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ABSTRACT 

 
Due to the insufficient development of the capital market and the inefficiencies in this market, 

the banking industry in Iran is responsible for the long-term and short-term financing of enterprises 
through the provision of facilities. In recent years, the banking industry has faced several 
challenges, the most important of which is non-current receivables. In this study, the effect of 
exchange rate risk and economic growth rate on the performance of banks in the dimension of non-
current receivables in the period 2008-2018 has been investigated. The statistical population of the 
study is all banks in the country, of which 15 banks have been selected as a sample based on the 
availability of their data. After ensuring the significance of the research variables, the estimation of 
the econometric model was performed by ordinary least squares models and fixed effects, as well 
as by panel data technique using the generalized torque model. Findings showed that the exchange 
rate risk variable had a positive and significant effect on non-current receivables of the studied 
banks and also the variables of economic growth rate and facility interest rate had a negative and 
significant effect on non-current receivables. Among the variables, the remaining three variables, 
the ratio of receivables of a previous period, the exchange rate risk variable and the facility interest 
rate, had the most impact on the dependent variable. The findings of this study can be effective in 
moving banks to pay more attention to variables affecting receivables and improve their 
performance. 

 
Keywords: Economic growth, Exchange Rate Risk, Bank Interest Rates, Non-Current Receivables, 

Banks' Performance. 
 

Objectives 
One of the factors affecting the performance of banks in the dimension of non-current receivables 
is exchange rate fluctuations. Exchange rate fluctuations provide the banking system with a variety 
of risks, including transaction risk, conversion risk, credit risk, interest rate risk, inflation rate risk, 
and the like, thus reducing the profitability of banks. Knowing the effect of economic shocks and 
uncertainties on the body of the economy is an appropriate and useful guide for making optimal 
decisions in the event of economic shocks. The ratio of non-current bank receivables to facilities 
granted in the banking system, measures the risk of banks in granting facilities and is one of the 
criteria for measuring the health of the bank; Therefore, the lower this figure, the better the 
efficiency of banks in financing production in the country. Therefore, its increase is a warning sign 
for the banking system and can adversely affect economic growth in the long run and disrupt the 
production cycle. This figure, according to international standards and custom, should be between 
two and five percent of the facilities granted, and non-current receivables of more than 5 percent of 
the bank facilities are considered as high-risk risk. Therefore, it seems that one of the main 
problems of banks is the high level of claims of the banking system in Iran. The main purpose of 
this study is to investigate the effect of exchange rate risk and economic growth rate on banks' 
performance based on the ratio of total outstanding receivables to their current annual facilities. 
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Methods 
The sample of the statistical population is 15 active domestic banks in this study, whose 

performance indicators have been published by the Higher Banking Institute. In this regard, model 
1 in the form of panel data model for 15 selected banks is as follows: 

  
Operationally, the variables used in this research are defined as follows: 

 
αit: width is the origin of regression and εit: is also the error sentence (disruption or residual of 

the model. 
(PC/TC) it: Indicates the ratio of the total balance of non-current receivables to current annual 

facilities from 2008 to 2018 of Bank i at the time of t. Non-current receivables are receivables that 
are more than six months to eighteen months and more than due or have ceased to be repaid.  

 (PC/TC)it,t-1: Indicates the logarithm of the ratio of total receivables to facilities in a previous 
period for Bank i at time t. 

 logERit: Indicates the logarithm of the annual exchange rate of the US dollar against the rial 
from 2008 to 2018, which is adjusted with the consumer index to neutralize the effect of inflation 
and is repeated for each bank. Exchange rate fluctuations are interpreted as the risk of unexpected 
exchange rate fluctuations. Banks face a variety of risks due to exchange rate fluctuations, 
including credit risk, which in turn increases the bank's delinquent receivables. 

GDPit: Indicates the annual growth rate of the country's GDP from 2008 to 2018, which is 
repeated for each bank. 

ICit: Indicates the annual interest rate of the facility from 2008 to 2018, which is repeated for 
each bank.  

 
Results and Discussion 

Exchange rate fluctuations and economic growth are among the factors affecting the 
performance of banks in terms of credit quality or receivables. The results of estimating the 
regression model showed that the exchange rate has a positive and significant effect on the ratio of 
banks' claims. The exchange rate reduces the ability of firms that have received foreign exchange 
facilities to import raw materials or capital goods, and as the exchange rate rises, some foreign 
exchange borrowers may be motivated to withdraw foreign exchange facilities in the absence of 
bank supervision. They should sell in the open market and transfer resources to other sectors of the 
economy that expect higher profitability, and if they face a debt settlement at maturity, they will 
not be able to settle, thus increasing the banks' claims. 

 An increase in the exchange rate has the opposite effect on the performance of banks by 
increasing receivables. When banks' claims begin to rise, banks first face liquidity risk, and 
therefore may raise interest rates on deposits to provide liquidity to compensate for the lack of 
liquidity by increasing deposits, or they may use the interbank market and the bank. Central borrow 
at a higher rate. Both of these strategies increase the cost of money for banks. On the other hand, 
and more importantly, with the default of facilities, in accordance with the directives of the Central 
Bank and automatically by computer systems according to the duration and time of the facility, 
they are transferred to past, delinquent and doubtful due dates. With the transfer of facilities to the 
headings of non-current receivables, storage costs increase dramatically. In particular, the cost of 
doubtful receivables that 100% of the facility amount is transferred to the reserve heading. With the 
transfer of facilities to the head of claims on the one hand, the bank's unforeseen income is not 
realized, and on the other hand, unforeseen costs related to reserves increase sharply. In this case, 
with other conditions stable with increasing costs and decreasing revenues, banks' profitability will 
decrease significantly and will affect the bank's performance. 

Based on the results of the regression model, the ratio of bank claims is inversely affected by 
the economic growth rate Is placed. Demand for products (manufacturing and services) is expected 
to increase amid economic growth and prosperity. Increased demand leads to increased production 
and sales of businesses. Increasing sales increases the profits of businesses, so borrowers can clear 
the facilities received from banks at maturity by increasing sales and profits. Conversely, in a 
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recession and declining economic activity, businesses face a contraction in revenue and profits, and 
it is expected that by reducing sales and profits, borrowers will not be able to settle the facilities 
received from banks at maturity, so banks' claims will increase. 

Given the negative and significant coefficient of economic growth variable, it can be expected 
that with the improvement of economic situation and increasing economic growth rate, banks' 
claims will face a downward trend, assuming other conditions are constant, and vice versa, if the 
economy recession May increase the amount of claims of banks and thus have a negative impact on 
the performance of banks. 
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 ي اسالمیهانرخ رشد اقتصادي بر عملکرد بانک اثر ریسک نرخ ارز و بررسی
 

 *2حمید ابریشمی،  1حامد سیف اللهی
 ،علوم اقتصادي (گرایش بانکداري اسالمی) دانشکده علوم اقتصاديارشد دانشجوي کارشناسی ، 1

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران استاد گروه علوم اقتصادي دانشکده علوم اقتصادي ، 2

)21/11/99تاریخ تصویب:  -4/11/99(تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
هاي موجود عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی جهتداري در ایران به صنعت بانک

ها را از طریق اعطاي بنگاه مدتاصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه وظیفه در این بازار
 هاي متعددي روبرو شدهداري با چالشهاي اخیر صنعت بانکسالدر  عهده دارد.تسهیالت بر 
ریسک تأثیر به بررسی پژوهش در این  باشد.ها مطالبات غیر جاري میترین آناست که مهم

مطالبات غیر جاري در محدوده  ها در بعدعملکرد بانک بر و نرخ رشد اقتصادي نرخ ارز
باشد هاي کشور میجامعه آماري پژوهش تمام بانک ده است.پرداخته ش 1387-1397زمانی 

پس از اند. شده انتخاب هاآنهاي به عنوان نمونه بر اساس در دسترس بودن داده بانک 15که 
ي حداقل هامدل لهیوسمانا بودن متغیرهاي پژوهش برآورد مدل اقتصادسنجی به اطمینان از

الگوي  استفاده از اهاي تابلویی بدادهتکنیک با  همچنین ومربعات معمولی و اثرات ثابت 
تأثیر  ریسک نرخ ارز، متغیرهاي پژوهش نشان داد که یافته .گرفتانجامته یافگشتاور تعمیم

هاي متغیر هاي مورد مطالعه داشتند و همچنیندار بر مطالبات غیر جاري بانکیمثبت و معن
ر مطالبات غیر جاري بدار یو معن منفیر تأثیتسهیالت نیز نرخ سود  نرخ رشد اقتصادي و

در بین متغیرها، سه متغیر مانده نسبت مطالبات یک دوره قبل، متغیر ریسک نرخ ارز اند. داشته
هـاي ایـن پـژوهش یافتـهو نرخ سود تسهیالت داراي بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته بودند. 

متغیرهاي اثرگذار بر مطالبات و بهبود  ه به سمت توجه بیشتر ب هابانکتوانـد در حرکت مـی
 .مؤثر واقع شود عملکردشان

 

نرخ سود بانکی، مطالبات غیر جاري، نرخ ارز، ریسک رشد اقتصادي،  هاي کلیدي:واژه

 هاعملکرد بانک
 

 مقدمه
ترین عنصر بازار عنوان مهم به یبانکسیستم مروزه ا 

ویژه  به در اقتصاد کشورها، انکار قابل غیرمالی نقش 
و  تجهیز ترین نهادهايها مهمکند. بانکمی ءایران ایفا

 Foos( اندازها هســـتندتخصـــیص منابع مالی و پس

& Weber,2010 .( بر عملکرد  تأثیرگذاریکی از عوامل

 نوسانات نرخ ارز ها در بعد مطالبات غیر جاريبانک
ه ها ازجملاست. نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک

ریسک معامالتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباري، ریسک 
نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را براي نظام 

ها کاهش بانکی فراهم آورده و درنتیجه سودآوري بانک
 يهاینانیاطمها و نااز نوع اثر شوكاطالع  دهد.می
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اقتصادي بر پیکره اقتصاد، راهنماي مناسب و سودمند 
هاي مات بهینه در هنگام بروز شوكجهت اتخاذ تصمی

 ،همچنین ).Khosravi et al,2017( اقتصادي است
نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش 

ها بانک کل تسهیالت پرداختینسبت مطالبات معوق به
شود که است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباري می

 ردها را به دنبال داافزایش مطالبات معوق بانک
)Zamani et al, 2018ترین موضوعاتی که کی از مهم). ی

تواند کارکرد این نظام را در نظام بانکی مطرح است و می
 ,.Tawhidinia et al(ست بکشاند، ریسک ا اللبه اخت

2019.(  
مجموع شامل ( نسبت مطالبات غیرجاري بانکی 

به  )الوصولمطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوك
ها اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانکتسهیالت 

هاي سنجد و یکی از معیاردر اعطاي تسهیالت را می
سنجش سالمت بانک است؛ لذا هرقدر این رقم کاهش 

ها در تأمین منابع بهتر بانک یابد، منجر به کارایی هرچه
افزایش آن  رو،کشور خواهد شد. ازاینتولید در  مالی

تواند بر ام بانکی است و میعالمت هشداري براي نظ
رشد اقتصادي در بلندمدت تأثیر سوء گذاشته و چرخه 

ها و تولید را مختل کند. این رقم بر اساس استاندارد
المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیالت عرف بین

درصد  5بیش از  مطالبات غیرجارياعطایی باشد و 
عنوان ریسک پرخطر محسوب تسهیالت بانکی به

رسد یکی از مشکالت اساسی . بنابراین به نظر میشودیم
ها باال بودن میزان مطالبات سیستم بانکی در ایران بانک

برابر متوسط  2ترین حالت بینانهاست که در خوش
 کل تسهیالت در دنیا است.نسبت مطالبات به

یکی از به کل تسهیالت  غیرجاري تسهیالتنسبت 
گیري عملکرد سیستم بانکی معیارهاي عمده براي اندازه

گردد. افزایش مطالبات به مفهوم افزایش محسوب می
عنوان ریسک اعتباري است و ریسک اعتباري به

گردد ها محسوب میترین علت ورشکستگی بانکاصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر  ).1391 ،اختیاري(

ها ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي بر عملکرد بانک
مبناي میزان نسبت مانده کل مطالبات غیر جاري به بر 

 .ها استتسهیالت جاري ساالنه آن
 

 ریسک نرخ ارز
ها و ریسک نرخ ارز از عدم تطابق بین ارزش دارایی 

شده داخلی به ارز هاي تعیینارزش سرمایه و بدهی
خارجی و یا از عدم تناسب بین ارز خارجی قابل دریافت 

آید که با پول خت به وجود میو ارز خارجی قابل پردا
 شوند. در این تحقیق ریسک ارز بهداخلی تعیین می

 صورت تغییر در نرخ برابري ریال در مقابل دالر تعریف
آن حاکی از  نرخ ارز هاي زمانیبررسی سري شده است.
طی زمان داراي نوسان است،  تنهانهاین متغیر  است  که

 طوربهکه  است بلندمدترشد  روندیکبلکه داراي 
 ,Seifollahi( متوسط جهت حرکت آن روبه باال است

-رسم شده است. همان3) که نمودار آن در شکل2017
هاي ابتدایی طور که در نمودار نشان داده است در  ماه

 ،وضع شده علیه ایران يهاتحریمبه علت  1390سال 
نرخ برابر ریال در مقابل دالر آمریکا با جهش ناگهانی 

 تومان رسید 4000به حدود  1395شد و تا سال  مواجه
به علت خروج آمریکا از  1397و مجدداً در اوایل سال 

برجام جهش دوباره خود را آغاز کرد و تا اوایل شهریور 
 رشد اقتصادي.هزار تومان افزایش یافت 19000ماه به 

رشد اقتصادي به تعبیر ساده عبارت است از  
 موضوعی است که و تولید ناخالص داخلیتغییرات در

باشد می گذارانسیاست و هادولت نگرانی اصلی
)Chamberlain & Linda, 2006 ،در سطح کالن .(

در   تولید ناخالص داخلییا تولید ناخالص ملی افزایش 
سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، 

که براي شود. علت اینرشد اقتصادي محسوب می
سال پایه استفاده هاي محاسبه رشد اقتصادي، از قیمت

شده در تولید شود آن است که افزایش محاسبهمی
ناخالص ملی ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و 

هاي بررسی سري حذف گردد. هاتأثیر افزایش قیمت
زمانی تولید ناخالص داخلی حاکی از این واقعیت است 

اما که این متغیر نه تنها طی زمان داراي نوسان است، 
داراي یک روند رشد بلندمدت  ایط نرمال اقتصاديدر شر
. که به طور متوسط جهت حرکت آن روبه باال است است

 92و  91در سال جایی که نآاز  4 شکلطبق 
به اوج خود رسید، وضع شده علیه ایران  يهاتحریم

 .مواجه گشترشد منفی  با اقتصاد ایران دو سال پیاپی
 کرد و  را تجربه رشد اندك 93سال  سپس در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 5+1گروه  با توافق بین ایران و
به  ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا ،روسیه ،فرانسه ،چین(

ام برنامه جامع اقدتحت عنوان برجام ( آلمان عالوه
رشد اقتصادي مثبت  1394تیرماه  23)) در مشترك

مواجه  درصدي5/12  رشدبا 1395گردید و در سال 
شد، اما با خروج آمریکا از برجام در اوایل سال 

 مجدداً رشد اقتصادي منفی گردید.1397
 ها در بعد مطالبات غیر جاريعملکرد بانک

رشد فزاینده مطالبات غیر جاري بانکی و افزایش  
تر هاي پرداختی و مهمدرصد وام10 آن به بیش از سهم
الوصول به بیش از که افزایش سهم مطالبات مشکوكاین
 از یکی به ها، مطالبات غیر جاري رادرصد این وام 50

تباري تبدیل اع مؤسسات و هابانک جدي تهدیدهاي
 اثرات مذکور، مطالبات حجم افزایش نموده است.

 طرف دو عنوانبه هابنگاه و هابانک رفتار بر توجهیقابل
 این اثرات ترینمهم از ییک. است داشته هاوام این اصلی

 کاهش و هابانک مالی گريواسطه هزینه افزایش واقعیت،
اثرات  تواندمی پیامد، این. است هاآن سود حاشیه

گذاري ها و رفتار سرمایهپذیري بانکتوجهی بر خطرقابل
). مطالبات Kurdbche et al,2018( ها داشته باشدآن

مدیریت در  بحرانمنبع  ترینمهمترین و بزرگها بانک
ها هستند. اعطاي وام و تسهیالت بانک را در بانک

 دهد. وجود چنینقرار می اعتباري معرض ریسک
صورت نامطلوب تواند بهمیرا ها عملکرد بانکریسکی 

 تحت تأثیر قرار دهد.
هاي ارکان سیستم ینترمدیریت ریسک یکی از مهم
 مطبیعت نظا دلیلبه  ،مالی و بانکی است. در این میان

اسالمی با  يهاداري و مالیه اسالمی بانکبانک
انواع رو هستند که شناسایی و مدیریت روبه هایییسکر
 یتوجه ز اهمیت قابلانکی  اب منظا بهبود عملکرد  درن آ

 ).Naderi & Mehrabi، 2019( برخوردار است
بررسی اثر شوك متغیرهاي در تحقیقی تحت عنوان 

 Roshan et( اقتصادي بر تجارت بخش کشاورزي النک

al,2018 هاي ناشی در بلندمدت، شوك) نشان دادند که
گذاري، نرخ ارز، رابطه افزوده، سرمایهاز تجارت، ارزش

مبادله و نرخ تعرفه، در توضیح تغییرات تجارت 
اي به بررسی در مطالعه  Heydari et al 2012,.مؤثرند

ها اقتصادي بر مطالبات معوق بانک النهاي کشاخص

 پژوهشاند. نتایج پرداخته 1387-1379هاي براي سال
  و  التتسهی  سود نرخ  در  حاکی از آن است که تغییر 

کسري بودجه تأثیر تورم و به دلیل افزایش ، نقدینگی
نفی بر مطالبات مثبت و رشد اقتصادي بدون نفت تأثیر م

نسبت به سایر  التتأثیر نرخ بهره تسهی البته معوق دارد.
در پژوهش  Babazadeh et al,2011 .متغیرها کمتر است

مدت و بلندمدت نرخ ارز بر اثر کوتاه«خود با عنوان 
در قالب الگوي خود تصحیح برداري، » هاسودآوري بانک

 زِضعیت بابه این نتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز و و
    Ahmadi et,ها اثر منفی دارد.بانک يارزي بر سودآور

al., 2009 بررسی تأثیر ریسک اعتباري بر عملکرد  به
پرداختند.  1383-92ر طی دوره زمانی د بانکینظام 

در  معیاراندازه یک انحراف به ايتکانهان داد شنتایج ن
ها، به کاهش بازده ریسک اعتباري نقدینگی بانک

. شودها منجر میدآوري بانکوها و ساییدار
Mohammadi et al, 2016  تأثیر «در پژوهشی با عنوان

تالطم نرخ ارز بر مطالبات غیر جاري در نظام بانکی 
نشان دادند که متغیر رشد اقتصادي تأثیر منفی و » ایران

متغیرهاي شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و 
ثیر مثبت بر متغیر وابسته رسمی و تالطم نرخ ارز تأ

بررسی آثار در   Norouzi  et al, 2018 اند.داشته
اقتصادي و سیاست حمایتی بر رشد  النمتغیرهاي ک

که متغیرهاي  نشان دادند بخش کشاورزي در ایران
داخلی  کاالهايوارداتی به  کاالينسبت شاخص قیمت 

 .رنددار بر واردات داکشاورزي و نرخ ارز اثر منفی و معنی
Beck et al, 2014  ،کننده کالن که عوامل تعیین

کشور  75 درهاي غیرعملیاتی وام را براي اقتصادي
ها، نرخ ارز و نرخ واقعی، قیمت GDP بررسی کردند، رشد

هاي داري بر نسبت وامنیطور معي وام بهبهره
با استفاده ،  Getachew,2015. گذارندغیرعملیاتی اثر می

ل دیتاي متوازن نشان داده که نرخ ارز اثر از مجموعه پن
اما اثر  ،ها داشتهدار منفی روي بازده سرمایه بانکیمعن
هاي نمونه بانکالت دار مثبتی روي رشد تسهییمعن

و اثر رشد تولید ناخالص داخلی روي سودآوري  دارد
، اثر نرخ داریمعن غیرمثبت اما  موردمطالعههاي بانک

دار و سرانجام اثر نرخ ارز روي یعنبهره واقعی منفی و م
 Agbeja et      دار است.یها مثبت و معنسودآوري بانک

al, 2016 ،  بانک  7هاي مقطعی استفاده از دادهبا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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ساله و با استفاده از مدل  5منتخب در دوره زمانی 
گیري ریسک، به این جهت اندازه  1رگرسیون شرطی خود

داري روي نیاثر مع نتیجه رسیدند که ریسک نرخ ارز
 & Ekanayak. است ها داشتهعملکرد و سودآوري بانک

Aziz,2015اي نشان دادند که نسبت وام به ر مطالعه، د
دارایی اثر مثبت و رشد اعتبارات، تولید ناخالص داخلی و 

 النکاهاي سریتورم اثر منفی بر مطالبات معوق بانک
تري معوق کمتر داراي مطالبات بزرگ هايدارند و بانک

، در پژوهشی با Pradita1&Geraldina 2019,. هستند
 هايبانک عملکردارز بر  سکیر یتأثیر احتمال«عنوان 

هاي داده لیوتحلهیبا استفاده از تجز »ياندونزتجاري 
بر  يداریتأثیر معن يارز سکیکه رنشان دادند ، یپانل

دارد.  يدر اندونز يهاي تجاربانک یعملکرد مال
، ياعتبار سکیرها نشان داد که هاي آنیافته ،ینهمچن

بر عملکرد  یو نرخ بهره تأثیر منف یاتیعمل سکیر
 هابانکبر عملکرد  یها و اندازه بانک تأثیر مثبتبانک
 دارد. 

 اي اصلیفرضیه
 تأثیر هاغیرجاري بانک تریسک نرخ ارز بر مطالبا

 .دارد داریمعن
 هااري بانکغیرج تنرخ رشد اقتصادي بر مطالبا

 .دارد داریمعن تأثیر
 فرعیهاي فرضیه

-دورهبه تسهیالت جاري  غیر جاري تمطالبانسبت  
دار یمعن هاغیر جاري بانکت مطالبانسبت هاي قبل بر 

  .دارد
 هاغیرجاري بانکت بر مطالبا تنرخ سود تسهیال

 .دارد داریمعن تأثیر
 
 تحقیقروش 

هاي کشور نکتمامی باجامعه آماري پژوهش شامل  
باشد که داراي مجوز فعالیت از بانک مرکزي می

هاي . نمونه آماري و دادهي اسالمی ایران استجمهور
صورت ساالنه براي به 1397تا 1387سال  از ازیموردن

بانک (اقتصاد نوین، تجارت،  11پانزده بانک نمونه که 
بانک، صادرات، سرمایه، پاسارگاد، سامان، پارسیان، پست

                                                                                  
1. Auto-Regressive Conditional 

هاي پذیرفته در ، سینا و کارآفرین) جزء بانکملت
بانک شامل (ملی، سپه،  4سازمان بورس و اوراق بهادار و 

غیر بورسی است که بر  توسعه صادرات و رفاه کارگران)
ها انتخاب اساس حداکثر اطالعات در دسترس آن

ها و مانده تسهیالت هاي مطالبات بانکاند. دادهشده
انک از موسسه علوم بانکی و نرخ ب 15ساالنه براي هر 

ارز، نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ سود بانکی از 
 ازگردید. وري آگردبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 ریتأخمطالبات سال قبل و متغیرهاي دیگر با  جاکهآن
گذارد، ها اثر    میزمانی بر مطالبات سال جاري بانک

است که  شدهگرفتهدر نظر  صورت پویا مدل به ،بنابراین
هاي تابلویی به با فن دادهي برآورد يهامدلیکی از 

 گرفتهانجام) GMM( یافتهروش الگوي گشتاور تعمیم
نرخ ارز و هاي مستقل پژوهش شامل ریسک متغیر است.

و متغیرهاي کنترلی شامل؛ نسبت نرخ رشد اقتصادي 
 مطالبات یک دوره قبل و نرخ سود تسهیالت ساالنه

  .ها استبانک
 مدل پژوهش

ها در بعد مطالبات الگوي براي ارزیابی عملکرد بانک
که میزان مطالبات  جا آن شود. ازرگرسیونی معرفی می

هاي قبل بر مطالبات بانک در سال جاري ها در سالبانک
صورت پویا در نظر این الگوها به ،گذارد، بنابرایناثر می

اثر نرخ ارز و رشد اقتصادي شود. براي ارزیابی گرفته می
 ها استفادهها از شاخص کیفیت داراییبر عملکرد بانک

کل تسهیالت شده است که برابر نسبت کل مطالبات به 
عنوان شاخص ارزیابی کیفیت دارایی مورد  پرداختی به

 پژوهشمتغیر وابسته در این استفاده قرار گرفته است. 
اري بر روي نسبت مطالبات کل یا تسهیالت غیر ج

 هايمدلاست. تسهیالت کل یا تسهیالت جاري 
حداقل مربعات معمولی، در این تحقیق،  شدهاستفاده

 یافته است.اثرات ثابت و روش گشتاور تعمیم
هاي مقطعی و هاي تابلویی ترکیبی از دادهداده 

هاي مربوط به داده اطالعاتباشند، یعنی سري زمانی می
-چنین داده. کنیممشاهده میمقطعی را در طول زمان 

 باشند که یک بعد آن مربوط بههایی داراي دو بعد می
واحدهاي مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد 

 Nazarian & Azizian( دیگر آن مربوط به زمان است

Fard, 2016.( 
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نرخ  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ریسک 
سهیالت غیر مطالبات (تبر ارز و نرخ رشد اقتصادي 

است.  1387-1397ها در محدوده زمانی بانک جاري)
بانک  15نمونه جامعه آماري در این پژوهش تعداد 

داخلی فعال اعم از دولتی و غیردولتی در کشور است که 
ها توسط مؤسسه عالی هاي عملکردي آنشاخص

در  )1(است. در این راستا مدل  انتشاریافتهبانکداري 
بانک منتخب  15هاي تابلویی براي داده الگويقالب 

 :صورت زیر استبه

 
 

استفاده در این  ازنظر عملیاتی متغیرهاي مورد
 :اندصورت زیر تعریف شدهتحقیق به

itα :و عرض از مبدأ رگرسیون بودهεit    نیز جمله
 .(اخالل یا باقیمانده مدل) است خطا

it )PC/TC(بت مانده کل مطالبات دهنده نس: نشان
تا  1387غیر جاري به تسهیالت جاري ساالنه از سال 

ام است. مطالبات غیر  tدر زمان  iبانک  1397سال
جاري مطالباتی هستند که بیش از شش ماه تا هجده 
ماه و بیشتر از سررسید آن گذشته باشد و یا از قطع 

شده باشد. مجموع تسهیالت و  ها سپريبازپرداخت آن
بارات شامل کلیه تسهیالت پرداختی در قالب عقود اعت

اسالمی نظیر فروش اقساطی، مشارکت مدنی، جعاله، 
 مضاربه و غیره است.

i,t-1)PC/TCدهنده لگاریتم نسبت مانده کل ): نشان
در   iمطالبات به تسهیالت در یک دوره قبل براي بانک

 ام است. tزمان 
 logERitدهنده لگاریتم نرخ ساالنه دالر ان: نش

 است 1397تا سال 1387آمریکا در برابر ریال از سال 
شده تا اثر تورم در آن کننده تعدیلکه با شاخص مصرف

شود. نوسان نرخ ارز خنثی شود و براي هر بانک تکرار می
به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره نرخ ارز تعبیر 

ها نوسان نرخ ارز با انواع ریسکها از جانب شود. بانکمی
شوند که درنتیجه این ازجمله ریسک اعتباري مواجه می

 دهد.ها مطالبات معوق بانک را افزایش میریسک

GDPitي نرخ رشد ساالنه تولید دهنده: نشان
است  1397تا سال  1387ناخالص داخلی کشور از سال 

 شود.که براي هر بانک تکرار می
ICit : از سال  ده نرخ سود ساالنه تسهیالتدهننشان

است که براي هر بانک تکرار  1397 تا سال 1387
 شود. می

هاي صورت یمتحربا توجه به شرایط سیاسی ایران و 
برجام با مشاهده  نامهتوافقگرفته از جانب آمریکا، اثر 

ي رسم شده میزان مطالبات و تسهیالت در نمودارها
و رشد سریع در میزان  شاهد تغییر وضوح بهفصل بعد 

 1394اعطاي تسهیالت و میزان مطالبات در اواخر سال 
تر شدن هستیم که براي نزدیک 1397تا اوایل سال 

یک متغیر  عنوان بهنتایج مدل به واقعیت از برجام 
 ایم.موهومی در تخمین مدل استفاده کرده

-tµ:m موردهاي گر اثر زمان بوده، که سالنشان 
 متغیر موهومی وارد مدل شده است. عنوان بهی را بررس

 آزمون مانایی
 قبل از برآورد الگو، باید مانایی متغیرهاي مورد

منظور بررسی مانایی  استفاده در الگو بررسی شود. به
 -هاي لوین، لین و چو، آزمون ایممتغیرها از آزمون

پسران و شین، آزمون فیشر و فیشر فلیپس پرون 
توان در سه حالت را می هان آزمونایشود. استفاده می

بدون عرض از مبدأ و روند، با عرض از مبدأ و روند و با 
در این قسمت به عرض از مبدأ و بدون روند انجام داد. 

بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهاي پژوهش 
فرض صفر مبنی بر نامانا بودن . است شدهپرداخته

دهد. نشان می متغیرها و فرض مقابل مانایی متغیرها را
نشان داده  1 در جدولنتایج مربوط به آزمون مانایی 

 .شده است
 LLC ،IPS ،ADF هايبا توجه به نتایج آزمون 

جز رشد نرخ ارز و نرخ به )، در تمامی متغیرها1جدول(
(مقدار سطح  فرض صفر رد شده استسود تسهیالت، 

در نتیجه  شده است) 05/0داري کمتر از معنی
-بوده مانا ، در سطحدر طی دوره پژوهش فوقمتغیرهاي 

و نرخ با دوبار تفاضل گیري رشد نرخ ارز  و متغیر اند
هاي اند. در مدلبار تفاضل گیري مانا شدهبا یک سود

اقتصادسنجی انجام آزمون ریشه واحد (مانایی) قبل از 
که همه متغیرها یدرصورتگیرد. می تخمین مدل انجام
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باشند) به  I(0)در اصطالح همگی در سطح مانا باشند (
که درجه مانایی یدرصورتکنیم. تخمین مدل اقدام می

متغیرها متفاوت باشد و یا در اصالح برخی از متغیرها در 
) و I(1)) یا برخی با تفاضل مانا باشند I(0)سطح مانا بوده

 یا همگی با تفاضل مانا باشند.
ط براي تخمین الگوي رگرسیونی باید وجود ارتبا

 شود که جهت تائید ارتباط بلندمدت بین متغیرها اثبات
بلندمدت بایستی آزمون هم انباشتگی انجام شود تا 

 بتوان به تخمین الگو اقدام کرد. ازآنپس
 هم انباشتگیآزمون  

 انباشتگی هم وجود بررسی زمانی، هايسري همانند

-هم هاياست. آزمون مهم نیز پانلی هايداده در متغیرها
 به نسبت بیشتري اعتبار و قدرت پانلی داراي باشتگیان

 جداگانه صورتبه مقطع هر براي انباشتگی هم هايآزمون

 زمانی دوره که شرایطی حتی در هاآزمون این. است

 ستفادها است قابلیت کوچک نیز نمونه اندازه و مدتکوتاه

 ).2005دارند(بالتاجی،  را
ابط بلندمدت وجود رو یهاي هم انباشتگیلتحلدر 

 یق،تحق ین. در مورد الگوي اشوندیآزمون و برآورد م
 یرزصورت ی و کائو بهپدرون یآزمون هم انباشتگیج نتا
پانل  انباشتگی هم هايآزمون . نتایجآمده استدستبه

 هم رابطه بررسی براي کائو و پدرونی)، هاي(آزمون

 شدهدرج )2جدول ( تحقیق در متغیرهاي میان انباشتگی
 توزیع داراي که )،-015/7کائو ( آزمون آماره است. مقدار

 نرمال توزیع جدول بحرانی از مقادیر است، مجانبی نرمال

عدم هم  بر مبنی صفر فرضیه ترتیب بدین و است بیشتر
 دو شود. مقادیرمی رد 05/0خطا  سطح در انباشتگی

 آماره و پانل  ADFآماره  یعنی پدورنی، آزمون آماره

ADF  استاندارد نرمال توزیع داراي هرکدام که وهی،گر 

 که آیندمی به دست -23/3و  -06/3ترتیب  به هستند،

 استاندارد نرمال توزیع جدول بحرانی مقادیر از باز هم

 عدم بر مبنی صفر فرضیه ترتیب بدین و هستند بیشتر

 به شود. الزممی رد 05/0خطاي  سطح در هم انباشتگی

 پنج شامل آماره هفت )1999( پدرونی که است ذکر

 است کرده معرفی پارامتریک دو آماره و ناپارامتریک آماره

 با پانل هايداده براي پارامتریک آماره ها دوآن میان از که

 در و مناسب هستند پژوهش این مانند متوسط اندازه

 دو است ذکر به گرفتند. الزم قرار مورد استفاده جااین

 دارمعنی 05/0 خطاي سطح در نیز پدرونی دیگر آماره

 وجود آماره پدرونی هفت از آماره چهار در مجموع و بوده

 کنند. می تائید را هم انباشتگی
 هم انباشتگی هاينتایج آزمون به توجه بنابراین، با

تغیرها را در م میان انباشتگیهم توانمی رفته هم روي
  .مودنتائید  هاي مورد مطالعه رابانک
 

نتایج آزمون مانایی (با در نظر گرفتن  -1جدول 
 )مبدأعرض از 

 
 متغیر

 
 طول
 وقفه

 
آزمون آماره 
LLC 

 
آماره آزمون 

IPS 
 

 
آزمون  آماره

ADF 

PC 
 
0 

075/11- 
)0000/0( 

044/8- 
)0000/0( 

812/112 
)0000/0( 

TC 0 
237/12- 

)0000/0( 
983/8- 

)0000/0( 
172/122 

)0000/0( 

RER 2 
232/8- 

)0000/0( 
48/5- 

)0000/0( 
855/78 

)0000/0( 

GDP 0 
703/9- 

)0000/0( 
575/5- 

)0000/0( 
421/80 

)0000/0( 

IC 1 
621/11- 

)0000/0( 
4669/7- 

)0000/0( 
8651/103 

)0000/0( 
 هاي تحقیقمنبع: یافته

 
 

 مدل یآزمون هم انباشتگ -2 جدول
 پدرونی

0/989 -2/31 Panel v-Statistic 
0/999 3/80 Panel rho-Statistic 

0,0000 -5/11 Panel PP-Statistic 
0/0011 -3/06 Panel ADF-Statistic 
1/0000 5/41 Group rho-Statistic 
0/0000 -8/06 Group PP-Statistic 
0/0006 -3/23 Group ADF-Statistic 

 کائو

0000/0 -7/015 Kao Residual Cointegration 
Test 

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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  هابانکمیزان تسهیالت اعطایی  -2شکل                هابانکمیزان مطالبات غیر جاري  -1شکل 

 

     
 نرخ سود تسهیالت -5شکل                نرخ رشد اقتصادي -4شکل نرخ ارز                           -3شکل 

 
بانک مورد  15، میزان مطالبات کل 1در شکل 

کنید که مشاهده می  97-87هاي مطالعه، براي سال
ي متوالی هاسالمقدار میانگین آن با خط مشکی براي 

) که بیانگر میزان 2رسم شده است. در نمودار ( 87-97
باشد. می موردنظربانک  15تسهیالت اعطایی براي 

نمودارهاي باال نیز میزان تغییرات نرخ سود تسهیالت 
-87ي هاسالرخ رشد اقتصادي و نرخ ارز را طی بانکی، ن

 دهد.نشان می هاآنبه همراه میانگین  97
 مدل نتایج برآورد

نرخ ارز و نرخ  یسکاثر ر یبررسهاي تجربی یافته 
بانک)  15کشور ( هايبر عملکرد بانک يرشد اقتصاد

روش  3 به حاضردر تحقیق  1387-97هاي طی سال
GMM )فتهیاتعمیم گشتاورهاي( ،POLS  حداقل)

(اثرات ثابت)  FIXED EFFECTمربعات معمولی) و 
 کند. براي اتکاتر قابلتا نتایج برآورد را  گرفته انجام

است ابتدا  الزم روش این يوسیلهبه الگو برآورد
 براي شوند. مشخص الگو در کار رفتهبه  ابزاري متغیرهاي

 قابل پایداري نظرنقطه از این الگوها در نتایج کهاین
 ي کافیاندازهبه مشاهدات تعداد باید باشند، تریناناطم

 که مواقعی است ممکن روش این در زیرا باشد، بزرگ

 تفسیر زیاد، تورش دلیل به کوچک است، مشاهدات تعداد

گشتاور  ).Bond, 2002شود ( مواجه مشکل با نتایج
) از طریق کاهش تورش نمونه، GMMیافته (تعمیم

 دهد.می افزایش را تخمین ريپایدا
، براي رفع GMMاي در برآورد دومرحله 

و جزء اخالل از  وقفهي با خودهمبستگی متغیر وابسته
گردد. به عنوان ابزار استفاده میي سایر متغیرها بهوقفه

-این معنی که بتوان متغیر ابزاري یا جانشینی براي وقفه
مبستگی شدید رغم هي متغیر وابسته پیدا نمود که علی

با متغیر مزبور، با جزء اخالل همبسته نباشد. در این 
 Blondel andشده  یشنهادپمطالعه از آماره سارگان 

band(1998) منظور آزمون سازگاري برآوردگر  ، به
GMM  استفاده شده است. پس از تخمین مدل، با

، مرتبه ابزارها و تعداد ضرایب برآورد Jي استفاده از آماره
ي سارگان پرداخته ، به محاسبه ارزش احتمال آمارهشده

بر ؛ است05/0ي آن بیشتر از شدهشد که مقدار محاسبه
اساس آزمون سارگان، فرضیه وجود هر نوع همبستگی 

شود و بین متغیرهاي ابزاري با پسماندها رد می
برآورد الگو از متغیرهاي ابزاري به کار گرفته شده در 

ند و اعتبار ضرایب جهت تفسیر اعتبار الزم برخوردار
 . شودتائید می
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 ، نسبت مطالبات کل به تسهیالت کل3طبق جدول 
 ثبت بر نسبتم ، اثرPC/TC(-1))یر(تأخ دوره یک با

به تسهیالت در دوره جاري دارد و ضریب آن مطالبات 
حجم  درصدي دریکافزایش  گر این است که بابیان

 سایر داشتننگه ثابت با نسبت مطالبات یک دوره قبل،
به طور متوسط به مطالبات کل نسبت  شرایط،
 یابد. می درصد افزایش45/0میزان

ها بانک مطالبات کلنرخ رشد اقتصادي بر نسبت 
 15ي پژوهش حاضر براي هادادهیر منفی و طبق تأث

 3یج یر غیرمعنادار دارد. و طبق نتاتأثسال  11بانک طی 
ي نرخ رشد افزایش یک درصد ، با3جدول  مدل

طالبات م نسبت شرایط سایر داشتننگه ثابت با اقتصادي،
 ازیابد. می درصد کاهش 2/0طور متوسط به میزان  به
 صادي تقاضاانتظار داریم با افزایش نرخ رشد اقترو، ین ا

(تولیدي و خدماتی) افزایش یابد.  براي محصوالت
افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید و میزان فروش 

فروش انتظار  گردد. با افزایش میزانو کارها می سبک
و کارها افزایش یابد و بنابراین، رود سود کسب می

توانند از محل افزایش فروش و تسهیالت گیرندگان می
ها را در زمان سررسید سود، تسهیالت دریافتی از بانک

اق س در شرایط رکود عکس این اتفتسویه نمایند و بالعک
 دهد.رخ می

 شاخص ریسک نرخ ارز عنوانبه، (ER)اثر نرخ ارز  
مثبت و طبق مدل  ،مطالبات کلبر نسبت 

(pols,fixed3) متغیر نرخ ارز  که جا آن از .دار استیمعن
افزایش یک  بالگاریتمی وارد مدل شده است.  صورت به

 داشتننگه ثابت با ،نرخ ارز واحد درصدي در میزان رشد
به تسهیالت به  غیرجاري باتمطالشرایط، نسبت  سایر

با  یابد.می واحد درصد افزایش 40طور متوسط به میزان
در اقتصاد و ایجاد تورم ناشی از آن، نرخ ارز افزایش 
یابد و در نتیجه فعاالن هاي اقتصادي کاهش میفعالیت

اقتصادي از شرایط ضعیف در ایفاي تعهدات خود براي 

برخوردار پرداخت تسهیالت دریافتی در سررسید 
شوند. بنابراین، با بانکول تسهیالت در سررسید حجم می

یابد.که منجر به ها نیز افزایش میمطالبات کل بانک
 شود.افزایش میزان نسبت مطالبات به تسهیالت می

کند ویژه زمانی که بانک تسهیالت ارزي پرداخت میبه
(مثل بانک توسعه صادرات) با افزایش نرخ ارز عمالً 

ت گیرندگان ارزي در ایفاي تعهدات خود با تسهیال
شوند و بنابراین تسهیالت در مشکل تسویه مواجه می

ها افزایش شود و مطالبات بانکموعد مقرر تسویه نمی
 عنوان به، که (IC)یابد. متغیر نرخ سود تسهیالتمی

متغیر کنترلی در مدل لحاظ شده، بر نسبت مطالبات به 
دار دارد. مدل معنی 3مطابق اثر منفی و  تسهیالت کل

 ثابت با یالت،نرخ سود تسه 01/0افزایش  که بايطور به
به طور متوسط مطالبات نسبت  شرایط، سایر داشتننگه

 یابد. درصد کاهش می02/0به میزان
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی نشان داد که 

ار دها تأثیر مثبت و معنینرخ ارز بر نسبت مطالبات بانک
هاي پژوهشی دارد. ادعاي درستی این نظریه در یافته

)(2018 Zamani et al ،Hosseini et al ,(2016) ,پ 

(2016) Mohammadi et al.مورد تائید قرارگرفته است ( 
را افزایش داده و این  ارز افزایش نرخ ارز، نرخ تسعیر

هایی بنگاهتوانایی بازپرداخت  ارز افزایش در نرخ تسعیر
مواد اولیه یا کاالهاي  وارداتبراي  سهیالت ارزيکه ت

با افزایش  ،همچنیندهد. می کاهش اي گرفتندسرمایه
، ارزي تسهیالت گیرندگان ممکن است بعضی از نرخ ارز

ا پیدا کنند که در نبود نظارت بانک این انگیزه ر
و منابع را به  در بازار آزاد بفروشندتسهیالت ارزي را 

 که انتظار سودآوري بیشتر دارندصاد هاي دیگر اقتبخش
با زیان تسویه  شدنمواجهدهند و در صورت  انتقال

نتوانند تسویه کنند و بنابراین  دیسررسبدهی خود در 
 ها افزایش یابد.مطالبات بانک
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 یافتهنتایج تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم -3جدول 

 متغیرها
مربعات حداقل

 (ols)ی معمول

 1اثرات ثابت 
(fixed 

effect) 

 2ثابت اثرات
(fixed 

effect) 

 3اثرات ثابت 
(fixed 

effect) 

 گشتاورتعمیم یافته
(GMM) 

متغیر 
 وابسته

با یک دوره 
 تأخیر

668/0 
)51/0( 

*** 

(---) 
 
 

439/0 
)061/0( 

*** 

456/0 
)057/0( 

*** 

536/0 
)137/0( 

*** 

نرخ رشد 
 اقتصادي

195/0- 
)835/0( 
0 

323/0 
)481/0( 
0 

541/0 
)416/0( 
0 

206/0- 
)026/0( 
0 

177/0- 
)592/0( 
0 

نرخ سود 
 تسهیالت

952/1- 
)736/0( 

** 

334/0- 
)461/0( 
0 

275/0- 
)391/0( 
0 

817/1- 
)671/0( 

** 

033/2- 
)852/0( 
* 

 لگاریتم
 نرخ ارز

226/42 
)716/17( 
* 

100/5 
)392/7( 
0 

085/7 
)375/6( 
0 

908/36 
)185/16( 
* 

27/44 
)135/30( 
0 

اثر زمان 
(متغیر موهمی 

 سال)
(√) (×) (×) (√) (√) 

 برجام
086/9 

)868/10( 
0 

791/4- 
)2/4( 
0 

905/3- 
)621/3( 
0 

37/4 
)776/4( 
0 

95/4 
)849/4( 
0 

درجه 
 آزادي

165 165 165 165 165 

adj 51/0 50/0 63/0 6/0 × 

 غیر معنادار 0      05/0معناداري در سطح   *     01/0اداري در سطح معن  **   001/0داري در سطح معنی  ***     
 

دیگر، افزایش نرخ ارز تأثیر معکوس بر  بیان به
گذارد. می ها از طریق افزایش مطالباتعملکرد بانک

کنند، اوًال ها شروع به افزایش میزمانی که مطالبات بانک
 ،بنابراینشوند و ها با ریسک نقدینگی مواجه میبانک

ها را براي تأمین نقدینگی ممکن است نرخ سود سپرده
افزایش دهند تا از این طریق کمبود نقدینگی را با 

ها جبران کنند و یا ممکن است از بازار افزایش سپرده
بانکی و بانک مرکزي با نرخ باالتر وام بگیرند. هر دو بین

ي شده پول برااین استراتژي باعث افزایش بهاي تمام
که بانکول تر اینشود. از طرف دیگر و مهمها میبانک

صورت  هاي بانک مرکزي و بهتسهیالت، برابر بخشنامه
مدت و  برحسباي هاي رایانهخودکار توسط سیستم

ي سررسید هاسرفصلها را  به زمان تسهیالت، آن
شود. با گذشته، معوق و مشکوك الوصول منتقل می

ي مطالبات غیر جاري هالسرفصانتقال تسهیالت به 
-گیري به شدت افزایش میهاي مربوط به ذخیرههزینه

 100ویژه هزینه مطالبات مشکوك وصول که یابد. به
-درصد مبلغ تسهیالت به سرفصل ذخیره منتقل می

 یک گردد. با انتقال تسهیالت به سرفصل مطالبات از
شود و از شده بانک محقق نمیبینیطرف درآمد پیش

نشده مربوط به ذخایر به بینیهاي پیشدیگر هزینهطرف 
یابد. در این صورت با ثابت بودن سایر شدت افزایش می

ها و کاهش درآمدها، سودآوري شرایط با افزایش هزینه
شود و عملکرد بانک گیر روبرو میها با کاهش چشمبانک

 دهد. را تحت تأثیر قرار می
متغیر رشد  داریا توجه به ضریب منفی و معنب

اوضاع توان انتظار داشت که با بهبود اقتصادي می
، میزان مطالبات رشد اقتصادي نرخ و افزایش اقتصادي
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ها با فرض ثابت بودن سایر شرایط با روند نزولی بانک
 مواجه
 اقتصاد با رکود مواجه باشداگر  ،بالعکس همچنین، باشند

این تأثیر داده و بنابر افزایش ها رامیزان مطالبات بانک
 ها بگذارد.منفی بر عملکرد بانک

 ها پیشنهادگیري یجهنت
ریسک  این تحقیق، در پی یافتن اثر رفتار متغیرهاي

 غیرجاري مطالبات نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي بر
هاي تحقیق، تأثیر باشد. طبق یافتهسیستم بانکی می

ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي بر متغیر وابسته به 
افزایش نوسانات نرخ ارز  تیب مثبت و منفی است.تر

مطالبـات غیرجـاري در  بتافـزایش نس منجر به
. افـزایش نوسـان نـرخ ارز و تسیسـتم بانکی شده اس

شود بخشی می ثافزایش منافع انتظاري در بازار ارز باع
این بازارها  تبـه سم التاز منابع بانکی در قالب تسهی

سودهاي مورد انتظار بیشتر  بینیخوشزیرا  .شوند هدایت
 گردندوسوسه می در بازار ارز، برخـی از وام گیرنـدگان 

با هدف سود  ، آن را التتسهی تکه به جاي بازپرداخ
چون بازار ارز با نوسانات  .انتقال دهندبـازار ارز بردن به 

و ریسک باال مواجه است، بنابراین منابع انتقال یافته به 
گیرد و این ر معرض ریسک باال قرار میاین بازار نیز د

تواند به سیستم بانکی انتقال یابد و به این ریسک می
ها نیز تحت ترتیب با  نوسانات نرخ ارز، مطالبات بانک

 تاثیر قرار گیرد.
 با نسبت مطالبات کل به تسهیالت کل ،همچنین

 مثبت و معناداري بر نسبت یر نیز اثرتأخ دوره یک
به تسهیالت در دوره جاري دارد.  يغیر جار مطالبات

 التمطالبات غیرجاري بـه تسـهی تیعنی هر چقدر نسب
در  تباشد این نسب بیشترپرداختـی در سـال قبـل 

متغیر نرخ سود خواهد بود.  بیشتر جاري نیز سال
تسهیالت که نیز به عنوان متغیر کنترلی در مدل لحاظ 

 هیالت کلشده است، بر نسبت مطالبات غیرجاري به تس
رود با افزایش نرخ تأثیر منفی دارد. بنابراین انتظار می

ها نیز افزایش سود تسهیالت، مطالبات غیر جاري بانک
  یابد.

درصد از  85که به طور متوسط، این نظر به
 شود،کسب میبانکی از سود تسهیالت  نظامدرآمدهاي 

به تواند منجر بروز هر گونه تکانه ناگهانی در اقتصاد می

ها گردد، براي افزایش مطالبات غیر جاري بانک
ها و در نتیجه کاهش جلوگیري از افزایش مطالبات بانک

-ها و بروز بحران در اقتصاد، سیاستسودآوري بانک
هاي گذاران اقتصادي باید با استفاده از ابزارها و سیاست

مالی و پولی مناسب از بروز هر گونه شوك ناگهانی در 
 عت به عمل آورند. اقتصاد ممان

 عنوانبه هابانک استراتژیک نقش به توجهبـا  
انکار در رشد اقتصادي، نهاد مالی که نقش غیرقابلیک

وکار، تسهیل مبادالت تأمین منابع مالی واحدهاي کسب
 عنوانبه اقتصاددانان اغلب سوي از کنند،و غیره ایفا می

است  فتهقرارگرموردتوجه  مهم در ثبات اقتصادي عاملی
و به همین جهت نیز مطالعات مختلفی نیز در این راستا 
انجام گردیده است. بروز هرگونه بحران در نظام اقتصادي 

جبران و از هم توانند به بروز بحران اقتصادي غیرقابلمی
نوسانات نرخ ارز و طورکلی، بهپاشیدن اقتصاد گردد. 

ها بانکازجمله عوامل اثرگذار بر عملکرد  رشد اقتصادي
  در بعد کیفیت اعتباري یا مطالبات است.

در بعد  ها در اقتصادبه نقش اساسی بانکبا توجه 
مدت و تجهیز و تخصیص منابع (هم تأمین مالی کوتاه

هم بلندمدت)و تسهیل مبادالت، یک نظام بانکی کارا و 
وري و تواند منجر به افزایش بهرهبا حداقل مطالبات می

 :شودپیشنهاد می ها نیز گردد. بنابراینکارایی سایر بخش
بانک مرکزي با اعمال دقیق وظایف قانونی خود  -1

ها چه از جانب فشار دولت در مطالبات بانکافزایش از 
هاي پرداخت تسهیالت تکلیفی و چه از جانب نارسایی

ها در اعطاي تسهیالت و تخصیص بهینه منابع بانک
ترلی و نظارتی دقیق و ها از ابزارهاي کنموجود در بانک

اي استفاده کند تا در صورت بروز صورت لحظهمداوم و به
مشکل و یا وجود رانت از وقوع آن جلوگیري نماید. 

هاي نظارتی از نیروهاي متخصص و همچنین دستگاه
متعهد بانکی که داراي دانش غنی هستند، استفاده کند، 

ها ات بانکاز افزایش مطالب موقعبهتا با نظارت و کنترل 
 ممانعت به عمل آید.

بانک مرکزي با ایجاد ثبات در بازار ارز و اعمال  -2
هاي اقتصادي در جهت تداوم نرخ رشد اقتصادي سیاست

هاي شدید در اقتصاد جلوگیري نماید تا از بروز تکانه
-ها در وصول تسهیالت پرداختی خود به علت تکانهبانک

یرندگان را با نکول هاي شدید در اقتصاد که تسهیالت گ
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-کند، بتوانند در محیط باثباتتسهیالت در سررسید می
 تر عمل کنند.

ها در اعطاي تسهیالت تمام جوانب بهداشت بانک -3
اعتباري را رعایت کنند تا تسهیالت پرداختی هم در 

شده هزینه گردد که جوهر بانکداري بینیمحل پیش
ف مالی خواري و انحرااسالمی است و هم از رانت

هاي جلوگیري گردد. این کار مستلزم استفاده از نیروي
باتجربه، متعهد، سالم، داراي تخصص و دانش و غیره 

 است.
ها از ابزارهاي مناسب نظیر پیگیري قانونی بانک -4

بازدارنده، عالوه بر برخورد اداري با افرادي که 
 عطايها از مقام خود در اتعلل،کوتاهی و سوءاستفاده آن

 گردد،سهیالت و عدم رعایت بهداشت اعتباري محرز میت
لف هاي اعتباري در سطوح مختاستفاده نمایند تا کمیته

گیري نهایتاً دقت و رعایت بانک در هنگام تصمیم
هند دها را مدنظر قرار ها و دستورالعملنامهمقررات، آئین

و بدانند که در مقابل تصمیمات خود تا زمان وصول 
 ول خواهند بود. مطالبات مسئ

ها، اعضاي در انتخاب مدیران عامل بانک -5
مدیره بانک و مدیران ارشد از افراد بانکی و داراي هیئت

سوابق درخشان استفاده کنند و از جابجایی زودهنگام 
جز در موارد ضروري اجتناب ها بهمدیران ارشد بانک

در  عنوان یکی از راهکارهاي مهم توانند بهنمایند، که می
 کاهش مطالبات بانک عمل نماید.
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