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Abstract:
The present study was conducted to examine the effect of banking stability on
banking system efficiency in Iran's economy by using the Markov switching
econometric model during 1984 - 2019. Results indicated a decline in foreign
exchange earnings resulting from negative oil shocks to Iran's economy, which led
to lower banking system efficiency of the Iranian economy due to exchange rate
volatility and higher credit risk. Finally, some issues have led to the revenue
instability of Iranian banks. The issues are as follows: high risk of banking activity
(credit risk) and its impact on other financial and monetary sectors, high cost and
complexity of the lending process, high cost of loans and low funding sources, bad
debts, and failure to achieve goals of facilities, disrupted monetary and banking
systems, low banking system efficiency, lack of optimal allocation of financial
sources to essential sectors, violation of depositors' rights, mistrust of economic
agents in monetary and banking system, no trust in future, violation of banks' rights
by influential persons, and prevention of financial resources entering to production
sector of the economy. Instability problems will be solved if the issues mentioned
above are solved.
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چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران
با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ ،طی سالهای  3131تا 3131
میپردازد .نتایج نشان میدهد که با وقوع شوکهای منفی نفتی ،درآمدهای ارزی اقتصاد ایران
کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم ،کارایی سیستم بانکی
اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر باال بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک
اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی ،افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند
دریافت تسهیال ت ،تمیی این هزینه به سایر تسهیالت و کاهش توان تأمین اعتبار ،انمراف و عدم
تمقق اهداف تسهیالت ،اختالل در سیستم پولی و بانکی کشور ،کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم
تخصیص بهینهی منابع مالی به بخشهای مورد نیاز ،نقض حقوق سپردهگذاران ،بدبینی کارگزاران
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اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده ،تضییع حقوق بانکها توسط
اشخاص ذینفوذ و میانعت از ورود این منابع به عرصههای تولیدی اقتصاد منجر به بیثباتی درآمد
بانکها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکالت برطرف شود دیگر
دلیلی برای بیثباتی بانکها وجود ندارد.
واژههای كلیدی :ثبات مالی ،نوسانات نرخ ارز ،کارایی سیستم بانکی ،مدل تغییر رژیم مارکوف
سوئیچینگ.
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مقدمه
در دنیای معاصر ،بانکها ،نقش قابل مالحظهای را در رشد و توسعه نظامهای
اقتصادی و ثبات بانکی بر عهده دارند چرا که امروزه رشد اقتصادی ،افزایش رفاه و
بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایهگذاریهایی که در حقیقت از
طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای میلیونها نفر که به دالیل مختلف ،قدرت
و یا امکان سرمایهگذاری ندارند ،از طریق بازار سرمایه و سیستم بانکی بستگی پیدا
میکن د .با این حال بخش بانکداری ویژگی خاصی دارد که آن را از سایر صنایع
متمایز میسازد .این ویژگی که از طبیعت واسطهگری بانکها ناشی میشود این
است که هرگونه بیثباتی در شبکه بانکی به صورت بالقوه میتواند منجر به بیثباتی
مالی و بحران اقتصادی شود و هزینههای اجتماعی بزرگی را به جامعه تحمیل کند.
نتایج بسیاری از مطالعات نشان میدهد که تأثیر ثبات مالی بر میزان کارایی بانکها
در بین تمام کشورها یکسان نخواهد بود بلکه به سطح توسعه مالی کشورها بستگی
دارد .در کشورهای با سطح توسعه مالی پایین این اثر نامشخص خواهد بود .در برخی
از مطالعات این اثر مثبت در برخی دیگر صفر و حتی منفی نیز گزارش شده است .در
کشورهای با سطح توسعه مالی باال ،توسعه مالی بر میزان کارایی بانکها حتما تأثیر
مثبت خواهد داشت .دلیل آن را هاگس )9111( 1این طور بیان میکند که در بازارهای
مالی بزرگتر فرصتهای بیشتری برای مدیریت ریسک ایجاد میشود لذا بازارهای
1 Hags
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مالی بزرگتر کاراتر هستند .همچنین ساندراراجان و بالینو )9119( 1بر اساس تجربه
کشورهای مختلف نشان دادهاند که توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد
بود که مقامات اجرایی ،مهارت کافی را برای مدیریت این توسعه داشته باشند .قسمت
عمده این مهارت نیز در فرآیند یادگیری در هنگام عمل ایجاد میشود یعنی با مجریان
کارآمد ،بخش مالی میتواند تا اندازهای نیز توسعه یابد قبل از آن که قوانین آن پیچیده
شده باشند و سبب افزایش کارایی بانکها شود.
تجربههای اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات میرساند
که ثبات اقتصادی کشورها مدیون ثبات مالی آنهاست .بحرانهای مالی ،وجود
شوکهای نفتی و ارزی چند سال اخیر در اکثر کشورهای غربی و همچنین کشورهای
آسیای شرقی و در حال توسعه گواهی بر این مدعاست.اهمیت یک سیستم مالی
مناسب و کارآمد هم بر سیاستمداران و هم بر اندیشمندان حوزه مالی پوشیده نیست.
یک سیستم مالی کارآمد به کاهش مشکل اطالعات نامتقارن از طریق تولید اطالعات
و نظارت بر سرمایهگذاریها ،توزیع ریسک ،تجهیز و تخصیص منابع سرمایهای و
تسهیل مبادالت کمک میکند و از این طریق میتواند بر رشد اقتصادی بیفزاید

( & et

.)Levine al, 2014
در مقابل ،یک سیستم مالی ناکارآمد عالوه بر آنکه نمیتواند وظایف فوق را به درستی
انجام دهد با ورود یک بحران مالی ،تبعات بسیار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی بر جای
خواهد گذاشت؛ لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام
اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و اندیشمندان واقع شده

است.

بانکهای مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری از جمله صندوق بینالمللی پول ،بانک
جهانی و بانک تسویه بینالملل گزارشهای زیادی در زمینه ثبات مالی منتشر کردهاند.
صندوق بینالمللی پول هزینههای بحران مالی اخیر جهان را در حدود  99/1تریلیون
دالر برآورد کرده است .هرچند ثبات مالی بهخودیخود یک موضوع اقتصادی
1 Sandrarajan &Balino
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محسوب میشود اما در صورت وقوع یک بحران مالی هزینههای اجتماعی و سیاسی
آن میتواند به مراتب از هزینههای اقتصادی آن بیشتر باشد (پوستینچی و
پازن.)9911،
در این میان ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی -مالی نیاز به
توجه ویژه دارد .بیثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فنآوری اطالعات
و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانکها ،ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به
گونهای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک عملیاتی و جلب
توجه محققان به این حیطه شده است .بهگونهای که ریسکهای عملیاتی ممکن است
منجر به ریسکهای اعتباری و بازار شوند .به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در
معامله تجاری مانند عدم انجام جابهجایی ،ممکن است ریسک بازار یا ریسک
اعتباری ایجاد کند زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است لذا مدیریت
این ریسک نیاز مبرم همه مؤسسات مالی اعم از بانکها ،مؤسسات اعتباری ،بیمهها
و ...میباشد.
انجام دادن شایسته هر یک از وظایف مدیریت ریسک نیاز به ابزارهای قوی و علمی
دارد .مدیریت ریسک اعتباری ،قطعا الزمهی ادامهی حیات بانکها است .با توجه به
وابستگی شدید اقتصاد کشور به سیستم بانکی ،اهمیت ثبات مالی در سیستم بانکی
از اهمیت دو چندان برخوردار است و بررسی عوامل مخل این ثبات حائز اهمیت
است و این پژوهش قصد دارد به بررسی ساز و کار ثبات مالی در صنعت بانکداری
بر میزان کارایی سیستم بانکی و طراحی مدل تغییر رژیم مارکوف که میتواند اثرات
ثبات مالی در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی را برای دوران رکود
و رونق نشان دهد ،میپردازد که به تفصیل مورد بررسی واقع میشود.
 .0مبانی نظری
مطابق با تئوریهای مالی و پولی ،نقش اصلی بانکها در اقتصاد برای خلق نقدینگی
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و ارائه تسهیالت به وسیله سپردههای نقد و ارائه آنها به صورت وام میباشد.
بانکها ارائه تسهیالت به خانوارها را از طریق سپردههای خود انجام میدهند.
بانکها در حقیقت استخر نقدینگی هستند؛ بنابراین از طریق تغییر سررسید اقالم
ترازنامه خود ایجاد نقدینگی میکنند .سپردهگذاران سپردههای خود را در اختیار
بانک قرار داده و تسهیالت گیرندگان در بلندمدت از طریق وام پول دریافت میکنند.
عالوه بر آن بانکها به وسیله اقالم ترازنامه و تغییر شکل دادن میان این اقالم از
داراییهای با نقدینگی کم به بدهیهای نقد ،ایجاد نقدینگی میکنند (نیلی و
همکاران.)9911 ،
در ادامه به بررسی دیدگاهها در خصوص ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی
سیستم بانکی پرداخته میشود:
دیدگاه رقابت – ثبات بانکی یا تمرکز -شکنندگی با پارادایم انتقال ریسک

دیدگاه سنتی رقابت  -شکنندگی توسط شاخه جدیدی از ادبیـات موضـوع بـه
چـالش کشـیده شـد .در دیـدگاه جدیـد مطـرح مـیشـود کـه رقابـت بیشـتر
میتواند بـر پرداخت تسهیالت بیفزاید؛ به عبارت دیگر بیثباتی مالی در صورت
کـاهش درجـه رقابـت ،افـزایش خواهـد یافـت .البتـه ایـن دیدگاه در سالهای
اخیر مطرح شده و مطالعاتی که به آن پرداختهاند از نظر تعداد نسبت به دیدگاه قبل
محدودترند .در این دیدگاه نیز چندین کانال معرفی شده است که رقابت و ارائه
تسهیالت بانکی از طریق آنها بـر تولید و اشتغال میافزاید .فرضیه غالب در این
دیدگاه پارادایم انتقال ریسک اسـت .ایـن پـارادایم تـأثیر رقابـت و تسهیالت بانکی
در بازارهای وام و سپرده را بر روی انگیزههای مخاطرات اخالقی و انتخاب بد
ارزیابی میکند  .بحـث دیگر اساسا به تأثیر ساختار بازار بر قانونگذاری و نظارت
بانکها میپردازد کـه عکس مباحـث مطرح شده در این مورد در دیدگاه قبل است.
بحث نهایی دیدگاه معروف «خیلی بزرگتر از آن که ورشکست شود» است کـه بـه
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تـأثیر سـاختار بـازار بـه سیاستهای قانونگذاری در سیسـتم بانکداری مرتبط
است(.)KabirHassan, 2019
پارادایم انتقال ریسک با وجود بحرانهای مالی و شوک نفتی بر میزان کارایی
سیستم بانکی

در بانکداری ،مشکالت مخاطرات اخالقی ،بحرانهای مالی ،شوکهای پولی و نفتی؛
ریسک نکـول وامگیرندگان را افـزایش میدهد .انتخاب بد نیز زمانی پدید میآید
کـه اطالعـات در دو طـرف معاملـه بـه صـورت متقـارن توزیع نشده باشد .در یک
چنین شرایطی بانکها با مشـتریانی مواجـه میشوند کـه پروژههایشان ریسکی را
در بردارند که بیش از ریسک مورد انتظار بانک برای آن پروژه

است.

اسـتیگلیتز و ویـز )9199( 1مبنـایی تئوریـک بـرای پـارادایم انتقـال ریسـک فراهم
کردند .آنها نشان میدهند که نرخهای بیشتری که بانکها به خاطر بروز بحرانهای
مالی ،شوکهای پولی و نفتی برای وامها در نظر میگیرند کـه از ناحیه کاهش رقابت
در بازار به وجـود آمـده اسـت ،ممکـن اسـت ریسـک سـبد وام را از ناحیـه
مشکالت مخاطرات اخالقی و انتخاب بـد افـزایش بدهـد .افـزایش هزینههای
تـأمین مـالی انگیـزه مشتریان کم ریسکتر را برای اتخاذ وام کاهش میدهد و سایر
مشتریان نیز به این نتیجـه میرسند که پروژه پرریسکتری را برگزینند تا بتوانند
بازدهی بیشتری کسب کنند .از ایـن رو احتمـال نکـول وام افزایش مییابد و این
موقعیت منجر به افـزایش مطالبـات معـوق بانـک خواهـد شـد.
اولـین کسانی که به طور جدی دیدگاه سنتی رقابت  -شـکنندگی را بـه چـالش
کشـیدند و دیـدگاه رقیـب رقابت  -ثبات را مدلسازی کردنـد ،بویـد و دی
نیکولـو )2002( 2بودنـد .آنها ادعا میکنند که قدرت بازاری بیشتر در بازار وام
ممکن است منجر به ریسـک بـانکی بیشـتر شود چرا که نرخهای بیشتری که برای
Stiglitz & Weiss
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وامها در نظر میگیرند ،بازپرداخت وامها را مشکل میکند و انگیزه وامگیرندگان
برای مخاطرات اخالقی یعنی اتخاذ پروژههای پر ریسکتر را تشـدید مـیکند .آنها
اینگونه نتیجهگیری کردند که میان تمرکز و شکنندگی بانک یک ارتباط مثبت
وجـود دارد و رقابت بیشتر در بازارهای وام و سپرده ،میتواند ریسک اعتباری
قرض گیرنـدگان را بکاهـد و پرداخت تسهیالت برای رشد کارایی سیستم بانکی
را تقویت

کند.

ثبات یا عدم ثبات بانکی در شرایط شوک و بحرانهای اقتصادی

یکی از مفاهیمی که میتوان در بحث بانکداری اسالمی مطالعه کرد بحث ثبات بانکی
و درآمدی بانکها است .مفهوم ثبات مالی و درآمدی یکی از شاخصهای مهم در
مؤسسات مالی و اعتباری نظیر بانکها بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته است.
ثبات مالی به وضعیتی گفته میشود که بحرانهای مالی سیستماتیک ،ثبات اقتصاد
کالن را تهدید ننماید .بحران مالی ،پولی و نفتی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه
یا اکثر شاخصهای مالی ،پولی و نفتی شامل نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت
داراییها (اوراق بهادار اسالمی ،سهام ،مستغالت ،زمین) ،قیمت نفت و درآمد ارزی،
ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطالق میشود (کردبچه و نوشآبادی.)9910 ،
برای اقتصاد ایران طی سالهای  9939-9932و نیز سالهای 9991 ،9999 ،9931
شوکهای بزرگ پولی از باالترین احتمال وضعیت در اقتصاد ایران برخوردار بوده
است .در سالهای  9939-9932وجود دو عامل سبب افزایش حجم پول و نقدینگی
و بروز شوکهای بزرگ پولی در اقتصاد ایران شده است .عامل اول ایجاد حساب
ذخیرهی تعهدات ارزی به دنبال شناور شدن نرخ ارز طی این سالها بود که سبب
افزایش حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شد و موجبات افزایش حجم پول را
فراهم ساخت .عامل دوم ،افزایش بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی بود که
سبب شده است رقم تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 2221
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میلیارد ریال در سال  9939به  90919میلیارد ریال در سال  9992افزایش یابد .در
سال  9999نیز مجدّدا رقم تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت
به سال قبل از رشدی معادل  992درصد برخوردار بوده است .از طرف دیگر مانده
بدهکار حساب ذخیرهی تعهدات ارزی که به دلیل بازپرداخت بخشی از بدهیهای
دولت به بانک مرکزی طی سالهای  9931-9999کاهش یافته بود در سالهای
 9999-9991دوباره افزایش یافت؛ بنابراین بررسی منشأ پیدایش شوکهای بزرگ
پولی در اقتصاد ایران طی دورهی مورد بررسی نشان میدهد که سیاست مالی دولت
و بدهی قابل توجه بخش دولتی به سیستم بانکی منشأ بروز شوکهای بزرگ پولی
شده است و به دلیل عدم وجود استقالل بانک مرکزی ،سیاستهای پولی نیز در این
دوران از استقالل الزم برخوردار نبودهاند.

 .0-7پیشینه تحقیق

در مطالعهای آمنی و همکاران )2093( 1رابطه بین ریسکهای اعتباری و نقدینگی
در بانکهای تجاری آمریکا و تأثیر این ریسکها بر عملکرد بانکها در دوره زمانی
 9119تا  2090را بررسی کردند .ایشان با مطالعه  221شعبه بانکی با استفاده از روش
حداقل مربعات سه مرحلهای به این نتیجه رسیدند که ریسک اعتباری و نقدینگی،
ارتباط متقابل با یکدیگر نداشته ولی بر عملکرد بانکها تأثیر منفی دارند.
کبیر حسن و همکاران ( )2099در مطالعهای به بررسی ریسک نقدینگی ،ریسک
اعتباری و ثبات در بانکهای اسالمی و متعارف برای دوره زمانی 2003-2092
پرداختند .نتایج مطالعه گویای این مطلب میباشد که رابطه منفی بین ریسک اعتباری
و نقدینگی با ثبات بانکی وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بانکهای
اسالمی در مدیریت ریسک بهتر از حد معمول هستند.
آمنی و همکاران ( )2093در مطالعهای دیگر به بررسی تأثیر ریسک نقدینگی و
Ameni & et al
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ریسک اعتباری بر ثبات بانک ،شواهدی از منطقه

MENA

برای  11بانک و دوره

زمانی  2002-2099پرداختند .نتایج مطالعه گویای این مطلب میباشد که ریسک
اعتباری و ریسک نقدینگی رابطه متقابل اقتصادی معقول یا تأخیر در زمان ندارند.
با این حال هر دو خطر به طور جداگانه بر ثبات بانک تأثیر میگذارند و تعامل آنها
به بیثباتی بانک کمک میکند .این یافتهها به مدیران بانکی درک بیشتری از ریسک
بانکی میدهد و به عنوان زیربنایی برای اقدامات نظارتی اخیر با هدف تقویت
مدیریت ریسک مشترک نقدینگی و ریسکهای اعتباری عمل میکند.
در مطالعات داخلی نیز علیزاده و امامی میبدی ( )9913در مقالهای به ارزیابی
بهرهوری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسالمی ایران
با رویکرد تحلیل پوششی دادهها ( )9919-9911پرداختند .بر این اساس رویکرد
تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطهای و تولیدی) جهت شناسایی ستاندهها و نهادهای
بانک های اسالمی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی ،درآمد کل) در سال
 9911از بین بانکهای منتخب ،تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در
سال  9919سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی،
ارزشافزوده) در سال  9911سه بانک کارای قوی و سایر بانکها ناکارآمد و در
سال  9919فقط یک بانک کارآمد بودند .نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی
بانکها از درآمد کل به ارزشافزوده میزان بانکهای ناکارآمد بیشتر شده است.
میر باقری هیر ( )9912در مطالعهای به ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر
ثبات مالی بانکهای کشور پرداخت .وی در یک تعریف ساده ،ثبات مالی را به
شرایطی اطالق میکند که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد .عوامل متعددی
بر ثبات مالی تأثیرگذارند که از مهمترین آن میتوان به متغیرهای اقتصاد کالن (تورم،
تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز) و شرایط ویژه بانکها (میزان سودآوری بانکها،
نسبت وام به دارایی آنها و نسبت هزینه به درآمد بانکها) اشاره کرد .ثبات مالی بر
عملکرد مؤسسات مالی و بانکها تأثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیتهای آنها را ارتقا
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میدهد .از اینرو در این مقاله هدف این است که ثبات مالی در بانکهای ایرانی
منتخب شاخصسازی شود و با هم مقایسه گردد .نتایج مطالعه نشان میدهد که
میزان ثبات مالی در بانکهای مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالی در بانکهای
خصوصی و دولتی یکسان نیست.
 .9روششناسی تحقیق
در مقاله حاضر به پیروی از مطالعات آمنی و همکاران ( ،)2091کبیرحسن و همکاران
( ،)2099القهتانی و مایز ،)2099( 1قنیمی و همکاران ( )2099به بررسی تأثیر ثبات
مالی در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی با طراحی مدل تغییر رژیم
مارکوف سوئیچینگ برای دوران رکود و رونق ایران پرداخته خواهد شد:
معادله (:)1

 c( st )   1Zscoret  i  1OIL  1EX t  i  1FDt  i   1INFt  i   1Risk t  i  1COM t  i  1DPSt  i  1BRt  i   i ,t if st  1 
Zscoreit  

c( st )   2 Zscoret  i   2OILt   2 EX t  i   2 FDt  i   2 INFt  i   2 Risk t  i   2COM t  i  2 DPSt  i  2 BRt  i   i ,t if st  2

 :Z-Scoreبرای ارزیابی کارایی بانکی از شاخص معرفی شده در مطالعات بوید و
گراهام 2که به شاخص  Z_scoreمعروف شده است ،استفاده میشود که در آن ثبات
و پایداری بانکی عبارت است از مجموع کفایت سرمایه و نرخ بازگشت دارایی،
تقسیم بر انحراف معیار نرخ بازگشت دارایی .هر اندازه این شاخص بزرگتر باشد،
ناپایداری (شکست) بانک کاهش یافته و به بیان دیگر ،شرایط بانک باثباتتر خواهد
بود:
معادله (:)2
& Mayes

1Alqahtani

Boyd & Graham

2
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𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶𝑂𝑅
)
)𝐴𝑂𝑅(𝜎

(𝑛𝐿 = )𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐵𝑎𝑛𝑘 = 𝐿𝑛 (𝑍 −

 :Riskریسک اعتباری که عبارت است از (مانده وامهای اعطایی  +مانده تعهدات)
تقسیم بر (جمع داراییها).
 :INFنرخ تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول،
درآمدهای پولی و یا قیمت است .تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح
عمومی قیمت در نظر گرفته میشود .تورم ،روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها
در اقتصاد است .هر چند بر پایه نظریههای گوناگون ،تعریفهای متفاوتی از تورم
ارائه میشود اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره
دارند.
 :Oil Shشوک نفتی.
 :EXنوسانات نرخ ارز که با استفاده از روش

EGARCH

شوکهای قیمت نفتی

محاسبه میشود و همچنین با استفاده از مدلهای آرچ و گارچ نوسانات نرخ ارز
محاسبه میشود تا مشخص شود در اقتصاد ایران کدامیک از شوکهای مثبت یا
منفی نفتی و نوسانات ارزی بیشترین اثرگذاری را دارد و به شکل یک متغیر کنترلی
(شوکهای مثبت و منفی نفتی و نوسانات ارزی و بحرانهای مالی) وارد مدل
میشود و تأثیر این شوکها و نوسانات در کنار استفاده از متغیرهای بانکداری
اسالمی و متغیرهای کالن اقتصادی بر کارایی سیستم بانکداری اسالمی ایران در
دوران رکود و رونق اقتصادی بررسی میشود.
 :FDنسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی میباشد.
 : COMشاخص رقابت پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد برای
اغلب کشورهای جهان محاسبه و گزارش آن منتشر میشود ،این شاخص ترکیبی
است از  92رکن که هر یک از ارکان بین  1تا  29متغیر دارند؛ بنابراین آنچه بهعنوان
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شاخص رقابتپذیری جهانی ( )GCIمنتشر میشود دربرگیرنده  991متغیر در مورد
هر کشور است که به جزئیات اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی و بانکی میپردازد.
 :DPSاعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی نسبت به .GDP
 :BRسپردههای بانکی نسبت به  GDPکه به عنوان متغیرهای کنترلی موثر بر میزان
کارایی بانکها در کشور میتواند موثر واقع شود.
بازه زمانی تحقیق از سال  9929تا  9919در ایران میباشد ،دادههای مطالعه از
سایت بانک جهانی ( )WDIو بانک مرکزی استخراج شده است.
 .0نتایج و تجزیه و تحلیل یافتهها
 .0-0وضعیت سپردههای بخش دولتی ایران
جدول  :0-4سپردههای بخش دولتی به تفکیک گروههای بانکی (برحسب درصد)

كل بانکها و مؤسسات

بانکهای

بانکهای

بانکهای غیردولتی و

سال

اعتباری غیر بانکی

تجاری

تخصصی

مؤسسات اعتباری غیر بانکی

1831

81/9

72/9

2 /9

0

1831

20/3

17/7

13/1

0

1832

33/1

18/2

72/3

0

1833

91/2

13/1

71/2

0

1839

111/2

82/9

80

23/3

1890

171/2

22/7

81/1

22/1

1891

102/1

10/1

22/8

17/1

1897

189/1

11/9

22/2

17/9

1898

812/2

93/1

181/7

30/1

1892

822/2

119/3

111

101/9

1891

792/2

181/9

181/2

81/2
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1891

812/9

181/2

121/2

32/3

1892

888/3

122/2

173/1

12/1

1893

811/1

111/1

129/2

11/1

بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران؛ اداره بررسیها و سیاستهاي اقتصادي -دایره آمارهاي پولی.

همانطور که مشخص است بر اساس آمار بانک مرکزی تا سال  9993دولت در
بانکهای غیردولتی ،هیچ سپردهای نگهداری نمیکرده است؛ این در حالی است که
در تمام این سالها ،دولت از بانکهای غیردولتی تسهیالت دریافت کرده است
بنابراین بدون هیچگونه سپردهگذاری و سهمی در تجهیز منابع بانکی ،تسهیالت
قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است .نکته دیگر این است که میزان سپردههای
بخش دولتی در کل روند صعودی داشته است اما در مقاطعی ،دارای نوسانات قابل
توجهی بوده است؛ جالب است که در سالهایی که دولتهای جدید روی کار
آمدهاند ،میزان سپردهگذاری دولتی در بانکها ،افزایش غیرمعمولی را تجربه کرده
است .برای کل بانکها ،سهم سپردههای دولتی از کل سپردهها ،بسیار اندک است و
فقط حدود  1درصد از کل سپردهها را سپردههای دولتی تشکیل میدهد ولی این
نسبت در مورد بانکهای تجاری و تخصصی بیشتر است به طوری که در سه سال
اخیر درصد سپردههای دولتی به کل سپردهها در بانکهای تجاری به  3درصد رسیده
است و برای بانکهای تخصصی ،این نسبت در سه سال اخیر ،بین  90تا  92درصد
بوده است؛ این در حالی است که پس از تصمیمگیری دولت مبنی بر سپردهگذاری
در بانکهای غیردولتی ،1فقط حدود  2درصد از کل سپردههای این بانکها توسط
دولت سپردهگذاری شده است که این سهم در سال  9911به کمتر از  0 /2درصد
رسیده است .همچنین به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای
درآمدی و هزینهای دولت ،شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه
 .1شركتها و موسسات وابسته به دولت
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حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام
بانکی ،کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها ،مؤسسات،
شرکتها ،سازمانها ،دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی
غیردولتی صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود.
دستگاههای یاد شده موظفاند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق
حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
 .7-0وضعیت سرمایه بانکها به عنوان معیار قدرت تسهیالت دهی و فعالیت
اعتباری
جدول  :2-4نسبت کفایت سرمایه گروهها و شبکه بانکی
متوسط

نام بانک

1897

1898

1892

1891

1891

1892

1893

ملی

1/81

2/11

2/01

8/37

1/39

-

-

2/00

سپه

2/ 1

1/07

1/71

0/77

-0/19

7/31

1/03

1/77

متوسط بانکهاي

1/901

1/79

2/11

7/07

7/31

7/31

1/03

1/117

بانک

تجاري دولتی
توسعه صادرات

12/21

27/21

88/77

88/29

73/1

81/1

87/23

83/32

كشاورزي

10/7

2/ 7

1/ 9

1

2/ 1

2

1/ 2

2/72

مسكن

-

-

-

-

-

-

1/21

-

صنعت و معدن

89/00

72/30

72/30

70/10

11/70

10/70

-

11/91

پست بانک

-

3/01

2/12

1/11

1/02

1/71

1/17

1/77

متوسط بانکهاي

88/38

19/87

11/28

12/12

18/19

12/17

17/31

12/21

تخصصی-
توسعه اي
متوسط كل

12/13

17/81

10/02

3/73

3/72

9/97

10/72

17/22

بانکهاي دولتی
3/ 8

تجارت

2/ 1

2/ 1

صادرات

9/03

10

10

ملت

9/23

1/82

2/21

رفاه

-

2/27

8/ 2

متوسط بانکهاي

3/27

2/12

2/79

11/2

1/ 2

3/81

2/ 9

3/ 3

10/82

3/21

10/82

3/21

2/71

2/32

1/21

3/02

17/79

11/7

2/33

10/38

2/13

17/83

3/29

3/82

3/11

9/02

10/11

3/79

بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران 077
خصوصی شده
متوسط بانکهاي

18/08

12/31

12/22

12/27

18/91

10/19

9/82

17/91

خصوصی
متوسط كل بانکها

12/79

17/11

18/11

11/39

11/37

10/23

9/13

17/02

و مؤسسات اعتباري

منبع :صورتهاي مالی حسابرسی شده بانکها در سالهاي مختلف

بررسی نسبت كفایت سرمایه و روند نزولی آن در بانکهاي تجاري و تخصصی دولتی
(به غیر از بانک توسعه صادرات) در مقایسه با بانکهای غیردولتی حکایت از آن
دارد که مدیریت شبکه بانکی دولتی علیرغم ناتوانی در افزایش سرمایه ،سهم قابل
توجهی از منابع جمعآوری شده را به داراییهای با ریسک باالتر تخصیص داده و
عالوه بر آن با اتکا به منابع سپردهای کوتاه مدت و منابع بانک مرکزی وضعیت
مناسبتری نیز در سمت منابع خود نیز ندارد .مشکلی که در بانکهای دولتی وجود
دارد این است که این بانکها عمدتا از ناحیه سپردهها بزرگ میشوند و نتیجه این
کار افزایش تسهیالت اعطایی خواهد بود و این در حالی است که عموما از نظر
سرمایه تغییر قابل توجهی صورت نمیگیرد لذا بعضا شاهد تغییر و نوسان زیاد در
نسبت کفایت سرمایه این بانکها هستیم که در نهایت به کاهش ثبات مالی بانکهای
دولتی منجر میشود .از طرفی طی سالهای اخیر به خاطر مشکالت مربوط به تورم
و با توجه به كاهش تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیالت و نرخ سود پرداختی به
سپردهگذاران و همچنین تمایل مشتریان به سپردههاي سرمایهگذاري و در نتیجه افزایش
بهاي تمام شده پول ،حاشیه سود عملیاتی بانکها از محل درآمدهاي مشاع به شدت
تنزل یافته است و باعث شده است كه بانکها تمایل چندانی به كسب درآمد از محل
درآمدهاي مشاع نداشته باشند و در مقابل كسب درآمد از محل درآمدهاي غیر مشاع
به دلیل دریافت كارمزد به صورت نقدي و در نتیجه ایجاد جریان نقد براي بانک و
همچنین ریسک پایین نسبت به درآمدهاي مشاع باعث روي آوردن اكثر بانکها به
سمت اینگونه درآمدها شده است .وجود مطالبات معوقه ،خطر ورشكستگی و نیاز
شدید بانکها به منابع جدید درآمدي براي سودآوري باعث شده درآمدهاي غیر مشاع
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بانکها روزبهروز در حال افزایش باشد.
 .9-0نتایج حاصل از تخمین

مدل مارکوف -سوئیچینگ در صورتی مدل مناسبی برای تخمین است که الگوی
دادههای مورد بررسی غیرخطی باشد .برای اینکه بتوان از غیرخطی بودن الگوی
دادهها اطمینان حاصل نمود از آزمون  LRاستفاده میشود .مقدار آماره این آزمون از
مقادیر حداکثر راست نمایی دو مدل رقیب یک مدل با یک رژیم (مدل خطی) و مدل
دیگر با دو رژیم (مدل غیرخطی) محاسبه میگردد و دارای توزیع کای دو میباشد؛
در صورتی که مقدار آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر بیشتر باشد
میتوان اظهار نظر نمود که مدل خطی در آن سطح اطمینان مدل مناسبی نبوده و
میبایست از مدل غیرخطی

استفاده گردد.
جدول  :9-4نتایج آزمون LR

ارزش احتمال
ایران

درجه آزادي

مقدار آماره

11

17/811

0/0000

منبع :محاسبات محققین

همانطورکه نتایج جدول فوق نشان میدهد ،مقدار آماره آزمون  LRاز مقدار بحرانی
آن در سطح معناداری  2درصد بزرگتر بوده و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به
جای مدلهای خطی بهتر است که از روش غیرخطی مارکوفـ سوئیچینگ برای تخمین
مدل استفاده شود .جدول  ،1-1نتایج حاصل از تخمین مدل مارکوفـ سوئیچینگ برای
معادله  9را

نشان میدهد.

جدول  :4-4نتایج تخمین پارامترهای مدل چرخش مارکوف  )MS(2)-AR(1در دورههای رکود و رونق اقتصادی
نام متغیر
c1

ضریب

مقدار آماره t

سطح احتمال

0/083812

7/782292

0/0738
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c2

-2/019117

-3/223111

0/0000

0/287917

12/12137

0/0000

8/111123

1/912282

0/0179

)Z-Score (-1

-0/897120

-1/329111

0/0000

)COM (1

0/729177

8/131290

0/0008

)COM (2

-0/898929

-13/92211

0/0000

)oil (1

0/128222

2/780091

0/0000

)oil (2

-0/011812

-7/211113

0/0112

)DPS (1

-0/181021

-2/119910

0/0001

)DPS (2

-0/120011

-1/817771

0/1919

)BR (1

0/219701

0/117210

0/1039

)BR (2

-0/111199

-2/917121

0/0000

)EX (1

-0/118210

-9/898012

0/0000

)EX (2

-0/239321

-8/119202

0/0008

)risk (1

-0/818921

-3/021133

0/0000

)risk (2

-0/121211

-1/720922

0/0000

)INF (1

-1/709992

-3/819181

0/0000

)INF (2

-0/210319

-79/11123

0/0000

σ1
σ2

Standard errors in parentheses
منبع :محاسبات محققین

بر اساس نتایج تخمین مدل مارکوف ،بیشتر ضرایب در سطح اطمینان  %12معنیدار
بوده و عالمت آنها مورد انتظار با مبانی نظری تئوریک میباشد و مقدار عرض از
مبدا در رژیم اول  0/09و در رژیم دوم  -1/02میباشد.
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طبق عقیده همیلتون ( 9)9199در مقاله کازرونی و همکاران ( ،)9919رژیم با عرض
از مبدأ منفی نشاندهنده رژیم رکود و رژیم با عرض از مبدأ مثبت نشاندهنده رژیم
رونق است بنابراین در این تحقیق رژیم اول نماینده دوران رونق و رژیم دوم نماینده
دوران رکود و واریانس اجزاء اخالل مربوط به رژیم اول برابر  0/39و در رژیم دوم
 9/29میباشد .در واقع این اعداد بیانگر این مطلب هستند که رژیم دوم (دوران رکود)
دارای نوسان بیشتری در تحقیق حاضر نسبت به رژیم اول (دوران رونق) است.
همانطور که نتایج تخمین مدل  EGARCHنیز به ما نشان داد تأثیر شوکهای
مثبت نفتی در اقتصاد ایران بیشتر است.
نگاهی به نتایج تخمین مدل مارکوف در جدول  1-1و یادآوری اثر این شوکها بر
اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که شوکهای مثبت نفتی در دوران رکود (رژیم دوم)
اثر منفی بر کارایی سیستم بانکداری کشور دارند همچنین نوسانات نرخ ارز ،ریسک
اعتباری و نرخ تورم در هر دو رژیم بر کارایی سیستم بانکداری اثر منفی دارد.
بانکها ممکن است در زمان بحران مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ
بهره نسبتا باالیی شوند .این امر در نهایت به کاهش درآمد بانکها منجر میشود.
عالوه بر این استقراض بیش ازحد بانکها نیز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار
میدهد .این مسئله نیز باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و افزایش
تالش بانکها برای حفظ ساختار سرمایه بهینه میشود .ایجاد بحران در سیستم
بانکداری به دلیل وابستگی شدید سایر بخشها به آن برای تجهیز منابع سرمایهای ،به
سرعت قابل تسری به بخشهای واقعی اقتصاد خواهد بود.
همچنین مسئله مهمی که اکنون سیاستگذاران اقتصاد ایران با آن مواجهاند این
است که در آینده ،نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود .پاسخ به این سوال از
یک طرف نیازمند بررسی ساز وکار مدیریت نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران و از
طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در کشور است .به نظر میرسد با
Hamilton

1.
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توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران ،مدیریت نوسانات نرخ ارز و اعمال
سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است .نرخ ارز تعادلی،
نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد
نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود .بر این اساس به وضوح روشن است که از
زمان اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال  9999تا اواسط سال  ،9991نرخ
ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده
است .شاهد این مدعا برابری تقریبی نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز و نبود مازاد
عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز بوده است اما از نیمه دوم سال  9991با
افزایش نرخ غیر رسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز ،مجددا شکاف رو
به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است؛ به نحوی که در پاییز
 ،9910در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود  92000ریال بوده ،نرخ رسمی ارز
حدود  99000ریال بوده است .این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و
غیررسمی بیانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز کشور است و نشان میدهد که
نرخ رسمی ارز ،بیانگر مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست.
همچنین مسئله مهم دیگر این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز ،در عین
حال نرخ بهینه ارز هم میباشد .اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری
از کشورهای جهان ،بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود آنگاه نرخهای
تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز ،به طور طبیعی نرخ بهینه ارز نیز بود؛ اما
با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برونزای نفتی در تعیین نرخ ارز ،ممکن
است رویکرد تعادلی ،رویکرد بهینهای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد.
در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود
داشته باشد ،آنگاه آنچه از سیاستگذاران اقتصادی انتظار میرود صرفا تعیین نرخ
ارز به صورت تعادلی نیست بلکه مساله اصلی ،تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد
ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است.
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در حالت کلی ،مطالعات اقتصادی اخیر ،بیشتر به این سمت متمایل شده است تا
عواملی را که ثبات بانکهای دولتی کشور را متأثر میسازند شناسایی نمایند که از
این موارد میتوان به ریسکهای بانکی ،بحرانهای مالی ،شوکهای نفتی و جهش
نرخ ارز اشاره کرد .باال بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال
این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی اقتصاد ،افزایش هزینه و پیچیده شدن
فرآیند دریافت تسهیالت ،تحمیل این هزینه به سایر تسهیالت و کاهش توان تأمین
اعتبار ،انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیالت و در نهایت اختالل در سیستم پولی
و بانکی کشور ،کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینهی منابع مالی به
بخشهای مورد نیاز ،نقض حقوق سپردهگذاران ،بدبینی کارگزاران اقتصادی به
سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده ،تضییع حقوق بانکها
توسط اشخاص ذینفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصههای سالم اقتصادی
از تأثیرات ویرانکنندهی رقابتی شدن بانکها بر سیستم اقتصادی کشور است و همه
این عوامل منجر به کاهش کارایی بانکها میشود.
با نگاهی به نتایج جدول  2-1نیز میتوان به این نتیجه رسید که میزان مواجهه
اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر  99دوره در
مقابل  92دوره رونق میباشد .از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم
به سرمایهگذاری دارند هرگونه عدم ثبات سیاسی ،اقتصادی ،وقوع شوک ،نوسانات
و جهش ارزی میتواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد ،ریسک سرمایهگذاری
بلندمدت را افزایش داده و اطالعات قیمتی را مخدوش میکند و حتی موجب فرار
سرمایه میشود .در چنین شرایطی ،ترکیب سرمایهگذاری به نفع فعالیتهای
سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایهگذاری مولدند ،تغییر مییابد.
نمودار  1-2احتمال قرار گرفتن هر یک از سالهای مورد مطالعه در هر یک از دو
رژیم را نشان میدهد .خطوط نقطه چین در دو نمودار زیرین بیانگر این احتماالت
میباشد .همانطور که نمودار نیز نشان میدهد مجموع احتماالت رژیم یک و دو در
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هر سال برابر یک میباشد .ناحیههای پررنگ در نمودارها نیز نشان دهنده طبقهبندي
سالهاي بین دو رژیم میباشد:

منبع :محاسبات محققین نمودار  :9-1احتمال قرار گرفتن هر سال در دو رژیم استخراج شده

جدول  2-1سالهای قرارگرفته در هریک از رژیمها یا به عبارت دیگر چرخههای
تجاری اقتصاد ایران را در استفاده از ثبات بانکی برای دوران رکود و رونق نشان
میدهد .همانطور که نتایج جدول  2-1نشان میدهد در سالهای -9992( ،9921
 )9919-9912( ،)9932استفاده از تسهیالت اعطایی بانک در قالب عقود مشارکتی
و مبادلهای و درآمدهای نفتی به ثبات بانکی در دوران رونق منجر شده و در سالهای
( )9930-9931( ،)9929-9929و ( ،)9992-9912تورم ،نوسانات ارزی ،ریسک
اعتباری ،بحران های مالی و شوک منفی نفتی و پولی به ثبات بانکی در دوران رکود
منجر نشده است:
جدول  :5-4سالهای قرارگرفته در هر یک از رژیمها

)1819-1819( :1
)1821-1831( :11

رژیم 1

)1898-1891( :2
)1818-1813( :1
)1820-1822( :1
)1831-1897( :2

رژیم 7

077

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 4پیاپی  ♦ 93زمستان 0411

منبع :محاسبات محققین

جدول  2-1احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم را نشان
میدهد همانطورکه مشاهده میگردد بر اساس توابع احتمال انتقاالت مربوط به مدل
برآوردی اقتصاد ایران در جدول زیر ،اگر اقتصاد ایران در زمان  tدر دوران رونق
قرار گیرد به احتمال  0/92در همان وضعیت باقی خواهد ماند و  0/99نیز احتمال
دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند؛ حال
اگر اقتصاد کشور در زمان  tدر وضعیت رکود قرار گیرد با وجود نوسانات قیمتی
نفت و بحرانهای مالی به احتمال  0/99در زمان  t+1در همان وضعیت باقی خواهد
ماند و  0/92نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رونق
منتقل شود؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رونق ایران در تحقیق حاضر 92
دوره در مقابل  99دوره رکود میباشد .پس مالحظه میشود که میزان ماندگاری در
دوران رکود و همچنین برگشت دوباره از دوران رونق به رکود (و برعکس) در
اقتصاد ایران از احتمال باالیی برخوردار است.
طی سالهای  9929تا  9930اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ
رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر  3.9درصد شود .سرمایهگذاری نیز در
سالهای پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بیثباتی سیاستهای پولی و
ارزی ،جهش نرخ ارز و بروز بحران بدهیهای ارزی ،انتظارات تورمی و جهتگیری
بخشی از پساندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز،
سکه و طال) از رشد منفی برخوردار شد .به طوری که نرخ رشد سرمایهگذاری از
 22.2درصد سال  9930به  -99.1درصد در سال  9932کاهش یافت .شرایط
نامساعد خارجی و بیثباتی سیاستهای پولی و ارزی در سالهای پایانی برنامه اول
توسعه و به ویژه در سال  9939موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات پایدار
اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی ،در اوایل سال  9931و همزمان با
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آغاز برنامه دوم توسعه سیاستهای تثبیت را به اجرا گذارد .بررسی رشد اقتصادی
نشان میدهد که عملکرد برنامه طی سالهای  9991-92به دلیل افزایش قیمت نفت
خام و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیتهای
گروه نفت ،صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است اما در
سالهای  9993و  9999تحت تأثیر گسترش و شدت بحران جهانی ،کاهش ارزش
صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور ،اقتصاد ایران به طور
معنیداری متاثر و رشد اقتصادی به  0.2درصد و  9.9درصد محدود شد .متوسط
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای  9910-13معادل  -2درصد بود.
در سال  ،9910تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1.2درصد رشد داشت اما در سال
 9919کل سرمایهگذاری به دلیل کاهش واردات کاالهای سرمایهای ناشی از
محدودیتهای ارزی و تحریمهای اقتصادی ،شرایط نامساعد فضای کسب و کار و
بازده باالی سرمایهگذاری در بازارهای جانشین (طال ،ارز) افت شدید  -91درصدی
را تجربه کرد که همه این عوامل بر ثبات اقتصادی کشور و بر کارایی سیستم بانکی
تأثیرگذار بود.
جدول  :6-4احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر

رژیم 7

رژیم 1

0/18921

0/31180

رژیم 1

0/12220

0/31012

رژیم 7

منبع :محاسبات محققین

همانطور که در بخش معرفی مدل نیز بدان اشاره شد ،جمالت اخالل مدل مارکوفـ
سوئیچینگ باید نرمال بوده و عاری از خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باشد .در
جدول  3-1نتایج حاصل از آزمونهای مربوط به ویژگیهای مذکور آورده شده است:
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جدول  :7-4نتایج حاصل از آزمونهای مربوطه

ارزش احتمال

مقدار آماره آزمون

آماره آزمون

نوع آزمون

0/8193

1/8718

2

(X )8

آزمون عدم

0/2217

0/21317

(X2)7

آزمون نرمال بودن

0/7811

0/2231

(F)1،1

آزمون واریانس همسانی

خودهمبستگی

1
7
8

منبع :محاسبات محققین

نتایج آزمون عدم خودهمبستگی نشان میدهد که با توجه به باال بودن سطح احتمال
از  90درصد (سطح اطمینان  10درصد) ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
خودهمبستگی تایید میشود بنابراین میتوان استنباط کرد که جمالت اخالل عاری
از خودهمبستگی میباشند .آزمون نرمال بودن نیز حاکی از آن است که نرمال بودن
توزیع جمالت اخالل مدل تخمین زده شده رد نمیشود .همچنین نتایج آزمون
واریانس همسانی نیز نشان میدهد که همسانی واریانس جمالت اخالل رد نمیشود.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
افزایش عدم ثبات در بخش بانکی یک کشور متضمن ناآرامی در نظام مالی و ارزی
است تا حدی که منجر به آثار سوء فراگیر در اقتصاد واقعی میشود و همچنین
مشکالت مالی جدی در بخش وسیعی از نظام بانکی ،زیانهای گسترده در کیفیت
دارایی بانکها ،از میان رفتن نظم و انضباط اعتباری به نحو گسترده و خطر سقوط
نظام پرداخت و تسویه را به دنبال دارد .یکی از عواملی که بر کارایی سیستم بانکی
Ljung-Box Portmanteau Test

1.

Jarque–Bera Test

2.

ARCH Test

3.
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اقتصاد ایران اثرگذار است ریسک اعتباری است .مدیریت ریسک اعتباری یا توانایی
افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا میرسد قطعا الزمهی
ادامهی حیات بانکها است بنابراین مدیریت ریسک از اهم اموری است که توسط
بانکها انجام میشود .مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان میدهد بین ریسک
اعتباری و عملکرد بانکها عمدتا ارتباط منفی وجود دارد .البته باید اشاره کرد که در
ایران از سال  9999و به دنبال تصویب «آیین نامهی وصول مطالبات سررسید گذشته،
معوق و مشکوک الوصول مؤسسههای اعتباری» بانکها و مؤسسههای اعتباری
موظفاند قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی را به گونهای تنظیم کنند که وجه التزام
تأخیر تأدیه ،برای تمامی تسهیالت ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده
بدهی ،افزون بر نرخ سودبخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد
دریافت شود که این موضوع میتواند در مواردی باعث تأثیر مثبت مطالبات معوق بر
سودآوری و عملکرد بانکها شود اما با توجه به اینکه وجود مطالبات معوق تنها یکی
از نتایج وجود ریسک اعتباری است اظهار نظر نهایی در مورد تأثیر دریافت وجه
التزام بر سودآوری بانکها مشکل است .میلر و نوالس 9نشان داد که رابطهی منفی
معناداری بین ریسک اعتباری و عملکرد سیستم بانکی وجود دارد .رابطهی منفی
یادشده به این دلیل ایجاد شده است که افزایش ریسک اعتباری بانکها ،منجر به باال
رفتن سطح ذخایر مشکوک الوصول بانکها و به تبع آن افزایش هزینههای بانکها
میشود؛ از این رو با افزایش سطح ریسک اعتباری ،کارایی بانکها کاهش مییابد.
دوکا و مک الگلین 2بیان میدارند که عامل اصلی تأثیرگذار بر عملکرد بانکها،
تغییرات سطح ریسک اعتباری است .همچنین بورک 9نشان داد ریسک اعتباری از
مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بانکها است .با آنکه ریسک اعتباری بر

Miller & noulas

1.

Doucka & Laglin

2.

. Bork

3
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کلیهی شرکتها تأثیرگذار است با وجود این تأثیر آن بر بانکها به مراتب بیشتر است؛
زیرا مواردی مانند انباشت وامهای غیرجاری به تأثیر قابل مالحظه بر سودآوری
مؤسسهها منجر میشود .مطابق با نتایج مطالعه حاضر نیز وقوع شوکهای منفی نفتی،
درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش
ریسک اعتباری و نرخ تورم ،کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است
که در نهایت به خاطر باال بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال
این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی ،افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند
دریافت تسهیالت ،تحمیل این هزینه به سایر تسهیالت و کاهش توان تأمین اعتبار،
انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیالت ،اختالل در سیستم پولی و بانکی کشور،
کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینهی منابع مالی به بخشهای مورد
نیاز ،نقض حقوق سپردهگذاران ،بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی
و افزایش ناامیدی نسبت به آینده ،تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذینفوذ و
ممانعت از ورود این منابع به عرصههای تولیدی اقتصاد ،منجر به بیثباتی درآمد
بانکها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است .همچنین بر اساس نتایج
مدل تغییر رژیم مارکوف – سوئیچینگ اثر کلی شوکهای نفتی در دوره رکود
اقتصادی بیشتر است .به عبارت ی افزایش درآمدهای نفتی و افزایش داراییهای
خارجی بانک مرکزی باعث افزایش در پایهی پولی کشورها شده و حجم نقدینگی
نیز افزایش مییابد و به طبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین میتوان به
سیاستگذاران پیشنهاد داد در صورت اعمال شوکهای نفتی ترجیحا سیاست مورد
نظر خود را در دورههای رکود اقتصادی اعمال کنند زیرا در این دورهها اقتصاد
دارای تواناییهای بالقوه و ظرفیتهای فراوان تولید بوده و اگر سیاست مورد نظر
در این دوره اعمال شود این سیاست زمینهساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود
میشود؛ بنابراین توصیه میشود بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف کالن اقتصادی،
کارایی شوکهای نفتی بر کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران را در شرایط مختلف
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رونق و رکود اقتصادی مدنظر قرار دهد.

منابع:
احمدی ،علی و همکاران ( .)9911تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران :مطالعه
بین بانکی با رویکرد  .Panel VARفصلنامه اقتصاد مالی.999-922 :)91(90.
اصلی ،شعله ( .)9910مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی بر الگوی پرداخت تسهیالت در
سایر کشورها .تهران :اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران.
بزرگ اصل ،موسی و همکاران ( .)9913بررسی رابطه همزمان ریسکهای نقدینگی و
اعتباری و بررسی تأثیر آنها بر پایداری مالی بانکها :رهیافت رگرسیون چندک .فصلنامه
علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری.211-992 :)22(3.
پوستینچی ،زهره و پازن ،مژگان ( .)9912الگوی مدیریت بحران در پرتو گسلهای هویتی
خاورمیانه .فصلنامه سیاست جهانی.999-921 :)1(2 .
جعفری ،مهدی و حسین فخاری ( .)9919تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی
نظام بانکی ایران؛ کنفرانس بینالمللی توسعه و تعالی کسب و کار .تهران .موسسه مدیران
ایده پرداز پایتخت ویرا.
جمشیدی ،علی و رستمیان ،سعید ( .)9912مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری.
فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی.900-909 :)9(9.
خوشسیما ،رضا و شهیکی تاش ،محمدنبی ( .)9919تأثیر ریسکهای اعتباری ،عملیاتی و
نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران .فصلنامه علمی -پژوهشی برنامه و بودجه-21 :)1(3.
.22
شاه محمدی ،فاطمه و همکاران ( .)9911بررسی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی
بر سالمت نظام بانکی ایران؛ کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی .تهران .موسسه اطالع
رسانی نارکیش.
علیزاده ،امیر خادم و امامی میبدی ،علی ( .)9913ارزیابی بهرهوری نسبی بانکهای منتخب
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نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها -9911
 .9919فصلنامه راهبردهای مجلس.921-999 :)12(22.
فردوسی ،مهدی و محمد حسن فطرس ( .)9912اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی
بر عملکرد بانکها .مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی.22-19 :)9(2.
قدسی پور ،سیدحسن و همکاران ( .)9919ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وامگیرنده
از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی شبکه عصبی ترکیبی درجه باال .تهران:
نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (دانشگاه علم و صنعت).11-21 :)29(9.
کردبچه ،حمید و نوشآبادی،لیال ()9910بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در
صنعت بانکی پژوهشهای اقتصادی ایران زمستان , 9910دوره  , 92شماره  ; 11از صفحه
 993تا صفحه

.920
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