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Abstract
As banks’credit risk instability has a critical role on monetary and financial system, this study focuses on factors
affecting both specific banking factors and macroeconomics factors on the credit risk of commercial banks in
Iran. Based on Judgmental sampling method data of 9 independent and dependent variables was analyzed at the
level of the commercial banks and the macroeconomics of the country by generalized method of moments
(GMM) during the period from March 2009 to March 2016. The results show that the ratio of non-current
facilities (NPL) of the past period, and the growth rate of GDP without oil with non-current facilities ratio
(NPL) have a positive relationship with credit risk and bank's capital, the growth rate of oil revenue and credit
growth, have a significant and negative relationship with credit risk. Also, bank size, inflation rate, and return on
assets have a significant relationship with the credit risk criterion (NPL).
Keywords: Credit risk, Nonperforming Loans (NPL), Generalized Method of Moments (GMM)
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چکیده
 این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کالن اقتصادی را بر ریسک،با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانکها در ثبات نظام پولی و مالی
 دادههای استفادهشده در این پژوهش، بر این اساس با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی.اعتباری بانکهای تجاری در ایران بررسی میکند
 به کمک روش گشتاور تعمیمیافته،که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانکها و در سطح کالن به دست آمده است
 متغیرهای نسبت، نتایج پژوهش نشان میدهد از بین متغیرهای بررسیشده. تجزیهوتحلیل شده است7331  تا7311 ( در بازۀ زمانیGMM)
) مربوط به یک دورۀ گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیالت غیرجاری بهمنزلۀNPL( تسهیالت غیرجاری
 رابطۀ معنادار و منفی با، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطۀ مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایۀ بانک،معیاری از ریسک اعتباری بانک
. نرخ تورم و بازده داراییها نیز ارتباط معنیداری با معیار ریسک اعتباری ندارد، متغیرهای اندازۀ بانک.ریسک اعتباری دارد
 روش گشتاور تعمیمیافته، نسبت تسهیالت غیرجاری، ریسک اعتباری:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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( )7آییا عوامیل خییاص بیانکی بییر ریسیک اعتبییاری

مقدمه
بانک ها به دلیل ماهیت فعالیت خود با انواع مختلفیی
از ریسییک همچییون ریسییک اعتبییاری ،ریسییک بییازار،
ریسک عملیاتی ،ریسک نقدینگی و ریسک نیرخ بهیره

بانکها تأثیرگذار است؟
( )2آیا عوامل کالن اقتصیادی بیر ریسیک اعتبیاری
بانکها تأثیرگذار است؟

روبهرو هستند و سعی می کنند این ریسکها را (گرچیه

پییژوهشهییای انجییامشییده دربییارۀ موضییوع ریسییک

به صورت غیرمنسیجم) شناسیایی و میدیریت کننیدم امیا

اعتباری بیشتر بیه عوامیل خیاص میرتبط بیا ییک بانیک

بهتدریج و با گستردگی و گوناگونی فعالیت بانکهیا و

خاص یا عوامل کالن اقتصادی بهتنهایی محیدود اسیت.

همزمان با ورود به گسترۀ متنوع خدمات پیچیدۀ میالی و

بییهدلیییل اهمیییت موضییوع و بییا توجییه بییه انیید بییودن

اعتباری ،به مبحی
مباح

میدیریت ریسیک بیهمنزلیۀ یکیی از

پژوهشهای انجامشده دربیارۀ تبییین الگوهیای مختلی

مدیریت در تصمیم گیری های کالن و بلندمدت

تخمین ریسیک اعتبیاری و اینکیه بیهصیورت مجیزا اثیر

و نیز در مدیریت روزمرۀ فعالیتهای بانکی توجیه شیده

وضییعیت کییالن اقتصییادی و عوامییل خییاص بییانکی بییر

است ] .[23مدیریت ایین ریسیک هیا ،بیه وییژه ریسیک

ریسک اعتباری بررسی نشده است ،در اینجا اثیر هیر دو

اعتباری این اطمینان را فراهم میکند که جرییان نقیدی

دسته از عوامل خاص بیانکی و عوامیل کیالن اقتصیادی

وعده دادهشده ،برای مطالبات مالی از اشیخاص حقیقیی

بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری بررسیی میی شیود.

و حقوقی وصول مییشیود .ازجملیه پیامیدهای مختلی

بررسی همزمان این عوامل بیه مقامیات پیولی و میدیران

وقوع این ریسک ،کاهش احتمیال بازپرداخیت اصیل و

بانکهای تجاری کمک میکندم بدین صورت که آنها

فرع تسهیالت توسط مشتری یا حتی بازپرداخت نکیردن

با شناسایی به موقع این عوامل ،ریسک اعتبیاری خیود را

اصل و فرع تسهیالت است.

کاهش میدهند و ثبات و قدرت رقابیت خیود را حفی

ریسییکهییای اعتبییاری در دو دسییتۀ کلییی شییامل

میکنند.

ریسکهای اعتباری خاص (ویژگی هیای خیاص بانیک
ازجمله رشد اعتبار ،سودآوری ،نسبت سرمایه به دارایی

مبانی نظری

و اندازۀ بانک) و ریسک اعتباری سیستماتیک (احتمیال

ریسک اعتباری ،ریسکی است که طرف مقابل بیه

انجامنشدن تعهدات بیه مؤسسیۀ اعتبیاری درنتیجیۀ تغیییر

تعهدات خود عمیل نمیی کنید .ایین سیطح ریسیک بیه

شییرایط اقتصییادی کییالن همچییون رکییود ،بحییران و)...

کیفیییت دارایییی هییای بانییک بسییتگی دارد و کیفیییت

تقسیمبنیدی مییشیودم بنیابراین ،ضیرورت دارد عوامیل

دارایی ها ی بانیک نییز بیه رونید مطالبیات غیرجیاری و

مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانکهیا و مؤسسیات

سالمت و سودآوری تسهیالت گیرندگان وابسته استم

اعتباری در این دو دسته ارزیابی و تحلییل شیود .تحلییل

درواقع ،در یک بانک ریسیک اعتبیاری ممکین اسیت

این عوامل ممکن است هم ازنظر بانکهیا و هیم ازنظیر

ناشی از ورشکستگی و توانایی نداشتن مشیتریان بانیک

تصمیمگیران بانک مرکزی و دولت بیرای پییاده کیردن

در پرداخت اصل و فرع تسهیالت باشید .ایین ریسیک

سیاستهای پولی و میالی دولیت مفیید باشیدم درواقیع،

بییه مفهییوم برنگشییتن منییابع بانییک توسییط بییدهکاران

پرسشهای اصلی پژوهش عبارت است از:

ازجملییه مشییتریان اعتبییاری اسییت ] .[3بانییکهییا و
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مؤسسات مالی زمانی با این ریسک روبه رو هستند کیه

ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنیدار اسیت.

تسهیالت گیرندگان توان یا تمایل خود را در سررسیید

عربمازار و رویینتن ( 71 )2559متغییر را انتخیاب و

در قبال بانک یا مؤسسات مالی ایفا نکنند ] .[73دربارۀ

الگییوی نهییایی را بییرازش کردنییدم اییین متغیرهییا اثییر

موضییوع ریسییک اعتبییاری ،مطالعییات متعییدد خییارجی

معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بیین دو گیروه

عوامیل

مشتریان خیوشحسیاب و بدحسیاب داشیت .پیژوهش

اثرگذار بر این ریسک تاحدودی شناسایی شده اسیت.

آنها نشان می دهد الگیوی الجییت در بیرآورد عوامیل

در مطالعات دیگری نیز با استفاده از فن ها و روشهای

میییؤثر بیییر ریسیییک اعتبیییاری تیییوان بیییاالیی دارد.

آماری و اقتصیادی سیعی شیده اسیت ریسیک

صادقی شاهدانی و آقابابیایی ( )2577ریسیک اعتبیاری

اعتباری مشتریان بانکها و مؤسسات مالی کمی شیود.

در بانکداری متداول و اسالمی را به صورت مقایسیهای

در ادامیه برخیی از ایین مطالعیات و پیژوهشهیا میرور

بررسیی کردنیید .آنهییا بییرای محاسییبۀ ریسییک از روش

میشود.

ارزش در معرض ریسک استفاده کردنید .نتیایج نشیان

انجام شیده اسیت و در پیژوهش هیای مختلی

مختل

لطیفی ( )2551ارتبیاط بیین شیاخصهیای ریسیک

داد بانکداری اسالمی بهدلیل محیدودیتهیای شیرعی

اعتباری و بازپرداخت بهموقع تعهدات مشیتریان بانیک

دربارۀ وثیقه در عقود مشیارکتی در نیرخهیای بازییابی

ملیییت را بررسیییی کیییرده اسیییت .در ایییین پیییژوهش

انعطاف کمتیری دارد و مشیارکت مسیتقیم در سیود و

شاخصهای ریسک اعتباری که بیشترین همبسیتگی را

زیان و انتقال آن به حساب سیرمایهای سیررده گیذاران،

با بازپرداخت تعهدات مشتریان دارد ،تعییین و الگیویی

سبب می شود ریسیک اعتبیاری بیه صیورت مسیتقیم از

طراحی شیده اسیت کیه براسیاس آن عیددی بیه منزلیۀ

بانک به مشتریان انتقال یابدم بنابراین ،در بییان نظیری،

شاخص اعتباری وام گیرنیده در تصیمیمات اعتبیاردهی

بانکیییداری در چهیییارچوب عقیییود اسیییالمی گزینیییۀ

به کار می رود .با بهکارگیری تحلییلهیای چنیدمتغیره،

پایدارتری با ریسک اعتباری کمتر محسوب میی شیود.

فرضیۀ وجود ارتباط معنادار بین شاخصهیای ریسیک

مهرآرا و خیدادادی ( )2571در بررسیی اثیر نوسیانات

اعتباری و انجام تعهدات مشتریان ،تأیید شده ،در کنار

اقتصاد کالن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری اییران

آن الگییویی زیییر تییابع ممی یز بییرای وضییعیت اعتبییاری

طییییی دورۀ  7331-7303بییییا اسییییتفاده از الگییییوی

شرکتهای تولیدی مشیتریان بانیک ملیت ارائیه شیده

اقتصادسنجی خودرگرسییون بیا الگوسیازی وقفیههیای

است .همتی و محبینژاد ( )2551نیز ادعا میکننید کیه

تیوزیعی ) ،(ARDLنشیان دادنید وام دهیی بانیکهییای

متغیرهای رشد تولیید ناخیالص داخلیی ،واردات ،نیرخ

تجاری (نسبت وام به دارایی بانک) با نوسیانات تولیید

تییورم و ریسییک اعتبییاری دورۀ گذشییته بییر ریسییک

در طول ادوار تجاری رابطیۀ بلندمیدت دارد .همچنیین

اعتبییاری بانییکهییا تأثیرگییذار اسییتم البتییه بییا مقایسییۀ

افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از انیدازۀ

ضرایب متغیرهیا مشیخص شید ریسیک اعتبیاری دورۀ

بانک است ،بر وام دهی بانک های تجیاری تیأثیر دارد.

گذشته بیشترین تأثیر را بر ریسک اعتباری بانیکهیای

پایۀ پولی نیز قادر به افیزایش تیوان وام دهیی بانیک هیا

ایران دارد .میرزایی و همکاران ( )2572بیه ایین نتیجیه

(برحسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت

رسیییدند کییه اثییر نییامطمئنبییودن نییرخ ارز و تییورم بییر

آن را هرچنیید بییه میییزان نییاچیز کییاهش میییدهیید.
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سییی اللهییی ( )2571در بررسییی رابطییۀ بییین ریسییک

اعتبار و تولید ناخیالص داخلیی بیا  NPLارتبیاط منفیی

اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانک هیا در

دارد و ارتبیاط مبهمیی بیین نیرخ تیورم و  NPLوجییود

ایییران نشییان داد در نظییام بییانکی ایییران بییین ریسییک

دارد .فالمینییی 3و همکییاران ( )2553عوامییل مییؤثر بییر

اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سیهام بانیک هیای

سودآوری بانک هیا را در  17کشیور مختلی

بررسیی

پذیرفتییهشییده در بییورس و اوراق بهییادار تهییران رابطییۀ

کردند .نمونیۀ بررسیی شیده پیژوهش آنهیا شیامل 313

منفی و با ریسک بیازده قیمتیی سیهام بانیک هیا رابطیۀ

بانک بود .نتایج پژوهش نشان می دهد ریسک اعتباری

مثبتی وجود دارد .نتایج پژوهش محمیدی و همکیاران

و اندازۀ بانک از مهم ترین عوامل مؤثر بیر سیودآوری

( )2571نشان داد مهیم تیرین عوامیل میؤثر بیر افیزایش

بانییکهاسییت .بییونیال )2577( 1عوامییل اقتصییاد کییالن

مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اسیت

تأثیرگذار بر وام های معیوق در داخیل کشیور ایتالییا و

از :انطبییاقنداشییتن وثیقییه و تضییمینهییا بییا ضییوابط و

اسرانیا را بررسی کرد .اقتصاد کالن با متغیرهیای رشید

سیاست های اعتبیاری داخلیی بانیک ،محیدودیت هیای

اعتبار ،دستمزد ،تورم ،بیکاری و تولید ناخالص داخلی

فنی و تخصصی اعتباری ،فراینید نامناسیب نظیارت بیر

تعری

شده است .نتیایج نشیان داد در اسیرانیا و ایتالییا

مصییرف تسییهیالت و وصییول مطالبییات ،سیاسییت هییای

متغیرهای اقتصاد کیالن از عوامیل قیوی تأثیرگیذار بیر

نییاقص تعیییین نییرخ سییود و وجییه التییزام ،الزامییات و

وام هییای معییوق اسییت .بییا وجییود اییین ،از  0متغیییر

محدودیت های قانونی ،تحریم های اقتصیادی و فضیای

استفاده شده تنها متغیرهیای بیکیاری ،دسیتمزد و تولیید

کسب وکار و اعتبارسینجی .ایین هفیت عامیل توانسیته

ناخالص داخلی ازنظر آماری رابطۀ معناداری با نسیبت

متغیییر وابسییته یییا

تسییهیالت غیرجییاری ( )NPLنشییان داد .نتییایج اییین

7

پژوهش نشان داد بیکاری در هر دو کشور متغیر بسییار

( )7332ارتباط بین رشد اعتبار و کیفیت وام را بررسی

قوی است و ارتبیاط مثبتیی بیا شیاخص  NPLدارد .بیا

کرده است و برای اندازه گیری کیفیت وام از دو روش

وجود این ،تجزیه وتحلییل هیا نشیان داد متغییر بیکیاری

نسبت اعتبار زیان دیده بیه کیل وام و نسیبت تسیهیالت

تأثیر سریع تری بر وام های بد در اقتصیاد اسیرانیا نسیبت

غیرجییاری ( )NPLاسییتفاده کییرده اسییت .نتییایج نشییان

به اقتصاد ایتالیا دارد .متغیر دسیتمزد در هیر دو کشیور

می دهد رشد سریع اعتبار سبب سیقوط کیفییت اعتبیار

ت أثیرگذار استم اما ارتباط آن خنثیی اسیتم درنهاییت

می شود و کاهش کیفیت سبد وام ممکین اسیت سیبب

متغیر تورم متغییر توضییحی دربیارۀ شیاخص  NPLدر

ورشکسییتگی بانییک شییود .خرمییاو و پاشییا)2553( 2

هیچ کیدام از کشیورها نیسیت ( متغییر تیورم در ایتالییا

ارتبییاط بییین نسییبت تسییهیالت غیرجییاری ( )NPLو

بییرخالف پییژوهش هییا در سییایر کشییورها روی نسییبت

متغیرهای عوامل خاص بانکی و اقتصادکالن را بررسی

 NPLتأثیری ندارد و آن را توضیح نمیی دهید) .متغییر

کردند .نتایج نشان داد  NPLارتباط مثبتی با نسبت وام

تولییید ناخییالص داخلییی همبسییتگی منفییی بیا دادههییای

به دارایی ها و نرخ بهرۀ واقعی داردم در حالی که رشد

کشور اسیرانیا و همبسیتگی مثبیت بیا داده هیای کشیور

1. Clair
2. Khemraj & Pasha

3. Flamini
4. Bonilla

اسییت بیییش از  19درصیید واریییان

مطالبات غیرجاری را در نظام بانکی تبیین کنید .کلییر
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ایتالیا داردم بنابراین ،تعیین یک ارتباط کلی بیرای ایین

 7311تییا انتهییای سییال  7331اسییت .نمونییۀ پییژوهش

متغیر با  NPLدشوار است .گاش )2571( 7بیا تخمیین

براساس روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده است.

NPLصد بانک تجاری بزرگ آمریکا طی سیالهیای
 7332تا  2579به این نتیجه رسید که بیا وجیود اینکیه

بییدین صییورت بانییک هییایی انتخییاب شییده اسییت کییه
صورت های مالی را به موقع و در همیۀ سیال هیای دورۀ

NPLکل به عوامیل ترازنامیه و عوامیل اقتصیاد کیالن

پژوهش انتشار عمومی داده باشد .داده های اولیه بیرای

و مسیتغالت و

ارائیۀ الگیو از صیورت هییای میالی بانیک هیای تجییاری

وامهییای بخییش تجییاری و صیینعتی حساسیییت بیشییتری

موجود در سایت کدال و اطالعیات بیه دسیت آمیده از

دارند .همچنین  NPLکل بیشیترین تیأثیر را بیر قیمیت

سایت بانک مرکزی و محاسبات پژوهشگر گردآوری

مسکن آمریکا ،رشد تولیید ناخیالص داخلیی واقعیی و

شییده اسییت .در زمینییۀ پاسییخگویی بییه پرسییشهییای

سیییاختوسیییاز مسیییکن دارد .در پژوهشیییی دیگیییر

مطییرح شییده و آزمییون آمییاری فرضیییههییا ،الگییوی

آالنییدجانی و آسییوتای )2571( 2عوامییل تعیییینکننییدۀ

رگرسیونی چندمتغیرۀ زیر تخمین زده میشود ]:[22

حساس اسیت ،وام هیای بخیش امیال

 NPLدر سطوح بانکی و کشیوری را بررسیی کردنید.
یافته های آنها نشان می دهد بخش میالی اسیالمی تیأثیر
منفی بر  NPداردم یعنی تأمین مالی بانک های اسیالمی
ریسک اعتباری بیشتری نسبت به بانیک هیای متعیارف
دارد .همچنین روش های میالی اسیالمی بییان میی کنید

()7

بدهی با درآمد ثابیت نسیبت بیه بیدهی کیه در سیود و
زیان شریک است ،تأثیر بیشتری بر  NPLدارد.
در زمینۀ پرسشهای پژوهش ،فرضییههیا بیهصیورت

اندی

 tنشان دهندۀ سیال و انیدی

بانک هاسیت.

 iنشیان دهنیدۀ

شیاخص کیفییت وام هیا بیرای

یک بانک خیاص در ییک سیال مشیخص،

زیر مطرح میشود:
 عوامیییل خیییاص بیییانکی شیییامل رشییید اعتبیییار،

نسبت تسهیالتی که از زمان سررسید آن دست کیم دو

سودآوری ،نسبت سرمایه به داراییی و انیدازۀ بانیک بیر

ماه یا بیشتر گذشیته اسیت بیه کیل تسیهیالت اعطیایی،

ریسک اعتباری بانکها تأثیرگذار است.

 عوامل کالن اقتصادی شامل رشد تولید ناخالص

شامل متغیر های بانکی همانند ( ROA i,tسود
عملیییاتی بعیید از مالیییات دوره تقسیییم بییر میییانگین

داخلی ،تورم ،درآمد حاصل از فروش نفت و تحریم هیا

دارایییی هییای ابتییدای دوره و اواخییر دوره)،

بر ریسک اعتباری بانکها تأثیرگذار است.

(رشد تسهیالت اعطیایی بانیک  iدر زمیان  tنسیبت بیه

i,t

CGR

زمان  ( EQA i,t ،)t-1نسبت سیرمایۀ بانیک بیه مجمیوع
دارایی های جاری و غیرجیاری در زمیان  )tو

روش پژوهش

i,t

SIZE

جامعۀ آماری این پژوهش همۀ بانک هیای تجیاری

( اندازۀ بانک که برابر است با لگاریتم طبیعیی مجمیوع

حاضر در بیورس اوراق بهیادار تهیران از ابتیدای سیال

شییامل

1. Ghosh
2. Alandejani & Asutay

داراییییهییا) را نشییان مییی دهیید و

متغیرهای کالن اقتصاد مانند ( GDPgrنرخ رشید تولیید
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ناخالص داخلی بدون درنظرگرفتن درآمد نفت با سال

با صفر درصد است .ذکر این نکته ضروری اسیت کیه

پایییۀ ( INF ،)7313نییرخ تییورم)( OLINIC ،درآمیید

بانک های ایران زمیین و خاورمیانیه سیال هیای ابتیدایی

(متغیییر تحییریم هییا کییه اییین متغیییر

فعالیتشییان اسییتم در حییالی کییه نسییبت  NPLبانییک

به منزلۀ متغیر مجازی اضافه شده است و سال هیایی کیه

حکمت در  1سال متوالی  -از سال 7311تا سیال7337

تحییریم نیسییت (سییال 11و  )13برابییر عییدد صییفر و

 -صفر درصد اسیت .بیشیترین مقیدار  NPLمتعلی بیه

سییالهی ای بعیید از آن عییدد یییک در نظییر گرفتییه شییده

بانک سیرمایه در سیال  7331برابیر بیا  %13/12اسیت.

است).

ساختار سرمایه ازجمله موضوعاتی است که در عرصیۀ

نفییت) و

بانکداری اهمییت فراوانیی دارد .میرتبط بیودن سیاختار
سرمایۀ بانک هیا بیا ریسیک اعتبیاری و هزینیۀ سیرمایه

یافتهها
نسییبت مطالبییات غیرجییاری بییانکی بییه تسییهیالت

سبب ایجیاد تمیایالت متضیاد در بانیک بیرای کیاهش

اعطییایی در نظییام بییانکی ،میییزان ریسییک بانییک هییا در

نسبت سرمایه برای رسیدن بیه سیود بیشیتر ییا افیزایش

اعطییای تسییهیالت را مییی سیینجد و یکییی از معیارهییای

سرمایه برای مقابله با خطر نکول 7شده اسیت .مییانگین

سنجش سالمت بانک استم بنابراین ،هرچیه ایین رقیم

نسبت سرمایه به دارایی بانیک هیای حاضیر در بیورس

کاهش یابد ،کیارآیی بانیک هیا در تیأمین منیابع میالی

اوراق بهادار تهران طی سیال هیای 1/93 ،7311-7331

تولییید بهتییر میییشییودم ازاییین رو ،افییزایش آن عالمییت

درصد و کمترین مقدار این نسبت برای بانیک قیوامین

هشداری برای نظام بانکی است و ممکن است بر رشد

در سییال  7331برابییر بییا  5/557و بیشییترین مقییدار اییین

اقتصییادی در بلندمییدت تییأثیر منفییی بگییذارد و چرخییۀ

نسبت بیرای بانیک خاورمیانیه در سیال  7337برابیر بیا

تولید را مختل کنید .ایین رقیم براسیاس اسیتانداردها و

 5/70است.

عییرف بییین المللییی باییید بییین  2تییا  0درصیید تسییهیالت
اعطییایی باشیید ومعوقییات بیییش از  0درصیید تسییهیالت
بانکی ،ریسک پرخطر محسوب میشود.
با توجه بیه محاسیبات انجیام شیده ،مییانگین نسیبت
تسهیالت سررسید گذشته ،معوق و مشکو

الوصیول

به کل تسهیالت اعطایی بانیک هیای حاضیر در بیورس
اوراق بهییادار تهییران طییی سییالهییای  7311تییا ،7331
 72/03درصد و تقریباً  3تا  1برابیر اسیتاندارد و عیرف
بین المللی اسیتم بنیابراین ،در مرحلیۀ ریسیک پیذیری
باالیی قرار دارد.
همییان طییور کییه در جییدول ( )7مشییاهده مییی شییود،
نسبت  NPLبانک ایران زمیین در سیال  7337برابیر بیا

 .منظور ریسک اعتباری خود بانک است؛ بهطور طبیعی هرچه سرمایۀ

 5/551و بانک حکمت و خاورمیانه در این سال برابیر

بانکها بیشتر باشد کفایت سرمایه بهبود مییابد و ریسک اعتباری خود بانک
نزد سپردهگذاران و سایر ذینفعان کاهش پیدا میکند.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کالن اقتصادی 10 /

جدول ( )1نسبت تسهیالت غیرجاری ) (NPLبانکهای مطالعهشده
بانک
اقتصاد نوین
انصار
ایرانزمین
آینده
پارسیان
پاسارگاد
تجارت
حکمت
خاورمیانه
دی
سامان
سرمایه
سینا
شهر
صادرات
قوامین
کارآفرین
گردشگری
ملت

1312 1311 1311 1311 1311
5/791 5/791 5/219 5/217 5/277
5/520 5/531 5/515 5/531 ---5/523 5/551 ----- ----- ----5/500 ----- ----- ----- ---5/332 5/213 5/213 5/231 5/372
5/597 5/595 5/503 5/517 5/751
5/792 5/791 5/732 5/793 5/713
5/571 5/557 5/555 5/555 5/555
5/555 5/555 ----- ----- ----5/535 5/571 5/501 5/555 -----5/231 5/331 5/171 5/257 5/731
5/212 5/222 5/330 5/211 5/233
5/720 5/739 5/701 5/713 5/731
5/530 5/531 5/593 5/513 5/757
5/712 5/713 5/251 5/701 5/713
5/570 5/559 5/555 5/555 5/555
5/700 5/717 5/737 5/702 5/251
5/707 5/717 5/729 ----- ----5/532 5/533 5/512 5/750 5/797

1313
5/711
5/539
5/591
5/512
5/339
5/501
5/721
5/510
5/525
5/751
5/231
5/112
5/510
5/501
5/251
5/553
5/755
5/510
5/515

1311
5/712
5/511
5/730
5/571
5/331
5/501
5/711
5/529
5/512
5/511
5/257
5/131
5/591
5/511
5/220
5/573
5/757
5/501
5/593

جدول ( )2متوسط رشد اعتبار بانکهای مطالعهشده
بانک
اقتصاد نوین
انصار
ایرانزمین
آینده
پارسیان
پاسارگاد
تجارت
حکمت
خاورمیانه
دی
سامان
سرمایه
سینا
شهر
صادرات
قوامین
کارآفرین
گردشگری
ملت

1311 1311 1311
5/205 5/799 5/775
5/299 ---- ---------- -------- ----- ---5/771 5/200 5/539
5/203 5/117 5/711
5/739 5/711 5/711
-5/175 5/502 ------- ----- ----5/121 -----5/772 5/192 5/205
5/299 5/231 5/332
5/211 5/129 5/291
5/219 5/331 ---5/720 7/217 5/279
5/302 5/171 5/151
5/355 5/259 5/573
------- ---5/515 5/722 5/277

1311 1313 1312 1311
5/511 5/293 5/233 5/213
5/513 5/200 5/333 5/312
5/210 7/572 2/702 ---5/933 5/991 ---- ----5/715 5/719 5/719 5/701
5/211 5/200 5/201 5/213
5/513 -5/557 5/357 5/727
7/713 5/313 5/313 7/002
5/351 5/935 3/330 ---5/312 7/057 5/019 3/191
5/513 5/711 5/303 5/731
5/572 5/721 5/111 5/150
5/710 5/317 5/211 5/712
5/139 5/012 5/110 5/013
5/271 5/213 5/711 5/755
5/217 5/119 5/715 5/121
5/715 5/713 5/232 5/215
5/113 7/013 -5/011 2/130
5/212 5/599 5/271 5/273
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متوسییط رشیید اعتبییار طییی سییالهییای مطالعییهشییده

بیشترین نرخ رشد تسیهیالت بیرای بانیک خاورمیانیه در

 %13/01اسییت .در بییین  71بانییک مطالعییهشییده،کمترین

سال  7332برابر با  333درصید اسیت .سیال  7332سیال

نرخ رشد برای بانک حکمت در سیال  7335و برابیر بیا

شروع فعالیت این بانک است .بعد از بانیک خاورمیانیه،

منفیی  17درصید اسیت .در ایین سیال مقیدار تسییهیالت

بانک دی در سال  7337باالترین نرخ رشد تسهیالت را

اعطایی نسیبت بیه سیال قبیل هیم کیاهش یافتیه اسیت و

برابر با  319درصد دارد.

جدول ( )3اندازۀ دارایی بانکهای مطالعهشده
بانک

1311

1311

1311

1311

1312

1313

1311

اقتصاد نوین 73/195 73/915 73/135 73/215 71/335 71/135 71/035
انصار

----

73/235 73/705 71/335 71/925 71/235 71/505

ایرانزمین

----

-----

-----

71/925 71/715 71/135 79/015

آینده

----

-----

-----

25/735 73/155 73/315

-----

پارسیان

25/355 25/715 73/395 73/135 73/095 73/155 73/735

پاسارگاد

71/925

25/755 73/325 73/105 73/075 73/225

تجارت

25/195 25/915 25/015 25/215 25/595 73/395 73/195

حکمت

71/325 79/135 79/115 79/595 70/775 70/015 70/115

خاورمیانه

-----

71/015 71/215 79/115 70/015

دی

-----

73/55

----

----

73/795 71/015 71/715 71/015 79/395 70/215

سامان

73/315 73/215 73/775 71/155 71/055 71/295 71/175

سرمایه

71/175 71/105 71/925 71/215 71/115 71/035 71/295

سینا

71/305 71/125 71/935 71/395 71/575 71/915 71/335

شهر

73/915 73/735 71/935 71/255 71/135 79/315 79/151

صادرات

27/525 25/175 25/215 25/315 25/225 25/735 73/115

قوامین

25/712 73/325 73/915 73/155 71/315 71/915 71/315

کارآفرین

71/935 71/035 71/125 71/795 71/355 71/015 71/115

گردشگری

71/005 71/725 71/975 79/125

ملت

-----

----

79/55

27/235 27/525 27/515 25/135 25/115 25/325 25/715

متوسییط انییدازۀ دارایییی بانییکهییای تجییاری ایرانییی
(براساس لگاریتم طبیعیی دارایییهیا) حاضیر در بیورس

بزرگ ترین بانک ،بانیک ملیت در سیال  7331برابیر بیا
 27/23است.

اوراق بهادار تهیران طیی سیالهیای مطالعیهشیده 71/71

یکییی از شییاخصهییای سییالمت مییالی شییرکت و

است .کوچکتیرین بانیک بیا توجیه بیه انیدازۀ داراییی

کارآیی مدیریت آن ،توانیایی شیرکت در کسیب سیود

بانیییک حکمیییت در سیییال  7335برابیییر بیییا  70/77و

چشمگیر است .نسبت بازده دارایی ،بهترین نسبت بیرای
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ارزیابی مدیریت است .اختالف این نسبت بین بانیکهیا

استفادهشده با پسماندها همبسته نیسیت) را نمییتیوان رد

بر مفاهیم محدودتر دارایی مانند داراییی هیای درآمیدزا

کردم ازاین رو ،متغیرهیای ابیزاری اسیتفاده شیده در ایین

(کلیییۀ وامهییا ،پیییشپرداخییتهییا ،سییرمایهگییذاریهییا و

الگییو مناسییب اسییت .فرضیییۀ صییفر آزمییون همبسییتگی

سررده های بهرهدار) متکی اسیت .مییانگین نسیبت بیازده

سییریالی را -کییه در آن جمییالت خطییا در رگرسیییون

داراییییی بانیییکهیییای مطالعیییهشیییده طیییی سیییالهیییای

تفاضلی مرتبۀ اول ،همبستگی سیریالی مرتبیۀ دوم نشیان

 2/59 ،7311-7331درصیید اسییت .کمتییرین نسییبت را

نمییدهید – نییز نمییتیوان رد کیرد .بعید از اطمینیان از

بانیییک سیییرمایه در سیییال  ،7331بیییا مقیییدار  %-3/23و

ابزارها آزمون مربوط به خودهمبسیتگی اجیزای اخیالل

بیشییترین نسییبت را بانییک خاورمیانییه در سییال  7337بییا

اجییرا میییشییود .براسییاس اییین آزمییون کییه بییرای تأیییید

مقدار  %70دارد.

ابزارهیییای اسیییتفادهشیییده در الگیییوی  GMMاسیییتفاده

متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران بیدون

می شود ،اجزای اخالل باید خودهمبستگی مرتبیۀ اول را

درنظرگرفتن درآمید نفیت طیی سیال هیای مطالعیهشیده

داشییته باشییدم امییا خودهمبسییتگی مرتبییۀ دوم را نداشییته

 %2690اسییت .نییرخ رشیید  GDPدر سییالهییای  7332و

باشدم به عبارت دیگر ،باید از فرایند مرتبۀ اول میارک

 7337منفی شده است که در سال  7332کمترین مقدار

() )AR(1تبعیییت کنیید و از فراینیید مرتبییۀ دوم مییارک

خود یعنی  %-7651را داشته است .میانگین نیرخ تیورم و

() )AR(2پیروی نکند .براساس نتیایج بیهدسیتآمیده از

نرخ رشد درآمد نفت طی سال های مطالعهشده بهترتیب

آزمییییون خودهمبسییییتگی بییییین اجییییزای اخییییالل،

 %73692و  %22605است.

خودهمبسییتگی مرتبییۀ اول بییین اجییزای اخییالل تأیییید

برای تخمین الگیو بیا اسیتفاده از روش گشیتاورهای

میشود و وجودنداشتن این موضوع در مرتبیههیای دوم
از

تعمیم یافته ( ،)GMMابتدا باید ابزارهای مناسب تعری

در سطح  33و  30درصد اطمینان تأیید میشود .پی

شودم بهگونه ای کیه ایین متغیرهیای ابیزاری بیا جمیالت

اطمینان از مناسب بودن متغیرهای ابیزاری تعریی شیده،

اخالل همبستگی نداشته باشد .در این روش با توجیه بیه

بییرآورد الگییو بییا اسییتفاده ازگشییتاورهییای تعمیییمیافتییۀ

اینکه از شرایط گشتاوری برای رسیدن بیه تخمیینهیای

( )GMMپوییا انجییام مییشییود .مبنییای اولییۀ الگییوهییای

سازگار استفاده شده است ،به فرض برونزای اکیدبودن

 GMMپویا توسط آرالنو  -بوند در سیال  7337مطیرح

ابزارها ،برای شناسایی متغیرهای ابزاری نیازی نیست .در

شد کیه روش  GMMتفاضیلی ( )DGMM7مرتبیۀ اول

مقابل ،همبستگینداشتن جملۀ خطا با متغیرهیای ابیزاری

نامیده میشود .در سال  7330آرالنیو  -بیاور و در سیال
2

ضروری است .بدین منظور برای سنجش اعتبیار ابزارهیا

 7331بلوندل  -بوند با ارائۀ تغییراتیی در روش GMM

از آزمون سارگان استفاده شده است کیه نتیجیۀ آزمیون

تفاضلی مرتبۀ اول ،روش  GMMمتعامید ( )OGMMرا

سییطح معنیییداری  5/02را نشییان میییدهییدم بنییابراین،

ارائییه دادنیید (کییه از اییین بییه بعیید  GMMتفاضییلی بییا

ردنشدن فرضیۀ صیفر ممکین اسیت شیواهدی را فیراهم

 DGMMو روش  GMMارتگنیییییال (متعامییییید) بیییییا

کند که بر مناسب بیودن ابزارهیا داللیت دارد .بیه عیالوه
فرضییییۀ صیییفر آزمیییون سیییارگان (متغیرهیییای ابیییزاری

1. Diagnosis-Guided Multi-Modality
2. Blundell & Bond
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 ،OGMMنشییان داده میییشییود) .تفییاوت اییین دو روش
براساس شییوهای اسیت کیه از تیأثیرات فیردی در الگیو

جدول ( )1نتایج تخمین الگو به روش DGMM

سطح

متغیر

ضرایب

آمارۀ t

)NPL(-1

5/02

79/23

5/555

CGR

-5/57

-2/73

5/53

EQA

وقفههای موجود به منزلۀ متغیر ابزاری استفاده مییشیودم

-5/32

-7/33

5/50

GDPgr

اما در روش  OGMMاز سطوح وقفهدار بیهمنزلیۀ متغییر

5/20

7/31

5/50

INF

-5/57

-5/97

5/01

ابزاری استفاده میی شیود .هرچنید روش آرالنیو  -بونید

OLINICgr

-5/53

-2/72

5/53

نسییبت بییه روش  OGMMشییهرت بیشییتری دارد ،روش

ROA

5/51

5/70

5/11

 OGMMنسییبت بییه روش  DGMMمزایییایی دارد کییه

SIZE

-5/53

-7/02

5/73

پژوهشگران استفاده از آن را ترجیح میدهند ] .[1نتایج

DUM

-5/57

-5/11

5/93

گنجانییده میییشییود .در شیییوۀ  DGMMاز تفاضییل و در
روش آرالنو  -باور از روش اخیتالف از تعامید اسیتفاده
میییشییود .در روش آرالنییو  -بونیید از همییۀ مجمییوع

تخمییین معادلییۀ ( )7بییهصییورت خالصییه در جییدول ()1
آورده شده است.

معنیداری

**معنادار در سطح %30

در پایان متغیر تحریم که به منزلۀ متغیر مجازی وارد

براساس نتایج جدول ( ،)1متغیر  NPLدورۀ گذشیته

الگو شده بود ازنظر آماری معنادار نیسیت .بانیکهیای

از نظر آمیاری معنیادار اسیت و تیأثیر مثبتیی دارد (وقفیۀ

داخلییی طییی  1-1سییال گذشییته بییهدلیییل بییهروزنبییودن

گذشتۀ  NPLیا نسبت تسهیالت غیرجاری در سالهیای

نتواسته اند مقررات بین المللی را  -که در حیال حاضیر

قبل بر تسهیالت غیرجاری کنونی تیأثیر دارد) .مییتیوان

در سطح دنیا در حال اجراست  -پیاده کنند و تا زمانی

گفت با ارتقای یک واحد از متغیر مسیتقل NPL ،دورۀ

کییه اییین سیسییتم هییای بییین المللییی بییانکی کییه یکییی از

گذشته به مییزان ضیریب نوشیتهشیده در جیدول (متغییر

الزامات ارتباط بیانکی اسیت پییاده نشیود ،بانیک هیای

وابسته) ارتقا پیدا میکندم یعنی اگیر ضیرایب متغیرهیای

ب زرگ حاضر به همکاری نمی شوند و این موضوع تنها

مستقل در الگو معنیدار باشد ،به ازای یک واحید تغیییر

مختص ایران نیستم بنابراین ،تا زمانی که مجموعیهای

در یکییی از متغیرهییای مسییتقل ،متغیییر وابسییته بییه انییدازۀ

از مقییررات بییین المللییی ماننیید بح ی

کفایییت سییرمایۀ

ضریب آن در الگو تغییر خواهد کرد .نرخ رشد درآمید

بانکها ،خیروو بانیکهیا از بنگیاهداری ،موضیوعات

نفتیی ارتبیاط معنییدار و منفیی بیا نسییبت  NPLدارد .از

مربوط به پیولشیویی و شیفافیت در عملکیرد اعضیای

آنجا که قدرت مالی دولت بسیار به درآمد نفت وابسیته

هیئتمدیرۀ بانکها صورت نگیرد ،زمینۀ همکیاری بیا

است ،وقتی درآمد نفتی افزایش یابید قیدرت دولیت در
حمایت از بنگاه های اقتصادی ازجمله بانکهیا افیزایش
میییابید و ازسیوی دیگیر اسیتقراض دولیت از بانیک و
تعداد تسهیالت تکلیفی بانکها کاهش پییدا مییکنید و
درمجموع فشار کمتری به صنعت بانکی وارد میشود.

بانکهای بزرگ به تعوی می افتد .از آنجا کیه مییزان
اعطای تسهیالت اعطایی خارجی بسییار انید

اسیت،

متغییییر تحیییریم ارتبیییاط معنیییاداری بیییا  NPLنیییدارد.
جیییدول ( )0بیییه اختصیییار نتیییایج حاصیییل از آزمیییون
فرضیه های آماری را نشان می دهد.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کالن اقتصادی 13 /
جدول ( )5نتایج حاصل از تخمین GMM

پذیرفتن یا نپذیرفتن

فرضیۀ پژوهش

فرضیه

نسبت تسهیالت سررسید گذشته ،معوق و مشکو الوصول به کل تسهیالت اعطایی سال قبل

پذیرش فرضیه

تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفت

پذیرش فرضیه

درآمد نفت

پذیرش فرضیه

نرخ تورم

رد فرضیه

بازده دارایی

رد فرضیه

اندازۀ بانک

رد فرضیه

رشد اعتبار

پذیرش فرضیه

نسبت سرمایه به دارایی

پذیرش فرضیه

نتایج و پیشنهادها

نیست و این یافته با مطالعۀ بونیال ( )2577مطابقیت دارد.

براساس یافته های پژوهش ،باالبودن نسبت تسهیالت

همان طور که خرماو و پاشا ( )2553بیان کردند ارتباط

سررسییید گذشییته ،معییوق و مشییکو الوصییول بییه کییل

مبهمی بین نرخ تورم و نسبت  NPLوجیود دارد .انیدازۀ

تسهیالت اعطایی سال قبل بانکها ،تأثیر مثبتی بر مییزان

بانک ها براساس یافته های پژوهش ازنظرآماری معنیادار

نسییبت  NPLسییال جییاری آنهییا دارد .نییرخ رشیید تولییید

نیست .در سیستم بانکی کشیور هییچ کیدام از بانیکهیا

ناخییالص داخلییی بییدون درنظرگییرفتن درآمیید نفییت

اعطای تسهیالت را با رتبهبندی اعتباری انجام نمیدهنید

ازنظرآماری معنادار و مثبت است .یافته های پیژوهش بیا

و تقریباً همۀ بانک ها تسهیالت اعطایی خود را براسیاس

مطالعات پیشین مطابقیت نیدارد .دلییل ایین امیر ممکین

نیوع وثیقییۀ دریییافتی اعطییا میییکننیید و اییین ارتبییاطی بییه

است بانک محوربودن اقتصاد اییران باشید و زمیانی کیه

بزرگ یا کوچکبودن بانک نداردم بنابراین ،این عامیل

وضعیت اقتصادی ایران مطلوب باشد ،سرمایه گیذاری و

رابطۀ معناداری بیا  NPLنیداردم امیا ضیریب منفیی ایین

تقاضای وام از بانکها افیزایش میییابید و بیهدنبیال آن

متغیر با مطالعیۀ بودریگیا 7و همکیاران ( )2575مطابقیت

اعطای وام بیشتر میشود .درنتیجه نسیبت  NPLافیزایش

دارد .درواقع ،ضریب منفیی نشیان مییدهید بانیکهیای

می یابد .نرخ رشد درآمد نفتی ارتباط معنیدار و منفی با

بییزرگتییر منییابع مییالی بیشییتر و تجربییۀ بییاالتری دربییارۀ

نسبت  NPLدارد .از آنجا که قدرت مالی دولیت بسییار

وام گیرندگان دارندم در حالی که بانیک هیای کوچیک

به درآمد نفیت وابسیته اسیت ،بیا افیزایش درآمید نفتیی

زیر فشار انتخاب معکوس قرار دارند .رشد اعتبار رابطیۀ

قدرت دولت در حمایت از بنگاه های اقتصادی ازجملیه

معنادار و منفی با ریسک اعتبیاری دارد و ایین نتیجیه بیا

بانکهیا افیزایش میییابید و ازسیوی دیگیر ،اسیتقراض

نتایج مطالعیات خرمیاو و پاشیا ( ،)2553کلییر (،)7332

دولییت از بانییک و تعییداد تسییهیالت تکلیفییی بانییکهییا

بودریگییا و همکییاران ( ،)2575داس 2وگییاش ()2551

کاهش پیدا می کند و درمجموع فشار کمتری به صنعت
بانکی وارد میشیود .نیرخ تیورم ازنظیر آمیاری معنیادار

1. Boudriga
2. Das
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مطابقت دارد .سرمایۀ بانک ارتباط منفی و معنیاداری بیا

ریسک مشتریان را بسنجند و ریسیک اعتبیاری خیود را

ریسک اعتباری دارد .این نتیجه بیا مطالعیات اسیرینوزا و

کاهش دهند.

پراساد )2575( 7و فرضیۀ خطر اخالقی برگر و دیانی
( )7331مطابقت دارد .برگر و دیان

2

توضیح مییدهنید

سرمایۀ ازبینرفته سیبب افیزایش ریسیک سیبد وام آنهیا
مییشییود و اییین امییر ،در آینیده سییبب افییزایش ریسییک
اعتباری میشود.
با توجه به نتیجۀ پژوهش و اینکیه مطالبیات معیوق و
سررسید گذشتۀ دوره های قبل بر ریسک اعتباری فعلیی
بانک هیا بیشیترین تیأثیر را دارد و بخیش زییادی از ایین
مطالبات بهدلییل تمدیید از حالیت غیرجیاری بیه جیاری
درمیآید ،به بانیکهیا پیشینهاد مییشیود بیرای کیاهش
ریسک اعتباری تیا حید امکیان بیرای تمدیید تسیهیالت
غیرجییاری اقییدام نکننیید .مگییر اینکییه بییا روشهییای
اعتبارسنجی ،ریسک کنونی مشتریان را دوبیاره ارزییابی
کنند .ازطرفی با توجه به تأثیرگیذاری متغیرهیای کیالن
اقتصادی بر ریسک اعتباری ،توصیه میشود بانکهیا بیا
توجه به چرخه های تجاری و وضعیت درآمیدی دولیت
از یییک سیسییتم اعتبییاردهی منعطی

و پویییا متناسییب بییا

شرایط کالن استفاده کننید و روییهای ایسیتا و ثابیت در
پیش بگیرند .ازطرفی بیه پژوهشیگران در پیژوهشهیای
بعدی توصیه میشود تأثیر ریسک بیین بیانکی (ریسیک
سیستمی بانکی) بر ریسک اعتبیاری و مییزان اسیتقراض
دولت از نظام بانکی بر ریسک بیانکی را بررسیی کننید.
بخش زیادی از ریسک اعتباری نظام بانکی بهدلیل نبیود
شرکت های معتبر اعتبارسنجی در کشور استم بنابراین،
الزم اسییت قییانونگییذار و دولییت تمهیییدات الزم بییرای
تسهیل ورود این شیرکت هیا بیه ایین حیوزه را در پییش
بگیرند تا بدین شکل ،بانک ها بتوانند به شیوههای علمی

1. Espinoza & Prasad
2. Berger & Deyoung
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