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Abstract
The banking industry is one of the most important and fundamental sectors of
the economy and the main bedrock for the growth and dynamism of the financial
system and consequently economic growth and development. One of the
problems that various countries, including Iran, are facing in the current situation
is the increase in non-performing loans of banks in relation to the total loans
granted in the banking system, which indicates an increase in credit risk, reduced
quality of assets of this system and possible financial stabilization in the future.
The ratio of non-performing loans has different effects on macroeconomic
variables due to the different functions of private and public banks. On the other
hand, one of the most important macroeconomic variables, economic growth
means a continuous increase in the level of production of society, which reflects
the level of welfare and economic power of any society. If the non-performing
loans increase, the lending power of banks wil decrease while increasing the need
for public and private reserves of banks to manage its risk. This will reduce the
possibility of financing in the economy and the country's economic growth. In
this study, using the Fully Modified Ordinary Least Squares Method (FMOLS), the
effect of the increase of non-performing loans by public and private banks on
Iran's economic growth is shown. The results of this study show that increasing
the ratio of non-performing loans of public and private banks has similarly
reduced Iran's economic growth. Also, private sector credit, employees with
university degrees and gross fixed capital formation have a positive effect on
economic growth while price index and government size have a negative effect
on it.
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Extended abstract
1. Introduction

One of the problems that various
countries, including Iran, are currently
facing is the increase in the ratio of nonperforming loans of banks, which indicates
an increase in credit risk, reduced asset
quality and probability financial instability
in the future. The accumulation of
delinquent receivables has led to the
withdrawal of a part of the banks' assets
from credit management, which on the
one hand disturbs the temporal balance of
banks' assets and liabilities and faces
liquidity risk, and on the other hand
reduces the banks' lending power. Also,
with the increase of credited loans, the
credit risk of banks increases and their
willingness to lend to projects decreases.
Therefore, financing the banking system
will be difficult and will create a banking
crisis. Moreover, the ratio of nonperforming loans, due to the different
functions of private and state-owned
banks,
has
different
effects
on
macroeconomic variables.
As one of the most important
macroeconomic
variables,
economic
growth means a continuous increase in
the level of production of country, which
reflects the level of welfare and economic
power of any society. Among the
macroeconomic goals of any society,
promoting economic growth has a high
position and a large part of the efforts of
governments is focused on planning to
produce more goods and services.
If the non-performing loans of banks
increase as the default of borrowers in the
payment of installments of loans received,
the lending power of banks will reduce on
the one hand and the need for public and
private reserves of banks to maintain
health and risk management will increase.
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Macroeconomics
Research Letter

As a result, it reduces the possibility of
financing in the economy and reduces the
economic growth of the country.
Therefore, it is necessary to study the
impact of non-performing loans bank on
the GDP growth of the country separately
from private and public banks from a
scientific point of view.

2. Research Methodology

In this study, to estimate the effect of nonperforming loans of banks on economic
growth, the Fully Modified Least Squares
method (FMOLS) has been used. To
examine the coherence and long-run
relationships of the variables, Phillips and
Hansen introduced the FMOLSmethod.
The "Engel-Granger Ordinary Least
Squares (OLS)" method, although highly
compatible, is not asymptotically biased
and does not have a normal distribution.
Furthermore, the OLS method for
estimating covariance regression, which
has a large sample size and number of
observations, has consistent and efficient
results. However, in small samples, the
OLS method estimators have an abnormal
distribution and the results are biased. In
general, it can be said that in the FMOLS
method, two corrections are applied to the
OLS method, which are: bias correction
and endogenous correction. Phillips also
showed that FMOLS estimates, like
Johansen's method, work asymptotically
when all variables are endogenous.
However, it is also useful to note that
Hansen states that single-equation
methods such as FMOLS and system
methods such as Johansen VAR are
complementary methods, not substitution
methods. In general, it can be said that by
the FMOLS method proposed by Phillips
and Hansen, an optimal estimate of the
integration vector can be made.
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This study investigates the effect of the
ratio of non-performing loans of public
and private banks on Iran's economic
growth in the form of endogenous
economic growth models, with a supplyleading approach or finance-led growth
and based on quarterly information from
2004 to 2017.

4. Conclusion

For this purpose, the standard
economic growth model of Beck et al.
(2000) and Zheng et al. (2012) is used as
follows:

To reduce the non-performing loans of
banks and, consequently, to prevent its
adverse effects on economic growth,
measures must be taken, including
establishing economic stability, improving
the
business
environment,
lifting
economic sanctions, improving the
efficiency of the legal and judicial system,
establishing
integrated
information
systems and new financial instruments,
eliminating bank interest rate, abolishing
banks' obligation to pay mandatory loans,
providing central bank independence,
effective supervision of banks, culture and
education, correct evaluation of projects,
accurate ranking of customers, quality
improvement of the loans payment
process in the pre- and post-stages of loan
payment, as well as taking decisive action
with the defaulters of the loans, caring
about the financial and credit status of the
guarantors,
increasing
the
legal
consequences of delaying the repayment
of the loans, improving the quality of
banking staff and strengthening their
incentive system.

GDP growth = α + β1 F + β2 C + e
In the above model, F is the vector of
variables that represent financial criteria
such as total private sector credit as well
as the ratio of non-performing loans, and
C is the vector of control variables that can
affect economic growth, such as price
index, human capital, gross fixed capital
formation and the size of government in
the economy.

3. Research Findings
In this study, the effect of the ratio of nonperforming loans of public and private
banks on the growth of Iran's economy
during the period 2004-2019 has been
investigated. The results of this study
show that increasing the ratio of nonperforming of public and private banks has
reduced Iran's economic growth. Also, the
credits of the private sector, employees
with university degrees and the formation
of gross fixed capital have a positive effect
on economic growth while the price index
and the size of the government have a
negative effect on it.

Therefore, considering the endogenous
and external factors affecting the ratio of
non-performing loans of banks, it is
necessary to adopt effective policies to
control and reduce the negative impact of
this variable on the level of production and
economic growth.

Funding

There is no funding support.

Authors’ Contribution

Authors contributed equally to the
conceptualization and writing of the
article. All of the authors approved the
content of the manuscript and agreed on
all aspects of the work

Asghar Abolhasani Hastiani, Bita Shaygani, Amir Jamshidnezhad. The Impact of Non-Performing Loans of Public
and Private Banks on Economic Growth in Iran

129

Volume 16. Issue 31. Spring and Summer 2021. Pages 127 to 150.

Macroeconomics
Research Letter

Conflict of Interest

Authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

We are grateful to all the scientific
consultants of this paper.

130

Asghar Abolhasani Hastiani, Bita Shaygani, Amir Jamshidnezhad. The Impact of Non-Performing Loans of Public
and Private Banks on Economic Growth in Iran

پژوهشنامه اقتصاد کالن
Macroeconomics Research Letter

دوره  .16شماره  .31بهار و تابستان  .1400صفحات  127تا .150

علمی

بررسی اثر مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی و خصوصی بر رشد
اقتصادی ایران
اصغر ابوالحسنی

 ،بیتا

هستیانی 1

شایگانی 2

 ،امیر

جمشیدنژاد*3

 1دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانAbolhasani2003@yahoo.com ،

 2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانpnu.shayegani@yahoo.com ،

 3دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانamirjam1355@gmail.com ،

10.22080/IEJM.2022.21981.1869
تاریخ دریافت:

چکیده

 10مرداد 1400

تاریخ پذیرش:

 8بهمن 1400

تاریخ انتشار:

 10بهمن 1400

صنعت بانکداری از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد و بسترساز اصلی رشد و پویایی سیستم مالی

و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است .یکی از مشکالتی که کشورهای مختلف از جمله ایران در

شرایط فعلی با آن روبهرو میباشند ،افزایش مطالبات غیرجاری بانکها نسبت به کل تسهیالت
اعطایی در شبکه بانکی است که نشاندهنده افزایش ریسک اعتباری ،کاهش کیفیت داراییهای
این شبکه و در پی آن ،بیثباتیهای مالی احتمالی در آینده است .نسبت مطالبات غیرجاری به
واسطه کارکردهای متفاوت بانکهای خصوصی و دولتی ،تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کالن

اقتصادی به جای میگذارد .از سوی دیگر یکی از مهمترین متغیرهای کالن اقتصادی ،رشد اقتصادی

به معنای افزایش مستمر سطح تولید جامعه بوده که نمایانگر سطح رفاه و توان اقتصادی هر جامعه
میباشد .چنان چه مطالبات غیرجاری بانکها افزایش یابد ،باعث کاهش قدرت وامدهی بانکها از
کلیدواژه ها:

یک طرف و لزوم افزایش ذخایر عمومی و اختصاصی بانکها جهت حفظ سالمت و مدیریت ریسک
آن خواهد شد که در نتیجه امکان تامین مالی در اقتصاد را کاهش داده و رشد اقتصادی کشور را

مطالبات غیرجاری بانکی -رشد

دچار افول مینماید .در این پژوهش تالش میگردد تا با استفاده از روش حداقل مربعات کامال
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بانکهای دولتی و خصوصی ،بر روی رشد اقتصادی ایران میتواند موثر واقع شود .نتایج این پژوهش

اقتصادی -بانک دولتی -بانک

اصالح شده ( )FMOLSنشان داده شود که به چه میزانی افزایش مطالبات غیرجاری به تفکیک

اصالح شده()FMOLS
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منفی بر رشد اقتصادی به جای گذاشتهاند.
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از سوی دیگر یکی از مهمترین متغیرهای کالن

 1مقدمه

اقتصادی ،رشد اقتصادی به معنای افزایش مستمر

صنعت بانکداری از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد

سطح تولید جامعه بوده که نمایانگر سطح رفاه و

نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است .بانک به عنوان

کالن اقتصادی هر جامعه ،ارتقای رشد اقتصادی،

اقدام به تجهیز منابع پولی نموده و از سوی دیگر از

بزرگی از تالشهای دولتها ،معطوف به برنامهریزی

اقدام مینمایند .تسهیالت اعطایی بانکها از محل

میباشد.

و بسترساز اصلی رشد و پویایی سیستم مالی و در

توان اقتصادی هر جامعه میباشد .از میان اهداف

یک موسسه واسطه مالی از طریق جذب پسانداز

جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده و بخش

طریق ارایه تسهیالت ،نسبت به تخصیص این منابع
این سپردهها تامین شده و اگر بازگشت تسهیالت
اعطایی بانکها با مشکل مواجه گردد ،کارکرد

سیستم مختل میشود (آقایی و همکار.)1395 ،

در جهت تولید هر چه بیشتر کاالها و خدمات
چنانچه مطالبات غیرجاری بانکها افزایش یابد،

باعث کاهش قدرت وامدهی بانکها از یک طرف و
لزوم افزایش ذخایر عمومی و اختصاصی بانکها

یکی از مشکالتی که کشورهای مختلف از جمله

جهت حفظ سالمت و مدیریت ریسک آن خواهد

نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به کل تسهیالت

کاهش داده و رشد اقتصادی کشور را دچار افول

نشاندهنده افزایش ریسک اعتباری ،کاهش کیفیت

بررسی اثر مطالبات غیرجاری بر رشد اقتصادی ایران

احتمالی در آینده است (محرابیان.)1395 ،

بررسی این موضوع به تفکیک نوع بانک بر حسب

ایران در شرایط فعلی با آن روبهرو میباشند ،افزایش

شد که در نتیجه امکان تامین مالی در اقتصاد را

که

مینماید .مهمترین جنبه نوآوری این مقاله ،نخست

داراییهای این شبکه و در پی آن ،بیثباتیهای مالی

میباشد که کمتر به آن پرداخته شده است و دیگری

اعطایی

در

شبکه

بانکی)NPLs(1

است

بانکها از حیث مالکیت به دو بخش خصوصی

دولتی یا غیردولتی میباشد.

و دولتی تقسیم میشوند .رفتار وامدهی بانکها و

 2مبانی نظری

مالحظات اجتماعی ،از نوع مالکیت آنها تاثیر

در این بخش ضمن بررسی مبانی و مفاهیم نظری

همچنین پیروی آنها از اهدافی چون سود بیشتر یا
میپذیرد .بانکهای خصوصی به دلیل اجتناب از
خطر عدم برگشت سرمایه ،اغلب در حوزههایی

فعالیت مینمایند یا در مناطقی استقرار مییابند که
بتوانند با جذب بیشترین سپرده ،بیشینه سودآوری
را داشته باشند در حالیکه بانکهای دولتی به دلیل

کنترل دولت و رویکردهای توسعهای و سیاسی آن

میبایست قابلیت اعطای اعتبارات در حوزههای با
سطح درآمد پایینتر را داشته باشند (ذوالقدر و
همکاران .)1398 ،در این میان نسبت مطالبات

غیرجاری به واسطه کارکردهای متفاوت بانکهای
خصوصی و دولتی ،تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای

کالن اقتصادی به جای میگذارد.

Non-Performing Loans

پژوهش ،مروری بر مهمترین کارهای مشابه داخلی و

خارجی خواهیم داشت.

 2.1مطالبات غیرجاری بانکی ()NPLs
تسهیالت پرداختی بانکها یا در سررسید تادیه شده
و یا تبدیل به مطالبات بانکی میشوند .هنگامی که

تعریفی واحد از مطالبات غیرجاری بانکی در
کشورهای مختلف وجود نداشته باشد ،براساس

گزارش «ثبات مالی جهانی» صندوق بینالمللی پول،
تعریف آن شامل چند رابطه میشود .یک بدهی،

زمانی به عنوان مطالبات غیرجاری بانکی تلقی

میشود که از زمان پرداخت سررسید اصل و فرع آن
دستکم  90روز گذشته باشد .بانک تسویه بین

1
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المللی 1وامها را در پنج گروه ،تسویهشده ،2اخطار
ویژه ،3غیراستاندارد ،4مشکوک به

وصول5

و

از وضعیت مطالبات بانکها دست یابیم ،میتوان

گروه آخر را مطالبات غیرجاری بانکی مینامد .اما در

بانکها را مورد توجه قرارداد .این شاخص نشان

 1386/10/30هیات وزیران ،مطالبات بانکی به صورت

موعد مقرر وصول نشده و تبدیل به مطالبات

سوختشده 6طبقهبندی نموده و از میان آنها3 ،

ایران به استناد تصویبنامه شماره  175051مورخ

زیر تقسیم میشوند:

الف) مطالبات جاری :به مطالباتی گفته میشود

که از سررسید آن بیش از  2ماه نگذشته باشد.

ب) مطالبات غیرجاری :به مطالباتی گفته

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداخت

میدهد که چه نسبتی از کل تسهیالت اعطا شده در
غیرجاری بانکی میشود .این شاخص براساس

استانداردها و عرف بینالمللی باید بین دو تا پنج
درصد باشد و نسبتهای باالتر از پنج درصد ریسک
باال محسوب میشود .در حالی که این نسبت در

برخی از سالها در ایران عددی دو رقمی بوده و تا 18

میشود که از سررسید آن بیش از  2ماه گذشته

درصد نیز رسیده است که این وضعیت حاکی از

 -مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیشتر

بزرگ برای نظام بانکی میباشد (محرابی .)1393 ،به

باشد که خود به  3بخش زیر تقسیم میشود:

ریسک اعتباری باال و عملکرد نادرست و هشداری

از  2ماه و کمتر از  6ماه از سررسید آنها گذشته
باشد.

 -مطالبات معوق :مطالباتی که بیشتر از  6ماه و

کمتر از  18ماه از سررسید آنها گذشته باشد.

 -مطالبات مشکوک به وصول :مطالباتی که

بیشتر از  18ماه از سررسید آنها گذشته باشد.

استناد گزارش سایت گلوبال

اکونومی7

در سال 2019

و در بین  100کشور مورد مطالعه ،متوسط نسبت
مطالبات غیرجاری بانکی  6/01درصد بوده و تنها 12

کشور از نسبت مطالبات غیرجاری باالی  10درصد

برخوردار بودهاند در حالیکه ایران در بیشتر

سالهای اخیر ،نرخهای دو رقمی این شاخص را
تجربه نموده است.

Bank for International Settlement
Pass
3
Special Mention
4
Substandard
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برای آن که بتوانیم به تحلیلی دقیقتر و روشنتر

Doubtful
Virtually Lost
7
https://www.theglobaleconomy.com/
rankings/nonperforming_loans

1

5

2

6
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منبع  :گزارش اقتصادی ساالنه بانک مرکزی ایران

با توجه به اطالعات جدول باال میبینیم که

عملیاتی ،عدم وجود نظام نظارتی روشمند بر

نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از سال

فعالیتهای موسسات مالی و بانکها ،سوء مدیریت

بیشینهی  18/3طی نموده و سپس تا سال 1397
تقریبا ً روند نزولی به خود گرفته است .این شرایط

داراییهای بانکی ،شیوه مدیریت اجرایی غیرمتمرکز،
نظام مدیریت منابع انسانی غیرمنعطف ،نقص در

در سال  1387برقرار بوده است.

رعایت ملزومات پس از اعطای وام ،ضعف مدیریتی

1383روند صعودی خویش را تا سال  1388با

در مورد بانکهای خصوصی نیز با بیشینهی 25/2

عوامل موثر بر وضعیت مطالبات غیرجاری بانکی

ایران را میتوانیم در دو گروه عوامل درون و

برونسازمانی دستهبندی نماییم .در گروه عوامل
برونسازمانی مهمترین موارد شامل بیثباتیهای
اقتصادکالن ،معضالت مربوط به تعیین دستوری نرخ

سود ،سیاستزدگی بانکها و الزام بانکها به
اعطای تسهیالت تکلیفی ،اعسار و ناتوانی بدهکار،

فضای نامناسب کسب و کار ،تحریمهای اقتصادی،
بروز عوامل قهری و طبیعی ،تخلف و نقضعهد،

مشکالت مربوط به قانون جریمه دیرکرد ،ناکارایی

قضایی و قانونی ،بخشودگیهای مکرر ،تعویق جرایم
یا استمهال به مشتریان ناتوان یا متخلف ،عدم

استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور ،عدم وجود

سیستم اطالعات یکپارچه ،تغییر و تحوالت در
قوانین و مقررات ،عدم وجود بستههای فرهنگی

مناسب ،تغییر و تحوالت سیاسی -اقتصادی ،فوت
وام گیرنده و بروز مشکالتی در انحصار وراثت

میباشد.

در گروه عوامل درونسازمانی نیز مواردی چون

عدم استقالل بانک مرکزی به جهت قانونی و

منابع مالی ،عدم تشکیل پورتفولیوی بهینه در

فرایند پژوهش و بررسی قبل از اعطای وام ،عدم
پس از اعطای وام ،عدم ارزیابی صحیح طرحها،

فقدان رتبهبندی دقیق اعتباری مشتریان ،عدم اقدام

به موقع و قاطع با نکولکنندگان ،کندی روند وصول

مطالبات ،عدم وجود مدیریت موثر بر داراییها،

ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیالت

اعطایی ،عدم دقت الزم در خصوص وضعیت مالی و

اعتباری ضامن یا ضامنها ،عدم وجود سیستم

هدفگذاری تعهدات بانک ،پایینبودن نرخ خسارت
تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار
غیررسمی ،فقدان فرهنگ اعتباری سالم و فعال،

پرداخت تسهیالت جدید به نکولکنندگان به منظور
تسویه تسهیالت غیرجاری و اشکال در نظام

انگیزشی کارکنان را برشمرد (شعبانی ،1390،آقایی،

 ،1395محرابیان ،1395 ،بهاروندی.)1395 ،

 2.2ارتباط میان رشد اقتصادی و
مطالبات غیرجاری بانکی

فقط یک سیستم مالی سالم میتواند رشد اقتصادی

را ارتقا دهد و یک سیستم مالی ضعیف توام با
مطالبات غیرجاری بانکی و سرمایه ناکافی آن را

اصغر ابوالحسنی هستیانی ،بیتا شایگانی ،امیر جمشیدنژاد .بررسی اثر مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران

134

پژوهشنامه اقتصاد کالن
Macroeconomics Research Letter

دوره  .16شماره  .31بهار و تابستان  .1400صفحات  127تا .150

تضعیف مینماید .زنگ 1در راستای یک مدلسازی
معتبر ،بدهی در اقتصاد را مقوم مصرف کل میداند

که مطلوبیت مثبت اجتماعی را بهدست میدهد در

حالیکه مطالبات غیرجاری بانکی به عنوان منبع
آلودگیهای مالی و نافی مطلوبیت اجتماعی

میباشد .همچنین زنگ دو پیامد برای مطالبات
غیرجاری بانکی بیان کرد .اول این که اگر مطالبات

غیرجاری بانکی افزایش یابد ،بهواسطه ناکارآمدی در

تخصیص منابع ،میتواند رشد اقتصادی را کاهش
دهد .دوم این که نیاز به سرمایه به دلیل رشد

مطالبات غیرجاری بانکی افزایش خواهد یافت زیرا
تحلیل سرمایه به دلیل تعویق مطالبات بانکی

موجب میشود بانکها نتوانند سرمایه گذاریهای
جدید را تامین مالی نمایند.

دوسویه مطرح میشود.

در گذشته اقتصاددانان بر اهمیت بانک به عنوان

پیشران رشد اقتصادی تاکید داشتند.

شومپیتر7

میگوید که یک سیستم بانکی ضعیف ،تحت فشار
مطالبات غیرجاری بانکی و سرمایه ناکافی و یا با

بنگاههایی که ارزش اعتباری آنها به سبب کاهش
ارزش دارایی یا نسبت دیون به سرمایه باال ،زوال

یافته است ،نمونههایی از شرایط مالی هستند که

میتوانند رشد را تضعیف کنند .درست همانطور که
یک سیستم مالی سالم باعث رشد اقتصادی

میشود .عالوه بر این توسعه مالی از طریق کارآیی

سرمایه و رشد بهرهوری میتواند بر رشد اقتصادی

موثر واقع شود .همچنین از طریق تأثیر آن بر میزان

ارتباط بین تامین مالی و رشد اقتصادی به طور

پس انداز ،انباشت سرمایه نیز میتواند از طریق

خصوص چهار نگرش فکری بنیادی به شرح زیر

جهت علیت که حدود نیم قرن در جریان میباشد،

گستردهای مورد بحث قرار گرفته شده است .در این
وجود دارد:

الف) عرضه پیشرو 2یا رشد تحت هدایت تامین

مالی3

توسعه مالی تحت تأثیر قرار گیرد .در خصوص بحث
شومپیتر به اهمیت سیستم تامین مالی در ارتقای

نوآوری ،با توجه به این که اقتصادها با سیستم مالی

نسبتا کارآمدتر ،سریعتر رشد میکنند ،اشاره دارد.

بحث دیگر مربوط به نقش بانکها در تخصیص

ب) تقاضای پیرو 4یا تامین مالی تحت هدایت

منابع کارآمد در یک اقتصاد است .یک سیستم مالی

ج) ارتباط دوسویه

را در زمانی که هزینههای معامله و اطالعات بازار

رشد5

روان میتواند تخصیص کارآمد منابع و رشد سریعتر
افزایش یافته است ،مدیریت کند.

د) مستقل
دیدگاه مستقل در ارتباط میان تامین مالی و رشد

میگوید هیچ یک بر دیگری اثری ندارد .دیدگاه
عرضه پیشرو ،توسعه تامین مالی را سبب رشد

اقتصادی میداند .در دیدگاه تقاضای پیرو رشد
اقتصادی منجر به توسعه تامین مالی میشود.

رابینسون 6این نظریه را ارایه نمود که تقاضا برای
خدمات مالی تحت تاثیر رشد بخش واقعی اقتصاد

قرار دارد .نظریهای که رشد اقتصادی و توسعه تامین
Zeng
Supply-Leading
3
Finance-Led Growth
4
Demand-Following
1

2
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مالی هر یک سبب دیگری میشود ،در دیدگاه ارتباط

مبحث «عرضه پیشرو» ،توسط مدل رشد درونزا

از طریق یک ارتباط مستقیم بلندمدت بین

واسطهگری تامین مالی و رشد باثبات اقتصادی،
پشتیبانی میشود .طرف دیگر این استدالل تحت

عنوان «تقاضای پیرو» توسط رابینسون رهبری شد
که در علیتی معکوس اعتقاد دارد در آن اقتصادهایی
که دارای پتانسیل رشد هستند ،نهادها توسعه

مییابند.

Growth-Led Finance
6
Rabinson
7
Schumpeter
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به لحاظ نظری ،رابطه رشد اقتصادی و تامین

مالی دارای  3کانال میباشد .اولین آن از طریق
تقویت پسانداز و در نتیجه وجوه وامدادنی ،عمل
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موثر واقع میشود و سومی آن به جهت افزایش
تولید نهایی اجتماعی سرمایه شکل میگیرد.

مینماید .دومی به واسطه تخصیص بهینه منابع که
موجب بهرهوری پس انداز و سرمایهگذاری میگردد،

تقویت پس انداز

رشد اقتصادی

تامین مالی

تخصیص بهینه منابع

افزایش تولید نهایی

تاثیر مطالبات غیرجاری بانکی بر اقتصاد این است

طریق محدودیت وجوه وامدادنی ،مانع از توسعه

این ترتیب مانع رشد و بهرهوری اقتصادی شده و بر

سیباندا،1

که منابع در بخشهای غیرکارآمد ،گره میخورند و به

رفتار وامدهی بخش بانکی نیز تاثیر منفی به جای

میگذارند .این نتیجه در نهایت منجر به بحران
اعتباری میشود؛ وضعیتی که موسسات مالی ،عرضه

اعتبارات را به کمتر از سطح متوسط شرایط بازار،

تامین مالی شده و پاسخگویی به تعهدات مالی

موجود را دشوار مینمایاند (موراکیانیو و

.)2016

 3پیشینه پژوهش
از

دیدگاه

تجربی،

نتیجه

مطالعات

توسط

محدود میکنند .بانکها از درگیری در یک ریسک

پژوهشگران یکسان نبوده و در یکی از چهار مکتب

سرکوب تقاضای اضافی وام ،به یک موقعیت متعادل

میگیرند .بهطور مثال دیگریگوریو و گایدوتی 2اثرات

اعتباری جدید اجتناب نموده و به طور معمول با

فکری ارتباط بین رشد مالی و اقتصادی قرار

میرسند .این اقدام دفاعی موسسات مالی ،که

بلندمدت مثبت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی در

شامل کاهش اعتبار به پروژههای حتی قابل قبول

یک نمونه بزرگ از کشورها پیدا کردند ،اما اثرات

افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی ،توانایی

علیت ،آنها نتیجه گرفتند که توسعه مالی باعث

است ،توانایی رشد کلی اقتصاد را محدود میکند.

متفاوتی را در کشورهای مختلف یافتند .در مورد

بخش مالی را برای وامدهی محدود نموده ،از این رو

مانع از توسعه تامین مالی میشود و بر رشد

اقتصادی تاثیر میگذارد .زمانی که چرخه اقتصادی از

رشد اقتصادی میشود .با این وجود ،هوندرویانیس

و همکاران 3با استفاده از روش خودرگرسیون

برداری4

در سیستم بانکی یونان و براساس دیدگاههای مبتنی

دوره رونق خویش خارج میشود ،اثر مطالبات

غیرجاری بانکی به عنوان یک عامل اقتصادی ،از
Morakianyo & Sibanda
De Gregorio & Guidotti

1
2

Hondroyiannis et al.
Variance Autoregression
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بر بازار 1و مبتنی بر بانک 2به نتایجی رسیدند که
نشاندهنده یک علیت دو طرفه در بلندمدت است.

از سوی دیگر ،اودهیامبو 3در مطالعهاش از کشور

افریقای جنوبی ،از تولید ناخالص داخلی سرانه به

عنوان شاخص رشد اقتصادی و سه شاخص توسعه

مالی استفاده کرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد

که رشد اقتصادی سبب توسعه مالی میشود که در
نتیجه موید دیدگاه تقاضای پیرو میباشد .همچنین

واکاباکا 4در مطالعهاش از کشور فیجی ،به نتایجی
دست یافت که براساس دیدگاه تقاضای پیرو بود.

دیدگاه علیت دوطرفه همچنین در مطالعه

اودهیامبو در کشور تانزانیا و آکینبواد 5در کشور

چوده و

چوده8

به بررسی ارتباط مطالبات

غیرجاری بانکی و رشد اقتصادی در سالهای 1992

تا  2009میالدی نیجریه به روش حداقل مربعات
معمولی پرداختند .نتایج نشان میدهد که تولید
ناخالص واقعی داخلی ،نرخ بهره و تورم تاثیر مثبت

و معنادار بر روی مطالبات غیرجاری بانکی دارند در

حالیکه شاخص قیمت سهام تاثیری منفی بر روی
آن دارد .همچنین یک رابطه بلندمدت بین مطالبات
غیرجاری بانکی و متغیرهای موثر بر آن وجود دارد.

موراکیانیو و سیباندا 9در قالب مدلهای رشد

درونزا ،به تحلیل پویای بلندمدت تاثیر مطالبات

غیرجاری بانکی ،نرخ تورم ،مخارج مصرفی نهایی

بوتوسوانا تایید شده است .اسپینوزا و پراساد 6در

دولتی ،اعتبارات بخش خصوصی و نرخ ثبت نام

فارس ،شامل امارات متحده عربی ،عربستان

خالل سال های  1998تا  2014با استفاده از روش

رسیدند.

پرداختند .براساس یافتههای پژوهش ،بین این

پژوهش خویش از شش کشور شورای همکاری خلیج

سعودی ،کویت ،قطر و عمان نیز به چنین یافتههایی
اینکوه 7به بررسی ارتباط متقابل تولید ناخالص

داخلی واقعی و مطالبات غیرجاری بانکی نیجریه در

سالهای  1995-2009پرداخت که براساس نتایج در
کشور نیجریه یک ارتباط مثبت و معنادار بین GDP

واقعی و مطالبات غیرجاری بانکی وجود دارد.

یافتههای این مقاله نشان میدهد که  GDPواقعی
یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر  NPLدر
نیجریه است و برای کاهش و یا به حداقل رساندن

سطح  NPLدر صنعت بانکداری نیجریه ،دولت باید

سیاستهایی نظیر بهبود زیرساختها ،متوسط نرخ
بهره و نرخ ارز را اتخاذ کند که در نتیجه یک محیط

مناسب برای بهبود وضعیت  GDPواقعی کشور

ایجاد شود.

دانشآموزان متوسطه بر رشد اقتصادی نیجریه در

خودتوضیحبرداری با وقفههای

گسترده)ARDL(10

متغیرها و رشد اقتصادی یک رابطه همحرکتی

بلندمدت وجود دارد .در بلندمدت بر روی متغیر رشد

اقتصادی ،مطالبات غیرجاری بانکی تاثیر منفی،

اعتبارات بخش خصوصی تاثیر مثبت ،نرخ ثبتنام

دانشآموزان دوره متوسطه تاثیر مثبت ،نرخ تورم
تاثیر منفی و مخارج مصرفی دولتی تاثیر مثبت به

جای میگذارند.
احمد و

همکاران11

به بررسی تاثیر مطالبات

غیرجاری بانکی بر رشد اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ
بهره پاکستان طی دوره  1998-2010با به کارگیری 3

مدل مجزا پرداختند .براساس نتایج مدل نخست ،هر
یک واحد افزایش  -0/48 ،NPLرشد اقتصادی را
کاهش میدهد که نشان میدهد مطالبات غیرجاری
بانکی بر رشد اقتصادی اثر منفی بهجای میگذارد.

در مدل دوم هر یک واحد افزایش  +0/88 ،NPLنرخ
Market-Based
Bank-Based
3
Odhiambo
4
Waqabaca
5
Akinboade
6
Espinoza & Prasad
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Inekwe
Chude & Chude
9
Morakianyo & Sibanda
10
Autoregressive Distributed Lag
11
Ahmad et al.

1

7

2

8
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مطالبات غیرجاری بانکی بر نرخ بهره میباشد .در

مدل سوم هر یک واحد افزایش  +0/30 ،NPLنرخ

تورم را افزایش میدهد که نشان از تاثیر مثبت

مطالبات غیرجاری بانکی بر نرخ تورم دارد.
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گرنجر ،یک رابطه یک سویه از سمت مطالبات
غیرجاری بر رشد اقتصادی وجود دارد.

در ایران میرزایی و همکاران ( )1395رابطه متقابل

مطالبات غیرجاری بانکها و شرایط اقتصاد کالن
ایران را با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل

اردوغدو 1تاثیر مطالبات غیرجاری بانکی بر رشد

در فاصله سالهای  1381تا  1392مورد مطالعه

 1998تا  2015به روش حداقل مربعات معمولی مورد

شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیالت و نرخ

مطالبات غیرجاری بانکی ،تولید ناخالص داخلی به

بانکها را به دنبال دارد در حالیکه انتشار پول

اقتصادی ترکیه را براساس اطالعات فصلی سالهای

مطالعه قرارداد .نتایج پژوهش نشان میدهد

قیمتهای ثابت ،مخارج بخش عمومی به قیمتهای
ثابت ،مخارج بخش خصوصی به قیمت ثابت ،حجم
اعتبارات داخلی و درآمد بهره به عنوان مهمترین

زیرمجموعههای رشد اقتصادی ،با آن رابطه معنادار

و دوسویه دارند.

مودامی 2به بررسی رابطه مطالبات غیرجاری

بانکی و رشد اقتصادی با استفاده اطالعات فصلی

کشور کنیا در خالل سالهای  1980تا  2015میالدی
به روش حداقل مربعات معمولی پرداخت .در این

پژوهش متغیر وابسته مطالبات غیرجاری بانکی و

متغیرهای مستقل شامل نرخ رشد سرانه واقعی

 ،GDPنرخ تورم ،نرخ ارز ،اعتبارات داخلی ،نرخ بهره
بانکی ،کسری بودجه دولت و پسانداز ملی

میباشند .براساس یافتههای پژوهش هر یک درصد
افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش 0/2238
درصدی مطالبات غیرجاری بانکی میشود.

آپان 3به بررسی ارتباط میان مطالبات غیرجاری

بانکی ،رشد اقتصادی و اندازه دارایی بانکی در فاصله

سالهای  2005تا  2018در کشور ترکیه پرداخت .در
این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات

معمولی نشان داده شد که به ازای هر یک واحد رشد

اقتصادی 1/91 ،درصد مطالبات غیرجاری بانکی
کاهش مییابد .همچنین براساس آزمون علیت

قراردادند .نتایج پژوهش نشان میدهد که یک
رشد تسهیالت ،کاهش نسبت مطالبات غیرجاری

بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه
پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانکها

میشود؛ ضمن آن که اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی
بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت

بانکها ،از نظر آماری معنادار نیست .همچنین اثر

بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانکها بر

متغیرهای اقتصاد کالن به این شکل بوده است که
در نتیجه شوک مثبت به این نسبت (وخامت

کیفیت پورتفوی وام بانکها) رکود اقتصادی تشدید

شده ،پایه پولی به طور معناداری افزایش یافته و
نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانکها کاهش معناداری
یافته است در حالی که اثر معناداری بر نرخ سود

حقیقی تسهیالت مشاهده نمیشود.

بهاروندی و همکاران ( )1395به بررسی رابطه

معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون
ربا در ایران پرداختند .این امر با روش تحقیق

«نظریه برخاسته از دادهها » انجام پذیرفت و با

دسته بندی اقتضای این نظریه و با استفاده از مدل
پارادایمی به دست آمده ،همه عوامل دخیل را که

جنبه برونسازمانی و درونسازمانی دارند را مورد
اشاره قرارداد .بر این اساس مهمترین عوامل موثر بر
ایجاد مطالبات غیرجاری ،عدم رعایت استانداردهای

ارزیابی طرحهای اقتصادی توسط بانکها ،عدم
اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی

گیرنده تسهیالت ،عدم تشخیص مصادیق خاص
Erdogdu
Muthami

1

Apan

3

2
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ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیالت کالن،

خرجکرد تسهیالت در غیر از محل مورد تقاضا توسط
مشتریان و  ...بوده است.

محمدی و همکاران ( )1395به بررسی تاثیر

توضیح داده میشود.

کردمنجیری و همکاران ( )1399موضوع شناسایی

عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکها با استفاده

تالطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام

از شبکه های عصبی و الگوریتم ماشین بردار

بانک منتخب کشور پرداختند .از این رو ابتدا

مطالعه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش

متغیرهای کالن و خاص بانکی تفکیک شدند .سپس

اعطای تسهیالت است .بدین منظور برای انتخاب

بانکی ایران در محدوده زمانی  1384-92برای 18

متغیرهای تاثیرگذار بر تسهیالت غیرجاری به دو گروه
با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای
خاص بانکی و کالن اقتصادی از پایا بودن متغیرهای

پشتیبان را مورد مطالعه قراردادهاند .هدف این

مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسبتر در
متغیرهای موثر ،از الگوریتمهای تجزیه و تحلیل

مولفههای همبستگی و السو و برای کالسبندی

پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل

نمونهها ،از شبکههای عصبی و ماشین بردار

ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی

نمونهای از  660مشتری حقوقی بانک سپه برای

اقتصادسنجی با فن دادههای تابلویی به روش اثرات
و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار

غیررسمی و رسمی و تالطمات نرخ ارز تاثیر مثبت بر

متغیر وابسته داشتهاند .همچنین بررسی تاثیر
متغیرهای خاص بانکی نیز نشان دادهاند متغیرهای
نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت

سهم از تسهیالت که نشان دهنده اندازه

پشتیبان استفاده شده است .در این پژوهش،

سالهای  1385-1396انتخاب و بر متغیرهای

خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیالتی این

مشتریان در کنار متغیرهای مالی ،غیرمالی،

حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است .نتایج نشان
داد الگوریتم السو با تمرکز بر متغیرهای مالی،

اقتصادی و حسابرسی ،عملکرد بهتری نسبت به

بانکهاست ،هر دو تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد

الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفههای همسایگی

دستآمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ

تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند.

مطالبات غیرجاری داشتهاند ،اما ضریب به
آماری معنادار نبوده است.

محسنی و همکاران ( )1396به بررسی تاثیر

نوسانات متغیرهای کالن منتخب بر مطالبات

غیرجاری بانکی با استفاده از روش خودرگرسیونی

( )VARبرای اقتصاد ایران طی سالهای  1357تا

 1394پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که در
بلندمدت تقریبا ً  1/71درصد از تغییرات نسبت
مطالبات غیرجاری به تسهیالت پرداختی بانکها
توسط مقادیر گذشته خود این متغیر 5/3 ،درصد
توسط شاخص نوسانات تورمی 15/3 ،درصد توسط

نوسانات درآمدهای نفتی 1/8 ،درصد توسط شاخص
نوسانات تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ،تقریبا ً 1/7
درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت
Fully Modified Ordinary Least Square
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و تقریبا ً  2/1درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری

داشته و براساس این الگوریتم 10 ،متغیر کلیدی

 4روش شناسی پژوهش
در این مطالعه برای برآورد اثر مطالبات غیرجاری

بانکی بر رشد اقتصادی ،از روش حداقل مربعات

کامال اصالح شده )FMOLS( 1استفاده شده است.
در بیشتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه برای

تخمین اثر اینگونه متغیرها ،به ویژه در مطالعات

داخلی ،از الگوی خودتوضیحبرداری با وقفه

گسترده( )ARDLاستفاده شده است ،اما استفاده از
این الگو محدودیتهایی را به دنبال دارد.

محمدی( ،)1390در مقالهای با عنوان «خطای متداول
در کاربرد مدلهای سریهای زمانی :کاربرد نادرست

مدل  »ARDLبا بیان عدم توجه محققان به برخی

1
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محدودیتهای این روش مانند همزمانی و برونزایی

نامجانبی نااریب و دارای ترکیبهای مجانب کامال

از دیگر روشهای متداول اقتصادسنجی را مطرح

یکطرفه

متغیرها و اشکاالت حاصل از آن در برآورد ،استفاده
کرده است .از این رو ،در این مطالعه از روش حداقل

مربعات کامال اصالح شده ،استفاده شده است.

فیلیپس و هانسن ،1برای بررسی همانباشتگی و

روابط بلندمدت متغیرها ،روش حداقل مربعات کامال

کاراست .برآوردگر  FMOLSاز برآوردهای اولیه

ماتریسهای

بلندمدت

متقارن

و

باقیماندهها استفاده میکند .حال فضای  +1nبعدی
فرآیند برداری سری زمانی ( )x.yو معادله همجمعی

فوق را در نظر میگیریم و 𝑡 u1را باقیمانده بهدست
آمده از معادله فوق در نظر میگیریم.

اصالح شده را معرفی کردند .روش «حداقل مربعات

معمولی انگل گرنجر »2اگر چه فوق سازگار است ،اما
به طور مجانبی بدون تورش و دارای توزیع نرمال

نیست .همچنین روش  OLSبرای برآورد رگرسیون

همانباشتهای که دارای حجم نمونه و تعداد
مشاهدات زیاد است ،نتایج سازگار و کارایی را به
همراه دارد ،اما در نمونههای کوچک ،برآوردگرهای

𝑡)1( y𝑡 = 𝑋́𝑡 𝛽 + 𝐷́1𝑡 𝛾1 + u1
که ) 𝑡 D𝑡 = (𝐷́1𝑡 , 𝐷́2رگرسورهای روند معین،

قطعی و  nمتغیرهای توضیحی تصادفی است که
توسط یک دستگاه معادله به شکل زیر بیان

میشود:

𝑡)2( X 𝑡 = Γ́21 𝐷1𝑡 + Γ́22 𝐷2𝑡 + 𝜖2

روش  OLSدارای توزیع غیرنرمال بوده و نتایج توام

با تورش است .به طور کلی میتوان بیان کرد که در

روش حداقل مربعات کامال اصالح شده دو تصحیح

روی روش  OLSاعمال میکند که عبارتند از :تصحیح

تورش و تصحیح درونزایی .همچنین فیلیپس نشان
داد که برآوردهای  FMOLSمانند روش

یوهانسن3

در شرایطی که همه متغیرها درونزا هستند ،به طور

)3( ∆ϵ2t = u2t
همچنین 𝑡 u2نیز ممکن است به صورت

غیرمستقیم

مانند

𝑡∆𝜖2𝑡 = u2

از

طریق

رگرسیونهای در سطح(بدون تفاضلگیری) به وجود
بیاید.

مجانبی کاراست .البته بیان این نکته نیز مفید است
که هانسن بیان میکند روشهای تک معادله

همانباشتگی مانند  FMOLSو روش سیستمی مانند
 VARیوهانسن به عنوان روشهای مکمل یکدیگر

محسوب میشوند ،نه به عنوان روشهای جانشینی.

𝑡)4( X 𝑡 = Γ́21́ 𝐷1𝑡 + Γ́22́ 𝐷2𝑡 + 𝜖̂2
یا به صورت مستقیم از طریق رگرسیونهای

تفاضلی بهدست آید.

در مجموع میتوان گفت بهوسیله روش FMOLS

که توسط فیلیپس و هانسن مطرح شد ،میتوان یک

برآورد بهینه از بردار همانباشتگی را داشت (دهمرده

𝑡)5( ΔX 𝑡 = Γ́21́ Δ𝐷1𝑡 + Γ́22́ Δ𝐷2𝑡 + 𝑢̂2

و همکاران.)1389 ،

در واقع فیلیپس و هانسن برآوردگری را پیشنهاد

کردند که با استفاده از تصحیح شبهپارامتریک،

مشکالت به وجود آمده از همبستگی بلندمدت بین

معادله همانباشتگی و تغییرات متغیرهای تصادفی را

اگر  ωو  Ωرا ماتریس کوواریانس بلندمدت
محاسبه شده از طریق باقیماندهها ́) ́ût = (û1t , û2t
بنامیم ،سپس میتوانیم واریانسهای تعدیلشده

زیر را تعریف نماییم:

برطرف میکند .برآوردگر پیشنهادی آنها ،به طور
Philips & Hansen
Engle-Granger Ordinary Least Square

1

Johansen

3

2
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)9( GDP growth = α + β 1 F + β 2 C +

̂ −1
𝜔 )6( y𝑡+ = 𝑦𝑡 −
̂12 Ω
̂2
𝑢 22

جمله تصحیح اریب تخمین زده شده نیز به

صورت باال خواهد بود.

در آن  Fبرداری از متغیرهایی است که

نشاندهنده معیارهای مالی نظیر کل اعتبارات بخش

خصوصی و همچنین نسبت مطالبات غیرجاری
بانکی به کل تسهیالت ( )NPLsاست و  Cبرداری از

+
̂ −1
̂
)7( λ̂12
= λ̂12 − ω
̂ 12 Ω
22 Λ 22

متغیرهای کنترلی که میتواند بر رشد اقتصادی موثر

باشد نظیر شاخص قیمت ،سرمایه انسانی ،تشکیل

و در نهایت برآوردگر  FMOLSنیز به صورتی به
دست میآید که در آن Zt = (X́ t , D́t )́ ،است.

است.

با توجه به موضوع پژوهش ،از  2مدل تجربی زیر

برای سنجش تاثیر نسبت مطالبات غیرجاری ،به

̂
𝜃̂ = (𝛾̂𝛽 ) = (∑𝑇𝑡−1 𝑍𝑡 𝑧́𝑡 )−1 (∑𝑇𝑡−1 𝑍𝑡 𝑦𝑡+ −

تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی ،بر رشد

t

́̂+

سرمایه ثابت ناخالص و اندازه دولت در اقتصاد

)) 𝑇 (𝜆022

اقتصادی ایران استفاده

میشود3:

()8
مدل یکم مربوط به بانکهای دولتی :

(محمدی و همکاران.)1392 ،

 5یافته های پژوهش

ŷ = a + b1 cr + b2 NPLG + b3 P + b4 gov +
b5 L + 𝑏6 𝑘 + b7 𝐷𝑈𝑀 + e

هدف این پژوهش بررسی تاثیر اندازه نسبت

مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی و خصوصی بر
رشد اقتصادی ایران در قالب مدلهای رشد اقتصادی
درونزا ،با رویکرد عرضه پیشرو یا رشد تحت هدایت
تامین مالی و براساس اطالعات فصلی طی سالهای

 1383تا  1398میباشد.

به این منظور از مدل رشد اقتصادی استاندارد بک و

()10

مدل دوم مربوط به بانکهای خصوصی :
ŷ = a + b1 cr + b2 NPLP + b3 P + b4 gov + b5 L
+ 𝑏6 𝑘 + b7 𝐷𝑈𝑀 + e
()11

همکاران 1و ژنگ و همکاران 2به صورت زیر استفاده

میگردد:

Beck et al.
Zhang et al.
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جدول  2متغیرهای مدل های پژوهش

̂y

تولید ناخالص داخلی واقعی GDP

cr

نسبت اعتبارات بخش خصوصی به GDP

𝐺NPL

نسبت مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی به کل تسهیالت

𝑃NPL

نسبت مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی به کل تسهیالت

𝑃

شاخص قیمت مصرف کننده

L

نسبت شاغلین دارای مدرک دانشگاهی به کل جمعیت فعال ،شاخص سرمایه انسانی

gov

نسبت مخارج دولتی به  ، GDPشاخص اندازه دولت در اقتصاد

K

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

dum

متغیر مجازی تشدید تحریم های نفتی طی سالهای  1390تا 1392

معادالت باال با استفاده از روش حداقل مربعات

به منظور اجتناب از ایجاد رگرسیونهای کاذب در

خالل سالهای  1383تا  1398مورد برازش قرار

متغیرها اطمینان حاصل شود .به این منظور از

کامال اصالح شده( )FMOLSبرای اقتصاد ایران در
خواهند گرفت .اطالعات متغیر شاخص قیمت

مصرفکننده و نسبت شاغلین دارای مدرک
دانشگاهی به کل جمعیت فعال از سالنامههای

تخمین مدل ،ابتدا میبایست از ایستایی یا مانایی
آزمون ریشه واحد دیکی-فولر

گسترشیافته1

استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

آماری مرکز آمار ایران و دیگر متغیرها ،از آمار بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است.

Augmented Dickey Fuller

1
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جدول  3آزمون ريشه واحد ديکي  -فولر گسترش يافته
نتیجه

مقدار بحرانی

مقدار آماره ADF

نام سري

)I(1

-4.19

-2.77

)LOG(GDP

)I(0

-4.19

-9.40

))D(LOG(GDP

)I(1

-4.19

0.22

)LOG(P

)I(0

-4.19

-6.79

))D(LOG(P

)I(1

-4.19

-3.07

)LOG(CR

)I(0

-4.19

-7.99

))D(LOG(CR

)I(1

-4.19

-0.21

)LOG(NPLG

)I(0

-4.19

-9.65

)D(NPLG

)I(1

-4.19

-3.83

)LOG(NPLP

)I(0

-4.19

-10.49

)D(NPLP

)I(0

-4.19

-7.40

)LOG(GOV

)I(1

-4.19

-1.40

)LOG(L

)I(0

-4.19

-9.97

)D(LOG(L

)I(1

-4.19

-2.45

)LOG(K

)I(0

-4.19

-12.85

))D(LOG(K

منبع:یافته های پژوهش

سپس با استفاده از روش حداقل مربعات کامال

با توجه به نتایج ،تمامی متغیرها به غیر از مخارج

دولت مانا از درجه یک بوده و با یک بار تفاضلگیری

مانا میشوند.

اصالح شده ،مدل یکم مربوط به بانکهای دولتی را
برازش نموده که نتایج آن در جدول ذیل مشاهده

میشود:

جدول  4نتایج برآورد مدل یکم ،مربوط به بانک های دولتی

سطح خطا

t-Statistic

Std. Error

ضرایب

متغیرها

0.0000

-4.624588

2131.239

-9856.102

NPLG

0.0028

-3.130379

411.8556

-1289.264

P

0.0039

3.013498

5979.128

18018.09

L

0.0266

-2.279176

439468.2

-1001625.

G

0.0000

7.912826

31988.58

253120.0

CR

0.0003

3.898323

0.157532

0.614109

K

0.0000

7.585481

106570.4

808387.7

C

0.0000

-8.650722

7498.693

-64869.10

DUPPP

0.93

R-squared

منبع:یافته های پژوهش
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شد که نتایج این آزمون حاکی از آن است که متغیرها

نتایج این برآورد زمانی قابل اتکا میباشد که متغیرها

همانباشتهاند.

همانباشته باشند .بدین منظور ،آزمون هانسن انجام

جدول  5نتایج آزمون هانسن مدل یکم ،مربوط به بانک های دولتی
***

Stochastic

Deterministic

Excluded

Lc statistic

)Trends (m

)Trends (k

)Trends (p2

*Prob.

0.500949

6

0

0

> 0.2

منبع:یافته های پژوهش

براساس نتایج برآورد مدل یکم ،نسبت مطالبات

اندازه دولت در اقتصاد که با شاخص نسبت

غیرجاری بانکهای دولتی ،اثری منفی و معنادار بر

مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی اندازهگیری

غیرجاری بانکی از طریق تقویت منابع بانکها و در

ایران دارد .افزایش هزینههای مصرفی دولت که

و در نتیجه ارتقای بهرهوری منابع بانکی و همچنین

نظام اداری کشور تشکیل میدهد ،موجب کاهش

رشد اقتصادی ایران دارد .کاهش نسبت مطالبات

نتیجه ارتقای وجوه وامدادنی ،تخصیص بهینه منابع
به جهت افزایش تولید نهایی اجتماعی سرمایه،

موجب افزایش رشد اقتصادی میگردد .این نتایج

منطبق با مدلهای رشد درونزا و براساس رویکرد
عرضه پیشرو یا رشد اقتصادی تحت هدایت تامین

مالی از طریق یک ارتباط مستقیم بلندمدت بین

توسعهی تامین مالی و رشد باثبات اقتصادی

میباشد.

اعتبارات بخش خصوصی اثری مثبت و معنادار

بر رشد اقتصادی ایران دارد .این متغیر در جهتی

مخالف با مطالبات غیرجاری بانکی ،با افزایش کمی

و بهبود بهرهوری منابع بانکی ،رشد اقتصادی بیشتر
را به ارمغان میآورد.

شاخص قیمت اثر منفی و معنادار بر رشد

اقتصادی ایران دارد .افزایش مستمر سطح عمومی

قیمتها میتواند از طریق هدایت منابع بانکی به

شده است ،اثری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی
بخش اعظم آن را هزینههای حقوق کارکنان و اداره

نسبت منابع سرمایهای دولت شده و منجر به

تحلیل رشد اقتصادی میگردد.

شاغلین دارای مدرک دانشگاهی اثر مثبت و

معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارد .این متغیر به

عنوان نماد سرمایهانسانی ،با تاثیر مثبت در مدل،

نقش خود را در تغییرات رشد اقتصادی نشان داده

است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز اثر مثبت و

معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارد .تغییرات مخارج

سرمایهگذاری به عنوان موتور مولد رشد ،به صورت

همسو موجب ایجاد تغییر در رشد اقتصادی

میگردد.

برآورد مدل دوم ،مربوط به بانکهای خصوصی

در جدول زیر ارایه شده است:

بخشهای غیرمولد یا کوتاهمدت ،به کاهش رشد

اقتصادی بینجامد.
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جدول  6نتایج برآورد مدل دوم ،مربوط به بانک های خصوصی
سطح خطا

t-Statistic

Std. Error

ضرایب

متغیرها

0.0000

-4.484166

1297.959

-5820.262

NPLP

0.0019

-3.269481

438.9815

-1435.242

P

0.0005

3.678206

6424.045

23628.96

L

0.0275

-2.264680

468460.1

-1060912.

G

0.0000

7.187142

34674.61

249211.4

CR

0.0003

3.856487

0.172624

0.665723

K

0.0000

5.709413

117157.8

668902.5

C

0.0000

-6.889901

8263.985

-56938.04

DUP

0.92

R-squared

منبع:یافته های پژوهش

همچنین آزمون هانسن نشان میدهد که متغیرها
همانباشتهاند.

جدول  7نتایج آزمون هانسن مدل دوم ،مربوط به بانک های خصوصی
***

Stochastic

Deterministic

Excluded

Lc statistic

)Trends (m

)Trends (k

)Trends (p2

*Prob.

0.521845

6

0

0

> 0.2

منبع:یافته های پژوهش

براساس نتایج برآورد مدل دوم ،نسبت مطالبات

دارایی و به دنبال آن بیثباتیهای احتمالی مالی،

اندازه دولت ،اثر منفی و معنادار و اعتبارات بخش

نتیجه با کاهش توان وامدهی بانکها ،سرمایهگذاری

غیرجاری بانکهای خصوصی ،شاخص قیمت و
خصوصی ،شاغلین دارای مدرک دانشگاهی و تشکیل

سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت و معنادار بر رشد

اقتصادی ایران دارند .به این ترتیب افزایش نسبت

مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی نیز به مانند
بانکهای دولتی ،موجب کاهش رشد اقتصادی ایران
شده و از این حیث ،تاثیری مشابه بر اقتصاد ایران

از خود به جای میگذارد.

موجب تنزل قدرت اعتباردهی بانکها میشود .در
و تشکیل سرمایه در اقتصاد محدود شده و در پی

آن ،کاهش سطح تولید و رشد اقتصادی شکل

میگیرد.

در این میان نسبت مطالبات غیرجاری به واسطه

کارکردهای متفاوت بانکهای خصوصی و دولتی،

میتواند تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کالن
اقتصادی داشته باشد .این دو شکل بانکداری در
مواردی چون ساختار منابع و مصارف ،هزینه جذب

 6نتیجه گیری

سپرده ،نسبت تسهیالت به سپرده ،حجم مطالبات

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری در بانکها به

متفاوت از هم میباشند.

واسطه افزایش ریسک اعتباری ،کاهش کیفیت
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بانکها و به تبع آن ،جلوگیری از اثرات نامطلوب آن

غیرجاری بانکهای دولتی و خصوصی بر رشد اقتصاد

بر رشد اقتصادی ،میتوان اقداماتی چون ایجاد ثبات

نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش نسبت

اقتصادی ،ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و قضایی،

ایران طی دوره  1383-1398پرداخته شده است.
مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی و خصوصی ،به
صورت مشابه ،موجب کاهش رشد اقتصادی ایران

شده است .همچنین اعتبارات بخش خصوصی،
شاغلین دارای مدرک دانشگاهی و تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص تاثیر مثبت و شاخص قیمت و اندازه
دولت ،اثر منفی بر رشد اقتصادی به جای

گذاشتهاند.

بر این اساس ضروری مینماید با توجه به عوامل

درونزا و برونزای موثر بر تعیین نسبت مطالبات
غیرجاری بانکی ،نسبت به اتخاذ سیاستهای موثر
در کنترل و کاهش سطح این متغیر ،اقدام شود تا از

این طریق ،تاثیر منفی آن بر سطح تولید و رشد

اقتصاد مهار شود .برای کاهش مطالبات غیرجاری

اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار ،رفع تحریمهای

استقرار سامانههای اطالعات بههمپیوسته ،استفاده
از ابزارهای نوین مالی ،حذف نرخ دستوری سود

بانکی ،لغو الزام بانکها به پرداخت تسهیالت

تکلیفی ،استقالل بانک مرکزی ،نظارت موثر بر
بانکها ،فرهنگسازی و آموزش ،ارزیابی صحیح

طرحها ،رتبه بندی دقیق مشتریان ،ارتقای کیفی
فرایند پرداخت تسهیالت در مراحل پیش و پس از

پرداخت وام ،اقدام قاطع با نکولکنندگان تسهیالت،
دقت الزم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری

ضامن یا ضامنها ،افزایش تبعات حقوقی و قانونی

تاخیر در بازپرداخت تسهیالت ،ارتقای کیفی کارکنان
نظام بانکی و تقویت نظام انگیزشی آنها را اتخاد

نمود.
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