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چکیده
این مقاله با بکارگیری یک تکنیک شبیه سازی ،نرخ نکول وام و زیان ناشی از وامهای معوق(و در نتیجه ریسک اعتباری) را
در سیستم بانکی کشور در شرایط بحرانی فرضی پیشبینی میکند .در واقع هدف این تحقیق ،انجام یک آزمون بحران یا
استرس 2در خصوص ریسک اعتباری برای سیستم بانکی کشور می باشد .در این تحقیق ،تولی د ناخ ال

داخ ی (ب دون

نفت) و نرخ سود بانکی ،متغیرهایی هستند که برای تعریف شوک و تأثیر آنها بر سیستم و به منظور انجام آزم ون بح ران
(یا استرس) مورد استفاده قرار میگیرد .بنابرای ن ،در ابتدا رفتار نرخ نکول وام در برابر تغییرات شرایط اقتصاد کالن و ابزار
سیاست پولی (نرخ سود) تخمین زده میشود .برای این منظور ،با تخمین یک م دل خ ود رگرس یون ب رداری (،3)VAR
مشخ

گردید که نرخ نکول وام که در این مطالعه به عنوان شاخ

ریسک اعتباری بانکها درنظر گرفته شده اس ت ،ب ا

نرخ نکول دوره های قبل همبستگی مثبت معناداری دارد .به عالوه ،میزان نکول وامها با تغییر در نرخ رشد اقتصادی و نرخ
بهره بانکی نیز تغییر میکند .سپس با استفاده از نوع واکنشهای تعیین شده در مدل  ،VARتغییرات نرخ نک ول وام در
آینده با استفاده از یک تکنیک شبیه سازی تصادفی ،شبیه سازی و پیشبینی گردید .نتایج شبیه سازی نشان میدهد ک ه
سیستم بانکی در برابر شوک های فرضی از جم ه شوک منفی به نرخ رش د اقتص ادی وک اهش س ود تس هیالت ،واک نش
معناداری نشان میدهد .همچنین ،در این مطالعه ،با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر( ،4)VaRنوع سیاست ه ای
احتیاطی و نحوه پوشش ریسک اعتباری توسط بانکها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

واژه های کلیدی :آزمون بحران (استرس) ،ریسک اعتباری ،نکول وام ،شبیه سازی

 1دکترای اقتصاد مالی  ،اداره مطالعات و مقررات بانکی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،ایران79124440290 .
2
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 -1مقدمه
یکی از روشهای تجزیه و تح یل یک سیستم مالی ،ارزیابی آسیب پذیری آن در براب ر ش وکهای ب زر

اقتص ادی

است .در این نوع تح یل ،مقاومت سیستم مالی در برابر شوکهای غیر معمول،که در شرایط بحران و ی ا تغیی ر وض عیت
جدی شرایط اقتصادی اتفاق می افتد ،آزمون میشود .این نوع تح یل را "آزمون بحران یا استرس" 4می نامند (ب شک و
دیگران2771 ،؛ سورج. )2774 ،در آزمون بحران" ،بحران"ی ک ش وک اقتص ادی اس ت ک ه معم وو توس ط مس وون
اقتصادی بر اساس شرایط و ساختار اقتصادی یک کشور تعریف و تحت یک نوع سناریوی تغییر مطرح میشود .در واق ع
هدف در فرایند "آزمون بحران" بررسی رفتار سیستم مالی (مثال سیستم بانکی) تحت شرایط سناریوهای از قبل تعریف
شده است .این آزمون از جم ه روشهای تجزیه و تح یل سیستمهای مالی و ثبات مالی به حساب می آی د (ل وپز2774،؛
سورج .)2774،این روش همچنین به فهم رابطه بین شرایط اقتصادی و سیستم مالی و اثراتی که شوکهای اقتصادی می
توانند بر سیستم مالی داشته باشند ،کمک شایانی میکند.
براساس مطالعات انجام شده ،6شرایط بد اقتصادی یکی از عوامل اص ی تضعیف وضعیت مالی بانکه ا م ی باش د.
بنابراین ،مس وون اقتصادی عالقهمند هستند که نحوه تعامل شرایط اقتصاد کالن و سیس تم م الی را بررس ی ک رده ت ا
اینکه دریابند تا چه اندازه سیستم مالی در شرایط بحرانی می تواند از خود مقاومت نشان داده و باعث حفظ ثبات م الی
شود.
روش " آزمون بحران" یک روش جدید تجزی ه و تح ی ل ثب ات سیس تمهای م الی م یباش د (داورن و دیگ ران،
 .)2717در روشهای اولیه این آزمون که توسط صندوق بین الم ی پول 0در طرحهای ارزیابی سیستم مالی 8این ص ندق
مورد استفاده قرار گرفته ،تنها اثر یک متغیر اقتصادی روی ترازنامه بانکها مورد مطالعه قرار می گرفته اس ت(هگارت و
دیگران .(2774 ،عیب این روش این است که تعامل بین متغیرهای مخت ف اقتص ادی را در نظ ر نم یگی رد .بن ابراین
مطالعات جدیدتر 9،از مدلهای خود رگرسیونی برداری)17(VARاستفاده می کنند تا بدین وسی ه تعام ل ب ین متغیره ا
نیز در نظر گرفته شود.
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هدف از انجام این مطالعه ،تجزیه و تح یل اثرات شوکهای اقتصادی و مالی بر زیان احتمالی بانکه ا
است تا بدین وسی ه مقاومت سیستم بانکی در برابر شوکها مورد بررسی قرار گیرد .در واقع ،مطالعه حاضر بدنبال اینست
که نحوه تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی را بر سیستم بانکی مشخ

کرده و سپس تعیین شود که اگ ر ش رایط اقتص اد

کالن بر طبق سناریوهای فرضی تغییر کند ،چه تأثیری روی وضعیت مالی سیستم بانکی خواهد داشت .در این مطالع ه
از نرخ نکول11وام به عنوان شاخ

زیان احتمالی بانکها استفاده میشود .این فاکتور می تواند وضعیت مالی بانکه ا را

تحت تأثیر قرار دهد.
ادامه این مقاله مشتمل بر قسمتهای زیر است .بخش  ،3روش تحقیق و مدل مورد استفاده در این مقاله را تبیین
میکند .بخش  ،4به توضیح تخمین مدل می پردازد .بخش  ،4نتایج تخمین را نشان م یده د .بخ ش  ،6نت ایج ش بیه
سازی انجام شده را توضیح داده و بخش  0به نتیجه گیری این تحقیق می پردازد.

 -2روش تحقیق و تبیین مدل
برای انجام "آزمون بحران" ابتدا یک مدل کاربردی اقتصاد س نجی جه ت ی افتن ارتب ا ب ین ن رخ نک ول وام و
متغیرهای اقتصادی تخمین زده میشود و سپس بر اساس پارامترهای (روابط) تخمین زده شده در مدل ،می زان نک ول
وام بانکها برای سه دوره (فصل) آینده پس از آخرین زمان داده ه ای موج ود از طری ق ی ک تکنی ک "ش بیه س ازی
احتماوت وقوع" ،12پیشبینی میشود .واژه خطا13در مدل ،عامل رفتار تص ادفی متغیره ا و در نتیج ه ایج اد "احتم ال
وقوع" می باشد .بنابراین در این تحقیق ،بر خالف بعضی از مطالعات که واژه خطا را در فرایند شبیه سازی ص فر ف رض
می کنند ،به واژه خطا اجازه داده میشود که ارزشهایی را بطور تصادفی دریافت کند و از این طریق احتم ال وق وع ه ر
سناریو و تأثیرات آن بر نرخ نکول وام بانکها مورد بررسی قرار میگیرد .برای ای ن ک ار ،واژه خط ا بای د از ی ک توزی ع
احتمال آماری پیروی کند .معموو از توزیع نرمال به عنوان توزیعی ک ه رفت ار واژه خط ا را توض یح م یده د اس تفاده
میشود .اما در مطالعه حاضر از توزیع آلفای معتدل شده 14استفاده میشود که مزیت آن نسبت به توزیع نرم ال در زی ر
توضیح داده میشود .عالوه بر این ،از دیگر ویژگی تحقیق حاضر اینست که در آن از روش شبیه س ازی احتم ال وق وع
استفاده میشود .تجزیه و تح یل و پیشبینی رفتار تصادفی یک متغیر یا یک سیستم
در شرایط خاص ،کار مشک ی است .روش شبیه سازی احتماوت وقوع ،راه ح ی برای این مشکل می باشد .ع الوه
بر این ،شبیه سازی این امکان را فراهم میکند که یک سیستم را تحت شرایط مخت فی مورد تجزیه و تح ی ل ق رار داد.
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بنابراین ،بجای استفاده از رویکرد "بهترین تخمین" برای رفتار یک سیستم ،می توان رفتار آن سیس تم را
تحت شرایط وسناریوهای مخت ف مورد بررسی و تجزیه و تح یل قرار داد .این روش شبیه س ازی ،امک ان ایج اد توزی ع
احتمال زیان بانکها را فراهم میکند و در نتیجه نشان میدهد که در هر سناریو ،زیان بانکها با چ ه احتم الی ممک ن
است در آینده اتفاق بیافتد.

 .1.1توزیع آلفای معتدل شده

15

مقادیر خارج از روند و غیر معمول در سری زمانی بعضی از متغیرهای اقتصادی و بخص وص متغیره ای م الی باع ث
ایجاد دنباله های ضخیم 16در توزیع داده ها میشود .یک توزیع آماری وقتی دارای دنبال ه ه ای ض خیمتری نس بت ب ه
توزیع نرمال است که تعداد زیادتری از داده ها از میانگین توزیع دور افتاده باشند و این تعداد بیشتر از آن چی زی اس ت
که در توزیع نرمال اتفاق می افتد(الن و دیگران .)2774،در واقع ،توزیع نرمال یک توزیع آماری است که با دنبال ه ه ای
باریک 10شناخته میشود و لذا جهت توصیف توزیع داده هایی که دارای دنباله های ضخیم هستند مناسب به نظر نم ی
رسد .بنابراین برای این نوع داده ها باید از توزیع های غیر نرمال استفاده کرد(راش و و میتنی ک .)2777،یک ی از توزی ع
های غیر نرمال ،توزیع آلفای ثابت 18است .یک متغیر تصادفی Xوقتی ثابت است که برای یک عدد مثبت  Bو یک عدد
حقیقی X1 + X2 ،Dدارای توزیع یکسان با توزیع B. X + Dمی باش د X1 .و  X2کپ ی ه ای مس تق ی از  Xهس تند
وبنابراین  Xبطور نامحدود تقسیم پذیر است (سمرودنیسکی و تقوو.)1994 ،
مشکل توزیع آلفای ثابت اینست که گشتاور دوم 19آن ،در ازای برخی از ارزشهای پارامترهای ای ن توزی ع ،نامح دود
میشود .برای غ به بر این مشکل توزیع آلفای معتدل شده معرفی شد .در این توزیع همه گش تاورها مح دود ب وده و در
عین حال داری دنباله های ضخیمتری نسبت به توزیع نرمال ودنباله های متعادل تری نسبت به توزیع آلفای ثابت دارد.
توزیع آلفای معتدل شده داری پارامتری است که دنباله های توزیع آلفای ثابت را طوری متعادل کرده ک ه گش تاور دوم
آن را محدود27میکند .21بنابراین توزیع آلفای معتدل شده بهتر می تواند داده ها با دنباله های ض خیم (مانن د ت ورم ی ا
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21توابع ریاضی این توزیع ،به دلیل حجم آن ها در این مقاله ارائه نشده است.
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نرخ سود بانکی در کشورهای در حال توسعه) را توضیح دهد و از اینرو در این مقاله از این توزیع برای مدل
سازی توزیع آماری بعضی از متغیرها استفاده میشود.

 .1.2تبیین مدل
به منظور تخم ین رابط ه ب ین ن رخ نک ول وام و ش رایط اقتص ادی ،در ای ن تحقی ق از ی ک م دل خودرگرس یونی
برداری )VAR(22استفاده میشود .مدل  ،VARابزار مفیدی برای پیشبینی پویایی بین داده ه ای اقتص ادی و م الی،
می باشد .این مدل بصورت گسترده برای توضیح و تخمین تعامالت پیچیده که بین متغیرها وج ود دارد م ورد اس تفاده
قرار میگیرد (سیمس .)1987 ،عالوه
بر این ،در این نوع مدل می توان تأثیر شوکهای غیر منتظره را روی متغیره ا ،م ورد مطالع ه ق رار داد .ع الوه ب ر ای ن،
هگارت و دیگران( 2774ب) بر این اعتقاد هستند که برای مطالعه تأثیر شرایط اقتصاد کالن بر وض عیت م الی سیس تم
بانکی بهتر است که از مدل  VARاستفاده کرد .دلیل ای ن ام ر اینس ت ک ه معم وو رواب ط ب ین متغیره ای ب انکی و
متغیرهای مربو به اقتصاد کالن ،پیچیده و دارای یک نوع پویایی است که تخمین این روابط را می توان ب ا اس تفاده از
مدلهای VARبه بهترین شکل انجام داد.
از آنجایی که هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شوکهای اقتصادی و م الی روی وض عیت م الی بان که ا اس ت ،و
معموو در مطالعات استانداد از متغیرهای مطرح شده در تحقیق حاضر ،به عنوان متغیرهای تأثیر گ ذار روی ن رخ نک ول
وام بانکها و در نتیجه وضعیت مالی آنها ،استفاده میشود ،مدلهای ( )1و ( )2برای تخمین طراحی شد .س پس از نت ایج
تخمین این مدل ،برای شبیه سازی و پیشبینی رفتار نرخ نکول وام در آینده استفاده می گردد .برای تعریف ن رخ نک ول
وام از میزان وامهای سررسید گذشته و معوق بانکهای کشور استفاده میشود .بدین صورت که در این مطالعه نرخ نکول
به عنوان نسبت وامهای سررسید گذشته و معوق سیستم بانکی به کل وام سیستم بانکی تعریف شد .ب ه منظ ور ارتب ا
دادن شرایط اقتصادی به نرخ نکول وام در مدل ،نرخ واقعی رشد اقتص اد ( ،)GDPتغیی ر در س طح عم ومی قیم ته ا

22

)Vector autoregressive (VAR
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( )INFو نرخ واقعی سود بانکی( ،)Rتغییرات نرخ نکول( )PDو همچنین نرخ واقعی رشد وام ( )Lدر مدل
خود رگرسیونی برداری این مقاله مورد استفاده قرار گرفت.23
بطور خالصه مدل VARبه شکل زیر تشکیل داده شد:
)(1

𝑡𝑃𝐷𝑡 = 𝑐1 + 𝛾1 𝑃𝐷𝑡−1 + … + 𝛾𝑞 𝑃𝐷𝑡−𝑞 + 𝑏1 𝒙𝑡−1 + ⋯ + 𝑏𝑞 𝒙𝑡−𝑞 + 𝜀1

)(2

𝒕𝒗𝒙𝑡 = 𝒄𝟐 + 𝛼1 𝒙𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑞 𝒙𝑡−𝑞 + 𝛿1 𝑃𝐷𝑡−1 + … + 𝛿𝑞 𝑃𝐷𝑡−𝑞 + +

 𝑐1و  𝑐2 = (𝑐12 , 𝑐22 , 𝑐32 , 𝑐42 )′واژه های ثابت مع ادوت هس تند 𝒙𝑡 .ب ردار متغیره ای اقتص ادی (ک ه در ب او
توضیح داده شد) 𝜀1𝑡 .و  𝒗𝒕 = (ε2t , ε3t , ε4t , ε5t )′نشان دهنده متغیر اخالل (خطا) می باشند که فرض بر اینس ت
که بصورت سریالی همبستگی ندارند .برای شبیه سازی ،نیاز داریم که توزیعی را برای واژه خطا در نظر بگیریم ک ه از آن
پیروی کند ،البته با فرض اینکه بگوییم واژه خطا یک رفتار تصادفی دارد .برای این مقاله فرض بر ای ن اس ت ک ه متغی ر
 ε4tو  ε5tاز توزیع آلفای معتدل شده پیروی می کنند 24و بقیه خطاهای معادوت ( )1و ( )2از توزیع نرمال با می انگین
صفر و واریانس-کوواریانس 𝚺 (تخمین زده شده در مدل) پیروی می کنن د .ف رض کنی د ک ه م اتریس ک ی ه خطاه ای
𝑡𝜀1
معادوت را با ) 𝒗 ( = 𝒕𝒆 تعریف کنیم .این مقاله فرض میکند که همه خطاها از طریق ماتریس واریانس-کوواریانس
𝒕
𝒆𝚺 با هم همبستگی و ارتبا دارند .این فرض بدین معنی است که اعدادغیر قطری ماتریس ،اع داد غی ر ص فر هس تند.
این فرض این امکان را فراهم میکند که تغییرات یک متغیر روی متغیرهای دیگ ر ه م اث ر بگ ذارد .می زان ای ن ت أثیر،
بستگی به پارامترهای تخمین زده شده معادوت ( )1و ( )2دارد.

 .1.1شبیه سازی نرخ نکول وام بانکها در شرایط بحران (استرس)
با تعریف سناریوهای اقتصادی و با قرار دادن ارزشهای تعریف شده در این س ناریوها در مع ادوت تخم ین زده ش ده
( )1و ( )2و فرض صفر بودن واژه اخالل یا خطا ،می توان رفتار متغیرها را برای آینده پیشبینی کرد .ام ا در ای ن روش،
احتمال وقوع در هر سناریو در نظر گرفته نمیشود و در نتیجه عدم قطعیت که جزء ضروری هر پیشبین ی اس ت م ورد

توجه قرار نمیگیرد .به منظور رفع این مشکل ،در این مقاله ،واژه اخالل در تخمین ،صفر فرض نمیش ود .ول ی س ال

23سریهای زمانی مربو به متغیرها از بانک دادههای اقتصادی بانک مرکزی اتخاذ شده است.
 24ε4tو  ε5tدر واقع خطاهای مربو به معادوت تغییرات سطح عمومی قیمتها و نرخ واقعی سود بانکی در مدل  VARمی
باشند.
6
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این است که خطای تخمین (یا واژه اخالل یا خطا) چه مقادیری را باید بخود بگیرد؟ ای ن س وال را م ی
توان با این فرض که رفتار خطاها از یک توزیع آماری پیروی میکند جواب داد.
بعد از تخمین مدل ،دو حالت ک ی برای شبیه سازی در نظر گرفته شد .حالت اول حالتی است که نرخ نک ول وام
برای سه دوره فص ی آینده بعد از آخرین تاریخ مشاهدات ،شبیه سازی شده و پیشبین ی م یش ود؛ ب دون اینک ه م دل
بوسی ه شوکهای اقتصادی (یا استرس) تحت تأثیر قرار بگیرد .این حالت را "شبیه س ازی در ش رایط ع ادی"ی ا "م دل
پایه" می نامیم .در حالت دوم به سیستم شوک (استرس) وارد میشود تا واکنش سیستم بانکی در برابر شوکها آزم ون
شود و بنابراین میزان مقاومت در برابر شرایط بحرانی (استرس) مورد بررسی و تجزیه و تح یل قرار گیرد.
مراحل بکار گرفته شده برای انجام شبیه سازی در شرایط عادی (مدل پایه) به شرح زیر میباشد:
 .1یک بردار ) (K × 1حاوی متغیر تصادفی حاصل از توزیع های نرمال اس تاندارد و توزی ع آلف ای معت دل ش ده
ایجاد گردید .بنابراین ،این یک بردار ستونی است که شامل  K ( Kتعداد متغیرهای بکار رفت ه ش ده در م دل
 VARمیباشد) عدد تصادفی حاصل از این توزیع ها می باشد .24این بردار نماین ده ای از مق ادیری اس ت ک ه
واژه خطا می تواند در زمان  t+1به خود بگیرد .یا به عبارت دیگر ،این اعداد مقادیر تصادفی است،که در بخ ش
 3.2تعریف شد و 𝟏 𝒆𝒕+میتواند در آینده اتخاذ کند .سپس تجزیه چولسکی 26از ماتریس واری انس-کوواری انس
مدل ،در 𝟏 𝒆𝒕+ضرب شده و ماتریس 𝟏 𝒖𝒕+بدست می آید .بدین وسی ه ،نوع و تأثیر همبس تگی موج ود ب ین
متغیرها نیز در فرایند شبیه سازی وارد میشود.
 .2برای یک شبیه سازی ،شرایط اولیه باید تعریف شود .در این مقاله ،از آخ رین مش اهدات س ریهای زم انی بک ار
رفته شده برای تخمین مدل  ،VARبه عنوان شرایط اولیه و شروع فرایند شبیه سازی و پ یشبین ی اس تفاده
میشود .با استفاده از 𝟏 𝒖𝒕+و آخرین مشاهدات سریهای زمانی داده ها و معادوت تخمین زده شده ( )1و (،)2
ارزش متغیرها برای یک دوره آینده ،یعنی برای دوره  ،t+1محاسبه میشوند .برای دوره دوم پیشبین ی ،ب ردار
دومی از متغیرهای تصادفی بصورت مستقل ،با استفاده از توزیع ه ای آم اری ایج اد ش ده و ب ه عن وان 𝟐𝒆𝒕+
استفاده میشود و با کمک مقادیر پیشبینی شده در دوره  ،t+1مقادیر  t+2پیشبینی میشوند .این کار را می
توان تا آخرین دوره پیشبینی ،یعنی دوره سوم انجام داد .با انجام ده هزار مرتبه تک رار محاس به ب رای چن ین

25برنامه ایجاد اعداد تصادفی بوسی ه توزیع آلفای معتدل شده ،توسط کرمزا و ماکاروا ( )2717در گاوس ( )Gaussایجاد شده و در برنامه شبیه
سازی تهیه شده توسط محقق استفاده گردید.

26

Cholesky decomposition
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مسیری (از  t+1تا  )t+3با کمک تکنیک شبیه سازی ،یک توزیع فراوانی برای متغیرها می ت وان
ایجاد کرد .این توزیع ،رفتارهای احتمالی یک متغیر (مثال نرخ نکول وام) را درآینده نشان میدهد.
در مراحل باو که شبیه سازی در شرایط عادی یا مدل پایه را نشان میدهد هیچ گونه شوکی به سیستم تحمی ل
نشده و لذا نتایج حاصل از پیشبینی نشان دهنده رفتارهای متفاوت و احتمالی است که متغیرهای سیستم می توان د در
آینده از خود نشان دهند .درمرح ه بعد ،هدف اینست که شبیه سازی رفتار نرخ نک ول وام تح ت س ناریوهای بحران(ی ا
استرس) انجام شود .سناریوهای استرس سناریوهایی هستند که شوکهای اقتصادی در آن تعریف ش ده و رفت ار سیس تم
تحت تأثیر این شوکها یا استرسها مورد مطالعه ق رار م یگیرن د .ای ن مرح ه را آزم ون بح ران (اس ترس) م ی نامن د.
سناریوهای استرس در تحقیق حاضر به صورت فرضی تعری ف ش د .در ع ین ح ال ،ای ن ب ه معن ای غی ر واقع ی ب ودن
سناریوهای شوک نیست .بطور ک ی ،یک روش برای تعاریف سناریوهای شوک اینس ت ک ه ش وک ب ه ص ورت فرض ی و
منطقی تعریف شوند .جدول  1نشان دهنده شوکهای وارد شده به دو متغیر رشد واقعی اقتصادی ( )GDPو نرخ واقع ی
سود بانکی است .چون دوره پیشبینی در این مقاله ،سه دوره (فصل) است ،شوکها نیز ب رای س ه فص ل در ای ن ج دول
تعریف شده اند.

جدول  :1سناریوهای شوک (استرس)
تغییر در رشد اقتصادی

تغییر در نرخ واقعی

()GDP

سود
دوره زمانی

1

2

1

1

2

1

-7/74

-7/74

-7/74

-7/74

-7/72

-7/71

روش انجام شبیه سازی و پیشبینی نرخ نکول وام در شرایط بحران یا استرس ( که در جدول  1تعریف شده اس ت) ب ه
شرح زیر میباشد:
 .1ابتدا شوکهای تعریف شده در جدول  1باید به سیستم وارد شوند تا اثرات آنها مورد بررسی ق رار گی رد .ب رای
اینکار دو ستون ماتریس  Uکه مربو به اعداد تصادفی مربو به خطاهای معادوت  GDPو نرخ واقعی سود
در مدل  VARهستند را با مقادیر تعریف شده در ج دول  1تغیی ر م ی ده یم .ب ه نح وی ک ه = 𝑠 𝟏𝒖𝒕+
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𝑠  s .𝒖𝒕+𝟏 +مقادیر تعریف شده شوک یا استرس در جدول  1است .بن ابراین 𝑠 𝟏 𝒖𝒕+نش ان
دهنده مقادیر خطایی است که تحت تأثیر بحران یا استرس قرار گرفته و برای پ یشبین ی زم ان  t+1م ورد
استفاده قرار میگیرد.
 .2برای پیشبینی متغیرها به خصوص متغیر نرخ نکول وام ،به همان روش شبیه سازی در ش رایط ع ادی عم ل
کرده ،با این تفاوت که به جای𝟏 𝒖𝒕+از 𝑠 𝟏 𝒖𝒕+استفاده میشود.
هنگامی که یک ستون یا یک عدد در ماتریس  ،Uبا مقادیر شوک تغییر کند ،این تغیی ر ب ر روی هم ه متغیره ا
تأثیر میگذارد زیرا همه اعداد ماتریس واریانس-کوواریانس 𝒆𝚺 غیر صفر هستند و بنابراین متغیره ا ب ا ه م همبس تگی
دارند .همانطور که در شبیه سازی در شرایط عادی انجام شد ،پ یشبین ی ب رای دوره  t+1ت ا  ،t+3ده ه زار مرتب ه ب ا
استفاده از تکنیک شبیه سازی تکرار شد .در نتیجه ده هزار پیشبینی داریم که هر کدام یک ارزشی را برای متغیر مورد
نظر ( نرخ نکول وام ) ارائه میدهند که در نهایت باعث میشود که احتمال وقوع هر کدام مشخ

باشد.

 -2تخمین مدلVAR
قبل از تخمین مدل ،نیاز است که مانایی20داده ها مورد آزمون قرار بگیرد .اگر سریهای زمانی دارای ریش ه واح د
باشند ،میانگین و واریانس آنها در طول زمان ثابت نخواهد بود و این ویژگی موجب میشود که نتایج تخمین قاب ل اتک ا
نبوده وآمارههای  tو نیکویی

برازش28

تخمین ،بصورت کاذب باو باشند .داده های مورد استفاده در این تحقیق ،ش امل

تغییرات نرخ نکول وام ( ،)PDنرخ واقعی رشد اقتصاد ( ،)GDPنرخ واقعی رشد تسهیالت یا وام ( ،)Lتغییرات ش اخ
عمومی سطح قیمتها ( )INFو نرخ واقعی سود بانکی (( )Rنرخ سود تسهیالت) اس ت .دامن ه س ری زم انی ،داده ه ای
فص ی از سال  1308تا فصل اول سال  1393می باشد .برای آزمون ریشه واحد از آزمون دیکی-ف ولر) (ADFاس تفاده
شد .نتایج این آزمون در جدول  2آمده است.

27

Stationarity
Goodness of fit
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جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر

آماره t

احتمال

PD

/7748

-3/04

GDP

7/744

-2/87

L

7/7708

-3/63

INF

7

-4/23

R

7/7782

-3/62

 .2نتایج تخمین مدل
در این بخش بطور خالصه نتایج تخمین مدل توضیح داده میشود .انتظار می رود که افزایش در رش د اقتص ادی
موجب کاهش نرخ نکول وامها شود زیرا در چنین شرایطی سطح درآمد م ی باوتر می رود .نتایج بدست آمده این انتظار
را برآورد میکند ،بطوری که نرخ رشد اقتصادی در دوره قبل باعث کاهش نرخ نکول وام در دوره ج اری م یش ود .ن رخ
نکول وام دارای همبستگی مثبت با دوره های قبل خود دارد بدین معنی که میزان وامهای معوق دوره ه ای قب ل ت أثیر
مثبت در نرخ نکول وام در دوره جاری دارد.
در رابطه با تأثیر تغییرات نرخ بهره روی نرخ نکول وام ،نتایج نشان دهنده این امر است که با کاهش نرخ سود ب انکی
نرخ نکول وام افزایش مییابد .دلیل احتمالی اینست که با نرخ سود پایینتر ،تسهیالت ارزانتری در اختیار وام گیرن دگان
قرار میگیرد و با افزایش میزان و حجم وامها میزان وام های نکول شده ه م ب او م یرود .رابط ه تخم ین زده ش ده در
معادله مربو به تغییرات میزان وام بانکها با میزان نرخ سود بانکی ،م ید این امر می باشد.

 .1نتایج شبیه سازی
با استفاده از تکنیک شبیه سازی که در بخش  1.3توضیح داده شد ،فرایند شبیه سازی انجام شده و خالصهای از
نتایج اص ی آن در جدول  3آمده است .از آنجایی که در شبیه سازی ،یک پیشبین ی ب رای دوره  t+1ت ا  ،t+3ده ه زار
مرتبه تکرار شد ،نتیجه حاصل ،یک توزیع فراوانی برای متغیرها در هر دوره پیشبینی است .جدول  3آمار این توزی ع را
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برای زمان آخر پیشبینی یعنی زمان  t+3نشان میدهد .این آم ار ش امل می انگین و ص دکهای99 29ام و
94ام است .این صدکها در واقع نشان دهنده سطح اطمینان وقوع یک حالت فوق العاده اس ت .ب ه عن وان مث ال ،س طح
اطمینان  %94نشان میدهد که میزان یک متغیر فقط در  %4موارد باوتر از میزانی است که سطح اطمینان  %94نش ان
میدهد .در شبیه سازی در شرایط عادی که شوکی به سیستم وارد نشد ،نرخ مورد انتظار نکول وامها در سیس تم ب انکی
در زمان  t+3برابر است با  1/4درصد .با اعمال و وارد کردن استرس به سیستم از طریق کاهش  ،GDPنرخ نک ول وام
مورد انتظار افزایش یافته و به  2/2درصد می رسد .جدول  3همچنین نشان میدهد که حداکثر نرخ نکول م ورد انتظ ار
در سطح اطمینان  %99به ترتیب برای سناریوهای شرایط عادی و ش وک منف ی ب ه  GDPعب ارت اس ت از  9/4و 11
درصد .این بدان معنی است که در سناریوی شوک بر  ،GDPنرخ نکول وام افزایش می یابد.
جدول  : 1آمار اصلی نرخ نکول شبیه سازی شده .سطوح اطمینان ،نشان دهنده صدکهای توزیع احتمال مربوط به آن سطوح می
باشند
مدل پایه

شوک بهGDP

شوک به نرخ واقعی سود بانکی
میانگین

سطح

سطح

اطمینان

اطمینان

اطمینان

%55

%55

%55

%55

%9/4

%0/2

%9/8

%0/4

%1/4

میانگین

سطح

سطح
اطمینان

اطمینان
%55

%55

%11

%8

%1/0

شوک به  GDPو سود بانکی
میانگین

سطح

سطح
اطمینان

اطمینان
%55

%55

%17

%8/1

%2/2

سطح

سطح
اطمینان

میانگین

%2/4

به منظور توضیح بیشتر ،توزیعهای احتمال نرخ نکول وام در شکل  1آمده است .این شکل نشان م یده د ک ه ب ا وارد
کردن شوک منفی به  ،GDPتوزیع نرخ نکول وام به سمت راست منتقل میشود .این بدین معنی است که نرخ ب اوتری
از وامها با احتمال باوتری نسبت به شرایط عادی نکول میشوند .در این مقاله ،همانطور ک ه ج دول  2نش ان م یده د،
شوک یا استرس وارد شده به نرخ واقعی سود بانکی بطور ک ی به معنای کاهش نرخ بهره می باشد و لذا نتایج حاص ل از
این شوک نتیجه کاهش نرخ بهره بوده که این کاهش نرخ بهره را میتوان به عنوان سیاست پولی انبس اطی تعبی ر ک رد.
طبق شکل  ،1با وارد کردن شوک منفی به نرخ واقعی سود بانکی ،فراوانی نرخ نکول باوتر از نرخه ای نک ول در ش رایط
عادی ،بیشتر میشود .به عبارت دیگر ،توزیع به سمت راست منتقل میشود.

29

percentiles
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مدل پایه

-0.075
-0.045
-0.015
0.015
0.045
0.075
0.105
0.135

شوک منفی به رشد
اقتصادی

Frequency

700
600
500
400
300
200
100
0

تغییرات نرخ نکول

مدل پایه
شوک منفی به نرخ
سود بانکی

Frequency

700
600
500
400
300
200
100
0

-8%
-5%
-1%
3%
6%
10%
13%
تغییرات نرخ نکول

مدل پایه
شوک منفی به رشد و
نرخ سود بانکی

Frequency

700
600
500
400
300
200
100
0

-8%
-4%
0%
3%
7%
10%
14%
تغییرات نرخ نکول

شکل  : 1توزیع فراوانی نرخ نکول وام تحت شرایط عادی و سه سناریوی استرس

ارزش در معرض خطر یا  37 VaRروشی است که مقامات بانکی جهت محاسبه ریسک (که همان بدترین شرایط
ممکن در هر سناریو است) از آن استفاده می کنند و در نتیجه این متغیر ،نشان دهنده حداکثر زیان مورد انتظار در یک
سطح اطمینان مشخ

(مثال  )%99است (جوریون .)2770،این ش اخ  ،اطالع اتی را در م ورد زی ان احتم الی آین ده

بدست میدهد و بنابراین به بانکها کمک میکند که میزان سرمایه بیشتری را برای احتیا بیشتر نگهداری کنند.
در میان روشهای مخت ف ،VaRروش شبیه سازی مونت کارلو ( )Monte Carloیک روش قدرتمن د و انعط اف
پذیر برای محاسبه  VaRاست (جوریون .)2770،در این روش پس از ایجاد توزیعهای احتمال یک متغیر توس ط ش بیه
سازی VaR ،به عنوان یک صدک مشخ

از آن توزیع می باشد (الن و دیگران2774،؛ جوریون2770،؛ نوستی.)2776،
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بر اساس این روش در این مقاله پس از محاسبه توزیعهای احتمال نرخ نکول وام VaR ،به عن وان ص دک
94ام و 99ام این توزیعها محاسبه شد.کاربرد اص ی این ابزار در تدوین سیاستهای نظارت مبتنی بر ریس ک بان که ای
مرکزی می باشد .این مفهوم در واقع در جدول  3تحت عنوان سطوح اطمین ان نش ان داده ش ده اس ت .در واق ع اع داد
مزبور ذیل هر یک از سطوح اطمینان مطرح شده در جدول  3نشان دهنده حداکثر نرخ نکول در س طح اطمین ان م ورد
نظر است که می تواند برای تدوین سیاست های وزم در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
کفایت سرمایه 31برای بانکها یکی از مهمترین ابزارها و روشهای حفظ توانایی مالی و مدیریت ریس ک بان که ا
میباشد .سرمایه موجود در بانک می تواند اثرات ناشی از شوکهای اقتصادی را جذب کرده و اجازه ندهدکه بان ک نس بت
به شوکها بسیار آسیب پذیر باشد .بنابراین می توان زیان محاسبه شده به وسی ه VaRرا ب ا می زان س رمایه موج ود در
سیستم بانکی مقایسه کرد تا بررسی شود تا چه حد میزان سرمایه برای پوشش زیان احتمالی ک افی اس ت و در نتیج ه
میزان آسیبپذیری سیستم بانکی بدینوسی ه مورد بررسی و تجزیه و تح یل قرار میگیرد.

 .4نتیجه گیری
تحقیق حاضر با به کار بردن یک تکنیک شبیه سازی ،میزان آسیب پذیری سیستم بانکی را در برابر سه سناریوی
استرس ( یا شوک) یعنی کاهش ناگهانی GDPو کاهش نرخ سود بانکی بصورت مس تقل و ترکی ب ای ن دو س ناریو ب ا
یکدیگر مورد بررسی قرار میدهد.
نتایج شبیه سازی شده نشان میدهد که سیستم بانکی از شوک منفی به  GDPآسیب می پ ذیرد .آس یب وارده
به سیستم بانکی از طریق افزایش احتمال وقوع نرخهای باوتر نکول وام نسبت به شرایط عادی (یا شرایط بدون بح ران)
خواهد بود .کاهش نرخ واقعی سود بانکی ممکن است تأثیرات متف اوتی روی ن رخ نک ول وام و سیس تم ب انکی کش ورها
داشته باشد .در تحقیق حاضر ،نتایج تخمین مدل نشان میدهدکه کاهش نرخ واقعی سود بانکی می تواند دفع ات وق وع
نکول های زیاد وام را افزایش دهد .این نوع سیاست انبساطی ،از طریق افزایش میزان وامه ای اعط ایی ،می زان وامه ای
سرسید شده و معوق را افزایش داده و بنابراین رشد نکول وامها را افزایش میدهد .ترکیب دو سناریوی شوک نی ز باع ث
رشد مثبت نرخ نکول وام بانکها میشود.
با محاسبه رشد نرخ نکول متناظر با سطوح اطمینان  94و  99درصد که همان ان دازهگی ری ح داکثر رش د ن رخ
نکول وامها با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر ( )VaRاست ،میزان حداکثر رشد در نرخ نکول وامها با توج ه ب ه
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 نت ایج بدس ت آم ده در ای ن. برای هر یک از سناریوهای شوک محاسبه گردی د،سطح اطمینان مورد نظر
قسمت برای مس وون سیستم بانکی بسیار مفید خواهد بود زیرا این امکان را به آنها میدهد که ح داکثر زی ان ناش ی از
سناریوها را بررسی کرده و برای اتخاذ سیاستها ی احتیاطی کالن و ثبات مالی کل سیستم از این نتایج استفاده ک رده و
.سیاستهای احتیاطی وزم را اتخاذ کنند
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