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 چکیده
 یابیارائه گردد. هدف، ارز 1383-97 یدوره فصل یط یرانا نظام بانکی یبرا یاعتبار یسکمقاله تالش شده مدل آزمون تنش کالن ر یندر ا

 یافتهرابطه، از روش توسعه ین. در اباشدیم یکالن اقتصاد یهاتکانهکشور نسبت به  یاعتبار یسکر یقاز طر نظام بانکی آوریتاب یزانم
ها بانک یباراعت یالتتسه یشامل پرتفو یرانا یاعتبار یهاداده یبرا یدهاستفاده گرد یلسونکه توسط و یاعتبار یسکر پرتفویمدل  یک

س از دارد. پ یاعتبار یسکر یبر رو یاثر قدرتمند یکارینرخ ب و ینرخ ارز اسم دهدینشان م یکاربرد یلتحل یجشده است نتااستفاده
جمالت  یس، با استفاده از ساختار ماتر(VAR) یبردار یونبا استفاده از مدل خودرگرس یکالن اقتصاد تغیرهایم یایروابط پو یبررس

لوب در نامط یوسنار یک دهد،ینشان م یاعتبار یسکآزمون استرس ر یجکارلو نتامونت سازییهاز شب کارگیریبهو با  اخالل دو مدل باال
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 مقدمه 1
شود. در ها تعریف میتکانههای پرداخت در برابر عنوان ثبات و مقاومت بازارها و مؤسسات مالی و سیستمثبات مالی به

 به وجود آمده مالیهایی برای صنعت بانکداری به دلیل تغییرات در تئوری و عمل ها و هم چالشهای اخیر، هم فرصتسال
ها جزء مهمی از بازار مالی هستند که در توسعه اقتصادی با اعتباری شدید بانک هاییسکاست که منجر به ظهور ر

ی زمانی ، ثبات سیستم مالینبنابرا گردند.یحیاتی مواجه م یهاسکیعنوان ریسک اعتباری بهمختلفی از جمله ر یهاسکیر
که تحت مدیریت ریسک استاندارد باشد. یکی از ابزارهای مهم ریسک چه در سطح خرد و چه در سطح کالن،  شودیحاصل م

 ریسک است. یریگبرای اندازه 1تنش کالنآزمون 
ختلف م یهامالی بخش کنندهنیمؤسسه مالی و اعتباری و تأم نیترعنوان بزرگها بهه بانکبه اینک در ایران، با توجه

بر بخش واقعی اقتصاد  تواندیدر متغیرهای کالن اقتصادی م تکانهاقتصادی هستند، هرگونه  یهااستیاقتصادی متأثر از س
موقع مشتریان اعتباری بانک( را افزایش دهد. بنابراین تعهد بهعدم مالی از جمله ریسک اعتباری ) یهاسکیتأثیر بگذارد و ر

برای پوشش  ازیها در برابر تغییرات شرایط اقتصادی کشور برای تعیین میزان سرمایه موردنبانک یریپذبیارزیابی میزان آس
 برخوردار است. یاژهیغیرمنتظره از اهمیت و یهاانیز

 سبد یکی آورتابو پذیری آسیبمیزان های مورداستفاده برای ارزیابی به طیف وسیعی از تکنیک تنش کالنآزمون 
 میتهک پذیری، طبق گفتهاشاره دارد. برای ارزیابی آسیب ولی محتمل کالن اقتصادی شدید هایتکانهبانکی در برابر  دارایی
(. این آزمون 2009باشد )بازل، « محتمل»اما « و استثنایی حدی»باید  تنشنامطلوب مورداستفاده در آزمون  تکانهبازل، 

 1990پول و بانک جهانی در دهه  المللیبینبود که توسط صندوق  2(FSAPبخش مهمی از برنامه ارزیابی بخش مالی )
ه ک بکالن کم تنشدر حوزه ثبات مالی است. هدف از آزمون  گذارانسیاستاز ابزارهای  ناپذیرییجداایجاد شد و بخشی 

است که ممکن است منجر به فروپاشی سیستم شود  فشارتحتنهاد ناظر در تعریف حساسیت سیستم به رویدادهای 
 نشان داده شده است. 1شامل چندین مرحله است که در شکل  آزمون تنش. فرآیند 3(2006،باسورتو)

  
 فرایند آزمون تنش کالن شماتیک .1شکل 

 (2008) :منبع چیاک

                                                                                                                                                                         
1 Strsess Test Macro 
2 Fanancial Sector Assessment Programs 
3 Basurto 

 رویداد تنش

 مدل کالن اقتصاد
های کالن  به متغیر های تنش  یداد رو

 شودمیاقتصادی پیوند داده 

 

 مدل ریسک اعتباری
به   متغیرمتغیرهای کالن اقتصاااااادی 

 شودیمدارایی بانک پیوند داده  کیفیت

 هابانکاثر روی ترازنامه 
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ی بر اقتصاد داخلی تکانهفشار ممکن است زا. رویدادهای تحتاز عوامل برون تنششناسایی یک رویداد  -مرحله اول 
بر شرایط اقتصاد کالن با  تنش. اثرات سناریوی تحت باشدیم محتملاندازه کافی بزرگ است و هنوز هم تأثیر بگذارد که به

 .1(2009،فوجلیاشود )گیری میازهرویکرد آماری اند ایبرداری و  ونییک مدل اقتصادسنجی ساختاری، روش خود رگرس
آمده است. دستبه 1مدل کردن رابطه بین ریسک اعتباری و سایر متغیرهای کالن اقتصادی که در مرحله  -مرحله دوم 

ارزیابی تأثیرات بر پرتفوی وام بانک و ارزیابی ظرفیت بانک برای ایستادگی در برابر رویدادهای  -مرحله سوم )آخرین مرحله( 
. این بدان معناست که زیان بانک را باید با معیار مناسب مقایسه کرد. در این پژوهش، با ارزیابی اثرات باشدیمنش تتحت 
صورت فصلی، بر اساس مدل به 1397:3تا  1383:1کالن اقتصادی بر نرخ نکول نظام بانکی ایران طی دوره زمانی  یهاتکانه

سازی و شبیه 2(VAR) برداریرگرسیون خود ( و با استفاده از تکنیک 2004ینن )( و ویروال2002(، باس )1997ویلسون )
ها مورد تکانهها در برابر آن بانک یآورکالن انجام شد. مبنای سناریوهای مختلف برای میزان تاب تنش، آزمون 3کارلومونت

 ازیها محاسبه و میزان سرمایه موردننکبا یانتظار ریبررسی قرار گرفت. در واقع با این روش میزان زیان مورد انتظار و غ
 ید.آیبرای پوشش آن زیان به دست م

باشد: اوالً عالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی از شده قبلی دارای دو نوآوری میاین مقاله نسبت به کارهای انجام
صورت های بخش کالن اقتصاد بهتکانهپذیری سیستم مالی در مقابل شده و ثانیاً میزان آسیبمتغیرهای مالی نیز استفاده
 است. قرار گرفتهوتحلیل فصلی بررسی و مورد تجزیه

 ،حقیقشناسی تبخش سوم به روش، گرددساختار این مقاله به این شرح است: پس از مقدمه، ادبیات تجربی بررسی می
 و پیشنهادها اختصاص دارد.گیری نتیجه بخش چهارم به برآورد مدل و نتایج آزمون تنش کالن و بخش پنجم به

 ادبیات تجربی 2
 شوند. روشریسک اعتباری استفاده می آزمون تنش کالنهای های اقتصاد کالن به طور گسترده برای برنامهاخیراً مدل

کالن  یهاتکانهمالی در برابر  یهاستمیس یپذیرآسیب( برای ارزیابی a 1997b,1997کالن توسط ویلسون ) تنشآزمون 
گیری ریسک سیستماتیک معرفی ، مدل خود را برای اندازه4(CPVادی معرفی شد. ویلسون، بر اساس مطالعات خود )اقتص

این مدل بر اساس  کند.های مختلف اقتصاد را به متغیرهای کالن اقتصادی مرتبط میبخشنکول کرد که در آن نرخ 
به عنوان بخشی از مدل نظریه پرتفوی اعتباری که در  1998و  1997 یهاچارچوب پیشنهاد شده توسط ویلسون در سال

با متغیرهای کالن اقتصادی،  این چارچوب ریسک اعتباری در رابطهارائه شد، توسعه یافت. در  5ابتدا توسط شرکت مکینزی
به ارتباط با نوسانات چرخه  تمایل 6(PDکه به دنبال این نتایج، احتمال نکول ) گرددیم یسازبه نتایج تجربی، مدل با توجه
 وکار داشته است.کسب

 یها، با استفاده از نظریه چرخهگیرندیدر راستای توسعه الگوهایی که ریسک سیستماتیک را اندازه م 1998ویلسون 
 :(1391)محمد واعظ و همکاران  گیردیکه از چهار واقعیت نشئت م نمایدیوکار(، الگویی را معرفی متجاری )سیکل کسب

 .کندیزیان کمک م در موردبه کاهش نااطمینانی  یسازتنوع (1
 تمام ریسک پرتفوی را از بین برد. توانیو ایجاد پرتفوی دارایی متنوع، نم یسازبا تنوع (2
در زمان  رودیانتظار م کهینحوسالمت اقتصاد کالن بستگی دارد، بهریسک سیستماتیک سبد دارایی تا حد زیادی به (3

 بحران، نکول افزایش یابد.

                                                                                                                                                                         
1 Foglia 
2 Vector Auto Regresion 
3 Monte Carlo simulation 
4 Credit Portfolio View 
5 Mckinsey 
6 Probability of Default 
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 .دهندیکالن نشان م یهاتکانهمختلف اقتصادی، واکنش متفاوتی در برابر  یهابخش (4
، و دیابی، شرایط اعتباری بهتر و نرخ نکول در مؤسسات مالی کاهش مباشدیزمانی که اقتصاد رو به رونق م در واقع

ه . در واقع سیکل اعتباری )نرخ نکول( وابسته بباشدینکول روبه افزایش مزمانی که اقتصاد در وضعیت رکودی باشد، نرخ 
که بین متغیرهای کالن اقتصاد و نرخ نکول ارتباطی  دهدیو این الگو روشی را ارائه م باشدیوکار( متجاری )کسب لسیک
 برقرار باشد. تواندیم دارییمعن

کشورهای مختلف استفاده کردند. عالوه بر رویکرد ویلسون، رویکرد پس از آن، بسیاری از محققان از این مدل برای 
معروف  1(KMV)است. این رویکرد مبتنی بر بازار است و به الگوی  یافته( نیز در بسیاری از مطالعات توسعه1974مرتون )

ا طراحی هرای سطح شرکتمطرح گردید. در ابتدا این مدل ب شولز -اختیار معامله بلک  گذارییمتاست، و بر پایه نظریه ق
 هایییراارزش دا یلهوسشده بود و پس از آن برای اهداف آزمون تنش کالن گسترش یافت. در این مدل فرایند نکول شرکت به

 هایو ارزش بده هاییشرکت و تفاوت ارزش دارا هایییریسک نکول با تغییر در ارزش دارا روینو ازا گرددیآن تعیین م
 آن باشد. هاییشرکت کمتر از ارزش بده هایییکه ارزش بازار دارا دهدیزمانی نکول رخ م اساس ینا بر. باشدیمرتبط م

مدل مرتون اولین مدل نوین ریسک نکول بود و اولین مدل ساختاری را ایجاد نمود که دارای فروض ساده ساز متعددی 
 نمودند. در تریبا آزاد نمودن قیود درنظرگرفته شده، این مدل را واقع افتهیساختاری توسعه یهامرورزمان، مدلبود و به

 T یدو سررس K یباارزش اسم کوپن بدون قرضة اوراق کی از متشکل تنها شرکت، هاییبده (1974) مرتون ةیاول مدل
 ای نکول مورد در آنگاه و مانندیمنتظر م Tداران تا سررسید سهام و شودینم انجام T زمان از قبل یپرداخت گونهیچاست. ه

ارزش  از کمتر هاییدارا ارزش Tزمان نکه در یا از است عبارت نکول احتمال اساسینبرا .گیرندیم میتصم یبده بازپرداخت
 باشد. هایبده

 یاهمتغیر انتخاب شده بین سال نهیک مدل ریسک اعتباری برای استرالیا با استفاده از  2(2002) کالیرای و سیچر
استرالیا اجرا شد. آنها سطوح  نظام بانکیبرای  تنشدادن اعتبار و آزمون ازدست یسازهیساختند. یک شب 2001و  1990

 .نسبت سرمایه پیدا کردند یهاسرمایه را در مقایسه با سطح فعلی نرخ یهاقابل قبولی از نسبت
 CPVمطالعه کرد. مدل  2001و  1965 یهااقتصاد استرالیا را بین سال ولنک یهامدلی شامل نرخ 3(2002باس )

متغیر  31متغیر کالن اقتصادی انتخاب شده که از بین  8پیش فرض توسط  یها( برای تعریف نرخیپورتفولیو اعتبار نظریه)
قرار گرفته است و  تأکیدمورد زیان اعتباری و آزمون استرس در مدل  سازیشبیه. شودیاستفاده م اندشدهمختلف انتخاب 

 مورد نیاز دارند. یهااسترالیا ظرفیت حمل ریسک باالتری نسبت به نسبت یهاکه بانک رسدیبه این نتیجه م
بخش شرکت فنالند بین  نکول یهایک مدل ریسک اعتباری کالن اقتصادی برای تعیین نرخ 4(2004) ویروالینن

نکول و متغیرهای اساسی اقتصاد کالن مانند تولید  یهابین نرخ یداریبطه معنرا تشکیل داد و 2003 تا 1986 یهاسال
ها تشرک ی. مدل برآورد شده باهدف آشکارسازی اثر شرایط اعتبارگردیدها یافت بدهی شرکت و ناخالص داخلی، نرخ بهره

 شتنسازی آزمون هایی از مدلبر برخی متغیرهای کالن اقتصادی انجام شده است. عالوه بر این، این مطالعه شامل نمونه
دهد که ها نشان میهای کالن اقتصادی منفی بر ریسک اعتباری بخش بانکی بود. یافتهتکانهکالن مانند تحلیل تأثیر 

 .ط اقتصاد کالن فعلی کامالً محدود استهای اعتباری بخش شرکت در محیریسک

                                                                                                                                                                         
1 Kealhofer, McQuown and Vsicek 
2 Kalirai & Scheicher 
3 Boss 
4 Virolainen 
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انگلیس در  نظام بانکیگیری قدرت برای اندازه VARروش متفاوتی را با استفاده از مدل  1(2005هاگارث و همکاران )
ها بررسی های کالن اقتصادی بر زیان کل بانکتکانههای کالن اقتصادی ارائه کرد. در این تحقیق تأثیر برخی تکانهبرابر 

 .گردیدها استفاده غیرجاری به کل وام یهاها از نسبت وامشده است. برای سنجش شکنندگی بانک
را  تنش، یک آزمون 2006-1994بین  کنگهنگ یهافصلی بانک یهابا استفاده از داده 2(2006وونگ و همکاران )
مشابهی برای بحران مالی آسیایی  یهاکانهتکرد.  یبندکالن اقتصادی مدل یهاتکانهدادن اعتبار و تحت چارچوب ازدست

و ریسک  دهندیها همچنان به سود خود ادامه ممشخص شده که حتی در بدترین سناریو، بانک گردید ودر تحلیل استفاده 
 اعتباری در سطوح نرمال است.

ایجاد کردند.  هوری چکاقتصاد جمو  اقتصاد آلماناز  یاسهییک مدل ریسک اعتباری مقا 3(2008جاکوبیک و اشمایدر )
بود.  2006-1994 یهاآلمانی بین سال یهاو داده 2006-1998 یهاچک جمهوری بین سال یهااین مطالعه شامل داده

دو اقتصاد کالن  تکانهمشخص شد که  یریگجهیعنوان یک نت. بهگردیددر هر دو سطح بخشی و فردی انجام  لیوتحلهیتجز
 .داشته استبیشتر از اقتصاد آلمان تأثیر شدیدتری بر اقتصاد چک جمهوری  برابر

خش ب آزمون تنش کالنسناریو برای  لیوتحلهیکه تجز ندیک مدل ریسک اعتباری ایجاد کرد 4(2011وازکز و همکاران )
 بهبودند. نتایج حاکی از اانتخاب شده 2009-2001 یهاها در سطح بانک بین دوره. دادهنمودندبانکداری برزیل انتخاب 

طه راب تولید ناخالص داخلیو  نرخ نکول. نتایج همچنین نشان داد که بین باشدیم تنش کیفیت ریسک اعتباری با شرایط
 منفی معناداری وجود دارد.

، ضمن بررسی رابطه بین (VAR) خود رگرسیونی برداری با استفاده از تکنیک 5(2017همکاران )اون تی کی وو و 
فرض در ویتنام طی دوره یرهای اقتصادی، از جمله تورم، نرخ بهره وام، نرخ ارز واقعی، ناخالص واقعی و نرخ پیشمتغ

 که ادد نشان نتایج و گرفتند قرار آزمایش مورد باال وتحت شرایط پایین سناریوهای متوسط  تنش، آزمون 2015-1994
ادی اقتص کالن هایتکانه از ناشی هایزیان تواندمی باشد درصد 9 از بیش سرمایه کفایت که زمانی متوسط و باال سناریوهای

 را پوشش دهد.
روابط بین متغیرهای کالن اقتصادی به طور فصلی و  (CPV) ویلسون ( بر اساس مدل1391محمد واعظ و همکاران )

ید، تول یرهایدار بودن اثر متغنیرا از روش سیستم معادالت برآورد نموده و نتایج حاکی از مع 1379-88نرخ نکول طی دوره 
باشد. در این تحقیق سبد بهینه برای تسهیالت ها مینرخ ارز اسمی، نرخ سود تسهیالت و قیمت نفت بر نرخ نکول بانک

 .نظام بانکی از روش حداقل نمودن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیالت بانکی استفاده شده است
ایران طی دوره  نظام بانکی( با استفاده از اطالعات متغیرهای کالن اقتصادی و 1396سعید مشیری و فاطمه عبدالشاه )

ریسک اعتباری را برآورد کردند. آنها عالوه بر تخمین معادله احتمال  یهاانیز تنشبا استفاده از آزمون  1395تا  1381زمانی 
نیز استفاده کردند. و نتایج حاکی از آن است که توزیع زیان برای همه سناریوها  چندکبر اساس مدل ویلسون، از رگرسیون 

 به سمت راست است.

 تصریح مدل و شرح متغیرها 3
ینن ( و ویروال2002( باس )1997ایران، چارچوب پیشنهادی ویلسون ) نظام بانکیمنظور آزمون ریسک اعتباری در به
ین ریسک اعتباری و تغییرات کالن اقتصادی را تخمین بزنید. پس از آن، ما با . سپس رابطه بمیکنی( را اتخاذ م2004)

                                                                                                                                                                         
1 Hoggarth et al 
2 Wong et al 
3 Jakubik & Schmieder 
4 Vazquez et al 
5 Oanh T.K.Vu at el 
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اطی و سناریوهای انبس نامطلوبدادن نرخ نکول در سناریوی پایه، سناریوهای اعتباری سناریو برای نشان وتحلیلیهتجز
 کنیم.اقدام می

𝑃𝑗,𝑡 =  
1

1+exp (𝑦𝑗,𝑡)
 (1)  

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

 .(2رابطه بالعکس )های اقتصادی همراه است و بخش

𝑦𝑗,𝑡 = ln (
1−𝑃𝑗,𝑡

𝑃𝑗,𝑡
) (2)  

که نرخ نکول تبدیل شده )یعنی شاخص  شودیبررسی رابطه بین این متغیر و متغیرهای کالن اقتصادی، فرض ممنظور به
( یا مدل ویلسون نشان داده شده است، 3) رابطهکه در  طورهمان( توسط تعدادی از متغیرهای کالن اقتصادی، الجیت

 .شودیتعیین م

𝑦𝑗,𝑡 = 𝛽𝑗,0 + 𝛽𝑗,1𝑥1,𝑡 + 𝛽𝑗,2𝑥2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑗,𝑛𝑥𝑛,𝑡 + 𝑣𝑗,𝑡 (3)  
𝛽𝑗 = (𝛽𝑗,0, 𝛽𝑗,1, … , 𝛽𝑗,𝑛)  
𝑥𝑡 = (𝑥1,𝑡 , 𝑥2,𝑡 , … 𝑥𝑛,𝑡)  

 شود. فرض بر اینسازی می: تغییرات و تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از سری زمانی آنها مدل2مرحله 
( و 1997این مرحله بر اساس نظریه ویلسون ) است که هر یک از متغیرهای کالن تابعی از رگرسیون خود هستند. در

( نشان 4که در رابطه ) شودی( استفاده مVAR) برداری( از فرآیند رگرسیون 2004نن )ی( و ویروال2002همچنین باس )
 داده شده است.

𝑥𝑖,𝑡 = 𝑘𝑖,0 + 𝑘𝑖,1𝑥𝑖,𝑡−1 + 𝑘𝑖,2𝑥𝑖,𝑡−2 + ⋯ + 𝜀𝑖,𝑡   (4)  

یک جمله خطای  ε (i, t) است و x از ضرایب رگرسیون برآورد شده برای عامل اقتصاد کالن ایمجموعه 𝑘𝑖  این که
 و دارای توزیع نرمال است. شودیتصادفی است که مستقل فرض م

 + j* ) 1. در این سیستم، یک بردار دهدی: در این مرحله ساختار همبستگی مدل متغیرهای کالن را نشان م3مرحله 
iاز عبارات خطا ) E شودینامیده م ( و ماتریسj + i) * (j + i( واریانس کوواریانس عبارات خطا )∑به ) صورت زیر تعریف
 :(5رابطه ) شودیم

𝐸 = (𝑣
𝜀
) ~𝑁(0 , 𝜀)  ,    ∑ = [

∑𝑣 ∑𝑣,𝜀

∑𝜀,𝑣 ∑𝜀
] (5)  

کارلو، مسیرهای آتی و توزیع مونت یسازهیبا استفاده از شب نکول یهانرخ یسازهیمرحله چهارم: در این مرحله با شب
ی. ابتدا عبارات خطا با استفاده از ساختار کوواریانس برآورد شده در مرحله قبل تولید مدیآیزیان سبد اعتباری به دست م

 زیان ناشی از نکول. در نهایت با استفاده از مقادیر شوندیآتی محاسبه م نکول یهاو سپس متغیرهای کالن و نرخ شوند
(LGD و )مقادیر در معرض نکول (EAD توزیع ،)تنشآید. عالوه بر این، تحلیل سناریوهای پرتفوی به دست می زیان 

 خواهد بود. ریپذکالن اقتصادی با مدل امکان
 رانیو مرکز آمار ا یبانک مرکز داده یگاهپااز  لیتحل نیو عوامل کالن اقتصاد در ا NPLنکول با عنوان  یهاها: نرخداده

 سکیوابسته: ر ری. متغدهدیرا پوشش م 1397تا فصل سوم سال  1383مدل از فصل اول سال  یهااند. دادهستخراج شدها
مهم  یهااز شاخص یکیو  کندینم یرویپ یاز قرارداد اصل یرندهگاشاره دارد که وام یااحتمال بالقوهنرخ نکول به ای یاعتبار
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اصل و  افتیدر یرا برا یشتریب سکینرخ نکول، بانک ر شیاست. با افزا یتجار یهادر بانک یپرتفو تیوضع یابیارز یبرا
 نجا،یباشد. در ا یتجار یهابانک یاعتبار سکیدهنده رنشان تواندیم ینرخ نکول به طور منطق ن،ی. بنابراردیپذیسود وام م

مستقل: انتخاب رهای . متغیمیکنیسته استفاده مواب ریعنوان متغ( بهYنرخ نکول ) تیاز نرخ الج لسون،یطبق مدل و
 گرددیمانتخاب  1مطابق جدول  (2004ویروالینن ) و (2002) باس توسط یشناختمتغیرهای توضیحی بر اساس روش

 1جدول 
 متغیرهای مورد معرفی در مدل ویلسون

 متغیر عالمت اختصاری عالمت انتظاری
 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی GDPG )منفی(  -
 نرخ بیکاری UR )مثبت( +

 ارز نرخ اسمی NER )منفی یا مثبت(  -+/
 تورم INF )منفی یا مثبت(  +/-

 رشد نقدینگی M2G )منفی( -
 رشد تسهیالت بانکی LG )منفی(  -

 

ها نسبت مطالبات معوق سال شتریکه در ب دهدیدر طول دوره مطالعه نشان م رانیمعوق در ا یهاوام تیوضع یبررس
 یهانسبت بر اساس داده نیاست، ا شدهنشان داده 2طور که در شکل بوده است. همان ی)نرخ نکول( دورقم التیبه تسه

ماهه چهارم )به جز سه 1388تا فصل چهارم سال  1383اول سال  صلباال از فرشد روبه شیاز افزا یاست و شواهد یفصل
توسط  یتجار یهانرخ بهره وام نیهمچنبوده و  یاعتبار انیمشتر فیضع یابیو ارز یاعتبارسنج لی( عمدتاً به دل1385سال 

نظام  یو نظارت یالحو اقدامات اص یتجار یهاحجم وام شی، با افزا1388. اما پس از سال دیگردیسرکوب م یمقامات پول
رخ متوسط با ن رانیا نظام بانکینرخ نکول  زانیم سهیمقا یطورکل. بهافتینسبت کاهش  نیا ،یاندر اعتبار مشتر بانکی
 .دهدیکشور را نشان م نینسبتاً باال در ا زانیم ،یجهان
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 وضعیت نوسان نرخ نکول در ایران در بازه زمانی تحقیق .۲شکل 
 پژوهشگر هاییافته: منبع

ت. اس شدهنشان داده فصلی صورتو مقادیر آمار توصیفی متغیرهای وابسته و توضیحی به هایژگی، و2بر اساس جدول 
، اسمیارز باالی به نرخ  نرخ رشد هستند. با توجه صورتبه جز نرخ ارز به گذارندیم ریتأث بر نرخ نکولکه  ییرهایتمام متغ

حتمال ا نیانگیم قرار گیرد. رهایمتغی سایر هادادهبازه مشخص تا در شده است  میهزار تقس کیبر  ریمتغ نیا الیمقدار ر
، اما تورم، است دارترینسبتاً پا یکاریکالن، نرخ ب یرهایمتغ انیشد. در م عیمتقارن توز باًینکول در طول دوره مطالعه تقر

مشاهده  2که در جدول  طورهمانکرده است.  رییشدت تغبه یو رشد اقتصاد ینگیرشد نقد الت،یتسه رشدارز،  اسمی نرخ
در نوسان بوده که  ریال 45000تا  8700، یا نرخ اسمی ارز در بازه 15رشد اقتصادی در بازه منفی یازده تا مثبت  گرددمی

 .باشدمیاقتصادی  -ناشی از ناپایداری متغیرهای واقعی اقتصاد به دالیل مختلف از جمله سیاسی

 2 لجدو
 خصوصیات توصیفی متغیرهای مدل

 
 احتمال نکول

NPL 

 رشد اقتصادی

GDPG 

 نرخ اسمی ارز

NER 

 التیرشد تسه

LG 

 رشد نقدینگی

M2G 

 نرخ تورم

INF 

 نرخ بیکاری

UR 

 11/35 4/02 14/47 5/79 20382/67 0/68 14/3 میانه

 11/20 3/30 14/39 5/53 11531 0/58 14/2 میانگین

 14/60 11/60 21/85 14/28 45280 15/54 21/8 حداکثر

 9/50 1/30- 9/50 0/09 8734 11/45- 9/2 حداقل

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

 نرخ نکول
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 1/08 2/41 3/272 3/35 12455/64 4/20 3/3 انحراف معیار

 0/49 0/94 0/53 0/46 0/44 0/84 0/5 چولگی

 3/13 4/34 2/41 2/37 1/43 7/81 2/4 کوارتز

 0/31 0/002 0/18 0/23 0/024 0.000000 0/1 احتماالت

مجموع 

 مربعات
 956/31 8/38E+09 608/76 578/37 314/07 63/69 

 پژوهشگر هاییافتهمنبع: 

 برآورد مدل و نتایج ۴
فولر  یکید یهاآزمون جی. نتاگرددیاعمال م هاشاخص یزمان یسر یواحد برا شهیر ییستایآزمون ا ،یونقبل از برآورد رگرس

یم ایپا ای ستایا گیریمیم تفاوت را در نظر نیکه ما اول ینبوده، اما زمان ستایدر سطح ا یکه سر کندیپرون نشان م پسیو فل
. میدهیرا انجام م یخط ونیو رگرس میکنیرا با معادله مرتبط م یاقتصاد یرهای(، ما همه متغ3. بر اساس معادله )گردد

به طور معکوس با نرخ نکول مرتبط  2به معادله  نرخ نکول( است که با توجه تی)الج Yوابسته  ری، متغ3به معادله  با توجه
 .گرددیکمتر م ولنرخ نک تیباشد، الج شتری، هرچه نرخ نکول ب2طبق رابطه  یعنیاست. 

 3جدول 
 نتایج مدل ریسک اعتباری

 C NER INF UR GDPG LG M2G R Squre Ad R Squre F 
 15.97 55/. 61/. *052/. *0231/. *022/. *05/.- 054/. ***013/.- ***2.19 ضرایب

 .باشدیم %10و  %5، %1بودن در سطوح به ترتیب در  داریمعننمایانگر  ”***“،”**“،”*“توجه: 
 پژوهشگرهای منبع: یافته

ا ب بینرخ نکول، عالئم ضرا تیالج ریمعکوس متغ نیرابطه ب گر،ید یو از سو ،3در جدول  ونیرگرس بیبه ضراباتوجه
نرخ  و رشد وام، کاهش ینگیرشد نقد ،یرشد اقتصاد یرهایمتغ شیبا افزا گر،یدعبارتعالئم مورد انتظار مطابقت دارد. به

اشاره  توانیارز را م نیا یموارد، نرخ اسم شتری. در بابدییم شیفزا، نرخ نکول ایو نرخ اسم یکارینرخ ب شینکول و با افزا
و درآمد خواهد  دیمنجر به کاهش تول جهیاست و در نت افتهیشیافزا یواردات یکاالها متیارز، ق ینرخ اسم شیکرد که با افزا

مت آن عال ست،ینرخ تورم معنادار ن هک تیواقع نیرغم ابه. ابدییم شیافزا یمطالبات معوق بانک زانیم جه،یشد و در نت
 .ابدیینرخ تورم، نرخ نکول کاهش م شیکه با افزا دهدینشان م

 (VAR) رگرسیونی برداری گردد که در چارچوب خوددر اینجا مدلی را برآورد می ،بعد از تخمین مدل ریسک اعتباری
کند که همه متغیرهای سیستم بر هم کند. این چارچوب امکان آن را فراهم میمتغیرهای کالن اقتصادی را ترکیب می

بکار گرفته  ی بهینههاوقفهر اساس آزمون آکائیک و شوارتز برای گزینش تأثیرگذار باشند. وقفه بهینه با استفاده از آماره و ب
ها دارای ضریب کمتر از برآورد شده پایدار است و همه ریشه VARکه  دهدینتایج نشان م باشد.شد که وقفه بهینه دو می

 .یک هستند و در داخل دایره ریشه واحد هستند
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 وسناری لیوتحلهیو تجزی سازهیشب ۴.1
ا ارائه ها و تغییر حداقل الزامات سرمایه راعتباری بالقوه بانک یهاانیتوزیع مشترک از ز سازییهشبدر این بخش ابتدا نتایج 

ارائه  مشخصرا با سناریوهای  الزمسرمایه  میزاناعتباری و  ن تنش زیان. دوم، ما همچنین نتایج حاصل از آزمومیدهیم
به  T مشخص افق زمانیکدر طول  کارلومونت سازییهشب (2004) ( و ویروالینن2002) مطالعات باس . بر اساسمیکنیم

 نرمالمتغیرهای تصادفی استاندارد از  1× (j + i)سازی یک بردار یه. برای هر مرحله از شبشودیروش زیر انجام م
𝑍𝑡+1~(0,1) نکول )الجیت در عوامل اقتصاد کالن و نرخ  همبسته جمالت اخاللشده است. این به یک بردار  ترسیم

قادیر اولیه خطا و م جمالتشده از  سازیشبیهبا استفاده از تحوالت . گرددمیچولسکی تبدیل  با استفاده از تجزیه انتقالی(
و پس از آن،  𝑥𝑖,𝑡+1 شده مربوط به سازیشبیه، یعنی پایان دوره برآورد، مقادیر 1397:3برای عوامل اقتصاد کالن از سال 

شده است. این روش  گرفته( 4) -( 2، با استفاده از سیستم معادالت )نکول، نرخ 𝑝𝑗,𝑡+1 ، و در نهایت برای𝑦𝑗,𝑡+1 برای
 .شودمیرسیده است تکرار  نکولاحتماالت  10،000 تا شده سازیشبیهو تعداد مسیرهای  موردنظرتا زمانی که افق 

 ازیموردن هیحداقل سرما میتوانیکارلو، اکنون ما ممونت یسازهیبا استفاده از شب یعتبارا انیز عیآوردن توزدستبا به
از رویکرد مبتنی بر  2برای محاسبه زیان از چارچوب مقررات بال . میمورد انتظار را محاسبه کن یهاتکانه ریپوشش سا یبرا

ی انتظار . زیانباشدیم انتظاریمورد انتظار و غیر  زیانشامل  زیانتوزیع استفاده شده که  1(IRBA) ی داخلیبندرتبه
(EL)2  انتظاریغیر  زیان. اما از دینمایمحاسبه م 6 بر اساس معادلهو خاص  یهابر اساس روش نظام بانکیکه ((UN3  یا

 بینییشپغیر قابل  یهاتکانهمورد انتظار است و در واقع از دست دادن ناشی از  زیان، انحراف از EC4)) یاقتصادسرمایه 
مورد انتظار به  یهاانیو ز VaR5)زیان یا همان ارزش در معرض خطر )از تفاوت بین توزیع  و است ریسک اعتباریبرای 

ها و پیشگیری از تکانهها در مواجهه با سرمایه اقتصادی است که بانک انتظاریغیر  زیاندر واقع،  .دست آمده است
 (.3کل ی نیاز دارند. )شپذیرآسیب

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



 

11 

𝐸𝐿𝑡
𝑠 = 𝑃𝐷𝑡

𝑠 × 𝐿𝐺𝐷𝑡
𝑠 × 𝐸𝐴𝐷𝑡

𝑠  (6)  

 
 در اثر تنش کالن غیرانتظاریی انتظاری و هاانیزتغییر  .۳شکل 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

مقادیر  .نگرددپرداخت در سررسید مقرر  و سود وام بازپرداخت اصل میزان احتمال که دهندهنشان 1(PD) نکولاحتمال 
ی معوق قرار گرفته هاوامکه بازپرداخت آن سررسید شده و در طبقات  باشدیمآن میزان از وام  2(EADدر معرض نکول )

 یروالیننو( و 2002که بر اساس مطالعات باس ) باشدیمزیان ناشی از نکول مقدار  3(LGD) زیان ناشی از نکول. است
مورد  زیاناقتصاد کالن برای تعیین  تنشآزمون  .گرددیمدرصد میزان نکول در نظر گرفته  45( این نرخ معادل 2004)

وضعیت بحران اقتصاد کالن  و که در صورت وقوع یک رویداد ناگهانی رودیو انتظار م شودیانجام م انتظاریانتظار و غیر 
میزان ن کال تکانهدر صورت  . هدف این است کهگرددیمربوطه در یکی از متغیرهای اقتصاد کالن منعکس م تکانهتوسط یک 

 سرمایه فعلیبه اندازه کافی  هاانیاین که آیا این ز و باشدیمچه میزان  T + 1 در زمان انتظاریمورد انتظار و غیر  زیان
و مالی معرفی شده در بخش قبلی تحت سناریوهای پایه و  کالندر این بخش، متغیرهای  یا خیر. دهدیمرا پوشش  هابانک

معیار و اثرات آن بر  به میزان یک انحراف تکانهبا وارد نمودن  است تنشبخش آزمون  نیترکه مهم رندیگینامطلوب قرار م
 تکانهز ناشی ا هاییانزی انتظاری و غیرانتظاری یا مقدار سرمایه الزم برای پوشش هاانیزتوزیع زیان ریسک اعتباری میزان 

 داده شده است. نشان 4که این محاسبات در جدول شماره  گرددیممحاسبه 
 1397دو سناریو پایه که در این تحقیق فرض شده آخرین داده که دادهای سه ماهه سوم  با مقایسه 4بر اساس جدول 

به هر یک از متغیرهای  گرددمیشده است و سناریو نامطلوب یا حدی که فرض  نظر گرفتهبه عنوان این سناریو در  است
و برای اینکه اثر هر تکانه بر توزیع زیان اعتباری  گرددمیوارد  تکانهانحراف معیار تکانه یا کالن اقتصادی و بانکی به اندازه یک 

. با محاسبه زیان اعتباری در اثر تنش ایجاد شده، میزان زیان گرددمیبه صورت جداگانه وارد  هاتکانه ناچارامحاسبه گردد 
، میزان زیان 6و از طرفی محاسبه زیان انتظاری با استفاده از رابطه  باشدمیاعتباری که درواقع همان ارزش در معرض خطر 
 آورد. به دستحاصل از تنش را  هاییانزغیرانتظاری یا همان سرمایه الزم جهت پوشش 

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

 متغیر سناریو غیر انتظاریزیان  زیان مورد انتظار زیان اعتباری
 پایهسناریو  13.84 4.58 18.42

22.4 6.99 15.41 

 نامطلوبسناریو 

GDPR 
21.14 6.72 14.42 INF 
21.54 6.87 14.67 UR 

18.1 5.77 12.33 NER 
21.59 6.9 14.69 M2 
21.09 6.71 14.38 LR 

 پژوهشگر هاییافتهمنبع: 

غیر  زیان، معیار انحرافیک  اقتصادی با تکانه، تأثیر 4در جدول  نامطلوب یا حدیبا مقایسه سناریوی پایه و سناریوهای 
ایه افزایش در سناریوی پ زیان به نسبت ارز یا سرمایه اقتصادی برای متغیرهای اقتصاد کالن به استثنای نرخ اسمی انتظاری

تظاری در ر از زیان غیرانترخ اسمی ارز، زیان غیر انتظاری ناشی از تکانه سایر متغیرها بیشدر واقع یعنی غیر تکانه ن .ابدییم
 .باشدمیحالت سناریو پایه 

 گیرییجهنت ۵
دارد.  یجهان یثبات بازارها نیتوسعه و همچنو درحال یافتهتوسعه یکشورها یدر ثبات مال ینقش مهم یقدرت بخش مال

همچنان  یباراعت سکیمناسب داشته باشد. ر یعلم یارهایو مع تیانضباط، شفاف دیبا ینقش مهم، بخش بانک نیا لیبه دل
اقتصاد کالن را بر  یمنف یهاتکانه یوهایبالقوه سنار ریتأث قیتحق نیا رویناست و ازا یداخل یحاکم بر ثبات مال سکیر

ها در برابر آزمون ثبات بانک یاست که برا یروش کی. آزمون تنش کالن کندیم یابیارز یاعتبار سکیر یرهایمتغ
خطر  معرضدر  سکیو ر پذیرییبآس یابیارز یآزمون برا نیا نی. همچنباشدیم دیمختلف و محتمل شد یوهایسنار
 (،1997) لسونیبر مطالعات و یآزمون تنش کالن مبتن ق،یتحق ینا ی. هدف اصلگرددیانجام م یبانک یهاکل وام یپرتفو
 از یرخطیتابع غ کیعنوان احتماالت نکول به یسازشامل مدل یشنهادی( بوده و روش پ2004) ننیروالی( و و2002) باس
 سکیمدل ر کی جادیبا ا یدر برابر بحران مال رانیا یبخش بانکثبات طالعه،م نیاست. در ا یکالن اقتصاد یرهایمتغ

 یرهایمتغ نیدادن رابطه بمنظور نشانبه یاعتبار سکیر 1یاماهواره یهااوالً، مدل. ردیگیقرار م شیمورد آزما یاعتبار
 یاعتبار سکیدر ر یرتأث نیشتریب یکارینرخ ب دهدینشان م جیکه نتا شودیم جادیمعوق ا یهااقتصاد کالن و نسبت وام

 ( اقتصادVAR) یبردار ونیمدل خود رگرس کیقرار ندارد. سپس  داریی، در سطح معنیرتأث رغمیداشته و نرخ تورم عل
 لمللیایناز مدل ب دهیکالن برآورد شده است. در مورد انتخاب عوامل کالن، ما از ا یرهایمتغ نیرابطه ب نییتع یکالن برا

و  التیهتس رشد، ینگینقد رشد، یکاریب نرخ، تورم، یناخالص داخل یدرشد تول یو به طور منطق میکنیم یرویپ یو داخل
 یها( بانکNPLمقاله، عوامل کالن و نرخ نکول ) نی. امیکنیو کالن انتخاب م یعنوان عوامل مالارز را به ینرخ اسم

 وتحلیلیهتجز یبرا ((Eviews 10ایویوز افزار از نرم سپسو  کندیفصل مشخص م 58 ، در1397:3 تا 1383:1را از  یتجار
 رانیاقتصاد کالن کشور ا یدیو عوامل کل یبانک یهانرخ نکول وام نیکه ب دهدینشان م وتحلیلیهتجز. گرددیاستفاده م

 مشروط یاحتمال انیز یاحتمال عیتوز نیتخم یکارلو، براوجود دارد. با استفاده از چارچوب روش مونت دارییمعنرابطه 
 جی. نتاگرددی( محاسبه میاقتصاد هی)سرما یانتظار یرو غ یانتظار یهاانیز جه،یو در نت دیگرد یمعرف یساختگ تکانهبر 

 یویتر از سناربزرگ انیز عیتوز ار،یانحراف مع کی تکانهنامطلوب با  یحد یوهایکه در سنار دهدیآزمون تنش کالن نشان م
 یهاتکانهه ب نظام بانکی یعنی ابد،ییم شیافزا رانیها در ابانک یاقتصاد هیسرما ای یانتظار ریغ انیز جهیبوده و در نت هیپا

                                                                                                                                                                         
1 Satellite Model 
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واهد بود و خ پذیریبآس التیتسه رشد، ینگینقد رشد، یکاریب نرخ، تورم، یناخالص داخل یداقتصاد کالن شامل رشد تول
 یموجود بانک مرکز یهامطالعه، برآورد مدل بر اساس داده نی. در اباشدیم یرپذمقاومت ینرخ ارز اسم تکانهتنها نسبت به 

 کیبانینموجود ب یاثر بازخورد که همان همبستگ نیو همچن میها مواجه بودبا کمبود داده سلماً مدل و م یبازه زمان نیدر ا
و  ینگینقد سکیازجمله ر هاسکیر ریموارد اثر سا نیعالوه بر ا یدر نظر گرفته نشده است که در مطالعات آت زین باشدیم

 مدنظر قرارداد. ستیبایبازار در مدل آزمون تنش م
اقتصاد کالن، اقدامات عملی مانند افزایش  یهاتکانهمالی و  یهامنظور مقابله با بحرانکه به گرددمیپیشنهاد  در آخر

داران و بهبود کیفیت دارایی، ، از جمله افزایش سهام سهامبالکمیته  یهابه دستورالعملنسبت کفایت سرمایه باتوجه
عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم توسط باید به تنش کالن آزمون توسط مقامات پولی موردتوجه قرار گیرد همچنین،

 و پولی مورداستفاده قرار گیرد نظام بانکیمدیران 
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 161-147: صص ،130، شماره اقتصاد
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