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در این مقاله تالش شده مدل آزمون تنش کالن ریسک اعتباری برای نظام بانکی ایران طی دوره فصلی  1383-97ارائه گردد .هدف ،ارزیابی
میزان تابآوری نظام بانکی از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به تکانههای کالن اقتصادی میباشد .در این رابطه ،از روش توسعهیافته
یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط ویلسون استفاده گردیده برای دادههای اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیالت اعتباری بانکها
استفادهشده است نتایج تحلیل کاربردی نشان میدهد نرخ ارز اسمی و نرخ بیکاری اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد .پس از
بررسی روابط پویای متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( ،)VARبا استفاده از ساختار ماتریس جمالت
اخالل دو مدل باال و با بهکارگیری از شبیهسازی مونتکارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان میدهد ،یک سناریو نامطلوب در
اثر تکانه ارزی با یک انحراف معیار کمترین تأثیر را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و
بانکها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند .ولی برای پوشش زیان ناشی از تکانههای سایر متغیرها نظام بانکی آسیبپذیر
بوده و الزم است سرمایه خود را افزایش دهند.
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 1مقدمه
ثبات مالی بهعنوان ثبات و مقاومت بازارها و مؤسسات مالی و سیستمهای پرداخت در برابر تکانهها تعریف میشود .در
سالهای اخیر ،هم فرصتها و هم چالشهایی برای صنعت بانکداری به دلیل تغییرات در تئوری و عمل مالی به وجود آمده
است که منجر به ظهور ریسکهای اعتباری شدید بانکها جزء مهمی از بازار مالی هستند که در توسعه اقتصادی با
ریسکهای مختلفی از جمله ریسک اعتباری بهعنوان ریسکهای حیاتی مواجه میگردند .بنابراین ،ثبات سیستم مالی زمانی
حاصل میشود که تحت مدیریت ریسک استاندارد باشد .یکی از ابزارهای مهم ریسک چه در سطح خرد و چه در سطح کالن،
آزمون تنش کالن 1برای اندازهگیری ریسک است.
در ایران ،با توجه به اینکه بانکها بهعنوان بزرگترین مؤسسه مالی و اعتباری و تأمینکننده مالی بخشهای مختلف
اقتصادی متأثر از سیاستهای اقتصادی هستند ،هرگونه تکانه در متغیرهای کالن اقتصادی میتواند بر بخش واقعی اقتصاد
تأثیر بگذارد و ریسکهای مالی از جمله ریسک اعتباری (عدم تعهد بهموقع مشتریان اعتباری بانک) را افزایش دهد .بنابراین
ارزیابی میزان آسیبپذیری بانکها در برابر تغییرات شرایط اقتصادی کشور برای تعیین میزان سرمایه موردنیاز برای پوشش
زیانهای غیرمنتظره از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آزمون تنش کالن به طیف وسیعی از تکنیکهای مورداستفاده برای ارزیابی میزان آسیبپذیری و تابآوری یک سبد
دارایی بانکی در برابر تکانههای شدید کالن اقتصادی ولی محتمل اشاره دارد .برای ارزیابی آسیبپذیری ،طبق گفته کمیته
بازل ،تکانه نامطلوب مورداستفاده در آزمون تنش باید «حدی و استثنایی» اما «محتمل» باشد (بازل .)2009 ،این آزمون
بخش مهمی از برنامه ارزیابی بخش مالی ( 2)FSAPبود که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در دهه 1990
ایجاد شد و بخشی جداییناپذیر از ابزارهای سیاستگذاران در حوزه ثبات مالی است .هدف از آزمون تنش کالن کمک به
نهاد ناظر در تعریف حساسیت سیستم به رویدادهای تحتفشار است که ممکن است منجر به فروپاشی سیستم شود
(باسورتو .3)2006،فرآیند آزمون تنش شامل چندین مرحله است که در شکل  1نشان داده شده است.
رویداد تنش

مدل ریسک اعتباری
متغیر های کالن اقتصاااااادی به متغیر
کیفیت دارایی بانک پیوند داده میشود

مدل کالن اقتصاد
رو یداد های تنش به متغیر های کالن
اقتصادی پیوند داده میشود

اثر روی ترازنامه بانکها

شکل  .1شماتیک فرایند آزمون تنش کالن
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مرحله اول  -شناسایی یک رویداد تنش از عوامل برونزا .رویدادهای تحتفشار ممکن است تکانهی بر اقتصاد داخلی
تأثیر بگذارد که بهاندازه کافی بزرگ است و هنوز هم محتمل میباشد .اثرات سناریوی تحت تنش بر شرایط اقتصاد کالن با
یک مدل اقتصادسنجی ساختاری ،روش خود رگرسیون برداری و یا رویکرد آماری اندازهگیری میشود (فوجلیا.1)2009،
مرحله دوم  -مدل کردن رابطه بین ریسک اعتباری و سایر متغیرهای کالن اقتصادی که در مرحله  1بهدستآمده است.
مرحله سوم (آخرین مرحله)  -ارزیابی تأثیرات بر پرتفوی وام بانک و ارزیابی ظرفیت بانک برای ایستادگی در برابر رویدادهای
تحت تنش میباشد .این بدان معناست که زیان بانک را باید با معیار مناسب مقایسه کرد .در این پژوهش ،با ارزیابی اثرات
تکانههای کالن اقتصادی بر نرخ نکول نظام بانکی ایران طی دوره زمانی  1383:1تا  1397:3بهصورت فصلی ،بر اساس مدل
ویلسون ( ،)1997باس ( )2002و ویروالینن ( )2004و با استفاده از تکنیک خود رگرسیون برداری ( 2)VARو شبیهسازی
مونتکارلو ،3آزمون تنش کالن انجام شد .مبنای سناریوهای مختلف برای میزان تابآوری بانکها در برابر آن تکانهها مورد
بررسی قرار گرفت .در واقع با این روش میزان زیان مورد انتظار و غیر انتظاری بانکها محاسبه و میزان سرمایه موردنیاز
برای پوشش آن زیان به دست میآید.
این مقاله نسبت به کارهای انجامشده قبلی دارای دو نوآوری میباشد :اوالً عالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی از
متغیرهای مالی نیز استفادهشده و ثانیاً میزان آسیبپذیری سیستم مالی در مقابل تکانههای بخش کالن اقتصاد بهصورت
فصلی بررسی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.
ساختار این مقاله به این شرح است :پس از مقدمه ،ادبیات تجربی بررسی میگردد ،بخش سوم به روششناسی تحقیق،
بخش چهارم به برآورد مدل و نتایج آزمون تنش کالن و بخش پنجم به نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص دارد.

 2ادبیات تجربی
اخیراً مدلهای اقتصاد کالن به طور گسترده برای برنامههای آزمون تنش کالن ریسک اعتباری استفاده میشوند .روش
آزمون تنش کالن توسط ویلسون ( )1997b,1997 aبرای ارزیابی آسیبپذیری سیستمهای مالی در برابر تکانههای کالن
اقتصادی معرفی شد .ویلسون ،بر اساس مطالعات خود ( ،4)CPVمدل خود را برای اندازهگیری ریسک سیستماتیک معرفی
کرد که در آن نرخ نکول بخشهای مختلف اقتصاد را به متغیرهای کالن اقتصادی مرتبط میکند .این مدل بر اساس
چارچوب پیشنهاد شده توسط ویلسون در سالهای  1997و  1998به عنوان بخشی از مدل نظریه پرتفوی اعتباری که در
ابتدا توسط شرکت مکینزی 5ارائه شد ،توسعه یافت .در این چارچوب ریسک اعتباری در رابطه با متغیرهای کالن اقتصادی،
با توجه به نتایج تجربی ،مدلسازی میگردد که به دنبال این نتایج ،احتمال نکول ( 6)PDتمایل به ارتباط با نوسانات چرخه
کسبوکار داشته است.
ویلسون  1998در راستای توسعه الگوهایی که ریسک سیستماتیک را اندازه میگیرند ،با استفاده از نظریه چرخههای
تجاری (سیکل کسبوکار) ،الگویی را معرفی مینماید که از چهار واقعیت نشئت میگیرد (محمد واعظ و همکاران :)1391
 )1تنوعسازی به کاهش نااطمینانی در مورد زیان کمک میکند.
 )2با تنوعسازی و ایجاد پرتفوی دارایی متنوع ،نمیتوان تمام ریسک پرتفوی را از بین برد.
 )3ریسک سیستماتیک سبد دارایی تا حد زیادی بهسالمت اقتصاد کالن بستگی دارد ،بهنحویکه انتظار میرود در زمان
بحران ،نکول افزایش یابد.
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 )4بخشهای مختلف اقتصادی ،واکنش متفاوتی در برابر تکانههای کالن نشان میدهند.
در واقع زمانی که اقتصاد رو به رونق میباشد ،شرایط اعتباری بهتر و نرخ نکول در مؤسسات مالی کاهش مییابد ،و
زمانی که اقتصاد در وضعیت رکودی باشد ،نرخ نکول روبه افزایش میباشد .در واقع سیکل اعتباری (نرخ نکول) وابسته به
سیکل تجاری (کسبوکار) میباشد و این الگو روشی را ارائه میدهد که بین متغیرهای کالن اقتصاد و نرخ نکول ارتباطی
معنیداری میتواند برقرار باشد.
پس از آن ،بسیاری از محققان از این مدل برای کشورهای مختلف استفاده کردند .عالوه بر رویکرد ویلسون ،رویکرد
مرتون ( )1974نیز در بسیاری از مطالعات توسعهیافته است .این رویکرد مبتنی بر بازار است و به الگوی ) 1(KMVمعروف
است ،و بر پایه نظریه قیمتگذاری اختیار معامله بلک  -شولز مطرح گردید .در ابتدا این مدل برای سطح شرکتها طراحی
شده بود و پس از آن برای اهداف آزمون تنش کالن گسترش یافت .در این مدل فرایند نکول شرکت بهوسیله ارزش داراییهای
آن تعیین میگردد و ازاینرو ریسک نکول با تغییر در ارزش داراییهای شرکت و تفاوت ارزش داراییها و ارزش بدهیها
مرتبط میباشد .بر این اساس زمانی نکول رخ میدهد که ارزش بازار داراییهای شرکت کمتر از ارزش بدهیهای آن باشد.
مدل مرتون اولین مدل نوین ریسک نکول بود و اولین مدل ساختاری را ایجاد نمود که دارای فروض ساده ساز متعددی
بود و بهمرورزمان ،مدلهای ساختاری توسعهیافته با آزاد نمودن قیود درنظرگرفته شده ،این مدل را واقعیتر نمودند .در
مدل اولیة مرتون ( )1974بدهیهای شرکت ،تنها متشکل از یک اوراق قرضة بدون کوپن باارزش اسمی  Kو سررسید T
است .هیچگونه پرداختی قبل از زمان  Tانجام نمیشود و سهامداران تا سررسید  Tمنتظر میمانند و آنگاه در مورد نکول یا
بازپرداخت بدهی تصمیم میگیرند .برایناساس احتمال نکول عبارت است از اینکه در زمان  Tارزش داراییها کمتر از ارزش
بدهیها باشد.
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کالیرای و سیچر ( )2002یک مدل ریسک اعتباری برای استرالیا با استفاده از نه متغیر انتخاب شده بین سالهای
 1990و  2001ساختند .یک شبیهسازی ازدستدادن اعتبار و آزمون تنش برای نظام بانکی استرالیا اجرا شد .آنها سطوح
قابل قبولی از نسبتهای سرمایه را در مقایسه با سطح فعلی نرخهای نسبت سرمایه پیدا کردند.
باس ( 3)2002مدلی شامل نرخهای نکول اقتصاد استرالیا را بین سالهای  1965و  2001مطالعه کرد .مدل CPV
(نظریه پورتفولیو اعتباری) برای تعریف نرخهای پیش فرض توسط  8متغیر کالن اقتصادی انتخاب شده که از بین  31متغیر
مختلف انتخاب شدهاند استفاده میشود .شبیهسازی زیان اعتباری و آزمون استرس در مدل مورد تأکید قرار گرفته است و
به این نتیجه میرسد که بانکهای استرالیا ظرفیت حمل ریسک باالتری نسبت به نسبتهای مورد نیاز دارند.
ویروالینن ( 4)2004یک مدل ریسک اعتباری کالن اقتصادی برای تعیین نرخهای نکول بخش شرکت فنالند بین
سالهای  1986تا  2003تشکیل داد و رابطه معنیداری بین نرخهای نکول و متغیرهای اساسی اقتصاد کالن مانند تولید
ناخالص داخلی ،نرخ بهره و بدهی شرکتها یافت گردید .مدل برآورد شده باهدف آشکارسازی اثر شرایط اعتباری شرکتها
بر برخی متغیرهای کالن اقتصادی انجام شده است .عالوه بر این ،این مطالعه شامل نمونههایی از مدلسازی آزمون تنش
کالن مانند تحلیل تأثیر تکانههای کالن اقتصادی منفی بر ریسک اعتباری بخش بانکی بود .یافتهها نشان میدهد که
ریسکهای اعتباری بخش شرکت در محیط اقتصاد کالن فعلی کامالً محدود است.
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هاگارث و همکاران ( 1)2005روش متفاوتی را با استفاده از مدل  VARبرای اندازهگیری قدرت نظام بانکی انگلیس در
برابر تکانههای کالن اقتصادی ارائه کرد .در این تحقیق تأثیر برخی تکانههای کالن اقتصادی بر زیان کل بانکها بررسی
شده است .برای سنجش شکنندگی بانکها از نسبت وامهای غیرجاری به کل وامها استفاده گردید.
وونگ و همکاران ( 2)2006با استفاده از دادههای فصلی بانکهای هنگکنگ بین  ،2006-1994یک آزمون تنش را
تحت چارچوب ازدستدادن اعتبار و تکانههای کالن اقتصادی مدلبندی کرد .تکانههای مشابهی برای بحران مالی آسیایی
در تحلیل استفاده گردید و مشخص شده که حتی در بدترین سناریو ،بانکها همچنان به سود خود ادامه میدهند و ریسک
اعتباری در سطوح نرمال است.
3
جاکوبیک و اشمایدر ( )2008یک مدل ریسک اعتباری مقایسهای از اقتصاد آلمان و اقتصاد جمهوری چک ایجاد کردند.
این مطالعه شامل دادههای چک جمهوری بین سالهای  2006-1998و دادههای آلمانی بین سالهای  2006-1994بود.
تجزیهوتحلیل در هر دو سطح بخشی و فردی انجام گردید .بهعنوان یک نتیجهگیری مشخص شد که تکانه اقتصاد کالن دو
برابر بیشتر از اقتصاد آلمان تأثیر شدیدتری بر اقتصاد چک جمهوری داشته است.
وازکز و همکاران ( 4)2011یک مدل ریسک اعتباری ایجاد کردند که تجزیهوتحلیل سناریو برای آزمون تنش کالن بخش
بانکداری برزیل انتخاب نمودند .دادهها در سطح بانک بین دورههای  2009-2001انتخاب شدهاند .نتایج حاکی از بهبود
کیفیت ریسک اعتباری با شرایط تنش میباشد .نتایج همچنین نشان داد که بین نرخ نکول و تولید ناخالص داخلی رابطه
منفی معناداری وجود دارد.
5
اون تی کی وو و همکاران ( )2017با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی برداری ( ،)VARضمن بررسی رابطه بین
متغیرهای اقتصادی ،از جمله تورم ،نرخ بهره وام ،نرخ ارز واقعی ،ناخالص واقعی و نرخ پیشفرض در ویتنام طی دوره
 ،1994-2015آزمون تنش تحت شرایط پایین سناریوهای متوسط و باال مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج نشان داد که
سناریوهای باال و متوسط زمانی که کفایت سرمایه بیش از  9درصد باشد میتواند زیانهای ناشی از تکانههای کالن اقتصادی
را پوشش دهد.
محمد واعظ و همکاران ( )1391بر اساس مدل ویلسون ) (CPVروابط بین متغیرهای کالن اقتصادی به طور فصلی و
نرخ نکول طی دوره  1379-88را از روش سیستم معادالت برآورد نموده و نتایج حاکی از معنیدار بودن اثر متغیرهای تولید،
نرخ ارز اسمی ،نرخ سود تسهیالت و قیمت نفت بر نرخ نکول بانکها میباشد .در این تحقیق سبد بهینه برای تسهیالت
نظام بانکی از روش حداقل نمودن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیالت بانکی استفاده شده است.
سعید مشیری و فاطمه عبدالشاه ( )1396با استفاده از اطالعات متغیرهای کالن اقتصادی و نظام بانکی ایران طی دوره
زمانی  1381تا  1395با استفاده از آزمون تنش زیانهای ریسک اعتباری را برآورد کردند .آنها عالوه بر تخمین معادله احتمال
بر اساس مدل ویلسون ،از رگرسیون چندک نیز استفاده کردند .و نتایج حاکی از آن است که توزیع زیان برای همه سناریوها
به سمت راست است.

 3تصریح مدل و شرح متغیرها
بهمنظور آزمون ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران ،چارچوب پیشنهادی ویلسون ( )1997باس ( )2002و ویروالینن
( )2004را اتخاذ میکنیم .سپس رابطه بین ریسک اعتباری و تغییرات کالن اقتصادی را تخمین بزنید .پس از آن ،ما با

Hoggarth et al
Wong et al
3 Jakubik & Schmieder
4 Vazquez et al
5 Oanh T.K.Vu at el
1
2

5

تجزیهوتحلیل سناریو برای نشاندادن نرخ نکول در سناریوی پایه ،سناریوهای اعتباری نامطلوب و سناریوهای انبساطی
اقدام میکنیم.
1

()1

) 𝑡1+exp(𝑦𝑗,

= 𝑡𝑃𝑗,

در جایی که در رابطه  1نرخ نکول ) P (j, tدر بخش  jدر زمان  tو ( y (j, tشاخص کالن اقتصادی یک بخش معین
است ،مقدار شاخص اقتصاد کالن تابعی معکوس از نرخ نکول است .یعنی بهبود وضعیت اقتصادی با کاهش نرخ نکول در
بخشهای اقتصادی همراه است و بالعکس (رابطه .)2
()2

)

𝑡1−𝑃𝑗,
𝑡𝑃𝑗,

( 𝑦𝑗,𝑡 = ln

بهمنظور بررسی رابطه بین این متغیر و متغیرهای کالن اقتصادی ،فرض میشود که نرخ نکول تبدیل شده (یعنی شاخص
الجیت) توسط تعدادی از متغیرهای کالن اقتصادی ،همانطور که در رابطه ( )3یا مدل ویلسون نشان داده شده است،
تعیین میشود.

()3

𝑡𝑦𝑗,𝑡 = 𝛽𝑗,0 + 𝛽𝑗,1 𝑥1,𝑡 + 𝛽𝑗,2 𝑥2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑗,𝑛 𝑥𝑛,𝑡 + 𝑣𝑗,
) 𝑛𝛽𝑗 = (𝛽𝑗,0 , 𝛽𝑗,1 , … , 𝛽𝑗,
) 𝑡𝑥𝑡 = (𝑥1,𝑡 , 𝑥2,𝑡 , … 𝑥𝑛,

مرحله  :2تغییرات و تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از سری زمانی آنها مدلسازی میشود .فرض بر این
است که هر یک از متغیرهای کالن تابعی از رگرسیون خود هستند .در این مرحله بر اساس نظریه ویلسون ( )1997و
همچنین باس ( )2002و ویروالینن ( )2004از فرآیند رگرسیون برداری ( )VARاستفاده میشود که در رابطه ( )4نشان
داده شده است.
()4

𝑡𝑥𝑖,𝑡 = 𝑘𝑖,0 + 𝑘𝑖,1 𝑥𝑖,𝑡−1 + 𝑘𝑖,2 𝑥𝑖,𝑡−2 + ⋯ + 𝜀𝑖,

این که 𝑖𝑘 مجموعهای از ضرایب رگرسیون برآورد شده برای عامل اقتصاد کالن  xاست و ) ε (i, tیک جمله خطای
تصادفی است که مستقل فرض میشود و دارای توزیع نرمال است.
مرحله  :3در این مرحله ساختار همبستگی مدل متغیرهای کالن را نشان میدهد .در این سیستم ،یک بردار j + ( * 1
 )iاز عبارات خطا  Eنامیده میشود و ماتریس ( )j + i) * (j + iواریانس کوواریانس عبارات خطا (∑) بهصورت زیر تعریف
میشود (رابطه :)5
𝜀∑𝑣,
]
𝜀∑

()5

𝑣∑
𝑣∑𝜀,

[ = ∑ 𝐸 = (𝑣𝜀) ~𝑁(0 , 𝜀) ,

مرحله چهارم :در این مرحله با شبیهسازی نرخهای نکول با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو ،مسیرهای آتی و توزیع
زیان سبد اعتباری به دست میآید .ابتدا عبارات خطا با استفاده از ساختار کوواریانس برآورد شده در مرحله قبل تولید می
شوند و سپس متغیرهای کالن و نرخهای نکول آتی محاسبه میشوند .در نهایت با استفاده از مقادیر زیان ناشی از نکول
( )LGDو مقادیر در معرض نکول ( ،)EADتوزیع زیان پرتفوی به دست میآید .عالوه بر این ،تحلیل سناریوهای تنش
کالن اقتصادی با مدل امکانپذیر خواهد بود.
دادهها :نرخهای نکول با عنوان  NPLو عوامل کالن اقتصاد در این تحلیل از پایگاه داده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
استخراج شدهاند .دادههای مدل از فصل اول سال  1383تا فصل سوم سال  1397را پوشش میدهد .متغیر وابسته :ریسک
اعتباری یا نرخ نکول بهاحتمال بالقوهای اشاره دارد که وامگیرنده از قرارداد اصلی پیروی نمیکند و یکی از شاخصهای مهم
6

برای ارزیابی وضعیت پرتفوی در بانکهای تجاری است .با افزایش نرخ نکول ،بانک ریسک بیشتری را برای دریافت اصل و
سود وام میپذیرد .بنابراین ،نرخ نکول به طور منطقی میتواند نشاندهنده ریسک اعتباری بانکهای تجاری باشد .در اینجا،
طبق مدل ویلسون ،از نرخ الجیت نرخ نکول ( )Yبهعنوان متغیر وابسته استفاده میکنیم .متغیرهای مستقل :انتخاب
متغیرهای توضیحی بر اساس روششناختی توسط باس ( )2002و ویروالینن ( )2004مطابق جدول  1انتخاب میگردد
جدول 1
متغیرهای مورد معرفی در مدل ویلسون
عالمت انتظاری

عالمت اختصاری

متغیر

( -منفی)

GDPG

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

( +مثبت)

UR

نرخ بیکاری

( -/+منفی یا مثبت)

NER

نرخ اسمی ارز

( -/+منفی یا مثبت)

INF

تورم

( -منفی)

M2G

رشد نقدینگی

( -منفی)

LG

رشد تسهیالت بانکی

بررسی وضعیت وامهای معوق در ایران در طول دوره مطالعه نشان میدهد که در بیشتر سالها نسبت مطالبات معوق
به تسهیالت (نرخ نکول) دورقمی بوده است .همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است ،این نسبت بر اساس دادههای
فصلی است و شواهدی از افزایش رشد روبهباال از فصل اول سال  1383تا فصل چهارم سال ( 1388به جز سهماهه چهارم
سال  )1385عمدتاً به دلیل اعتبارسنجی و ارزیابی ضعیف مشتریان اعتباری بوده و همچنین نرخ بهره وامهای تجاری توسط
مقامات پولی سرکوب میگردید .اما پس از سال  ،1388با افزایش حجم وامهای تجاری و اقدامات اصالحی و نظارتی نظام
بانکی در اعتبار مشتریان ،این نسبت کاهش یافت .بهطورکلی مقایسه میزان نرخ نکول نظام بانکی ایران با نرخ متوسط
جهانی ،میزان نسبتاً باال در این کشور را نشان میدهد.
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22

نرخ نکول

20
18
16
14
12
10

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

شکل  .۲وضعیت نوسان نرخ نکول در ایران در بازه زمانی تحقیق

منبع :یافتههای پژوهشگر

بر اساس جدول  ،2ویژگیها و مقادیر آمار توصیفی متغیرهای وابسته و توضیحی بهصورت فصلی نشان دادهشده است.
تمام متغیرهایی که بر نرخ نکول تأثیر میگذارند به جز نرخ ارز بهصورت نرخ رشد هستند .با توجه به نرخ باالی ارز اسمی،
مقدار ریال این متغیر بر یک هزار تقسیم شده است تا در بازه مشخص دادههای سایر متغیرها قرار گیرد .میانگین احتمال
نکول در طول دوره مطالعه تقریباً متقارن توزیع شد .در میان متغیرهای کالن ،نرخ بیکاری نسبتاً پایدارتر است ،اما تورم،
نرخ اسمی ارز ،رشد تسهیالت ،رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بهشدت تغییر کرده است .همانطور که در جدول  2مشاهده
میگردد رشد اقتصادی در بازه منفی یازده تا مثبت  ،15یا نرخ اسمی ارز در بازه  8700تا  45000ریال در نوسان بوده که
ناشی از ناپایداری متغیرهای واقعی اقتصاد به دالیل مختلف از جمله سیاسی -اقتصادی میباشد.
جدول 2
خصوصیات توصیفی متغیرهای مدل
احتمال نکول

رشد اقتصادی

نرخ اسمی ارز

رشد تسهیالت

رشد نقدینگی

نرخ تورم

نرخ بیکاری

NPL

GDPG

NER

LG

M2G

INF

UR

میانه

3/14

68/0

67/20382

79/5

47/14

02/4

35/11

میانگین

2/14

58/0

11531

53/5

39/14

30/3

20/11

حداکثر

8/21

54/15

45280

28/14

85/21

60/11

60/14

حداقل

2/9

45/-11

8734

90/0

50/9

30/-1

50/9
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انحراف معیار

3/3

20/4

64/12455

35/3

272/3

41/2

08/1

چولگی

5/0

84/0

44/0

46/0

53/0

94/0

49/0

کوارتز

4/2

81/7

43/1

37/2

41/2

34/4

13/3

احتماالت

1/0

0.000000

024/0

23/0

18/0

002/0

31/0

31/956

38E+09/8

76/608

37/578

07/314

69/63

مجموع
مربعات
منبع :یافتههای پژوهشگر

 ۴برآورد مدل و نتایج
قبل از برآورد رگرسیون ،آزمون ایستایی ریشه واحد برای سری زمانی شاخصها اعمال میگردد .نتایج آزمونهای دیکی فولر
و فلیپس پرون نشان میکند که سری در سطح ایستا نبوده ،اما زمانی که ما اولین تفاوت را در نظر میگیریم ایستا یا پایا می
گردد .بر اساس معادله ( ،)3ما همه متغیرهای اقتصادی را با معادله مرتبط میکنیم و رگرسیون خطی را انجام میدهیم.
با توجه به معادله  ،3متغیر وابسته ( Yالجیت نرخ نکول) است که با توجه به معادله  2به طور معکوس با نرخ نکول مرتبط
است .یعنی طبق رابطه  ،2هرچه نرخ نکول بیشتر باشد ،الجیت نرخ نکول کمتر میگردد.
جدول 3
نتایج مدل ریسک اعتباری
F

Ad R Squre

R Squre

M2G

LG

GDPG

UR

INF

NER

C

15.97

./55

./61

*./052

*./0231

*./022

*-./05

./054

***-./013

***2.19

ضرایب

توجه “***”،“**”،“*” :نمایانگر معنیدار بودن در سطوح به ترتیب در  %5 ،%1و  %10میباشد.
منبع :یافتههای پژوهشگر

باتوجهبه ضرایب رگرسیون در جدول  ،3و از سوی دیگر ،رابطه بین معکوس متغیر الجیت نرخ نکول ،عالئم ضرایب با
عالئم مورد انتظار مطابقت دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش متغیرهای رشد اقتصادی ،رشد نقدینگی و رشد وام ،کاهش نرخ
نکول و با افزایش نرخ بیکاری و نرخ اسمی ،نرخ نکول افزایش مییابد .در بیشتر موارد ،نرخ اسمی این ارز را میتوان اشاره
کرد که با افزایش نرخ اسمی ارز ،قیمت کاالهای وارداتی افزایشیافته است و در نتیجه منجر به کاهش تولید و درآمد خواهد
شد و در نتیجه ،میزان مطالبات معوق بانکی افزایش مییابد .بهرغم این واقعیت که نرخ تورم معنادار نیست ،عالمت آن
نشان میدهد که با افزایش نرخ تورم ،نرخ نکول کاهش مییابد.
بعد از تخمین مدل ریسک اعتباری ،در اینجا مدلی را برآورد میگردد که در چارچوب خود رگرسیونی برداری ()VAR
متغیرهای کالن اقتصادی را ترکیب میکند .این چارچوب امکان آن را فراهم میکند که همه متغیرهای سیستم بر هم
تأثیرگذار باشند .وقفه بهینه با استفاده از آماره و بر اساس آزمون آکائیک و شوارتز برای گزینش وقفههای بهینه بکار گرفته
شد که وقفه بهینه دو میباشد .نتایج نشان میدهد که  VARبرآورد شده پایدار است و همه ریشهها دارای ضریب کمتر از
یک هستند و در داخل دایره ریشه واحد هستند.
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 1.۴شبیهسازی و تجزیهوتحلیل سناریو
در این بخش ابتدا نتایج شبیهسازی توزیع مشترک از زیانهای اعتباری بالقوه بانکها و تغییر حداقل الزامات سرمایه را ارائه
میدهیم .دوم ،ما همچنین نتایج حاصل از آزمون تنش زیان اعتباری و میزان سرمایه الزم را با سناریوهای مشخص ارائه
میکنیم .بر اساس مطالعات باس ( )2002و ویروالینن ( )2004شبیهسازی مونتکارلو در طول یکزمان مشخص افق  Tبه
روش زیر انجام میشود .برای هر مرحله از شبیهسازی یک بردار  (j + i) ×1از متغیرهای تصادفی استاندارد نرمال
) 𝑍𝑡+1 ~(0,1ترسیم شده است .این به یک بردار جمالت اخالل همبسته در عوامل اقتصاد کالن و نرخ نکول (الجیت
انتقالی) با استفاده از تجزیه چولسکی تبدیل میگردد .با استفاده از تحوالت شبیهسازی شده از جمالت خطا و مقادیر اولیه
برای عوامل اقتصاد کالن از سال  ،1397:3یعنی پایان دوره برآورد ،مقادیر شبیهسازی شده مربوط به  𝑥𝑖,𝑡+1و پس از آن،
برای  ،𝑦𝑗,𝑡+1و در نهایت برای  ،𝑝𝑗,𝑡+1نرخ نکول ،با استفاده از سیستم معادالت ( )4( - )2گرفته شده است .این روش
تا زمانی که افق موردنظر و تعداد مسیرهای شبیهسازی شده تا  10،000احتماالت نکول رسیده است تکرار میشود.
با بهدستآوردن توزیع زیان اعتباری با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو ،اکنون ما میتوانیم حداقل سرمایه موردنیاز
برای پوشش سایر تکانههای مورد انتظار را محاسبه کنیم .برای محاسبه زیان از چارچوب مقررات بال  2از رویکرد مبتنی بر
رتبهبندی داخلی ( 1)IRBAاستفاده شده که توزیع زیان شامل زیان مورد انتظار و غیر انتظاری میباشد .زیان انتظاری
( 2)ELکه نظام بانکی بر اساس روشهای خاص و بر اساس معادله  6محاسبه مینماید .اما از زیان غیر انتظاری ( 3(UNیا
سرمایه اقتصادی ( ،4(ECانحراف از زیان مورد انتظار است و در واقع از دست دادن ناشی از تکانههای غیر قابل پیشبینی
برای ریسک اعتباری است و از تفاوت بین توزیع زیان یا همان ارزش در معرض خطر ( 5(VaRو زیانهای مورد انتظار به
دست آمده است .در واقع ،زیان غیر انتظاری سرمایه اقتصادی است که بانکها در مواجهه با تکانهها و پیشگیری از
آسیبپذیری نیاز دارند( .شکل .)3

Interal Rating Based Approach
Expected Loss
3 Unexpected Loss
4 Economic Capital
5 Value at Risk
1
2
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()6

𝑠𝑡𝐷𝐴𝐸 × 𝑠𝑡𝐷𝐺𝐿 × 𝑠𝑡𝐷𝑃 = 𝑡𝑠𝐿𝐸

شکل  .۳تغییر زیانهای انتظاری و غیرانتظاری در اثر تنش کالن
منبع :یافتههای پژوهش

احتمال نکول ) 1(PDنشاندهنده میزان احتمال که بازپرداخت اصل و سود وام در سررسید مقرر پرداخت نگردد .مقادیر
در معرض نکول ( 2)EADآن میزان از وام میباشد که بازپرداخت آن سررسید شده و در طبقات وامهای معوق قرار گرفته
است .زیان ناشی از نکول ) 3(LGDمقدار زیان ناشی از نکول میباشد که بر اساس مطالعات باس ( )2002و ویروالینن
( )2004این نرخ معادل  45درصد میزان نکول در نظر گرفته میگردد .آزمون تنش اقتصاد کالن برای تعیین زیان مورد
انتظار و غیر انتظاری انجام میشود و انتظار میرود که در صورت وقوع یک رویداد ناگهانی و وضعیت بحران اقتصاد کالن
توسط یک تکانه مربوطه در یکی از متغیرهای اقتصاد کالن منعکس میگردد .هدف این است که در صورت تکانه کالن میزان
زیان مورد انتظار و غیر انتظاری در زمان  T + 1چه میزان میباشد و این که آیا این زیانها به اندازه کافی سرمایه فعلی
بانکها را پوشش میدهد یا خیر .در این بخش ،متغیرهای کالن و مالی معرفی شده در بخش قبلی تحت سناریوهای پایه و
نامطلوب قرار میگیرند که مهمترین بخش آزمون تنش است با وارد نمودن تکانه به میزان یک انحراف معیار و اثرات آن بر
توزیع زیان ریسک اعتباری میزان زیانهای انتظاری و غیرانتظاری یا مقدار سرمایه الزم برای پوشش زیانهای ناشی از تکانه
محاسبه میگردد که این محاسبات در جدول شماره  4نشان داده شده است.
بر اساس جدول  4با مقایسه دو سناریو پایه که در این تحقیق فرض شده آخرین داده که دادهای سه ماهه سوم 1397
است به عنوان این سناریو در نظر گرفته شده است و سناریو نامطلوب یا حدی که فرض میگردد به هر یک از متغیرهای
کالن اقتصادی و بانکی به اندازه یک انحراف معیار تکانه یا تکانه وارد میگردد و برای اینکه اثر هر تکانه بر توزیع زیان اعتباری
محاسبه گردد ناچارا تکانهها به صورت جداگانه وارد میگردد .با محاسبه زیان اعتباری در اثر تنش ایجاد شده ،میزان زیان
اعتباری که درواقع همان ارزش در معرض خطر میباشد و از طرفی محاسبه زیان انتظاری با استفاده از رابطه  ،6میزان زیان
غیرانتظاری یا همان سرمایه الزم جهت پوشش زیانهای حاصل از تنش را به دست آورد.

Probability of Default
Exposure At Default
3 Loss Given Default
1
2
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جدول 4
زیانهای ریسک اعتباری در سال آینده تحت تکانه به اندازه یک انحراف معیار
متغیر

سناریو
سناریو پایه

زیان غیر انتظاری

زیان مورد انتظار

زیان اعتباری

13.84

4.58

18.42

GDPR

15.41

6.99

22.4

INF

14.42

6.72

21.14

14.67

6.87

21.54

12.33

5.77

18.1

14.69

6.9

21.59

14.38

6.71

21.09

UR
NER
M2
LR

سناریو نامطلوب

منبع :یافتههای پژوهشگر

با مقایسه سناریوی پایه و سناریوهای نامطلوب یا حدی در جدول  ،4تأثیر تکانه اقتصادی با یک انحراف معیار ،زیان غیر
انتظاری یا سرمایه اقتصادی برای متغیرهای اقتصاد کالن به استثنای نرخ اسمی ارز نسبت به زیان در سناریوی پایه افزایش
مییابد .در واقع یعنی غیر تکانه نرخ اسمی ارز ،زیان غیر انتظاری ناشی از تکانه سایر متغیرها بیشتر از زیان غیرانتظاری در
حالت سناریو پایه میباشد.

 ۵نتیجهگیری
قدرت بخش مالی نقش مهمی در ثبات مالی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و همچنین ثبات بازارهای جهانی دارد.
به دلیل این نقش مهم ،بخش بانکی باید انضباط ،شفافیت و معیارهای علمی مناسب داشته باشد .ریسک اعتباری همچنان
ریسک حاکم بر ثبات مالی داخلی است و ازاینرو این تحقیق تأثیر بالقوه سناریوهای تکانههای منفی اقتصاد کالن را بر
متغیرهای ریسک اعتباری ارزیابی میکند .آزمون تنش کالن یک روشی است که برای آزمون ثبات بانکها در برابر
سناریوهای مختلف و محتمل شدید میباشد .همچنین این آزمون برای ارزیابی آسیبپذیری و ریسک در معرض خطر
پرتفوی کل وامهای بانکی انجام میگردد .هدف اصلی این تحقیق ،آزمون تنش کالن مبتنی بر مطالعات ویلسون (،)1997
باس ( )2002و ویروالینن ( )2004بوده و روش پیشنهادی شامل مدلسازی احتماالت نکول بهعنوان یک تابع غیرخطی از
متغیرهای کالن اقتصادی است .در این مطالعه ،ثباتبخش بانکی ایران در برابر بحران مالی با ایجاد یک مدل ریسک
اعتباری مورد آزمایش قرار میگیرد .اوالً ،مدلهای ماهوارهای 1ریسک اعتباری بهمنظور نشاندادن رابطه بین متغیرهای
اقتصاد کالن و نسبت وامهای معوق ایجاد میشود که نتایج نشان میدهد نرخ بیکاری بیشترین تأثیر در ریسک اعتباری
داشته و نرخ تورم علیرغم تأثیر ،در سطح معنیداری قرار ندارد .سپس یک مدل خود رگرسیون برداری ( )VARاقتصاد
کالن برای تعیین رابطه بین متغیرهای کالن برآورد شده است .در مورد انتخاب عوامل کالن ،ما از ایده از مدل بینالمللی
و داخلی پیروی میکنیم و به طور منطقی رشد تولید ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بیکاری ،رشد نقدینگی ،رشد تسهیالت و
نرخ اسمی ارز را بهعنوان عوامل مالی و کالن انتخاب میکنیم .این مقاله ،عوامل کالن و نرخ نکول ( )NPLبانکهای
تجاری را از  1383:1تا  ،1397:3در  58فصل مشخص میکند و سپس از نرمافزار ایویوز  )Eviews) 10برای تجزیهوتحلیل
استفاده میگردد .تجزیهوتحلیل نشان میدهد که بین نرخ نکول وامهای بانکی و عوامل کلیدی اقتصاد کالن کشور ایران
رابطه معنیداری وجود دارد .با استفاده از چارچوب روش مونتکارلو ،برای تخمین توزیع احتمالی زیان احتمالی مشروط
بر تکانه ساختگی معرفی گردید و در نتیجه ،زیانهای انتظاری و غیر انتظاری (سرمایه اقتصادی) محاسبه میگردد .نتایج
آزمون تنش کالن نشان میدهد که در سناریوهای حدی نامطلوب با تکانه یک انحراف معیار ،توزیع زیان بزرگتر از سناریوی
پایه بوده و در نتیجه زیان غیر انتظاری یا سرمایه اقتصادی بانکها در ایران افزایش مییابد ،یعنی نظام بانکی به تکانههای
Satellite Model
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اقتصاد کالن شامل رشد تولید ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بیکاری ،رشد نقدینگی ،رشد تسهیالت آسیبپذیر خواهد بود و
تنها نسبت به تکانه نرخ ارز اسمی مقاومتپذیر میباشد .در این مطالعه ،برآورد مدل بر اساس دادههای موجود بانک مرکزی
در این بازه زمانی مدل و مسلم ًا با کمبود دادهها مواجه بودیم و همچنین اثر بازخورد که همان همبستگی موجود بینبانکی
میباشد نیز در نظر گرفته نشده است که در مطالعات آتی عالوه بر این موارد اثر سایر ریسکها ازجمله ریسک نقدینگی و
بازار در مدل آزمون تنش میبایست مدنظر قرارداد.
در آخر پیشنهاد میگردد که بهمنظور مقابله با بحرانهای مالی و تکانههای اقتصاد کالن ،اقدامات عملی مانند افزایش
نسبت کفایت سرمایه باتوجهبه دستورالعملهای کمیته بال ،از جمله افزایش سهام سهامداران و بهبود کیفیت دارایی،
توسط مقامات پولی موردتوجه قرار گیرد همچنین ،آزمون تنش کالن باید بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم توسط
مدیران نظام بانکی و پولی مورداستفاده قرار گیرد
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