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 :مقدمه 4-4

ک ها به عنوان یکی از عامالن اقتصادي تحت تاثیر شرایط کالن اقتصادي و سیاست گذاري هاي پولی و مالی بان

 کشور قرار دارند که تغییر هر یک از آنها بر شرایط اعتباري و معوقات بانکی تاثیر به سزایی دارد.

د تورم ،نااطمینانی تورمی و رشد تحقیق حاضر در پی یافتن نحوه اثرگذاري رفتار برخی متغیرهاي اقتصادي مانن

اقتصادي بر معوقات سیستم بانکی است که نتایج این تحقیق می تواند به موسسات مالی در زمان اعطاي 

 .تسهیالت کمک کننده باشد

 

 

 بیان مسأله: 4-1

، نقش اي از وجوه در گردش جامعهها به عنوان یکی از عامالن اقتصادي، با در اختیار داشتن بخش عمدهبانک

با عملیات اعتباري خود، موجبات  .در واقع می کنندبسیار حساس و مهمی را در هر نظام مالی و اقتصادي ایفا 

ها باشند، به آنهاي اقتصادي نمیانتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت

ي از طریق ایجاد تسهیالت الزم در زمینهوفراهم ساخته  د راشبااقتصادي نیازمند سرمایه می که جهت انجام امور

گذاري و در نتیجه تسریع رشد اقتصادي سرمایه گذاري در امور تولیدي، نقش قابل توجهی در افزایش سرمایه

 نمایند.کشور ایفاء می

که  مخل هاي کالن اتخاذ شده در حوزه مالی، شرایطی را فراهم آورد در این حین ممکن است سیاست 

گذاري شده و مشتري نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل نماید؛ لذا این مساله سودآوري سرمایه

 باشد.می بانکی ها به مطالبات معوقعامل زمینه ساز عدم پرداخت به موقع اقساط و تبدیل آن

ورم و نااطمینانی تورمی اشاره تاست که می توان به در شکل گیري این معوقات عوامل مختلفی تاثیر گذار 

 همچنین شرایط رشد و رکود اقتصادي بر میزان معوقات بانکی تاثیر دارد.نمود.

مطالبات طلبکاران رکود اقتصادي از جمله دالیلی است که موجب افزایش معوقات بانکی می شود.در زمان رکود 

ها و ایجاد مطالبات ب عدم پرداخت آنرسد و این امر، موجو به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی

درصد  111معادل  و در شرایط رکود اقتصادي  1392شود. سیستم بانکی ایران در سال معوق بانکی می

.اما افزایش حجم مطالبات معوق موجب کمبود شدید منابع و کاهش هاي خود تسهیالت پرداخته است سپرده
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به  ریان حتی در طرح ها و پروژه هاي سودآور گردیده است.توان بانک براي تامین درخواست تسهیالت مشت

مین مالی برخی از طرح هاي تولیدي که صدد است تا با اولویت بخشیدن به تا ولی درهمین دلیل سیاست گذار پ

پیشرفت قابل مالحظه اي داشته اند ، شرایطی را براي رشد اقتصادي ایجاد کند تا راهکارهایی براي وصول 

 ک ها فراهم آورد.مطالبات بان

مطالعات صورت گرفته در این حوزه بر وجود  طییکی از متغیرهاي مهم در ادبیات اقتصادي است که نیز تورم 

موجب  برعکس رکود، همانطور که اشاره شد رشد اقتصادي. شده استتاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادي تاکید 

 نیز قابل بررسی است.ها بت تورم بر مطالبات معوق بانکمثکاهش مطالبات معوق بانکی می شود بنابراین تاثیر 

 همچنین نا اطمینانی تورمی به عنوان معلول تورم ،بر مطالبات معوق تاثیر گذار خواهد بود.نااطمینانی تورمی به

.طبق مطالعات صورت گرفته همبستگی مثبتی بین تورم و  شود مهمترین هزینه تورم شناخته می عنوان

که نا اطمینانی تورمی خوانده می شود وجود داردوهرچه این واریانس بزرگتر باشد ، نااطمینانی واریانس تورم 

بیشتر خواهد بود و توم تاثیر مثبت و معناداري بر نااطمینانی تورمی دارد.در واقع نا اطمینانی و نوسان پذیري 

کند.بنابراین با  اقتصادي تبدیل می تورم قیمت بازاري را به یک بسته ناکارا براي عالمت دهی به فعالیت هاي

افزایش این متغیر ریسک بازدهی واقعی افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره اسمی و کاهش سرمایه موجبات 

 کاهش رشد اقتصادي و افزایش مطالبات معوق ایجاد می گردد.

تولید  1392تهی به اسفندبر اساس آمار به دست آمده از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در پایان دوره من

هزار  851بدهی بدهکاران به سیستم بانکی  و رقممیلیارد ریال،  2443647ناخالص داخلی به قیمت بازار 

بروز بحران در البات بانکی به معوقات تبدیل شده است.درصد مط 13 همچنینال گزارش شده است .میلیارد ری

ها بخش ها منجر شود. به عالوه، از آنجا که بانکاران از بانکگذتواند به خروج پس انداز سپردهسیستم مالی می

اند، در صورتی که تسهیالت به موقع بازپرداخت هاي مشتریان را به صورت تسهیالت اعطا کردهاي از سپردهعمده

نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است این وضعیت به ورشکستگی 

 (1389ها هم منجر شود. )زواریان، حیدري، نوربخش، کبان

 

 :اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش  4-8

یکی از مشکالت اساسی که امروزه بانک ها  به دلیل تغییر شرایط اقتصادي حاکم بر کشور و بحران مالی جهانی 

ها است، زیرا ول نشده آناند، مشکل مطالبات معوق و تسهیالت وصو مؤسسات مالی و اعتباري با آن مواجه

تسهیالت پرداخت شده به طور کامل از سوي مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیالت به صورت 
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ماند. لذا تحقیق در این زمینه و یافتن ها باقی میمطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده است، در حساب

ها به صورت بالقوه و بالفعل، امکانات هیالت اعطایی و یا وصول آنعوامل موثر در رشد مطالبات معوق در تس

ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزي این مؤسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد 

 .باالتر فراهم خواهد ساخت

 

 :اهداف پژوهش 4-1 

ر معوقات سیستم بانکی است.از میان این عوامل به هدف اصلی تحقیق پیش رو شناخت عوامل مهم تاثیر گذار ب

 کلیدي اقتصاد کالن اشاره میکنیم. تورمی به عنوان دو عاملنااطمینانی  وتورم 

 

 :قلمرو پژوهش 4-5

 الف( قلمرو مکانی: 

زیر به علت ارائه اطالعات هاي تجاري بانک، ها قلمرو تحقیق حاضر کل سیستم بانکی کشور است که از میان آن

ملی، هاي تحت بررسی عبارتند از: اند. بانککامل مالی در دوره زمانی مورد بررسی به عنوان نمونه انتخاب شده

سپه، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کشاورزي مسکن، توسعه صادرات ایران، کارآفرین، پارسیان، سامان، اقتصاد 

 سرمایه ،دي ونوین، پاسارگاد 

 ب( قلمرو زمانی:

مورد بررسی قرار خواهد  1392-1384یزان تغییرات در معوقات سیستم بانکی را در بازه زمانی تحقیق حاضر م

 داد. 

 ج( قلمرو موضوعی:  

 باشد.قلمرو تحقیق حاضر در حوزه اقتصاد پول و بانکداري می 

 

 های پژوهش:سؤال 4-6

 ها دارد؟معوق بانک تورم چه تاثیري بر مطالبات 

 ها دارد؟یري بر مطالبات معوق بانکنا اطمینانی تورمی چه تاث 
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 های پژوهش:فرضیه 4-7

 ها در ایران داردتورم اثر مثبت بر میزان مطالبات معوق بانک. 

 ها در ایران دارد.نا اطمینانی تورمی اثر مثبت بر میزان مطالبات معوق بانک 

 

 :ی جدید بودن و نوآوری پژوهشجنبه 4-3

ها در اقتصاد ایران، تاکنون به لحاظ کاربردي به ها و نقش آند اهمیت بانکبا توجه به مطالب ذکر شده در مور

پرداخته نشده است. دالیل مذکور انجام این  کشوربانکی  سیستم  تاثیر تورم و نااطمینانی تورمی بر معوقات

ت در ها و همچنین ثباکند؛ امید است نتایج حاصله براي کاهش مطالبات معوق بانکتحقیق را توجیه می

 .هاي پولی و مالی کشور حائز اهمیت باشدسیاستگذاري

 

 روش انجام پژوهش و دلیل انتخاب این روش: 4-3

باشد. براي بررسی این رابطه، هاي تجاري ایران میهدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباري بانک

 گرفت:خواهیم را جهت برآورد الگوي زیر به کار 1پانلی هاي رویکرد داده

  NPL = F (INFUN, GDP, INF,LOAN) 

 = NPL مطالبات معوق 

=GDP تولید ناخالص داخلی 

LOANتسهیالت اعطایی = 

=INF  تورم 

=INFUN نااطمینانی تورمی 

 آوري شده و روش اقتصادسنجی و نرم افزارهاي مورد نیاز جمعبراي برآورد الگو در این مطالعه، با استفاده از داده

Eviews ،بر سطح معوقات سیستم  يآزمون اثرات متغیرهاي کالن اقتصاد در قالب روش پانل دیتا به بررسی

  بانکی خواهیم پرداخت.

 
                                                           
1  Panel Data 
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 :فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات 4-41

باشد:  مطالعه و ها به شرح ذیل میشود که برخی از آناي استفاده میجهت گردآوري اطالعات، از روش کتابخانه

باشد. در این هاي مربوط به موضوع، جستجو در اسناد و مقاالت پژوهشی میرسی در کتب، مقاالت و رسالهبر

هاي تجاري کشور از سال هاي مالی بانکمطالعه از جداول آماري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و صورت

و همچنین تسهیالت اعطایی عوق، شود. آمارهاي مورد نیاز شامل: مطالبات ماستفاده می 1392تا سال  1384

 .باشندآمارهاي سطح کالن اقتصادي شامل: تولید ناخالص داخلی و تورم می

 

 :مشکالت و تنگناهای احتمالی 4-44

هایی که این پایان نامه با آن روبه رو خواهد بود شامل عدم دسترسی به آمار و اطالعات ترین محدودیتمهم

مک برخی از مسئولین مربوطه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت مورد نیاز است. امید است، با ک

 .اقتصاد و دارایی، مشکالت مذکور تا حد زیادي مرتفع گردد
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 :مقدمه 1-4

ري خودنقش مهمی را در اقتصاد هر همانطور که در فصل قبل اشاره کردیم سیستم بانکی با عملیات اعتبا

خوردن نظم کشوري ایفا می کند و شوک هاي اقتصادي و سیاست هاي پولی و مالی اتخاذ شده ، موجب بر هم 

شده و در شرایط نامساعد اقتصادي موجب عدم بازگشت تمامی تسهیالت اعطایی می سیستم اعتباري بانک ها 

 شود.

جمله تورم ، نا اطمینانی تورمی و رشد  ثیر برخی متغیرهاي اقتصادي ازا تاهستیم ت درفصل حاضر به دنبال آن

 تولید ناخالص داخلی را بر معوقات بانکی بسنجیم.

ابتدا به توضیح تاثیر چرخه هاي اقتصادي ، دوران رونق و رکود ، بر میزان معوقات بانکی خواهیم پرداخت. سپس 

نوان واریانس تورم ،نا اطمینانی نسبت به سطوح آینده تورم، را تاثیر دو متغیر تورم و نااطمینانی تورمی را بع

 بررسی خواهیم کرد.

 

 :ها ی بانکثرپذیردی و اقتصای اچرخهها 1-1

 ارائه آن کشور اقتصادي وضعیت از جامعی تصویر کشور، هر اقتصاد در رکود و رونق هايدوره بررسی و مطالعه

 تحت را کشور اقتصاد یک شوکی نوع ها و هرسیاست اعمال ها،حرانب انعکاس کالن، متغیرهاي نوسانات دهد.می

 عمده متغیرهاي هاي تجاريچرخه وضعیت اقتصادي، مکاتب گیريشکل ابتداي از رو این از دهند.می قرار تأثیر

 .1است اقتصاددانان بوده توجه مورد همواره گذاريسرمایه و مصرف تولید، مانند کالن اقتصاد

نق از دورة روبعد دي قتصاد اکورست. دي اقتصاان ابحرد و کو، رنق، روشدرضعیت ر وشامل چها ديقتصااچرخة 

و چون مد ، درآنتیجهد و در قیمت کاالها کاسته میشوو تولید کل از ین حالت در اید. آمید جووبه دي قتصاا

ها نیز کاسته شده و به هاي بانکها جزء خدمات مشتقه است در نتیجه حجم فعالیتخدمات ابداع شده در بانک

د ،کاهش تولید مدرآکاهش رکود در اقتصاد، پیامد . پس 2کاهش مییابدها نیز د بانکحاشیة سوهمین دلیل 

رشد اقتصادي با افزایش ع در دوران به تب.و افزایش مطالبات بانک ها خواهد بود ,دحاشیة سوو ناخالص داخلی 

شرکتها  موجب کاهش میزان مطالبات می گردد.در واقع شرایط میزان تولید ناخالص داخلی  مواجه هستیم که 

  در رکود اقتصادي که موجب عدم توانایی آنها در بازپرداخت تسهیالت می شود به شرح زیر است :

                                                           
 1385ر تجاري زمستان نظریه ادوا تقوي مهدي،  1
 تندیشه مدیری، امالید کووز ربرم یسک کل هنگارمدیریت اي مالی مناسب بري تژاستري، اسید محمد مهدي موسو، بقایی علی 2
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 پایین د را خوت مالی کیفیت محصوالار ضطرد و اکوریط اشران در مدیراز برخی وش: فرروي ثر بر ا

حرکت شرکت به وش و کاهش فري ین به معناو امیکند ا کاهش پیدن تریامشاد تعد، نتیجهدر ند که آورمی

 در نتیجه توانایی بازپرداخت تسهیالت دریافتی را نخواهند داشت.ست. اشکستگی سمت ور

 و میکند ا شرکتها کاهش پیدوش مالی سطح فرار ضطرد و اکوریط اشردر عملیاتی: ي ثر بر هزینههاا

، توسعهو تحقیق ي هانتیجه هزینهو در کاهش یافته ن مشتریااد تعددد، ثابت کمتر سرشکن میگري هزینهها

که این موجب کاهش یش مییابد. افزاها آنبه زش موو آمتخصص ن کناریافتن کاو جدید ي هااردادقر، یابیزاربا

م ها شده، که در نتیجه آن احتمال افزایش ریسک اعتباري و در پیامد آن ریسک نقدینگی در سیستسود بنگاه

 یابد.بانکی افزایش می

 ري عتباایسک ریش افزالیل دمالی شرکت )به ي هزینهها، شرکتر عتباامالی: با کاهش ي ثر بر هزینههاا

ها به عنوان تأمین کننده هاي تولیدي به بانککه این ریسک اعتباري از شرکتمیکند. ا یش پیدافزاشرکت( 

 گردد.هاي تولید منتقل میمالی پروسه

دوران رکود و رونق اقتصادي بر حجم مطالبات بانکی موثر است. به گونه اي که در دوران رونق و رشد بنابراین 

 اقتصادي، فروش و درآمد بیشتر بنگاه ها امکان باز پرداخت وام ها افزایش یافته و مطالبات بانکی کاهش میابد.

 

 :تورم و تأثیر آن بر بانکداری 1-8

 :تورم بروز دالیل 1-8-4

ها همراه با نرخ باالي رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین سریع سطح قیمت افزایش

هاي مالی )کسر بودجه( و هاي اقتصادي کشور تبدیل کرده است. تورم عموماً ناشی از عواملی نظیر کسريمعضل

توان به وز تورم در اقتصاد ایران را میترین عوامل برهاي خارجی بوده که مهماستقراض دولت و افزایش دارائی

 شرح زیر بر شمرد:

( تأمین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزي و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش 1

 شود.سابقه در تقاضاي کل و تشدید فشارهاي تورمی میبی

هاي اهاي زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخشهاي بخشی، تنگن( عوامل ساختاري ناشی از عدم هماهنگی2

ها گردیده است، به طوري که در کلیدي مانند صنعت و کشاورزي که باعث کشش ناپذیري عرضه در این بخش
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شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم 

 شود.می

 ها هاي انرژي )برق، سوخت و...( ناشی از اجراي سیاست هدفمند کردن یارانه( افزایش قیمت حامل3

 هاي تعدیلهاي صنعتی و صنفی پس از اجراي سیاست( حذف یارانه4

 هاي مولد اقتصادي( عدم ثبات اقتصادي و افزایش ریسک مربوط به فعالیت5

 ( ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .6

شود. اگرچه سیاست ترین عامل ایجاد تورم در ایران کسري بودجه قلمداد میکه اشاره شد مهم گونه همان

کسري بودجه توسط بسیاري از کشورها به منظور ایجاد رونق و رشد اقتصادي اعمال شده، لیکن نحوه تأمین آن 

ماً از طریق استقراض از بانک هاي اخیر کسري بودجه کشور عموتواند آثار متفاوتی را بر جاي گذارد. در سالمی

مرکزي تامین شده است. این امر افزایش پایه پولی و عرضه پول را به همراه داشته که خود موجب بروز تورم 

 1شده است.

 

 :تورم و بانکداری 1-8-1

ورمی و رسد که در شرایط تها دارد. به نظر میدهی شبکه بانکی و سودآوري آنبر وام معناداري متغیّر تورم اثر 

یابد، تقاضا براي تسهیالت بانکی افزایش یافته و در حالی که نرخ سود تسهیالت بانکی ثابت بوده و یا کاهش می

و در  2افزایش مطالبات معوق. همچنین موجب ها نیز با افزایش مواجه شودانکدر نتیجه تسهیالت اعطایی ب

گذاران متوّجه هاي بانکی، سپردهبات نرخ سود سپردهشود. به دلیل شرایط تورمی و ثها مینتیجه کاهش سود آن

ها کمک کند لذا این احتمال تواند به حفظ ارزش پول آنها نمیدار در بانکگذاري مدتشوند که سپردهمی

ها عمدتاً به صورت گذاريهاي مدت دار شبکه بانکی کشور کاهش یابد و عمده سپردهوجود دارد که حجم سپرده

و با سپرده قرض الحسنه به منظور برخورداري از اجر معنوي و شرکت در قرعه کشی این نوع  سپرده دیداري

ها به دلیل ها و یا آمادگی داشتن براي شرکت در مبادالت سفته بازي انجام پذیرد که این نوع حسابحساب

هاي مدت دار تلقی سپردهها در مقایسه با توانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار براي بانکماهیتشان نمی

ها و ثباتی موجب کاهش سطح سرمایه گذاري بانکها وجود دارد، که این بیشوند و هر لحظه امکان تغییر آن

شود. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه ها میسود آن

                                                           
 نظریه مقداري پول 1

 .ستمطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده ا 2
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هاي سودآوري هم چون خرید زمین، طال، ن و انتقال آن به فعّالیتشابرداشت از حساب  ها براي مردم به بانک

ارز، اوراق مشارکت و... به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه 

ها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوي دیگر در شرایط تورمی و در حالی که نرخ سود تسهیالت اعطایی بانک

بت مانده است، ممکن است که برخی از وام گیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت ثا

ها را با هاي خود در سررسید تسهیالت دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکچندانی به بازپرداخت بدهی

. بنابراین احتمال مواجهه هد دادت و میزان معوقات بانکی را افزایش خواعتباري مواجه خواهد ساخریسک ا

تر با ها را در پرداخت تسهیالت بیشها با دو ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري به دلیل شرایط تورمی، آنبانک

 .1خواهیم بود و  افزایش مطالبات بانکی  اعطایی بانکیکند و لذا شاهد کاهش نرخ رشد تسهیالت مانع مواجه می

 هاي گوناگونی قابلیت بررسی دارد: م بر سیستم بانکداري از جنبهبندي تاثیر توردر یک جمع

ها را به مخاطره شود، سودآوري بنگاهتغییراتی که به دلیل تورم در قیمت مواد اولیه و واسط ایجاد می -1

کنندگان با استفاده از تسهیالت دریافتی از اندازد و با توجه به اینکه بسیاري از تولیدکنندگان و عرضهمی

تواند اثر خود را به صورت ایجاد مطالبات کنند، این امر میها، اقدام به گسترش کسب و کار خود میبانک

هاي تسهیالت دهنده تحمیل کند. البته در شرایط تورمی، خودداري از اعطاي تسهیالت براي معوق بر بانک

توجه به نوع فعالیت بایست عالوه بر ها میها مقدور نیست لیکن در چنین وضعیتی بانکبانک

گیري گیرنده و سودآوري آن، معیارهاي دیگري نظیر میزان سرمایه و وثایق و نوع آن را در تصمیمتسهیالت

 براي اعطاي تسهیالت مد نظر قرار دهند تا در صورت بروز زیان، بتوانند منافع خود را حفظ کنند.

کنندگان و هم براي فروشندگان راي مصرفاي را هم بدر شرایط وجود تورم، نگهداري پول نقد هزینه -2

هایی را در راه ها کاسته شود،کند. با توجه به اینکه افراد مایل نیستند از ارزش دارایی نقدي آنتحمیل می

گیرند که نگهداري دارایی نقدي خود را مقرون به صرفه کنند. یعنی به جاي به کارگیري پیش می

هاي دیگر نظیر ها را به سوي کانالگیرد، این ماندهبه آن تعلق نمی گونه سوديهاي نقدي که هیچمانده

ها اقدام به برداشت بخشی از آن ها یا بازار آزاد هدایت کنند و با افزایش تعداد مراجعات به بانکبانک

یجه . در نت2توبین(-ها در این فاصله زمانی بهره ببرند )نظریه تقاضاي پول بامولکنند تا از نرخ بهرهمی

ها براي پاسخگویی به مراجعات متعدد افراد جهت برداشت وجه، باید تعداد بیشتري از کارمندان خود بانک

را به این فعالیت تخصیص داده یا پرداخت الکترونیک وجوه را گسترش دهند. به عنوان مثال، در دهه 

                                                           
-1388شاهچرا مهشید, میرهاشمی نائینی سیمین السادات تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیالت شبکه بـانکی ایـران )   1

 1391(، فصلنامه تحقیقات اقتصادي راه اندیشه،زمستان 1381
 1388هاي اقتصاد کالن ویلیام اچ برانسون، ترجمه عباس شاکري، نشر نی، تئوري و سیاست 2
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ت و آمدهاي بیشتر به بانک، هاي این کشور جهت تأمین هزینه رفشد. بانک 1، آلمان دچار ابر تورم1921

، به 1913نفر در سال  111/111هاي جدید مدیریت نقدینگی تعداد کارکنان خود را از حدود سیستم

 . 2افزایش دادند 1923نفر در سال  111/375

در شرایط تورمی ارزش واقعی وجوهی که فرد باید در آینده به بانک پرداخت کند، کمتر از ارزشی است که  -3

رفت. بالعکس، بانک اعطاکننده تسهیالت از این امر متضرر خواهد شد. البته باید توجه داشت که انتظار می

گیرنده رخ ثروتی در این میان از بین نرفته است. بلکه یک باز توزیع ثروت از سمت بانک به تسهیالت

از توزیع ثروت از گذاري کند، بدهد؛ همچنین، در حالتی که فرد وجوه مازاد خود را در بانک سپردهمی

گذار به بانک رخ خواهد داد. با وجود اینکه ثروتی در اقتصاد از بین نرفته است، اما چنین باز سمت سپرده

. یکی از 3نمایدتوزیعی براي اقتصاد مضر است. چرا که سیستم انگیزشی اقتصادي را دچار مشکل می

 گذاران در خصوص تورم غیرمنتظره به کارپردهتوانند در پاسخ به نگرانی سها میاقدامات مجرب که بانک

ها از دو ترتیب نرخ سود پرداختی به سپردهگیرند، این است که در محاسبه نرخ سود، تورم لحاظ شود. بدین

تواند بر اساس است که بانک می رقمی و جزء دیگر، جزء تشکیل خواهد شد: یک جزء برابر با نرخ تورم است

 . 4تواند متغیر باشدگذار پرداخت کند، که میم شده به سپردههاي انجاسود پروژه

 :نااطمینانی تورم و مطالبات بانکی  1-1
 

در نظریه اقتصادي نا اطمینانی دالیل متفاوتی دارد.از جمله دالیل نا اطمینانی می توان به نا اطمینانی تورمی 

از پیش بینی پذیري سیاست مالی ، نااطمینانی  ،نااطمینانی ناشی از نوسان پذیري نرخ ارز، نااطمینانی ناشی

 شرکتی و نااطمینانی اقتصاد کالن

صورت گرفته است، اغلب  دهه هاي اخیر تمرکز بیشتري بر آن نااطمینانی ناشی از تورم که که در اشاره کرد. 

سطوح آینده تورم به عنوان یکی از مهم ترین هزینه هاي تورم خوانده میشود و در واقع به نااطمینانی درباره 

                                                           
1 Hyper inflation 

 1391هاي تجاري بر ریسک نقدینگی بر سودآوري سیستم بانکداري، دانشگاه الزهرا، نیلوفر آزاد، تأثیر سیکل 2
 1387دکتر عباس شاکري، انتشارات پارس نویسا، مهر  2اقتصاد کالن  3
 1391، تیمور رحمانی، انتشارات تهران 2اقتصاد کالن  4
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 میزان از اطمینان عدمو اغلب اقتصاددان ها و متخصصان تحلیل وضعیت بازار بیان می کنند که  1اشاره دارد.

 است. آور زیان بسیار تورم آینده نرخ

 

مشخص ساخت یا اینکه اگر این  توانینمنااطمینانی، اشاره به حالتی دارد که در آن وقوع حوادث آتی را  

ي مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست. وقتی که هر هااحتمالشخص و معلوم باشند، پیشامدها م

از این رو، ؛ و 2گیري نسبت به آینده پیچیده و مشکل خواهد شد، تصمیمدیآیمکدام یا هر دوي این موارد پیش 

  .شودیمگذاري حاکم الخصوص سرمایهفضاي نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادي و علی

بینی نشده تشکیل شده باشد، بینی شده و پیشي اقتصادي از مجموع تغییرات پیشرهایمتغاگر تغییرات آتی در 

(. 1988، 3بینی آن متغیر خواهد بود )گریر و پیريآنگاه نااطمینانی یک متغیر اقتصادي شامل تغییر غیرقابل پیش

انداز و... را گذاري، پسذاشته و میزان مصرف، سرمایهنااطمینانی تورم بر روي تصمیمات عاملین اقتصادي تأثیر گ

دهد و باعث افزایش ریسک بازدهی هاي واقعی ابزارهاي مالی ، افزایش نرخ اسمی تحت تأثیر منفی خود قرار می

ي منابع اقتصاد کشور خواهد بهره ،کاهش تشکیل سرمایه ،بیکاري ،افزایش تورم ،کاهش کارایی در تخصیص بهینه

 . 4دش

ینکه نااطمینانی تورمی انخست . عتقد است که نااطمینانی تورمی، دو نوع اثر اقتصادي دارد( م4199) 5الوبگ

اي را اتخاذ نمایند که هاي اقتصادي، تصمیم...کنندگان وها، مصرفشود تا عاملین اقتصادي اعم از بنگاهموجب می

گذاري اطمینانی در فضاي کسب و کار و کاهش سرمایهکه این امر موجب افزایش نا .هاستمتفاوت با انتظارات آن

ها، چون در این نوع تصمیم. نامندمی 6نگريي آیندهاثرهاگران، این نوع اثرها را گردد؛ تحلیلو رشد اقتصادي می

گیرند که به دوم اثرها، در جریان بعد از اخذ تصمیم جاي می . دستهشودگرفته می در نظربینی شده تورم پیش

بینی شده بود، پیش چهافتد که تورم واقعی با آنشود؛ این امر زمانی اتفاق میگفته می 7نگريها اثرات گذشتهآن

                                                           
کنذگی نسبی قیمت ها و رشد اقتصاد در ایران.ابراهیم التجائی.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تورم ،نااطمینانی تورمی ،پرا 1

 1391اقتصادي کاربردي در ایران بهار 

2 Johnson, D., (2002),  The Effect of Inflation Targeting on the Behavior of Expected Inflation: 

Evidence from an 11 Country Panel, J. Monetary Econ. 49, 1521–1538 
3Griere & Perry 
4 Grier, K., Perry, M., (1998),  On Inflation and Inflation Uncertainty in the G7 Countries, 

Journal of International Money and Finance 17, 671–689 
5Golob 
6Ex-ante Effects 
7Ex-postEffects 
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گردد که گذاري و دامن زدن به رکود همراه به تورم میمتفاوت باشد؛ که این امر موجب تشدید کاهش در سرمایه

 .1به رکود تورمی شهرت یافته است

مطالعات نظري صورت گرفته، تورم تاثیر مثبت و معناداري بر نااطمینانی تورمی  الزم به ذکر است  بر طبق

دارد.همچنین براي کمی کردن این متغیر معیارهاي گوناگونی وجود دارد.یکی از روش هاي معمول که به روش 

افزایش نا پیشینی معروف است ، به واریانس تورم مشاهده شده اشاره دارد و افزایش واریانس تورم داللت بر 

 اطمینانی تورمی است .

هاي بهره در گذارد و با افزایش نرخیم یرتأثنااطمینانی تورم از طریق افزایش نرخ بهره بلندمدت بر بازارهاي مالی 

سازد که این امر انداز و مصرف را تحت تأثیر قرار داده و با نوسانات شدیدي روبرو میگذاري، پساین بازارها سرمایه

شود که همراستاي آن سطح هاي مولد در جامعه میهاي مالی و کاهش حجم فعالیتسوداگري خود موجب

تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی براي اجتناب از همچنین یابد.معوقات سیستم بانکی نیز افزایش می

تیجه بهاي تمام شده کاالهاي هاي تولید و در نکه این باعث افزایش هزینه کندیمي مرتبط با آن تشویق هاسکیر

گردد. در نتیجه بروز این امر قدرت رقابت تولیدات بازار داخلی با تولیدات بازارهاي خارجی به تولید داخل می

زنی تولیدکنندگان داخل را چه از لحاظ فروش محصول و چه از لحاظ تأمین مواد شدت کاهش داده و قدرت چانه

ین امر موجب کاهش قدرت بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط تسهیالت دهد که ااولیه وارداتی کاهش می

 .2شودگرفتگان می

 

 :تسهیالت بانکی و معوقات 1-5

از آنجا که معوقات بانکی ، از میزان پرداخت تسهیالت اعطایی مشتق می شوند در نظر داریم تاثیر این متغیر بر 

 میزان مطالبات را نیز بررسی نماییم.

اي که با افزایش سطح تسهیالت پرداختی اي مثبت است. به گونهرابطهتسهیالت پرداختى،  و ت معوقمطالبا رابطه

یابد. اما آنچه اهمیت دارد، نرخ رشد تسهیالت پرداختی و به احتمال خیلی زیاد سطح مطالبات معوق افزایش می

یرد که نرخ رشد مطالبات معوق گمطالبات معوق در طی زمان است. به عبارتی معضل از این واقعیت نشأت می

به کل  هاى اخیر نسبت مطالبات معوقدهد، در سالیهمانطور که آمارها نشان مبیش از نرخ رشد تسهیالت باشد. 
                                                           
1Golob, J. (1993),  Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Variability: A Survey, 

Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper 93-15& - Golob, J. (1994),  Does Inflation 

Uncertainty Increase with Inflation?, Federal Reserve Bank of  Kansas City Economic Review 

79: 27-38. 
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