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بررسی تاثیر اجرای عقود اسالمی بر میزان مطالبات معوق بانکی در ایران)مورد مطالعه اشخاص 

 حقوقی بانک ملی(

 1مهدی قره خانی 

 2شیرین شکوهیار

 

 چکیده 

به بررسی تاثیر اجرای عقود اسالمی یا به نوعی آغاز بانکداری بدون ربا بر میزان مطالبات معوق بانکی پرداخته شده است.  مقالهاین 

برای نشان دادن تاثیر بانکداری بدون ربا )اجرای عقود اسالمی( بر  3131با در نظر گرفتن آغاز بانکداری بدون ربا در ایران در سال 

پس از تخمین مدل نتیجه حاصله حاکی از تاثیر منفی  در مدل استفاده شده است. 3نکی از متغیر مجازیمیزان مطالبات معوق با

 اجرای عقود اسالمی بر میزان مطالبات معوق بانکی بوده ولی از لحاظ آماری این تاثیر معنی دار نبوده است.

از ترازنامه بانک ملی جمهوری و در قالب سری زمانی  3131تا  3131داده های تحقیق به صورت ساالنه و در بازه زمانی سالهای 

همچنین جهت جلوگیری از خطای تصریح در این تحقیق از شاخصهای کالن اقتصادی اثر گذار بر اسالمی ایران استخراج شده اند. 

 استفاده شده است.مطالبات معوق بانکی ، نظیر نرخ تورم ،نرخ ارز واقعی و نرخ رشد اقتصادی نیز 

 کلیدیواژگان 

 روش گشتاورهای تعمیم یافته –مطالبات معوق  -نرخ ارز واقعی  –نرخ تورم  –بانکداری بدون ربا  –عقود اسالمی 

 

 

                                                           
  gharakhani.mahdi@yahoo.com                                                                        کارشناس ارشد اقتصاد انرژی )نویسنده مسئول مقاله(1 

 کارشناس علوم اقتصادی 2  
3 Dummy variable 
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 مقدمه 

در این مقاله سعی شده به تاثیر  بانکداری بدون ربا بر میزان مطالبات معوق بانکی پرداخته شود و به این پرسش که با آغاز 

 .انتظار داشت میزان مطالبات معوق بانکی کاهش یابد ، پاسخ گفته شود بانکداری بدون ربا میتوان

دهنده، خارج های صرفاً وامها از شکل مؤسسهبا اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیت بانکداری در ایران دگرگون شد و بانک

گذاری خود را درقالب عقود شدند تا فعالیت سرمایههای اقتصادی موظف گذاری تبدیل شدند. این بنگاههای سرمایهو به مؤسسه

در چنین سیستمی، .ای از سود و ریسک احتمالی دست یابنداسالمی انجام داده و با اجرای صحیح این عقود، به ترکیب بهینه

زمان مدتهای اجرایی بوده و وصول تسهیالت اعطایی در گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، نمایانگر کارآیی مطلوب روش

های اقتصادی و منظور گسترش فعالیتکارگیری منابع برای ایجاد تسهیالت الزم به کننده مکانیزم صحیح بهتعیین شده، مشخص

رو عوامل موثر بر میزان های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و درنهایت صرف منابع است. ازاینتأمین منابع موردنیاز بخش

 اهمیت باالیی برخوردار می باشد. مطالبات معوق از درجه

 .شوددر مسائل اقتصادی، عموماً از دو نوع بانکداری؛ بانکداری سنتی و بانکداری اسالمی یاد می

ها بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیا است که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانک

پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این می "بهره"ها به آنها کنند و در قبال دریافت این سپردهدریافت میهای مردم را سپرده

گذاران در قبال دریافت وام به دهند. سرمایهقرار می "گذارانسرمایه"نام در اختیار گروه دیگری به "وام"صورت ها، آنها را بهسپرده

التفاوت نرخ بهره مشهور است. مابه  "نرخ بهره"فتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به پردازند. بهره دریابانک بهره می

دهد. بنابراین در بانکداری سنتی، به علت دریافت بهره، بانک تنها واسطه وجوه ها را تشکیل میدریافتی و پرداختی، درآمد بانک

عبارت دیگر، بانک به سود یا زیان  اندازد. بهول را در چه مسیری به کار میگذار پاست و عمالً کاری به این ندارد که سرمایه

 .کندگذار دریافت میگذار کاری ندارد، زیرا بانک در سر رسید معین، اصل و فرع )بهره( وام را از سرمایهسرمایه

م طرحی خاص با مبلغی معین که بخشی اما در بانکداری اسالمی، اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجا

شود. پس گذاران میگذاران و شریک سرمایهکنند، بانک وکیل سپردهگذاران تأمین میگذاران و مابقی آن را سرمایهاز آن را سپرده

د. در این بین، شوگذاران تقسیم میگذاران و سپردهمیان سرمایه -به نسبت سهم دو طرف  -از به نتیجه رسیدن طرح، سود یا زیان 
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گذاران است، کاماًل کند. از آنجا که در بانکداری اســالمی، بانک شریک سرمایهالزحمه برداشت میعنوان حقبانک نیز سهمی را به 

گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد. به همین دلیل است که سودآوری در مراقب است که ســرمایه

لحاظ تئوریک بیشتر از بانکداری سنتی است. بنابراین تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت داری اسالمی، به بانک

 .ها بر مبنای عقود اسالمی، یکی از اهداف بانکداری اسالمی استمشارکت و همکاری در انجام پروژه

ز ابتدا تا زمان به بار نشستن طرح، از طریق مشارکت و نظارت، در پروژه در بانکداری اسالمی، بانک باید برای یک فعالیت اقتصادی ا

دهنده، منابع مالی را در اختیار شریک خود قرار طور حتم زمانی که بانک تسهیالتگیری کند. بهاقتصادی دخالت، نظارت و تصمیم

لی وجود ندارد طلبی از شریک خود داشته باشد شود، دیگر دلیدهد و از این طریق به نسبت سرمایه و کار در پروژه سهیم میمی

 .که بخشی از آن به حالت معوق درآید

گیرنده یعنی پایبند نبودن به بانکداری شده با وامها در سود و زیان عقود وضعشواهد حاکی از آن است که پایبند نبودن بانک

دلیل گستردگی بازار، ز فعاالن حوزه بانکی معتقدند بهها است. بسیاری ااسالمی، سرآغازی برای ایجاد مطالبات معوق در بانک

ها و صنایع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهای پروژه نظارت داشته باشند؛ به گذاری بخشتوانند در تمام امور سرمایهها نمیبانک

ها رو بانکا خدماتی نیست؛ ازاینعنوان مثال در بخش صنعتی، کشاورزی یگیری بهعالوه، یک بانک قادر به دخالت در امور تصمیم

های ها و زیربخشگذاری بخشهای مختلف که تسلط کافی بر راهبری امور سرمایهکارگیری کارشناسان زبده در حوزهباید با به

 .های گوناگون را به دست آورندگیری پروژهگوناگون اقتصادی و صنعتی دارند، توانایی الزم در نظارت و تصمیم

 

 

 ظری چارچوب ن

در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و 

توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب  کند و می اعتباری، نقش تعیین کننده ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می

دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک مؤید این است که این نهادها عالوه بر نقش پول، در 

امین مردم و هم  داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادالت مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم
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آسان کننده مبادالت پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیالت 

 به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای درتوسعه وپیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت.

ای از درآمد بانکها میتواند از  همترین و با ارزش ترین داراییهای بانک محسوب می شوند و بخش عمدهتسهیالت اعطایی، از زمره م

طریق اعطای تسهیالت به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرارمیدهد، تنوع 

اد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نه

حتی ورشکستگی خواهد رفت.بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیالت و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی 

ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در متقاضیان تسهیالت و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیالت یکی از اساسی 

رود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری باالخص اعتبارسنجی، به بانکها  بانک ها و موسسات مالی بشمار می

 این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیالت تصمیم گیری کنند.

ایه گذاری به فعالیتهای اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانکی قسمتی تجهیز و تخصیص منابع سرم

از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت  می گیرد . 

رسی و ارزیابی ریسک اعتباری )یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیالت اعطایی از بنابراین یکی از موضوعات دارای اهمیت، بر

سوی مشتریان( می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبه روست، از 

مهم مؤثر بر بهبود فرآیند اعطای اعتبار و در نتیجه  جایگاه ویژه ای برخوردار است. کاهش و کنترل ریسک به عنوان یکی ازعوامل

بر عملکرد بانکها مطرح است و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیالت و بقای بانکها و مؤسسات مالی دارد. از دالیل اهمیت سنجش 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: این ریسک می

اری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند، این الف. اکنون مهمترین عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتب

تسهیالت به صورت مطالبات معوق بانکی درمی آید و این امر موجب اختالل در توزیع اعتبارات بانکی و در نتیجه اختالل در اقتصاد 

 کشور  می شود؛

اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان ب. اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت 

بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری داراییها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه 

 د؛ای و حفظ توان رقابتی فراهم و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و مؤسسات اعتباری ایجاد می نمای
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توان بین بازار  ج. در ایران از یک طرف فعالیت بانکها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود اسالمی است؛ بنابراین نمی

پول و سرمایه مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه )بازار اوراق بهادار و سهام( و 

های غیربانکی، پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی  سایر شبکه

 انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

د و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول د. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شو

خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد )و در صورتیکه ارزیابی 

نکداری اسالمی بانک شریک گیرنده انجام شود، در راستای تسهیل مبادالت و انتخاب مشتریان بهتر است( حال آنکه در سیستم با

تسهیالت در فعالیتهای اقتصادی می باشد و به طورعمده سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه 

 وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد. -به منابع مالکیتی 

بات معوق برای بانکها دارای اهمیت فراوانی می باشد،در تحقیقات انجام گرفته در خصوص با توجه به موارد ذکر شده میزان مطال

میزان مطالبات معوق و مدیریت ریسک در بانکداری بیشتر بر روی تاثیر عوامل متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان مطالبات معوق 

اشخاص  مطالبات معوقاجرای عقود اسالمی بر میزان کار صورت گرفته است اما در این تحقیق سعی بر آن است که به تاثیر 

 پرداخنه شود. بانک ملی حقوقی

اجرای عقود اسالمی به طرز صحیح آن به عنوان مثال در اجرای عقود مشارکتی بانک به عنوان شریک باید در کنار گیرنده 

قرار دهد بنابراین بانک به طور مستقیم در اجرای  تسهیالت در انجام پروژه حاضر باشد و یا فردی را به عنوان ناظر در اجرای پروژه

پروژه ها حضور دارد و این امر از یک سمت منجر به وجود فعالیتهای حقیقی اقتصادی می شود و از سمت دیگر بانک به عنوان 

 شریک در پروژه می تواند از میزان سود دهی حقیقی پروژه آکاه باشد.

در بیشتر موارد مطالبات معوق از جایی شکل می گیرد که گیرندگان تسهیالت وامهای اخذ شده را صرف مواردی که عنوان کرده 

خرج می کنند و همین امر موجب می شود که با در بازارهای غیر رسمی مانند سکه و ارز و سفته بازی را اند نمی کنند و آن 

 تبدیل به مطالبات معوق گردد.نوسانات این بازارها وامهای اعطایی 
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بنابراین در بانکداری اسالمی و در حالتی که عقود اسالمی به طرز صحیح اجرا شود انتظار بر این است که میزان مطالبات معوق 

ن تحقیق هدف بررسی تاثیر اجرای عقود اسالمی بر میزان مطالبات یبانکها به طرز معنی داری کاهش یابد به همین منظور در ا

 است.اشخاص حقوقی بانک ملی  عوقم

 ریسک اعتباری -

ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه

مطالبات  ها داشته و اگر نسبتای بر مطالبات غیرجاری بانکهای مالی، حساسیت ویژههای ناظر پولی و ناظر بر مؤسسهمقام

کنند که نسبت یاد شده را در حد ها از حد متعارف باالتر رود، واکنش نشان داده و تالش میغیرجاری به کل تسهیالت بانک

ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکمتعارف و کم

تانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام شد. البته حد نصاب اس

ها و نظام ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکنمایند که نسبت یاد شده را به گونهاقتصادی و بانکی خود سعی می

 .بانکی نشود

ای، مدیران ریسک و همة مردم کننده است. این واژه را افراد مختلفی چون بازرگانان حرفهگمراهریسک دارای معانی گوناگون و 

از جمله این  .خوردکار برده شده به چشم میها و مجالت، عبارات مختلفی که واژة ریسک در آن بهبرند. در روزنامهکار میبه

ک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک، ریسک پورتفوی، ریسک دار، ریستوان به مواردی چون داراییهای ریسکعبارات می

 .اشاره کرد …پرداخت، ریسک کشورها، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک معامله واعتباری، ریسک عدم

احتمال وقوع  ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا“واژة ریسک در فرهنگ النگمن چنین تعریف شده است: 

قطعیت در رابطه با یک ریسک از نظر یک بانکدار به معنی عدم“شود: گونه تعریف میاز دیدگاه بانکداری، ریسک این”. خطر است

 :بر این اساس ممکن است برای مثال سئواالت زیر برای بانکدار مطرح شود .(Rose,1999,p.170) ”باشداتفاق می

   خواهد کرد؟آیا مشتری وام خود را تجدید 

  ها در ماه آینده رشد خواهد کرد؟آیا سپرده 

 آیا ارزش سهام و درامد بانک افزایش خواهد یافت؟ 

  شود؟آیا نرخ بهره در هفته باال یا پایین خواهد رفت و آیا بانک متضرر می 
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 .ی و نحوه کنترل آن نشان دهندتغییرات اقتصادی در سالهای اخیر موجب شده که بانکداران توجه بیشتری به مطالبات معوق بانک

 :ریسک بانک و مدیریت آن بر سه ریسک زیر متمرکز است (Sinkey,1992, p.389) براساس نظر سینکی

 ریسک اعتباری  .3

 ریسک نرخ بهره  .1

 ریسک نقدینگی  .1

سان نرخ بهره و عدم این ریسکها به ترتیب از تغییرات غیرمنتظره در زمینه توانایی وامگیرندگان در بازپرداخت تعهدات خود، نو

 .آیدکفایت نقدینگی پدید می

 :(Rose,1999,p.170) رو هستندشرح زیر روبهطور کلی بانکداران با شش نوع ریسک عمده بهبه

 ریسک اعتباری  .3

 ریسک نقدینگی  .1

 ریسک بازار  .1

 ریسک نرخ بهره  .4

 ریسک سوداوری  .3

 ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات  .3

 عوامل موثر بر کند، بنابراین دستیابی به دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا میشواهد نشان می

 .گیردریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می

 مطالعات صورت گرفته 

مطالعه ای که در ارتباط با ،  صورت گرفتهباری عوامل موثر بر مطالبات معوق و ریسک اعت علیرغم تحقیقات فراوانی که در خصوص

. قسمت عمده تحقیقات، به طور تجربی تاثیر بانکداری بدون ربا و اجرای عقود اسالمی بر میزان مطالبات باشد صورت نگرفته است
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های اقتصادی و شوك درپی یافتن رابطه ای میان عوامل اقتصادی و عملکرد پرتفوی اعتباری میباشد. در بیشتر موارد اثرات چرخه 

 های مثبت و منفی در اقتصاد بر روی زیان اعتباری بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از تحقیقات احتمال ورشکستگی

یا زمان وقوع ورشکستگی بانک ها را با لحاظ وضعیت کالن اقتصادی بررسی نمودهاند. دسته دیگری از تحقیقات، شاخص هایی را 

یت کالن اقتصادی در ریسک اعتباری بانک ها در مدلهای تخمین ریسک اعتباری وارد نموده اند و نتایج مطلوب برای لحاظ وضع

 تری به دست آورده اند که در ادامه به خالصه ای از این تحقیقات اشاره می شود.

 مطالعات انجام شده در خارج کشور -

تسهیالت اعطایی بانکها و سایر ابزار بدهی از سوی مشتری، ریسک به احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تأخیر اصل و فرع 

توسط جان  3313اعتباری می گویند. طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 

 موری بر روی اوراق قرضه انجام شد.

بوده که توسط   "رگرسیون لجستیک چند متغیره"ت ها مدل نخستین مدل به کار رفته برای تعیین ورشکستگی شرک "بی ور  "

 ارائه شد. بعد ها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشره شرکت ها استفاده شد. "(3331بی ور) "

رصدد کشف علل چندین بانک اروپایی و آمریکایی ورشکست شدند و اهمیت موضوع باعث شد تا بانک های دیگر د ٠٧٩١در دهه 

بانک ورشکسته مشخص شد که در برخی موارد علت اصلی ورشکستگی دادن  ٠١ورشکستگی برآیند. از تجزیه و تحلیل حدود 

رؤسای سابق کمیته بال و    "پل ولکر  "و  "پمبرتون ویل  "3393وامهای با ریسک باال با بحرانهای اقتصادی آن دوران بود. در 

جلسه غیر رسمی در مورد مخاطرات بانکها و حداقل سرمایه بانکها تبادل نظر داشتند که این جلسه را فدرال رزرو آمریکا در یک 

 می توان سرآغاز شکل گیری مقررات ریسک اعتباری و کفایت سرمایه دانست.

ست مشخص کرده ، عوامل اقتصاد کالن را که در بحران بانکی مؤثر بوده ا 3331برای آمریکای التین طی دهه  "گوین وهازمن  "

اند. طبق یافته های آنان، نرخ بهره داخلی، تورم انتظاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، درآمد داخلی، رشد تسهیالت 

بانکی و رژیم نرخ ارز در میان سایر متغیرها دارای بیشترین محدودیت در توانایی اعطای وام و ریسک اعتباری می باشند. در شرایط 

 بدترشدن عوامل اقتصاد کالن معموالً پیشگام بحران های بانکی میباشد.حدی، 
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، ظهور شکست در سیستم بانکی نتیجه وقوع شو کهای اقتصاد کالن بوده است.   3339طبق یافته های چندین محقق  در سال  

طلوب که به فعالیت های اقتصادی آنان به طور خاص این تئوری را بیان کردند که استقراض کنندگان، به دلیل بروز شوکهای نام

 آنان وارد می شود، در بازپرداخت دیون خود دچار مشکل میشوند.

دو متغیره  و اطالعات بانک ها ی تجاری آمریکا، برای اندازه گیری اثر متغیرهای منطقه ای و ملی  VARاز مدل   "گامبرا  "

ضیحی شامل نرخ بیکاری، نرخ ارز، درآمد بخش کشاورزی، تورم،  اقتصادی بر روی وا م ها ی معوق استفاده نمود. متغیرهای تو

تعداد مجوزهای ساختمانی، تولید ساالنه و فروش خودرو میباشد که تمامی متغیرها به جز فروش خودرو تأثیر معناداری جهت 

 می کرد.پیش بینی کیفیت دارایی های بانک داشتند .به عالوه پیش بینی برون نمونه ای، دقت مدل را تصریح 

برای پیشبینی ریسک اعتباری شرکت هایی که از بانک ها وام دریافت کرده  Zاز این مدل   1111در سال  "ساندرز و آلن  "

بودند، استفاده کردند و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری از قدرت باالیی 

شرکت وام گیرنده پایین تر از حد بحرانی باشد،  Zلی در بانک، باعث می شود که اگر نمره برخوردار است.استفاده از چنین مد

درخواست وام رد شود و یا کنترل و تسلط بیشتری برای افزایش ایمنی وام اعطایی اعمال شود و از این راه زیان های ناشی از عدم 

 بازپرداخت وام به کمترین حد خواهد رسید.

امروزه در صنعت اعتباری، شبکه های عصبی  تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر  "دیسای و همکارانش "

به بررسی توانایی های شبکه های عصبی و تکنیک های آماری متداول نظیر  3333ابزار شده است. دیسای و همکارانش در سال 

در سال   "وست "مدل های امتیازدهی اعتباری پرداخته اند هم چنینآنالیز ممیزی خطی  و آنالیز رگرسیون خطی در ساخت 

به بررسی مدل های کمی )که به طور معمول در صنعت اعتباری مورد استفاده قرار   می گیرند( پرداخت. نتایج به دست  1111

ین بیان کردند که آنالیز رگرسیون آمده بیانگر این بود که شبکه های عصبی قادر به بهبود دقت امتیاز دهی می باشند. آنان هم چن

خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است؛ در حالی که درخت تصمیم   و مدل نزدیک ترین همسایه و آنالیز 

 ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کنند ه ای ایجاد نکرده اند .

سه گانه، تخمین  VARیا را از طریق آزمون استرس توسط مدل بر اساس جدیدترین مطالعات، رفتار سیستم بانکی ایتال  "فیلوسا"

 زد. یافته ها نشان داد که نرخ قصور و حاشیه سود )مقیاس سودآوری( به عنوان شاخصی از بحران بانکی است.
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ک ( صورت گرفته است. این مطالعه ی1113)  مطالعه ای در خصوص کانال اعتباری در هلند توسط لئودی هان"  لئودی هان"

تحلیل تجربی از نقش بانک ها و وام دهی بانک ها در فرایند انتقال سیاست پولی در هلند ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از 

استفاده شده است. توجه اصلی این تحقیق بر مجرای وام دهی  3331-3331اطالعات ترازنامه تعدادی از بانک های هلند در دوره 

ش عرضه وام و تسهیالت و ریسک اعتباری وام گیرندگان به شوك های سیاست پولی بوده است. ایدة اصلی و به عبارتی دیگر واکن

تحقیق، این بوده است که بعضی از بانک ها به دلیل این که می توانند کاهش منابع خود به دلیل افت حجم سپرده ها را با استفاده 

ت باالتری برای خنثی کردن اثرات سیاست پولی بر خوردارند. نتیجه ای که از از شیوه های کم هزینة دیگری جبران کنند، از قابلی

این تحقیق گرفته شده این است که مجرای وام دهی در هلند فقط در خصوص وام هایی که از تضمین دولتی برخوردار نیستند، 

تفاوتی در مقایسه با سایر وام ها از خود نشان فعّال است؛ زیرا بانک ها در مورد وام هایی که از تضمین دولت برخوردارند، رفتار م

می دهند. بر اساس در این مطالعه معلوم شده است که اثرات منفی سیاست پولی انقباضی از نظر سرمایه و نقدینگی بر بانک های 

به اندازه وام های بزرگ تر است. در این مطالعه هم چنین مشخص شده است که وام دهی به خانوارها کوچک تر، بیشتر از بانک

دهی به بنگاه ها تحت تأثیر سیاست پولی قرار نمی گیرند. در مورد تأثیر سیاست پولی سختگیرانه بر حجم سپرده ها، نتایج حاصل 

از این تحقیق نشان می دهد که حجم سپرده ها، بخصوص سپرده های مدّت دار بطور مثبت، نسبت به سیاست های پولی انقباضی 

 د. این نتیجه غیر منتظره می تواند ناشی از چگونگی عملکرد سیاست پولی در هلند در زمان اجرای آن باشد.واکنشی نشان می ده

مطالعه ای تحت عنوان بحران های بانکی و وابستگی مالی و رشد اقتصادی و تاثیر آن بر ریسک اعتباری  "کروسنر و همکاران   "

اله به بررسی سازوکارهایی می پردازند که بحرانهای بانکی را به شرایط و فعالیت وام گیرند گان انجام داده اند . آنها در این مق

 بخشهای واقعی اقتصاد مرتبط میسازد.

 مطالعات انجام شده در داخل کشور -

طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیالت بانکی رویکرد شبکه های عصبی، "در مقاله ای با عنوان   "منصوری و آذر"

متغیر مستقل و بهره گیری از شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه، ریسک  33با استفاده از   "تیک و خطی رگرسیون لجس

اعتباری و ظرفیت اعتباری سازمان های درخواست کننده اعتبار را بطور هم زمان مورد تحلیل قرار داده اند. یافته های آنها نشان 

ک در برآورد ریسک اعتباری از قابلیت مشابهی برخوردار هستند، ولی مدل می دهد که مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستی

 های شبکه عصبی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از توان باالتری برخوردار است. 
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بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت بموقع تعهدات مشتریان بانک "در پژوهش خود با عنوان  "لطیفی"

شاخص های ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دار د تعیین کرده و مدلی طراحی  "ملت 

نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از 

شرکت های تولیدی که از تسهیالت فروش اقساطی بانک ملت در سال های  مورد از 311گزارش های اطالعات اعتباری و مالی 

بهره مند شده اند، استفاده کرده است ؛ به طوری که با به کارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط  3191تا  3119

ه و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز معنا دار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرار گرفت

 برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشریان بانک ملت ارائه شده است.

، ” عوامل موثر برریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی"در پژوهشی باعنوان  "عرب مازار و روئین تن"

از شعب بانک کشاورزی استان  3191-3191تایی ازشرکت هایی که در سال های  111ادفی اطالعات کیفی و مالی یک نمونه تص

متغیر کیفی و مالی را شناسایی کرده ،  13تهران تسهیالت اعتباری دریافت نموده اند را بررسی کرده اند. آنها در پژوهش خود 

ر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش متغیرکه اثر معنا داری ب 31سپس با استفاده از تحلیل الجیت در نهایت 

حساب و بد حساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آن ها برازش کرده اند. نتایج آنها نشان می دهد مدل الجیت در 

 برآورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری از توان باالیی برخوردار است.

  3133به بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک مسکن طی دوره  (، 3111میرمجتبی هاشمی نودهی، ) 

پرداخته است . طبق تحقیق مذکور، تأثیر متغیرهای نرخ بهره بازار شوکهای تورمی و همچنین تفاوت نرخ سود تسهیالت به  3113

 د گردید . عالوه نرخ جریمه، با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی، بر میزان مطالبات تأیی

 معرفی الگوی تحقیق

بانک ملی ایران از  اشخاص حقوقی بر میزان مطالبات معوق بانکی در بانکداری بدون ربا یا اجرای عقود اسالمیبرای نشان دادن اثر 

از متغیر مجازی برای نشان دادن تاثیر اجرای عقود اسالمی و از متغیرهای نرخ تورم  4حیدریمدل تجربی زیر وبا استفاده از مقاله 

 برای جلوگیری از ایجاد خطای تصریح در مدل استفاده شده است. واقعی ،رشد اقتصادی و نرخ ارز

                                                           

 3193 حیدري هادي،ها بانک معوق مطالبات بر اقتصادي کالن شاخصهاي اثر بررسی"4 
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و داده های ترازنامه  ملیک بانتراز نامه و از  3131الی   3131داده ها به صورت ساالنه ، سری زمانی و در فاصله زمانی سالهای 

 مدل تجربی به صورت زیر می باشداستخراج شده اند . جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی 

 

iRERGDPDLOGINFDUMMYNPL   )())(()()( 43210

 

NPL  :میزان مطالبات معوق اشخاص حقوقی بانک ملی 

DUMMY  :تاثیر اجرای عقود اسالمی 

INF  تورم: نرخ 

DLOG(GDP) نرخ رشد اقتصادی : 

RER : نرخ ارز واقعی 

 

 برای محاسبه نرخ ارز واقعی در تحقیق حاضر از رابطه زیر استفاده شده است

  𝑅𝐸𝑅 =  𝐸𝑅.
𝐶𝑃𝐼(𝑈𝑆𝐴)

𝐶𝑃𝐼(𝐼𝑅𝐴𝑁)
 

ER )نرخ ارز بازار )غیر رسمی : 

CPI(WORLD) شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا : 

CPI(IRAN)  شاخص قیمت مصرف کننده در ایران : 

 استخراج شده است. (WDI)مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و آمریکا از داده های بانک جهانی  داده های

 تخمین و برآورد مدل 
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برای نشان دادن پایایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است و جدول زیر نشان دهنده نتایج حاصل  ابندادر 

 می باشد. از این آزمون بر روی متغیرها

بررسی پایایی متغیرها 3جدول شماره   

 منبع:یافته های پژوهش

 همانطور که جدول فوق نشان می دهد متغیرهای الگو ایستا نمی باشند و برای پایا کردنشان باید از تفاضل گیری استفاده نمود.

تفاضل گیری باشد در این صورت اگر در تخمین هنگامی که متغیرهای الگو در سطح ایستا نباشند و جهت پایاییشان احتیاج به 

مدل این متغیرها را در سطح وارد نماییم دچار رگرسیون کاذب خواهیم شد و تنها در صورتی مجوز این کار را داریم که متغیرها را 

 در سطح وارد الگوی اصلی تحقیق نماییم که طبق آزمونهای هم انباشتگی متغیرها هم جمع باشند.

 احتمال پس از تفاضل گیری احتمال در سطح متغیر

1% 

level 
5% 

level 
10% 

level 
 %1 احتمال

level 
5% 

level 
10% 

level 
 احتمال

 مطالبات معوق
NPL 

-3.88 -3.02 -2.66 0.99 -3.95 -3.05 -2.66 0.00 

 نرخ تورم
INF 

-3.78 -3.01 -2.64 0.2 -3.80 -3.02 -2.65 0.00 

 نرخ رشد اقتصادی
DLOG(GDP) 

-3.80 -3.02 -2.65 0.97 -3.83 -3.02 -2.75 0.00 

 نرخ ارز واقعی
RER 

-3.81 -3.03 -2.64 0.67 -3.91 -3.03 -2.71 0.00 
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 Jarque - Bera برا :  -آزمون جارك -

برا برای شناخت بهتر متغیرها و تعیین نوع توزیع آنها استفاده می -برای نشان دادن ویژگی اماری متغیرهای الگو از آزمون جارك

 کنیم.

ال اندازه ها را با توزیع نرمارائه شد. آماره این آزمون تفاوت چولگی و کشیدگی مانده 3391در سال  5این آزمون توسط جارکی و برا

 صورت زیر است: گیرد. آماره آزمون بهمی

)
)(

(
4

3 2
2 





K
S

kN
JB


 

تعداد ضرایب برآورد شده برای ایجاد سری زمانی است. همچنین آماره آزمون تحت فرض  kکشیدگی و kچولگی و Sکه در آن

 .درجه آزادی است 1با  2ها( دارای توزیعصفر )نرمال بودن توزیع مانده

گیرد تا د بررسی قرار میحال قبل از تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته خاصیت آماری هریک از متغیرها مور

 از این طریق بتوان به یک شناخت دقیق از آنها پی برد.

 ( 3131-3131بررسی ویژگیهای آماری متغیرهای الگو ) 1جدول 

                                                           
5 Jarque and Bera 

obalitiyPr
 

berajarc ..DevStd Median Mean 
 متغیرها

1011 

303911 33911013 

11130431 1103 

 معوق مطالبات

NPL 

 

1011 

134031 13390113 

33103119 31034 

 تورم نرخ

INF 
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 منبع:یافته های پژوهش

یع نرمال تبعیت نمی کنند و این از توز واقعی ،نرخ تورم و مطالبات معوقمشاهدات جدول نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز 

معنی است که از برآوردگر حداقل مربعات معمولی به واسطه فرض نرمال بودن نمی توان جهت تخمین مدل استفاده نمود و  دانب

 . شده استدر تحقیق حاضر از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده برای این منظور است که 

تخمین زننده قدرتمندی است که بر خالف روش حداکثر راستنمایی، نیاز به اطالعات دقیق توزیع جمالت اخالل  GMMروش 

ندارد. روش مزبور ، مبتنی بر این فرض است که جمالت اخالل در معادالت با مجموعه متغییرهای ابزاری غیر همبسته می باشد. 

ن است جمله خطا با متغییرهای تاخیری، همبستگی داشته باشد، میتواند منجر مدل های اثرات ثابت یا تصادفی به لحاظ آنکه ممک

 به ارائه برآورد کننده ناسازگار یا تورش داری شود. 

وقفه متغییر وابسته به صورت متغییر مستقل در سمت راست معادله وارد می شود. تا بدین ترتیب امکان  GMMدر مدل 

ده های تلفیقی پویا فراهم گردد. در چنین شرایطی اگر وقفه های توزیع شده نیز در مدل پارامتربندی مجدد مدل به روش مدل دا

وارد شود، می توان به مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی دست یافت که امکان پارامتر بندی غنی تر مدل را فراهم می سازد.مدل 

GMM  الل نداشته و اساس آن مبتنی بر این فرض است که از یکسو به لحاظ آنکه نیاز به اطالعات دقیق توزیع جمالت اخ

جمالت اخالل در معادالت با مجموعه متغیرهای ابزاری غیر همبسته می باشد و از سوی دیگر به لحاظ وجود همبستگی جمله 

 هش تورشکا طریق از GMMزن  خطا با متغییرهای توضیحی در مدل اثرات ثابت، از اعتبار باالتری برخوردار می باشد.  تخمین

 استفاده از این روش جهت تخمین مدل مزیت های فراوانی دارد.  .می دهد افزایش را تخمین نمونه پایداری

  برآورد مدل اصلی:

  در این مرحله به تخمین مدل توسط الگوی گشتاورهای تعمیم یافته می پردازیم که نتایج حاصله در جدول زیر آورده شده است.

104341 

303113 103331 

109933 1013 

 یاقتصاد رشد نرخ

DLOG(GDP) 

 

1013 
901333 303113 

4313013 31310134 
 یواقع ارز نرخ

RER 

های پژوهش منبع:یافته  
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 تحقیق تخمین مدل اصلی  1جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 138.405701 3.169135 2.652364 0.0181 

DUMMY  -0.540620 0.667562 -3.805820 0.3417 

INF 1.112848 0.457058 2.434804 0.0279 

DLO(GDP) -3.51E-06 6.68E-07 -5.258179 0.0001 

RER 3.613465 1.689712 1.678963 0.0879 

R-squared 0.959155 Mean dependent var 11.95866 

Adjusted R-squared 0.920985 S.D. dependent var 1.123855 

S.E. of regression 0.718753 Sum squared resid 7.749085 

Durbin-Watson stat 1.785350 J-statistic 4.262392 

Instrument rank 13 Prob(J-statistic) 0.893309 

 

 منبع : یافته های پژوهش

،که در زیر جدول این آزمون  شده استبرای نشان دادن همجمعی متغیرهای الگو از آزمونهای همجمعی)انگل گرنجر( استفاده 

 آورده شده است :

 

 آزمون همجمعی متغیرهای الگو 4جدول 

   t-Statistic Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.163916 0.0406 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

 منبع : یافته های پژوهش

همانطور که احتمال بدست آمده در جدول فوق نشان می دهد متغیرهای الگو طبق آزمون انگل گرنجر از هم جمعی در بلند مدت 

 باشند.برخوردار می 

همچنین جهت نشان دادن عدم وجود خود همبستگی میان جمالت اختالل نیز از آزمون بریوش گادفری استفاده می کنیم که 

 جدول زیر نتایج حاصل از این آزمون می باشد.

 

 گادفری-آزمون بریوش 5جدول شماره 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.382887 Prob. F(2,17) 0.2777 

Obs*R-squared 3.078404 Prob. Chi-Square(2) 0.2146 

 منبع : یافته های پژوهش

 

در آزمون بریوش گادفری فرضیه اولیه عدم وجود خود همبستگی در بین جمالت اختالل می باشد و با توجه به احتمال بدست 

 ی است که عدم خود همبستگی میان جمالت اختالل وجود دارد.آمده در جدول فوق فرضیه اولیه رد نشده و این بدان معن
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 نتیجه گیری :

اجرای بانکداری بدون ربا بر میزان مطالبات معوق بانکی در اشخاص حقوقی  منفینتایج حاصله در تخمین مدل ، حاکی از تاثیر 

اسالمی در ایران و شروع بانکداری بدون ربا از سال بانک ملی ایران دارد و این بدان معنی می باشد که با اجرای عقود بانکداری 

میزان مطالبات معوق در اشخاص حقوقی بانک ملی نسبت به قبل از اجرای بانکداری بدون ربا دچار کاهش شده است البته  3131

مود که در سالهای درصد از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و این را بدین صورت می توان تفسیر ن 33این اثر در سطح اطمینان 

اخیر و با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش وامهای تکلیفی از سوی دولت که عمده این وامها بر دوش بانکها دولتی 

مانند بانک ملی می باشد میزان مطالبات معوق بانک ملی روند صعودی پیدا کرده  و به نوعی این موضوع باعث گردیده که این اثر 

که   (DUMMY)درصد از دست بدهد.اما ضریب منفی متغیر دامی33ماری معنی داری خود را در سطح اطمینان از لحاظ آ

می باشد نشان می دهد در این سال که مدل دچار شکست ساختاری گشته  3131نشان دهنده اجرای بانکداری بدون ربا در سال 

 این تاثیر منفی بوده است.

و مشارکت بانک با گیرنده تسهیالت و تظارت بانک بر اجرای پروژه انتظار بر این می باشد که از  با توجه به ساختار بانکداری بدون

میزان مطالبات معوق بانکی کاسته شود ،اما اخیرا با اجرای ناصحیح عقود اسالمی توسط بانکها این تاثیر به نوعی کاهش پیدا کرده 

 است

باعث می شود تا شخص از توان کمتری برای بازپرداخت  تورم صعود نرخبیان کرد که در ارتباط با تاثیر نرخ تورم می توان اینگونه 

و این امر باعث بدهی خود برخوردار باشد و درنهایت رغبت کمتری برای بازپرداخت تسهیالت گرفته شده از خود نشان می دهد 

  افزایش میزان مطالبات معوق بانکی می گردد.

افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی باعث ایجاد مطالبات معوق بیشترخواهد شد. در این حالت وقتی که نرخ ارز افزایش می همچنین 

یابد میزان بدهی مردم به بانک نیز زیاد می شود. این صعود نرخ باعث می شود تا شخص از توان کمتری برای بازپرداخت بدهی 

کند به این صورت که تعهدات رز بسیاری از مشتریان را با مشکالت عدیده مواجه میافزایش نرخ اهمچنین خود برخوردار باشد 

گذشته ارزی سیستم بانکی با نرخ قبل ایجاد شده بود؛ اما در شرایط کنونی تسویه تعهدات مذکور باید با نرخ جدید انجام گیرد. این 

ه شده و چالش بزرگی درخصوص منابع ارزی سیستم بانکی های ارزی بانک با عدم تطابق مواجریزیشود تا برنامهامر سبب می

 ایجاد شود.
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اند و مبالغ پیش پرداخت خود را براساس از سوی دیگر مشتریانی که براساس نرخ گذشته اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نموده

اند. حال های بازرگانی کردهه فعالیتاند و به استناد موارد موصوف و براساس نرخ قبل اقدام بنرخ ارز زمان گشایش پرداخت کرده

 .شود افزایش یکباره نرخ ارز منجر به عدم تادیه تعهدات مشتری می

و در ارتباط با تاثیر منفی نرخ رشد اقتصادی بر میزان مطالبات معوق بانکی می توان گفت با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، خوش 

این عامل به نوعی باعث افزایش اشتغال و تولید می گرددو این امر موجب می شود  اقتصادی نیز افزایش می یابد و بینی در عاملین

به موقع وامهای خود تعهد بیشتری داشته باشند و از میزان مطالبات معوق بانکی کاسته گیرندگان تسهیالت نسبت به باز پرداخت 

 شود.

درون مدل از  به کار گرفته شده که متغیرهای ابزارینشان دهنده این واقعیت می باشد   Prob(J-statistic)در تحقیق حاضر 

 لحاظ آماری معنی دار می باشند.

 پیشنهادات 

 مدل از آمده دست به نتایج .در بر دارد متفاوتی بانکی اثرات معوق میزان مطالبات بر اقتصادی و اجرای عقود اسالمی کالن شرایط

بیانگر این مطلب می باشد که اجرای عقود اسالمی و افزایش رشد اقتصادی بر میزان مطالبات معوق بانکی دارای تاثیر منفی بوده و 

باعث کاهش میزان مطالبات معوق بانکی می شوند . در ارتباط با رشد اقتصادی احتمال بدست آمده نشانگر معنی داری تاثیر این 

معوق بانکی در مدل حاضر می باشد اما در ارتباط با تاثیر بانکداری بدون ربا یا اجرای عقود اسالمی با متغیر بر میزان مطالبات 

وجود تاثیر منفی این متغیر بر روی مطالبات معوق بانکی این اثر از لحاظ آماری معنی دار نبوده  است .به نوعی می توان اینگونه 

سوی بانکها و نبود نظارت کافی بر پروژه های مشارکتی و عدم وجود تیم تخصصی  بیان کرد که عدم اجرای صحیح عقود اسالمی از

بانکی برای اجرای صحیح عقود اسالمی باعث گردیده این اثر بر روی میزان مطالبات معوق بانکی معنی دار نباشد لذا پیشنهاد می 

اد متخصص در این زمینه و نظارت بیشتر بانک بر روی گردد با اجرای صحیح عقود اسالمی و بانکداری بدون ربا وبه کار گرفتن افر

اجرای صحیح عملیات بانکداری بدون ربا از میزان مطالبات معوق بانکی کاسته شده و این امر موجب تقویت نظام بانکداری و بالتبع 

 آن اقتصاد کشور گردد. 
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 کالن متغیرهای روند تسهیالت، اعطای برای وژههاپر اقتصادی و فنی ارزیابی در ها بانک خرد، سطح در میشود پیشنهاد همچنین

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

 .باشد بازگشت قابل تسهیالت انتظار مورد سود

 

 منابع

  43-91  شماره ، اقتصاد و بانک .دولتی های بانک معوق مطالبات .(3191)اکبر پیروزفر،

( . بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری اسالمی  )مطالعه موردی جمهوری 3193حسن زاده و سلطانی )
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