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چكیده
به دلیل باال بودن مطالبات معوق در صـنعد بانكـداري ایـران ،بـرآورد احتمـال نكـول وامگیرنـدگان بـراي
مدیرید ریسك اعتباري از اهمید زیادي برخوردار اسد .در این مقاله ،آزمون استرس احتمـاالت نكـول
در صنعد بانكداري ایران با استفاده از رویكـرد پرتفـوي اعتبـاري انجـام مـيشـود .روش مطالعـه براسـاس
سیستمي از معادالت و شبیهسازي اسد .در مرحله اول ،اثر متغیرهاي کـالن اقتصـادي بـر نـرخهـاي نكـول
برآورد ميشوند .سپ رواب پویاي متغیرهاي کالن اقتصادي با استفاده از مدل  VARبرآورد مـيشـوند.
با استفاده از سیستم معادالت دو مرحله باال و ساختار ماتری واریان -کواریان باقیماندهها ،شـبیهسـازي
احتماالت نكول با روش موند-کارلو در افس زماني یك ساله تحد سناریوي پایـه و سـناریوهاي اسـترس
اجرا ميشود .در انتها ،مقـدار تـاثیر شـو هـاي مختلـف از مقایسـه احتمـاالت نكـول تحـد سـناریوهاي
استرس مختلف با سناریوي پایه (سناریوي بدون شو ) محاسبه ميشود .ابتدا جهـد مقایسـه مقـدار تـاثیر
شو هاي مختلف به اندازه یك انحراف معیار بـه هـر کـدام از متغیرهـاي کـالن اقتصـادي ،شـو وارد
شده اسد که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعید که هدف آزمون اسـترس اسـد ،نیسـتند .بنـابراین
براساس دادههاي اقتصاد ایران ،چهـار سـناریوي حـدي تعریـف و تـاثیر آنهـا بررسـي شـده اسـد .نتـایج
حاصل از شبیهسازي حاکي از آن اسد که شو نرخ بیكاري مخربترین عامـل بـراي نـرخهـاي نكـول
بوده اسد .دومین شو قوي اثرگذار بـر نـرخ نكـول ،شـو نـرخ ارز اسـد .شـو نـرخ رشـد تولیـد
ناخالص داخلي نیز تاثیر قابل توجهي داشته اسد .شو نرخ تورم ،کماثرترین شو اسد .ایـن نتـایج بـا
ضــرایب حاصــل از تخم ـین معادلــه نكــول و معنــيداري آنهــا نیــز ســازگار هســتند .بــا مقایســه اثــرات در
چند هاي مختلف توزی  ،مشاهده ميشود که تمامي شو ها در دنباله پـایین نسـبد بـه دنبالـه بـاال ،اثـر
بیشتري بهجا گذاشتهاند .همچنین نتایج نشان ميدهند که اثرات شو در دوره دوم افزایش پیدا مـيکنـد،
اما در دورههاي بعد روند کاهشي داشته اسد.
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 -1مقدمه
سبد وام قسمد عمده دارایيهاي بانك هـاي تجـاري را تشـكیل مـيدهـد .از آنجـایي کـه
وامهاي پرداخد شده ،بانك را در معـرض نكـول وامگیرنـدگان قـرار مـيدهـد ،شناسـایي
احتمال نكول وامگیرندگان به عنوان بخشي از مدیرید ریسك اعتبـاري از اهمیـد زیـادي

برخوردار اسد .با توجه بـه اینكـه بـاال بـودن نسـبد مطالبـات غیرجـاري 1همـواره یكـي از
معاالت شبكه بانكي در ایران بوده اسد ،اهمید شـبیهسـازي احتمـاالت نكـول بـه عنـوان

جزئي مهم از یك مدیرید کاراي ریسك اعتباري براي ایران دوچندان ميشود.
یكي از روشهاي پیشرفته مدیرید ریسك اعتباري بانكها ،آزمون اسـترس اسـد .در
ادبیات اقتصاد مالي ،تكنیكهاي آزمون استرس در سطح فردي توسـ بانـكهـاي فعـال و
بزرگ از نیمه اول دهه  1990استفاده شده اسد .ایـن آزمـونهـا بـه طـور عمـومي در زمینـه
مدیرید ریسك استفاده شدهاند تا تخمینهاي بهدسد آمده از مـدلهـاي داخلـي را کامـل
کنند .در کنار تكنیكهاي ارزش در معرض خطـر ( ،)VaRآزمـونهـاي اسـترس ،توانـایي
ارزیابي اثر رویدادهاي حدي مانند بحرانهاي اقتصادي -که احتمال وقوعشان کم ،اما صفر
نیسد -را دارند.
قوانین احتیاطي بانكداري در دهههاي اخیر در سـطح بـینالمللـي ،انگیـزهاي قـوي بـراي
ارائه چنین تكنیـكهـایي ایجـاد کـرده اسـد .بـه عنـوان نمونـه ،از سـال  ،1996بانـكهـا و
بنگاههاي سرمایهگذاري ملزم شدند کـه آزمـون اسـترس را بـه عنـوان بخشـي از مـدلهـاي

داخليشان براي محاسبه سرمایه موردنیاز براي ریسك بازار ارائه بدهند .2اجراي برنامههـاي
آزمون استرس کالن اقتصادي مانند برنامه ارزیابي ثبات مالي صندوق بینالمللي پول-بانك
جهاني 3منجر به ارائه چارچوبهاي جـام بـراي ارزیـابي تـابآوري سیسـتمهـاي مـالي در
مقابل اختالالت نامطلوب شده اسد .در بحـرانهـاي مـالي گذشـته نیـز آزمـون اسـترس بـه
عنوان ابزاري که ميتواند اثر بالقوه رویدادهاي نـامطلوب بـر اقتصـاد را تعیـین کنـد تـا حـد
زیادي مورد توجه قرار گرفته اسد.

 FSAP-3یك برنامه مشتر

1- Non Performing Loans
)2- Basel Committee on Banking Supervision (2006
 IMFو بانك جهاني اسد که در سال  1999معرفي شده اسد .هدف این برنامه افزایش

تالشها براي بهبود سالمد سیستمهاي مالي در کشورهاي عاو اسد .تحد این برنامه IMF ،و بانك جهاني تالش دارند تا
نقاط قوت و آسیبپذیريهاي هر سیستم مالي را شناسایي کرده تا نحوه مدیرید مناب ریسك را تعیین کنند.
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به طور کلي ،آزمونهاي اسـترس کـالن ،میـزان ریسـك قـرار گـرفتن سیسـتم مـالي در

معرض شو هاي شدید ،اما ممكن را اندازه ميگیرد .بنابراین ،آزمـونهـاي اسـترس مـي-

توانند به مسئوالن و برنامهریزان اقتصادي و پولي و بانكي کمك کنند تا آسیبپـذیريهـاي
سیســتم مــالي را مشــخص کننــد ،زیــرا ایــن آزمــون هــا اطالعــات جلــونگري در مــورد اثــر
رویدادهاي حدي ممكن ارائه ميدهند.
در زمینه آزمون استرس موسسات بانكي و پولي ،تـاکنون مطالعـات نظـري و تجربـي تـا
حدود زیادي ارائه شدهاند .مطالعات انجام شده تالش ميکنند محدودیدهاي آزمـونهـاي
استرس را رف کرده و کاربرد آنها در بخشهاي مالي را گسترش دهند .سیستمهـاي مـالي
کشورهاي توسعه یافته در معرض ارزیابي مداوم هسـتند ،امـا کشـورهاي درحـال توسـعه از
جمله ایران هنوز از چنین مزیتي برخوردار نیسـتند و انتظـار مـيرود سیسـتمهـاي مـالي ایـن
کشورهاي به شوکهاي اقتصادي حساسید زیادي داشته باشند.
در برخي شرای  ،شو از مشكالتي در بنگاههاي مشخص ایجاد مـيشـود (شـو

ویـژه)،

اما در برخي موارد نیز ممكن اسد از عدم توازنهاي کـالن اقتصـادي یـا مشـكالتي ناشـي شـود
که سیستم مالي را به عنوان یك کل تحد تاثیر قرار دهد (شو سیسـتماتیك) .بـه طـور کلـي،
صرفنظر از طبیعد شو  ،اثرآن مستقیم یا غیرمستقیم به بخش مالي منتقل ميشود.
در این تحقیس با توجه به اهمید ریسك و به ویژه ریسك اعتباري ،آثـار کمـي شـو

هـاي

کالن اقتصادي از جمله رشد  ،GDPنرخ ارز ،نرخ تورم و نرخ بیكاري بر احتماالت نكـول وام-
گیرندگان با استفاده از آزمون استرس کالن ریسك اعتباري بررسي مي شود.

آزمون استرس ریسك اعتباري به عنوان یك فرآیند چندمرحلـهاي دیـده مـيشـود؛ در
گام اول رابطه بین متغیرهاي کالن اقتصادي انتخابشده تخمین زده ميشوند .خروجي ایـن
مرحله سناریوهاي کالن اقتصادي هستند .در گام دوم ،احتمال نكول روي نتایج شو هـاي
کالن اقتصادي رگرس ميشوند و مسیر احتماالت نكول تحد سناریوهاي کـالن اقتصـادي
که خروجـي مرحلـه اول هسـتند ،شـبیهسـازي مـيشـود .بـراي ایـن کـار از متغیـر مطالبـات
غیرجاري به عنوان یك تقریبي براي ریسك اعتبـاري در صـنعد بانكـداري ایـران اسـتفاده
ميشود .آثار شو هاي کالن بر احتمال نكول بانكها از طریس مقایسـه نتـایج شـبیهسـازي
سناریوهاي پایه و استرس در افس یك ساله (چهار فصل) در بخش بانكداري انجام ميشـود.
قبل از شبیهسازي اثر سناریوي مشخص استرس روي ریسك اعتباري ،نیاز اسـد متغیرهـاي
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کالن اقتصادي بـا ریسـك اعتبـاري مـرتب شـوند .دو رویكـرد مرتـون ( )1974و رویكـرد
ویلسون( )1997براي تولید چنین مدلي وجود دارد که در بخش مبـاني نظـري توضـیح داده
خواهند شد.
ساختار مقاله به این صورت اسد که بخـش دوم مـروري بـر ادبیـات تجربـي اسـد .در
بخش سوم مباني نظري مدلهاي ریسك اعتبـاري کـالن اقتصـادي ارائـه شـده و در بخـش
چهارم ساختار دادهها توضیح داده ميشود .در بخش پنجم به تصریح مدل پرداخته ميشود.
بخش ششم نتایج آزمون استرس را بـراي صـنعد بانكـداري توضـیح مـيدهـد و در بخـش
هفتم ،نتیجهگیري ارائه ميشود.

 -2ادبیات تجربی
 -1-2مطالعات تجربی بین المللی
در طول  22سال گذشته ،مطالعـات متعـددي در رابطـه بـا تئـوري آزمـون اسـترس کـالن و

کاربرد تجربياش منتشر شده اسد .به عنوان بخشي از برنامه ارزیابي ثبـات مـالي ،آزمـون-
هاي استرس کالن در ( FSAP 1برنامه مشتر صندوق بـینالمللـي پـول و بانـك جهـاني)
معرفي شدند .بعد از معرفي  ،FSAPمقامات و ناظران ملي آزمون استرس را جهد ارزیـابي
ثبات مالي دورهاي خود بهکار بردند که در ادامه بـه آنهـا اشـاره مـيشـود .از آنجـایي کـه
دامنه مطالعات صورت گرفته در زمینه آزمون استرس ،بسیار گسترده اسد ،در ایـن قسـمد
فق به آزمون استرسهاي ریسك اعتباري پرداخته شده اسد.
قبل از شبیهسازي اثر سناریوي استرس در مواجهه با ریسك اعتباري ،ارتبـاط متغیرهـاي
کالن (رشـد  ،GDPنـرخهـاي بهـره ،بیكـاري ،نـرخ ارز ،تـورم و )...بـا معیارهـاي ریسـك
اعتباري از طریس مدلهاي ماهوارهاي باید بررسي شود .چندین رویكـرد بـراي تعیـین چنـین
مدلهایي وجود دارد که معموال مدلهاي ریسك اعتباري کالن نامیده ميشوند.
درهمن )2005( 2یك رابطه غیرخطي بین شو هاي کالن اقتصادي و ریسك اعتبـاري
در مدلهاي ریسك اعتباري ارائه داد .چنین مطالعاتي ،مدلهاي ریسك اعتباري کالن نـوع
مرتون را برپایه مدلسازي بازدهي دارایي ارائه دادند تا نرخ نكول را تخمین بزنند.
1- Financial Sector Assessment Program
2- Drehman, M
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مرتون )1974( 1مدلي را طراحي کرد که انواع مختلف نهادهاي مـالي را قیمـدگـذاري
کرد .ایده مدل نوع مرتون این اسد که رویداد نكول را به عنوان کاهش بازدهي دارایي در
زیر آستانه تعیین شده ،تعریف ميکند.

مطالعات دیگري ،رویكرد معرفي شده توس ویلسـون ( 2)1997را دنبـال کردنـد .مـدل

ویلسون یكي از معدود مدلهایي اسد که به طور واضح نرخ نكـول را بـا متغیرهـاي کـالن

اقتصادي مرتب ميکند و بر پایه تاب الجستیك اسد که در تحلیل رگرسیون استفاده مـي-

شود .در مدل رگرسیون به طور تجربي نشان داده شده اسد که تواب الجسـتیكي غیرخطـي
براي تحلیل رواب در مدل ،نسبد به تواب خطي مناسبتر هستند.

باس )2002( 3مدلي را براي آزمون اسـترس بانـك اتـریش معرفـي کـرد .در مـدل او از

رویكرد پرتفوي اعتباري( 4ویلسون  )1997براي آزمون استرس کـالن اسـتفاده شـده اسـد.

در این مطالعه به علد عدم دسترسي به دادهها ،امكان مدل سازي احتمال نكول براي بخش-
هاي مختلف صنعتي وجـود نـدارد .بنـابراین احتمـال نكـول کـل بـراي همهـي بخـشهـاي
اقتصادي به عنوان تابعي از متغیرهاي کالن اقتصادي مدلسازي ميشود.
وی ـروالین ،)2004( 5مــدل ویلســون ( )1997را در چــارچوب آزمــون اســترس در دوره
 1986:1 -2003:2براي بخش شرکدهاي بزرگ فنالند بهکار برد .وي یك مـدل ریسـك
اعتباري با استفاده از نرخهاي نكول ویژهي صنعد ارائـه داد .دادههـاي نكـول بـراي صـنای
اصلي کشاورزي ،تولید ،ساخدوساز ،تجارت ،هتلها و رستورانها ،حملونقل و ارتباطات
و صنای دیگر استفاده شده اسد .نرخهاي نكول با اسـتفاده از تـاب الجسـتیك مـدل سـازي
شدند و مدل رگرسیون به ظاهر نامرتب ) (SUREبراي تعیین اثر متغیرهاي کالن اقتصـادي
روي نرخهاي نكول بخشي استفاده شد .متغیرهاي با بهترین قـدرت توضـیحدهنـدگي ،نـرخ
رشد تولید ناخالص داخلي ،بدهي بخشي و نرخ هاي بهره هستند.
درهمن و همكاران )2007( 6با استفاده از دادههاي کلي اعتبـار شـرکدهـاي بـزرگ در
انگلستان ،انتقال غیرخطي شـو هـاي کـالن اقتصـادي را بـه احتمـال نكـول در چـارچوب
1- Merton
2- Wilson
3- Boss
4- Credit Portfolio View
5- Virolainen
6- Drehmann, M., A. Patton and S. Sorense
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 VARبررسي کردند .مدل سازي ریسك اعتباري آنها برپایه مـدل مرتـون ( )1974اسـد.
آنها نشان دادند که غیرخطي بودن براي سطح و شكل تاب واکنش آني ریسك اعتباري به
دنبال شو هاي کوچك و بزرگ عوامل اهمید دارد .نتیجه اصلي مقاله آنهـا ایـن اسـد
که مدلهاي خطي منجر به بیش برآوردي اثر شو هاي پولي کوچك و کم بـرآوردي اثـر
شو

هاي بزرگ روي ریسك اعتبـاري مـيشـود .آنهـا بـا اسـتفاده از یـك مـدل VAR

غیرخطي بررسي ميکننـد چگونـه شـو هـاي کـالن اقتصـادي بـر نـرخ انحـالل کـل اثـر
ميگذارند .شو ها روي سه عامل کالن اقتصادي رشد  ،GDPتورم و نرخ بهـره متمرکـز
شدهاند .مدلهاي  VARغیرخطي با وجود داشتن مزید ،به علد زیاد شدن تعداد پارامترها
و محدودید دادهها خیلي مورد استفاده قرار نميگیرند.
وون

و همكاران ،)2008( 1آزمون تنش کالن ریسك اعتباري را در بانكهاي هنـ

کن براي ارزیابي آسیبپـذیري ریسـك کـل سـبد وام 2و مخـاطرات وام رهنـي 3بـهکـار
بردند .این آزمون براساس مدل ویلسون ( )1997و اطالعات فصلي سالهاي  1994تا 2006
انجام شد .در مدل بهکار رفته ،نرخ نكول هر بخش به صورت تابعي از متغیرهـاي کـالن در
نظر گرفته ميشود و فرض ميکنیم  Jبخش اقتصـادي وجـود دارد کـه بانكهـا بـه آنهـا وام
ميدهند .چارچوب کار به اینگونه اسـد کـه ابتـدا یـك مـدل تجربـي بـا سیسـتم معـادالت
ریسك اعتباري و متغیرهاي کالن در نظرگرفته ميشود .سپ

از شبیهسازي مونـد کـارلو،

توزی نرخهاي نكول (به عنوان نماینده زیان ناشي از وامدهي) بدسد ميآید .مدل بـرآورد
شده براي بانك هن

کن

 ،رابطه معناداري را بین نرخ نكول وام بانك و متغیرهاي کـالن

نشان ميدهد .نتایج حاکي از آن اسد که اگـر رشـد تولیـد ناخـالص داخلـي و قیمـدهـاي
دارایي کاهش و نرخهاي بهره افزایش پیدا کند ،نرخ نكول باالتر اسد.
ويلو و یان  ،)2012( 4رویكرد آزمون اسـترس وونـ و همكـاران ( )2008را بـراي
صنعد بانكداري چین بهکار گرفتند .در این مقاله آزمون استرس بر پایـه چهـار متغیـر نـرخ

رشد تولید ناخالص داخلي ،شاخص قیمد مصرفکننده ،نرخ رشد پـول اسـمي و شـاخص
قیمد مسكن به عنوان متغیرهاي کالن اقتصادي و وامهـاي غیرعملیـاتي بـه عنـوان پراکسـي
1- Jim Wong, Ka-fai, and Tom Fong
2- Loan portfolio of banks
3- Mortgage Loans Exposures
4- Wei Lu and Zhiwei Yang
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براي ریسك اعتباري اسد ،سپ

از مدل  VARبراي بررسـي رابطـه بـین متغیرهـا اسـتفاده

شده اسد.

فرانسیسكو و همكاران ،)2012( 1یك مدل آزمون تـنش کـالن ریسـك اعتبـاري بـراي

بخش بانكي برزیل بهکار بردند .در این بررسي از دو مدل کالن و خـرد اسـتفاده شـده و بـه
جاي توزی احتمال نكول نیز توزی وام غیرجاري به کار رفته اسد .مـدل کـالن رابطـه بـین
متغیرهــاي کــالن را بررســي و ســناریوهاي اقتصــاد کــالن را در چــارچوب یــك مــدل
خودرگرسیون برداري ) (VARشبیهسازي ميکند.

سورگ و ویروالین ،)2006( 2دو رویكرد مهم آزمون اسـترس را بحـث کردنـد :یكـي

تجزیه و تحلیل سنجي دادههاي ترازنامه (مدلهاي ترازنامهاي) و دیگـري مـدلهـاي ارزش
در معرض خطر .در مدلهاي ترازنامهاي ،متغیرهاي کالن با اقالم ترازنامه مرتب مـيشـوند،

سپ ضرایب بهدسد آمده براي شبیهسازي اثر شو روي سیستم استفاده شدهانـد .مـدل-
هاي ارزش در معرض خطر با تعیین حساسید پرتفولیـو بـه منـاب مختلـف ریسـك ،تحلیـل
عاملي ریسك را با تخمین توزی زیان ترکیب ميکنند.
پسران و همكاران )2006( 3با بكارگیري مدل مرتون ،رویكرد جدیدي براي مدل سازي
ریسك اعتباري ارائه دادند .آنها براي مدل سازي ریسك اعتباري از بردار خودرگرسـیوني
جهاني ) (GVARاستفاده کردند که یك مدل فصلي جهاني برآورده شـده در طـول دوره
 1999:1-1979:1براي  25کشور را دربرميگیرد که در هشد منطقه گروهبندي شدند.
مدل  GVARاز مدلهاي  VECMبرآورده شده براي تـك تـك کشـورها یـا منـاطس
تشكیل ميشود که در یك مدل جهاني ترکیب ميشوند تا تعـامالت بـین کشـوري و درون
کشوري هم در نظر گرفته شوند .این مدل از متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولیـد ناخـالص
داخلي ،تورم ،نرخهاي بهره کوتاهمدت ،شاخص سهام ،نرخهاي ارز ،ترازهاي واقعي پول و
قیمد نفد استفاده ميکند .در این مقاله ریسك اعتباري پرتفوي وام شرکد ارزیـابي شـده
و در معرض دامنه گستردهاي از شو هاي اقتصاد جهاني قرار ميگیرد .نشان داده ميشـود
که اثرات چنـین شـو هـایي روي زیـانهـا ،نامتقـارن هسـتند کـه مـنعك کننـده طبیعـد

1- Francisco Vazquez, Benjamin M, Tabak and Marcos Souto
2- Sorg and Virolainen
3- Pesaran, M. H., T. Schuerman, B. J. Treutler and S. M. Weiner
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غیرخطي مدل ریسك اعتباري اسد .احتمال نكول) 1 (PDبنگاه به عنـوان تـابعي از عوامـل
ریسكي در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل مرتون برآورد ميشود.

سیمون و رالوس )2009( 2مدلي برپایه کالن اقتصـادي بـراي تخمـین احتمـاالت نكـول

بهکار بردنـد .آنهـا پـ

از بررسـي رابطـه بـین متغیرهـاي کـالن اقتصـادي و رفتـار نكـول

بنگاههاي هلند ،رفتار نكـول را براسـاس سـناریوي اسـترس دو مقطـ حسـاس رشـد GDP

براساس چارچوب کمیته بال 2ارزیابي کردند .نتایج این مطالعه نشان ميدهد که نرخ نكـول
یك رابطه متقاعدکننده با رشد  GDPو قیمد نفد و تاحدي کمتر با نرخ بهـره و ارز دارد.
همچنین تجزبه و تحلیل سناریوي رشد صفر  GDPدر دو مقطـ اسـد و بیـانگر ایـن اسـد
که اثر این سناریو بر نرخ نكول قابل مالحظه نیسد.

 -2-2ادبیات تجربی در ایران
حیدري و همكاران ( )1391با استفاده از دستگاه معادالت همزمان به بررسي تاثیر متغیرهاي
کــالن اقتصــادي و ســایر متغیرهــا بــر ترازنامــه یكــي از بانــكهــاي خصوصــي پرداختــهانــد.
متغیرهاي نسبد تسهیالت بـه دارایـيهـا ،نسـبد دارایـيهـاي بـا نقدشـوندگي بـاال بـه کـل
دارایيها ،نسبد بدهيهاي کوتاهمدت بـه کـل بـدهيهـا از ترازنامـه انتخـاب شـدند .توابـ

واکنش آني براي معادالت همزمان پویا مطابس روش انجام شده در گـرین 3بـهدسـد آمـده
اسد .نتایج آزمون استرس نیز نشان ميدهـد کـه تغییـر در متغیرهـاي بـرونزاي ترازنامـهاي
مانند نسبد سپردههاي کوتاهمدت و بلندمـدت و متغیرهـاي کـالن هماننـد شـاخص قیمـد
مسكن و نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعد و خدمات و شـاخص قیمـد مصـرفکننـده
ميتوانند به شدت شاخصهاي سالمد مالي را براي بانك مزبـور تحـد تـاثیر قـرار دهنـد.
تغییرات حدي در متغیرهاي برونزاي ترازنامـهاي و اقتصـاد کـالن باعـث کـاهش شـدید در
نسبد تسهیالت اعطایي ميشود که این را ميتوان به معنـاي رو آوردن بانـك مـوردنظر بـه
دارایيهاي با قدرت نقدشوندگي باال دانسد.
همتي و محبينژاد ( )1388با استفاده از مدلهاي پانل ،به بررسي تـاثیر متغیرهـاي کـالن
اقتصادي بر ریسك اعتباري بانكهاي فعال ایران طي دوره  1378-1385پرداختند .در ایـن
1- Probability of Default
2- Simons, D and F. Rolwes
3- William Green
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مقاله ،ابتدا با استفاده از آنالیز واریان  ،نوسانهاي ریسك اعتباري بانكها ،بین بانكهـاي
مختلف و طي زمان مقایسه شده اسد .نتایج حاکي از آن اسد که تفاوت ریسك اعتبـاري
بین بانكهاي مختلف چشمگیر نیسد .در بخش دوم به بررسي اثر وضعید کالن اقتصـادي
روي ریسك اعتباري بانكها پرداخته شده اسد .نتایج نشان مـيدهـد سـطح  GDPو نـرخ
تورم با ریسك اعتباري بانكها رابطه منفي داشـته و رشـد  ،GDPمیـزان واردات ،ریسـك
اعتباري دوره گذشته و رشد تسهیالت با ریسك اعتباري بانكها رابطه مثبد دارند.
حیدري و همكاران ( )1389در مطالعهاي با عنوان «اثر شـو هـاي کـالن اقتصـادي بـر
مطالبات معوق بانكها» به بررسـي اثـر شـو هـاي کـالن اقتصـادي روي مطالبـات معـوق
بانكها در دوره زماني  1379-1387پرداختند .آنها به منظور بررسي اثر واکنش مطالبـات
معوق به شو هاي اقتصادي از تاب واکنش آني و تجزیه واریان ها به عنوان ابزاري بـراي
تحلیل آزمون تنش با استفاده از مدلهاي  ARDLو  VARاستفاده کردند .از آنجا کـه در
تواب واکنش آني و تجزیـه واریـان  ،متغیرهـاي رشـد اقتصـادي بـدون نفـد ،نـرخ تـورم،
نقدینگي و نرخ سود تسهیالت داراي تـاثیرات بیشـتري بـر افـزایش نسـبد مطالبـات معـوق
بودهاند براي سناریوسازي از تغییرات متغیرهاي نـامبرده اسـتفاده شـده اسـد .نتـایج حاصـله
نشان ميدهـد کـه دخالـد مسـتقیم دولـد و یـا بانـك مرکـزي ماننـد تغییـر در نـرخ سـود
تسهیالت ،نقدینگي و تورم باعث افزایش مطالبات معوق بانكها ميشود.

 -3مبانی نظری
گام اول در ارزیابي در معرض ریسك اعتباري قرارگرفتن و زیانهاي بالقوهاي که نهادهاي
مالي با آنها روبهرو ميشوند ،تخمین احتمـال نكـول اسـد .احتمـاالت نكـول همچنـین بـه
عنوان ابزار اولیه در ارزیابي ریسك سیستماتیك و آزمون استرس سیستمهـاي مـالي بـهکـار
ميروند .بنابراین ،پیشبینيهاي ریسك اعتباري از اهمید زیادي براي فعاالن صـنعد مـالي
و پولي و همچنین قانونگذاران به ویژه تحد چارچوب جدید کفاید سرمایه (کمیته بـال)2
برخوردار اسد و بانكها را تشویس به اندازهگیري احتمال نكول ميکند.
تخمین احتماالت نكول به دلیل محـدودیدهـاي دادههـاي در دسـترس مـيتوانـد یـك

چالش اساسي باشد .تعداد زیادي از مدلها وجود دارند که بر این محدودیدها غلبه کرده-
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اند .این مدلها در دو گروه کلي دستهبندي ميشـود :مـدلهـاي برپایـه بـازار 1و مـدلهـاي

بنیادي .2مدلهاي برپایه بازار براساس تئوري قیمدگذاري اختیار مرتون ساخته شدهاند و به

قیمدهاي اوراق بهادار متكي هستند و مدلهاي بنیادي متكـي بـه عوامـل اقتصـادي و بـازار
سیستماتیك ،حسابداري و یا اطالعات رتبهبندي هستند.
مدلهاي بنیادي جهد تخمین احتماالت نكول بـراي بنگـاههـا و صـنای انـواع مختلفـي
دارند .این مدلها به ویژه زماني که بنگاهها ،اوراق بهادار قابل معامله ندارنـد یـا قیمـدهـاي
بازار ثانویه به دلیل نقدینگي پایین ،قابل اتكاء نیستند ،مفید هسـتند .مـدلهـاي بنیـادي بـراي
تخمین احتماالت نكول همراه با وامها نیز مناسـب هسـتند .تخمـین ایـن مـدلهـا معمـوال بـا
استفاده از مدلهاي اقتصاد سـنجي ماننـد دادههـاي پانـل و سـري زمـاني و مـدلهـاي متغیـر
وابسته کیفي مانند پروبید و الجید انجام ميشود.

 -1-3مدلهای بر پایه بازار :مدل مرتون
مدل ساختاري مرتون بـا اسـتفاده از اصـول قیمـدگـذاري اختیـارات معـامالت بلـكشـولز
( )1974بنا نهاده شد و سپ توس شرکد کياموي 3در اواخر دهه  1980توسعه پیدا کرد
و به همین دلیل در اکثر مطالعات آن را به عنوان مدل کياموي-مرتون 4معرفي ميکنند .در

این چارچوب فرآیند نكول (احتمال نكول) شـرکد بـهوسـیله ارزش دارایـيهـاي شـرکد
تعیین مي شود .بنابراین ،ریسك نكول با تغییر در ارزش دارایيهاي شرکد مرتب اسد .در
این مدل ،زماني نكول اتفاق ميافتد کـه ارزش بـازار دارایـيهـاي شـرکد کمتـر از ارزش
بدهيها باشـد .در نقطـه نكـول ،ارزش بـازار و ارزش دفتـري بـدهيهـا یكـي شـده و ادامـه
بسیاري از معامالت و خدمات با ایجاد بدهي همراه ميشود.

مدل کياموي-مرتون )2008( 5ارزش بازاري بدهي را با بكارگیري مدل قیمدگـذاري
اوراق قرضه مرتون ( )1974تخمین ميزند .مدل مرتون دو فرض مهم دارد؛ فرض اول ایـن

اسد که ارزش کل یك بنگاه فرض ميشود که حرکد بروني هندسي 6را دنبـال مـيکنـد،

1- Market-Based Models
2- Fundamental-Based Models
3- Kealhofer Merton Vasicek Model
4- KMV-Merton Model
5- Bharath, S. and T. Shumway
6- Geometric Brownian Motion
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یعنــي dV  Vdt  VVdW :کــه در آن  Vارزش کــل بنگــاه  ،بــازدهي ترکیبــي
انتظاري   V ، Vنوسان ارزش بنگاه و  dWفرآیند استاندارد وینر اسد.
فرض دوم و مهم دیگر مـدل مرتـون ایـن اسـد کـه بنگـاه فقـ یـك نـوع اوراق قرضـه بـا
سررسید در دورههاي  Tمنتشر کرده اسد .تحد این فرضیات ،حقوق صاحبان سهام بنگـاه یـك
اختیار خرید بر ارزش پایهاي بنگـاه بـا قیمـد سررسـید برابـر ارزش اسـمي بـدهي بنگـاه و زمـان
سررسید  Tاسد .عالوه بر این ،ارزش حقوق صاحبان سهام به عنـوان تـابعي از ارزش کـل بنگـاه
ميتواند به وسیله فرمول بلكشولز -مرتون توصیف شود .براساس برابري قیمـد اختیـار خریـد-
فروش ،ارزش بدهي بنگاه برابر با ارزش اوراق قرضه بدون ریسك منهـاي ارزش اختیـار فـروش
بنگاه با قیمد سررسید برابر ارزش اسمي بدهي و زمان سررسید  Tاسد.
مدل مرتون نشان ميدهد که ارزش حقوق صاحبان سـهام یـك بنگـاه درمعادلـه ( )1صـدق
ميکند که در آن  Eارزش بـازاري حقـوق صـاحبان سـهام بنگـاه F ،ارزش اسـمي بـدهي

بنگاه r ،نرخ بدون ریسك لحظهاي ،و  N 0تاب توزی تجمعي نرمال استاندارد هسـتندd1 .

و  d2از طریس معادلههاي ( )2و ( )3محاسبه ميشوند.
( )1

E  VN  d1   e rT FN  d2 

( )2

d1 

ln V / F    r  05
. σV2  T

V T
T

( )3

d2  d1   V

بیشـــتر اقتصـــاددانان مـــالي معادلـــه ( )1را بـــه عنـــوان معادلـــه ارزشگـــذاري اختیـ ـار
بلك-شولز-مرتون ميشناسند.
مدل کياموي-مرتون از دو معادلهي مهم استفاده ميکند :معادلـه اول ،معادلـه مرتـون-
بلكشولز (معادله ( ))1اسد که بیانگر ارزش حقوق صاحبان سهام بنگاه به عنـوان تـابعي از
ارزش بنگــاه اســد .معادلــه دوم ،نوســان ارزش بنگــاه را بــه نوســان ارزش حقــوق صــاحبان
سهامش مرتب ميکند .با فـرض برقـراري فرضـیات مرتـون ،ارزش حقـوق صـاحبان سـهام
بنگاه تابعي از ارزش بنگاه و زمان اسد بنابراین به طـور مسـتقیم لـم ایتـو 1را دنبـال مـيکنـد
(معادله (.))4
1- Ito’s lemma
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 V  E
V
( )4

 E  V
E
در معادله بلك-شولز-مرتون (معادله ( ،))1ميتوان نشان داد که  N  d1 
برقرار
V

E  

اسد .بنابراین ،تحد فرضیات مدل مرتون ،نوسـانات بنگـاه و حقـوق صـاحبان سـهامش بـا
معادله ( )5مرتب ميشوند.
1

( )5

V 
 N  d1   V
E

E  

مدل کياموي -مرتون در اساس از این دو معادله غیرخطي ( )1و ( )5اسـتفاده مـيکنـد
تا ارزش و نوسان حقوق صاحبان سهام را تبدیل به احتمال نكول کند .معادله هاي ( )1و ()5
باید با روشهاي عددي براي مقادیر  Vو   Vحل شود .هنگـامي کـه ایـن راهحـل عـددي

محاسبه شد فاصله تا نكول را ميتوان از معادله ( )6محاسبه کرد کـه در آن  بـرآوردي از
بازدهي انتظاري ساالنه دارایيهاي بنگاه اسد.

( )6

ln V / F      05
. σV2  T

V T
احتمال نكول ضمني که گاهي اوقات تعداد نكول انتظاري نامیده مـيشـود بـه صـورت

معادله ( )7محاسبه ميشود.
( )7

DD 


   N   DD 



  ln V / F      05
. σV2  T
 N  
 
V T
 

π KMV

اگر فرضیات مدل مرتون برقرار باشد ،مدل کياموي -مرتون باید نتایج بسیار دقیقـي از
نكول ارائه کند .در حقیقد اگر مدل مرتون به طور کامل برقرار باشد احتمال نكول ضـمني
تعریف شده در باال (  ) π KMVباید براي پیشبینيهاي نكول کافي باشد.

 -2-3رویکرد برپایه کالن اقتصادی (مدل ویلسون)
رویكرد بر پایه کالن اقتصادي ،عنصر اصلي رویكرد پرتفوي اعتباري ) (CPVمك کینـزي
اسد که اولین بار توس ویلسون در دو مقاله پایـهاي ارائـه شـده اسـد (ویلسـون  1997aو
لم ایتو عنصر کلیدي انتگرال ایتو اسد که براي تعیین مشتس یك تاب وابسته به زمان با فرآیند تصادفي استفاده ميشود.

d1

 1-در معادله ( )2تعریف شده اسد.
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 .)1997bفرآیند نكول به عنوان یك فرایند پروبید ،مدلسازي شده اسد که عوامل کـالن
اقتصادي را به احتمال نكول شرکدها مرتب ميکند .به دلیل رابطه غیرخطي بین نـرخهـاي
نكول و متغیرهاي کالن اقتصادي ،فرآیند نكول با استفاده از یك مدل پروبید تبدیل بـه yt

ميشود (معادله ( ))8که در آن  ps ,tاحتمال نكول یك قـرضگیرنـده و  y s ,tشـاخص ویـژه
بخش اقتصادي  sدر زمان  tاسد .این شاخص ميتواند بیانگر وضعید کلـي اقتصـاد باشـد
که توس عوامل کالن اقتصادي تحد بررسي تعیین ميشود (معادله (.))9
( )8
()9

1
y
1  e s ,t
ys,t  βs,0  βs,1xs,1,t  βs,2 xs,2,t  βs,k xs,K ,t  εs,t
ps ,t 

 xs,t   xs,1,t ,xs,2,t ,,xs,K ,t مجموعهاي از متغیرهاي کالن اقتصادي براي بخـش  sدر

زمان  tو  β  β s ,0 ,β s ,1 ,...,βs ,k پارامترهایي اسد که جهد و اندازه اثـر ایـن عوامـل را
بر شاخص و در نهاید بر احتمال نكول بخشي نشان ميدهد .این پارامترها به صورت خطـي

تخمین زده شدهاند ε s ,t .جمله اخالل اسد که ميتواند به عنـوان یـك شـو

تصـادفي بـه

شاخص بخش  sدر زمان  tمعرفي شود .جمله اخـالل فـرض مـيشـود کـه متغیـر تصـادفي
مستقل با توزی نرمال اسد (معادله (.))10
ε t ~ N 0, Σε ي ا ε s ,t ~ N 0,σ s ,ε 

()10

براي اضافه کردن جزء پویا به مدل ،فرض شده اسد هر متغیر کالن اقتصـادي یـك فراینـد
خودرگرسیوني ) AR(pرا دنبال ميکند (معادله (.))11
()11

k  1, ,K

p

xs ,k ,t  γ k ,0  γ k , j xs ,k ,t  j  vs ,k ,t
j 1

γ j   j  01
 ، xs ,k ,tمتغیــر کــالن اقتصــادي  kام در بخــش  sدر زمــان  tاســد, ,, p  .

پارامترهاي تخمین زده شده  vs ,k ,tو جمله اخالل فرآیند خودرگرسـیوني اسـد کـه متغیـر
تصادفي مستقل با توزی نرمال اسد (معادله (.))12
()12

Σv ي0,ا vt ~ N

vs ,k ,t ~ N 0,σk ,v 

سیستم معادلههاي ( )9( ،)8و ( )11و و فـرضهـاي ( )10و ( ،)12ارتبـاط نـرخ نكـول و
عوامل کالن اقتصادي را توصیف ميکند .مدل برآورد شده ميتواند براي شبیهسازي مسـیر
نرخ نكول در آینده به ازاي مقادیر معین عوامل کالن اقتصادي استفاده شود.
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نقص مدلهایي از نوع مرتون ،متكي بودن به دادههاي بازاري اسد که داللد بر وجـود

بازارهاي دارایي عمیس و نقد دارد که قیمدها و شاخصهاي دیگر (مانند فرارید )1را ارائـه
ميدهد .بنابراین ،بنگاههاي غیرمالي و خانوارها که در بازار بورس نیستند ،وارد نمـيشـوند،
در حالي که بخش اعظمي از پرتفوي بانكها را ميسـازند .همچنـین در ایـن مـدل فقـ از
اطالعات ویژه بنگاه استفاده ميشود .در این مطالعه به علد محدودیدهاي مدل مرتون کـه
در مطرح شد ،مدل ویلسون مورد استفاده قرار گرفته اسد.

 -4ساختار داده
با استفاده از اطالعات فصلي متغیرهاي کالن اقتصادي و صنعد بانكـداري طـي دوره 1383
تا فصل دوم  ،1395آزمون استرس ریسك اعتباري اجرا شده اسد .از آنجـایي کـه تخمـین
احتماالت نكول ،گـام اول در ارزیـابي ریسـك اعتبـاري اسـد ،ایـن مقالـه بـر شـبیهسـازي
احتماالت نكول در دورههاي آینده متمرکز شده اسد .نسبد مطالبات معوق به کـل وامهـا
تنها دادهاي اسد که اطالعات آن در ساید بانك مرکزي در دسترس اسد ،بنابراین از این
متغیر به عنوان پراکسي براي نرخ نكول استفاده شده اسد.
اطالعات متغیرهاي کلیدي کالن اقتصادي رشد تولید ناخالص داخلـي ،تولیـد ناخـالص
داخلي ،درآمد نفتي ،ارزش افزوده بخش نفد ،رشد درآمـد نفتـي ،شـاخص قیمـد سـهام،
نرخ ارز ،نرخ بیكـاري ،نـرخ تـورم ،شـاخص قیمـد مسـكن ،رشـد نقـدینگي و نـرخ رشـد
نقدینگي جم آوري شدند تا در بین آنها موثرترین عوامل بر احتمال نكول 2انتخاب شـود.
ابتدا تاثیر هر کدام از این متغیرها روي نرخ نكول در رگرسیون تـك متغیـره بررسـي شـد.3

براساس ضریب تعیین و معنيداري ضریب و همچنین براسـاس نتـایج تـاثیر ایـن متغیرهـا در
رگرسیون چند متغیره ،در نهاید متغیر نرخ بیكاري ،رشد تولید ناخالص داخلي ،نـرخ تـورم

درجه تغییرپذیري سري قیمدها در طول زمان

1- Volatilities

 -2اگر حجم وامهاي پرداخد شده جهد بازپرداخد وامهاي قبلي ،قابل مالحظه باشد ،امكان اینكه تورش ایجاد
شود ،وجود دارد .به نظرمي رسد حجم وامهایي با این هدف اند

بوده و شناسایي آنها هم امكانپذیر نیسد .در هر

حال ،در صورت وجود چنین وام هایي در حجم زیاد و با توجه به استمرار شرای نامناسب اقتصادي ،تورش نتایج به
سمد پایین اسد ،یعني احتمال نكول کمتر برآورد خواهد شد.
 -3رویكرد استفاده شده در مقاله باس ()2002

آزمون استرس احتماالت نكون صنعت بانكداری ایران با37 ...

و نرخ ارز به عنوان عوامل کلیدي موثر بـر متغیـر وابسـته انتخـاب شـدند .تمـامي اطالعـات
مربوطه از ساید مرکز آمار ایران و بانك مرکزي جم آوري شده اسد.
جدول ( -)1معرفی و ویژگیهای آماری متغیرها ()1383-1395
متغیر

توصیف

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

PD

احتمال نکول

0/09

0/22

0/15

0/032

Y

تبدیل الجستیکی نرخ نکول

-2/29

-1/27

-1/77

0/25

UR

نرخ بیکاری (درصد)

9/5

14/6

11/38

1/23

Gdpr

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی (درصد)
نرخ ارز (هزارریال)

-6/6

12/34

2/93

4/2

8/59

35/8

17/8

11

نرخ تورم (درصد)

7/2

43

18/12

8/6

ER
IR

منابع :بانک مرکزی ایران ،مرکز آمار ایران و محاسبات محققان

تمامي متغیرهاي برونزا بهجز نرخ ارز به صورت نرخ رشد هسـتند .بـه دلیـل بـاال بـودن نـرخ
ارز ،مقدار ریالي این متغیر بر هزار تقسیم شده اسد تا در بازه مشابه سایر متغیرها قرار بگیرد.
میانگین احتمال نكـول طـي دوره مـورد مطالعـه برابـر  15درصـد بـوده و تقریبـا توزیـ
متقارني داشته اسد .در میان متغیرهاي کالن ،نرخ بیكاري از ثبات نسبي بیشتري برخـوردار
اسد ،اما نرخ تورم ،نرخ ارز و رشد اقتصادي نوسانات شدیدي داشته اند .نرخ تـورم از  7تـا
 43درصد ،نـرخ ارز از  859تـا  3580تومـان و رشـد اقتصـادي بـین  -6/6تـا  12درصـد در
نوسان بودهاند.

 -5تصریح مدل
مدل پایهاي آزمون استرس کالن ارائه شده در این مقاله براساس رویكرد پرتفـوي اعتبـاري
) (CPVمكکینزي اسد که اولین بار توس ویلسون در دو مقاله پایهاي 1ارائه شـده اسـد
که در مباني نظري ارائه شد.
در مدل ویلسون ،ابتدا نرخ نكول با استفاده از تاب الجسـتیك تبـدیل بـه یـك شـاخص
کالن اقتصادي شده و سپ آثـار متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـر آن از طریـس یـك معادلـه
)1- Wilson (1997a, 1997b
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رگرسـیون خطـي بـرآورد مـيشـود .از آنجـایي کـه در ایـن مقالـه متغیـر حاصـل از تبـدیل
الجستیكي نرخ نكول داراي ریشه واحد بوده و مانـا نیسـد از رویكـرد مقالـه بـاس ()2002
پیروي کرده و تغییر ساالنه این متغیر بر متغیرهاي توضیحي رگـرس مـيشـود .1همچنـین در

این مقاله به جاي مـدل  ARبـراي بررسـي روابـ بـین متغیرهـاي کـالن اقتصـادي از مـدل
 VARاستفاده ميشود تا تعامالت بین متغیرهاي کالن اقتصادي نیز در نظر گرفته شـوند .بـا
اعمال تغییرات ذکر شده در مدل ویلسون ،سیستم معادله ها به صـورت معادلـه هـاي ( )13تـا
( )17ارائه ميشود.
1

()13
()14
()15

 yt 1  Δyt 

1 e

pt 

 p 
yt 1  Δyt  ln  t 
 1  pt 
Δyt  β0  β1x1,t  β2 x2,t  βk xk ,t  εt
q

X t   0   j X t  j  vt

()16
()17

Σ ε ,v 
Σ v 

j 1

 Σε
ε 
E   t  ~ N 0, Σ  , Σ  
 vt 
 Σ v ,ε

 ptاحتمال نكول و  ytشاخص کالن اقتصـادي در زمـان  tاسـد .ایـن شـاخص مـيتوانـد
بیانگر وضعید کلي اقتصاد باشد کـه توسـ عوامـل کـالن اقتصـادي تحـد بررسـي تعیـین
ميشود X t .بـرداري از  kمتغیـر کـالن اقتصـادي   x1,t ,,xK ,t اسـد .متغیرهـاي کـالن

  X مورد استفاده در این مقاله عبارتنـد از :رشـد  ،GDPنـرخ بیكـاري ،نـرخ ارز و نـرخ
تورم .انتظار ميرود متغیر نرخ بیكاري داراي تـاثیر مثبـد بـر احتمـال نكـول و رشـد GDP

تاثیر منفي داشته باشد .در رابطه با تاثیر نرخهـاي ارز و تـورم ،آثـار مـورد انتظـار مـيتواننـد
مثبد یا منفي باشند.

 -1پیوسد -جدول( :)5آزمونهاي ریشهواحد
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلي نیز داللد بر مانا نبودن داده دارد .به همین دلیل از تفاضلگیري فصلي
استفاده شده اسد.

آزمون استرس احتماالت نكون صنعت بانكداری ایران با39 ...

قبل از اینكه معادله هاي توصیف شـده در سیسـتم معادلـههـاي ( )13تـا ( )17در آزمـون

اســــترس کــــالن اقتصــــادي اســــتفاده شــــوند بایــــد ضــــرایب  βi  i  1,,Kو
 γ j   j  1,,q تخمین زده شده و ماتری

کوواریان

 محاسبه شود.

 -1-5نتایج برآورد معادالت
تمامي برآوردها و شبیهسازي در نرمافزار  Rانجام شده اسد .نتایج حاصـل از بـرازش مـدل
خطي احتمال نكـول (معادلـه  )15در جـدول ( )2نمـایش داده شـده اسـد .براسـاس نتـایج
تخمین ،نرخ بیكاري داراي تاثیر مثبد بر نرخ نكول بوده و این تـاثیر از نظـر آمـاري نیـز در
سطح  5درصد معنيدار اسد .نرخ تـورم نیـز داراي تـاثیر مثبـد اسـد ،امـا تـاثیرش از نظـر
آماري معنيدار نیسد .تاثیر رشد تولید ناخالص داخلي و نرخ ارز ،منفي و معنـيدار اسـد؛
یعني با افزایش این دو متغیر ،احتمال نكول کـاهش پیـدا مـيکنـد .سـپ

مـدل VARنیـز

تخمین زده ميشود .درجه وقفه بهینه براساس مـال هـایي از قبیـل شـوراتز -بیـزین )،(SC
آکائیك ) ، (AICخطاي نهـایي پـیشبینـي ) (FPEو حنـان کـوئین ) (HQمشـخص شـده

اسد .1معیار شوارتز ،وقفه یك را به عنوان وقفه بهینه تعیین ميکنـد و سـایر معیارهـا ،وقفـه
چهار را به عنوان وقفه بهینه تعیین ميکنند .از آنجایي که تعداد مشاهدات براي هر متغیر نیـز
محدود اسد ،معیار شوارتز را مبنا قرار داده و از وقفه یك استفاده ميکنیم.
ثبات یك مدل VARبه میرا یا ماندگار بودن تاثیر یك تكانه به جملـه اخـتالل بسـتگي
دارد .اگر تاثیر تكانه به جمله اختالل در طول زمان میرا باشد ،مدل باثبات و اگر تاثیر تكانـه
ماندگار باشد ،مدل بيثبات اسد .به عبارت دقیستر ،اگر مقدار مطلس همه ریشههـا کمتـر از
یك باشد؛ یعني درون دایره واحد قرار بگیرند VAR ،تخمین زده شده باثبات (مانا) اسـد.
اگر  VARباثبات نباشد ،نتایج حاصله (براي مثال خطاي استاندارد تاب واکنشآني) معتبـر
نیستند .نتایج آزمون ثبات مدل حاکي از این اسد که  VARشرط ثبات را دارا اسد.2

 -1پیوسد -جدول( :)8تعیین وقفه بهینه
 -2پیوسد -نمودار ( :)6ثبات مدل VAR

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،66پاییز 1396

40

جدول ( -)2نتایج حاصل از تخمین معادله ریسک اعتباری طی دوره 1383-95
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

مقدار احتمال

عرض از مبدا

-2/193

0/342

-55/95

***0/00000

نرخ بیکاری

0/054

0/0266

0/049

* 0/046

GDPنرخ رشد
نرخ ارز

-0/022
-0/012

0/010
0/003

-2/18
-3/618

* 0/034
*** 0/0007

نرخ تورم

0/004

0/004

0/951

0/34

متغیر

ضریب تعیین

0/61

ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F

0/55
15/977
2e-5

مقدار احتمال
کدهای معنیداری1 ’ ‘ ,0/1 ,’*‘ 0/05 ’**‘ ,0/01 ’***‘ :
متغیر وابسته شکل تغییریافته الجستیکی احتمال نکول است.

 -2-5شبیهسازی مدل و آزمون استرس
ماتری

 ،5وابستگي دروني شو هاي متغیرهاي کالن و اثرآنها بر شاخص کالن را نشان

ميدهد .در شبیهسازي سناریوي پایه ،پ

از تخمین سیستم معادالت بـاال بـا شـروع از یـك

وضعید اولیه  xt   x1,t ,,xk ,t و با شـبیهسـازي مونـدکـارلو ،احتمـال نكـول در t 1

پیشبیني ميشود .به این صورت که:

الف -بردار  zt 1  k  1با توزی نرمال (میانگین صفر و انحراف معیار یـك) از اعـداد
تصادفي ساخته ميشود z .برداري از متغیرهاي تصادفي اسد.

ب -بردار  Et 1  k  1از شـو هـا یـا جمـالت اخـالل در معادلـههـاي ( )3و ( )4بـر
اســاس  Et 1  Azt 1محاســبه مــيشــود کــه  Aمــاتری

چولسكي ماتری

کوواریان



  k  1*  k  1از تجزیــه

در معادله ( )5اسـد .بـراي مثـال ،مـاتری

توسـ

   AAتعیین ميشود.
ج -طبس معادله ( ،)4جمالت اخالل جهد شـبیهسـازي مقـادیر جدیـد متغیرهـاي کـالن

اضافه ميشوند و از این طریس پیشبیني متغیرهاي کـالن اقتصـادي را در  t 1بـهدسـد
ميآوریم . xt 1   x1,t 1 ,x2,t 1 ,,xk,t 1 

آزمون استرس احتماالت نكون صنعت بانكداری ایران با41 ...

د -با استفاده از مقادیر شبیهسازي شده ،متغیرهاي کالن در گام قبلي و بـا اضـافه کـردن
جمله اخالل ،طبس معادله ( )1و ( )3پیشبیني احتمال نكول  pt 1محاسبه ميشود.
بعد از یك گام زماني با جایگزیني متغیرهاي جاري براي زمان  tتوس پـیشبینـيهـاي

متناوب براي زمان  t 1و تكرار کردن گامهاي الف تا د ،احتمال نكـول بـراي زمـان t  2

بهدسد ميآید .این روش ميتواند تكرار شود تـا بـه افـس زمـاني  Hبرسـیم .بنـابراین ،ایـن

روش مسیري از احتماالت نكول آینده   pt 1 , pt 2 ,..., pt  H را ميدهد .گامهاي بـاال 10

هزار بار انجام ميشود و در هر شبیهسازي نسبدهاي جدید احتمال نكول بهدسـد مـيآیـد.
بعد از  10هزار بار شبیهسازي ،پیشبینيهاي مختلف از احتمال نكول در مقط آخر محاسبه
ميشود .در این مرحله ميتوانیم توزیـ احتمـاالت نكـول در سـناریوي پایـه 1و سـناریوهاي
استرس را بهدسد آوریم و نتیجه شو هاي مختلف را با سناریوي پایه مقایسه کنیم.

در این مقاله ،سناریوهاي کالن را در مقط دوم سال  1395ساخته و نتـایجشـان را بـراي
مقط سوم  1395تا مقط دوم ( 1396افس زماني یك ساله) محاسـبه مـيکنـیم .بـا توجـه بـه
افزایش خطا در نتایج شبیه سازي براي افسهاي طوالني در اکثـر مطالعـات تجربـي نیـز افـس
یكساله انتخاب شده اسد.
جدول( -)3سناریوهای آزمون استرس

2

متغیر کالن اقتصادی

نرخ
بیکاری
(درصد)

رشد تولید ناخالص
داخلی
(درصد)

نرخ ارز
(هزارریال)

نرخ
تورم
(درصد)

آخرین مشاهده (فصل دوم )1395
شوک یک انحراف معیار

12/7
9/7

8/25
52

35/334
31

9
96

شوک دو انحراف معیار

19

103

62

193

شوک سه انحراف معیار

29

156

93

289

 -1سناریوي پایه سناریوي اسد که شوکي به سیستم وارد نشده اسد و سناریوي استرس ،سناریویي اسد که به
متغیرهاي کالن اقتصادي شو

وارد شده اسد.

 -2در این جدول ،درصد تغییر ات متغیرها در ازاي یك ،دو و سه انحراف معیار محاسبه شده اسد .براي مثال ،در
مورد یك انحراف معیار شو

به نرخ بیكاري در فصل دوم سال  ،1395مقدار جدید متغیر در فصل سوم  1395منهاي

مقدار متغیر در فصل دوم شده که همان مقدار یك انحراف معیار اسد .سپ
فصل دوم تقسیم شده اسد.

انحراف معیار بر مقدار نرخ بیكاري در
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ی ـك جنبــه مهــم آزمــون اســترس ،انتخــاب ســناریو اســد .ســناریوهاي اســترس بای ـد
رویدادهاي حدي را بررسي کنند .در این مقالـه ،ابتـدا سـناریوهاي کـالن بـا اضـافه یـا کـم
کردن یك ،دو یا سه انحراف معیار به پیشبیني سیستم  VARبـراي مقطـ دوم سـال 1395
براساس دادههاي ایران حالدهاي حدي بررسي ميشـود .در اینجـا

ساخته ميشوند و سپ

به طور عمده تمرکز بر سناریوهاي تك متغیره اسد که در هر کدام از آنها فقـ بـه یـك
متغیر کالن اقتصادي شو

وارد ميشود و سایر متغیرها به شرط مقادیر گذشتهشـان شـبیه-

سازي ميشوند .دلیل تاکید برسناریوهاي تك متغیره ،شناسایي میزان تاثیر هر شو
اگر در هر سناریو بر چند متغیر شو

وارد شـود تعیـین ایـن کـه هـر شـو

اسـد.

چـه مقـدار از

تغییرات را توضیح ميدهد امكانپذیر نیسد.

 -6نتایج آزمون استرس کالن اقتصادی
در این قسمد به دنبال پاسخ به سواالت زیر هستیم:
 -1شو هاي موثر بر نرخ نكول کدامند
 -2آیا تاثیر شو ها در چند هاي مختلف متفاوت اسد
 -3آیا با افزاش مقدار شو  ،اثرات شو به صورت فزاینده افزایش پیدا ميکند
نمودار ( )1چگالي نرخهاي نكول همهي سناریوهاي بررسـي شـده را بـراي افـس زمـاني
یكساله ( )h=4با استفاده از مدل ویلسون نشان مـيدهـد .مقـدار شـو وارد شـده بـه هـر
متغیر به اندازه یك انحراف معیار اسد که تاب چگالي کرنل هر متغیر تحـد سـنایوي یـك

انحراف معیار شو  1و سناریوي پایه 2در یك محور مختصات رسم شدهاند تا مقـدار تـاثیر
شو روشن شود.

در نمودار اول به اندازه یك انحراف معیار شو مثبد به نرخ بیكاري ،در نمـودار دوم
به اندازهي یك انحراف معیار شو منفي به رشد تولید ناخـالص داخلـي و در نمودارهـاي
سه و چهار هر کدام به اندازه یك انحراف معیار شو مثبد به نرخ ارز و نـرخ تـورم وارد
شده اسد .دلیل شو

منفي به رشد تولید ناخـالص داخلـي ایـن اسـد کـه اقتصـاد کشـور

1- Stressed Scenario
2- Baseline Scenario

آزﻣﻮن اﺳﺘﺮس اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﮑﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان ﺑﺎ43 ...

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮك ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

ﺗﻤﺎم ﺷﻮكﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار ) (1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﻮك ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮكﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗـﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﯾـﮏ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺷـﻮك ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﯿـﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول) (4اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درﺻـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﺪام
ﺷﻮك ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار) -(1ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﻞ ﻧﺮخﻫﺎي ﻧﮑﻮل ﺗﺤﺖ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮك در اﻓﻖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
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شو

نرخ تورم (افزایش  97درصدي) منجر به انتقال اند

راسد شده اسد ،به این معني که شو
نكول ميشود .تاثیر اند

این شـو

توزی نرخ نكول به سمد

نـرخ تـورم منجـر بـه افـزایش کمـي در نـرخهـاي
بـا ضـریب بـيمعنـي نـرخ تـورم در جـدول ( )2نیـز

سازگار اسد؛ از یك طرف ،با افزایش نـرخ تـورم ،برخـي افـراد بـه خـاطر افـزایش ارزش
دارایيهایشان سود ميبرند ،بنابراین احتمـال نكـول ایـن افـراد کـاهش مـي یابـد و از سـوي
دیگر ،هزینه واقعي بدهي افراد کاهش پیدا ميکنـد .همچنـین از طـرف دیگـر ،بیشـتر افـراد
جامعه به خاطر گرانتر شدن کاال متحمل زیـان مـيشـوند و در نتیجـه توانـایي بازپرداخـد
بدهيهایشان کاهش پیدا کرده و احتمال نكول افزایش پیدا ميکند .نتیجه نهایي اثر تورم بر
نرخ نكول ،برآیندي از بزرگي این دو نیرو اسد .نتایج نشان ميدهد در ایران اثر دوم تـورم
بر اثر اول پیشي گرفته و احتمال نكول افزایش پیدا کرده اسد ،هر چند این اثر در مقایسه با
سایر شو ها اند اسد.
شو نرخ بیكاري در ظاهر منجر به انتقال اندکي در توزی به سـمد راسـد شـده
اسد ،اما باید توجه شود که فق به میزان  9/7درصد به متغیر ،شو وارد شـده اسـد
که در مقایسه با شو وارد شده به سه متغیر دیگر ( 31 ،52و  96درصد) کمتر اسـد.
با افزایش نرخ بیكاري ،افراد منب درآمد خود را جهـد بازپرداخـد تسـهیالتشـان از
دسد داده و در نتیجه احتمال اینكه نكول کنند افزایش پیدا ميکند .با توجه بـه مقـدار
شو

وارد شده و مقدار انتقال نمودار باال به نظر ميرسـد نـرخ بیكـاري مخـربتـرین

شو

براي نرخهاي نكول اسد .ضریب باال و معنيدار نرخ بیكاري در جدول ( )2نیز

این نتیجه را تایید ميکند.
شو مثبد نرخ ارز (افزایش  31درصـدي) داراي تـاثیر قابـل مالحظـهاي اسـد و
توزی را به سمد چپ منتقل کرده اسد ،یعني بـا افـزایش نـرخ ارز ،نـرخهـاي نكـول
کاهش پیدا کرده اسد .افزایش نرخ ارز از چند جهد ميتواند بر نرخهاي نكول تـاثیر
منفي بگذارد که ميتوانند مرتب با نیروهاي بینالمللي یا داخلي باشند .افزایش نرخ ارز
یا به عبارت دیگر ،کاهش ارزش پول داخلي به این معني اسد که قرضگیرندگان باید
مقدار کمتري نسبد به آنچه قرض گرفتهاند ،پرداخـد کننـد .بنـابراین ،از ایـن جهـد
منجر بـه کـاهش نـرخهـاي نكـول مـيشـود .هـمچنـین کـاهش ارزش پـول داخلـي بـر
بخش هاي صادراتي تاثیر مثبـد دارد و منجـر بـه افـزایش صـادرات مـيشـود .افـزایش
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صادرات ،تاثیر مثبد بر شرای اقتصادي کشور داشته و ميتواند منجر به کاهش نكـول
وامها نیز شود .از بعد داخلـي نیـز مـيتـوان گفـد افـزایش نـرخ ارز منجـر بـه افـزایش
درآمدهاي ارزي دولد مي شود .با افزایش درآمد ،دولد قادر اسد بدهيهایش را بـه
افراد و بخـشهـاي خصوصـي پرداخـد کنـد کـه بـه طـور تقریبـي بخـش عمـدهاي از
تسهیالت نیز به این گروه از افراد پرداخد شده اسد.
در رابطه با شو

منفي نرخ رشد ( GDPکاهش  52درصدي) نیز ميتوان گفـد تـاثیر

آن باالسد و منجر به انتقال توزی به سمد راسد شده اسـد ،یعنـي بـا کـاهش نـرخ رشـد
تولید ناخالص داخلي ،نرخهاي نكول افزایش پیدا کرده اسد .به طور عمومي افـزایش نـرخ
رشد اقتصادي ،همراه با بهبود شرای اقتصادي اسد .بهبود شرای اقتصادي افراد نیـز منجـر
به تسهیل در بازپرداخد بدهيهایشان خواهد شد .درصورتي که نرخ رشد اقتصادي کاهش
پیدا کند نیز شرای برعك شده و احتمال اینكه افـراد تواناییشـان را بـراي بازپرداخـد بـه
خاطر شرای نامطلوب اقتصادي از دسد بدهند ،باالتر ميرود.
از چگــاليهــا ،مــيتــوان توابـ توزیـ تجمعــي ( )CDFsرا ســاخد کــه در نمــودار()2
براساس شو یك انحراف معیار رسم شدهاند .در این نمودار ،دمهاي تواب توزی تجمعي
نرخهاي نكول براي سناریوهاي مختلف نمایش داده شده اسد .اثـر سـناریوها مـيتوانـد بـا
فاصلهي افقي بین توزی هاي تجمعي اندازهگیري شود.
در نمودار زیر دنباله پنج درصد (باال) رسم شده اسد .با توجه به مقـدار نـرخ نكـول در
سطح اطمینان  95درصد نسبد به سناریوي پایه ،ميتوان نتیجه گرفد نرخ تورم کماثرترین
شو بر نرخ نكول بوده اسد ،زیرا اگرچه مقـدار شـوکي کـه بـه متغیـر وارد شـده اسـد،
بیشتر از سایر متغیرها اسـد ،امـا فاصـله افقـي آن بـا خـ سـیاه کـه سـناریوي پایـه را نشـان
ميدهد ،کمتر از سایر متغیرها اسد .نرخ بیكاري با توجه به مقدار شو  ،مـوثرترین عامـل
بر نرخ نكول اسد .منحني سورمه اي حالتي را نشان ميدهد که به تمامي متغیرها بـه انـدازه
یك انحراف معیار شو وارد شود .همانطور کـه در نمـودار مشـخص اسـد شـو هـاي
چندمتغیره منجر به افزایش نرخ نكول شدهاند.
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نمودار ( -)2دمهای توزیع تجمعی تحت یک انحراف معیار شوک در افق یک ساله

در جدول ( )4درصد تغییرات نرحهاي نكول در سناریوهاي استرس نسبد به سـناریوي
پایه در چند هاي مختلف ارائه شده اسد .در چند  10درصد بـا یـك انحـراف معیـار
شو به نرخ بیكاري ،نرخ نكول  6/3درصد تغییـر مـيکنـد در حـالي کـه در چنـد 99
درصد این تغییر به  5/8درصد کاهش پیدا کرده اسد .شو منفي به نـرخ رشـد  GDPدر
حالي که در چند
اما در چند

 10درصد منجر به افزایش نرخ نكول به مقدار  9/1درصد شده اسـد،

 99درصد ،نرخ نكول را  8/3درصد تغییر داده اسد .شـو

مثبـد نـرخ ارز

نیز مانند سایر متغیرها در دمهاي پایین نسبد به دمهاي باالتر تاثیر بیشتري داشته اسد .براي
99

نرخ تورم نیز شرای به همین گونه بوده و مقدار تاثیر از  3/6به  3/3درصـد در چنـد
درصد رسیده اسد.
نتایج ارائه شده در جدول ( )4نشان مـيدهـد هنگـامي کـه مقـدار شـو افـزایش پیـدا
ميکند ،مقدار تاثیر شو به صورت کاهنده افزایش پیدا ميکند .براي مثال ،هنگـامي کـه
شو نرخ بیكاري از یك انحراف معیار بـه دو انحـراف افـزایش پیـدا کـرده اسـد ،تـاثیر
شو

در تمامي چند ها  103درصد افزایش یافته اسد .اما هنگامي کـه شـو

سه افزایش پیدا کرد ،مقدار تاثیر شو
نیز افزایش ،کاهشي بوده اسد.

از دو بـه

 53درصد افزایش یافته اسد .براي سایر شـو هـا
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جدول( -)4درصد تغییرات نرخ نکول تحت سناریوهای استرس مختلف نسبت به سناریوی پایه
شوک نرخ
بیکاری

شوک نرخ رشد
GDP

شوک نرخ

شوک نرخ

ارز

تورم

یک انحراف معیار شوک
میانگین

0/061

0/088

-0/112

0/035

چندک  10درصد

0/063

0/091

-0/115

0/036

چندک  50درصد

0/062

0/089

-0/112

0/035

چندک  95درصد

0/059

0/085

-0/108

0/033

چندک  99درصد

0/058

0/083

-/106

0/033

دو انحراف معیار شوک
میانگین

0/125

0/183

-0/212

0/07

چندک  10درصد

0/13

0/19

0/217

0/073

چندک  50درصد

0/126

0/184

-0/213

0/071

چندک  95درصد

0/120

0/175

-/206

0/068

چندک  99درصد

0/118

0/171

-/202

0/066

سه انحراف معیار شوک
میانگین

0/193

0/285

-0/302

0/107

چندک  10درصد

/20

0/296

-0/309

0/111

چندک  50درصد

0/194

0/287

0/303

0/108

چندک  95درصد

0/185

0/272

-0/294

0/103

چندک  99درصد

0/18

0/264

-0/290

0/100

از آنجایي که آزمون استرس رویدادهاي حـدي را بررسـي مـيکنـد در ایـن قسـمد بـا
نگاهي به دادههاي ایران به ارائهي چند سناریوي استرس ميپردازیم .به نظر مـيرسـد ایـران
شو سه انحراف معیار براي نـرخ بیكـاري ،نـرخ رشـد  GDPو نـرخ ارز و شـو یـك
انحراف معیار براي تورم را تجربه کرده اسد .باید توجه شـود پایـه رویكـرد سناریوسـازي،
دادههاي تاریخي اقتصاد ایران بوده ،اما اندکي هم به سناریوهاي فرضـي توجـه شـده اسـد.
براي مثال ،برخي از رویدادهاي تاریخي که به نظر مـيرسـد امكـان وقـوع مجـدد آنهـا بـا
توجه به شرای اقتصاد ایران در آینده وجود ندارد ،تعدیل شدهاند.
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 -1افزایش  30درصدي نرخ بیكاري (مشاهده شده در فصل سوم سال )1387
 -2کاهش  150درصدي نرخ رشد تولید ناخالص داخلي (مشاهده شـده در سـال 1391
نسبد به سال )1390
 -3افزایش  90درصدي در نرخ ارز (مشاهده شده در فصل چهارم سال  1391نسبد بـه
دورهي مشابه سال قبل)
 -4افزایش  100درصدي در نرخ تورم (مشاهده شده در فصل اول سال  1392نسبد بـه
دورهي مشابه سال قبل)
با اجراي شبیهسازي موندکارلو و  10هزار بار شبیهسازي براي هر سناریو ،نتایج زیـر در
رابطه با این سناریوهاي حدي براي ایران بهدسد ميآید .نمـودار ( )3تغییـرات توزیـ نـرخ
نكول را براي سناریوهاي حدي نشان ميدهد که بازهم افـس یـك سـاله فـرض شـده اسـد.
همانطور که در باال توضیح داده شد شو نـرخ بیكـاري بـا توجـه بـه مقـدار تغییـرات آن،
بیشـترین اثـر را بـر توزیـ احتمـال نكــول دارد .ایـن شـو براسـاس جـدول ( )4منجـر بــه
19درصد تغییر در میانگین توزی نرخ نكول شده اسد.
شو نرخ ارز ،دومین شو قوي اثرگذار بر نرخ نكول اسـد و منجـر بـه کـاهش 30
درصد در میانگین توزی نرخ نكول شده اسد .اگرچه شـو منفـي رشـد تولیـد ناخـالص
داخلي نیز منجر به افزایش 28درصدي شده ،اما مقـدار ایـن شـو

نیـز نسـبد بـه نـرخ ارز

باالتر بوده اسد.
با توجه به نمودار ( )4اگر همه شو ها با هم رخ دهند (منحني سـورمه اي) نـرخ نكـول
افزایش پیدا کرده و در سطح اطمینان  75درصد به طور تقریبي  16درصـد اسـد در حـالي
که در این سطح اطمینان ،نرخ نكول در سناریوي پایه به طور تقریبي  14درصد بوده اسد.
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نمودار( -)3توزیع کرنل نرخهای نکول تحت سناریوهای حدی در اقتصاد ایران در افق یک ساله

نمودار( -)4دمهای توزیع تجمعی تحت سناریوهای حدی در اقتصاد ایران در افق یک ساله
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 -7نتیجهگیری
شناسایي احتماالت نكول وامگیرندگان جزئي مهم از یك مدیرید کاراي ریسك اعتباري
و شرط اساسي موفقید بلندمدت هر بانك محسوب ميشود.
یكي از روشهاي پیشرفته مدیرید ریسك اعتباري بانكها ،آزمون اسـترس اسـد .در
این مقاله آزمون استرس احتماالت نكول براي صنعد بانكداري ایران با استفاده از رویكـرد
پرتفوي اعتبار ویلسون اجرا ميشود .در مدل تجربي ساخته شده ،ابتدا نرخهاي نكـول روي
متغیرهاي کالن اقتصادي رگرس ميشوند ،سپ

رابطـه بـین متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـا

استفاده از مدل  VARتخمینزده ميشود .از جمالت اخالل بهدسد آمده در دو گام قبلـي
استفاده کرده و ماتری

کواریان

براي سیستم معادالت ساخته ميشود.

با استفاده از سیستم معادالت و ساختار کواریان باقیماندهها ،شبیهسازي مونـد-کـارلو
جهد شبیهسازي مسیر احتماالت نكـول در افـس زمـاني یـك سـاله تحـد سـناریوي پایـه و
سناریوهاي استرس اجرا ميشود .مقدار تاثیر شو هاي مختلف از مقایسه احتماالت نكـول
تحد سناریوهاي استرس مختلف با سناریوي پایه (سناریوي بدون شو ) محاسبه ميشـود.
سناریوهاي استرس رویدادهاي حدي را بررسي ميکنند.
در این مقاله ،ابتدا سناریوهاي کالن با اضافه یا کم کردن یك ،دو یا سه انحـراف معیـار
به پیشبیني سیستم  VARدر مقط دوم سال  1395ساخته مـيشـوند و نتـایجشـان را بـراي
مقط سوم  1395تا مقط دوم ( 1396افس زماني یك ساله) محاسبه ميکنیم .سپ براسـاس
دادههاي ایران اثر چنـد سـناریوي حـدي نیـز بررسـي مـيشـود .در اینجـا بیشـتر تمرکـز بـر
سناریوهاي تك متغیره اسد که در هر کدام از آنها فقـ بـه یـك متغیـر کـالن اقتصـادي
شو وارد ميشود و سایر متغیرها به شرط مقادیر گذشتهشان شبیهسـازي مـيشـوند .دلیـل
تاکید برسناریوهاي تك متغیره ،شناسایي میزان تاثیر هر شو اسد.
پــ از ســاخد ســناریوها بــا اســتفاده از شــبیهســازي مونــد-کــارلو 10 ،هــزار بــار
پیشبینيهاي مختلف براي احتماالت نكول در افس زماني یك ساله تحد سـناریوي پایـه و
سناریوهاي استرس ساخته ميشود .مقدار تـاثیر شـو هـاي مختلـف از مقایسـه احتمـاالت
نكول سناریوهاي استرس مختلف با سناریوي پایه (سناریوي بدون شو ) محاسبه ميشود.
نتایج حاصل از برازش مدل احتمال نكول نشان ميدهد نرخ بیكاري داراي تـاثیر مثبـد
بر نرخ نكول بوده و این تاثیر از نظر آماري نیز در سطح پـنج درصـد معنـيدار اسـد .نـرخ
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تورم نیز داراي تاثیر مثبد اسد ،اما تاثیرش از نظر آماري معنيدار نیسد .تاثیر رشـد تولیـد
ناخالص داخلي و نرخ ارز منفي و معنيدار اسد ،یعنـي بـا افـزایش ایـن دو متغیـر ،احتمـال
نكول کاهش پیدا ميکند.
نتایج حاصل از شبیهسازي حاکي از آن اسد که شو
براي نرخهاي نكول بوده اسد .دومین شو
اسد .شو

نرخ بیكاري مخربترین عامـل

قوي اثرگذار بر نرخ نكول ،شـو

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي نیز تاثیر قابل توجهي داشته اسد .شو

تورم ،کماثرترین شو

نـرخ ارز
نـرخ

اسد .نتایج حاصـل از شـبیهسـازي بـا ضـرایب حاصـل از تخمـین

معادله نكول و معنيداري آنها نیز سازگار بـوده اسـد .بـا مقایسـه اثـرات در چنـد هـاي
مختلف توزی  ،مشاهده ميشود که تمامي شو

در دنبالـه پـایین نسـبد بـه دنبالـه بـاال اثـر

بیشتري بهجا گذاشتهانـد .همچنـین نتـایج نشـان مـيدهنـد کـه اثـرات شـو

در دوره دوم

افزایش پیدا ميکند ،اما در دورههاي بعد روند کاهشي داشته اسد.
آزمون استرس به عنوان تكنیك جدید با محدودیدهاي و چالشهـاي زیـادي روبـهرو
اسد .در ایران ،مشكل اصلي آزمون استرس کالن ،محدودید داده اسد که براي احتمـال
نكول فق  50مشاهده در دسترس اسد که دقد تخمـینهـا را کـاهش مـيدهـد .بـه علـد
محدودید داده ،مجبور به استفاده از دادههاي تجمعي بانـك هـا شـدهایـم در نتیجـه امكـان
بررسي همبستگي بین بانكها وجود نداشته اسد .این امر ميتوانـد منجـر بـه کمتـر از حـد
تخمین زدن مقدار نكول شود ،زیـرا مشـكالت و شكسـد یـك بانـك مـيتوانـد از طریـس
تعامالت بین بانكي به سایر بانكها نیز منتقل شود.
اگرچه پژوهش هاي تجربي زیادي در رابطه با آزمون استرس در سطح بین المللي وجود
دارد ،اما در ایران ،مطالعه چنداني در این زمینه صورت نگرفته اسد و مطالعات انجـام شـده
نیز بر انجام آزمونهـاي واکـنش آنـي و تجزیـه واریـان بـراي بررسـي شـو هـا تمرکـز
کردهاند .در این مقاله به منظور معرفي آزمـون اسـترس در زمینـه ریسـك اعتبـاري از مـدل
ریسك اعتباري ویلسون که یك مدل خطي اسد ،استفاده شـده اسـد .امیـد اسـد کـه در
آینده از مدلهاي غیرخطي نیز براي اجراي آزمون استرس استفاده شود.
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پیوست
جدول( -)5آزمون های ریشه واحد
دیکی-فولر

دیکی-فولر

فیلیپس پرون

فیلیپس پرون

(سطح)

(تفاضل)

(سطح)

(تفاضل)

تبدیل الجستیکی احتمال نکول

0/602

0/273

0/684

0/01

رشد GDP

0/185

0/285

0/049

0/01

نرخ تورم

0/567

0/01

0/59

0/03

نرخ ارز

0/542

0/069

0/782

0/01

نرخ بیکاری

0/761

0/137

0/015

0/01

نکته :مقادیر  P-valuesبرای آزمونهای دیکی-فولر و فیلیپس پرون در سطح و تفاضل مرتبه اول ارائه شده است .با توجه بهه ایهن جهدول
بهجز نرخ بیکاری که با آزمون  PPدر سطح ماناست بقیه متغیرها در سطح مانا نیستند و باید از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده کرد.

جدول( -)6تعیین وقفه بهینه
وقفه بهینه

1

2

3

4

5

آکائیک

4

-5/934

-6/32

-6/25

-6/88

-6/78

حنان-کوئین

4

-5/635

-5/478

-5/478

-5/86

-0/524

شوارتز

1

-5/131

-4/169

-4/169

-4/15

-3/409

معیار خطای نهایی پیشبینی

4

0/0026

0/002

0/002

0/001

0/0015

AIC: Akaike information criterion; SC: Schwarz Information Criterion; and HQ:
Hannan-Quinn Information Criterion

نمودار( -)5آزمون

ثبات مدل VAR
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