنرخ ار ،یرشد اقتصاد

از  گور ید یکو ی زيو اسوت، ن  یخوارج  یهاکشورها از شوك نیاقتصاد ا دیشد یریرپذيکه نشانگر تاث یاز نوسانات کالن اقتصاد یجار

 ريمطالبات غ ترنیيبا سطح پا یثبات اقتصاد کالن و رشد اقتصاد قيتحق نیا یهاافتهیطبق  نیمطالعه مذکور است. عالوه بر ا جینتا

 یاز مطالبوات غبور جوار    یبواالتر  اسيو مق هیسرما نهیبا سطوح باالتر هز ،یبد اقتصاد یهاشوك کهي. در حالباشدیمرتبط م یجار

 ريو رفتن درآمد سرانه مردم، حجم مطالبات غ باالترو  یناخالص داخل ديتول شیبا افزا افتندیدر نيهمچن شانیدارد. ا ميارتباط مستق

گذار اسوت اموا در    ريتاث یجار ريحجم مطالبات غ زانينرخ بهره و تورم در م ههرچ نی. عالوه بر اافتیبانک ها کاهش خواهد  یجار

 دارد.    یکمتر ريتاث GDPبا رشد  سهیمقا

 

 .شودیشناخته م OFAC میاست که با عنوان تحر دهيرس بیبه تصو رانیا هيعل کایآمر یداروزارت خزانه یاز سو 2118اکتبر  22 خیدر تار میتحر نیا -0

گذشته، معوق و مشکوك الوصول موسسات  دينامه وصول مطالبات سرس نیيآ "که تحت عنوان   041218/88به شماره  08/8/88بخشنامه مورخ  -2

 د.ها ابالغ ش( به بانکیو ارز یالی)ر یاعتبار
3- Hippolyte Fofack 
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بورای   VAR(، از مودل  2111توا   0443ش بانکداری کشور چوک ) های ماهانه بخ( با استفاده از داده2111) 0و جانکار بابوکک

هوای معووق بوه کول تسوهيالت بوه عنووان        اند. نسبت وامها استفاده نمودههای اقتصادی بر روی کيفيت وامگيری تأثير شوكاندازه

ا و برخوی متغيرهوای   هو است. طبق مدل برازش شده روابط قووی ميوان کيفيوت وام   ها مد نظر قرار گرفتهشاخصی برای کيفيت وام

 اقتصادی بر اساس تابع عکس العمل آنی تأیيد شد . 

هوای ریسوک اعتبواری، باعوث افوزایش و نورخ ارز       ( تورم و شوكCPI) 2نظير بيکاری، شاخص قيمت مصرد کننده متغيرهایی

نندگی بخش بانکی کشور گيری ميزان شکشدند. همچنين آزمون استرس برای اندازه، باعث کاهش مطالبات معوق می 𝑀1حقيقی و

، بواالبودن بيکواری وانتظوارات    NPLقرار گرفوت. افوزایش شوتاب نسوبت      فادههای حدی اقتصاد مورد استچک با توجه به اثر شوك

هوای اسوترس،   های اخطاری مهم، برای شناسایی وضعيت پرتفوی اعتباری شناخته شد. طبق سایر آزموون تورمی، به عنوان شاخص

 کند .به ثبات قيمت ها و رشد اقتصادی بستگی پيدا میثبات سيستم بانکی 

در  یارائوه شوده، سوع    هيو و مال یتجوارت، بانکودار   یالمللو نيکنفرانس ب ني( در مطالعه خود که در سوم2114) 3و پاشا خمراج

گوانوا و بوا اسوتفاده از     کشور یهااز بانک یتعداد یبر رو شانیرا دارند. مطالعه ا یرجاريمطالبات غ یبر رو رگذاريعوامل تاث یبررس

 است. روش اثرات ثابت صورت گرفته ساسپانل و بر ا یهامدل داده کی

دارد.  یجار ريمثبت قابل توجه بر مطالبات غ ريتاث ،یواقع مؤثرنرخ ارز  یالمللنيمذکور و سازگار با شواهد ب قيتحق جینتا طبق

. اسوت افتهی شیافزا زين یتجار یهابانک یجار ريصورت گرفته، مانده مطالبات غ یدر ارزش پول مل یشیصورت که هرگاه افزا نیبد

درآمود کشوور گوانوا از محول صوادرات محصووالت        شوتر يصورت ارائه شده است که از آنجوا کوه ب   نیبد رام نیا یبرا شانیا هيتوج

 جوه يمردم آن کشوور شوده و در نت   دیعا یشده از صادرات پول کمتر لياز محل ارز تحص یارزش پول مل شیاست، با افزا یکشاورز

 .  ابدییقدرت بازپرداخت تعهداتشان کاهش م

 زانيو م رمعکوس ب یاثر ،یناخالص داخل ديرشد تول شیکه افزا انددهيرس جهينت نیخود به ا قيخمراج و پاشا در تحق نيهمچن

. ديو مطالبات معوق خواهد انجام زانياقتصاد به کاهش م یاست که عملکرد بهتر بخش واقع یبدان معن نیدارد. ا یجار ريغ یهاوام

 است. مطالبات معوق داشته زانيبا م یرابطه منف ییاعطا التيو حجم تسه ثبتم رينرخ بهره، تاث شیدر ضمن افزا

بواال در  صورت که توورم   نیهاست. بدبانک یجار ريمطالبات غ زانيمتفاوت نرخ تورم بر م راتياز تاث یحاک شانیا قيتحق جینتا

کشور  یبانک ستميدر س آن شیقبل باعث افرا یهادوره یباال یهاشده و تورم یجار ريغ یهامنجر به کاهش حجم وام ،یدوره جار

مربووط بوه توورم در مودل      ريمتغ بیضر ،یجار ريمطالبات غ یمختلف بر رو یهاج متفاوت تورم دورهیجدا از نتا ی. ولشودیگوانا م

مهم بور   رگذاريعامل تاث کیباشد که تورم  یمعن نیمطلب به ا نیا دینبوده که شا داریچندان معن یبه لحاظ آمار شانیا ونيرگرس

 ريو متغ ،یقبلو  یالمللو نيمطالعوات بو   جیبر خالد نتوا  تیکشور گوانا نباشد. در نها یبانک ستميدر س یجار ريمانده مطالبات غ زانيم

بزرگ نسوبت بوه    یهااست که لزوما بانک یمعن نیبد نی. اباشدیم یمعنیب یبه لحاظ آمار یمثبت ول بیمربوط به اندازه بانک ضر

 .کنندیعمل م اراتربه صورت ک یبانک یهاوام انيو متقاض انیمشتر یگرغربال نهيتر، در زمکوچک یهابانک

 

1- Ivan Babouček and Martin Jančer 

2- Consumer Price Index 

3- Tarron Khemraj and Suk Rishnalall Pasha 
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اسوت.  قورار داده  یبنگالدش مورد بررس بانک 01را در  یمعوق با عوامل کالن اقتصاد یهاوام ني( ارتباط ب2116) 0احمد نيزب

بونگالدش   یهوا از بانوک  یدر تعداد یو عوامل مال یمعوق، عوامل کالن اقتصاد یهاوام نيارتباط ب یدر مطالعه خود به بررس شانیا

سوه   ريها تحت تواث بانک یجار ريغ یهاکه چگونه وام کنندیم یابیمطلب را ارز نیمطالعه مذکور ا یتجرب یهالياست. تحلپرداخته

 یهوا انودازه بانوک و شووك    سوک یاز ر یناشو  یهاتیاولو ،یاعتبار طیقرار دارند که عبارتند از: شرا یو مال یدسته از عوامل اقتصاد

 هيو داشوته و بق  یجار ريغ یهاوام یبر رو یمنف ريها تاثوام ديدوره سررس واندازه بانک  یرهايمتغ ق،يتحق جیاقتصاد کالن. طبق نتا

 وابسته ندارند. ريمتغ یبر رو یقابل توجه ريتاث رهايمتغ

 گیرینتیجه -1-9

شود یکی از خالهای تحقيقاتی موجود در زمينه بررسی مطالبات غيرجواری در  با بررسی دقيق مطالعات صورت گرفته، مشخص می

هوای تحليول   البوات معووق بوا اسوتفاده از روش    ها بر ميزان مطایران، استخراج نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی و بررسی تاثير آن

دانود  موی های دقيق و موشکافانه باشد. نگارنده تحقيق این خال تحقيقاتی را از آنجا مهم و نيازمند بررسیاقتصادسنجی کاربردی می

ر که بيشتر اندیشمندان طوباشد. همانهای حاکم بر اقتصاد کالن ایران میبينی نشده، یکی از ویژگیکه نااطمينانی و نوسانات پيش

های مختلف اقتصواد یوک کشوور تواثير     تواند بر عملکرد بخشاقتصاد اذعان دارند، نوسانات و نااطمينانی یکی از عواملی است که می

 منفی بگذارد. از این رو نگارنده این موضوع را به عنوان موضوع تحقيق خود برگزیده است.

 روش تحقیق -9

 مقدمه -9-2

در مورد وضعيت مطالبات سررسويد گذشوته و معووق در شوبکه      ،2گردآوری شدهآمارهای  ليو تحل هین مطالعه تجزروش بررسی ای

اطالعوات از   ليو و تحل هیو تجز یبورا  نیو است. عوالوه بور ا   یاخانهحاضر، روش کتاب قيروش انجام تحق دگاهید نی. از اباشدیبانکی م

طور که گفته شد موضوع مطالعه؛ بررسی تواثير نوسوانات   همان .استشدهاستفاده   Eviews 7.1و نرم افزار  یاقتصاد سنج یهاروش

هوای اقتصوادی درسوت در فضوای نوسوانی و      متغيرهای کالن اقتصادی بر ميزان مطالبات غيور جواری اسوت. بورای انجوام تحليول      

خواهيم بوود. هموان طوور کوه در      GARCH های خانوادههای ناهمسان واریانس شرطی و مدلنااطمينانی، ناگزیر از استفاده از مدل

هوای  یکی از مواردی است که فورو  الگووی کالسويک نقوه شوده و روش      3شود، واریانس ناهمسانیعلم اقتصاد سنجی مطرح می

هوا و نوسوانات   برای بررسی تاثير شوك VARهای کاربرد خود را از دست خواهند داد. عالوه بر این، امروزه کابرد مدل OLSتخمين 

 است.ای اقتصادی به بخشی تفکيک ناپذیر از اقتصادسنجی تبدیل شدهفض

 

 

1- Syeda Zabeen Ahmed 

در مواردی نيز دست آمده از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. تمام آمار و اطالعاتی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، آمارهای به -2

قدام به محاسبات الزم های کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اگيری از نظرات و تجربيات اساتيد گرامی و همچنين راهنماییمحقق با بهره

 نموده است.
3- Heteroskedasticity   
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 های ریشه واحدآزمون -9-1

است. بوا وجوود    یاقتصاد یرهايمتغ نيرابطه ب یقدم در بررس نيدر طول زمان، اول یاقتصاد یرهايمتغ ییستایو ناا ییستایا یبررس

فوولر   یکو یواحد د شهیآزمون رمطالعه  نیبرخوردار خواهند بود. در ا یافاز اعتبار ک یاقتصاد سنج هایمدل جینتا رها؛يمتغ ییستایا

 مورد استفاده قرار می گيرد.  واحد شهیآزمون ر نتری( به عنوان متداولADF) 0افتهی ميتعم

 های خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطیمدل -9-9

 یناهمسوان  ینشوان دهنوده   ی(، بوه نووع  ای)تالطوم خوشوه   یمال یزمان هایینوسانات در سر رييداده شد، تغ حيطور که توض همان

 هوا یسور  نیو ا یذاتو  اتيکوه از خصوصو   - یزموان  یدر سور  انسیو وار یرفع مشکل ناهمسان یاست. برا یدوره زمان کیدر  انسیوار

 هوای مدل ،ایتالطم خوشه ليثبت و تحل یمدل توسعه داده شده برا نترییمختلف استفاده شده است. عموم هایاز مدل -باشدیم

. دیگرد نی( تدو0482) 3بار توسط انگل نياول، (ARCH) 2شرطی ی. مدل خودرگرسيون واریانس ناهمسانباشندیم ARCHخانواده 

در طول زموان   دادیتالطم اجازه م هایكکه به شو ،ارائه شد یشرط انسیوار یمعادله یساختار خودهمبسته برا کیمدل،  نیدر ا

( 0486)  9ماننود بلرسولو   ،داشته باشند و به سرعت محو نشوند. بعد از انگل مطالعات گونواگونی توسوط سوایر اقتصواددانان     ییرپاید

( GARCH) 1مانند مدل خودرگرسويون واریوانس ناهمسوان شورطی تعمويم یافتوه       ARCH نوع از دیگری هایصورت گرفت و مدل

موالی را بوه    یزمان هاییسر ایتا بتوانند ویژگی تالطم خوشه شدندیشامل م زيرا ن 6یشرط هایانسیآمدند، که وقفه در وار دبوجو

 خوبی توضيح دهند.

 عبارتنود  هاکه معروفترین این مدل شودمی استفاده اقتصادی بينیپيش و سازیدر مدل ARCH نوع هایمختلفی از مدل انواع

 هایمشخصه و نوع به توجه با هاهر یک از این مدل. EGARCH، مدل TGARGHمدل  ،GARCH(p,q)، مدل ARCH(q) مدل: از

 .شونداستفاده می یقتصادا هایسازیمدل در شده گرفته بکار هایداده

اسوتفاده    EGARCHبينی نشده( متغيرهای کالن اقتصوادی، از مودل نامتقوارن    در این تحقيق، برای استخراج نوسانات )پيش

   شود.می

 (VARمدل خودرگرسیون برداری ) -9-4

، ابتودا بوا اسوتفاده از مودل     هوا بانوک  یجوار  ريو کالن بر مطالبات غ یرهاينوسانات استخراج شده متغ ريتاث یبررسدر این مطالعه برای 

پوردازیم. پوس از   بينی نشده این متغيرها میسازی نوسانات پيش( به استخراج و مدلEGARCHنامتقارن ناهمسان واریانس شرطی )

 پردازیم.  به بررسی تاثير همزمان این متغيرها بر یکدیگر می( VARنوسانات در یک مدل خودرگرسيون برداری )آن با وارد کردن این 

ویوژه برخوی از متغيرهوای    سازند. بهها را مشکل میتفسير این مدل  VARهای تعداد زیاد پارامترهای موجود در معادالت مدل

ها را تغيير دهند که این مورد همراه ارتباط بين معادالت، یوافتن اثور   ت تمامی وقفهتوانند دارای ضرایبی باشند که عالمدار میوقفه

 

1- Augmented Dickey-Fuller Test Equation.  

2- Auto Regression Conditionally Hetrokedasticity 

3- Engle  

4- Bollerslev  

5- Generalized Auto Regression Conditionally Heteroskedasticity 

6- Lagged conditional variances  
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سازد. به منظور کاهش اثرات ناشی از این مشوکل، معمووال   تغيير مشخص متغيری را بر مقادیر آتی آن متغير در سيستم، مشکل می

تورین  های آنی و تجزیوه واریوانس از مهوم   العملعکس شود کهبرآورد شده ساخته می VARها برای یک مدل چند مجموعه از آماره

 (243: 0384ها هستند. )بروکز، آن

 گيری درباره چگونچی تاثير متغيرها بررسی خواهند شد.پاسخ و آناليز واریانس برای نتيجه-بنابراین در پایان کار، توابع ضربه

 هابرآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته -4

 ارد شده در مدل تحقیقمعرفی متغیرهای و -4-2

در این تحقيق به دنبال یافتن تاثير نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی بر نسوبت مطالبوات غيرجواری بخوش بوانکی بوه تسوهيالت        

ها مدنظر ها به بخش غير دولتی هستيم. البته در مورد مطالبات غيرجاری نيز، مطالبات معوق و سررسيدگذشته بانکپرداختی بانک

توا   0318های های اقتصادی بانک مرکزی برای سالها و گزارشاست. اطالعات مربوط به این متغير با استفاده از ترازنامهمحقق بوده

   است.و محاسبات محقق به دست آمده 0341

 اند کوه عبارتنود از؛  انتخاب شده ،یجار ريمطالبات غ زانيبر م مؤثر یرهاياقتصاد کالن به عنوان متغ ريپنج متغ ق،يتحق نیا در

تفاوت  -1 غيرنفتی یناخالص داخل ديتول -9  دولت ینفت یدرآمدها -3  بودجه دولت یکسر -2 نرخ تورم  -0

 یمتشکل با نرخ سود بازار رسم رينرخ سود بازار غ

 البته تاثير نوسانات هر کدام از متغيرهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی: 

  دولت ینفت یدرآمدها نوسانات -3  بودجه دولت یکسر نوسانات -2 نرخ تورمنوسانات   -0

 یمتشکل با نرخ سود بازار رسم ريتفاوت نرخ سود بازار غ نوسانات -1 غيرنفتی یناخالص داخل ديتول نوسانات -9

 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها -4-1

شوود. الزم بوه   فولر تعميم یافته، برای بررسی مانایی یوا نامانوایی متغيرهوا اسوتفاده موی     -در این تحقيق از آزمون ریشه واحد دیکی

 ،مبنی بر نامانایی متغير مربوطه است. ADFیادآوری است فر  صفر در آزمون 

 نتایج آزمون ریشه واحد متغيرها -0جدول شماره 

 متغير

 حالت آزمون
 مقدار

 آماره

 مقادیر بحرانی در سطح معنی داری

 نتيجه

(C,T)0 0% 1% 01% 

Inf (10و) مانا -604939/2 -414001/2 -613431/3 -388412/3 

Gdp (10و) نامانا -604061/2 -461900/2 -660660/3 240449/0 

Gdp (00و) نامانا -201264/3 -162882/3 -289181/9 -213199/0 

Gdp (11و) نامانا -601911/0 -412166/0 -690642/2 984064/2 

Oil (10و) نامانا -621020/2 -440813/2 -684049/3 628909/6 

 

0-  C  وT  باشد.کننده حالت آزمون ریشه واحد؛ با عر  از مبدا و با متغير روند میبه ترتيب بيان 
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 متغير

 حالت آزمون
 مقدار

 آماره

 مقادیر بحرانی در سطح معنی داری

 نتيجه

(C,T)0 0% 1% 01% 

Oil (00و) نامانا -221339/3 -181623/3 -323444/9 831212/3 

Oil (11و) نامانا -614448/0 -0413380/0 -611091/2 114903/4 

Bd (10و) مانا -631192/2 -440148/2 -434813/3 -263081/3 

Ruf (10و) مانا -604939/2 -414001/2 -613431/3 -886491/3 

Npl (00و) مانا -233916/3 -141126/3 -316168/3 -306443/9 

 ماخذ: محاسبات محقق

در سوطح نامانوا    oilو  gdpدر سطح مانا هستند، ولوی متغيرهوای    bdو  nplو  rufو  infبا توجه به نتایج جدول قبل متغيرهای 

( 2-9رسويم. در جودول شوماره )   گيری از این متغيرها به متغيرهایی مانا موی بار تفاضلدهد، با یکها نشان میهستند. نتایج بررسی

 است.نتایج آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول این متغيرها ارائه شده

 gdpو  oilاول نتایج آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه  -2جدول شماره 

 متغير
 مقدار حالت آزمون

 آماره

 مقادیر بحرانی در سطح معنی داری
 نتيجه

(C,T) 0% 1% 01% 

Doil (00و) مانا -221339/3 -181623/3 -324920/9 -184920/3 

Dgdp (00و) مانا -208382/3 -168344/3 -246424/9 -490381/3 

 ماخذ: محاسبات محقق

 های شرطیو استخراج واریانس سازی نوساناتمدل -4-9

بينی نشده( متغيرهای کالن اقتصادی، از مدل طور که پيش از این نيز گفته شد، در این تحقيق برای استخراج نوسانات )پيشهمان

های مختلوف  الزم است ابتدا، معادله ميانگين شرطی در حالت EGARCHبرای برآورد مدل  .شوداستفاده می  EGARCHنامتقارن 

مربووط بوه هور متغيور و بوا       0ارگو نتعيين گردد.برای تعيين معادله ميانگين شرطی؛ با بررسی نمودار همبستگی ARMA(p,q)ل مد

( و شوارتز AIC( و همچنين معيار اطالعات آکائيک )PAC) 3( و خودهمبستگی جزئیAC) 2استفاده از ضرایب توابع خودهمبستگی

های تالطم شرطی، با توجه به شرایط موجوود  از این مرحله الزم است از بين مدل شناسایی شود. پس ARMA( مرتبه SBCبيزین )

 سازی نوسانات شرطی انتخاب گردد.  بهترین گزینه را برای مدل 9جنکينز-ها و با توجه به معيار باکسبرای هرکدام از این مدل

 

1- Correlogeram 

2- Autocorrelation 

3- Partial Autocorrelation 

4- Box-Jenkins 
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 واریانس شرطی نرخ تورم  -4-9-2

هوای رقيوب   نسوبت بوه حالوت    ARMA(1,2)آن است که؛ برای ميانگين شرطی، مودل   برآوردهای مدل در مورد نرخ تورم حاکی از

سوازی واریوانس شورطی ایون متغيور      ترین مدل برای مدلبه عنوان مناسب EGARCH(1,1)باشد. همچنين، مدل دارای برتری می

 است.انتخاب شده

 واریانس شرطی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی   -4-9-1

ایوم، چوون   ها استفاده کورده برای تخمين قسمت الزم به یادآوری است، در مورد این متغير از تفاضل مرتبه اولپيش از توضيح این 

 ی؛ بورا دهود توليد ناخوالص داخلوی غيرنفتوی نشوان موی     مدل در مورد  یبرآوردهاطور که دیدیم این متغير در سطح نامانا بود. هما

بوه عنووان    EGARCH(1,1)مودل   همچنوين،  .باشود یمو  یبرتور  یدارا بيو رق یهوا نسبت به حالت MA(2)مدل  ،یشرط نيانگيم

 است.انتخاب شده ريمتغ نیا یشرط انسیوار یسازمدل یمدل برا نیترمناسب

 واریانس شرطی درآمدهای نفتی   -4-9-9

از تفاضل مرتبوه اول آن   طور که پيش از این دیدیم برای اجتناب از رگرسيون کاذب، در مورد این متغير نيز ناگزیر به استفادههمان

 ی دیگور هوا نسبت بوه حالوت   ARMA(1,2)ل مد ،یشرط نيانگيم ی؛ برادهددرآمد نفت نشان میمدل در مورد  یبرآوردهاهستيم. 

انتخاب  آن یشرط انسیوار یسازمدل یبرا ،مدل نیتربه عنوان مناسب EGARCH(1,1)مدل  در مورد این متغير نيز .باشدیم برتر

 است.شده

 واریانس شرطی کسری بودجه دولت  -4-9-4

 برتور  ی دیگور هوا نسبت به حالوت  AR (1)ل مد ،یشرط نيانگيم ی؛ برادهدکسری بودجه دولت نشان میمدل در مورد  یبرآوردها

انتخواب   آن یشورط  انسیو وار یسواز مدل یبرا ،مدل نیتربه عنوان مناسب EGARCH(1,1)مدل  در مورد این متغير نيز .باشدیم

 است.هشد

 واریانس شرطی تفاوت نرخ سود بازار غیر متشکل و بازار رسمی -4-9-5

. باشود یبرتر مو  گرید یهانسبت به حالت  ARMA(2,1)مدل  ،یشرط نيانگيم یبرا دهد؛ینشان م این متغيرمدل در مورد  یبرآوردها

 .تعيين می شودآن  یشرط انسیوار یسازمدل یمدل، برا نیتربه عنوان مناسب  EGARCH(1,1)مدل  زين ريمتغ نیدر مورد ا

بينی نشوده( و نااطيمنوانی متغيرهوای برگزیوده شوده اقتصواد       دست آمده، به عنوان معيار نوسانات )پيشهای شرطی بهاز واریانس

 شود.ارائه می( 3-9شود. در این قسمت، واریانس شرطی تمام متغيرهای مستقل تحقيق محاسبه شده و در جدول )کالن استفاده می
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 های شرطی متغيرهای مدلواریانس – 3-9جدول شماره 

 تبیین الگو و نتایج تحلیل 4-4

تر شدن محاسبات در این قسومت،  باشند، برای سادههای شرطی، اعداد بزرگی میدست آمده برای واریانسبا توجه به اینکه اعداد به

بورای  گيوری متغيرهوا،   سوازی واحود انودازه   شود. عالوه بر این برای یکساناز انحراد معيارهای شرطی متغيرهای کالن استفاده می

 سال
واریانس 

 infشرطی 
 های شرطیواریانس
 dgdp  

 های شرطیواریانس
 Doil 

واریانس 

 هایشرطی
 bd 

های واریانس 

 شرطی
ruf 

1358 NA  NA  NA  068622 NA 

1359 43/60 33,447,292/65 NA 069612 NA 

1360 43/33 63,153,563/20 5,744,459/82 155849 NA 

1361 94/47 11,729,716/93 1,147,884/29 158740 176/1974 

1362 188/89 52,052,580/32 382,935/76 179289 323/7877 

1363 198/56 272,603,090/46 17,271,124/91 181829 419/1417 

1364 142/68 30,672,502/22 12,795,428/45 185522 524/6125 

1365 61/20 176,332,765/25 5,335,873/98 169804 530/8810 

1366 56/21 31,505,078/25 2,293,703/87 164497 619/9397 

1367 90/14 29,398,877/25 1,422,166/04 151657 427/0235 

1368 84/59 39,499,046/29 470,034/32 160255 119/6568 

1369 70/66 158,173,695/98 204,420/30 181171 63/48616 

1370 38/85 19,322,595/79 614,221/14 202426 34/26938 

1371 54/47 27,090,309/91 226,782,442/69 212200 110/4910 

1372 100/62 24,301,838/72 26,820,456/26 213844 189/6548 

1373 160/54 22,198,484/36 60,011,281/82 217760 243/6766 

1374 93/19 11,648,234/27 19,670,063/09 224805 274/2070 

1375 19/58 12,775,515/76 11,077,293/14 240762 317/3448 

1376 9/23 1,059,826,224/09 64,381,350/43 251005 546/0534 

1377 12/73 3,578,967/99 3,105,477,778/91 258404 81/18207 

1378 26/19 38,566,148/12 1,004,550,836/30 265426 7/643391 

1379 51/74 36,075,946/44 380,480,983/20 277274 11/80307 

1380 19/88 11,735,120/44 452,695,224/21 292511 63/45089 

1381 15/62 161,885,447/86 44,568,813/94 318207 7/247800 

1382 26/88 58,590,894/05 13,224,108/17 340051 23/52202 

1383 31/03 20,495,778/74 104,014,329/31 363023 15/11989 

1384 40/17 572,944,998/10 37,493,728/44 391356 66/27579 

1385 11/38 13,909,635/69 406,369,830/00 418681 30/49706 

1386 5/74 85,437,636/78 6,627,240,280/00 441231 105/0531 

1387 27/11 25,290,196/55 2,610,607,569/39 446386 102/8839 

1388 32/72 74,698,352/45 781,510,652/70 462926 53/26678 

1389 2/54 84,037,015/74 51,464,507,669/71 491347 0/410591 

1390 6/58 257,060,217/99 18,535,106,756/25 506870 2/140509 

  ماخذ: محاسبات محقق
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 گيرند.های مدل قرار میلگاریتم طبيعی این متغيرها مالك محاسبات و تخمين VARتخمين مدل 

 ارائه مدل برآوردی  -4-4-2

یک الگوی خود توضيحی ها از بانک یجار ريکالن بر مطالبات غ یرهاينوسانات استخراج شده متغ ريتاث یبررسدر این مطالعه برای 

به فورم   VARشود. این فرم نوشتاری معادله ( شش متغيره به فرم کلی ذیل استفاده میVAR) 0مقيد )خود رگرسيونی( برداری غير

معرود است؛ که طبق آن مقادیر جاری یک متغيور بور حسوب مقوادیر گذشوته آن متغيور و سوایر         VARاستاندارد )فرم حل شده( 

 شود:متغيرها نوشته می

(9-0) 
 

)لگاریتم نسبت مطاليات غير جواری سيسوتم بوانکی کشوور در      𝐿𝑜𝑔𝑛𝑝𝑙𝑡 شامل رهيمتغ ششبردار  کی 𝑌𝑡 این تحقيقدر  که

)لگواریتم انحوراد معيارهوای شورطی توليود       𝐿𝑛𝑣𝑔𝑑𝑝𝑡، (t)لگاریتم انحراد معيارهای شرطی نرخ تورم در سوال   t، )𝐿𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓𝑡سال 

)لگاریتم انحوراد   𝐿𝑛𝑣𝑏𝑑𝑡( ، t)لگاریتم انحراد معيارهای شرطی درآمد نفت در سال  t) ،𝐿𝑛𝑣𝑜𝑖𝑙𝑡ناخالص داخلی غيرنفتی در سال 

تفاوت نرخ سود بازار غيور متشوکل    لگاریتم انحراد معيارهای شرطی) 𝐿𝑛𝑣𝑟𝑢𝑓𝑡(و  tمعيارهای شرطی کسری بودجه دولت در سال 

 یبورا  ،مودل  نیو ا یرهوا يمتغ یتمام .باشندیم ونيخودرگرس ندیفرادرجه  ایطول   P باشد. یم ( tبا نرخ سود بازار رسمی در سال 

   .  باشندیم 0318-0341 یدوره

 تحقیق VARمانایی یا نامانایی متغیرهای وارد شده در مدل  -4-4-1

دهد، تمام این متغيرها در سطح مانا هستند. نتيجوه بررسوی مانوایی متغيرهوای وارد     بررسی متغيرهای وارد شده در مدل نشان می

 است.ارائه شده 9-9تحقيق در جدول  VARشده در مدل 

 تحقيق VARنتایج آزمون ریشه واحد متغيرهای وارد شده در مدل  -9-9جدول 

 متغير
 مقدار حالت آزمون

 آماره

 مقادیر بحرانی در سطح معنی داری
 نتيجه

(C,T) 0% 1% 01% 

Lnvinf (00و) مانا -208382/3 -168344/3 -246424/9 -192388/6 

Lnvgdp (10و) مانا -604061/2 -461900/2 -660660/3 -800013/4 

Lnvoil (10و) مانا -622484/2 -464464/2 -644322/3 -216431/0 

Lnvbd (10و) مانا -631192/2 -440848/2 -434813/3 -340610/9 

Lnvruf (00و) مانا -233916/3 -141126/3 -316168/9 -324819/9 

Lognpl (10و) مانا -621020/2 -440813/2 -684049/3 -221261/3 

 ماخذ: محاسبات محقق
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انباشوتگی  های مربوط به هوم رفته و نيازی به آزمون VARبا توجه به مانایی تمام متغيرهای مدل، مستقيما سراغ تخمين مدل 

 باشد.شود. البته پيش از تخمين مدل نياز به تعيين وقفه بهينه آن میمتغيرها دیده نمی

 تحقیق VARانتخاب طول وقفه بهینه مدل  -4-4-9

( استفاده از معيارهوای  2درستنمایی ( استفاده از نسبت 0شود: دو راه پيشنهاد می VARهای برای تعيين طول وقفه بهينه در مدل

(. بدین منظور در این تحقيق، از معيارهای اطالعات HQIC) 0کوئين-( و حنانSBICبيزین )-(، شوارتزAICاطالعات مانند آکائيک )

چوک کواربرد   هوای کو بيزین برای نمونوه -شود. با توجه به اینکه معيار شوارتز( ارائه می8-9شود که نتایج آن در جدول )استفاده می

 دهد.بيشتری دارد، نگارنده نتایج بدست آمده از این معيار را مالك عمل قرار می

در مرحلوه  باشود.  ی بهينوه موی  ی اول وقفه(، وقفهAIC) ی بهينه به غير از  معيار آکائيکهای انتخاب وقفهبر اساس تمام آماره

 گردد.نسبت به بهبود معادالت برآوردی اقدام می و شودوقفه برای هر متغير برآورد میبا یک  VAR  بعد الگوی

 VARنتایج حاصل از تعيين وقفه بهينه مدل  -1-9جدول 

 LogL LR FPE AIC SC HQ وقفه

1 8869/041- --- 100244/1 19384/02 82648/02 63294/02 

0 46043/41- *0199/024 *111919/1 011441/4 *03622/00 *446046/4 

2 46236/10- 80332/92 111941/1 *462420/8 69198/02 00964/01 

 ماخذ: محاسبات محقق

 VARتخمین مدل  -4-4-4

 شود.رگرسيون برداری تحقيق ارائه میافزار تخمين مدل خوددر این قسمت خروجی نرم

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1- Hannan-Quinn Criterion 
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 VARنتایج تخمين مدل  -0-9شکل 

 

 

 

نتایج تخمين، توابع واکنش و تجزیه واریانس مربوط به مدل برآوردی تجزیه و تر از در ادامه تحقيق برای ارائه تفسيرهای دقيق

 شوند.تحليل می
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 ی نتایج حاصل از توابع واکنشخالصه -4-4-5

ها در یک دوره منجر به افزایش مقدار همين بر اساس نتایج توابع واکنش دیده شد که افزایش مقدار نسبت مطالبات غيرجاری بانک

نوسوانات   های بعد خواهد شد. همچنين بر اساس نتایج حاصول از ایون مطالعوه، صوحت فرضويه اصولی تحقيوق کوه        متغير در دوره

 ، تایيد شد.  است مؤثر ینظام بانک یجار ريمطالبات غافزایش اقتصاد کالن بر  یرهايمتغ

رد. در این راسوتا نتوایج ذیول    توان رد کهای مدل دیده شد که بيشتر فرضيات فرعی تحقيق را نيز نمیهمچنين بر اساس یافته

 آمد. دستبه

 ها خواهد شد.بانک یرجاريمقدار نسبت مطالبات غ شیباعث افزا ینوسانات تورم( 0

 ها خواهد شد.بانک یرجاريمقدار نسبت مطالبات غ شیباعث افزا ینفت ینوسانات درآمدها( 2

 ها خواهد شد.بانک یرجاريمقدار نسبت مطالبات غ شیبودجه دولت باعث افزا ینوسانات کسر( 3

مقدار  شیباعث افزا  ريمتغ نیخود ا یجار ریکشور عالوه بر مقاد یررسميو بازار غ ینرخ سود بازار رسم نينوسانات تفاوت ب( 9

 ها خواهد شد.بانک یرجارينسبت مطالبات غ

 یرجوار ينسوبت مطالبوات غ   شیر افوزا ب یمؤثرعامل مدت مدت و مياننيز در کوتاه غيرنفتی یناخالص داخل دينوسانات تول( 1

 باشد.ها میبانک

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس مدل برآوردی -4-4-6

 شود:صورت ذیل ارائه میدوره به 31نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی برای 
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 دوره 31نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی برای  -6-9جدول 
 S.E. Log(npl) Lnvoil Lnvruf Lnvgdp Lnvinf Lnvbd دوره

0 331442/1 100 0 0 0 0 1 

2 941931/1 40991/42 468044/0 240994/1 204241/2 441111/2 110611/1 

3 182314/1 64308/88 401664/9 324904/1 628844/0 124230/9 601623/1 

9 694604/1 01342/81 031199/4 364020/1 198404/0 392996/9 111411/0 

1 648448/1 31139/82 646141/8 380909/1 389349/0 311044/9 412613/2 

01 891048/1 84110/43 480289/8 112134/1 112614/0 496464/3 64429/00 

01 844414/1 66869/64 103340/8 619106/1 482101/1 409433/3 46611/06 

21 406461/1 10483/68 686193/4 431014/1 121104/0 409311/3 62369/08 

21 420482/1 10490/64 602149/4 411426/1 194239/0 403460/3 01141/04 

31 423191/1 34634/64 610418/4 462112/1 114066/0 403189/3 26834/04 

 ماخذ: محاسبات محقق

 

 غيرجواری نسوبت مطالبوات    ريو متغ یدهندگ حيتوض زانيزمان بر م یدر طتوان گفت، می جدولنتایج حاصل از این بر اساس 

بلندمودت   درعالوه بر آن طبق نتایج تجزیه واریوانس مودل بورآوردی     .ابدییم شیافزا مستقل مدل یرهايمتغبيشتر توسط ها بانک

مقوادیر  توسوط   هوا غير وابسته مدل یعنی نسبت مطالبات غيرجاری به تسوهيالت پرداختوی بانوک   مت راتييدرصد از تغ 9/64تقریبا 

درصود توسوط نوسوانات متغيور تفواوت سوود        46/1درصد توسط شاخص نوسانات درآمودهای نفتوی،    6/4گذشته خود این متغير، 

درصد توسط شواخص   4/3درصد توسط شاخص نوسانات توليدناخالص داخلی غيرنفتی، تقریبا  11/0بازارهای غير رسمی و رسمی، 

 .S.Eشوود. در جودول تجزیوه واریوانس     یمه داد حيتوضدرصد توسط نوسانات کسری بودجه دولت  26/04نوسانات تورمی و تقریبا 

 های تجزیه واریانس است.بينیدهنده انحراد معيار)خطای معيار( پيشنشان
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 نتایج نموداری تجزیه واریانس مدل برآوردی -2-9شکل 

 

 

 بندی و پیشنهادات سیاستیجمع -5

مقادیر گذشته خود توسط  هانسبت مطالبات غيرجاری بانک راتييتغترین مقدار بلندمدت بيش دربر اساس نتایج حاصل از تحقيق، 

شود. از بين متغيرهای وارد شده در مدل برآوردی نيز به ترتيب نوسانات کسری بودجه دولوت، نوسوانات   این متغير توضيح داده می

بازارهای غير رسمی و رسومی   درآمدهای نفتی، نوسانات تورمی، نوسانات توليدناخالص داخلی غيرنفتی و نوسانات متغير تفاوت سود

 گيرند.قرار میهای بعدی در رده

 

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LOG(NPL)

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LNVOIL

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LNVRUF

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LNVGDP

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LNVINF

-40

0

40

80

120

5 10 15 20 25 30

Percent LOG(NPL) variance due to LNVBD

Variance Decomposition ± 2 S.E.



 

22 

 های سیاستیتوصیه -5-2

 ای هوا را بوه گونوه   های گذشته بانکسياستگذاران اقتصاد کالن کشور در وهله اول سعی کنند مطالبات غيرجاری دوره

طور که نتایج تجزیه واریوانس مودل   های بعد به حداقل برسد. همانتسویه کنند تا تاثير آن بر مطالبات غيرجاری سال

مقوادیر گذشوته   توسوط   هانسبت مطالبات غيرجاری به تسهيالت پرداختی بانک راتييتغبرآوردی نشان داد، بيشترین 

شووند، بوه صوورت    های قبل تسوویه نموی  شود. در واقع وقتی مطالبات غير جاری سالخود این متغير توضيح داده می

شود و باز هم مطالبات غيرجواری  های بعد انتقال داده میمل اقتصادی دیگر و همچنين سالزنجيروار این مساله به عوا

 شود.افزایش داده می

 عالوه در این تحقيق دیده شود  ای از اقتصاد ایران را در دست دارد. بهدانيم در ایران دولت سهم عمدهطور که میهمان

باشود. زموانی کوه    ها موی ل اصلی بروز مطالبات غيرجاری در بانککسری بودجه دولت و البته نوسانات آن یکی از دالی

های غيرجاری می شوند، های دولتی به دليل کسری بودجه دولت تبدیل به داراییمطالبات بخش غيردولتی از دستگاه

از عوامول   شود. به اذعوان بسوياری  های بخش غير دولتی نيز تاثيرگذار میاین مساله در توانایی بازپرداخت دیون و وام

آموده ناشوی از عودم وصوول مطالباتشوان از      اقتصادی، در بسياری از موارد فعاالن اقتصادی بوه دليول مشوکالت پويش    

 های دولتی و عوامل اقتصادی دیگر، قادر به بازپرداخت به موقع دیون خود نيستند.دستگاه

شور حداقل یک برناموه مودون و باثبواتی را در پويش     ریزی و تعيين بودجه ساليانه کشود دولت در فرآیند بودجهلذا توصيه می

 باشد.طوری که این بودجه قابليت اتکا و اطمينان الزم را از سوی بخش غيردولتی کشور داشتهبگيرد. 

    بدون شک ثبات اقتصادی و خلق فضای مطمئن در اقتصاد یکی از شرایط اساسی پيشرفت اقتصادی کشوور محسووب

ی فضای اقتصاد کوالن بوا تحوت تواثير قورار دادن تخصويص بهينوه منوابع در افوق زموانی           شود. در مقابل نااطمينانمی

طوری کوه تصوميمات عوامول اقتصوادی را دچوار      به سازد.اقتصادی را مختل می مدت هرگونه فعاليتمدت و بلندکوتاه

نود. در چنوين شورایطی    شوند تصميمات اقتصادی خود را پيوسته تعدیل کنها مجبور میکند و آننوسان و مختل می

انداز روشنی ندارند. مسلما این مساله در بخش پوولی و موالی اقتصواد    یک از عوامل اقتصادی نسبت به آینده چشمهيچ

شودت نسوبت بوه نااطمينوانی     شود، چرا که نهادهای پولی و مالی به عنوان جزئی از بازار سرمایه بهبيشتر برجسته می

یافتوه چوون بوورس در    در کشورهای در حال توسعه که بازارهای موالی توسوعه   حساس هستند. این مساله به خصوص

ها کارایی الزم را نداشته و به رشد الزم نرسيده است و بيشتر سنگينی بار توامين موالی اقتصوادی بور دوش بخوش      آن

هوای  کشور، بخوش باشد، مشهودتر است. مسلما در شرایط نااطمينانی و فضای نوسانی حاکم بر اقتصاد کالن بانکی می

پولی و بانکی نيز دچار مشکل و ناکارایی خواهند شد که نمونه برجسته این ناکوارایی، رشود روزافوزون آموار مطالبوات      

 باشد.های کشورهای درحال توسعه میغيرجاری در بانک

های اقتصوادی و  ياستها، هدد تثبيت سشود سياستگذاران اقتصادی به منظور کاهش مطالبات غيرجاری بانکلذا پيشنهاد می

های خود قرار دهند. در این راستا و بر اسواس نتوایج تحقيوق پيشونهاد     حاکميت اطمينان در فضای کسب و کار را در اولویت برنامه

شود کنترل نوسانات کسری بودجه، نوسانات تورمی، نوسانات درآمدهای نفتی، نوسانات توليدناخالص داخلوی و نوسوانات تفواوت    می
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هوای کوالن   ازارهای غيرمتشکل و بازار رسمی و البته مقادیر جاری خود این متغير در دسوتور کوار سياسوتگذاران عرصوه    نرخ سود ب

 اقتصادی قرار داشته باشد.

     با توجه به تفاوت موجود در نرخ سود تسهيالت، با نرخ بهره پول در بازار غير متشکل پولی با کسوب مجووز از بانوک

زایش نرخ جریمه تاخير به صورت پلکانی به عمل آید تا با کاهش تفاوت این دو نورخ،  مرکزی تمهيدات الزم جهت اف

 زمينه رانت جویی در استفاده کنندگان از تسهيالت به تدریج محدود شود.

 اطالعوواتی بانووک ایجوواد و هووابانووک کليووه بوورای گيرنوودگانوام اطالعووات دادن قوورار دسووترس در و کووردن یکرارچووه 

   گيرندگان.وام

 تسهيالت. شدن معوق از جلوگيری منظور به اعتباری هایبيمه سيستم ایجاد 

 ها.بانک به ابالغی هاینامهآیين اصالح و کردن روزبه   

 و خودکار صورت به مربوط هایسرفصل به مطالبات مانده انتقال و بندیتقسيم برای مناسب افزارینرم سيستم ایجاد 

 عامل. بانک هر توسط مطالبات انواع از کدام هر برای کافی ذخيره اعمال

  .ایجاد یک بانک اطالعاتی متمرکز از مشتریان 

 های اعتباری بانک مرکزی.لزوم تجدیدنظر در سياست 
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