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 یرانا یشبکه بانک یاعتبار یسکبر ر یاثر بهادارساز

 2پاشاه پوریمحمد ول 1یاناعظم احمد

 چکیده
 هایدادهو روش  1399تا  1375از سال  یبانک هایدادهبا استفاده از  یرانا یشبکه بانک یاعتبار یسکبر ر یمطالعه، اثر بهادارساز یندر ا
دو عامل  ینا ینوجود رابطه مثبت ب مؤید یقتحق هاییافتهقرار گرفته است و  یمورد بررس یعیتوز هایوقفهبا  یو خودهمبستگ ییتابلو

شور با اندازه بزرگ در ک هابانکرد کرد.  تواننمی یزاندازه را ن برحسب یاعتبار یسکو ر یبهادارساز یشافزا ینرابطه مثبت ب وداست و وج
متعلق به  یارج یرمطالبات غ یشترینب کهیطوربه یابدیم یشافزا یزآنها ن یاعتبار یسکو ر کنندیباال عرضه م یسکبا ر یالتتسه یزن

وجود  یالتهر سبد تستنوع د یجادعدم ا یان،مشتر ییکه در شناسا ییهابا توجه به ضعف یرانا یاست. در شبکه بانک کشوربزرگ  هایبانک
 هددیرا کاهش م یاعتبار یسکر یدر دوران رونق اقتصاد ی. اما بهادارسازشودیم یاعتبار یسکر یشمنجر به افزا یی،دارا یشدارد، افزا

 یسکا ررابطه مثبت ب یزقبل ن یهادر دوره یاعتبار یسکر ین،. همچنیابدیم یشافزا یانمشتر یالتتسه پرداختدوران توان باز یندر ا یراز
 یشافزا یزن یدوره جار یاعتبار یسکباشد، ر یشترگذشته ب یهادر دوره یاعتبار یسکهر چه ر کهیطوردارد. به یدوره جار یاعتبار

 یانن، بازرگبه بخش ساختمان و مسک یالتاست که هر چه نسبت تسه ینا یانگرب یاعتبار یسکبر ر ییسبد دارا یباثر ترک ی. بررسیابدیم
 یسکر التیبه بخش صنعت به کل تسه یالتنسبت تسه یشاما افزا یابدیکاهش م یاعتبار یسکر یابد یشافزا یالتبه کل تسه و خدمات

د رد توانینمرا  یشبکه بانک یاعتبار یسکو ر یبهادارساز ینوجود رابطه بلندمدت ب یق،تحق یندر ا ین،. همچندهدیم یشرا افزا یاعتبار
 .دهدیم یشرا افزا یاعتبار یسکدر بلندمدت، ر یکه بهادارساز دهندمینشان  هایافتهکرد و 

 یشبکه بانک ی،اعتبار یسکر ی،بهادارساز: های کلیدیواژه
 JEL: G21 ،G32بندی طبقه
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 مقدمه 1
مالی همواره با ریسک اعتباری مواجه  گریواسطهمالی اعتباری در جریان فعالیت اصلی خود یعنی  مؤسساتو  هابانک

الی در و سیستم بانکی با توجه به تعهدات م شودمیاز نکول تسهیالت گیرندگان ناشی  عمدتاً. ریسک اعتباری نیز شوندمی
تیک و ایستمس مؤلفه. دو کندمیناشی از نکول اقدام  هایزیانقبال پرداخت اصل و سود تسهیالت برای کنترل ریسک 

تسهیالت  بودن احتمال نکول فردمنحصربهدر  مؤلفهبوده و تفاوت این دو  تأثیرگذاراتیک بر روی ریسک اعتباری غیرسیستم
ماتیک بودن سیست مؤیدبر احتمال نکول تسهیالت گیرنده  مؤثرگیرنده غیرسیستماتیک در مقابل سطح کالن اقتصادی 

 (1397، و غالمرضا )رهنمای رودپشتیاست. 
. 1غیربانکی از دو جنبه قابل بررسی است:  اعتباری مؤسساتو  هابانکریسک اعتباری برای  یگیراندازهاهمیت 

ریسک اعتباری خود بر اساس سبد تسهیالت خود آن بانک  گیریاندازه. 2ریسک اعطاء هریک از تسهیالت و  گیریاندازه
خواهد بود  دهکننیینتع یاگونهبهرداخت تسهیالت در توانایی بازپ هابانکیا موسسه مالی غیربانکی. در واقع، حد اعتباری 

سک عمده بخش غیرسیستماتیک ری طوربهکه با استفاده از اعطاء تسهیالت به تعداد زیادی از متقاضیان حقیقی و حقوقی 
. ریسک اعتباری شوندمیمحذور  یرندهگوام، از تمرکز پرداخت تسهیالت به یک حالدرعینو  کنندمیاعتباری را حذف 

اعطاء تسهیالت و هدایت آن به یک منطقه یا صنعت خاص به دلیل  گیریجهتغیربانکی در پی  اعتباری مؤسساتو  هابانک
تغییر ناگهانی در وضعیت اقتصادی بوده هرچند که ممکن است نکول تسهیالت اعطاء شده در اثر  هابانک گذاریسیاست

شود،  هاانکببازدهی بیشتری نصیب  آنکهبدون  رسدمیظر ند. در چنین وضعیتی، به ن منطقه یا صنعت خاص افزایش یابآ
 بهدا در این شرایط ابت هابانکو  رودمیریسک اعتباری حاصل از افزایش نکول تسهیالت به عنوان یک عامل تهدید باالتر 

مه پس از شناسایی تمرکز، متنوع سازی میزان تمرکز در تسهیالت اعطاء شده پرداخته و در ادا گیریاندازهشناسایی و 
 پذیریانتقالمتنوع سازی تسهیالت پس از پرداخت آن، امکان  شرطپیش. دهندمیتفوی تسهیالت را در دستور کار قرار رپ

 (1397، و غالمرضا )رهنمای رودپشتی. کندمیجدیدی را فراهم  هایقابلیتاست و بهادارسازی تسهیالت در این راستا 
الب را در ق مالی و تجهیز منابع تأمین، نحوه توسعهدرحالدر کشورهای  یژهوبهاهمیت رشد و توسعه اقتصادی توجه به 

واره هم ،به بهترین صورت ممکن و با کمترین مشکالت و عوارض یک فرآیند مهم به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی
 که دارد وجود گوناگونی ابزار و هاروش مالی، تأمینبرای اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.  اذهان برنامه ریزان

 فتارر تنوع و اقتصادی هایبنگاه شرایط مالی، توان به نیازها، است. بسته خود به مربوط خواص و هاویژگی دارای هرکدام
محمودی،  و فطرس) شوندمی گرفته کار به وتبیین شده  هاروش ابزارها و این خطر، با مواجهه و گذاریسرمایه در مردم

 . درباشدمی )بهادارسازی( هادارایی کردن بهادار اوراق به مالی، تبدیل تأمین فرآیند مهم یهاروش از یکی .(1387
 اوراق انتشار غیردولتی مؤسسات نیاز مورد منابع کتدار و دولت یبودجه کسری تأمین برای راه بهترین متعارف اقتصادهای

 در آن ظهور از که است هاییواژه از یکی کردن(، بهادار به اوراق بهادارسازی )تبدیل واژه(. 1387عزیزی،) باشدمی قرضه
 کاهش بر عالوه تا است شده فراهم امکان این بهادارسازی، اوراق . در فرایندگذردنمی دهه دو از بیش جهان مالی ادبیات
 مالی مینتأ سرمایه بازار طریق از (،مشارکت اوراق انتشار) یندفرآ این از با استفاده بتوانند هابانک مالی، تأمین هایهزینه
 و ارتقاء جهت فرصتی و دهند کاهش را دولتی مالی منابع به وابستگی میزان خود، هایفعالیت یتوسعه بر عالوه تا نموده

 این ارائه و خود مالی نیاز تجمیع با مالی، تأمین نیازمند هایبانک شده، ارائه روش آورند. در به وجود اقتصاد ایران پیشرفت
نمایند  نتأمی سرمایه بازار از را خود مالی نیاز توانندمی ،کصکو ساختار از استفاده و اصلی بانی یک قالب در میزان سرمایه

 مللالبینبه عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در سطح  هابانکبهادارسازی مطالبات همچنین، ((. 1394)فتحه و غفاری )
، هاالیتفعترش و تنوع اهدافی نظیر افزایش نقدینگی، گس تأمینو فرآیند انجام شدن آن در  گیردمیمورد استفاده قرار 

 و )رهنمای رودپشتی. داردرا در پی  هابانکاعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه  هایریسککاهش 
 (1397، غالمرضا

. بنا به تعریف، تبدیل شوندمیبه وجه نقد تبدیل  هاداراییاست که به وسیله آن،  سازوکاری اهدارایی بهادارسازی
 ربهاداو دیگر مطالبات تعهد شده، به اوراق  هاواماست که به سبب آن منافع  اییافتهسازمانبهادار فرآیند  قبه اورا هادارایی
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 هایداراییش ن شرکتی به فروق بهادار کردن تکنیکی است که در آبه عبارت دیگر، تبدیل به اورا .شوندمیقابل معامله تبدیل 
مالی خرید انجام شده، به انتشار  تأمینحقوقی نیز جهت  یتشخصمالی خود به شخصیت حقوقی جدید اقدام کرده و آن 

ر اساس . بشوندمیی به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل عمل طوربهمالی  هایدارایی ترتیبینابه. کندمیاوراق بهادار اقدام 
به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل شده و به  شدندمیسنتی جزئی از ترازنامه شمرده  صورتبهیی که هاداراییاین روش، 

 (1387)سروش، . شوندمیخارج از ترازنامه منتقل 
غیرنقد پیشین خود را تبدیل به وجه  هایداراییکه  شودمیداده  این حق انتخاب دهندهوامدر فرآیند بهادارسازی به 

 ن سرمایه خود را افزایشخود را بدون اینکه متناسب با آ دادوستدن وجه نقد، حجم نماید سپس از طریق جریان مجدد ای نقد
 هایشتفعالیبرای انجام  که ظرفیت بالقوه یک بانک یا شرکت، یابدمیزمانی اهمیت  ویژهبهدهد، باال ببرد. این موضوع 

ت مادر توسط شرک هاوامبیش از ظرفیت موجود آن در ترازنامه باشد ولی برای گسترش فعالیت خود با موانعی مانند کنترل 
 هاشرکت و هابانکاشد. عملیات بهادارسازی به احتیاطی مواجه ب هاینسبتالزام به رعایت  ینهزمدر  هاییمحدودیتیا 

د. با توجه به ثابت بودن هزینه اجرای این عملیات برای نو یا افزایش ده کردههم خود در بازار را حفظ که س کندمیکمک 
ده برای انجام دهن تواندمیتحت پوشش این عملیات قرار گیرند، این امر  هاواماکثر مبتکران آن، چنانکه حجم باالتری از 

 (1387)رهبر شمس کار، مقیاس را در پی داشته باشد.  هایجوییصرفهعملیات افزایش 
 ثبات ایهس نیز در باالتر بازده و کسب باشندمی باالتر بازده کسب دنبال به خود هایفعالیت کلیه در تجاری هایبانک

وجوه،  رشد. استفاده از فرآیند بهادارسازی نیز با به گردش درآوردن بیشت خواهد میسر مناسب اعتباری ریسک و بانکی
 همین رد سودآوری و بازدهی عملیات بانکی را باالتر ببرد. رودمیامکان اعطاء تسهیالت بیشتر را فراهم کرده و لذا، انتظار 

 یرو بر بهادارسازی آیا» که شود داده پاسخ سؤال این به تجربی شواهد اساس است، بر شده سعی پژوهش این در راستا
در ادامه این مطالعه، در بخش دوم و سوم این مطالعه به ترتیب، مبانی نظری و  «خیر؟ یا است تأثیرگذار اعتباری ریسک

ی . در بخش پنجم و ششم به ترتیب به معرفشودمیتحقیق در بخش چهارم ارائه  شناسیروشپیشینه پژوهش بررسی شده و 
یب این تحقیق نیز به ترت گیرینتیجهنتایج برآوردها و  وتحلیلیهتجزفروض کالسیک خواهیم پرداخت.  هایآزمونمدل و 

 .شوندمیدر بخش هفتم و هشتم ارائه 

 نظری پژوهش مبانی 2
مده دارایی و قسمت ع ینترباارزشمدیریت ریسک اعتباری با هدف مدیریت پایش تسهیالت اعطایی و سبد وام به عنوان 

ها از سوی مشتریان موجب کاهش نقدینگی و توان است که در آن افزایش احتمال عدم بازپرداخت آن یاگونهبهدرآمد بانک 
شود. در این راستا، استفاده از ابزارهای مالی مناسب و کارآمد مانند بهادارسازی  هابانکپرداخت تسهیالت بیشتر توسط 

بانکی در  نظام، به تدریج مورد استقبال انجامدمی هابانکسهیالت و بهبود ذخایر وجوه نقد تکه به مدیریت بهتر سبد  هاوام
 (1397کشورهای مختلف قرار گرفته است. )سروش، 

ه، جامع در سرمایه و گردش پول اما بپیوندد، وقوع به تسهیالت اعطای طریق از تواندمی بانک درآمد از ایعمده بخش
 نهاد اگر که است حدی به آنها گاهی شدت و هاریسک این تنوع ،دهدمی قرار متعددی هایریسک معرض در را مالی نهاد
 شده، جذب هایسپرده .رفت خواهد ستگیکو ورش نابودی به رو نماید مدیریت و کنترل صحیح نحو به را آنها نتواند مالی
 شدهپرداخت یهاوام که است حالی در این و کندمی معین متعهد سررسیدهای در آن اصل و سود پرداخت به نسبت را بانک
 نشأت واقعیت این از اعتباری یسکعبارت دیگر، ر هب .دهندمی قرار یرندگانگوامبازپرداخت  عدم ریسک معرض در را بانک

 هزینۀ با یسکر این تأثیر سنتی، شیؤه به. باشد نداشته تعهداتش بازپرداخت به تمایل یاو  نتواند قرارداد طرف که گیردمی
 ولکن واقعی وقوع از قبل است نکمم اعتباری ریسک از ناشی هایزیان .شودمی سنجیده طرف قرارداد ولکن از ناشی ریالی

 یک راث در که کرد تعریف محتمل زیانی عنوان به توانمی را اعتباری ریسک بنابراین،. شود ایجاد طرف قرارداد، جانب از
 (1397)رهنمای رودپشتی و غالمرضا،  (1393. )رادپور، افتدمی اتفاق اعتباری رویداد
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 مالی هایواسطه آن در حدود دو دهه داشته و فرآیندی است که در ایسابقهاصطالح بهادارسازی در ادبیات مالی جهان 
 یک واقع در .شودمی فروخته گذارانسرمایه به مستقیماً خریدوفروش قابل بدهی اوراق و شده تجاری حذف هایبانک مانند

به  مجموعه آن مالی تأمین برای را بدهی اوراق و نموده جمع را مالی یهادارایی از ایمجموعه سرمایه، تأمینشرکت 
 تولید جریان جهت بانکداری بخش در اصلی راهکارهای از یکی ( بنابراین1385)نجفی،  .فروشدمی بیرونی گذارانسرمایه

 ضروری تکنیک را این بردن کار به جهت آن از هابانک. ستهادارایی بهادارسازی اوراق فرآیند از گیریبهره نقد، وجوه
 بینیپیش در واقع،. کنند ایجاد تغییراتی خود راهبردهای در پول، جهانی تقاضای با هماهنگی جهت بایستی که دانندمی

 دهدیمخود قرار  الشعاعتحترا  سّنتی بانکی یهاوام ،هادارایی بهادارسازی اوراق آینده سال ده طی که است این کارشناسان
 (.1394( )فتحه و غفاری، 51991)چیو، 

 ریسک جذبشرایط؛  دهیسازمان وام؛ اعطای و سنتی عبارتند است از: ایجاد دهیواموظایف یک موسسه در سیستم 
 ایگونهبهجدید  دهیوام. این فرآیند در نظام هاوام وفرعاصل وصول جهت خدمات ارائه و هادارایی وجه تأمین اعتباری؛

است که در آن ممکن است چندین موسسه یا نهاد با کارکردهای مختلف در فرآیند بهادارسازی مشارکت داشته باشند )فتحه 
 دهیسازمان در دوم موسسه باشد، داشته دخالت وام اعطای و خلق در اول است موسسه ممکن مثاًل، (1394و غفاری، 

 وراقا شرکت چهارمین کند، تضمین را اعتباری ریسک سوم مالی نهاد نماید، شرکت بهادار صورت اوراق به)وام(  دادوستد
ه ارائ موسسه، پنجمین نهایتاً وقرار دهد  دادوستد، واگذار نموده و آنها را در بازار ثانویه مورد گذارسرمایهیک  را به بهادار

 ریسک مدیریت که دارد وجود امکان این ،نتیجه (. در1995)چیو، ی اصلی و پایه را بر عهده گیرد هاوامخدمت در ارتباط با 
 ن،داشته باشد. بنابرای همراه به را نقد وجوه افزایش نهایت در و شده برخوردار بیشتری کارایی از هادارایی سبد مدیریت و

 اشتهد مدنظر را پدیده مثبت این آثار مالی، ابزارهای و محصوالت توسعه و ابداع هنگام به تجاری هایبانک که است ضروری
 نیز ابزار . اینباشدمی بلندمدت و یا مدتکوتاه مالی تأمین یهاروش از یکی( مشارکت اوراق) قرضه اوراق باشند. انتشار

 و مک مؤثر هزینه صادرکننده بنگاه برای اوراق قرضه مزایای ترینمهمدارد.  معایبی و مزایا دیگر، مالی ابزارهای همه همانند
 برای هم قرضه، اوراق عیب ترینمهم. باشدمی آن سود معین و بودن انتقال قابل خریدار برای و آن بودن یدبازخر قابل

بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است )فطرس و  ورشکستگی خطر خریدار، برای هم و صادرکننده
 .(1394)فتحه و غفاری،  (1387محمودی، 

 پژوهش پیشینه ۳
با شواهدی « ؟دهدمیآیا بهادارسازی ریسک اعتباری را کاهش »با این عنوان که  ایمقالهدر  2(2010)کاسو و همکاران 

. پردازدیم هابانک پذیریریسکبهادارسازی بر رفتار  تأثیربه بررسی  متحدهایاالتهلدینگ بانکی  هایشرکتتجربی از 
با تراز دارایی  هاییبانککه  دهندمینشان  ینگ بانکیهلد هایشرکت هایدادهاین پژوهش با استفاده از  هاییافته

ی تحقیق با بررس هاییافته. همچنین کنندمیرا انتخاب  ترپایینبهادارسازی شده، سبدهای دارایی از ریسک اعتباری 
ز ا متأثردر بدو امر  پذیریریسککه رابطه منفی بین بهادارسازی و  دهدمینشان  هاداراییبهادارسازی به وسیله نوع 

ه ب هادارایی. از سوی دیگر، بهادارسازی همه سایر انواع باشدمیمالی مسکن  تأمینبهادارسازی اوراق رهنی و خط اعتباری 
بر رفتار  ازیبهادارس تأثیرگذارینداشته است. خالص  هابانکمعناداری بر رفتار پذیرش ریسک اعتباری  تأثیرکه  رسدمینظر 

سالمت نظام مالی پیچیده بوده است و بستگی به ساختار انتقال بهادارسازی دارد. اثر خالص  و هابانکپذیرانه ریسک
هادارسازی را ب هابانککه  دهدمیبستگی داشته و این نکته نشان  هابانکبهادارسازی به اندازه پشتیبانی اعتباری از سوی 

 م مدیریت ریسک.تا مکانیز کنندمیمالی تلقی  تأمینبیشتر به مثابه یک مکانیزم 

                                                                                                                                                                         
1 Chew (1995) 
2 Casu et al. (2010) 
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بهادارسازی اعتباری و مشتقات اعتباری: ابزارهای مالی و مدیریت »در تحقیقی با عنوان  1(1998هنکه و همکاران )
 گیریندازهافزاینده نیاز به  طوربه هابانککه  انددادهتوضیح « ریسک اعتباری سبدهای اعتباری تسهیالت تجاری بازار میانی

ی شناسایی سیستماتیک تمرکزها هابانکتسهیالت خود در سبد دارایی دارند. نکته مهم برای و مدیریت ریسک اعتباری 
 هابانک دهیوامست و این امر به سیاست هاداراییاعتباری در صنعت و هر منطقه و کاهش آن از طریق متنوع سازی سبد 

ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری جدید ارائه  بستگی دارد. توسعه بازارها برای بهادارسازی اعتباری و مشتقات اعتباری،
 بالقوه بهادارسازی آمیزموفقیتجدی بوده و کاربرد  کامالً. مسائل مرتبط با انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی اندداده

 اعتباری و مشتقات اعتباری برای مدیریت ریسک اعتباری پورتفوی تسهیالت تجاری بستگی به توسعه ساختارهای متناسب
دارد که از طریق آن بتوان مسائل مرتبط با انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی را حل کرده یا حداقل  هابانکبا انگیزه 

 بتواند آن را کاهش دهد.
اثر بهادارسازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از »در پژوهشی با عنوان  2(2012بن صالح و فدیال )

بانک تجاری  174با  اینمونهبهادارسازی بر رفتار ریسک و ثبات بانکی مبتنی بر  تأثیربه بررسی « یکاتجاری آمر هایبانک
که داشتن یک منبع بزرگتر برای بهادارسازی با افت کیفیت  دهندمینشان  هایافته. اندپرداخته 2008تا  2001آمریکا از سال 

آمریکایی و افزایش ریسک اعتباری در ترازنامه آنها مرتبط است. از سوی دیگر نتایج نشان  هایبانکپورتفوی تسهیالت 
قات این تناقض به دلیل طب شودمیبهادارسازی بر ثبات بانکی انکارناپذیر است. تصور  دارمعنیکه اثر مثبت و  دهندمی

یج . همچنین نتاشودمیآمریکایی  هایبانکثبات بهادارسازی شده است که منجر به اثرات ناهمگن بر  هایداراییمتفاوت 
بر ثبات بانکی دارد و در مقابل، بهادارسازی اوراق غیر رهنی  دارمعنیکه بهادارسازی اوراق رهنی اثر مثبت و  دهندمینشان 

 اثر منفی بر ثبات بانکی دارد. ،هابانکبه خاطر کاهش انگیزه پایش 
بر انتخاب سبد  تأثیربررسی « مدیریت ریسک اعتباری از طریق بهادارسازی»در پژوهشی با عنوان  3(2012کابیلز )

 هاانکباز بهادارسازی به عنوان ابزار مدیریت ریسک اعتباری را مورد ارزیابی قرار داده است.  هابانکتسهیالت و نحوه انتفاع 
 هایرازنامهتای تخلیه تسهیالت پرریسک در باری خود را با استفاده از بهادارسازی براز نظر تئوریک، ممکن است ریسک اعت

از بهادارسازی برای  هابانکدر حالی که  دهندمیداده بانکی نشان  129تحقیق با استفاده از  هاییافتهخود مدیریت کنند. 
گه دارند. نند خود را نسبت به این ریسک ایزوله تواننمیمطلق  طوربه الزاماً، کنندمیمدیریت ریسک اعتباری خود استفاده 

بزرگتری را در ازاء  هایریسکتا  کنندمیاز ویژگی مدیریت ریسک اعتباری بهادارسازی استفاده  هابانکدر عوض، این 
 مندهرهبساخته و از مزایای متنوع سازی  ترمتنوعبا اتخاذ این استراتژی سبد تسهیالت خود را  هابانکبازدهی باالتر بردارند. 

 .شوندمی
فرآیند اوراق بهادارسازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی طبق شواهد تجربی از  تأثیر( به بررسی 1394ی )فتحه و غفا

 وتحلیلتجزیه و برای ندقرار گرفت بررسی مورد 1392 تا 1388 زمانی بازه در بانک 20تجاری ایران پرداختند و  هایبانک
 وراقا شاخص عنوان به هادارایی کل شده به تبدیل هایدارایی نسبت شد. از استفاده متغیره چند رگرسیون مدل از ،هاداده

 Zرتبه به عنوان شاخص ریسک اعتباری و از  هاداراییکل  به ریسک برحسب شده موزون هایدارایی نسبت بهادارسازی،
 راقاو فرآیند که است آن از حاکی پژوهش این از آمده به دستاست. نتایج  شده استفاده بانکی ثبات شاخص عنوان به

 ندارد. ایران تجاری هایبانک ثبات بانکی و اعتباری ریسک روی بر تأثیری بهادارسازی
ار انتش یمورد کاو هاداراییدر تحقیقی با عنوان تجربه بازار سرمایه ایران در مورد اوراق بهادارسازی ( 1396)نجفی مقدم 

، به مبانی اوراق بهادارسازی اسالمی و یافتهتوسعهرهای کشو متعارف در صکوک، ضمن بررسی تاریخچه اوراق بهادارسازی
 هایدارایتحقیقات کاربردی در زمینه اوراق بهادارسازی  یجنتااست.  کردهبا اوراق بهادارسازی متعارف اشاره  هاآن هایتفاوت

                                                                                                                                                                         
1 Henke et al. (1998) 
2 Ben Salah & Fedhila (2012) 
3 Cabiles (2012) 
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 شناسیبآسیو تجربه انتشار صکوک در ایران با ارائه آمار انتشار صکوک بررسی شده است و در نهایت با  بندیجمعدر ایران 
بازار اوراق بدهی، مشکالتی جهت اوراق بهادارسازی در بورس اوراق بهادار ایران مشخص گردید که عبارتند از کم عمق بودن 

یران، وجود ریسک ناگهانی نرخ بهره و ارز و ... که با توجه به این بورس، طوالنی شدن فرآیند انتشار اوراق در بورس ا
 موجود مشخص گردید اوراق بهادارسازی برای توسعه بازار بورس در ایران الزامی است. هایچالش

با رویکرد پوشش ریسک اعتباری  هاوام( در پژوهشی با عنوان اوراق بهادارسازی 1397رهنمای رودپشتی و غالمرضا )
 ، اهدافی نظیرگیردمیجهان مورد استفاده قرار  هایبانکه به ابزارهایی که به منظور مدیریت ریسک در اکثر ضمن اشار

اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه  هایریسک، کاهش هافعالیتافزایش نقدینگی، گسترش و تنوع 
 ،. بر این اساسشوندمیبه اوراق بهادار محقق  هابانکطالبات فرآیند تبدیل م یریکارگبه، که با شمردمی بررا  هابانک

اوراق  ،تجاری هایبانکمالی مانند  هایواسطه، فرآیندی است که در آن (هاداراییتبدیل اوراق بهادار کردن ) بهادارسازی
صلی در بخش بانکداری جهت یکی از راهکارهای ااین، و  فروشندمی گذارانسرمایهبه  مستقیماًرا  خریدوفروشبهادار قابل 

برای نخستین  1970است که در دهه  ایعمده. فرآیند بهادارسازی، نوآوری مالی آیدمیتولید جریان وجوه نقد به حساب 
 هاانکباثر گذاشت. از آن تاریخ تاکنون  عمیقاًمالی در بازار سرمایه  هایواسطهآمریکا ابداع شد و بر نقش  متحدهایاالتبار در 

ی او به دنبال تغییراتی در راهبرده کردندمیلیل افزایش تقاضای جهانی پول، کاربرد این تکنیک را ضروری احساس به د
س از بررسی انواع اوراق بهادارسازی و چگونگی استفاده از آن، به بیان مفهوم، فرآیند و . در این تحقیق، پاندبودهخود 

 .شودمیبه اوراق بهادار جهت ریسک اعتباری پرداخته  هابانکمزایای تبدیل کردن تسهیالت اعتباری 
به تشریح جایگاه  «هابانکمالی  تأمیناوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در »( در تحقیقی با موضوع 1387سروش )

ختمانی اصنعتی، تولیدی و س هایطرحمالی  تأمیننهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در  ترینمهمبانک به عنوان یکی از 
 روهروبالی م تأمینبا مشکل  هابانکدر اقتصاد کشور سبب شده  هامشکلو  مسائلدارد. در حال حاضر، بروز یک سری از 

استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه رهنی  هابانکمالی  تأمینی هاروش ترینمتداولمده است یکی از شوند. در این پژوهش آ
، 1384اسالمی سابقه فراوانی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  هایبانکار در است اما استفاده از این ابز

ر از راه طراحی و انتشا توانندمی هابانکبستر قانونی الزم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدید آمده است. اکنون 
قدام کنند. در این پژوهش، ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه مالی از بازار سرمایه ا تأمینابزارهای مالی جدید، به 

 )به ویژه در بخش مسکن( ارائه شده مالی بانک تأمینزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت ی، ابزاری جایگتسهیالت رهن
 .است

راهکارهای  آن، رگیریکابهبررسی فرآیند انتشار اوراق رهنی و چگونگی »در پژوهش با عنوان  (1389فرجی و رفیعی )
در  مالی تأمینی هاروش، انواع هابانکمالی  تأمینضمن بیان اهمیت موضوع  «هابانکنقدینگی  تأمیننوین به منظور 

 أمینتبه عنوان یکی از راهکارهای اصلی  هاداراییسیستم بانکی شرح داده شده و سپس روش تبدیل به اوراق بهادار کردن 
کداری اسالمی استفاده از ابزار در بان هاداراییراق بهادارکردن ی تبدیل به اوهاروش ترینرایجه مالی معرفی شد. از جمل

صکوک است. در ادامه این تحقیق آمده است، ضمن بیان تجربیات کشورهای اسالمی در استفاده از ابزار صکوک، با معرفی 
اوراق رهنی پرداخته شده است. از آنجایی که موضوع  انواع صکوک به بررسی اجاره و صکوک مرابحه، در راستای شناسایی

اصلی این تحقیق، بررسی ابزار اوراق رهنی بوده، فرآیند طراحی اوراق رهنی و ارکان فعال در آن، به تفصیل مطرح شده و 
در . شده است سپس مدل عملیاتی به منظور تبدیل تسهیالت فروش اقساطی در قالب عقد مرابحه به اوراق رهنی معرفی

بیان شده و در نهایت با معرفی چند کشور  هابانکاوراق رهنی در  استفاده از ابزار هایمحدودیتواید و ادامه این پژوهش، ف
 اروپایی، آثار استفاده از اوراق بهادار رهنی بر روی متغیرهای اقتصادی برآورد شده است.

قرار دادند.  بررسی مورد را غیرجاری مطالبات شدر کنندهیینتع عوامل ،خود پژوهش( در 1395ختایی و همکاران )
آن  با اخیر ایهسال در کشور اقتصاد که است هاییچالش بزرگترین از یکی ایران بانکی نظام در وام کیفیت پورتفوی وخامت

 هایداده شامل که مورد استفاده پانل هایداده بودن نامتوازن به توجه با مطالعه این در منظور، همین به .است بوده روبرو
 پژوهش، وابسته بوده و نیز پایدار بودن متغیر 1392-1381 دوره در کالن متغیرهای و کشور هایبانک کلیه به مربوط فصلی
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 در لفمخت عوامل تأثیر برای شناسایی تصحیح شده، مجازی متغیر با مربعات حداقل و پویا نامتوازن پانل هایداده روش از
ست. ا شده استفاده تسهیالت کل غیرجاری به مطالبات نسبت بر بانک سطح در متغیرهای نیز و کالن اقتصاد سطح

 قیقیح سود نرخ اقتصادی، رشد نرخ دوره گذشته، در تسهیالت کل به غیرجاری مطالبات نسبت پژوهش، این متغیرهای
 دازهان و تسهیالت رشد نرخ بانک، دارایی به وام خصوصی، نسبت هایبانک بازار سهم قبل، دوره در ارز نرخ و تسهیالت

 نرخ ،خصوصی هایبانک بازار سهم گذشته، دوره اعتباری کیفیت پورتفوی دهدمی نشان پژوهش است. نتایج بوده بانک
 معنی این هب) اندداشته دارمعنی و مثبت تأثیر غیرجاری مطالبات نسبت بر به دارایی، وام نسبت و قبل دوره اقتصادی رشد

 اندازه و یالتتسه رشد نرخ تسهیالت، حقیقی سود نرخ کهدرحالی ،(اندشده بانک وام کیفیت پورتفوی شدن بدتر باعث که
و  مثبت اثر انکب اندازه دوم توان آنکه ضمن ،اندشده بانک اعتباری پورتفوی کیفیت بهبود باعث و منفی داشته تأثیر بانک
 .است بوده تأثیربی ارز نرخ لگاریتم و داشته دارمعنی

عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری  تأثیردر تحقیقی با عنوان ( 1398محقق نیا و همکاران )
 منابع تخصیص نقدینگی، به دسترسی اقتصاد، هر در مالی نظام کارکردهای ترینمهمکه  دهندمیدر ایران توضیح  هابانک

 بر عالوه .دارد به سزایی تأثیر اقتصاد در بحران یا ثبات بر هانقش این ایفای در آنها عملکرد و باشدمی ریسک و مدیریت
 واملع بررسی بنابراین است، تسهیالت و اعطای وجوه آوریجمع هابانک عمده فعالیت اینکه به توجه با مذکور، یهانقش
 ریاعتبا ریسک بر مذکور عوامل اثر بررسی دارد. برای خاصی معوق اهمیت مطالبات کاهش جهت اعتباری ریسک بر مؤثر

تحقیق  نتایج .باشدمی بانک 13 شامل پژوهش آماری جامعه .است شده استفاده( ثابت اثرات) جدولی هایدادهمدل  از
 از و نفیم اثر اعتبارات تأمینتوسعه  و مثبت اثر سرمایه و اندازه بانکی، درون متغیرهای میان از که است آن از مذکور حاکی

 رشد نرخ و انکیب بخش توسعه متغیر و مثبت اثر ارز رشد نرخ و نقدینگی رشد نرخ تمرکز، متغیر بانکی برون متغیرهای میان
 .گذاردمی اعتباری ریسک بر منفی اثر اقتصادی

بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون  مؤثر( با بررسی عوامل 1397رستم زاده و همکاران )
 یتوانای ،یرارادیغ یا و عمدی تسهیالت، کنندگاندریافت که است این از یناش اعتباری استرس تشریح کردند که ریسک

 قرار یحرانب وضعیت در یجهان با میانگین مقایسه در ایران در ریسک این که ندارند بانک را به خود یبده اقساط بازپرداخت
 نعتص اعتباری ریسک بر اقتصادی کالن متغیرهای تأثیرگذاریمیزان  یبررس پژوهش این از هدف دلیل، همین به .دارد

 تحت 1396 سال در اعتباری ریسک وضعیت بینیپیش و سازیشبیه و 1395 تا 1385 هایسال یط ایران بانکداری
 و یزمان پژوهش، سری این در شده استفاده هایداده .باشدمی استرس آزمون از گیریبهره با مختلف سناریوهای استرس

 با یخود توضیح مدل از استفاده با ابتدا پژوهش، هدف به رسیدن و استرس آزمون سازیپیاده منظور به .است یفصل
 گذاریتأثیر میزان و یاسایاعتباری، شنریسک  بر تأثیرگذار اقتصادی کالن متغیرهای (ARDLگسترده ) یتوزیع هایوقفه

 رد مسکن شاخص و بیکاری نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ اساس، متغیرهای این است. بر شده مشخص متغیر این بر یک هر
 هایخشب به یاعطای تسهیالت حجم و یبانک تسهیالت سود نرخ ،یداخل ناخالص متغیرهای تولید و مثبت تأثیر مجموع

 سازیشبیه استرس، آزمون از گیریبهره ادامه این تحقیق، با در .دارند اعتباری ریسک بر یمنف اثر ،غیردولتیو  یدولت
با  سناریو سه قالب در امر این که شده انجام 1396 سال فصل 4 در اعتباری مقادیر ریسک بینیپیش و یبحران هایوضعیت

 بر یمتفاوت هایشوک، هرکدام در که است گرفته صورت استرس ابر و شدید استرس خفیف، استرس عناوین سناریوهای
 دهندمی نشان هاسناریوسازی و استرس آزمون از آمده دست نتایج به .شودمی اعمال اعتباری ریسک بر تأثیرگذار متغیرهای

اعتباری  ریسک کاهش به منجر 1396 سال اول فصل در ابتدا سناریو سه هر در یبانک سود تسهیالت دستوری کاهش که
 ی،اعتبار ریسک مقادیر گذشته انباشت همچنین و اقتصادی رشد کاهش تورم، نرخ افزایش ارز، نرخ افزایش اما شودمی

بعد  هایورهدشدیدتر، منجر به افزایش افسارگسیخته ریسک اعتباری در  هایشوک با یسناریوهای در و سریع افزایش باعث
 .شودمی
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 نمونه و متغیرها، شناسیروش 4

 نمونه 4.1
ه بانکی شبک هایداده از منوطشود. به همین کشور بررسی می هایبانکبهادارسازی بر ریسک اعتباری  تأثیردر این مطالعه 

گیری ریسک اعتباری بر اساس ادبیات مربوطه دو روش استفاده شده است. برای اندازه 1399-1375کشور در دوره زمانی 
 شور برای محاسبه ریسک اعتباری بههای شبکه بانکی کبا توجه به اینکه دادههای مالی و اصول بال وجود دارد، اما نسبت

های مالی برای محاسبه ریسک اعتباری استفاده شده روش اصول بال در دسترس نبوده است، در این مقاله از روش نسبت
 است.

 متغیرها 4.2
 متغیر وابسته 4.2.1

های اساس ادبیات نظری و تجربی موجود و با توجه به دسترسی به داده ریسک اعتباری متغیر وابسته این مقاله است. بر
های اعتباری برای محاسبه ریسک اعتباری استفاده شده است. به همین منظور از روش نسبت مورد نیاز شبکه بانکی،

 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته شده است.
 های توضیحیمتغیر 4.2.2

در ادوار تجاری مختلف و اندازه  هابانکدر این مطالعه متغیر توضیحی، متغیر بهادارسازی است. با توجه به اهمیت رفتار 
که ابتدا ادوار تجاری استخراج طوریسازی مد نظر قرار گیرد. به، سعی شده است، این رفتارها نیز در مدلهابانکمختلف 

که در دوره رونق عدد یک و در دوره رکود عدد صفر طوریمتغیر مجازی برای آن تعریف شده است، به شده است، سپس یک
عنوان متغیر توضیحی وارد مدل بهادرسازی بهاین متغیر مجازی در متغیر اوراق ضربحاصلکند. در نهایت نیز اتخاذ می

ر از بزرگت هابانککه اگر اندازه طورییف شده است، بهنیز یک متغیر مجازی تعر هابانکبرای اندازه  ینهمچنشده است. 
ی در این متغیر مجاز ضربحاصلکند. سپس عدد صفر اتخاذ می صورت ینامتوسط شبکه بانکی باشد، عدد یک و در غیر 

 عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است.متغیر بهادارسازی به
 متغیرهای کنترلی 4.2.۳

 (.1جدول اند )وابسته و توضیحی، بر اساس ادبیات تجربی، متغیرهای کنترلی تعریف شدهعالوه بر متغیرهای 

 1جدول 
 کنترلی متغیرهای

 معیارها سرفصل

 های عملکردیشاخص

Zscore 
 سن بانک

 نسبت هزینه به درآمد() ییکاراعدم 
 تفاوت نرخ بهره تسهیالت و نرخ بهره سپرده

 نسبت تسهیالت خصوصی به تولید ناخالص داخلی گری مالیاندازه واسطه

 تسهیالت یبترک
 نسبت تسهیالت به بخش صنعت و معدن به کل تسهیالت

 نسبت تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی به کل تسهیالت
 به کل تسهیالت و مسکننسبت تسهیالت به بخش ساختمان 

 متغیرهای کالن اقتصادی

 تورم
 رشد تولید ناخالص داخلی

 قیمت سهام
 نرخ ارز

 های تحقیق از ادبیات تجربی: یافتهمنبع
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 آماری هایآزمون 4.2.4
 .گیرندمیمورد ارزیابی قرار  آماری جهت بررسی مانایی و همچنین فروض کالسیک هایآزموندر این بخش 

 همجمعی آزمون ریشه واحد و 
های پانلی های ریشه واحد و همجمعی دادههای پانلی مواجه هستیم، از آزمونمقاله با دادهبا توجه به اینکه در این 

. آزمون ریشه 2و انفرادی 1کنیم. در روش پانل دو نوع آزمون ریشه واحد وجود دارد: آزمون ریشه واحد مشترکاستفاده می
از  6و ای دی اف فیشر 5، فیشر4ایم، پسران و شینهای زمون ریشه واحد مشترک و آزموناز جمله آ 3واحد لوین، لین و چو

نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخلی در سطح  جزبههای ریشه واحد انفرادی هستند. همه متغیرها جمله آزمون
 درصد در سطح و عرض از مبدأ مانا هستند. 5داری معنی

 2جدول 
 آزمون ریشه واحد

 Levin, Lin, Chu Im, Pesaran, Shin Fisher-PP Fisher- ADF متغیرها

zscore -10.0526 
(0.0000) 

-5.39343 
(0.0000) 

111.829 
(0.0000) 

138.532 
(0.0000) 

 4.78591- سن بانک
(0.0000) 

-1.64076 
(0.0504) 

35.5850 
(0.0336) 

48.1026 
(0.0011) 

 15.3144- نسبت هزینه به درآمد() ییکاراعدم 
(0.0000) 

-3.64872 
(0.0001) 

92.7907 
(0.0042) 

115.033 
(0.0000) 

 12.6228- ایحاشیه بهره
(0.0000) 

-4.73442 
(0.0000) 

128.328 
(0.0000) 

56.5512 
(0.6025) 

 4.64524- نسبت تسهیالت خصوصی به تولید ناخالص داخلی
(0.0000) 

-3.57702 
(0.0002) 

126.345 
(0.0000) 

170.660 
(0.0000) 

 11.7620- تورم
(0.0000) 

-4.75170 
(0.0000) 

128.683 
(0.0000) 

66.2718 
(0.2696) 

 15.3439- رشد تولید ناخالص داخلی
(0.0000) 

-5.47391 
(0.0000) 

143.043 
(0.0000) 

99.9623 
(0.0009) 

 21.9744- قیمت سهام
(0.0000) 

-9,82833 
(0.0000) 

222.349 
(0.0000) 

239.035 
(0.0000) 

 نسبت تسهیالت به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیالت
-600.476 
(0.0000) 

-152.719 
(0.0000) 

182.768 
(0.0000) 

185.780 
(0.0000) 

 21.5104- نسبت تسهیالت صنعت و معدن به کل تسهیالت
(0.0000) 

-1.41498 
(0.0660) 

61.2063 
(0.660) 

62.7665 
(0.0506) 

 خدمات و بازرگانی به کل تسهیالتنسبت تسهیالت 
-8052.56 
(0.0000) 

-1209.76 
(0.0000) 

73.1222 
(0.0182) 

67.8499 
(0.0472) 

Note: 
Null: Unit root 
Levin, Lin & Chu Test: Assumes Common Unit root Process 
Im, Pesran and Shin: Assumes individual unit root process 

                                                                                                                                                                         
1 Common unit root test 
2 Individual unit root test 
3 Levin, Lin, and Chu 
4 Lm, Pesaran, and Shin 
5 Fisher 
6 ADF-Fisher 
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ADF-Fisher chi-square: Assumes individual unit root process 
PP- Fisher Chi-square: Assumes individual unit root process 
Probbilities of Fisher tests are computed using and asymptotic chi- Square distribution. Automatic Lag Length 
selection based on SIC 

 ی تحقیقهامنبع: یافته

برای آزمون همجمعی و وجود رابطه  4(1932و فیشر ) 3(1988جانستون )، 2(1999کاو )، 1(1999) یپدرونهای برای متغیرهای نامانا، ما از آزمون
درصد رابطه بلندمدت بین نسبت تسهیالت به  5داری دهد، در سطح معنینشان می 5و  4، 3که نتایج جداول  طورهمانشود.بلندمدت استفاده می

 تولید ناخالص داخلی و ریسک اعتباری وجود دارد.

 3جدول 
 آزمون پدرونی

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic 0.257017 0.3986 0.304821 0.3803 
Panel rho-Statistic -0.220 660 0.4127 0.092002 0.5367 
Panel PP-Statistic -4.575596 0.0000 -4.259854 0.0000 
Panel ADF-Statistic -4.467341 0.0000 -5.023576 0.0000 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic 2.532495 0.9943   
Group PP-Statistic -5.881064 0.0000   
Group ADF-Statistic -7.781221 0.0000   

 های تحقیقمنبع: یافته

درصد رابطه بلندمدت  5داری بیانگر این است که در سطح معنی ودهد ( را نشان می1999) کاونتایج آزمون  4جدول 
 و اعداد داخل پرانتز بیانگر احتمال است. tمتغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. اعداد بیانگر آماره  بین

 4 جدول
 آزمون کاو

 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                                                                         
1 Pedroni (1999) 
2 Kao (1999) 
3 Johansen (1988) 
4 Fisher (1932) 

   t-Statistic Prob. 
ADF   -2.658602 0.0039 

     
     Residual variance 23.81363  

HAC variance  21.03431  
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دهد که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مستقل و نیز نتایج آزمون فیشر جانستون را نشان می 5جدول 
 است. وابسته

 5 جدول
 جانستون قیشرآزمون 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized Fisher Stat.*  Fisher Stat.*  
No. of CE(s) (from trace test) Prob. (from max-eigen test) Prob. 
     
     None 239.6 0.0000 220.3 0.0000 
At most 1 104.1 0.0000 104.1 0.0000 
     
     * Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution. 

 های تحقیقمنبع: یافته

 معرفی مدل مورد نظر مقاله و روش برآورد 5
ر این مقاله شوند، دگیری مانا میتفاضل باریکبا توجه به اینکه برخی از متغیرهای مستقل در سطح مانا هستند و برخی با 

های لیمر و هاسمن مدل مناسب پانلی انتخاب و سپس آزمون کارگیریبهشود. ابتدا با استفاده می Panel-ARDL از روش
 شود.برآورد می 1توزیعی هایوقفهبا مدل خودهمبستگی با 

دوم متغیر  در مدلتوضیحی بهادار سازی است.  در این مقاله سه مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول متغیر
متغیر بهادارسازی و اندازه بانک است. در مدل سوم، متغیر توضیحی متغیر بهادارسازی و ادوار  ضربحاصل توضیحی،

 تجاری است.
ر شود، بر اساس آماره لیمکه مشاهده می طورهماننشان داده شده است.  6نتایج حاصل از لیمر و هاسمن در جدول 

 شود.شود و همچنین بر اساس آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت انتخاب میروش پانل انتخاب می

 6 جدول
 آزمون لیمر و هاسمن

 Model(1) Model(2) Model(3) 
Cross-section F 4.049933 

(0.0000) 
7.487122 
(0.0000) 

7.506700 
(0.0000) 

Cross-section Chi-square 109.308311 
(0.0000) 

179.357623 
(0.0000) 

179.689527 
(0.0000) 

Cross-section random 10.658323 
(0.0126) 

26.504131 
(0.0223) 

25.519228 
(0.0298) 

 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                                                                         
1 (Autoregressive Distributed Lag) ARDL 
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شامل متغیر وابسته رگرسیون حداقل مربعات استاندارد است که  ARDLشود. توضیح داده میARDLدر ادامه روش 
اخیر برای بررسی  هایسالدر  ARDLهای مدل (.1(2008)گرین ) عنوان رگرسور هستندو متغیرهای توضیحی با وقفه به

با  عمدتاًها ARDL(. 2(1999)پسران و شین ) اندمدت و همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده قرار گرفتهروابط طوالنی
,ARDL(pعالمت  q1, … , qk)  کهp های متغیر وابسته،تعداد وقفه q1، های اولین متغیر توضیحی و تعداد وقفهqk 

 شود.به صورت زیر نوشته می ADRLمتغیر توضیحی است. یک مدل  k-thهای تعداد وقفه

(2) 𝑦𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛾𝑖𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑋𝑗,𝑡−�́�

𝑞𝑗
𝑖=0

𝑘
𝑗=1 𝛽𝑗,𝑖 + 𝜖𝑡 

𝑞𝑗)ست در مدل وقفه نداشته باشند ممکن ا 𝑋𝑗برخی از متغیرهای توضیحی  = . این متغیرها رگرسورهای ایستا یا (0
ح یتصر شوند. برایکه حداقل یک وقفه دارند رگرسورهای پویا نامیده می یحیتوضشوند. متغیرهای ثابت در نظر گرفته می

,𝑞1و  𝑝ضروری است مشخص شود هر متغیر چند وقفه خواهد داشت )تصریح  ARDLیک مدل  … , 𝑞𝑘 کارگیریبه(. ابا 
توان برای می  𝑅2همچنین از معیار های قابل استخراج است.معیارهای آکائیک، شوآرتز بیزین و هنان کویین، تعداد وقفه

 (.3جلد دوم 9)رهنمود ایویوز  انتخاب مدل مناسب استفاده کرد
 های مورد نظر این مقاله عبارت هستند از: ساختار کلی مدل

 𝑛𝑝𝑙𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛾𝑖𝑛𝑝𝑙𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +∑ ∑ (𝑋𝑗,𝑡−�́�

𝑞𝑗
𝑖=0

𝑘
𝑗=1 𝛽𝑗,𝑖 + 𝑌𝑗,𝑡−𝑖𝛼𝑗,𝑖) + 𝜖𝑡 

 کنترلی است. 𝑌𝑗,𝑡−𝑖مشتمل بر متغیرهای توضیحی و  𝑋𝑗,𝑡−�́�که 
 یریکارگکند، بنابراین با بهبرآورد میرابطه پویای بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی را  ARDLاز آنجا که مدل 

ی بلندمدت بین متغیرهای توضیح رابطه ا بررسی نمود و نشان داد که آیاتوان رابطه بلندمدت بین رگرسورها راین مدل می
 و وابسته وجود دارد یا خیر. 

( مستلزم این هستند که 1995، 1991(، جانسون )1987گرنچر )مانند انگل  4های سنتی برآورد رابطه همجمعیروش
هستند باید وجود داشته  I(1)و کدامیک  I(0)اطالعات کافی در مورد اینکه کدامیک از متغیرها  شند وبا I(1)رها همه یمتغ

اند که بر اساس آن روش بیان کرده ARDLروش جدیدی را بر پایه مدل  5(1999باشد. برای حل این مشکل پسران و شین )
رد. عالوه بر آن، بر اساس روش پسران و شین متغیرها جمعمی متفاوت وجود داکارگیری متغیرها با درجه همامکان به

 های متفاوتی داشته باشند.توانند وقفهمی
رابطه  ARDLرا برای آزمون اینکه در مدل  7آزمون باند 6(2001) یتاسمپسران، شین و  ،جمعیرابطه هم کارگیریبهبا 

 اند.بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی و کنترلی در بلندمدت وجود دارد، پیشنهاد کرده

 های فروض کالسیکآزمون ۶
 ی هستند که در اینهایآزموننرمال بودن جمالت پسماند، همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس به همراه آزمون ثبات، 

 .دگیرنمیبخش مورد بررسی قرار 

                                                                                                                                                                         
1 Green (2008) 
2 Pesaran and Shin, 1999 
3 EViews 9 User’s Guide II 
4 Co-integrating Relationships 
5 Pesaran and Shin (1999) 
6 Pesaran, Shin and Smith (2001) 
7 Bounds Testing 
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 آزمون نرمال بودن جمالت پسماند ۶.1
است. فرضیه صفر در این آزمون  χ2 توزیع دارای جاکوبرا آماره. شوداستفاده می 1برای آزمون توزیع نرمال از آماره جاکوبرا

نشان داده شده است.  7مدل در جدول سه این است که پسماندها توزیع نرمال دارند. نتایج حاصل از آزمون این آماره برای 
 ها دارای توزیع نرمال است.توان رد کرد و پسماندهای مدلبا توجه به نتایج، فرضیه صفر را نمی

 7 جدول
 آزمون نرمال بودن

Jaque-Bera 
(Probability) هامدل 

79.56963 
 (1مدل ) (0.000000)

265.2253 
 (2مدل ) (0.00000)

237.3058 
(0.00000) 

 (3مدل )

 های تحقیقیافته :نبعم

 آزمون همبستگی سریالی ۶.2
شود. فرضیه صفر در این آزمون این است که همبستگی سریالی استفاده می LM برای آزمون همبستگی سریالی از آزمون

 .ها همبستگی سریالی ندارندلتوان رد کرد و مدبیانگر این است که فرضیه صفر را نمی 8وجود ندارد. نتایج بررسی در جدول 

 8جدول 
 آزمون همبستگی سریالی

Obs*R-squared 
(Prob) 

F-statistic 
(Prob) هاآزمون و مدل 

1.563038 
(0.4577) 

0.622017 
 (1مدل ) (0.5399)

2.044815 
(0.3597) 

0.945806 
(0.3901) 

 (2مدل )

0.952497 
(0.6211) 

0.438318 
(0.6457) 

 (3مدل )

 های تحقیقیافته :منبع

                                                                                                                                                                         
1 Jarque-Bera 
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 آزمون ناهمسانی واریانس ۶.۳
( استفاده 4(1978، گادفری )3(1979پاگان )-)براچ 2گادفری-پاگان -، از آزمون براچ1برای آزمون واریانس ناهمسانی

ها، شود. فرضیه صفر در این آزمون این است که واریانس ناهمسانی وجود ندارد. رد فرضیه صفر بیانگر این است که مدلمی
 ها واریانس همسان هستند.شود، فرضیه صفر رد شده و مدلمشاهده می 9که در جدول  طورهمانواریانس همسان هستند. 

 9جدول 
 زمون ناهمسانی واریانسآ

Scaled explained SS 
(Prob) 

Obs*R-squared 
(Prob) 

F-statistic 
(Prob) هاآزمون و مدل 

31.53154 
(0.4115) 

14.72726 
(0.5447) 

0.891508 
 (1مدل ) (0.5812)

86.23121 
(0.4536) 

27.07693 
(0.2081) 

1.911530 
 (2مدل ) (0.2390)

101.3622 
(0.9665) 

33.36500 
(0.4325) 

2.436988 
(0.2008) 

 (3مدل )

 های تحقیقیافته :منبع

 آزمون ثبات 4.۶
( استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم ثبات 1969) یرمزبرای آزمون ثبات پارامترهای مدل، از آزمون 

 (.10دول جاست )توان پذیرفت و مدل با ثبات همراه است. نتایج بررسی این آزمون بیانگر این است که فرضیه صفر را نمی

 10جدول 
 آزمون رمزی

F-statistic 
(Prob) 

T-statistic 
(Prob)  هامدلآزمون و 

0.018824 
(0.8913) 

0.137201 
 (1مدل ) (0.8913)

0.477392 
(0.4904) 

0.690936 
(0.4904) 

 (2مدل )

0.059773 
(0.8071) 

0.244486 
(0.8071) 

 (3مدل )

 های تحقیقیافته :نبعم

                                                                                                                                                                         
1.Heteroskedasticity Tests 
2.Breusch-Pagan-Godfrey 
3.Breusch-Pagan, 1979 
4.Godfrey, 1978 
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 نتایج برآوردها وتحلیلتجزیه ۷

 مدل پویا ۷.1
شود. اوالً ما مدل پویای برای برآورد مدل استفاده می ARDLاز آنجا که همه متغیرها مانا نیستند، بنابراین از مدل 

که  طورهمان ،نشان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از مدل پویا 11کنیم. نتایج در جدول مدت را برآورد میکوتاه
باال هستند، که به معنای قدرت توضیح باالی متغیرهای مستقل است.  2Rهای برآورد شده دارای مدل ،شودمشاهده می

 کند.های برآورد شده نیز فروض کالسیک را در مورد جمله خطا رعایت میمدل
شود میبهادارسازی، رابطه مثبت با ریسک اعتباری دارد. زیرا که بهادار سازی باعث شود، که مشاهده می طورهمان

دهد. همچنین کشور تسهیالت با ریسک باال عرضه کنند که این موضوع ریسک اعتباری آنها را افزایش می هایبانک
ا با اندازه بزرگ کشور نیز تسهیالت ب هایبانکبهادارسازی برحسب اندازه نیز رابطه مثبت با ریسک اعتباری دارد زیرا که 

 که بیشترین مطالبات غیرجاری متعلق بهطورییابد. بهی آنها نیز افزایش میکنند و ریسک اعتبارریسک باال عرضه می
اثر اندازه بانک بر ریسک اعتباری در مطالعات مختلف متفاوت است. در مواردی که مدیریت بزرگ کشور است.  هایبانک

نکول را کاهش دهند اما در  نرخ توانندمیتسهیالت بانک را داشته باشند  بانک توانایی و ظرفیت ایجاد تنوع در سبد
که با افزایش دارایی، مدیریت سبد تسهیالت آنها با ضعف همراه باشد، افزایش دارایی، ریسک اعتباری را افزایش  هاییبانک

هایی که در شناسایی مشتریان، عدم ایجاد تنوع در سبد تسهیالت وجود دهد. در شبکه بانکی ایران با توجه به ضعفمی
اما بهادارسازی در دوران رونق اقتصادی ریسک اعتباری را شود. دارایی، منجر به افزایش ریسک اعتباری می دارد، افزایش

 یابد.دهد زیرا که در این دوران توان بازپرداخت تسهیالت مشتریان افزایش میکاهش می
که هر چه ریسک اعتباری طوریهای قبل نیز رابطه مثبت با ریسک اعتباری دوره جاری دارد. بهریسک اعتباری در دوره

 یابد.های گذشته بیشتر باشد، ریسک اعتباری دوره جاری نیز افزایش میدر دوره
، مسکن واعتباری بیانگر این است که هر جه نسبت تسهیالت به بخش ساختمان ی اثر ترکیب سبد دارایی بر ریسک بررس
عت یابد اما افزایش نسبت تسهیالت به بخش صنباری کاهش میبه کل تسهیالت افزایش یابد ریسک اعت و خدماتبازرگانی 

دهد. با توجه به سودآوری دو بخش مذکور و رکود حاکم بر بخش صنعت و به کل تسهیالت ریسک اعتباری را افزایش می
 این نتیجه با واقعیت اقتصاد ایران سازگار است. ،معدن

افزایش یابد و در مقابل  هابانکگذاری و ارزی های سرمایهشود فعالیترونق سایر بازارها نظیر بازار بورس و ارز باعث می
 تواند به کاهش ریسک اعتباری منجر شود.تواند اثر کاهشی بر عرضه تسهیالت داشته باشد. این موضوع میمی

 11جدول 
 مدل پویا

 *(**3مدل )
ARDL(2,0) 

 (**2مدل )
ARDL(2,0) 

 (*1مدل )
ARDL(2,1)  

Coefficient 
(Prob) 

Coefficient 
(Prob) 

Coefficient 
(Prob) 

 متغیرها

0.793928 
(0.0000) 

0.789717 
(0.0000) 

0.0785043 
(0.0000) 

 (-1) ییاعطانسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت 

0.161581 
(0.0154) 

0.163082 
(0.0161) 

0.155722 
(0.0544) 

 (-2) ییاعطانسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت 

0.373845- 
(0.0575) 

0.508566- 
(0.0501) 

1.626767- 
(0.0297) 

zscor 

...... ...... 2.956728- 
(0.0691) 

Zscor(-1) 
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...... ...... 
1.058305 

 بهادار سازی اوراق (0.0425)

...... 
0.000403- 

 اندازه -بهادارسازی اوراق ...... (0.0066)

0.059485- 
 ادوار -بهادار سازی اوراق ...... ...... (0.0371)

0.016206 
(0.2977) 

0.017477 
(0.0665) 

0.004874 
(0.0460) 

 سن بانک

0.101978 
(0.0010) 

0.103732 
(0.0009) 

0.153014 
(0.0040) 

 عدم کارایی

0.060388-(0.0506) 0.053136- 
(0.0034) 

0.069937- 
(0.0232) 

 ایحاشیه بهره

2.380013 
(0.0011) 

2.190013 
(0.0418) 

1.370012 
(0.0336) 

 نسبت تسهیالت بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0.222221 
(0.0852) 

0.051402 
(0.0199) 

0.073800 
(0.0179) 

 تورم

0.323105- 
(0.0269) 

0.001058- 
(0.0067) 

0.129586- 
(0.0071) 

 ناخالص داخلیرشد تولید 

0.000114- 
(0.0266) 

1.980005- 
(0.0081) 

3.908705- 
 قیمت سهام (0.0085)

0.000416- 
(0.0036) 

0.000101- 
(0.0103) 

0.000142- 
 نرخ ارز (0.0380)

0.063397- 
(0.0046) 

0.062989- 
(0.0055) 

0.061097- 
 نسبت تسهیالت بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیالت (0.0152)

0.021188 
(0.0194) 

0.025213 
(0.0402) 

0.014936 
(0.0383) 

 نسبت تسهیالت بخش صنعت و معدن

4.430005- 
(0.0077) 

0.000967- 
(0.0506) 

0.015910- 
(0.0576) 

 نسبت تسهیالت بخش خدمات و بازرگانی به کل تسهیالت

0.368206- 
(0.0350) 

0.786587- 
(0.0346) 

6.017513- 
(0.0081) 

C 

0.626601 0.618344 0.611718 R-squared 
0.598455 0.589576 0.522968 Adjusted R-squared 
0.000000 0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) 

 است. بهادارسازی، توضیحی( متغیر 1مدل )*در 
 است. متغیر مجازی بهادار سازی اندازه، توضیحی( متغیر 2مدل ) **در
 متغیر مجازی بهادارسازی ادوار است. ،( متغیر توضیحی3) در مدل ***

 های تحقیقیافته :نبعم

 تمدل بلندمد ۷.2
قبل از برآورد رابطه بلندمدت نیاز است، وجود رابطه بلندمدت با آزمون باند سنجیده شود. نتایج این آزمون بیانگر وجود 

 رابطه بلندمدت است.
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 12 جدول
 آزمون باند

 متغیر وابسته آماره آزمون ارزش نتیجه
Null hypothesis is rejected 5.457632  آمارهF ( 1مدل) 
Null hypothesis is rejected 18.61708  آمارهF ( 2مدل) 
Null hypothesis is rejected 18.40723  آمارهF ( 3مدل) 

 ارزش بحرانی باند   
I(0) Bound 

(I(1) Bound) 
I(0) Bound 

(I(1) Bound) 
I(0) Bound 

(I(1) Bound) 
 داریمعنی

3.02 
(3.51) 

3.02 
(3.51) 

3.02 
(3.51) 

10% 

3.62 
(4.16) 

3.62 
(4.16) 

3.62 
(4.16) 

5% 

4.18 
(4.79) 

4.18 
(4.79) 

4.18 
(4.79) 2.5% 

4.94 
(5.58) 

4.94 
(5.58) 

4.94 
(5.58) 1% 

 های تحقیقیافته :نبعم

که مشاهده  طورهمان .دار بوده و عالئم مورد انتظار را دارنددهد که تمام ضرایب متغیرها معنینشان می 13جدول نتایج 
سبد دارایی خود را با تسهیالت  هابانکدهد. در بلندمدت بهادارسازی، ریسک اعتباری را افزایش می ،در بلندمدت ،شودمی

اندازه  ببرحسشود. بهادارسازی ریسک اعتباری می یشافزازی منجر به دهند به این ترتیب بهادارساریسک باال تغییر می
با اندازه بیشتر در صورت بهادارسازی بیشتر در معرض ریسک  هایبانککه طورینیز رابطه مثبت با ریسک اعتباری دارد به

ر گیرندگان ددهد. زیرا که وام تواند ریسک اعتباری را کاهشگیرند. اما بهادارسازی در رونق اقتصادی میاعتباری قرار می
 یابد.ریسک اعتباری کاهش می دارند و دوران رونق اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیالت را

 13جدول 
 مدل بلندمدت

  (*1مدل ) (**2مدل ) *(**3مدل )
Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 

Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 

Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 
 متغیرها

...... ..... 
2.855046 

(0.0524) 
 ق بهادار سازیااور

....... 
0.201080 

(0.0520) 
 اندازه -ق بهادارسازیااور 

0.161796- 
(0.0480) 

 ادوار -ق بهادار سازیااور  ......

1.016840- 
(0.0573) 

1.362115- 
(0.0501) 

3.587909- 
(0.0512) 

Zscor 

0.044081 
(0.0297) 

0.046809 
(0.0267) 

0.013149 
(0.0466) 

 سن بانک

 عدم کارایی 0.412794 0.277831 0.277374
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(0.0011) (0.0010) (0.0118) 
0.164252- 

(0.0503) 
0.142317- 

(0.0030) 
0.188672- 

(0.2417) 
 ایحاشیه بهره

0.677380 
(0.0499) 

0.614024 
(0.0399) 

0.345678 
(0.0280) 

 نسبت تسهیالت بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0.604430 
(0.0399) 

0.137671 
(0.0216) 

0.199095 
(0.0180) 

 تورم

0.878830- 
(0.0272) 

0.283300- 
(0.0067) 

0.349590- 
 رشد تولید ناخالص داخلی (0.0569)

0.001131- 
(0.0980) 

0.000053- 
(0.0087) 

0.000105- 
 قیمت سهام (0.0069)

0.172437- 
(0.0052) 

0.000271- 
(0.0084) 

0.000382- 
 نرخ ارز (0.0008)

0.172437- 
(0.0052) 

0.168706- 
(0.0060) 

0.164825- 
(0.0012) 

 نسبت تسهیالت بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیالت

0.057631 
(0.0077) 

0.067529 
(0.0284) 

0.040293 
(0.0456) 

 و معدن نسبت تسهیالت بخش صنعت

0.210120- 
(0.0543) 

0.002590- 
(0.0506) 

0.042920- 
(0.0488) 

 نسبت تسهیالت بخش خدمات و بازرگانی به کل تسهیالت

1.001504- 
(0.0351) 

2.106753- 
(0.0388) 

16.233771- 
(0.0122) 

C 

 است. بهادارسازی، توضیحی( متغیر 1مدل )*در 
 است. بهادار سازی اندازه متغیر مجازی، توضیحی( متغیر 2مدل ) **در
 متغیر مجازی بهادارسازی ادوار است. ،( متغیر توضیحی3) در مدل ***

 های تحقیقیافته :نبعم

 مدل همجمعی ۷.۳
وجود یک رابطه بلندمدت بین مجموعه متغیرهای مدل برآورد شده، زمینه استفاده از مدل تصحیح خطا را فراهم 

، ضریب خطا قابل توجه 14طبق جدول . شودمیمدت به مقادیر تعادلی و بلندمدت مربوط کند که در آن نوسانات کوتاهمی
مطابق با مقادیر تعادل بلندمدت  مدتکوتاهدم تعادل رصد از عد 37 یباًتقرمورد نظر در هر دوره  هایاست و برای مدل

 .شودمیتنظیم 

 14جدول 
 مدل همجمعی

  (*1مدل ) (**2مدل ) *(**3مدل )
Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 

Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 

Coefficient 
(t-Statistic) 

[Prob] 
 متغیرها

0.161581 
(0.0154) 

0.163082 
(0.0161) 

0.155722 
 (-1) ییاعطانسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت  (0.0544)

....... ...... 
1.058305 

 ق بهادار سازیااور (0.0425)

...... 
0.234403 

 اندازه -ق بهادارسازیااور  (0.0520)
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0.059485- 
 ادوار -بهادار سازی اوراق  ...... (0.0371)

0.373845- 
(0.0575) 

0.508566- 
(0.0501) 

1.626767- 
(0.0270) Zscor 

0.016206 
(0.0977) 

0.017477 
(0.0266) 

0.004874 
 سن بانک (0.0460)

0.101978 
(0.0010) 

0.103732 
(0.0009) 

0.153014 
(0.0040) 

 عدم کارایی

0.060388- 
(0.0506) 

0.053136- 
(0.0034) 

0.069937- 
(0.0232) 

 ایبهرهحاشیه 

0.0976845 
(0.0011) 

0.611189 
(0.0418) 

0.0546372 
(0.0336) 

 نسبت تسهیالت بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0.222221 
(0.0852) 

0.051402 
(0.0199) 

0.073800 
(0.0179) 

 تورم

0.323105- 
(0.0693) 

0.105876 
(0.0041) 

0.129586- 
(0.0179) 

 رشد تولید ناخالص داخلی

0.000114- 
(0.0266) 

0.000020- 
(0.0108) 

0.000039- 
(0.0499) 

 قیمت سهام

0.000416- 
(0.0036) 

0.000101- 
(0.0103) 

0.000142- 
 نرخ ارز (0.0380)

0.063397- 
(0.0046) 

0.062989- 
(0.0055) 

0.061097- 
 نسبت تسهیالت بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیالت (0.0752)

0.021188 
(0.0194) 

0.025213 
(0.0402) 

0.014936 
 نسبت تسهیالت بخش صنعت و معدن (0.0383)

0.100044- 
(0.0077.) 

0.000967- 
(0.0506) 

0.015910- 
(0.0586) 

 نسبت تسهیالت بخش خدمات و بازرگانی به کل تسهیالت

0.367653- 
(0.0000) 

0.373365- 
(0.0000) 

0.370679- 
(3.845638-) 

CointEq(-1) 

 است. بهادارسازی، توضیحی( متغیر 1مدل )*در 
 است. متغیر مجازی بهادار سازی اندازه، توضیحی( متغیر 2**د رمدل )

 متغیر مجازی بهادارسازی ادوار است. ،( متغیر توضیحی3درمدل ) ***
 های تحقیقیافته :نبعم

 گیرینتیجه ۸
نجش ریسک اعتباری اعطاء هریک از تسهیالت اعطاء از نظر س هابانکریسک اعتباری برای  گیریاندازهبا توجه به اهمیت 

 هاانکبشده و نیز سنجش کل سبد تسهیالت در ترازنامه، استفاده از ابزارهای جدید جهت کنترل ریسک اعتباری توسط 
نقد  هرا به وج هاداراییمورد استقبال قرار گرفته است. یکی از این ابزارها، بهادارسازی است که تحت یک سازوکار مشخص، 

تبدیل کرده و منافع حاصل از اعطاء تسهیالت مجدد و سایر مطالبات تعهد شده را به اوراق بهادار قابل معامله در بازار تبدیل 
مرکز و از بین رفته و ت هابانک. در این راستا، غیرسیستماتیک بودن ریسک اعتباری به واسطه وجود حد اعتباری در کندمی

 .رودمیبه یک شخص یا گروه خاص از بین انحصار در اعطاء تسهیالت 
 ریگیجهت، هابانک گذارییاستسکه در پی  کندمیهمچنین، استفاده از بهادارسازی زمانی ضرورت بیشتری پیدا 

قوت گرفته و در نتیجه به دلیل تغییر ناگهانی در وضعیت کلی  اعطاء تسهیالت و هدایت آن به یک منطقه یا صنعت خاص
 رسدمیخواهند بود. در این وضعیت، به نظر  هابانکقه یا صنعت خاص، شاهد افزایش ریسک اعتباری در اقتصادی آن منط
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مرکز جز شناسایی نقاط ت یاچارهریسک اعتباری حاصل از افزایش نکول تسهیالت به عنوان یک عامل تهدید باالتر رفته و 
 هایتقابلی تواندمیو انحصار و نیز متنوع سازی پورتفوی تسهیالت اعطائی وجود نخواهد داشت. بهادارسازی تسهیالت 

بانک، تحرک بیشتری در  هایداراییآورده و ضمن افزایش قدرت نقدشوندگی  به وجودجدیدی برای رفع تمرکز و انحصار 
 یاز برای اعطاء تسهیالت بیشتر را فراهم سازد.مالی منابع مورد ن تأمین

با این وجود، اعطاء تسهیالت بیشتر ممکن است در بلندمدت باعث افت کیفیت پورتفوی تسهیالت اعطائی شده و 
 هاانکبرخ دهد هرچند که برخی  هابانکرا رقم بزند و این اتفاق ممکن است برخالف انتظار  هابانکافزایش ریسک اعتباری 

ا حدودی ت توانندمیبا خارج کردن متقاضیان پرریسک از سبد تسهیالت اعطائی خود در بلندمدت  طریق اعتبارسنجی واز 
یسک واضح است که پذیرش ر کامالًنکول اعتباری و گسترش و رشد ریسک اعتباری خود پیشگیری نمایند و  باال رفتناز 

که انگیزه آنها  دآیمیپیش  ندرتبهو به همین سبب  هاستبانکتر در اعتباری بیشتر به مفهوم اشتها و انگیزه کسب سود باال
ت ی سبد تسهیالبهادارسازی از مزایای متنوع ساز در اعطاء تسهیالت در بلندمدت کاهش یابد ضمن آنکه با اعمال فرآیند

 .شوندمینیز برخوردار 
ین دو وجود رابطه مثبت بین ا مؤیدبانکی ایران  در این مطالعه، نتایج بررسی اثر بهادارسازی بر ریسک اعتباری شبکه

در شبکه بانکی ایران به گونه است که بهادارسازی در نهایت منجر به اعطاء تسهیالت  گذارییاستسعامل بوده زیرا ماهیت 
یسک ر میزان و چگونگی نکول مشتریان حقیقی و حقوقی در بلندمدت، گیریاندازهدر پایش و  یرتأخبیشتر شده و به دلیل 

اندازه  سببرح. وجود رابطه مثبت بین افزایش بهادارسازی و ریسک اعتباری را یابدمیبه تدریج افزایش  هابانکاعتباری در 
که بهادارسازی برحسب اندازه نیز رابطه مثبت با  دهندمیپژوهش در این خصوص نشان  هاییافتهبررسی کرد و  توانمینیز 

اری آنها کنند و ریسک اعتبنیز تسهیالت با ریسک باال عرضه میبا اندازه بزرگ در کشور  هایبانکریسک اعتباری دارد زیرا 
ک بر ریسک اثر اندازه بانبزرگ کشور است.  هایبانککه بیشترین مطالبات غیرجاری متعلق به طورییابد. بهافزایش می نیز

اعتباری در مطالعات مختلف متفاوت است. در مواردی که مدیریت بانک توانایی و ظرفیت ایجاد تنوع در سبد تسهیالت 
که با افزایش دارایی، مدیریت سبد تسهیالت آنها  هاییبانکنرخ نکول را کاهش دهند اما در  توانندمیبانک را داشته باشند 

ی که در هایدهد. در شبکه بانکی ایران با توجه به ضعفاشد، افزایش دارایی، ریسک اعتباری را افزایش میبا ضعف همراه ب
شود. شناسایی مشتریان، عدم ایجاد تنوع در سبد تسهیالت وجود دارد، افزایش دارایی، منجر به افزایش ریسک اعتباری می

زیرا در این دوران توان بازپرداخت تسهیالت دهد را کاهش میدی ریسک اعتباری اما بهادارسازی در دوران رونق اقتصا
 یابد.مشتریان افزایش می

که هر چه طوریهای قبل نیز رابطه مثبت با ریسک اعتباری دوره جاری دارد. بهریسک اعتباری در دورههمچنین، 
سبد  بررسی اثر ترکیب یابد.یش میهای گذشته بیشتر باشد، ریسک اعتباری دوره جاری نیز افزاریسک اعتباری در دوره

به  دماتو خ، بازرگانی و مسکناعتباری بیانگر این است که هر چه نسبت تسهیالت به بخش ساختمان  دارایی بر ریسک
یابد اما افزایش نسبت تسهیالت به بخش صنعت به کل تسهیالت کل تسهیالت افزایش یابد ریسک اعتباری کاهش می

دهد. با توجه به سودآوری دو بخش مذکور و رکود حاکم بر بخش صنعت و معدن این نتیجه می ریسک اعتباری را افزایش
اری و گذهای سرمایهشود فعالیتبا واقعیت اقتصاد ایران سازگار است. رونق سایر بازارها نظیر بازار بورس و ارز باعث می

اهش تواند به که تسهیالت داشته باشد. این موضوع میتواند اثر کاهشی بر عرضافزایش یابد و در مقابل می هابانکارزی 
ریسک اعتباری منجر شود. همچنین، در این تحقیق، وجود رابطه بلندمدت بین بهادارسازی و ریسک اعتباری شبکه بانکی 

ت ر بلندمددهد. د، ریسک اعتباری را افزایش میدر بلندمدت بهادارسازیکه  دهندمینشان  هایافتهد رد کرد و تواننمیرا 
سک اعتباری ری یشافزادهند به این ترتیب بهادارسازی منجر به سبد دارایی خود را با تسهیالت ریسک باال تغییر می هابانک

ورت با اندازه بیشتر در ص هایبانککه طوریاندازه نیز رابطه مثبت با ریسک اعتباری دارد به برحسبشود. بهادارسازی می
ا تواند ریسک اعتباری رگیرند. اما بهادارسازی در رونق اقتصادی میعرض ریسک اعتباری قرار میبهادارسازی بیشتر در م

 یابد.اعتباری کاهش می یسکو ردارند  گیرندگان در دوران رونق اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیالت راکاهش دهد زیرا وام
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