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 مقاله  چکیده

آن روبه ها و موسسات مالی و اعتباری باهایی که بانکگیری و کنترل انواع مختلف ریسکمباحث مربوط به اندازهپژوهش در زمینه 

بررسی نوسانات قیمت نفت برمطالبات معوق بانکی  پژوهش. هدف این درسالهای اخیر رشد چشمگیری داشته استرو هستند 

 عنوان یکی ازانواع ریسکهای اعتباری متوجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری است.به

و روش اجرای  Eviewsنرم افزار گیری ازوبهره توسط الگوی خودرگرسیون برداریوهای فصلی  داده اتکا بهباهمین منظور به

VAR،( برای ارزیابی ریسک رخ تورمو ن رشد اقتصادی، تنوسانات قیمت نف، مطالبات معوقمدلی )با متغیرهای  و تحلیل رگرسیون

 اعتباری یاد شده استخراج شده است.

 اقتصادی شرایط باایجاداست. بنابراین حاکی ازرابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و مطالبات معوق یادشده مدل حاصل ازنتیجه 

درنوسان قیمت  که عواملی مدیریت خواهد بود وبا اتکا بههای اقتصادی عدم نوسانات قیمت نفت وپایداری مولفهناشی ازباثبات که 

 مطالبات معوق بانکی را کاهش داد. و گذاشت بانکها تسهیالتاثر مثبتی بر توانمی گذار است،نفت تاثیر

 VARالگوی خود رگرسیون برداری  –تورم –رشد اقتصادی  –قیمت نفت  –مطالبات معوق بانکی : های کلیدیواژه

  C22,C53,E43: JEL   طبقه بندی
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 مقدمه -3

هایی واژهشده و... های بانکی، استرس مالی، فشار بازار ارز، ورشکستگی، نکول، مطالبات معوق و سوختهای نفتی، بحران شوک

. هنر اقتصاددانان، شودمیبیان  نگرانی روند و هر واژه همراه با اضطراب و ادبیات اقتصادی به کار می هستند که فراوان در

احتمال رخداد آنها کم های شوم اقتصادی جلوگیری کنند یا دستاز بروز پدیدهگذاران آن است که متخصصان مالی و حتی سیاست

های پولی و با استفاده از نهادهای کارشناسی های مالی و سیاستاقتصاددانان سعی دارند با ترکیب بهینه سیاست را کاهش دهند.

همچون بانک مرکزی ثبات همراه با رشد را برای اقتصاد به ارمغان بیاورند. نهادهای ناظر بر بازار سرمایه سعی دارند با طراحی قواعد 

ها رخ گیری حباب و سقوط بازار شوند. اما با همه این اقدامات باز هم بحرانازار مانع شکلو ابزارهای مناسب، ضمن شکوفایی ب

  .آورنددهند و تبعات ناگواری به بار میمی

های گرفته از طرف نهادهای دولتی و سیاستگذاری برای مهار بحرانهای صورتدر کشورهای پیشرفته عالوه بر تمامی تالش

این موسسات  .دهندها انجام میبندی و اعتبارسنجی کمک بسیار زیادی در جلوگیری از وقوع آن بحرانهالذکر، موسسات رتبفوق

گذارد. سابقه گذاران تاثیر میهای آنها بر رفتار سرمایهبرخوردار هستند و گزارشای ارزنده از جایگاه بسیار  ی یادشدهدر کشورها

 .این موسسات بسیار طوالنی است

های نقش موثرتری در برقراری ارتباط بین آژانس 1  (IOSCO)سازمان جهانی کمیسیون اوراق بهادار 7002سال  بعد از بحران

های بسیار زیادی در باال بردن استانداردها و بندی به ویژه در انتقال اطالعات ایفا کرده است. همچنین این سازمان فعالیترتبه

بندی رموز موفقیت موسسات رتبه ءو آن را جز شودمیمواردی که تاکید زیادی بر آن المللی داشته است. یکی از های بیننظارت

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مدیر عامل موسسه استاندارد اند پورز  کنند بحث استقالل و شفافیت است.ذکر می

است و برای این منظور متدولوژی محاسبه  تترین هدف این آژانس، شفافیمهم کندمیخود بیان  7002در سخنرانی سال 

کنندگان فهم کافی از نحوه ارزیابی ریسک اعتباری داشته سایت این آژانس قرار داده شده است تا استفادهبندی موسسه در وبرتبه

ممکن استفاده های همچنین در سخنرانی خود اشاره دارد که افراد جهت کسب اطالعات اعتباری خود از تمامی کانالوی باشند. 

کنند و درباره صحت و سقم های میدانی و... استفاده میکنند. برای این منظور از حس درونی خود، مذاکرات شفاهی، بررسیمی

بندی اطالعات ناقصی به آنها ارائه دهند، اعتماد آنها به این موسسات اطالعات کاماًل حساس هستند و در صورتی که موسسات رتبه

 .روداز بین می

 :به موارد زیر اشاره کرد توانمیبندی مطالب زیادی بیان شده است که از جمله در باب اهمیت و جایگاه موسسات رتبه

دهندگان و بین دو طرف معامله )مثالً بین قرض کیفیت، شکاف اطالعاتی ند با ارائه اطالعات باتوانمیبندی موسسات رتبه -0

شوند. اهمیت این  ند منجر به تقارن اطالعاتیتوانمیگیرندگان( را کاهش دهند. به عبارت دیگر با ارائه اطالعات مناسب، قرض

بسیار مشکل  هاموضوع از این جهت است که با گستردگی جوامع و شهرها، کسب اطالعات دقیق درباره افراد، موسسات و بنگاه

 .طلبدای و مستقل را میاست که وجود یک نهاد کامالً حرفه

. به عنوان مثال با شناسایی شودمیپذیر تر امکانهای بهینهبا کاهش یا از بین رفتن شکاف اطالعاتی، امکان دستیابی به نرخ -7

گریزتر کاهش های خود را برای گروه ریسک، نرخهای باالتر برای این گروههای بیمه با اعمال نرخپذیرتر، شرکتافراد ریسک

 .تر وجود خواهد داشتهای عادالنهدهند. به عبارت دیگر با شناسایی دقیق رفتار افراد، امکان اعمال نرخمی

 اطالعاتی نقش بسیار مهمی در هایموسسات یا بنگاه .سالمت و شفافیت در نهادها و موسسات مالی است ،الزمه رشد اقتصادی -2

فراهم آوردن شفافیت و کارایی در اقتصاد دارند. این عمل را از طریق کاهش فاصله اطالعاتی بین خریدار و فروشنده انجام 

 .دهندمی
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ها و اند. مقایسه تعداد بانکای داشتهایران حاکی از آن است که این بازارها رشد قابل مالحظهبررسی وضعیت بازارهای مالی در

شده به بورس و . بررسی نقدینگی واردداردحاضر با یک دهه گذشته نشان از رشد کمی این موسسات  موسسات اعتباری حال

کشور دارد. تعداد گذشته نیز نشان از روند روبه رشد بازار سرمایه درهای سال دود سه برابر شدن حجم معامالت درهمچنین ح

بندی های رتبهآژانس ،اً زیاد موسسات و نهادهای مالی، موسساترغم گستردگی نسبتهای بیمه نیز موید این موضوع است. بهشرکت

 .اندرا پیدا نکردهعتبارسنجی هنوز جایگاه واقعی خودو ا

گذرد. در این مدت موسساتی در های اعتبارسنجی در ایران میهای شرکتگیری درباره فعالیتبیش از یک دهه از شروع تصمیم

های خصوصی و مجری سامانه ملی اعتبارسنجی هستند. باید اشاره شود اگر چه این شرکتاند که ایران آغاز به فعالیت کرده

بندی و دهی رتبههایی در جهت سامان موسسات و سایر موسسات دیگر که عمدتاً کاربرد داخلی برای سازمان خود دارند، تالش

ها متاسفانه اطالعات این سامانه. بسیار زیادی وجود دارداند، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله اعتبارسنجی در کشورمان انجام داده

اند، )خود ها طراحی شدهشوند یعنی عمدتًا با رویکرد استفاده برای بانکها تهیه میاندک و غیرکاربردی است و اغلب برای بانک

 کنند(گیری میلی خود بانک تصمیماخها اکتفا نکرده و بر اساس اطالعات دها نیز به جز موارد خاص به اطالعات این سامانهبانک

های مختلف بندی در حوزهتر رتبهریزی دقیقطلبد که با یک برنامهتری دارد و میبندی دامنه بسیار وسیعکه موضوع رتبه در حالی

حوزه است. اولین و بندی و اعتبارسنجی در ایران مربوط به دو های رتبههای سامانهوارد شود. باید اشاره کنیم که عمده محدودیت

یک عزم ملی و آن  ساختاری در کشورمان است که برای حل مساله ترین عامل، کمبود داده و اطالعات است که یک مهم

بندی یا اعتبارسنجی، رغم مفهوم نسبتاً ساده رتبهریزی مدون الزم است. عامل دوم، ضعف دانش در این حوزه است. بهبرنامه

سنجی، کامپیوتر و دانش ریاضیات، آمار، اقتصادسطح باالیی از ای نیست و مستلزم استفاده از ندان سادهعملیاتی کردن آن کار چ

ها و طلبد با توجه به کاهش تحریمکه می ،است. به دلیل نو بودن این مفاهیم در ایران دانش آن در کشور اندک است هوش تجاری

 .ها و موسسات معتبر در این زمینه برقرار شود تا تجربیات آنها مورد استفاده قرار گیردگشایش فضای سیاسی رابطه با شرکت

طور که در بندی مفید نخواهد بود. همانقابلیت رتبهکسب افزار معتبر جهانی دلیل بر خرید یک نرم اکه صرف شایان توجه است 

، در ندطراحی شده است و نسبتاً از کارایی باالیی برخوردار افزارهای بانکیسیستم بانکداری ایران متناسب با بانکداری اسالمی، نرم

سازی نیز دنبال شود تا بتوان این حوزه نیز الزم است ضمن استفاده از تجربیات و دانش موسسات معتبر خارجی، بحث بومی

 فروشگاهها و حتی خریدارن معمولی یک های بیمه، لیزینگها، شرکتها و موسسات، اوراق بهادار، مشتریان بانکبندی شرکترتبه

   .نسبتاً بزرگ را در سطح مقبول انجام داد

 پیشینه پژوهش -5

 PPEC کشورهای عضوبر رشد اقتصادی را در  ی خود اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفتدر مطالعه (،0232) ابریشمی و همکاران

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شوک کاهش قیمت نفت تأثیر  اند.قرار داده ی خالص نفت مورد بررسیصادرکننده

یافته دیگر این مطالعه، این است که  تولید مؤثر است.بر دار طور معنیداری بر تولید ندارد، ولی شوک مثبت قیمت نفت بهمعنی

 .شوندرشد تولید محسوب می ثباتیترین منبع بیپولی مهمهای نفتی و شوک

، مانند تولید ناخالص اقتصادی (، به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تعدادی از متغیرهای کالن 0231) هادیان و پارسا

 نتایج نشان داده است که اند.در ایران پرداخته 0280-38ی زمانی اشتغال برای دوره ها و سطحداخلی، سطح عمومی قیمت

است. بیست درصد از نوسانات تولید ناخالص  های قیمتی نفت یکی از منابع اصلی نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی در ایرانتکانه

 است.  ناشی از نوسانات قیمت نفت هاقیمت از نوسانات سطح عمومی  صددربیکاری و شصت  درصد از نوسانات میزانداخلی، سی
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اند که اقتصاد ، نشان داده0237تا  0210فصلی  هایهای تجاری برای ایران برای داده(، با بررسی دوره0231) نیا و قاسمییبط

 اند.تجاری داشته، که نوسانات نفتی نقش موثری در ایجاد این ادوار تجاری داشته یمطالعه، هفت دوره بازه زمانی مورد ایران در 

آن درآمدهای نفتی در مقایسه با  هایی بوده است که قیمت نفت و به تبعدر ایران، متقارن با زمانورد رک های رونق و دوره

 .کننددرصد نوسانات تولید را توجیه می 71های نفتی تکانه چنینهای قبل و بعد خود حد اکثر بوده است. همدوره

(، از مدل جامع بدون قید 7001تا  0992های ماهانه بخش بانکداری کشور چک )(، با استفاده از داده7001) 2بابوکک و جانکر

VAR تسهیالت به کل به معوّق هایوام نمودند. نسبت استفاده هاوام کیفیت روی های اقتصادی برگیری تأثیر شوکبرای اندازه 

 متغیرهای برخی و هاوام روابط قوی میان کیفیت شده، برازش مدل ت. طبقگرف قرار مدنظر هاوام کیفیت برای شاخصی عنوان

 های، تورم و شوک(CPI)کننده فمصر قیمت شاخص بیکاری، نظیر شد. متغیرهایی آنی تأیید لعملاعکس تابع اساس بر اقتصادی

 آزمون شدند. همچنینمی معوّق مطالبات کاهش تئوری، باعث با مطابق پولی پایه و حقیقی ارز نرخ و افزایش باعث اعتباری ریسک

گرفت.  قرار استفاده چک مورد کشور بانکی بخش شکنندگی میزان گیریاندازه برای اقتصاد حدی هایاثر شوک به توجه با استرس

 شناسایی برای مهم، اخطاری هایشاخص عنوان به 4و انتظارات تورمی بیکاری بودن باال ،3غیرجاری هایوام نسبت شتاب افزایش

 رشد و 5هاقیمت به ثبات بانکی سیستم ثبات استرس، هایآزمون سایر شد. طبق شناخته اعتباری پرتفوی نامطلوب وضعیت

 .کندمی پیدا بستگی اقتصادی

 تکزاسثباتی در بازارهای نفت برنت،دوبی و ی تأثیر بیی خود به بررسی تأثیر و درجهدر مطالعه (،7009و همکاران) کانگ

اند.نتایج کرده ثباتی شرطی مشخصهای بیثباتی در هر سه بازار را با استفاده از مدلپایداری بی ها در این مطالعهاند.آنپرداخته

 و GARCH هایثباتی را بهتر از مدل، پایداری بی FIGARCH و CGARCH هایاین مطالعه حاکی از آن است که مدل

IGARCH دیگر دارند بینی خارج از نمونه نسبت به دو مدلهای مذکور عملکرد بهتری در پیشچنین مدلهم .دهندنشان می. 

مورد  فیلیپین های قیمت نفت را بر روی اقتصاد ،آثار تکانه0930-7002ی (،با استفاده از اطالعات دوره7001) رییز و راگولیندین

ی قیمت که تکانه نشان داده است های نفت برآورد شده،قیمت ای انتقال متقارنآنی که بر العمل عکس  تابع اند.بررسی قرار داده

نامتقارن، کاهش قیمت  VAR در مدل برعکس،. شودمیمنجر  نفتی به کاهش بلندمدت تولید ناخالص داخلی حقیقی فیلیپین

 .ها داردآن های هریک از متغیرهای مورد بررسیتری در نوسانآن نقش مهم نفت نسبت به افزایش

 پژوهشچارچوب نظری  -1

نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران  کندمیبا توجه به فرضیه این تحقیق که بیان 

 :شودمیتخمین زده ( 0رابطه )الگوی مطالبات معوق به صورت  تاثیر مثبت دارد،

(0)                        ttttt UINFGROVPOILNPL  3210  

نترخ INF رشتد اقتصتادی و  GROنوسانات قیمتت نفتت ،  VPOIL)مطالبات معوق( و  عنوان متغیر وابسته بهNPL که در آن 

 باشد.تورم می

نوسانات قیمت نفت خام انتدازه گیتری و  GARCHاما قبل از تخمین مدل مطالبات معوق بانکی می بایست با استفاده از مدلهای 

و در قستمت   درقسمت اول تحقیق تخمین نوسانات قیمت نفتت ختام بنابراین به عنوان متغیر مستقل در الگوی تحقیق قرار گیرد.

                                                           
2- Baboucek and Jancar 
3- None-performance loan (NPL) 
4- Inflationary tendencies 
5- Price stability 
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گتی بته داده های تحقیق هم گیرد.دوم تحقیق تاثیر نوسانات قیمت نفت خام بر مطالبات معوق بانکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

استتفاده از و جامعه آماری تحقیق اشخاص حقوقی بانک صادرات ) با   Q4  : 0297تا   Q1:  0237صورت فصلی و در بازه زمانی 

) با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایتران(  ( و قیمت نفت خام سبک، نرخ ارز و نرخ تورم ایرانترازنامه بانک صادرات

 نقتدینگی تغییترات رونتدنیز  7شکل  آمده است. 0290تا  0223سالهای روند تورم ماهانه برای دوره زمانی  0در شکل  باشند.می

 بتر) پایته قیمتت بته داخلتی ناخالص تولید رشد روند  2دهد. در شکل را نشان می 0297 تا 0233 سالهای زمانی دور برای کشور

 بته) پایته قیمت به داخلی ناخالص تولید رشد 8شکل ارایه شده است.  97 تا 31 های سال طی(  32 سال ثابت های قیمت اساس

و  (درصتد) بتازار قیمتت بته داخلتی ناخالص لیددهنده تونمایش 1دهد و در نهایت شکل را نمایش می (0232 سال ثابت قیمتهای

 است. (32 سال ثابت قیمتهای به)درصد  واحد به رشد از هزینه اقالم سهم

 
 (ایرانج.ا. بانک مرکزی منبع: ) 1731- 1731روند تورم ماهانه برای سال های  -1شکل 

 
 ایران( ج.ا. )بانک مرکزی 1732تا  1731روند تغییرات نقدینگی کشور برای دور زمانی سالهای  -2شکل 
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 ایران(ج.ا. )بانک مرکزی  32 تا 18 های سال طی (17سال ثابت قیمت های اساس )بر پایه قیمت به داخلی ناخالص تولید رشد روند -7شکل 

 
 ایران( ج.ا. )بانک مرکزی  (1717 سال ثابت قیمتهای به) پایه قیمت به داخلی ناخالص تولید رشد -4شکل 

 

 
  درصد واحد به رشد از هزینه اقالم سهم و (درصد) بازار قیمت به داخلی ناخالص تولید -8شکل 

 ایران( ج.ا. بانک مرکزیمنبع: ) (17 سال ثابت قیمتهای به)

 

 آزمون مانایی متغیرها  -9

گردد و به همین شیوه در الگوی خود برگشتی برداری های سری زمانی پایا نباشند منجر به رگرسیون کاذب میکه دادهدر صورتی

(VARچنان )ای و تابع های تابع واکنش ضربهخصوص تجزیه و تحلیلزای مدل ناپایا باشند، نتایج مدل بهچه متغیرهای درون

فولر تعمیم یافته برای هریک از متغیرها صورت -باشد لذا بر این اساس آزمون ریشه واحد دیکیتجزیه واریانس فاقد اعتبار می

پایا شدند که نتایج آزمون  ٪00گیری در سطح لید ناخالص داخلی( پس از یکبار تفاضلگرفت که کلیه متغیرها )به استثنا تو

)به استثنا تولید  نتایج آزمون ریشه واحد برای تمام متغیرها ،شودمی مالحظه 0طور که در جدول همان. باشدمیذیل شرح به
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دهد که نشان می 7همچنین نتایج ریشه واحد روی تفاضل مرتبه اول متغیرها در جدول  .ناخالص داخلی( در سطح مانا نیست

 بار تفاضل گیری پایا شده اند. متغیرهای ناپایا با یک

 های پژوهشگران()منبع: یافته پایایی متغیرها -3جدول 

 متغیر
 احتمال در سطح

 احتمال ٪00سطح  ٪1سطح  ٪0سطح  آماره آزمون

 2/0- 3/7- 9/0- 3/0- 03/0 (GDP)  داخلیتولید ناخالص 

 8/0- 3/2- 9/7- 3/7- 1/0 (INF)  نرخ تورم

 3/0- 3/2- 9/7- 3/7- 9/0 (M)   حجم نقدینگی

 مطالبات معوق اشخاص حقوقی بانک صادرات

(NPL) 
3/0- 3/2- 9/7- 3/7- 3/0- 

 

 پژوهشگران( های)منبع: یافته پایایی متغیرهای با یک مرتبه تفاضل گیری -5جدول 

 متغیر
 احتمال در سطح

 احتمال ٪00سطح  ٪1سطح  ٪0سطح  آماره آزمون

 9/7- 3/2- 9/7- 3/7- 01/0 (INF) نرخ تورم

 3/7- 3/2- 9/7- 3/7- 03/0 (M)  حجم نقدینگی

 مطالبات معوق اشخاص حقوقی بانک صادرات

(NPL) 
7/2- 3/2- 9/7- 3/7- 07/0 

 

 گیری نوسانات قیمت نفت خام اندازه -2

نتایج براورد قیمت نفت مبتنی  2در جدول  .سازی نموددر ابتدا باید قیمت نفت خام را مدلبرای محاسبه نوسانات قیمت نفت خام 

 بر مدل پیش گفته ارایه شده است.

 های پژوهشگران()منبع: یافته 5مبتنی بر مدل ارایه شده در رابطه  برآورد قیمت نفت خام -1جدول 

 

 .Std. t-Statistic Probخطای  ضریب متغیر

C 292011/8 029129/0 82872/20 0000/0 

DUM 028780/0 002389/0 312721/0 1032/0 

AR(3) 722218/0 011200/0 237308/0 0321/0 

AR(2) 878228/0 090023/0 720207/7 0273/0 

MA(1) 999399/0 033701/0 008339/3 0000/0 

R-squared 323291/0 

Adjusted R-

squared 
330988/0 
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ارایه  8جدول تخمین زده شده که نتایج آن در EGARCH الگویبااستفاده از آننوسانات قیمت  ،سازی قیمت نفت خاماز مدلبعد

 گردیده است.

 های پژوهشگران()منبع: یافته EGARCHبرآورد مدل نوسانات قیمت نفت خام با استفاده از الگوی   -9جدول 

 

 .Std. t-Statistic Probخطای  ضریب متغیر

C 232828/8 031323/0 20130/73 0000/0 

DUM 028308/0 032102/0 992128/0 0813/0 

AR(3) 037221/0 003877/0 139133/0 0031/0 

AR(2) 302827/0 030290/0 212028/2 0007/0 

MA(1) 999112/0 028000/0 813329/2 0000/0 

 معادله واریانس

C(6) 338702/0- 022233/0 821283/0- 0107/0 

C(7) 977822/0 831700/0 937978/0 0828/0 

C(8) 210898/0 731323/0 373331/7 0082/0 

R-squared 333232/0 

Adjusted R-

squared 
310002/0 

 

  VARو باید برای استفاده در مدل اصلی که توسط الگوی شدگیری همیزان نوسانات حاصل از قیمت نفت خام انداز تا اینجا

 شود.این اندازه تبدیل به سری زمانی  ،شودمیتخمین زده 

می بایست متغیرهای تحقیق از لحاظ پایایی مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور از  VARاز تخمین مدل توسط الگوی  پیش

که متغیرهای الگو نامانا باشند برای البته باید توجه داشت در صورتی آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است.

بنابراین در ابتدا برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر  استفاده نمود. VECMاز الگوی باید رفع مشکل و تخمین مدل 

طور که در ابتدا مشاهده شد متغیرهای تحقیق )به جز تولید ناخالص داخلی( مانا نبوده و همان .شودمیتعمیم یافته استفاده 

در  ای الگو آزمون هم جمعی را انجام داد .بنابراین برای جلوگیری از رگرسیون کاذب در مرحله اول می بایست میان متغیرهای ناپای

 جمعی میان متغیرهای ناپایا ارایه شده است.نتایج هم 5جدول 

کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به انباشتگی که تداعیبراساس مفهوم اقتصادی هم

 VARپذیرد که مناسبترین روش برای مدلهای ای مختلف صورت میهانباشتگی با روشآزمون هم کند.سمت آن حرکت می

بر نتایج این آزمون، فرضیه وجود دو بردار هم انباشته میان متغیرهای مبتنی  . لذاآزمون یوهانسن می باشد ،آزمون هم انباشتگی

 .شودمیالگو رد ن

 های پژوهشگران()منبع: یافته هم جمعی میان متغیرهای ناپایا -2جدول 
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.575327  69.08658  55.24578  0.0019 

At most 1 *  0.508620  36.54200  35.01090  0.0340 

At most 2  0.195781  9.541599  18.39771  0.5253 

At most 3  0.032666  1.262026  3.841466  0.2613 

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 (VAR)تخمین مدل بر اساس روش خود رگرسیون برداری  -6

های بهینه، از معیارهایی از قبیل معیار تخمین مدل باید تعداد وقه بهینه مدل تعیین گردد . تعیین تعداد وقفهدر ابتدا برای 

و نمودارهای خودهمبستگی  9، و نسبت حداکثر راستنمایی8، معیار اطالعات حنان کوئین7، معیار اطالعات شوارتز6اطالعات آکائیک

زنیم تا بهترین مدل های مختلف تخمین میها را با وقفهکنیم و مدلرسم شده برای مجذور اجزای اختالل هر معادله، استفاده می

 مشخص گردد.

های وقفهکوئین، شوارتز، آکائیک، و نسبت راستنمایی برای  -های حنانشود، مقدار آمارهمشاهده می 3طور که در جدول همان

در تحقیق حاضر از معیار شوارتز  دهنده وقفه بهینه بر اساس معیار مورد نظر است.مختلف نشان داده شده است. عالمت ستاره نشان

می باشد. پس از تعیین وقفه بهینه دوباره تخمین را  با وقفه مورد نظر برآورد  0و وقفه بهینه برابر  شودمیو حنان کویین استفاده 

مشاهده می شود  2طور که در جدول همان ارایه شده است. 2نیز در جدول نتیجه تخمین حاصله مدل در وقفه بهینه  کنیم.می

  .باشدتاثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق بانکی مثبت می

 های پژوهشگران()منبع: یافته نتایج تعیین وقفه بهینه -6 جدول

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 -1158.603 NA   9.91e+24  71.73354   72.86726*   72.11500* 

2 -1131.364   37.96990*   9.44e+24*  71.59783  73.86526  72.36075 

3 -1117.421  15.21099  2.39e+25  72.26792  75.66908  73.41231 

4 -1072.976  35.01706  1.35e+25   71.08945*  75.62432  72.61530 

* indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 نشان دهنده وقفه بهینه است. عالمت *

 های پژوهشگران()منبع: یافته نتیجه تخمین مدل در وقفه بهینه -2 جدول                        

Error Correction مطالبات معوق بانکی 

 0.428689  مطالبات معوق بانکی

  (0.16596) 

                                                           
6Akaike information criterion 
7Schwarz Baywsian criterion 
8Hannan-Quinn criterion 
9Maximized log-likelihood Ratio 
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 0.105523  نوسانات قیمت نفت خام

  (0.26050) 

  

 1.718388  اقتصادیرشد 

  (2.18390) 

  

 0.008020  نرخ تورم

  (0.00734) 

 

. این آزمون معکوس ریشه شودپرداخته می Lag Structureپس از تخمین مدل به بررسی ثبات مدل با استفاده از آزمون 

ای با داشته باشند و داخل دایرهتر از واحد ها قدرمطلق کوچککند. اگر تمامی ریشهای را گزارش میچند جمله AR10 مشخصه 

نتایج آزمون یادشده در با ثبات است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد بررسی دارای ثبات است.  VARشعاع واحد باشد مدل 

 آمده است. 3شکل 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 های پژوهشگران()منبع: یافته lag structureنتیجه بررسی ثبات مدل با استفاده از آزمون  -6شکل 

 

 تحلیل نتایج حاصل از پژوهش -2
ذیل تحلیل  آیدی که در ادامه میتوان آثار متغیرها بر مطالبات معوق بانکی را به شرحباتوجه به تخمین مدل در وقفه بهینه می

 :نمود

بیان نمود که با عدم وصول مطالبات توسط بانکها،  گونهاین توانمیاثر مطالبات معوق بانکی بر افزایش مطالبات  بارهدر -

این مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانکها را بیش از پیش تضعیف 

 را درهای مالی احتمالی ثباتیو به تبع آن بی است ی بانکیهای شبکه. این موضوع، بیانگر کاهش کیفیت داراییکندمی

پی دارد. از آنجائی که تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده کاهش حجم این نوع مطالبات، بیانگر توانایی 

شک   بانکها در حفظ منابع موجود و باال بودن حجم این نوع تسهیالت غیر جاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکی و بدون

 اقتصاد، عدم در نقدینگی کندی چرخش بانکها، موجب سودآوری کاهش بر الوهع موضوع باشد. اینای ملی میدغدغه

                                                           
10Auto Regressive 
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 اقتصادی رکود نهایت در و کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت حوزه مولد درخواستهای به اعتبارات موقع به اختصاص

 .کندمیکاهش پیدا  شودمیهمچنین با بلوکه شدن نقدینگی، کلیه فعالیتهایی که باعث رشد اقتصادی  ؛گرددمی

بیان نمود که  با توجه به نقش استراتژیک  گونهاین توانمیاثر نوسانات قیمت نفت خام بر مطالبات معوق بانکی  بارهدر -

نفت به عنوان کاالیی اثر گذار بر اقتصادها، تکانه ها و تغیییرات قیمت های نفت بوسیله اغلب اقتصاددانان به عنوان 

سرمایه گذار به جهت سرمایه گذاری و شروع  بنابراین، شودمینفت به عنوان یک نهاده تولید مطرح گفت  توانمیانرژی، 

که نوسانات قیمت نفت تولید نیاز به بررسی تابع هزینه و اطالع از حاشیه سود فعالیت اقتصادی خود دارد. اما از آنجایی

، لذا میل سرمایه گذار به انجام شودمین برای یک پروژه اقتصادی ئها وحاشیه سود مطمهزینه بارهباعث عدم آگاهی در

 .کندمیگذاری، مطالبات معوق بانکها نیز افزایش پیدا نتیجه با کاهش سرمایه فعالیت اقتصادی کاهش یافته و در

تیلور تابع تورم و تابع تحلیل نمود که مطابق نظریه  گونهاین توانمیاثر رشد اقتصادی بر مطالبات معوق بانکی نیز  بارهدر -

. همچنین باعنایت به کندمی، بدین معنی که با افزایش تورم، تولید نیز افزایش پیدا هستندتولید دو تابع موازی هم 

نتیجه اشتغال و رشد اقتصادی نیز  بابد و درافزایش تورم، بیکاری کاهش یافته، سپس تولید افزایش می نظریه فیلیپس، با

 نند.کافزایش پیدا می

تحلیل نمود که بدون شک یکی از مشکالت موجود در  گونهاین توانمیمورد اثر تورم بر مطالبات معوق بانکی نیز  در -

باید به این نکته توجه داشت که به دلیل آنکه میزان  کشور که تاثیر به سزایی نیز در اقتصاد دارد، وجود نقدینگی است.

ای باشد که با کاال و خدمات موجود در جامعه برابری میزان نقدینگی باید به اندازهکاال و خدمات در جامعه محدود است، 

داشته باشد و این در حالی است که چنانچه میزان نقدینگی افزایش یابد، کاال و خدمات در جامعه کاهش یافته و به تبع 

بین باید به این نکته توجه داشت که تمامی  در این. یابد که در نتیجه شاهد تورم خواهیم بودها نیز افزایش میآن قیمت

کنند چرا که نقدینگی با های گوناگونی نیز تدوین میها به دنبال کنترل نقدینگی هستند و بدین منظور سیاستدولت

تجربه نشان داده است که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید  .ای مستقیم داردتورم رابطه

منتظر افزایش تورم در کشود بود؛ در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کاال و خدمات در جامعه افزایش 

ها ای از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار بانکبخش عمده .یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم شکل خواهد گرفت

ها در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی سبب شده تا بانکقرار دارد که بر همین اساس این موضوع 

گیری، آن را اند، ضمن بازپسها وظیفه دارند تسهیالتی که به متقاضیان اعطا کردهبانک .جامعه نقش مهمی داشته باشند

ائه داده باشند، وصول نشود و ها اردر این بین چنانچه تسهیالتی که بانک .مجدداً به چرخه اقتصادی کشور تزریق کنند

 .مجدداً به بانک باز نگردد، در حقیقت این نهاد پولی توانایی اعطای مجدد تسهیالت به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت

طور که به آن اشاره شد آورد و همانها، افزایش نقدینگی در جامعه را پدید میاز طرفی عدم بازگشت منابع به بانک

برگشت آن ها خواسته و ناخواسته به دلیل اعطای تسهیالت و عدمآورد؛ یعنی بانکی نیز تورم را پدید میافزایش نقدینگ

از آنجایی که درصدی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، وصول این  .سهمی در ایجاد تورم خواهند داشت

واهد داشت؛ از آنجایی که نقدینگی و تورم رابطه سزایی در کاهش نقدینگی خهحجم باال از معوقات به حتم تاثیر ب

و بلعکس افزایش تورم بر  .مستقیمی با یکدیگر دارند، وصول مطالبات معوق در کاهش تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود

و  شودمیثباتی اقتصادی نوسان قیمت نفت باعث بی کهتوان گفت میبا این اوصاف  مطالبات معوق بانکها نیز تاثیر دارد.

بدین صورت که نوسان قیمت نفت باعث عدم ثبات در  است؛افزایش مطالبات معوق بانکها  یکی از شواهد این موضوع

فعالیتهای اقتصادی فاقد  بنابراین. استو این عدم ثبات در کلیه امور اقتصادی اثرگذار  شودمیفعالیتهای اقتصادی 

در نتیجه مطالبات معوق بانکها افزایش  و کندمیگذاریها کاهش پیدا ، پس سرمایهخواهند شدحاشیه سود مشخص 
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قیمت نفت  شدید در نوسانبروز عدم ای از آن نتیجه بخش قابل مالحظهباثبات که  اقتصادی شرایط یک یابد. با ایجادمی

 ضروری بنابراینمشاهد نمود.  معوق مطالبات کاهش در زیادی تأثیر توانمی باشد،های اقتصادی میو پایداری مولفه

گذاشته و از  اثر ها بانک تسهیالت نوسان قیمت نفت تاثیر دارد بر در که عواملی مدیریت و قراردادن است با مدنظر

 افزایش مطالبات معوق جلوگیری نمود.

 تجزیه واریانس-2-3
بینی دهنده خطای پیشآمده است. ستون اول نشان 3نتایج تجزیه واریانس متغیرهای تحقیق در دوره اول، تا دهم در جدول 

(SE) 11 های آتی است و از آنجا که این خطا در هر سال های مختلف است. منبع این خطا تغییر در مقادیر جاری و شوکدر دوره

د نتایج نشان شومشاهده می 3 طور که در جدولهمان یابد.شود به مرور زمان افزایش میبر اساس خطای سال قبل محاسبه می

مطالبات معوق بانکی ناشی از تغییرات خود این عامل است و در  درصد تغییرات 000دهنده این است که در دوره اول نزدیک به 

 باشیم.در دوره های بعدی به مرور شاهد اثرگذاری سایر متغیرها می این دوره تغییرات متغیرهای مستقل الگو تاثیری ندارند. اما

 های پژوهشگران()منبع: یافته واریانس برای متغیر وابسته مطالبات معوق بانکی تجزیه -0جدول 

 متغیر وابسته : مطالبات معوق بانکی

دوره 

 زمانی

S.E. نوسانات قیمت نفت  مطالبات معوق

 خام

 نرخ تورم رشد اقتصادی

1 0.078296 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 0.138094 99.32944 0.000682 0.137611 0.532270 

3 0.190882 98.34205 0.006448 0.285689 1.365814 

4 0.237438 97.46044 0.099074 0.464130 1.976351 

5 0.278652 96.63982 0.360039 0.844982 2.155158 

6 0.315833 95.51113 0.816118 1.700639 1.972113 

7 0.350759 93.55797 1.419446 3.384523 1.638062 

8 0.385416 90.36372 2.080652 6.180763 1.374866 

9 0.421550 85.83110 2.701101 10.14090 1.326904 

10 0.460302 80.23039 3.209255 15.03013 1.530231 

 0.2درصد، رشد اقتصادی  0.3درصد، نوسانات قیمت نفت  91مطالبات معوق فقط  ،طور مثال در دوره ششمهب ،در میان مدت

درصد  30این دوره  شویم. دردر دوره دهم با نوسان متفاوتی از متغیرها مواجه می درصد توجیه دارد. 0.9درصد و نرخ تورم 

بیشترین تاثیر  درصد توجیه دارند. 0.1درصد و نرخ تورم  01درصد، رشد اقتصادی  2.7مطالبات معوق، نوسانات قیمت نفت 

با بررسی  درصد می باشد. 7.0درصد و باالترین تاثیر نرخ تورم برای دوره پنجم با  2.7نوسانات قیمت نفت خام در دوره دهم با 

ر دوره دهم باشد که باالترین تاثیر آن دکنیم که بیشترین سهم از نوسانات معوق مربوط به رشد اقتصادی میکل ادوار مشاهده می

 .باشددرصد مشهود می01با عدد 

  هاو توصیه پیشنهادها -0

 تأکید نکته این بر آمده دست به نتایج داشت. خواهد متفاوتیآثار  تخصصی هایبانک معوق مطالبات بر اقتصادی کالن شرایط

 اقتصاد از پرهیز همچنین است. اهمیت حائز مالی و پولی گذاریهایسیاست در ثبات بانکها، معوق مطالبات کاهش برای کند کهمی

                                                           
11 Standard Error 
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 بر بیشتر کنترل برای مرکزی بانک استقالل ،شودمی اقتصاد در رانت ایجاد موجب که تسهیالت بهره نرخ کاهش برای دستوری

 . شد خواهد معوق مطالبات ماندن ثابت یا و کاهش باعث تورم، کاهش و نقدینگی

 مناسب اقتصادی سیاستهای گرفتن نظر در و غیره( و ارز نرخ )واردات، اقتصاد حقوقی بخش بر وارد شوکهای کنترل با افزون بر این

 افزایش مانند هاسیاست از برخی تأثیر تحت که طوری به آورد، وجود به اقتصادی های بنگاه برای را مطمئنی امن حاشیه توانمی

 .نشوند کشیده ورشکستی ورطه به هابنگاه این ... و واردات

 تفکیک به شوکها بررسی باشند،می معوق مطالبات بر متفاوتی تأثیرات دارای اقتصادی مختلف بخشهای شوکهای اینکه به نظر

 از یک هر معوق مطالبات برای دقیق تری نتایج دتوانمی دولتی و خصوصی بانکهای بر جداگانه صورت به اقتصادی بخشهای

تحقیق اشاره شد با بررسی کل ادوار مورد بررسی در این پژوهش مشاهده  گونه که در اینهمان .باشد داشته اقتصادی بخشهای

توجه به متغیرهای مورد بررسی در مدل پیشنهادی، بیشترین سهم از نوسانات معوق مربوط به رشد اقتصادی  کنیم که بامی

 باشد.می

و  تحلیل به عنایت معوق بانکها دارد. لذا باگونه که بررسی گردید اثر معنا داری بر مطالبات همچنین نوسانات قیمت نفت همان

 مالی هایدر صورت مطالبات رشد است که گفت مشهود باید ایمداشته معوق مطالبات بارهتحقیق در این در که مختصری کنکاش

 چندان ای نه آینده در تواند می نظارتی ساختار اصالح عدم و آن به توجه است و عدم افزایش حال در اعتباری مؤسسات و بانکها

بخشهای  توانمیمنظور جلوگیری از افزایش این روند  به بنابراینرو سازد.  به رو بحران ورشکستگی با را کشور بانکی نظام دور

 مشاوره خدمات مؤسسات از استفاده اجازه یا ها بانک کارشناسی کادر تسهیالنی بانکها به هنگام بروز شوک در قیمت نفت با تقویت

 به موارد ذیل اشاره نمود : توانمی نمونهکار گیرند که  به عنوان هگذاری اقدامات کارشناسی دقیق تری ب سرمایه و مالی ای

 سرمایه و موقع به برگشت از معقول اطمینان حصول و اعطای تسهیالت هنگام مشتریان مالی صورتهای به دقیق توجه -

 تسهیالت. مبلغ با مشتری درآمد تناسب

 آن. اجرای بر نظارت و مرکزی بانک از سوی صادره دستورالعملهای و ها بخشنامه آخرین دقیق اجرای -

 بدهی ایجاد از پیشگیری به منظور اسنادی اعتبارات گشایش خصوص در الزم های کنترل -

 در بدهی وصول از اطمینان منظور به اعتبار گشایش از قبل مشتریان اعتبارسنجی و شناسایی جهت الزم اطالعات اخذ -

 سررسید

 کاال بازرسی های گواهی اخذ -

 االجرا اخذ الزم قرارداد و سفته آنها از که مشتریان های دارایی سایر شناسایی و کافی و الزم نهای تضمین و وثایق اخذ -

 )بیشتری دارد اهمیت فوق موارد اعتبار گشایش جدید مورد متقاضیان در است بدیهی( تسهیالت اعطای از قبل شود می

 کالن متغیرهای روند تسهیالت، اعطای برای پروژهها اقتصادی و فنی ارزیابی در ها بانک خرد، سطح در شودمی پیشنهاد همچنین

 و منابع اصل که گیرد صورت گونه ای به تسهیالت اعطای نحوه مربوطه بینی هایپیش اساس بر تا دهند. قرار مدنظر را اقتصادی

 .باشد بازگشت قابل تسهیالت انتظار مورد سود

 منابع 
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The impact of oil price fluctuations on non-performing loans of the 

banking network of the country 

(The case of legal entities of Iran`s Bank Saderat Network) 
 

Research on issues related to measurement and controlling different types of risks that banks and 

financial institutions are facing, has grown substantially in recent years. The aim of this study is 
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to investigate oil price fluctuations on non-performing loans as one of the credit risks of banks 

and financial and credit institutions. 

Therefore, by the use of seasonal data and the VAR pattern and Eviews software and 

performance method of VAR and regression analysis, a model (with non-performing loans, the 

fluctuations of oil prices, economic growth and inflation rate variables) for credit risk assessment 

mentioned above has been extracted. 

The results of the model suggest a positive relationship between the fluctuations of oil prices and 

non-performing loans. Thus, by creating conditions for sustained economic that will be due to 

the lack of fluctuations of oil prices and sustainability of economic dimensions, and by relying 

on management of factors that affect fluctuations of oil prices, can have a positive effect on bank 

facilities and reduce non-performing loans. 

key words: non-performing loans of the banking_Oil price_Growth Economic_Inflation_vector 

auto regressive VAR 
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