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 چکیده

های کشوور ایوران   این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی و ریسک اعتباری بانک
هوای  های توابلویی اناوام شوده اسوتی بودین مناوور داده      با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده

مورد بررسی قرار گرفوتی   3111-3111های پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال فصلی سیزده بانک
کارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده اسوتی  اعتماد بودن متغیرهای بهجهت کسب اطمینان از قابل

رفت ازنار اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهوای اصولی   که متغیرهایی که انتاار میبدین صورت
اده از متغیر ماازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی مدل جایگزین شده استی همچنین با استف

طوور مننواداری از محویال کوالن     هوا بوه  دهد کوه ریسوک اعتبواری بانوک    نتایج حاصل نشان می  قرار گرفتی
که با افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار و بطوری ؛گیرداقتصادی تأثیر می
یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز رابطه مسوتقیمی بوا ریسوک    ها کاهش میسک اعتباری بانکافزایش تورم ری
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 ها داردی اعتباری بانک

هوای ترکیبوی، متغیور    : متغیرهای کوالن اقتصوادی، ریسوک اعتبواری، تحلیول حساسویت، داده      هاواژهکلید
 یماازی

 
 JEL :E51, E58, E20بندیطبقه

 

 مقدمه

گوردد و ثبوات در سیسوتم    در اقتصاد، توسال مؤسسات مالی ایفوا موی  امروزه نقش مهم و حیاتی 

بوا   هوا اسوتی  نیواز رشود قدرتمنود اقتصواد و دارایوی     مالی، پایه سیاست کالن اقتصادی مدرن و پویش 
تری به خوود گرفتوه و بودون    ها و مؤسسات مالی ابناد گستردهگسترش بازارهای مالی،فنالیت بانک
پوذیر نیسوتی هودف    ه نقش بانکوداری و بازارهوای پوولی امکوان    شک توسنه اقتصادی بدون توجه ب

تورین توأمین   هوا اصولی  اصلی هر بانکی فنالیت سودآور و حفظ ثبات و رشود موداوم اسوتی  بانوک    
شووندی  های واقنی اقتصاد )صننت، کشاورزی و خدمات( محسوو  موی  های منابع مالی بخشکننده

شوکاف میوان نورخ     ایااد درآمد اسوتفاده کورده و از  برای  3ها ازتسهیالت اعطاییطورکلی، بانکبه
بینوی  هوا، پویش  رو یکی از مشکالت بانکآورندی از اینتسهیالت اعطایی منافع به دست می سپرده و

ها نیواز بوه منیواری    های مالی و بانکبازپرداخت کامل تسهیالت اعطایی استی در همین راستا بنگاه

مالی با رشود سوریع را ارزیوابی کننود، کوه ریسوک یکوی از         دارند تا تصمیمات گرفته شده در بازار
ترین این منیارهوا اسوتی درواقوع ریسوک مسوئول مواجوه شودن بوا شورایال ایرمطلوو  اسوتی            مهم

است که به عودم بازپرداخوت    2ها در منرض آن هستند، ریسک اعتباریترین ریسکی که بانکمهم
ها بوا آن مواجوه هسوتند از دو جوز      بانک شودی ریسک اعتباری کهتسهیالت گرفته شده مربوط می

شوودی ریسوک   اصلی تشوکیل شوده اسوت کوه شوامل ریسوک سیسوتماتیک و ایرسیسوتماتیک موی         
آنکوه ریسوک   پوذیرد حوال  سیستماتیک از متغیرهای کالن اقتصادی، سیاسوی و اجتمواعی توأثیر موی    

گیورد و  شأت میهای درون سازمان نایرسیستماتیک، ریسکی است که از خود شرکت و یا فنالیت
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فاکتورهایی همچون سو  مدیریت، پیشرفت فناوری  و تغییر در سالیق مشتری از جمله این متغیرهوا  
 ها باشدیتواند ابزاری اساسی در سوددهی بانکهستندی بنابراین مدیریت موفق ریسک می

ایال محیطوی  ها تا اندازه زیادی وابسته به شرهای داخلی بانککه سیاست دهدها نشان میبررسی
کننوده عالموم اقتصوادی    هوا، موننک   دهوی بیشوتر بانوک   ای که رفتار وامگونهاقتصاد کالن است؛ به

ها در دوران رونوق اقتصوادی وکواهش نااطمینوانی اقتصواد      که بانک دهدباشدی مطالنات نشان میمی

کواهش   دهوی خوود را در دوران رکوود اقتصوادی    کننود و بورعک  وام  کالن، وام بیشتری اعطا موی 
خواهنود   کوالن را باثبوات تصوورکنند، انتاوار     ها شورایال اقتصواد  بانک رسد اگرنار می دهندی بهمی

 های خود برآیندیکنندگان از عهده بازپرداخت بدهیداشت که استقراض
سازماندهی پژوهش چنین است کوه در بخوش دوم بوه مطالنوات صوورت گرفتوه در ایون زمینوه         

شوود و  م مبانی ناری تحقیق و علت انتخا  متغیرها توضیح داده میشودی در  بخش سوپرداخته می

شوودی در  های اناام شده جهت تصریح مدل پرداختوه موی  در بخش چهارم به برآورد مدل و آزمون
شوود و در  بخش پنام با استفاده از تحلیل حساسیت اعتبار برآوردهوای بدسوت آموده سونایده موی     

 شودیطور خالصه بیان میاز تحقیق بهنهایت در بخش انتهایی نتایج حاصل 
 

 پیشینه تحقیق

بحران بانکی ممکن است به علت مشکالت در نقدینگی و یا مشکالت در عدم پرداخوت دیوون   
باشدی ایون بودان مننوی اسوت      -گیردناپذیر در ترازنامه نشأت میافزایش تسهیالت بد و توجیه که از

یم، باید به شرایطی کوه ریسوک اعتبواری بانوک در آن     که ما پیش از اینکه به دنبال علت بحران باش
انود و بوه ایون    قرار دارد توجه نماییمی مطالنات زیادی توجه خود را بر ایون موضووم متمرکوز کورده    

ترین عامول در ایاواد ریسوک اعتبواری اسوت کوه در       اند که محیال کالن اقتصادی مهمنتیاه رسیده
 این زمینه بیان شده استیادامه چند مورد از مطالنات صورت گرفته در 

Ali &Daly (2010) بوه   "عوامل کالن اقتصادی در ریسوک اعتبواری  "ای تحت عنوان در مقاله
متحوده  در کشوورهای اسوترالیا و ایوا ت    3مطالنه تأثیر متغیرهای کالن اقتصوادی بور ریسوک نکوول    

________________________________________________________________ 

3- Default Risk  
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اندی ستفاده قرار دادهصورت فصلی مورد ابه 2001-3111های سال ها بدین مناور دادهآن .پرداختند
باشدی سوؤال  می 2و مدل شکل کاهشی 3ها بکار گرفتند شامل مدل نگرش ساختاریهای که آنمدل

ها در تحقیقات خود بدان پاسخ دادند، این است که کدام متغیرهای کوالن اقتصوادی   اساسی که آن
بر نرخ نکول در هور دو   های کالن اقتصادی راعالوه تأثیر شوکبرای هر دو کشور مهم هستند و به

های کشور را بررسی کردندی نتایج نشان داد که  ماموعه مشابهی از متغیرهای کالن اقتصادی، نرخ

هوا حواکی از آن اسوت کوه متغیرهوای      های آنکنندی یافتهنکول متفاوتی را برای دو کشور ایااد می
GDP دهود و  شوور توضویح موی   را بورای دو ک ، نرخ بهره و ماموم تسهیالت اعطایی ریسک نکول

 های اقتصادی بیشتر حساس استیکشور آمریکا نسبت به کشور استرالیا به شوک
Louzis etal. (2012)   بوه تحقیوق دربواره عوامول عودم      1هوای توابلویی پویوا   بوا اسوتفاده از داده ،

هوا نشوان دادنود کوه متغیرهوای کوالن       بازپرداخت تسوهیالت در بخوش بوانکی یونوان پرداختنودی آن     

دهی و بدهی عمومی تأثیر قوی بر ، نرخ بیکاری، نرخ وامGDPصادی بخصوص نرخ رشد واقنیاقت
سطح تسهیالت منوق داردی همچنین متغیرهای خاص بانکی همچوون عملکورد و کوارایی مودیریت     

ها این عوامل را برای هرکودام از انووام تسوهیالت همچوون     گذاردی آنبر کیفیت تسهیالت تأثیر می
طور جداگانه محاسوبه نمودنودی نتوایج نشوان داد کوه      ی، تسهیالت تااری و رهنی بهتسهیالت مصرف

تأثیر هرکدام از عوامل بر روی انوام تسهیالت متفاوت استی بطوریکه برای مثال تسهیالت مصرفی 
و تسوهیالت   GDPبر تغییر در نرخ بدهی حساس هستند و تسوهیالت تاواری بوه نورخ رشود واقنوی       

ها بیانگر ایون  های آنپذیردی همچنین نتایج حاصل از یافتهرا از اقتصاد کالن میرهنی کمترین تأثیر 

تواند توسال متغیرهای کوالن اقتصوادی   موضوم است که تسهیالت منوق در سیستم بانکی یونان می
، بیکاری، نرخ بهوره و بودهی عموومی و کیفیوت مودیریت توأثیر بپوذیردی تفواوت در         GDPهمچون 

سهیالت از فاکتورهای اقتصادی گواه ایون اسوت کوه تسوهیالت منووق کمتورین       تأثیرپذیری انوام ت
 نقش را در تغییر شرایال اقتصاد کالن دارندی
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Bofondi & Ropele (2011) کننوده  متغیرهای کالن اقتصادی تنیوین "ای تحت عنوان در مقاله
ار و شرکتی در به بررسی عوامل کالن اقتصادی بر روی کیفیت تسهیالت خانو "تسهیالت نامناسب

گیوری  هوا بورای انودازه   اندی آنبا استفاده از رگرسیون ساده پرداخته 3110-2030های ایتالیا طی سال
صورت نسبت تسهیالت بود بوه تسوهیالت مانوده در انتهوای      کیفیت تسهیالت از یک نسبت جدید به

خووبی بوا تنوداد کموی از     ها نشان داد که این نسبت به دوره قبل استفاده نمودندی نتایج تحقیقات آن

و قیموت   GDPکوه تسوهیالت خانوارهوا بوا     شوودی بطووری  متغیرهای کالن اقتصادی توضیح داده می
مسکن رابطه منکوس و با نرخ بیکاری و نرخ بهره اسومی کوتواه مودت رابطوه مسوتقیم داردی بورای       

ستقیم و با افوزایش  ها این نسبت با نرخ بیکاری و نسبت بهره مخارج به سود عملیاتی رابطه مشرکت
هوا بوه تغییورات سوریع     شده توسوال آن کا های بادوام مصرفی رابطه عک  داردی همچنین مدل ارامه

اسوت و تغییور در شورایال     3متغیرهای کالن اقتصادی که در بحران اخیر مشاهده شده اسوت، اسوتوار  

 گذاردیکالن اقتصادی بر روی کیفیت تسهیالت، با چند دوره وقفه تأثیر می
Feijo (2011)         به مطالنه تاربی تنامول بوین ریسوک اعتبواری و متغیرهوای کوالن اقتصوادی در

پرداخت و به این نتیاه رسید که سطح فنالیوت   2006تا  2000سیستم بانکی برزیل طی دوره زمانی 
گذارنودی وی  اقتصادی و نرخ بهره پایه فاکتورهایی هستند کوه بور ریسوک نکوول توأثیر زیوادی موی       

های سواختاری پرداخوت و نگورش جدیودی بورای      تحلیل واکنش بخش مالی بر ریسک همچنین به
هووای دهنووده تفواوت رفتوواری در بانوک  ریسوک اعتبواری پیشوونهاد کوردی نتووایج تحقیقوات وی نشوان     

نرخ بیکاری، انقباض پوولی و  خصوصی و عمومی استی متغیرهای تأثیرگذار برسی شده عبارت از  

 رشد اقتصادی هستندی

Castro (2013)  هووا در بووه تحلیوول ارتبوواط گسووترش اقتصوواد کووالن و ریسووک اعتبوواری بانووک

اند کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا که اخیراً از شرایال بد اقتصادی و مالی متأثر شده
بوه ایون    3111-2033های تابلویی پویا برای این کشورها طی کارگیری دادهپرداخته استی وی با به

کوه  پذیرنودی بطووری  ها از شرایال محیال اقتصاد کالن تأثیر مییاه رسید که ریسک اعتباری بانکنت

کنود،  کنود و شواخص قیموت مسوکن و سوهام نوزول موی       رشد موی  GDPریسک اعتباری زمانی که 

________________________________________________________________ 
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یابودی  کنود کواهش موی   یابد و زمانی که نرخ بیکاری، نرخ بهره و رشد اعتبار صونود موی  افزایش می
پوذیردی درنهایوت بوا اسوتفاده از چنودین      ا  رفتن نرخ ارز واقنی بطوور مثبوت توأثیر موی    همچنین از ب

 .های متفاوت نتایج قبلی مورد تأیید قرار گرفتآزمون استوار، و برآورد تخمین
Bucur & Dragomirescu (2014) تأثیر شرایال کالن اقتصادی بور   "در پژوهش خود با عنوان

، GDPتنامل بین شرایال کالن اقتصادی همچون نرخ رشود واقنوی   با هدف یافتن  "ریسک اعتباری

نرخ تورم، نرخ بهره بازار، عرضه پول خارجی، نورخ نوسوانات خوارجی و نورخ بیکواری و ریسوک       
پرداختندی بدین مناور با توجوه   2001-2031های اعتباری بخش بانکی کشور رومانی در خالل سال

اناوام شود توا ارتبواط بوین شورایال        3چند بندی آماری ها، تازیه تحلیلبه پیچیدگی روابال شاخص
ها نشان داد که رشود  های تحلیل رگرسیونی آناقتصادی و نسبت ریسک اعتباری آشکار شودی یافته

عرضه پول و نرخ ارز خارجی ارتباط منفی با ریسک اعتباری و نورخ بیکواری ارتبواط مثبتوی بوا آن      

 وجود نداردی GDPنرخ رشد واقنی  دارد ولی هیچ ارتباطی بین ریسک اعتباری و
Yurdakul (2014) مدل کالن اقتصادی ریسک اعتبواری بورای    "ی خود تحت عنوان در مقاله

، ISE100با بکارگیری متغیرهای کالن اقتصادی همچون نرخ توورم، نورخ بهوره، شواخص     "هابانک
اختی بوه کول وام بوه    ، نرخ بیکاری و نسبت وام ایر پردM2نرخ ارز خارجی، نرخ رشد، عرضه پول 

عنوان متغیر ریسک اعتباری، بوه کشوا ارتبواط بوین ریسوک اعتبواری بانوک و فاکتورهوای کوالن          
هوای  پرداخته استی مدل 2032تا جو ی  3111اقتصادی برای کشور ترکیه طی دوره زمانی ژانویه 

مودت  کوتواه برای تحلیل ارتباط پویوای دوره   2سازی کل به جز های مدلاستفاده شده شامل روش

جهت تحلیل ارتباط دوره بلندمدت هستندی در هر دو روش  1گرنار-سازی انگلبین متغیرها و مدل
متغیرهوایی بودنود کوه در بلندمودت ریسوک اعتبواری بانوک را کواهش          ISEنرخ رشود و شواخص   

که عرضه پول، نرخ ارز خارجی، نرخ بیکاری و نورخ بهوره متغیرهوایی هسوتند کوه      دهد، درحالیمی
دهد که ریسک اعتبواری دوره قبول بور ریسوک     دهندی نتایج نشان میسک اعتباری را افزایش میری

________________________________________________________________ 

3- Multidimensional Statistical Analysis 

2- General-to-specific 

1- Engle-Granger 
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های بیکاری و بهره دوره قبل بر ریسوک اعتبواری دوره   این دوره تأثیر مشخص دارد و همچنین نرخ
 بند تأثیرگذار هستندی

Heidari etal. (2010)   ت منووق  هوای کوالن اقتصوادی بور روی مطالبوا     اثور شووک  ی بوه بررسو
 ARDLن مناوور در وهلوه اول از مودل    یو انودی بورای ا  پرداختوه 3111-3111ها در دوره زمانی بانک

هسوتند،  یی زات درونیزای مدل، خود دارای خاصرهای برونی، اما از آناا که  متغاندهاستفاده نمود

ن یهمچنو  هوا اسوتفاده گردیودی آن   VARزا، ازمودل  رهوای بورون  یای متغیو ش روابال پویلذا برای نما
ه یو و تاز یهوای اقتصوادی، توابع واکونش آنو     اثر واکنش مطالبات منوق بوه شووک  ی مناور بررسبه

هوای  ل آزمون استرس مورد اسوتفاده قورار دادنودی طبوق مودل     یعنوان ابزاری برای تحل ها بهواریان 
ت الی، نورخ سودتسوه  ینگیبدون نفت، حام نقدی رهای تورم، رشد ناخالص داخلیبرازش شده، متغ

 .هستندی ستم بانکیرات بر مطالبات منوق سین تأثیشتریب دارای بیبه ترت

Shirin Bakhsh etal (2011)   هوای  به شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخوت بودهی
اندی در این راستا بوا اسوتفاده از روش رگرسویون    ها پرداختهتسهیالت دریافتی مشتریان حقوقی بانک

هوا بوه تنیوین مودل بهینوه جهوت سوناش ریسوک         های مالی شرکتیری از نسبتگلوجیت و با بهره
هوای موالی منتخوب    میان نسوبت  اندی ازاعتباری مشتریان حقوقی بانک توسنه صادرات ایران پرداخته

ترتیب میزان اهمیوت، نسوبت جریوان نقودینگی بوه بودهی کول         عنوان متغیرهای توضیحی مدل، بهبه

(CSDT)  ،  هوا  نسوبت گوردش دارایووی(SATA)  نسوبت نقوودی ،(LR)   و نسوبت جوواری(CACD) ،

، (RETA)سازند و متغیرهای نسبت جریوان نقودی آزاد   طور منکوس متأثر میریسک اعتباری را به
مسوتقیم   اثور  (CDTE)و نسبت بدهی جاری به حقوق صواحبان سوهام    (TDTE)ها نسبت کل بدهی

دهنود روش رگرسویون   زش نشوان موی  هوای خووبی بورا   همچنوین شواخص   .ریسک اعتباری دارند بر

 باشدیلوجیت روش مناسبی جهت بررسی ریسک اعتباری می
هوای قبلووی آن اسووت کوه جهووت کسووب اطمینووان از   مزیوت پووژوهش حووابر نسوبت بووه پووژوهش  

کوه  اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده استی بدین صورتقابل
فت ازنار اقتصادی تأثیر مشابهی داشوته باشوند، بوا متغیرهوای اصولی مودل       رمتغیرهایی که انتاار می

جایگزین شده استی همچنین با استفاده از متغیر ماازی، توأثیر جهوش نورخ ارز نیوز در مودل موورد       
 بررسی قرار گرفتی
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 روش و الگوی پژوهش

شوده اسوت و   باشود کوه بازپرداخوت ن   ریسک اعتباری نسبتی از تسهیالت اعطایی در ترازنامه می

باشدی در این پژوهش تالش شوده بوا اراموه تحلیلوی، بوه مناوور       نشان دهنده متغیر وابسته در مدل می
های کالن اقتصادی، های خود را در راستای سیاستها بتوانند سیاستفراهم نمودن بینشی که بانک

، متغیرهوای کوالن   ناپوذیر جلووگیری شوود    ای تنایم نمایند که از افزایش تسهیالت برگشتگونهبه
اقتصادی اصلی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی شده استی بدین مناور بورای کنتورل محویال    

( و نرخ بیکاری بررسی شوده اسوتی   GDPاقتصادی، ابتدا دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )

( و کننوده )خورد  هوای مصورف  تووان از دو جهوت مشوتری   ناپوذیر را موی  مشکل تسوهیالت برگشوت  
 شوند مورد برسی قراردادیها که با مشکل جریان درآمد و عایدی مواجه میشرکت

تواند اطالعات زیادی در مورد شرایال اقتصادی فراهم نماید، بطوریکه افوزایش  نرخ بیکاری می
هوا را  طور منفی تحت توأثیر قورار داده و بوار بودهی آن    در نرخ بیکاری، جریان نقدی کارکنان را به

تواند باعث کاهش تولیودات  ها نیز، افزایش در نرخ بیکاری میدهدی از نقطه نار شرکتمیافزایش 

باشودی مطالنوات تاربوی زیوادی     شود که پیامد آن کاهش درآمود و شورایال شوکنندگی بودهی موی     
رود کوه  ارتباط بین این چرخه و ریسک اعتبواری در کشوورها را تأییود نمونود، بنوابراین انتاوار موی       

 ها شودییا افزایش در نرخ بیکاری باعث افزایش ریسک اعتباری بانک GDPرشد  کاهش در نرخ
باشودی  هوای مهوم در بوازار موی    شاخص سهام کل، منیار اساسوی در تشوخیص وضونیت شورکت    

هوا و کواهش احتموال نکوول اعتبواری      افزایش در قیمت سهام، مننک  کننده بهبود شرایال شورکت 

هوای بوازار سوهام، ریسوک اعتبواری      د بوا بهبوود عملکورد شورکت    روها استی بنابراین انتاار موی آن
 ها کاهش یابدی بانک

کار گرفته شده در منادله استی افزایش در ایون متغیور بوه    نرخ ارز خارجی )د ر( دیگر متغیر به
مننی پایین آمدن ارزش پول داخلی و افزایش در قیمت کا  و خدمات ارامه شده در کشوور موورد   

طوور شودید بور    شود و بوه گرا میهای صادراتپذیری شرکته باعث تضنیا رقابتباشد کنار می
گذاردی بنابراین تأثیر مورد انتاوار نورخ ارز خوارجی بور نسوبت      توانایی بازپرداخت دیونشان تأثیر می

 ناپذیر مثبت خواهد بودیتسهیالت برگشت

ر آن مشخص نیستی بطوریکه تورم آخرین متغیری است که باید مورد برسی قرار گیرد، اما تأثی
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نمایدی از سووی دیگور   تر میتورم با کاهش ارزش واقنی تسهیالت اعطایی، بازپرداخت آن را آسان
دهودی  هایشوان را کواهش موی   تورم با  با کاهش درآمد واقنی بدهکاران، تووان بازپرداخوت بودهی   

 ی باشدیتواند مثبت و یا منفبنابراین ارتباط میان ریسک اعتباری و تورم می
 & Bucurبوور اسوواس مطالنووات مبووانی اقتصوواد و پیشووینه تحقیقووات صووورت گرفتووه ماننوود     

Dragomirescu (2014)،Castro (2013) ،Yurdakul (2014)  وFeijo (2011) ،    پونج متغیور بوه

ها تأثیرگذار باشند، پیشونهاد گردیود کوه بوه     توانند بر ریسک اعتباری بانکعنوان متغیرهایی که می
مل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بیکاری و شاخص کل بورس اوراق بهادار ترتیب شا

 باشدی تهران می
 

 اسامی متغیرهای استفاده شده در الگوی پژوهش (:1) جدول

Cr* هاریسک اعتباری بانک 

Gdp تولید ناخالص داخلی 

Dollar )نرخ ارز خارجی )د ر 

Inf نرخ تورم 

Uimp نرخ بیکاری 

Index شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

Oil درآمد نفتی 

FExch نرخ ارز مؤثر 

Misery نرخ فالکت 

BIndex شاخص بانکی بورس اوراق بهادار تهران 

D 3متغیر ماازی 

دیده ی زیانهاالوصول )داراییها و مشکوک*متغیر ریسک اعتباری عبارت است از نسبت ماموم تسهیالت سررسید گذشته، منوق بانک

 ها( به کل دارایی بانک در مقطع زمانی موردبررسییبانک

 
های مؤسسات اعتباری که توسوال بانوک مرکوزی و شوورای     بندی داراییطبق دستورالنمل طبقه

 گیرد:ها در یکی از طبقات زیر قرار میپول اعالم شده است، تسهیالت اعطایی بانک
 ها گذشته باشدیماه از سررسید آن 6تا  2 مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که بین

________________________________________________________________ 

3- Dummy variable  
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 ها گذشته باشدیماه از سررسید آن 31تا  6مطالبات منوق: مطالباتی که بین 
 ها گذشته باشدی ماه از سررسید آن 31الوصول: مطالباتی که بیش از مطالبات مشکوک

وند، روش شو بنودی موی  ازآنااکه مطالبات بر اسواس فاصوله گورفتن از زموان بازپرداخوت طبقوه      
دهی به هر طبقه متناسوب  صورت وزناستفاده شده در مقاله حاضر جهت محاسبه ریسک اعتباری به

 باشدیبا زمان بازپرداخت آن می

بانوک پذیرفتوه شوده در بوورس و      31های در این پژوهش شامل دادهآماری مورد مطالنه  نمونه
، ملت، نوین، پارسیان، پاسارگاد، های انصار، گردشگری، حکمت، کارآفرینفرابورس شامل بانک

به مناور  3111-3111 صورت فصلی طی بازه زمانیبانک، صادرات، سرمایه، سینا، تاارت بهپست
هوای آمواری و   باشدی علوت انتخوا  ایون نمونوه در دسوترس بوودن داده      محاسبه ریسک اعتباری می

دقیقوی بور نحووه و صوحت      ها در بورس و فرابورس ناوارت همچنین به علت عرضه سهام این بانک

 گیردی های منتشر شده از طرف بانک صورت میداده
اساس آنچه که در بوا  ککور گردیود، الگووی رگرسویون پوژوهش بوه صوورت زیور           بنابراین بر

 باشد:می

1 2 3 42 3 4 55 6 6i i i ii i iGdp Dollar InCr f Uim I dexP n             
 صورت زیر باشند:ترتیب بهکه براساس مبانی تئوریک انتاار داریم ضرایب به

2 0  3 0  4 0  5 0  6 0   
بدین مفهوم که متغیرهای تولید ناخالص داخلوی، توورم و شواخص کول بوورس دارای عالموت       

)د ر( و نورخ بیکواری دارای   منفی در ضریب جزمی رگرسیون هستند و متغیرهای نرخ ارز خارجی 
 .ها اثرمثبت دارندباشند و بر ریسک اعتباری بانکعالمت مثبت می

 

 برآورد الگوی پژوهش

هوا و نرموال   در این بخش ابتدا آمارهای توصیفی متغیرهای تأثیرگذار بر ریسک اعتبواری بانوک  

ن از پایوایی  شوود و سوپ  آزموون مانوایی جهوت کسوب اطمینوا       بودن پسماند رگرسیون بررسی می
هوا و یوا   فیشر مقید در خصوص تابلویی بودن داده-گیردی با اناام آزمون افها استفاده قرار میداده

شودی در ادامه آزمون هاسمن جهت تنیین وجود همبستگی بین گیری میها تصمیمترکیبی بودن آن
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ناوام آزموون ناهمسوانی    شود و در پایان نیوز بوا ا  اجزای اخالل و متغیرهای توضیحی بکار گرفته می
 شودیواریان  ، وجود ناهمسانی واریان  بین جمالت اخالل مشخص می

 

 
 یرگذار بر ریسک اعتباریتأثآمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای  (:2)جدول 

Index Uim Inf Dollar Gdp Cr 
 متغیرها  

 هاآماره                  

 میانگین 0001112 11010101 36110011 23011 1011 1061101

 بیشینه 0031101 11111101 21111011 11011 3301 11130

 کمینه 0000201 32313102 1136061 1016 602 3320101

 انحراف منیار استاندارد 0001021 36111201 1116011 1011 3013 21110061

 
 . آزمون نرمال بودن پسماند رگرسیون4-1

یوا جموالت خطوا     وابسوته طوی توزیوع نرموال متغیور     یکی از فروض مهم در الگوی رگرسویون خ 

ی مربووط  هاآزمون(ی از آناا که تمام HassanZadeh & Mojtahed Zadeh, 2008باشد )یم
به مننادار بودن ضرایب مبتنی بر فرض نرمال بودن جمالت خطا است، بنابراین نرمال بودن جمالت 

 شودی می برا  بررسی-پسماند رگرسیون با استفاده از آزمون جارک
 

 نتایج آزمون نرمال بودن جمالت خطای رگرسیون(:3)جدول 

 هاآماره میانگین انحراف معیار استاندارد برا-جارک

306.121 
 

0003121 
 

-1.11E-31 
 

 جمالت خطای رگرسیون

 

 کوه  شوود یمو با توجه به مقدار آماره احتموال حاصول شوده بورای هرکودام از متغیرهوا مشواهده        
توانود تغیور در سواختار    یمو باشدی علوت ایون امور    ینمگرسیون دارای توزیع نرمال جمالت خطای ر

باشدی  13همچون جهش نرخ ارز در اواخر دوره سال  هابانکیر گدار بر ریسک اعتباری تأثعوامل 

شوود کوه در   یمو آزمون نقطه شکست چاو جهت تشخیص وجود نقطه شکست استفاده  مناوربدین 
ی بوه دو  مطالنوات شود تا با تقسویم دوره  یما استفاده از متغیر ماازی تالش یید این فرضیه بتأصورت 

یر توأث دوره قبل از جهش نرخ ارز و بند از آن، جمالت خطای رگرسیون را نرمال کرده و همچنوین  
 این جهش، مورد بررسی قرار داده شودی  
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 چاونتیجه آزمون  (:4)جدول 

 فرضیه صفر
 چاوآزمون 

 نتیجه آزمون
 احتمال آماره آزمون مقدار

 شکست وجود دارد()شودیمصفر رد  یهفرض 00001111 10361 شکستی در نقطه مشخص شده وجود ندارد

 متغیر مجازی

یری بوه  گاندازهکند که قابل یممتغیر ماازی یک وضنیت کیفی یا یک تغییر کیفی را توصیا 

یک متغیر کیفی را به دو حالوت   توانیمین حالت، ترساده(ی در Soori, 2011صورت کمی نیست)
است و حالت دوم زمانی که تغییور کیفوی رخ    دادهرختقسیم نمودی حالت اول زمانی که تغییر کیفی 

شوود کوه   یمو نداده استی در چنین مواردی، یک متغیر ماازی برای توصیا این دو حالت تنریا 
تی برای متغیر نرخ ارز خارجی بوه  کندی در این پژوهش دوره مطالنایمرا اختیار  3و 0مقدار  2فقال 

گوذاری  اثر بور یر ایون جهوش   توأث شود و یمدو دوره قبل و بند از جهش در نرخ ارز خارجی تقسیم 
                                                          گیردییممورد بررسی قرار  هابانکمتغیر نرخ ارز خارجی بر ریسک اعتباری 

                        0دوره قبل از جهش نرخ ارز خارجی                                                                          

                                                   1دوره بند از جهش نرخ ارز خارجی                                                                                  

 1نتیاه آزمون نرمال بودن جمالت خطای رگرسیون پ  از استفاده از متغیر ماازی در جودول  
 باشدیبه شرح زیر می

 
 نتیجه آزمون نرمال بودن جمالت خطای(:5)جدول 

 هاآماره میانگین انحراف معیار استاندارد برا-جارک

11.1632 
 

00031131 
 

-1.21E-31 
 

 طای رگرسیونجمالت خ

 
شود که متغیر ماوازی باعوث نرموال شودن جموالت خطوای       با توجه به نتایج حاصل مشاهده می

 رگرسیون شده استی  
 

 آزمون مانایی متغیرها

( در کارهای تاربی بر این فرض اسوتوار اسوت   OLSاستفاده از روش حداقل مربنات منمولی )
   که متغیرهای

D

= 
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واقنوی در اقتصواد    هوای یدر حالی است که بسیاری از سر این، هستند مانا سری زمانی موردنار
یوا عودم    مانوایی قبل از استفاده از این متغیرها  زم است نسوبت بوه    روینی ازاویژگی را ندارندچنین 

آن است کوه آزموون    نوشتارهای اقتصادسنای ریشه واحد بیانگر ها اطمینان حاصل نمودیآن مانایی
نسبت بوه آزموون ریشوه واحود سوری زموانی دارای قودرت و        تابلویی های داده مبتنی بر ریشه واحد

اگور سوری زموانی ایسوتا نباشود نتوایج       (ی Salimi Far & Dehnavi, 2009صوحت بیشوتری اسوت )   

 ی  نار شودیون جنلی مرگرس خواهد بود و ممکن است به رگرسیون گمراه کننده

ه اسوتی آزموون ریشوه واحود     در این پژوهش از سه نوم آزمون ریشه واحد متفاوت استفاده شد

( IPSشوین ) -پسوران -( و آزمون ایوم ADF(، آزمون دیکی فولر تنمیم یافته )LLCچو ) -لین-لوین
هوا بور پایوه مانوا بوودن      برای بررسی مانایی متغیرها استفاده گردیده استی فرضویه صوفر ایون آزموون    

 متغیرهاستی

 
 نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد (:6)جدول 

 و روند مبدأبا عرض از  مبدأاز  با عرض تصریح
و  مبدأبدون عرض از 

 روند

آزمون ریشه 

 LLC IPS ADF LLC IPS ADF LLC ADF واحد

 متغیر

Cr 00011 
 

000311 
 

000031 
 

000121 
 

000131 
 

000016 
 

001111 
 

001601 
 

GDP 0000 
 

000001 
 

000016 
 

003316 
 

001211 
 

001100 
 

001613 
 

001111 
 

Dollar 0.0311 
 

000216 000011 00101 
 

001611 
 

001111 
 

3000 3000 

Inf 002113 
 

000201 
 

002111 
 

3000 3000 3000 0000 
 

000021 
 

Uimp 001131 
 

003210 
 

001213 
 

3000 3000 001111 
 

000031 001611 

Index 000112 000111 000161 000111 000111 001111 001111 001221 

Oil 000111 000113 000111 0000 
 

006161 001131 000011 001221 

FExch 0000 
 

0000 
 

0000 
 

001111 001101 001111 002211 
 

001101 
 

Misery 000001 0000 000033 001111 001060 001111 001116 001111 

BIndex 003111 003601 001316 001103 
 

000010 
 

000212 
 

001111 
 

001113 
 

 

نتایج آزمون ریشه واحد نشان دهنده این موضوم است که تندادی از متغیرها در سطح اطمینوان  
دوره  3هوا بوا طوول وقفوه     باشندی بنابراین با استفاده از تغییر در ساختار وارد کوردن داده مانا نمی 11%
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 این مشکل برطرف گردیدی
 

 فیشر مقید -آزمون اف

ی تابلویی با دو حالت کلی روبرو هستیمی در حالوت اول عورض از مبود     هادادهآورد مدل در بر

  ی در حالوت دوم مینامیم3های ترکیبیبرای کلیه مقاطع یکسان بوده که در این صورت مدل را داده
ی بورای  شودیمی تابلویی گفته هادادهعرض از مبد  برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت 

مبتنوی بور    F فرضویه صوفر آمواره   شودی فیشر مقید استفاده می-ناسایی دو حالت فوق از آزمون افش

های آماری( اسوتی چنانچوه فرضویه صوفر رد شوود، فرضویه       همگن بودن مقاطع )ترکیبی بودن داده
 شودیپذیرفته می( های آماریبودن داده)تابلویی مقابل آن مبتنی بر وجود ناهمگنی بین مقاطع 

 :باشدمیزیر  صورتبهه صفر و مقابل این آزمون فرضی

H0 = (واحدهای انفرادی همگن میباشند )الگوی ترکیبی 
H1 = (واحدهای انفرادی همگن نمیباشند )الگوی تابلویی 

 
 فیشر مقید الگوی پژوهش-Fنتایج آزمون  (:7)جدول 

 فرضیه صفر

 cross-section Fآزمون 

مقدار آماره  نتیجه آزمون

 نآزمو
 احتمال

نیستند)روش  داریمنن هابانکاثرات ریسک اعتباری 

Pooling )مناسب است 
1102621 0000 

ی هاداده)روش شودیمصفر رد  یهفرض

 (شودیمانتخا   تابلویی

 

شود، فرضویه صوفر مبنوی بور برابوری هموه اثورات رد        دیده می 1جدول شماره  طور که درهمان
هوای مربووط بوه    هوا را بوا روی هوم ریخوتن داده    تووان داده نموی شودی این بودان مننوی اسوت کوه     می

های تابلویی استفاده های مختلا به روش کالسیک )پولینگ( تخمین زد و باید از روش دادهبانک
 نمود ی
 

________________________________________________________________ 

3-Pooled Data 



 611  تحلیل تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی

 آزمون خودهمبستگی جمالت اخالل 

هوای توابلویی سوبب    هوای مبتنوی بور داده   اخوالل در مودل   از آناوا کوه خودهمبسوتگی جموالت    

شوود، بنوابراین نیواز اسوت توا آزموون       گیوری خطوای اسوتاندارد و کواهش کوارایی نتوایج موی       جهت
هوای بکوار گرفتوه شوودی هرچنود تنودادی آزموون بورای         گونه مدلخودهمبستگی سریالی را در این

 Wooldridgeهوای داده توابلویی اراموه شوده اسوت، ولوی آزموون کوه توسوال          خودهمبستگی مدل

سوازی آن  تر است، چراکه به مفروضات کمتری نیاز دارد و پیادهاربردیمنرفی شد بسیار ک (2002)
 تر استی  آسان

 :باشدمیفرضیه صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر 
H0 = خودهمبستگی جمالت خطا وجود ندارد 

H1 = خودهمبستگی جمالت خطا وجود دارد 

 
 نتیجه آزمون خودهمبستگی (:8)جدول 

 فرضیه صفر
 ستگی جمالت خطاخودهمبآزمون 

 نتیجه آزمون
 احتمال مقدار آماره آزمون

 شودیمرد ن صفر یهفرض 000111 320103 ی وجود نداردخودهمبستگ

 

شود که فرضویه صوفر رد   با توجه به نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی وولدریج مشاهده می
 شود بنابراین خودهمبستگی وجود نداردینمی

 
 آزمون هم خطی 

دهود یوک متغیور مسوتقل توابنی خطوی از سوایر متغیرهوای         وضنیتی است که نشان می هم خطی

رگرسیون با  باشود، بودین مننوی اسوت کوه بوین        منادله یک  هم خطی در مقدار مستقل استی اگر
، مودل دارای   2R بوا  بوود   بوا وجوود  متغیرهای مستقل همبستگی با یی وجود دارد و ممکن اسوت  

خطی که کاربرد زیوادی دارد، اسوتفاده از    های تشخیص وجود همکی از شیوهی یاعتبار با یی نباشد
دهد که واریوان  ضورایب تخمینوی توا چوه حود       باشدی این عامل نشان میمی 3عامل تورم واریان  

________________________________________________________________ 

3- Variance Inflation Factor 
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 اندینسبت به حالتی که متغیرهای تخمینی، همبستگی خطی ندارند، متورم شده

 دیباشخطی به صورت زیر می نتایج آزمون هم 
 

 
 نتایج حاصل از آزمون هم خطی (:9)جدول 

 عامل تورم واریانس متغیرها

Gdp 2016 

D*Dollar 1061 

Inf 2013 

Uimp 3011 

Index 3012 

 
 توان نتیاه گرفوت کوه بوین   باشند، میمی 30با توجه به مقادیر حاصل برای متغیرها که کمتر از 

 متغیرها هم خطی وجود نداردی
 

 3آزمون هاسمن 

بررسوی   بوه مناوور  آزموون هاسومن    های تابلویی تأییدگردیود، از دادهمدل بر مبنای  هنگامی که
تشوخیص داده شوود کوه     لیمور -آزموون اف اگور در   .شوود استفاده میاثرات ثابت و اثرات تصادفی 

مبد های جداگانه درنارگرفت، باید به  عرض از های مورد مطالنهزمانبرای تمام مقاطع یا  توانمی
زمانی مبادرت ورزید و سپ  با استفاده ازآزمون هاسمن به بحث  ین اثرات تصادفی گروهی یاتخم

فرض اصلی در الگوی اثرات ثابوت ایون   ختی رداپین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی انتخا  ب
اموا در الگووی   ، بوا متغیرهوای توضویحی همبسوته باشود      تواندمیاست که جز  خطای ثابت در زمان 

 اگور  یی توضویحی وجوود نودارد   شودکه همبستگی بین جز  خطا با متغیرهاصادفی فرض میت اثرات

مستقل مدل وجود داشته باشد، مدل اثور  ی رهاین زده شده و متغیون تخمیرگرسی ن خطایارتباطی ب
فرضیه صوفر  .ن ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشتیو اگر ای بوده تصادف

________________________________________________________________ 

3- Hausman test 
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 :باشدمین آزمون به صورت زیر و مقابل ای
H0 = (REبین اجزای اخالل و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد )روش اثرات تصادفی 

H1 = (FEبین اجزای اخالل و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد )روش اثرات ثابت 
 

 

 نتیجه آزمون هاسمن (:11)جدول 

 فرضیه صفر

 آزمون هاسمن

ار آماره مقد نتیجه آزمون

 آزمون
 احتمال

ارتباطی بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و 

 متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد
32020131 000123 

ثرات تصادفی ناسازگار است و باید جهت برآورد ا

 کردیاز روش اثرات ثابت استفاده 

 
راین روشوی کوه   بنواب  شودیشود که فرضیه صفر رد میبر اساس نتایج آزمون هاسمن مالحاه می

 .باشدمیاثرات ثابت روش  شود،ما انتخا  می موردنارتابع  برای تخمین
 

 آزمون ناهمسانی واریانس

ی هوای مربووط بوه ناهمسوان    تووان بحوث  موی ی زموان ی های سرز مانند دادهینیی های تابلوداده در
ی از دوره زموان  شوتر یبی انفوراد ی ن جمالت اختالل را مطرح نمودی اگور تنوداد واحودها   یان  بیوار

البتوه   ان  باشوندی یو واری ناهمسوان ی اخوالل دارا ی داشت که اجزا توان انتاارمورد مطالنه است، می
 ,.Mohammad Zadeh etalاناوام آزموون اسوت)    قبول از  یک قاعوده سرانگشوت  یو ن مورد فقال یا

 (ی2010
 :باشدمیفرضیه صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر 

H0 = همسانی واریان  وجود دارد 

H1 = ناهمسانی واریان  وجود دارد 
 

 نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس جمالت اختالل (:11)جدول 

 فرضیه صفر
 ناهمسانی واریانسآزمون 

 نتیجه آزمون
 احتمال مقدار آماره آزمون

 ناهمسانی واریان  وجود دارد()شودیمصفر رد  یهفرض 0000 312016 همسانی واریان  وجود دارد
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جهت بورآورد مودل    (GLS)یافته درنهایت با توجه به نتایج فوق، از روش حداقل مربنات تنمیم

 باشدشودی نتایج برآورد مدل به شرح زیر میمسئله استفاده می

 

 
 نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش (:12)جدول 

Cr(-

1) D*Dollar Index Uim(-1) Inf(-2) Dollar Gdp C 
 متغیر

 مقادیر     

006110 01-E2011 
01-

E1063- 

01-

E1001 

01-

E1001- 

01-

E2002 

01-

E3026- 
 ضریب 000101

0000 000123 000232 000101 000111 000111 000111 0000 
مقدار 

 احتمال

 1661/0ضریب تنیین تندیل شده:   32/111آماره فیشر:  061/2واتسون: -آماره دوربین

 
 تفسیر نتایج 

دهود کوه متغیرهوای    فیشور نشوان موی   -داری آمواره اف برآوردی، مننی بر اساس نتایج الگوهای
گونوه کوه   الگوها قابلیت توضیح دهندگی متغیر وابسته را دارندی متغیر تولید ناخوالص داخلوی هموان   

رفت دارای عالمت منفی استی چراکه با افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبوود شورایال و   انتاار می
یابود و بوه هموین ترتیوب     هایشان  افوزایش موی  افراد در بازپرداخت بدهیوضنیت اقتصادی، توانایی 

 یابدیها کاهش میریسک اعتباری بانک
پوذیری  های مثبت نورخ ارز بوا کواهش ارزش پوول ملوی باعوث تضونیا قودرت رقابوت         شوک

یش باشدی بنابراین افوزا شوندی چراکه اقتصاد ما متکی به واردات مواد اولیه میهای داخلی میشرکت
ی باعوث  اواسوطه آنکه افزایش هزینوه کا هوای    ازجملهپیامدهایی را در پی خواهد داشت؛ نرخ ارز 
متغیور ماوازی اسوتفاده شوده بورای نورخ ارز        یشوود یمو  هوا موت یقی تولیود و سوطح   هانهیهزافزایش 

شوود و همچنوین نشوان دهنوده     یمیب رگرسیون درشباشد که باعث تغییر یمخارجی)د ر( مننادار 
باشدی متغیور نورخ ارز خوارجی)د ر(    یم 3113اوت منناداری در جهش نرخ ارز خارجی در سال تف

باشد، حال آنکه متغیر ماازی اسوتفاده شوده باعوث بهبوود قودرت      یممننادار  %10در سطح اطمینان 
 شده استی %11توضیح دهندگی آن در سطح 
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ویوژه طوی دوره   ی اخیور و بوه  هوا شوود  کوه در سوال   تورم باعث افزایش ارزش اسمی دارایی می
ها بیشوتر از میوزان نورخ بهوره     مطالناتی شاهد آن بودیمی گاهی این سرعت افزایش ارزش در دارایی

هایشوان  کننود بوا بازپرداخوت بودهی    باشود، بنوابراین گیرنودگان تسوهیالت توالش موی      تسهیالت می
تورم دو دوره گذشته با ریسوک   های که در امانت بانک دارند بازگردانده شودی بنابراین میزانوثیقه

 اعتباری رابطه منکوس داردی

تواند باعث از بین رفتن منبوع درآمود   تر نیز اشاره شد افزایش نرخ بیکاری میطور که پیشهمان
شوودی  اکثر گیرندگان تسهیالت شود که به طبع آن باعث کاهش قدرت بازپرداخوت تسوهیالت موی   

غیر نورخ بیکواری و رابطوه مثبوت آن بوا ریسوک اعتبواری        بنابراین عالمت مثبت در ضریب جزمی مت
 پذیر  باشدی تواند توجیهبانک می

هوای حاضور در   ای از ارزش تموامی سوهام شورکت   بر اساس اصول ناری شاخص کول نماینوده  

هوای  باشدی ازآنااکه منبع اول بورای توأمین نقودینگی موردنیواز اکثور شورکت      بورس و فرابورس می
توانود باعوث کواهش ریسوک     هوا موی  باشد، بنابراین بهبود در شورایال شورکت  کشور ایران بانک می

ها شودی بنابراین مطابق انتاار عالمت ضریب جزموی رگرسویون بورای متغیور شواخص      اعتباری بانک
 کل منفی استی

 

 تحلیل حساسیت متغیرهای تحقیق

موؤثر بور   متغیرهای انتخا  شده در بخش گذشته جهت تحلیل تاربی، عوامل کوالن اقتصوادی   

 ریسک اعتباری
بودندی در این بخش با استفاده از تحلیل حساسیت برخوی از متغیرهوای اصولی بوا دیگور       هابانک

ها داشوته باشوند جوایگزین    یر مشابهی بر ریسک اعتباری بانکتأثرود یممتغیرهای مرتبال که انتاار 
هوای  ونآزمو وه بر تمام یری این روش، بررسی این واقنیت است که آیا عالکارگبهشوندی هدف می

یر محویال اقتصوادی بور ریسوک اعتبواری بوا تغییور در        تأثصورت گرفته با متغیرهای کالن اقتصادی، 
یگزین جوا  یرمتغماندی بدین مناور درآمد نفتی به عنوان اولین یممتغیرهای مشابه همچنان ثابت باقی 

 شودییممتغیر تولید ناخالص داخلی 

ل درآمد نفتی و تأثیر آن بور  یدی دارد، تحلیشدی درآمد نفت وابستگ ران بهیازآنااکه اقتصاد ا
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توانود یکوی از متغیرهوای مفیود در توضویح دهنودگی ریسوک اعتبواری باشود و          مطالبات منوقه موی 
جایگزینی مناسب برای متغیر تولید ناخالص داخلی باشدی مطالنات زیادی در خصوص ارتبواط بوین   

توان بوه مووارد   یمنفتی صورت گرفته که از جمله این مطالنات تولید ناخالص داخلی و درآمدهای 
 زیر اشاره نمود:

Hassan & Abdullah (2015)   یر درآمودهای نفتوی بور تولیود ناخوالص داخلوی       توأث به بررسوی

 & Ogbonnaکشووور سووودان پرداختنوود و یووک همبسووتگی مثبووت بووین ایوون دو متغیوور یافتنوودی     

Ebimobowei (2012) نیز به یوک همبسوتگی    2001-3110ی هاسالیاریه برای با بررسی اقتصاد ن

بوا بررسوی    Moradi (2012)مثبت و مننادار بین درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی رسویدندی  
رهای اقتصاد کالن به این نتیاه رسید که درآمود نفتوی بور تولیود ناخوالص      برنما گیر درآمد نفت تأث

 & Zera Nejhadو  Maliyan etal. (2013)ری داردی یر مثبوت و مننوادا  توأث  بلندمودت داخلوی در  

Tabea Izadi (2014)            نیز به نتوایج مشوابهی رسویدندی بوا توجوه بوه مطالنوات گذشوته، متغیور تولیود
شوودی نتوایج   شود و متغیر درآمود نفتوی در مودل جایگوذاری موی     ناخالص داخلی از مدل حذف می

رش شده اسوتی متغیور درآمودهای نفتوی کوه      ( گزا31برآورد مدل با لحاظ درآمد نفت در جدول )
  باشدییمجایگزین متغیر تولید ناخالص داخلی بود دارای عالمت منفی و مننادار 

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل با لحاظ تحلیل حساسیت درآمدهای نفتی (:13)جدول 

Cr(-1) Index Uim(-1) Inf(-2) D*Dollar D Oil C 
 متغیر

 مقادیر

006121 
01-

E1011- 

01-

E3011 

01-

E201- 
01-E2002 000011 

01-

E1002- 
 ضریب 000111

0000 000131 000111 000031 000201 000032 000113 0000 
مقدار 

 احتمال

 6112/0ضریب تنیین تندیل شده:  11/112آماره فیشر:  016/2آماره دوربین واتسون:  

 
زینی بورای متغیور نورخ ارز خوارجی     کارگرفته شده بوه عنووان جوایگ   مؤثر دیگر متغیر بهنرخ ارز 

در  کوه ایون ارز واقنی استی با توجه به  هاینرخمیانگین وزنی  باشدی نرخ ارز مؤثر درواقع)د ر( می
لوذا بور اسواس     کننود موی را ایفوا   تریکلیدیدر مباد ت اقتصادی نقش  هاارز هر کشوری برخی از

 هوا آنبرای هریوک از   رات اقتصادی وزنی در مباد  هاآناهمیت و جایگاه هریک از ارزها و سهم 
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مریکا با توجه آد ر  ایرانر کشور شودی دمیآن ارز در تاارت خارجی داده  تأثیرگذاریبه نسبت 
برخووردار اسوت بنود از آن یوورو بوه دلیول ارتبواط بوا          بیشترید ر از وزن  برحسببه فروش نفت 

سایر کشوورها ماننود    طورهمینو  استار کشورهای اروپایی از ضریب اهمیت قابل توجهی برخورد
هوا در تاوارت خوارجی بور نورخ ارز موؤثر       هرکودام متناسوب بوا میوزان سوهم آن     امارت هند، چین، 

تأثیرگذار هستندی بنوابراین بوا حوذف متغیور نورخ ارز خوارجی)د ر( و جایگوذاری نورخ ارز موؤثر،          

مودل بوا لحواظ نورخ ارز مووثر در      صورت زیر خواهد بودی نتایج بورآورد  تغییرات حاصل در مدل به
 ( گزارش شده استی31جدول )

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل با لحاظ تحلیل حساسیت نرخ ارز مؤثر (:14)جدول 

Cr(-1) Index Uim(-1) Inf(-2) FExch(-1) Gdp C 
 متغیر

 مقادیر

006112 01-E1031- 00000311 06-E6011- 01-E1021 01-E3011- 000101 ضریب 

 مقدار احتمال 0000 000111 000200 000011 000316 000236 0000

 1612/0ضریب تنیین تندیل شده:  06/113آماره فیشر:  012/2آماره دوربین واتسون: 

 
باشود کوه   شود متغیر نرخ ارز مؤثر مننادار و دارای عالمت مثبوت موی  گونه که مشاهده میهمان

 باشد که جایگزین آن شده استیهم عالمت با متغیر نرخ ارز خارجی)د ر( می
ارزش کل بوازار   %31که حدود نمادهای بانکی سهم قابل توجهی در بورس ایران دارندی بطوری

گوذارد  هوا توأثیر موی   ها بر ارزش آنباشدی همچنین وضنیت بنیادی بانکها میایران مربوط به بانک

شوودی  ها میه ریسک اعتباری بانکها مربوط بکه یکی از این عوامل بنیادی مهم و اساسی در بانک
بنابراین انتاار داریم با کاهش ریسک اعتباری شاهد افزایش شاخص بوانکی باشویمی نتیاوه بورآورد     

ها نیز مننادار ( گزارش شده استی متغیر شاخص بانک31ها در جدول )مدل با لحاظ شاخص بانک
هوا بوا ریسوک اعتبواری     خص بانکباشد که نشان دهنده رابطه منکوس شاو دارای عالمت منفی می

  باشدیها میبانک

 
 هانتایج حاصل از برآورد تحلیل حساسیت شاخص بانک (:15)جدول 

Cr(-1) BIndex(-1) Uim(-1) Inf(-2) D*Dollar D Gdp C 
 متغیر

 مقادیر        

006116 06-E3021- 01-E1011 0000321- 01-E2031 000233 01-E3011- 000131 ضریب 
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 مقدار احتمال 0000 000111 000001 000016 000316 000220 000061 0000

 1611/0ضریب تنیین تندیل شده:  01/161آماره فیشر:  013/2واتسون: -آماره دوربین

هوای آرتوور   توسال دو اقتصاددان آمریکایی به نام 3110شاخص فالکت برای اولین بار در دهه 
روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسوبه شواخص فالکوت    البته منرفی شدی  2و رابرت بارو 3اوکان

بارو از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فالکت را با یکدیگر متفاوت بودی 

آنکه اوکان از جمع دو شاخص تورم و بیکاری، شاخص فالکت را تنیین کوردی  کرد، حالمیتنیین 
اخص فالکوت اسوتفاده گردیوده اسوتی شواخص      در این پژوهش از روش اوکوان بورای محاسوبه شو    

گیورد توا نتیاوه توأثیر     عنوان متغیری جایگزین برای توورم و بیکواری در منادلوه قورار موی     فالکت به
ها سنایده شودی متغیور نورخ فالکوت    همزمان دو متغیر نرخ بیکاری و تورم بر ریسک اعتباری بانک

باشود  د نیز مننادار و دارای عالمت مثبت موی باشکه جایگزین دو متغیر نرخ تورم و نرخ بیکاری می

 باشدیها میکه درواقع نشان دهنده تأثیرگذاری رکود تورمی بر ریسک اعتباری بانک
 

 نتایج حاصل از برآورد مدل با لحاظ تحلیل حساسیت نرخ فالکت اقتصادی (:16)جدول 

Cr(-1) Index Misery D*Dollar D Gdp C 
 متغیر

 مقادیر       

006131 01-E1016- 01-E3033 01-E1011 000303 30-E3036- 000111 ضریب 

 مقدار احتمال 0000 000221 0000 000166 000036 000111 0000

 1611/0ضریب تنیین تندیل شده:  12/116آماره فیشر:  111/3آماره دوربین واتسون: 

 

بخوش تحلیول حساسویت    با توجه به منناداری و هم عالمت بودن تمامی متغیرهای جایگزین در 
توان نتیاه گرفت که متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک اعتبواری توأثیر   باای متغیرهای اصلی، می

 شودیها ایااد نمیدارند و با تغییر و جایگزینی متغیرهای مشابه هیچ تغییری در رفتار آن
 

 گیرینتیجه

________________________________________________________________ 

3- Arthur Okun 

2- Robert Barro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Okun
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Okun
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro
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هوا بوا   ک اعتبواری بانوک  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بور ریسو  
های تابلویی اناام گرفته استی پنج متغیر کالن اقتصادی با توجه به رویکرد رگرسیون مبتنی بر داده

مبانی اقتصاد و پیشینه تحقیق انتخا  شد و مورد بررسوی قورار گرفوت کوه بوه ترتیوب شوامل تولیود         
باشودی  ق بهوادار و توورم موی   ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ ارز )د ر(، شاخص کل بورس اورا

دهنوده  باشود کوه نشوان   موی  %16012کارگیری این پونج متغیور   ضریب تنیین تندیل شده حاصل از به

ها به عنوان متغیر توضویحی داردی متغیرهوای   قدرت مدل در توضیح دهندگی ریسک اعتباری بانک
منفوی و متغیرهوای   تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهوادار و توورم دارای عالموت    

باشوندی همچنوین   نرخ ارز )د ر( و نرخ بیکاری دارای عالمت مثبت در ضریب جزمی رگرسیون می
هوا  از متغیر ماازی جهت بررسی تاثیرات جهش نرخ ارز خارجی)د ر( بر ریسوک اعتبواری بانوک   

ورد الگوو،  کوارگیری تحلیول حساسویت میوزان اعتبوار و درسوتی بورآ       استفاده شدی در نهایت نیز با به

 بررسی شد که نتایج حاصل از تحلیل حساسیت صحت مدل را تأیید کردی
های اقتصادی نقش اساسی بور ریسوک اعتبواری    دهد که شاخصهای این پژوهش نشان مییافته

ها در ارامه تسوهیالت بایود بوا توجوه بوه شورایال کوالن        گذاری بانکها دارندی بنابراین سیاستبانک
توانند با تغییر در شرایال اعطای تسوهیالت و اسوتفاده از اطالعوات کوالن     ها میاقتصادی باشدی بانک

 بینی این متغیرها باعث کاهش مطالبات منوق و کاهش ریسک اعتباری شوندی اقتصادی و پیش
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