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 چکیده
ها نسبت به تسهیالت اعطایی در شبکه بانکی به یک امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک

هاي این مشکل به منظور جلوگیري از پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه ،چالش ملی مبدل شده است. بنابراین
مطلوبی را براي نظام بانکی  وضعیتصورت بالقوه و بالفعل، رشد مطالبات معوق در تسهیالت اعطایی یا وصول آنها به 

. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد ها فراهم خواهد ساختکنندگان تسهیالت بانکدریافتو همچنین 
سازي و مورد بررسی مدل ،در یک دوره بلندمدت ،هامؤثر بر مطالبات معوق بانک عواملپویایی سیستم تأثیر 

افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجراي سناریوها در قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم
نرخ سود تسهیالت  کند که کاهش نرخ تورم انتظاري، کاهش نرخ بیکاري و کاهشپایان دوره مطالعه، تأیید می

 اي بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت. بانکی تأثیر قابل مالحظه
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 مقدمه .1
ترین معضل پیش روي نظام بانکی مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات آنچه امروز به عنوان مهم

کاهش سود ، در نتیجه، به تبع آن، کاهش نقدینگی، اختالل در تخصیص منابع و ،ها ومعوق بانک
اي از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و ها با در اختیار داشتن بخش عمدهبانک است. بانک

ترین کنند. یکی از مهممهمی در نظام اقتصادي و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه ایفا می
هاي اندازها و استفاده از آنها براي تأمین نیاز مالی انواع فعالیتجذب وجوه و پس عملیات بانکی،

گذاران و متقاضیان تسهیالت بوده و ها واسطه مالی بین سپردهاقتصادي است. به عبارت دیگر، بانک
ین گیري اکند. باز پسهاي مردم، مبادرت به اعطاي تسهیالت میبا استفاده از منابع خود و سپرده

شود ها محسوب میتسهیالت و تزریق مجدد آنها به چرخه اقتصادي کشور، وظیفه دیگر بانک
 ). 1389(ذوالنوریان، 

ترین نهاد مالی و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهاي ها بزرگدر ایران بانک
سسات اعتباري، پیدایش هاي پولی مؤتردید، یکی از آثار و پیامدهاي فعالیتباشند. بیاقتصادي می

هاي مهم اي که امروزه یکی از دغدغهاقساط سررسیدگذشته و مطالبات معوق است، همان پدیده
دهد. آنچه در تجزیه پراکندگی معوقات و ها و سایر مؤسسات اعتباري غیربانکی را تشکیل میبانک

صول است، که اساساً یا الوصول و یا الواهمیت است، وجود برخی مطالبات مشکوك حایزماهیت آن 
که پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی امیدي به نارزش پیگیري و وصول براي سازمان ندارد و یا ای

-گذارد، به. وجود چنین مطالباتی تأثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب مینیستوصول آن 

، سودآوري، میزان خدمت به مشتریان، هاي عملیاتی، راندمان کاريطوري که، از منظر داخلی، هزینه
هاي کیفی شعب را به شدت تحت تأثیر بندي شعب، حقوق و مزایاي کارکنان و سایر شاخصدرجه

نیافتن دهد. از منظر بیرونی، موجب کندي چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، اختصاص خود قرار می
رکود اقتصادي خواهد  تیجهاشتغال و در نتادن افرونق  ازموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، به
کند (تقی ها را دوچندان میو انباشته شدن مطالبات سررسیدشده در سطح شعب روز به روز نگرانی دش

 ). 1390نتاج و پورکردي، 
به روش پژوهش و رویکرد پویایی  3شود. بخش در ادامه، نخست مبانی تئوریک موضوع، ارائه می

-تخمین مدل و تحلیل نتایج میها، به معرفی مدل، تجزیه و تحلیل داده 4د. بخش سیستم اختصاص دار

 شود.گیري نیز در بخش آخر ارائه میپردازد. نتیجه
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 مبانی نظري. 2
عهده دارند، ها، به دلیل نقش کلیدي و مؤثري که در اقتصاد هر کشور بهمؤسسات مالی، به ویژه بانک

تجربه بودن کننده و بیاند. ضعف مقررات هدایتاقتصادي قرار داشتههمیشه در کانون توجه ناظران 
باعث افزایش جز اینها اقتصادي کشور و  وضعیتگیرندگان، ها در غربالگري و نظارت بر قرضبانک

ها شده ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکزیان وام
یتی برخورداري از منابع کمتر براي اعطاي وام شده که به ناچار انقباض در است. نتیجه چنین وضع

-). بروز بحران در سیستم مالی می1390آبادي، نوشاقتصاد ملی را به دنبال داشته است (کردبچه و پردل

اطمینانی به سیستم ها منجر شود. به طوري که اگر ناگذاران از بانکانداز سپردهتواند به خروج پس
-اندازکنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر براي نگهداري پسپس از سويبانکی و شرایط ناپایدار 

ها نمایند. به عالوه، از آنجا که بانکها میهاي خود از بانکاندازهاي خود بیابند، اقدام به خروج سپرده
در صورتی که تسهیالت به اند، هاي مشتریان را به صورت تسهیالت اعطا کردهاي از سپردهبخش عمده

موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است به 
 ).2015، 1برانکو(ها هم منجر شود ورشکستگی بانک

هاي فراروي نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق است. ترین چالشامروزه یکی از مهم
درصد  90ها از حدود توجه به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداري بانکاین امر با 

موقع هبنشدن پرداخت  که دهدها نشان مینقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. بررسی
متعددي باشد، صنعت بانکداري را با خطرهاي اي علل مستقل یا به هم پیوسته میاقساط که ناشی از پاره

). صنعت بانکداري در تمام کشورها جزء الینفک و اساس اقتصاد 1389مواجه کرده است (قاسمی، 
این صنعت اهمیت هاي موجود در بازار سرمایه، مشکالت و محدودیت سبببه است و در ایران 

 هايناپذیري در بهینه شدن شاخصتواند تأثیرات اجتنابو بهبود آن می یافته استتري مضاعف
). مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعاتی است که به طور 1383اقتصادي داشته باشد (سام دلیري، 

یده دو بخش توان گفت که مطالبات معوق زایمی ،ها انعکاس دارد. در واقعمعمول در عملکرد بانک
حیطه گیرنده و بخش دیگر تحت تأثیر عوامل خارج از است: بخش اول، ارادي و اختیاري فرد وام

کالن اقتصادي و مالی نظیر تورم، نرخ ارز،  وضعتوان به میاز این میان گیرندگان است که اختیار وام
چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا  بنابراین،تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاري و ... اشاره نمود. 

کند. رو میهمشکالت فراوانی روبشود و بانک را با دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی می

1. Branco 
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گذارند، ها اثر مینظر قرار دادن و مدیریت عواملی که بر تسهیالت و مطالبات معوق بانک مد ،بنابراین
هاي کشور در وري بانکتواند نقش کارآمدي در راستاي باال بردن بهرهامري ضروري است و می

شده است تأثیر عوامل اقتصادي، به عنوان تنگناهاي  تخصیص بهینه منابع داشته باشد.در این مقاله سعی
باشند، بر میزان کنندگان تسهیالت بانکی نمیمالی و از جمله عواملی که تحت تأثیر رفتار ارادي دریافت

مطالبات معوق سیستم بانکی مشخص گردد و در پی آن با ارائه راهکارهاي عملی موجبات کاهش 
هم آید. شایان توجه است که عالوه بر متغیرهاي کالن اقتصادي که اثرات مخرب اینگونه مطالبات فرا

ها اشاره شد، متغیرهاي دیگري وجود دارند که اگرچه در زمره متغیرهاي کالن اقتصادي به آنباال در 
توانند بر میزان مطالبات معوق بانکی اثرگذار باشند که در این مطالعه به دلیل نقش قابل نیستند ولی می

رخ سود تسهیالت بانکی (متغیر صنعت بانکداري) بر میزان مطالبات معوق بانکی، این متغیر نیز مالحظه ن
 مورد بررسی قرار گرفته است.

 
 . روش پژوهش3

-ها از نوع کتابخانهآوري دادهتوصیفی بوده و روش جمع -روش پژوهش در این مطالعه، روش تحلیلی

ابتدا نظریات گوناگون در مورد ارتباط بین متغیرهاي  اي و مصاحبه با خبرگان است. بر طبق این روش
سپس براساس مبانی نظري و ها مورد بررسی قرار گرفته کالن اقتصادي و میزان مطالبات معوق بانک

هاي اقتصادي مورد نیاز براي متغیرها از مراجع رسمی آماري مانند مرکز آمار گردآوري شده، داده
 .آوري شده استمانی اقتصادي و نظایر آن جمعهاي زایران، بانک اطالعات سري

 
 سازي پویایی سیستم. مدل1-3

-ها به صورت شبه شبیهاي است که در درك سیستمسازي ماهرانهپویایی سیستم، یک روش مدل

ها و سازي کامپیوتري، توانمندي خاصی دارد. این رویکرد، با توجه به تعامالت داخلی بین بخش
یک مدل فراگیر  ،به عبارتی .کشاندپردازد و سیستم را به حالت تعادل میمی پارامترها به حل مدل

دهد می ها نشاناست که حل معادالت همزمان آن وضعیت تعادل عمومی را در تمامی چرخه
). به عبارتی، این رویکرد بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعه 1390(طلوعی، 

-دنیاي واقعی توسط بازخوردهاي متعدد، تأخیر زمانی و ذخیره ةهاي پیچیدیستمساختار و رفتار س

سازي براساس پویایی سیستم مدل شوند.سازي از طریق معادالت دیفرانسیل مربوط به هم توصیف می
ها و یادگیري در ها و یادگیري در دنیاي مجازي و تجربهدر برگیرنده تکرار دائمی بین آزمایش

توان در ها، ساختارها و قوانین تصمیم به کار رفته در دنیاي واقعی را می. استراتژياست دنیاي واقعی
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هاي ذهنی ما را تغییر داده، هاي به عمل آمده، مدلها و آزموندنیاي مدل ارائه و آزمون نمود. تجربه
سپس این  گردند.هاي جدید، ساختارهاي جدید و قوانین تصمیم جدید میمنجر به طراحی استراتژي

هاي جدید و رود، بازخورد اثرهاي آنها به دیدگاههاي جدید در دنیاي واقعی به کار میسیاست
سازي، فعالیت یکباره نیست که شود. مدلاصالحات بیشتر در هر دو مدل رسمی و ذهنی ما منجر می

(استرمن، سال  استاي مستمر بین دنیاي مجازي و دنیاي واقعی در وهله اول جواب دهد، بلکه چرخه
 ). 2000میالدي 

هاي بالقوه مختلف براي بهبود هاي پویا بررسی سیاستسازي سیستمیکی از اهداف مدل
ها، سیاستی که بهترین نتایج را ارائه دهد براي اجرا در عملکرد سیستم است. از بین این سیاست

افزارهاي متعددي پویا نرم هايسازي سیستمبراي مدل. )2005، 1شود (شی و جیلسیستم انتخاب می
-که یک نرم 2افزار ونسیمسازي سیستم مورد مطالعه از نرمارائه شده است. در این تحقیق براي شبیه

افزار ونسیم نحوه در نرم استفاده شده است. ستهاي پویاسازي سیستمافزار توانمند در زمینه مدل
شود. با نوشتن هاي متعارف تعیین میفرمول هاي موجود به همراهتعامل بین متغیرها از طریق داده
سازي شده با رفتار شود. البته بخشی از آزمون، مقایسه رفتار شبیهاولین معادله، آزمون شروع می

واقعی سیستم است. اما آزمون، بیشتر دربرگیرنده تکرار و انعکاس رفتار گذشته است. هر متغیري باید 
عی مطابقت داشته باشد، همچنین هر معادله به منظور سازگاري دار در دنیاي واقبا یک مفهوم معنی

 ابعادي، بایستی بررسی گردد.
 
 لهئمعلولی و نمودار جریان مس -. نمودار علّی2-3

شود تا ساختار یک سیستم نمایش داده و بهتر درك شود. در تفکر سیستمی از ابزارهایی استفاده می
است. الزم  4و دیگري نمودار جریان 3هاي علّینمودار حلقهدو ابزار مهم براي تفکر سیستمی، یکی 

است براي توسعه یک مدل پویایی سیستم که در عمل هم قابل استفاده باشد، ابتدا نمودارهاي علّی 
در روش پویایی سیستم فرایند تهیه  ).2005، 5دایسون و چانگ(له را تهیه کرد ئجریان خاص آن مس

یان معموالً از طریق مصاحبه با خبرگان، طی یک فرایند رفت و معلولی و جر -نمودارهاي علّی
له موجود درك شده و پس از آن با استفاده ئگیرد. در روش پویایی سیستم ابتدا مسبرگشتی انجام می

1. Shi & Gill 
2. Vensim 
3. Causal Loops 
4. Flow Diagram 
5. Dyson & Chang 
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شود. در پس نمودار جریان تهیه میسمعلولی تهیه و  -ن، نمودار علّیااز پرسش و پاسخ با متخصص
دهد که ممکن است باعث هر مرحله به مراحل قبل از خود بازخور میتمام مراحل این فرایند 

 تجدیدنظر در مراحل قبل شود.
 
 . تست مدل و اعتبار آن3-3

دهد و اعتماد به کاربردي بودن آن را باال تست مدل و اعتبار آن قابلیت اعتماد به مدل را افزایش می
اولویت دارد و تنها زمانی که ساختار مدل داراي اعتبار برد. اعتبار ساختاري مدل بر اعتبار رفتاري آن می

هاي پویایی سیستم را ). مدل2005توان اعتبار رفتار مدل را مورد بررسی قرار داد (شی و جیل، است می
آوري شده به صورت میدانی و با استفاده از ادبیات موجود به شکلی هاي جمعتوان به کمک دادهمی

هاي مختلف سازيشید و عمالً ابزاري را براي تست کردن سناریوها و شبیهتعدیل کرد و اعتبار بخ
 ).2001، 1توسعه داد (ایوانز و همکاران

 هاي زیر استفاده شده است:براي دستیابی به این اطمینان از مدل، از آزمون
 

ت بانکی و در این آزمون، مقدار چند متغیر اصلی مدل همانند نرخ سود تسهیال الف) آزمون حد نهایی:
(بسیار زیاد و بسیار کم) تغییر داده شده و میزان تغییرات مدل در  هاي حدي مختلفتورم، در حالت

 دهنده رفتار منطقی مدل در حاالت حدي است.برابر این تغییرات بررسی شده است. نتایج نشان
 

-تقسیم شده، سپس تستتر هاي سادهدر این آزمون، مدل به زیرسیستم ب) آزمون بخشی اجزاي مدل:

ها در مدل نهایی قرار داده زیرسیستمپایان، در  ،ها انجام گرفته وهاي مختلفی روي هر یک از زیرسیستم
 شده است.

 
منطقی  ،به طور کلی ،در این آزمون، منطقی بودن تعریف متغیرها و ساختارها و ج) آزمون خبرگان:

 ن تأیید شد.امتخصصسوي از  ،سازي شده با واقعیتبودن رفتار مدل شبیه
 

 ها. تجزیه و تحلیل داده4
 لهئمعلولی مس -. نمودار علّی1-4

 -شود. نمودار علّیمعلولی، روابط علّی میان متغیرها به سادگی نشان داده می -با استفاده از نمودار علّی
 تهیه شده است.  )1(معلولی مطالبات معوق، با توجه به مبانی نظري مطالعه و طبق نظر خبرگان به شکل 

1. Evans, et al 
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 -هاي نمودار علّیمعلولی مطالبات معوق، سه حلقه از حلقه -بیشتر نمودار علّی براي تبیینادامه،  در
 شود:معلولی تشریح می

طور که در حلقه دهد. همانمعلولی نشان می -را در نمودار علّی  R1حلقه )2(شکل  :R1حلقه  .1
R1 شود، افزایش نقدینگی بانک منجر به افزایش نرخ اعطاي تسهیالت و نرخ اعطاي مشاهده می

گردد. به تبع آن نرخ بازپرداخت تسهیالت نیز تسهیالت منجر به افزایش مقدار تسهیالت اعطایی می
ها به سبب اب رشد تولید ملی، بانکبا تداوم رونق اقتصادي و شتکه ذکر است شایان یابد. افزایش می

فشار رقابت بین بانکی،  ،همچنین ،بینی نسبت به آینده وبرخورداري از شرایط خوب ترازنامه، خوش
تري را انجام داده و به سمت پرداخت استانداردهاي پرداخت اعتبار را سهل گرفته، غربالگري ضعیف

شود حجم اعتبارات پس هنگامی که رکود آغاز می روند.تر میکیفیتگیرندگان کماعتبارات به وام
تر از دیون معوقه ها سادهبا افزایش نقدینگی، بانک ،یابد. به عبارت دیگرمعوق به سرعت افزایش می

گردد (حیدري و اندازند، که این باعث افزایش مطالبات معوقه میگذرند و آن را به تعویق میخود می
  ).1389همکاران، 
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 معلولی -در نمودار علّی R1حلقه  .2شکل
 

طور که در دهد. همانمعلولی نشان می -را در نمودار علّی R3حلقه  3شکل  :R3حلقه  .2
شود، صادرات تغییرات همسویی با تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور دارد، مشاهده می R3حلقه 

ها و امکانات اقتصادي کشور، تواند با افزایش توانمنديبدین معنی که رشد اقتصادي در هر دوره می
اقتصادي به این باور  ن در زمینه رشد و توسعهازمینه افزایش صادرات را فراهم نماید. بسیاري از محقق

شود. به عنوان اند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادي کشور یا کشورهاي مربوطه میرسیده
و دیگران در مطالعات جداگانه خود به این  3، تایلر2، باالسا1یکائیلیمثال نتایج حاصل از بررسی م

شود (نبیونی و نتیجه رسیدند که رشد صادرات موجب افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می
دهد و در نهایت افزایش رشد گذاري را افزایش میامکان سرمایهدر نتیجه، ). 1387همکاران، 

 پی دارد. اقتصادي را در
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دهد. همان طور که در معلولی نشان می -را در نمودار علّی B1حلقه  4شکل  :B1حلقه  .3
واقع  ودن اقتصادي دارد. درـب ازـر بـا متغیـویی بـاط همسـشود، واردات ارتبمشاهده می B1حلقه 

و مطرح کردن درجه بازبودن اقتصادي این است که هرچه اقتصاد کشور  توان گفت علّت استفادهمی
ضمن افزایش مبادالت اقتصادي، از کسب فناوري و  ،در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید

زه و عامل ـزایش انگیـمند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افخالقیت سایر کشورها بهره
، 1شود (بالتاجی و همکاراننماید که باعث توسعه مالی میگذاري را فراهم میتحریک براي سرمایه

-گذاريبهبود و رشد اقتصادي در داخل کشور باعث افزایش انگیزه جهت سرمایه ،). بنابراین2009

گذاري داخلی رابطه رو بین درجه باز بودن اقتصادي و حجم سرمایهشود و از اینهاي داخلی می
ش در ـور و در ادامه  افزایـذاري در کشـگهـافزایش در میزان کل سرمایبه د که مثبت وجود دار

با افزایش تولید ناخالص داخلی، نیاز به وارد کردن  ،همچنینگردد. تولید ناخالص داخلی را منجر می
از میزان واردات کاالها به داخل کشور  ،بدین سبب ،شود وبرخی کاالها از خارج از کشور کم می

 شود. کاسته می
 

1. Baltagi et al 
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 معلولی -علّی نمودار در  B1حلقه  .4شکل 
 

 لهئ. نمودار جریان مس2-4
ی براي یتواند مبنادهد و میبا یکدیگر نشان میرا این نمودار نحوه تعامل بین متغیرهاي یک سیستم 

). در ترسیم نمودار جریان، آشنایی با دو مفهوم انباره 1998، 1توسعه یک مدل کمی باشد (کرکوود
)Stock( ) و جریانFlowیابد ) ضروري است. در هر سیستم مقدار برخی متغیرها افزایش یا کاهش می

-خوانده می "جریان"یرها شود. نرخ افزایش یا کاهش این متغگفته می "ايمتغیرهاي انباره"که به آنها 

. است). براي مثال نقدینگی بانک، یک انباره و نرخ افزایش نقدینگی یک جریان 2000، 2شود (استرمن
هاي کمی، روابط کیفی و توابع عددي استفاده شده است. در در جریان ساخت این نمودار از فرمول

)، به معرفی آنها 1در پیوست (جدول  متغیر استفاده شده است که 31سازي پویاي مطالعه، حدود مدل
پرداخته شده است. این متغیرها با توجه به تعیین مرز مدل، محدودیت تحقیق ومبانی نظري توسط نظریه 

ها و تمامی فرمول باشند.خبرگان تعیین شده است که شامل متغیرهاي انباشت، کمکی و متغیر جریان می

1. Kirkwood 
2. Sterman 
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نمودار جریان مربوط به سیستم مطالبات معوق را  )5(ل . شکاستمعادالت متغیرها در پیوست موجود 
 دهد.نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار جریان سیستم پویاي مطالبات معوق .5شکل 

 
سازي شده و الذکر به کمک تکنیک پویایی سیستم شبیهدر ادامه مقاله، سیستم مطالبات معوق فوق
توان با در دست داشتن مدلی از سیستم، است. اکنون میدر حاالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته 

 اجزاي مختلف آن را تغییر داده، اثر تغییرات را بر سایر اجزاي مدل مطالعه کرد.
اطالعات و ارقام مورد نیاز مطالعه از سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی  که ذکر استشایان 

آوري شده جمع ش1391الی  1381دوره  هاي زمانی اقتصادي در طیایران و بانک اطالعات سري
ها با استفاده از سازي عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکاست و از این اعداد و ارقام، به منظور مدل

رویکرد پویایی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. مدلی که وضعیت مطالبات معوق را مورد مطالعه 
 دهد.نشان می ش1406ل را تا سال قرار داده و چگونگی رفتار متغیرهاي مد

 
 

هیامرس تشابنا
یراذگ هیامرس هیامرس کالهتسا

یلخاد صلاخان دیلوت

تارداص تادراو

+
-

+

+

یسایس تابث

+یجراخ یراذگ هیامرس

+

+

لاعف تیعمج
+

قوعم تابلاطم
هنالاس تارییغت
قوعم تابلاطم

کناب یگنیدقن تالیهست
تالیهست یاطعا خرن

تالیهست تخادرپزاب خرن

یگنیدقن شیازفا خرن

تالیهست دوس خرن
یکناب

تخادرپزاب نامز طسوتم

+

+

+

زرا خرن تاناسون

یراکیب خرن
-

+

یتلود عبانم

+

دیلوت زا یراذگ هیامرس
یلخاد صلاخان

مروت
مروت شیازفا

یراظتنا مروت

هاک مروت ش

توافت

لیدعت نامز

مروت خرن

+

صلاخان دیلوت>
<یلخاد

+

-

 
 



 79 هاي اقتصادي  شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش    40

 سازي مدل. شبیه3-4
با توجه به نمودار جریان فوق که یک مدل از ارتباط بین عوامل کالن اقتصادي به عنوان تنگناهاي مالی 

توان اثر تغییرات اکنون می ،هاستکنندگان تسهیالت بانکی با میزان مطالبات معوق بانکدریافت
سازي مدل تشریح شده از سیستم مطالعه کرد. براي شبیه ءبر دیگر اجزااجزاي مختلف سیستم را 

افزار زا بر سیستم از نرمهاي مختلف یا تغییر در متغیرهاي برونمشیمطالبات معوق و بررسی تأثیر خط
افزارهاي متعددي سازي کامپیوتري رفتارهاي پویا نرمونسیم کمک گرفته شده است. البته براي شبیه

-افزارهاي شبیهافزار ونسیم از بهترین نرمهایی دارند، اما از این میان، نرمده که هریک ویژگیارائه ش

 ).1998، 1گردد (راچنزکیسازي محسوب می
ترین عوامل تأثیرگذار به کار اندازه مدل پویایی سیستم، مهمبراي ممانعت از پیچیدگی بیدر ادامه، 

وبی وضعیت سیستم و تعامل اجزاي کلیدي آن با یکدیگر را  به این مدل به خبنابراین، اند. برده شده
کشد. در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که کاربرد اصلی رویکرد پویایی سیستم در تصویر می

زاي سیستم ایجاد شده مواردي است که رفتار پدیده در اثر پویایی طبیعی و تعامالت متغیرهاي درون
کند از روش توان با فرض اینکه سیستم روند عمومی و طبیعی خود را طی  مینیز میباشد. در این مورد 

پویایی سیستم براي تحلیل آن استفاده کرد. نرخ رشد متغیرهاي مدل به صورت رشد ساالنه در نظر 
هاي مختلف نیز به صورت ساالنه جلوه آثار برقراري سیاست ،به همین ترتیب ،گرفته شده است و

یعنی تا افق ایران سال  ،سال 12هاي مختلف را ظرف . مدل طراحی شده روند آثار سیاستخواهد کرد
 انعکاس خواهد داد. ش1406

کوشد قابلیت و اهداف مدل معرفی شده را با تعریف سناریوهاي مختلف، آزموده مطالعه فوق می
با توجه به  به عنوان نمونه، سناریوي متفاوت 3و نتایج حاصل را مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور 

-. هرچند میکنونی اقتصاد جامعه در نظر گرفته شده است وضعو  هاي مطالعه، محدودیتنظر خبرگان

. در تطبیق دادمتغیرهاي دیگر مدل بر مطالبات معوق  توان سناریوهاي بالقوه زیادي را با توجه به تأثیر
ردر متغیر تورم انتظاري، در سناریوي دوم آثار تغییر سناریوي اول روند تغییرات مدل را با توجه به تغیی

نرخ بیکاري و در سناریوي سوم آثار تغییرات نرخ سود تسهیالت بانکی بر متغیرهاي منتخب مدل مورد 
 گیرد.بررسی قرار می

 
 

1. Raczynski 
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 سناریوي اول: کاهش نرخ تورم انتظاري
موقعیت تورمی موجود، رغبت  گیرندگان به دلیل استفاده ازممکن است برخی از وامهنگام تورم 

ها را هاي خود در سررسید تسهیالت دریافتی نداشته باشند که این امر بانکچندانی به بازپرداخت بدهی
افزایش در نرخ  ،). به عبارت دیگر1390با ریسک اعتباري مواجه خواهد ساخت (شاهچرا و نائینی، 

دهندگان ایجاد و مشکل مطالبات برابر قرض گیرندگان جهت تظاهر درتورم انگیزه بیشتري براي وام
 ند. کمعوق را تشدید می

مقابله با تورم و کاهش آن  ،در راستاي کاهش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداري ایران ،بنابراین
لویت باالیی داشته باشد. نرخ تورم تابعی مستقیم از نرخ تورم انتظاري است. تورم انتظاري تقاضاي وا

). تورم انتظاري 1391کند (سهیلی و همکاران، تبدیل به حال و از این نظر نرخ تورم را تعدیل میآتی را 
تا حدودي واقعیات در سایه که توان عنوان کرد می ،عامل مهمی در تورم واقعی است. به بیان دیگر

 ). 1392گیرد (ختایی، انتظارات شکل می
یابد، ش نرخ تورم انتظاري، تورم نیز کاهش میدهد با کاهنشان می )1(طور که نمودار همان

کاهش این متغیر کاهش تغییرات ساالنه مطالبات معوق و بالتبع کاهش مطالبات معوق را به همراه 
طور که افزایش نتایج مطالعه همسو با مبانی نظري است. همانکه ذکر است  درخورخواهد داشت. 

انباشت  ،در نتیجه ،لی در تخصیص منابع شود وتورم ممکن است مانعی در جهت توانایی بخش ما
کاهش تورم نیز آثار مطلوبی بر توسعه و رشد اقتصادي  ،سرمایه و رشد اقتصادي را کاهش دهد

 گذارد.می
گیرد که عملکرد ضعیف اقتصاد کالن و ) در مطالعات خود چنین نتیجه می2011( 1بیتنکورت

مالی دارند و به همین دلیل، تورم پایین و باثبات یکی از کننده بر توسعه عوامل مؤثر آن، آثار تعیین
تر و استفاده از تمامی مزایاي تر و فعالدستیابی به یک بخش مالی عمیقبراي هاي ضروري اولین گام

هاي مالی را به ) رابطه مثبت بین تورم و بحران1998( 2کانت و ماکسیمویچ -. همچنین دمیرگواستآن 
اند. روند تغییرات متغیرهاي مدل توجه به اصطکاك در بازارهاي مالی گزارش کردهلحاظ تجربی و با 

 .نمایش داده شده است )1(در نمودار 
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 روند تغییر متغیرهاي مدل با تغییر تورم انتظاري .1نمودار 

 
 سناریوي دوم: کاهش نرخ بیکاري

ه است که اهمیت موضوع بیکاري و آثار و تبعات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن سبب شد
خصوص مبارزه با بیکاري، در اکثر کشورهاي جهان مورد توجه قرار گیرد. زا درهاي اشتغالسیاست

اهمیت پرداختن به موضوع بیکاري و رابطه آن با مطالبات معوق در کشور ایران، از آن جهت است که 
اقتصاد ایران همواره با این مشکل مواجه ثانیاً اوالً بیکاري یکی از مسائل مهم در کشور ایران است و 
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تواند در رشد از طرفی با وجود بیکاري وسیع در کشور، بخش زیادي از نیروي فعال کشور که می

له عالوه بر ئرود که این مسراکد مانده و به هدر می عه اقتصادي کشور مؤثر باشد، عمالًملی و توس

بیکاري قدرت مسائل و مشکالت اقتصادي آثار و تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. افزایش نرخ 

با کاهش در تولید کاالها و خدمات  ،به طور کلی ،کند وخرید فعلی و آینده خانوارها را محدود می

مرتبط خواهد بود. اثرات منفی بیکاري بر جریانات نقدي اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش بار بدهی 

ایش مطالبات معوق بانکی را که نتیجتاً موجبات افز )2010لوزیس و همکاران، (گردد آنها نمایان می

 آورد.فراهم می

دهد. آثار مثبت و مطلوب کاهش نرخ بیکاري را در قالب مدل پویایی سیستم نشان می )2(نمودار 

مشخص است، با کاهش نرخ بیکاري، تغییرات ساالنه مطالبات معوق  )2(طور که در نمودار همان

ذکر است که شایان گردد. کاهش یافته که این کاهش به نوبه خود منجر به کاهش مطالبات معوق می

طور که روند تغییر نمودارهاي تغییرات ساالنه مطالبات معوق و متغیر مطالبات معوق به طور کلی و همان

باشند؛ چرا که این همسو بودن با توجه به نیز شاهد آن بودیم همسو با یکدیگر می در سناریوي قبلی

 باشد. رابطه ریاضی یک متغیر با ضریب تغییراتش قابل اثبات می

اشاره کرد که به عنوان  1توان به قانون اوکانرشد اقتصادي و نرخ بیکاري، میارتباط درخصوص 

منفی بین نرخ بیکاري و نرخ ارتباط  ،مطرح است. به بیان دیگریکی از روابط کلیدي در اقتصاد کالن 

و پس از  م1962قانون اوکان نام دارد که اولین بار در سال  )GDP(رشد تولید ناخالص داخلی 

مطالعات آرتور اوکان به نام او معروف شد. قانون اوکان، یک قانون تجربی است که رشد محصول 

این قانون به طور ضمنی به رابطه منفی بین  ،کند. در واقعمنتسب می حقیقی را به تغییرات نرخ بیکاري

نیز این ارتباط قابل مشاهده  )2(). در نمودار 1393نرخ بیکاري و رشد اقتصادي اشاره دارد (مصطفوي، 

افزایش در میزان موجودي نیروي کار  ،است. یکی از منابع موجود در اقتصاد نیروي کار است. بنابراین

 شی از افزایش محصول ناخالص ملی واقعی است.دلیل بخ
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 روند تغییر متغیرهاي مدل با تغییر نرخ بیکاري .2نمودار
 

 ناریوي سوم: کاهش نرخ سود تسهیالت بانکیس
، متغیرهاي دیگري وجود دارند عالوه بر متغیرهاي کالن اقتصادي ،دشهمان طور که قبالً نیز اشاره 

توانند بر میزان مطالبات معوق بانکی متغیرهاي کالن اقتصادي نیستند ولی می که اگرچه در زمره

اثرگذار باشند. در این سناریو به دلیل نقش قابل مالحظه نرخ سود تسهیالت بانکی (متغیر صنعت 

نرخ سود  تغییرات این متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. ،البات معوقبانکداري) بر میزان مط

شود، یکی عوامل کلیدي در میزان دهی بانکی نیز یاد میتسهیالت بانکی که از آن به عنوان نرخ وام

شود که شواهد تجربی حاکی از وجود همبستگی مثبت بین نرخ میزان مطالبات معوق بانکی تلقی می

باشد. از طرفی با افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی توان مطالبات معوق بانکی میسود تسهیالت و 

که بالتبع موجب  )2011ادبوال و همکاران، گردد (گیرنده تضعیف میوام از سويبازپرداخت وام 

گردد. بنابراین با توجه به اهمیت مطالبات معوق، در ادامه سناریویی براي افزایش مطالبات معوق می

مشخص است، با کاهش نرخ سود تسهیالت  )3(شود. همان طور که در نمودار آن ارائه میکاهش 
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یابد. با کاهش بانکی نرخ افزایش نقدینگی بانک کاهش و به دنبال آن نقدینگی بانک کاهش می

گذشتند) به دنبال تر از دیون معوقه میها (برخالف شرایط افزایش نقدینگی که سادهنقدینگی، بانک

آیند که این امر منجر به کاهش تغییرات مطالبات معوق و سپس کارهاي کاهش معوقات برمیراه

 گردد.کاهش میزان مطالبات معوق می
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 روند تغییر متغیرهاي مدل با تغییر نرخ سود تسهیالت بانکی .3 نمودار
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 گیري. نتیجه5
مطالبات معوق بانکی و پی بردن به اهمیت له ئسبراي حل مدر این مقاله به منظور ارائه راهکار 

سازي پویایی سیستم، مدلی پویا از روابط بین موضوع، تالش بر آن بود تا با استفاده از روش مدل
هاي اثرگذار بر مطالبات معوق ارائه شود. در همین راستا مدل پویایی سیستم مطالبات معوق عامل

افزار رویکرد پویایی سیستم تهیه گردید و توسط نرم معرفی شد. پس از تهیه مدل که با استفاده از
هاي مربوط سازي کامپیوتري شد، مدل مورد آزمون قرار گرفت. پس از اینکه مدل آزمونونسیم شبیه

سازي شد و نحوه عملکرد سیستم سناریو مختلف شبیه 3را با موفقیت پشت سر گذاشت مدل در 
 مطرح گردید.

وهش به منظور ارائه راهکار براي کاهش مطالبات معوق بانکی، از یک با توجه به اینکه در این پژ
هاي اي، متغیرهاي مختلف مدل را در ترکیبتوان بدون هیچ هزینهسازي استفاده شده میمدل شبیه

العاده زیادي را دربرگیرد، تغییر داد و رفتارهاي ناشی از این تغییر تواند حاالت فوقمختلف که می
شاهده کرد و به انتخاب بهترین روش پرداخت. ذکر این نکته ضروري است که ارزیابی ها را مسیاست

ها در عالم واقع و از طریق تجربه، مستلزم صرف هزینه بسیار و زمان زیادي است که موجب این سیاست
-میسازي، گیري از شبیهشود و در بسیاري موارد نیز غیرممکن است. حال آنکه با بهرهاتالف منابع می

هاي مختلف را با صرف زمان ناچیز و هزینه اندك مورد ارزیابی قرار توان نتایج تعداد زیادي از سیاست
توان به شرح ذیل با توجه به آنچه که در فوق عنوان شد، نتایج کلی پژوهش حاضر را   میپایان داد. در 

 بیان نمود:
ارائه نیز مدلی پویا  ،معوق، ارتباطی پویاستبا توجه با اینکه ارتباط میان عوامل مؤثر بر مطالبات  -

سیاستمداران و بانکداران نباید به انتخاب یک روش به منظور بهبود وضعیت و است. بنابراین،  گردیده
توانند با استفاده از هاي مختلفی را انتخاب کرده و میکاهش مطالبات معوق اکتفا کنند. بلکه باید روش

موجود،  وضعسازي کرده و در هر برهه از زمان با توجه به خابی را شبیههاي انتمدل ارائه شده، روش
 بهترین راهکار را انتخاب کنند.

معلولی و جریان ارائه شده در پژوهش و نظرخواهی از خبرگان،  -پس از بررسی مدل علّی -
مشخص شد که تورم، تولیدناخالص داخلی، بیکاري و نرخ سود تسهیالت بانکی، نقش کلیدي در 

 کنند.اهش مطالبات معوق ایفا میک

-توان با کاهشی برنامهبه منظور کاهش قابل مالحظه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی کشور، می -

 ریزي شده و معقول در تورم، نرخ بیکاري و نرخ سود تسهیالت بانکی به این مهم دست یافت.
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 پیوست
 

 استفاده شده در نمودار جریان مدل معرفی متغیرهاي  .1جدول 
 

 عالمت اختصاري اصطالح انگلیسی متغیر مورد استفاده

 Capital Depreciation Capital Dep استهالك سرمایه

 f F Function F تابع

 - Lending تسهیالت

  Yearly Change in Non Performing Loan مطالبات معوقتغییرات ساالنه 

 Gross Domestic Product GDP تولید ناخالص داخلی

 Inflation Inf تورم

  Desired inflation تورم انتظاري

  Political Stability ثبات سیاسی

  Active Population جمعیت فعال

  Inflation inflow جریان افزایش تورم

  Depreciation percentage درصد استهالك

 Adjust time Adj time زمان تعدیل

  Human Capital سرمایه انسانی

  Investment گذاريسرمایه

  Foreign Investment گذاري خارجیسرمایه

  Investment of GDP گذاري از تولید ناخالص داخلیسرمایه

  Capital سرمایه

  Profit from Lending اعطاي تسهیالتسود حاصل از 

  Export صادرات

  Inflation reduction کاهش تورم

 Non Performing Loans NPL مطالبات معوق

  The Average Time of Repayment متوسط زمان بازپرداخت

  Governmental resource منابع دولتی



 

  Interest Rate of Bank Lending نرخ سود تسهیالت بانکی

  Rate of Lending نرخ اعطاي تسهیالت

  Rate Repayment of Lending نرخ بازپرداخت تسهیالت

  Bank Liquidity نقدینگی بانک

  Rate of Increase Liquidity نرخ افزایش نقدینگی

  Unenployment Rate نرخ بیکاري

 Exchange Rate Fluctuations EXR F نوسانات نرخ ارز

  Import واردات

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 ها و معادالت متغیرهاي استفاده شده در مدلکل فرمول

 
(01) Active Population= 
  20429+RAMP(304.75, 1381 , 1406 ) 
 Units: Hezar Nafar 
 
 (02) adj time=11 
 Units: Year 
  
(03) Average Time of Repayment=5 
 Units: Year 
  
(04) Bank Liquidity= INTEG  
  (governmental resource+Rate of Increase Liquidity+Rate 
Repayment of Loans- 
 Rate of Lending, 147873) 
 Units: Milliard Rial 
  
(05) Capital= INTEG  
  (Investment-Depreciation, 9435.8) 
 Units: Milliard Rial 
  
(06) Depreciation= 
  Capital*depreciation percentage 
 Units: Milliard Rial 



 

  
(07) depreciation percentage= 
  f9(GDP) 
 Units: percent 
  
(08) desired inflation= 
  0.09 
 Units: percent 
  
(09) difference= 
  Inflation-desired inflation 
 Units: percent 
  
(10) Exchange Rate Fluctuations= 
  1.88109e+006+RAMP (200089, 1381 , 1406 ) 
 Units: Rial 
  
(11) Export= 
  36990.6+RAMP (26781, 1381 , 1406 ) 
 Units: Milliard Rial 
  
(12) f10( 
  [(0,0)-
(10,0.1)],(0,0),(1,0),(2,0),(3.57798,0.00350877),(4.34251,0.00438596),  
(5.22936,0.0109649),(5.84098,0.0210526),(6.42202,0.0328947),(7.27829,0.046
0526), 
  (8.65443,0.0736842),(10,0.1)) 
 Units: **undefined** 
  
(13) f7= 
  0.143+RAMP( -0.0005 , 1381 , 1406 ) 
 Units: **undefined** 
  
(14) f9([(800000,0.1)-
(5.92668e+006,0.4)],(802255,0.1),(984322,0.14),(1.22112e+006 
 ,0.17),(1.47668e+006,0.19),(1.81703e+006,0.2),(2.37621e+006,0.25),(2.
90529e+006 
 ,0.29),(3.20689e+006,0.3),(3.78866e+006,0.35),(4.68141e+006,0.39),(5.
92668e+006 
 ,0.41)) 

 
 



 

 Units: **undefined** 
 
(15) FINAL TIME  = 1406 
 Units: Year 
 The final time for the simulation. 
 
(16) Foreign Investment= 
  29800.3+RAMP(391.27, 1381 , 1406 ) 
 Units: Milliard Rial 
  
(17) GDP= 
  -2.42296e+006+(10.83*Export)+(0.35*Import)+(102*Active 
Population)+(4.11765e+006 
 *Inflation)+(0.55*Capital) 
 Units: Milliard Rial 
  
(18) governmental resource= 
  1000 
 Units: Milliard Rial 
  
(19) Import= 
  177264+RAMP( 29905.1 , 1381 , 1406 ) 
 Units: Milliard Rial 
  
(20) Inflation= INTEG ( 
  inflation inflow-inflation rerduction, 
   0.158) 
 Units: percentage 
  
(21) inflation inflow= 
  Inflation*inflation rate 
 Units: : percentage 
  
(22) inflation rate= 
  0.1 
 Units: : percentage 
  
(23) inflation rerduction= 
  difference/adj time 
 Units: : percentage 



 

  
(24) INITIAL TIME  = 1381 
 Units: Year 
 The initial time for the simulation. 
 
(25) Interest Rate of Bank Lending= 
  0.14+RAMP(0.007, 1381 , 1406) 
 Units: percentage 
  
(26) Investment= 
  Foreign Investment+(investment of GDP*GDP) 
 Units: Milliard Rial 
  
(27) investment of GDP= 
  IF THEN ELSE(Capital>=1000, f10(Political Stability) , IF 
THEN ELSE(GDP>0 
 , 0.1 , 0 )) 
 Units: Milliard Rial 
  
(28) Lending= INTEG  

(Rate of Lending-Rate Repayment of Loans, 
   69402.2) 
 Units: Milliard Rial 
  
(29) NPL= INTEG  
  (Yearly Change in Non Performing Loan, 2297) 
 Units: Milliard Rial 
  
(30) Political Stability= 
  9.354-(1e-006*GDP) 
 Units: **undefined** 
  
(31) Rate of Increase Liquidity= 
  Lending*Interest Rate of Bank Lending 
 Units: **undefined** 
  
(32) Rate of Lending= 
  0.865*Bank Liquidity 
 Units: Milliard Rial 
  

 
 



 

(33) Rate Repayment of Loans= 
  IF THEN ELSE(Average Time of Repayment>4, Interest Rate 
of Bank Lending+0.04 
  , Interest Rate of Bank Lending ) 
 Units: percentage 
  
(34) SAVEPER  =  
         TIME STEP 
 Units: Year [0,?] 
 The frequency with which output is stored. 
 
(35) TIME STEP  = 1 
 Units: Year [0,?] 
 The time step for the simulation. 
 
(36) Unemployment Rate= 
  f7(GDP) 
 Units: percentage 
  
(37) Yearly Change in Non Performing Loan= 
  21588-(38701*Inflation)+(0.00028*GDP)-
(188046*Unemployment Rate)+(151513* 
 Interest Rate of Bank Lending)-(0.00263*Exchange Rate 
Fluctuations)+(0.0072 
 *Bank Liquidity)-(1.971*NPL) 
 Units: Milliard Rial 
  

 تحقیقمحاسبات مأخذ: 


