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چکيده
ریسک اعتباری ناشي از این است که دریافت کنندگان تسهیالت ،عمدی و یا غیر ارادی ،توانهایي
بازپرداخت اقساط بدهي خود به بانک را ندارند که وضعیت ایهن ریسهک در ایهران در مقایسهه بها
میانگین جهاني در وضعیت بحراني قرار دارد .به همهین دلیهل ،ههدف ایهن پهژوهش بررسهي میهزان
تاثیرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک اعتباری صهنعت بانکهداری ایهران طهي سهالههای
 1396تا  1336و شبیهسازی و پیشبیني وضعیت ریسک اعتباری در سال  1333تحهت سهناریوهای
استرس مختلف با بهرهگیری از آزمون استرس ميباشد  .دادههای اسهتفاده شهده در ایهن پهژوهش،
سری زماني و فصلي است.
به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پهژوهش ،ابتهدا بها اسهتفاده از مهدل خهود
توضیحي با وقفههای توزیعي گسترده ( )ARDLمتغیرهای کالن اقتصهادی تاثیرگهذار بهر ریسهک
اعتباری شناسایي و میزان تاثیرگذاری هر یک بر ایهن متغیهر مشهخص شهده اسهت .بهر ایهن اسهاس
متغیرهای نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجمهوع تهاثیر مثبهت و متغیرههای
تولید ناخالص داخلي ،نرخ سود تسهیالت بانکي و حجم تسهیالت اعطایي به بخشههای دولتهي و
غیر دولتي ،اثر منفي بر ریسک اعتباری دارند.
در ادامه با بهرهگیری از آزمون استرس ،شبیهسازی وضهعیتههای بحرانهي و پهیشبینهي مقهادیر
ریسک اعتباری در  3فصل سال  1333انجهام شهده کهه ایهن امهر در قالهب سهه سهناریو بها عنهاوین
 .1استادیار بخش اقتصاد ،دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)Email:parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir ،
 .8استادیار بخش اقتصاد ،دانشگاه شیراز،
 .3کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه شیراز،

Email:rshanazi@shirazu.ac.ir
Email:sn_silver69@yahoo.com
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سناریوهای استرس خفیف ،استرس شدید و ابهر اسهترس صهورت گرفتهه اسهت کهه در ههر کهدام،
شوکهای متفاوتي بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال ميشود.
نتایص به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازیها نشان ميدهند که کاهش دستوری سود
تسیالت بانکي در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سهال  1333منجهر بهه کهاهش ریسهک اعتبهاری
مي شود اما افزایش نرخ ارز ،افزایش نرخ تورم ،کاهش رشد اقتصهادی و همچنهین انباشهت مقهادیر
گذشته ریسک اعتباری ،باعث افزایش سریع و در سناریوهایي بها شهوکههای شهدیدتر ،منجهر بهه
افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دورههای بعد ميشود.
واژههای کليدی :آزمون استرس ،ریسک اعتباری ،ARDL ،تسهیالت بانکي ،متغیرهای کالن
اقتصادی
طبقهبندی .E44 ،E51 ، G21:JEL
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 .9مقدمه
یکي از اصلي ترین مشکالت ساختاری اقتصاد ایران ،ضعف سیستم بانکداری است که
مهمترین عامل سرایت دهنده بحرانهای کالن اقتصادی به کل بدنه اقتصاد و به عبارتي
ایجاد کننده مشکالت اقتصادی از سطی کالن به سطی خرد ميباشد .این وضعیت در دهه
اخیر ملموس تر بوده است .به همین جهت ،شناسایي ریسک در سیستم بانکداری کشور
امری مهم و اجتناب ناپذیر به شمار ميرود .از این روی ،سیستم بانکداری با دو مقوله رو
برو ميباشد که یکي نوع ریسک و دیگری ابزاری است که توسط آن ریسک شناسایي و
مدیریت ميشود.
ریسکهای مختلفي نظام بانکي را تهدید ميکنند که از جمله ميتوان به ریسک
نقدینگي ،1ریسک اعتباری ،8ریسک عملیاتي 3و  ...اشاره نمود .به عقیده اکثر کارشناسان
بانکي ،مهم ترین ریسکي که در سالیان اخیر نظام بانکي کشور را تهدید کرده و آسیبهای
فراواني به صنعت بانکداری کشور وارد نموده است ،ریسک اعتباری ميباشد .ریسک
اعتباری زماني بروز پیدا مي کند که مشتریاني که اقدام به اخذ تسهیالت از شبکه بانکي
نموده اند ،ارادی یا غیر ارادی نتوانند به موقع اقدام به بازپرداخت اقساط خود به نظام بانکي
نمایند .در این صورت مطالبات نظام بانکي به اصالح معوق یا غیرجاری خواهند شد که در
این صورت چرخه تامین مالي توسط شبکه بانکي با اختالل روبرو شده و عالوه بر اینکه
نظام بانکي وارد بحران ميشود ،این بحران با شدتي بیشتر به بدنه اقتصاد کشور منتقل
ميگردد و تمامي بخشهای اقتصادی را در بر ميگیرد.
آ مارهای اقتصادی ارائه شده توسط مراجع رسمي و معتبر نیز وضعیت بحراني مطالبات
غیرجاری نظام بانکي را تایید ميکنند .با بررسي این آمار و مقایسه آن با میانگین جهاني،
مشاهده مي گردد که وضعیت مطالبات غیرجاری بانکي که عامل بروز ریسک اعتباری نیز
هست ،در وضعیت نگران کنندهای قرار دارد ،بهگونهای که میانگین درصد مطالبات
1. Liquidity Risk
2. Credit Risk
3. Performance Risk
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غیرجاری بانکي از کل تسهیالت پرداختي طي سالهای  ،1396-36به طور میانگین بیش از
 18درصد بوده است (اسالملوییان و همکاران .)1339 ،در حالي که این رقم بر اساس
استانداردها و عرف بینالملل ميبایست بین  8تا  6درصد تسهیالت پرداختي باشد و
ریسک اعتباری بیش از  6درصد ،به عنوان ریسک پرخطر محسوب ميشود که این آمار،
نشان دهنده اختالف  3تا  9برابری نسبت به میانگین جهاني است که در عرف بینالملل ،از
نظام بانکي ایران با عنوان یکي از نظامهای بانکي پر ریسک در مقایسه با نظامهای بانکي
سایر کشورها یاد ميشود (احمدیان.)1333 ،
همانطور که اشاره گردید ،عدم بازپرداخت تسهیالت به نظام بانکي به صورت ارادی و
یا غیر ارادی صورت مي گیرد .در این پژوهش تمرکز بر عواملي است که خارج از اراده
مشتری هستند و منجر به بروز ریسک اعتباری و غیرجاری شدن مطالبات نظام بانکي
ميشوند.
به منظور شناسایي عوامل بروز ریسک و جلوگیری یا کاهش اثرگذاری هر ریسک بر
مجموعه مورد بررسي ،الزم است تا به وسیله ابزارها و روشهای مختلف ،اقدام به مدیریت
ریسک نمود .در رابطه با مدیریت ریسک اعتباری نیز روشهای مختلفي وجود دارد که
یکي کارآمدترین این روشها ،آزمون استرس 1ميباشد .این آزمون جزء جدیدترین
ابزارهای مدیریت ریسک محسوب ميشود و مورد تأکید نهادهای معتبر بین المللي
اقتصادی ،از جمله صندوق بین المللي پول و همچنین کمیته بازل 8است و به همه بانکهای
مرکزی کشورهای عضو ابالغ گردیده تا این آزمون را در سیستم بانکداری خود
پیادهسازی نمایند .همچنین این آزمون یک ارزیابي آیندهنگر است که به وسیله آن ميتوان
شوکهایي که ممکن است در آینده ،نظام بانکي را تهدید کنند ،شناسایي و متناسب با آن،
اقدامات سیاستي انجام گیرد.

1. Stress Test
)2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS
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به همین منظور بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران طي ابالغیهای در سال  ،1338به
همه بانکهای کشور توصیه کرده است تا از این آزمون جهت مدیریت و شناسایي انواع
ریسکها استفاده نمایند .در این ابالغیه به طور ویژه بر مدیریت ریسک اعتباری تاکید شده
است.
در این پژوهش سعي شده است که عوامل تاثیرگذار کالن اقتصادی موثر بر عدم
بازپرداخت به موقع تسهیالت شناسایي و همچنین میزان تاثیرگذاری هر یک نیز مشخص
گردد .برای این منظور با بهرهگیری از آزمون استرس و همچنین تکنیک خودرگرسیوني با
وقفههای توزیعي ،1به شناخت و میزان تاثیرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر وضعیت
نکول تسهیالت در نظام بانکي کشور پرداخته شده و شبیهسازی شرایط بحران با توجه به
سناریوسازیهای آزمون استرس طي سالهای  1396تا  1336بررسي و وضعیت ریسک
اعتباری در آینده یعني چهار دوره بعد پیشبیني شده است.
با توجه به اینکه دو نهاد رسمي به صورت مستقل و موازی در ایران یعني بانک مرکزی
و مرکز آمار ،آمارهای مربوط به متغیرهای کالن اقتصادی را منتشر ميکنند و اینکه در
بعضي موارد ،اختالف بین آمارهای منتشر شده توسط این دو نهاد فاحش ميباشد ،در این
پژوهش سعي شده است تا به منظور پرهیز از کژگزیني آمار و اطالعات ،از دادههای بانک
مرکزی استفاده شود .در ضمن دادههای استفاده شده در این مطالعه ،فصلي و به صورت
سری زماني ميباشند.
در ادامه پژوهش به مباني نظری پژوهش پرداخته ميشود .پس از آن مروری بر
مطالعات خارجي و داخلي انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر ،صورت
ميگیرد و در بخش چهارم ،به معرفي داده ها و اطالعات آماری ،تصریی مدل ،نتایص
برآورد مدل و تحلیل یافتههای تحقیق پرداخته ميشود و در پایان جمعبندی ،نتیجه گیری و
پیشنهادات ارائه ميگردد.

1. Auto-Regressive Distributed Lags

  19فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 32تابستان 17

 .2مبانی نظری

بانکها به عنوان بخش اصلي نظام مالي ،نقش مهمي در تامین مالي بخشهای تولیدی،
تجاری و مصرفي و حتي دولتي بر عهده دارند .صهنعت بانکهداری در اقتصهاد ایهران از
اهمیت بسیار باالیي برخوردار است ،زیرا به دلیل عدم توسعه الزم بازار سرمایه ،در عمل
این بازار پولي اسهت کهه در چارچوب نظام بانکي کشور عهدهدار تامین مهالي بلندمهدت و
کوتهاهمهدت بنگهاههها مهيباشهد (سوری و همکاران )1338 ،که متاسفانه این بخش نیز در
رسیدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است .دولتي بودن اکثریت نظام بانکي در کشور
منجر به آن شده است که اولین و مهمترین مرکز توجه به منظور تامین مالي ،نظام بانکي
باشد.
از همین روی اشخاص حقوقي و حقیقي با توجه به شرایط اقتصادی خود و
پیشبینيهای صورت گرفته ،اقدام به برنامهریزی بلندمدت جهت اخذ تسهیالت و باز
پرداخت آن مينمایند.
شوکهای وارده بر شرایط کالن اقتصادی کشور که ميتوانند خارجي یا داخلي
باشند ،ممکن است شرایطي را به وجود آورند تا شخص وام گیرنده نتواند به تعهداتش در
موعد مقرر در مقابل سیستم بانکي عمل نماید که این خود زمینهساز به وجود آمدن
مطالبات معوق و غیرجاری بانکي خواهد شد که متاسفانه این پدیده به خصوص در یک
دهه گذشته در اقتصاد ایران ،سرعت بیشتری به خود گرفته است.
به منظور پي بردن به اهمیت این موضوع ،بر اساس آمار بانک مرکزی ،میزان مطالبات
غیرجاری بانکي در سال  1393نزدیک به  83هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال
 ،1393با رشدی  31/6درصدی ،به حدود  38هزار میلیارد تومان رسیده است .میزان
مطالبات غیرجاری سال  1338نیز در مقایسه با سال  ،1393با رشدی  36درصدی ،به حدود
 98هزار میلیارد تومان و همچنین در آذر ماه سال  ،1336میزان مطالبات غیرجاری به حدود
 118هزار میلیارد رسیده است که نسبت به سال  ،1338رشدی  39/6درصدی را نشان
ميدهد (نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی.)1333 ،
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بررسي آمارهای رسمي نشاندهنده وضعیت بحراني ریسک اعتباری در کشور ميباشد
به طوری که میانگین جهاني این ریسک در بازهای بین  8تا  6قرار دارد در حاليکه این
عدد در کشور ،حدود  13درصد است که نشان از اختالف  3تا  9برابری نسبت به میانگین
جهاني دارد بنابراین مدیریت موثر ریسک اعتباری در کشور به طور جدی احساس
ميشود.
ریسک اعتباری را ميتوان رویدادهای غیر منتظره که معموال به صورت تغییر در ارزش
دارایيها یا بدهيها رخ ميدهد نیز تعریف نمود .این ریسک زماني به وجود ميآید که
دریافت کنندگان تسهیالت ،تمایل یا توانایي باز پرداخت بدهي خود را به بانک نداشته
باشند که از آن نیز به عنوان نکول نیز یاد ميشود .به بیان کمیته بازل ،ریسک اعتباری
احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق
شده ميباشد.
در صنعت بانکداری به منظور محاسبه ریسک اعتباری از ( )1NPLsاستفاده ميگردد
که در بانکداری ایران از آن به عنوان مطالبات غیرجاری یاد ميشود .مطالبات غیرجاری
نیز خود شامل مطالبات سر رسید گذشته (مطالباتي که بیشتر از  8ماه و کمتر از  3ماه از سر
رسید آنها گذشته باشد) ،مطالبات معوق (مطالباتي که بیشتر از  3ماه و کمتر از 19ماه از سر
رسید آنها گذشته باشد) و مطالبات مشکوک الوصول (مطالباتي که بیشتر از 19ماه از
سررسید آنها گذشته باشد) ميباشد (شوالپور و اکبری.)1338 ،
به طورکلي چهار شاخص سنتي زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک
اعتباری برای بانکها در نظر گرفته ميشود:
 .1نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول یا به عبارتي
مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت اعطایي.
 .8نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول به دارایيها.
 .3نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیالت اعطایي.
1 . Non-Performing Loans
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 .3نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل دارایيها.
معموال در ایران به منظور محاسبه ریسک اعتباری از شاخص اول استفاده ميگردد و
نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول یا به عبارتي مطالبات
غیر جاری به کل تسهیالت اعطایي ،ریسک اعتباری نامگذاری ميشود (قليزاده و
شالیاری ،)1333 ،بنابراین در این پژوهش از این شاخص بهره گرفته شده که این شاخص
در رابطه ( )1نشان داده شده است.
()1
مطالبات مشکوک الوصول/کل تسهیالت  +مطالبات معوق  +مطالبات سر رسید گذشته = ریسک اعتباری
کل تسهیالت/مطالبات غیر جاری=

حجم زیاد تسهیالت غیرجاری نظام بانکي ،گویای نبود مدلهای مناسب اندازهگیری
ریسک اعتباری و سیستمهای مدیریت ریسک در شبکه بانکي کشور ميباشد .بنابراین
شناسایي عوامل تاثیرگذار بر تسهیالت و ریسک اعتباری نظام بانکي امری ضروری به نظر
ميرسد .با توجه به ابالغیه بانک مرکزی مبني بر استفاده بانکها از آزمون استرس ،این
موضوع مورد بررسي قرار ميگیرد.
آزمون استرس یک ابزار نوین مدیریت ریسک است که میزان آسیبپذیری و یا
مقاومت موسسات اعتباری را در برابر شوکهای مختلف ،مثال شوک اعتباری ارزیابي
ميکند و همچنین نشان ميدهد که سیستمها تا چه میزان ميتوانند زیانهای ناشي از وقوع
این شوکهای احتمالي را پوشش داده و به فعالیت خود ادامه دهند.
به طور کلي هدف آزمون استرس در واقع شبیهسازی شوک ،طبق وقایع نادر اما
محتملالوقوع و همچنین با فرض وقوع اتفاقات گذشته ،به منظور ارزیابي میزان
آسیبپذیری بانک در مقابل تغییرات شرایط اقتصادی کشور ميباشد .همچنین این آزمون
در مورد پیامدهای نامطلوب و غیرمنتظره برخي ریسکها به مدیریت بانک هشدار ميدهد
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تا با اعمال برخي از اقدامات موثر ،از شدت اثر آنها بکاهند یا از تاثیرگذاری آنها
جلوگیری نمایند .لذا ميتوان از این تکنیک به منظور حفظ ثبات مالي نیز استفاده نمود.
بنابراین ،مدنظر قراردادن عواملي که به شرایط کالن اقتصادی و مالي مربوط است ،نه
تنها باعث کنترل بحرانهای مالي ميگردد بلکه در اقتصادهای پیشرفته نیز به عنوان ابزاری
مدیریتي برای ناظران بانکي در اشکال مختلف به کار برده ميشود که آزمون استرس یکي
از روشهای مربوط به این رویکرد است که به منظور مدیریت موثر ریسک بسیار حائز
اهمیت بوده و در برگیرنده روشهای مختلفي برای اجرا ميباشد .همچنین این آزمون یک
ابزار تکمیلي در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که با شناسایي ،اندازهگیری،
کنترل و کاهش ریسکها و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و
مشکالت احتمالي ،به بانکها و موسسات اعتباری به منظور رویارویي ایمن با شوکهای
مختلف مثل شوک اعتباری و پوشش زیان های ناشي از آنها کمک ميکند که این امر
منجر به حفظ ثبات مالي شبکه بانکي کشور در شرایط وقوع شوک و بحران خواهد شد.
آزمون استرس به لحاظ فراگیری به آزمونهای استرس خرد و کالن تقسیم بندی
ميشود .آزمون استرس خرد معموال در سطی یک بانک پیادهسازی ميشود و همچنین
بدون در نظر گرفتن متغیرهای کالن اقتصادی ،با استفاده از تحلیل رفتار مشتریان و تاثیر آن
بر ترازنامه بانک انجام ميگیرد .در مقابل ،آزمون استرس کالن در سطی چند بانک یا در
سطی یک نظام بانکي اجرا ميگردد .در یک تعریف جامع ،آزمونهای استرس کالن به
مجموعه تکنیکهایي اطالق ميشود که جهت ارزیابي آسیبپذیری یک سیستم مالي
نسبت به شوکهای قابل انتظار اما شدید اقتصادی مورد استفاده قرار ميگیرند و به عبارتي
هدف آزمونهای استرس کالن ،تخمین شدت تاثیر شوکهای قوی اما قابل پیشبیني بر
یک سیستم مالي است (صابریان رنجبر و حیدری.)1393 ،
آزمون استرس به سه روش مختلف انجام ميپذیرد که با توجه به کارکرد هر روش ،هر
یک از آزمونهای استرس خرد و کالن و یا هر دو آزمون ميتوانند در قالب آن روش
انجام پذیرند.
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 .1آزمون حساسیت:1
این آزمون تاثیر تغییر یک عامل ریسکزا بر وضعیت مالي موسسه اعتباری را مورد
بررسي و مطالعه قرار ميدهد .این نوع آزمون ،به علت تغییر متغیرها توجهي نداشته و
همچنین احتمال وقوع هر یک از این تغییرات را تعیین نميکند.
 .8آزمون معکوس:8
این آزمون با فرض یک نتیجه نامطلوب از یک بحران مالي و حرکت به سمت عقب،
به بررسي و تجزیه و تحلیل علت یا علل ایجاد چنین وضعیت نامطلوبي ميپردازد .هر
موسسه مي تواند با توجه به نوع فعالیت و عوامل ریسکي موثر بر فعالیت خود ،آزمون
استرس معکوس خاص خود را انجام دهد.
 .3آزمون تجزیه و تحلیل سناریو:3
در این روش ،تاثیر همزمان تغییر چند عامل ریسکزا بر مبنای سناریو بر وضعیت مالي
موسسه اعتباری و یا نظام بانکي بررسي ميشود .سناریوها ممکن است که تاریخي
(اتفاق هایي که در گذشته مانند سقوط بازار سهام ،کاهش ارزش پول ملي و یا وقایع طبیعي
که در گذشته تجربه شده است) و یا فرضي (وقایع قابل قبولي که شدید هستند اما
غیرمحتمل نیستند) باشند .این نوع از آزمون استرس معموال دارای رویکردی کالن است.
به عبارت دیگر در این آزمون ،تاثیر تغییر در شرایط کالن اقتصادی بر موسسات اعتباری و
سیستم بانکي با استفاده از یک مدل اقتصادی ،به منظور شناسایي میزان آسیب پذیری
مجموعه مورد بررسي و در نهایت آسیب پذیری کل سیستم بانکي مورد بررسي قرار
ميگیرد.
بنابراین ،آزمون استرس استفاده شده در این پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه،
آزمون استرس کالن ميباشد که از روش تجزیه و تحلیل سناریو به منظور پیادهسازی آن
استفاده شده است.
1. Sensitivity Test
2. Reverse Test
3. Scenario Analysis Test
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به منظور اجرای آزمون استرس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سناریو ،ميبایست
مراحل این انجام گیرد که در قسمت بیان روش الگو ،توضیحات پیرامون هر یک از این
مراحل تشریی و فرایند اجرایي هر مرحله پیادهسازی ميگردد.
 .1تعیین یک مدل اقتصادی به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مورد نظر
 .8تعریف سناریوهای شوک
 .3شبیهسازی رفتار متغیر مورد نظر در شرایط عادی و شرایط بحران
 .3مقایسه رفتار متغیر مورد نظر در شرایط عادی با رفتار آن در شرایط بحران
به طور کلي این پژوهش به دنبال پیادهسازی آزمون استرس به منظور شناخت متغیرهای
کالن اقتصادی و میزان تاثیرگذاری هر کدام بر وضعیت ریسک اعتباری در نظام بانکي
کشور و همچنین بررسي رفتار این ریسک در آینده به وسیله شبیهسازی شرایط بحران و با
توجه به سناریوسازیهای آزمون استرس ميباشد.
 .3پيشينه پژوهش

تا اوایل دهه  38میالدی آزمون استرس فقط در بانکها و موسسات بزرگ مالي
بینالمللي ،آن هم بهصورت محدود اجرا ميشد .در سال  ،1333کمیته بازل به طور رسمي
به تعریف آزمون استرس و اصطالحات و اصول کلي مربوط به آن پرداخت و این آزمون
را به صورت موردی در چندین بانک پیادهسازی نمود.
از سال  ،1333پس از آغاز برنامههای ارزیابي ثبات مالي توسط صندوق بینالمللي پول
و بانک جهاني ،کمیته بازل آزمون استرس را یک ابزار مهم جهت ارزیابي آسیبپذیری
سیستمهای بانکي و همچنین روشي به منظور مدیریت ریسک (به ویژه ریسک اعتباری)
معرفي نمود و به همه بانکها و موسسات مالي توصیه نمود که از آزمون استرس بیش از
پیش در جهت ثبات مالي مورد استفاده گیرد (سرج و ویروالینن.)8883 ،1

1 . Sorge and Virolainen,
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پس از بحران مالي آمریکا در سال  ،8889مشخص شد که ارزیابي کمیته بازل از
حداقل میزان سرمایه مورد نیاز بانکها و به طور کلي سیستم بانکداری ایاالت متحده به
منظور مقابله با بحران مالي احتمالي که به وسیله آزمون استرس از قبل توسط این کمیته
پیشبیني شده بود ،صحیی بوده است.
در اوخر سال  8811و اوایل  8818به بانکهای کشورهای عضو کمیته بازل تمامي
اصول و مقررات پیادهسازی آزمون استرس به روش تجزیه و تحلیل سناریو ابالغ گردید و
مقرر شد که این آزمون در قالب یک برنامه منسجم و دقیق ،به صورت تجزیه و تحلیل
سناریو چند عاملي انجام پذیرد تا هرچه بیشتر با اقدامات عملي مناسب ،از وارد آمدن
شوکهای احتمالي به سیستم جلوگیری یا از شدت اثرات سوء آنها کاسته شود.
سرانجام در سال  ،8813کمیسیون مقررات سیستمهای داخلي بانکها و فرایند ارزیابي
کفایت سرمایه ( 1)BRSAکمیته بازل ،در رابطه با ریسکهای اعتباری مقرر نمود که
آزمون استرس به صورت ماهانه اجرا گردد و در مورد سایر ریسکها ،حداقل ساالنه این
آزمون اجرایي شود و همچنین در سال  8816مصوب گردید که همه بانکهای کشورهای
عضو کمیته بازل ،به منظور پیادهسازی آزمون استرس در سیستم خود ،از راهنمای
( BRSA )5102استفاده نمایند و سناریوسازیهای خود را بر اساس دستورالعملهای آن
انجام دهند (کمیسیون مقررات سیستمهای داخلي بانکها و فرایند ارزیابي کفایت سرمایه
کمیته بازل.)8816 ،
مطالعات گستردهای در زمینه پیادهسازی آزمون استرس پیرامون موضوعات مختلف
انجام گرفته اس ت .به دلیل اینکه موضوع مورد مطالعه در این پژوهش در زمینه پیادهسازی
آزمون استرس کالن ریسک اعتباری ميباشد ،مطالعات انجام گرفته خارجي و داخلي در
این رابطه به ترتیب مرور خواهد شد.

1 . Banking Regulation and Supervision Agency
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 .9-3مطالعات خارجی
جدول .9خالصه مطالعات خارجی
ردیف

نویسندگان

عنوان

نکات مهم و نتایج

واسکوئز و

یک مدل آزمون استرس

با استفاده ازآزمون استرس ،نشان داده شده است که سیاستگذاران

همکاران

کالن ریسک اعتباری

بانکي برزیل در شرایط رکودی یا تورمي ،از چه نوع تسهیالتي در

()8813

برای بانکداری برزیل

پرتفوی تسهیالت استفاده کنند تا وارد بحران نشوند.

بررسي مقاومت صنعت

 .1بررسي رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و مطالبات معوق بانکي با

1

9

2

اسکندر

بانکداری ترکیه در مواجه

استفاده از آزمون استرس و مدلهای  VARو سری زماني

()8816

با ریسک اعتباری و ارائه

 .8بین متغیرهای کالن اقتصادی و مطالبات معوق ،رابطه مثبت غیرخطي

توصیههای سیاستي
آزمون استرس کالن و

اوندر 8و
3

یک برنامه عملیاتي

همکاران

برای

()8813

0

صنعت بانکداری ترکیه

 .8نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بهره ،نرخ ارز و نرخ بیکاری بر وضعیت
مطالبات معوق کالن ،و نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بر وضعیت
مطالبات معوق خرد ،اثرگذار هستند.

آنالیز مقایسهای مدیریت
حسن و

ریسک وکفایت سرمایه

 .8بانکهای مشارکتي در مقایسه با بانکهای متعارف ،از پایین بودن

همکاران

بین بانکهای متعارف و

نرخ کفایت سرمایه بیشتر آسیب ميبینند.

()8813

مشارکتي در ترکیه ،مبتني

 .3حساسیت بانکهای مشارکتي نسبت به تغییرات ناگهاني در نرخ ارز

میترووی

9

در صنعت بانکداری ترکیه

 .1بررسي تغییرات نرخ کفایت سرمایه تحتتاثیر سناریوهای استرس

بر آزمون استرس

1

وجود دارد.
 .1بررسي رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و مطالبات معوق بانکي

3

و

پیادهسازی آزمون استرس

همکاران

کالن در بانکهای

()8819

کوچک و متوسط آلمان

و افزایش مطالبات معوق بانکي بیشتر است.
 .1بر اثر شوکهای شدید در متغیرهای کالن اقتصادی ،عملکرد این
نوع از بانکها در مورد برخي از ریسکها مناسب نميباشد.
 .8بر اساس نتایص آزمون استرس ،ریسک اعتباری بیشترین اختالالت را
در اثر شوکهای کالن بر عملکرد این نوع از بانکها وارد مينماید.

بررسي رفتار بانکهای

 .1بانکهایي که در سیستم خود آزمون استرس را پیادهسازی نمودهاند

کارنت 3و

آمریکایي در رابطه با

در مقایسه با بانکهایي که از آزمون استرس استفاده نکردهاند ،عملکرد

همکاران

اجرای آزمون استرس

مالي مناسب تری داشتهاند.

()8819

ابالغي توسط فدرال

 .8پیادهسازی آزمون استرس ،هزینههای سیاسي محتمل بر

رزرو

سرمایهگذاریهای بانکها را به شدت کاهش ميدهد.

منبع :مطالعات پژوهشهای مختلف
1 . Vasquez
2 . Savas Onder
3. Mike Mitrovic
4 . Marcia Carnett
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 .2-3مطالعات داخلی
جدول  .2خالصه مطالعات داخلی
ردیف

9

نویسندگان

عنوان

حیدری و

بررسي اثر شاخصهای

همکاران

کالن اقتصادی بر

()1393

مطالبات معوق بانکها

اداره مطالعات
و مقررات
2

بانکي بانک

نکات مهم و نتایج
با پیادهسازی آزمون استرس ،این نتیجه به دست آمده که از میان
متغیرهای کالن اقتصادی ،تورم ،رشد ناخالص داخلي بدون نفت ،حجم
نقدینگي و نرخ تسهیالت ،به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی مطالبات
معوق سیستم بانکي دارند.
 .1بیان چگونگي پیاده سازی یک آزمون استرس موثر در موسسات

رهنمود انجام آزمون
بحران

مرکزی

اعتباری در دو حوزه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگي
 .8خالصهای از مفاهیم پیشرفته مربوط به تحلیل سناریو و احتمال وقوع
هر سناریو در آینده با استفاده از روش تحلیل حساسیت ارائه شده است.

()1338
 .1ریسک اعتباری در سیستم بانکي کشورهای عضو گروه بانکهای
شبیه سازی ریسک
3

صدقي

اعتباری در شرایط

()1338

بحراني برای سیستم
بانکي کشورهای منتخب

مرکزی شرق آسیا در شرایط بحراني ،تحت آزمون استرس پیشبیني
شده است.
 .8بر اساس نتایص شبیهسازی ،نظام بانکي به شوک رشد اقتصادی
آسیبپذیر است.
 .3افزایش نرخ بهره ،باعث حفظ نظام بانکي ناشي از مطالبات معوق
ميشود.

مروری بر آزمونهای
0

 .1مرور آزمونهای استرس بخش مالي در کشورهای مختلف

دادبین و

بحران در صنعت

 .8ارائه پیشنهادات برای انجام آزمونهای استرس کالن سیستمي در

حنجری

بانکداری و پیشنهاداتي

صنعت بانکداری ایران در حوزههای ریسک اعتباری ،نرخ سود،

()1333

برای صنعت بانکداری

نقدینگي ،سرایتي و نرخ ارز

ایران
 .1با پیادهسازی آزمون استرس در بانکهای بزرگ کشور (بانکهایي
1

احمدیان
()1333

تحلیل شاخص استرس

با عمر بیش از  16سال) ،بیشتر در معرض ریسک نقدینگي و اعتباری

بانکي در شبکه بانکي

قراردارند.

کشور

 .8پیشنهاد ميشود که بانکهای بزرگ با ایجاد تنوع در سبد دارایي و
پرتفوی تسهیالت خود ،ریسک سبد دارایي خود را تعدیل نمایند.

صالی آبادی و
9

اللهیاری
()1336

کاربرد آزمون استرس از

 .1بررسي علل طراحي آزمون استرس در مدیریت ریسک و بیان روش

دیدگاه نظارتي و

به کارگیری آن در سطی خرد

مقرراتگذاری بر

 .8بررسي چرایي و چگونگي طراحي و اجرای آزمون استرس از

موسسات مالي

منبع :مطالعات پژوهشهای مختلف

دیدگاه کالن و کاربرد آن از دیدگاه نظارتي و مقرراتگذاری

شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران 941  ...

 .0روش تحقيق ،برآورد الگو و تجزیه و تحليل اطالعات

ابتدا قبل از تشریی روش تحقیق ،متغیرهای استفاده شده در پژوهش معرفي ميگردد.
اگرچه در زمینه تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات معوق و ریسک اعتباری،
مطالعات داخلي و خارجي زیادی انجام گرفته است اما هرکدام از این پژوهشها از
متغیرهای متفاوتي استفاده نمودهاند .در این پژوهش با بهرهگیری از مطالعات کاسترو

1

( )8813و یورداکول ،)8813( 8متغیرهای کالن اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری
انتخاب شدهاند .دادههای استفاده شده در این مطالعه فصلي و مربوط بازه زماني سالهای
 1396-36ميباشد و همچنین برآورد الگوها و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  Microfit 4.1و  Eviews 9انجام گرفته است.
در این مطالعه سعي شده تا همه متغیرها به فرم لگاریتمي باشند تا حساسیت متغیر وابسته
نسبت به متغیرهای توضیحي سنجیده شود ،اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از مقادیر مورد
استفاده برا ی دو متغیر رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلي منفي هستند ،بنابراین از
شکل ساده این دو متغیر بهره گرفته شده و همچنین از فرم لگاریتمي سایر متغیرها استفاده
شده است .به طور کلي متغیرهای استفاده شده در این پژوهش شامل:
 :CRلگاریتم ریسک اعتباری (متغیر وابسته)
 :IRلگاریتم نرخ تورم ()CPI
 :URلگاریتم نرخ بیکاری
 :ERنرخ رشد ارز (دالر آمریکا)
 :GDPنرخ رشد تولید ناخالص داخلي
 :IRLلگاریتم نرخ سود تسهیالت بانکي (نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار)
 :HIلگاریتم شاخص مسکن (میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در سراسر کشور)
 :PGLلگاریتم نرخ تسهیالت اعطایي نظام بانکي به بخشهای دولتي و غیر دولتي
1. Vitor Castro
2. Funda Yurdakul
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 .9-0آزمون استرس

همانطور که در قسمت مباني نظری اشاره گردید ،فرایند پیاده سازی آزمون استرس
شامل چهار مرحله ميباشد که در ادامه به ترتیب هر مرحله معرفي و تشریی ميگردد:
 .9-9-0تعيين یک مدل اقتصادی به منظور تعيين رابطه بين متغيرهای مورد نظر

در این مرحله ميبایست مدلي پایه جهت شناسایي متغیرهای توضیحي و تعیین میزان
تاثیرگذاری هر متغیر بر متغیر وابسته را مشخص نمود .این مرحله زیربنای اجرای بقیه
مراحل آزمون استرس از قبیل پیشبیني در شرایط عادی ،تعیین میزان شوکهای
محتملالوقوع و منطقي که ميتوان به متغیرها وارد کرد ،سناریوسازی و شبیه سازی شرایط
بحران و در پایان ،مقایسه نتایص به دست آمده از پیشبینيها در شرایط عادی و بحراني
است که همه این مراحل بستگي به برآورد صحیی الگوی پایه دارد.
در این پژوهش به منظور برآورد مدل اقتصادی که زیربنای اجرای آزمون استرس
ميباشد و تمامي روندهای آزمون استرس در قالب این مدل پیادهسازی ميگردد ،از الگوی
خودتوضیحي با وقفههای توزیعي گسترده ( )ARDLاستفاده ميشود که در این مدل،
موضوع مانایي و همانباشتگي متغیرهای مورد استفاده حائز اهمیت نميباشد.
بر اساس روش  ،ARDLابتدا الگوی پویا برآورد و سپس با استفاده از آزمون همگرایي
بنرجي ،دوالدو و مستر( )1338( 1بر مبنای آماره  ،)tوجود رابطه بلندمدت بین متغیرها
بررسي مي شود و در صورت وجود رابطه بلندمدت ،تخمین ضرایب بلندمدت متغیرها ارائه
ميگردد و در ادامه این همگرایي و وجود رابطه بلندمدت ،مبنای استفاده از مدلهای
تصحیی خطا را فراهم مينماید .الگوی تصحیی خطا در واقع نوسانات کوتاهمدت متغیرها
را به مقادیر بلندمدت آنها ارتباط ميدهد .به عبارتي در الگوی تصحیی خطا و ضریب
( ECMبه عنوان شرط کافي رابطه بلندمدت) ،نوع رابطه کوتاهمدت بین متغیر وابسته و
متغیرهای توضیحي مورد بررسي قرار ميگیرد.
1 . Banerjee, Dolado & Master

شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران 947  ...

در جدول ( )3مقادیر مربوط به وقفههای متغیر وابسته نشان داده شده است که به منظور
پیادهسازی آزمون همگرایي بنرجي ،دوالدو و مستر و اطمینان از وجود رابطه بلند مدت،
آگاهي از این مقادیر الزامي ميباشد.
جدول  .3نتایج تخمين الگوی پویا با روش  ARDLو مقادیر مربوط به وقفههای متغير وابسته
)احتمال( T-Ratio

انحراف معيار

ضریب تاثير

متغير

(-1/3396 )8/183

8/83991

-8/8398

)CR(-1

(8/61833 )8/313

8/83168

8/8989

)CR(-2

(1/3936 )8/839

8/13899

8/8338

)CR(-3

منبع :یافتههای پژوهش از نرمافزار Microfit 4.5

اکنون به جهت اطمینان از وجود رابطه بلندمدت ،ميبایست آزمون زیر را انجام داد.
اگر مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،به
عبارتي رابطه

∑ برقرار باشد ،الگوی پویای کوتاهمدت به سمت الگوی

بلندمدت تعادلي گرایش پیدا ميکند .بنابراین اکنون که مدل پویا و وقفههای متغیر وابسته
در جدول ( )3-3نشان داده شده است ،آزمون فرضیه ميبایست به صورت رابطه ( )8باشد:
()8
آماره  tمربوط به فرضیه فوق ،از رابطه ( )3به دست ميآید:
()3

=

)
) ̇ (

) ̇ (

(
) ̇ (

=t

از آنجایي که مقدار بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر ( )1338در فاصله
اطمینان  36درصد برابر  -3/33ميباشد ،بنابراین قدرمطلق  tمحاسباتي بیشتر از قدرمطلق
مقدار بحراني است و در نتیجه فرضیه
بین متغیرهای الگو وجود دارد.

رد نميشود ،یعني یک رابطه تعادلي بلندمدت
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با توجه به اینکه این اطمینان مبني بر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای
توضیحي موجود در مدل حاصل گردید ،از همین روی پس از برآورد رابطه بلندمدت با
استفاده از نرمافزار  ،Microfitنتایص تخمین بلندمدت الگو در جدول ( )3ارائه شده است
که با بررسي اطالعات موجود در جدول ،مشاهده ميگردد که متغیر وابسته در بلندمدت،
ارتباط معناداری با متغیرهای نرخ تورم ،شاخص مسکن و متغیر نرخ رشدحجم تسهیالت
پرداختي به بخشهای دولتي و غیر دولتي ندارد.
همان گونه که جدول ( )3نشان ميدهد ،ریسک اعتباری با نرخ بیکاری در سطی 38
درصد ارتباط معنادار و مثبت دارد .یعني افزایش (کاهش) یک درصدی نرخ بیکاری،
باعث افزایش (کاهش) حدود  1/86درصدی ریسک اعتباری در بلندمدت ميشود.
جدول  .0نتایج تخمين الگوی بلندمدت
متغير وابسته: CR
)احتمال( T-Ratio

انحراف معيار

ضریب تاثير

متغير

(1/8999 )8/836

8/8988

8/8998

IR

(1/1891 )8/868

8/3336

1/8333

UR

(8/3836 )8/883

8/8816

8/8839

ER

(-6/3998 )8/888

8/8838

-8/8193

GDP

(-3/3989 )8/888

8/8338

-8/3338

ILR

(1/8833 )8/338

8/1316

8/1338

HI

(-8/8331 )8/333

8/8383

-8/8819

PGL

(8/3993 )8/911

1/6998

8/3889

C

منبع :یافتههای پژوهش با استفاده از نرمافزار Microfit 4.1

به لحاظ اقتصادی ،اینگونه تفسیر ميشود ،هنگامي که بیکاری در سطی جامعه گسترش
ميیابد تعدادی از این افراد بیکار یا در گذشته شاغل بودهاند و در همان زمان اقدام به اخذ
تسهیالت از نظام بانکي نمودهاند و اکنون بیکار شدهاند ،و یا اینکه بیکار بوده و از
تسهیالت بانکي استفاده نموده و امیدوار بودهاند تا در آینده نزدیک مشغول به کار شوند و

شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران 941  ...

با درآمد حاصل از آن ،اقساط تسهیالت را پرداخت نمایند .در هر دو صورت ،این افراد در
حال حاضر از پرداخت دیون خود ناتوان ميباشند و این امر مطالبات معوق بانکي را
افزایش ميدهد و در نتیجه ریسک اعتباری نیز افزایش ميیابد.
به طور کلي با افزایش نرخ بیکاری ،توانایي مصرفکنندگان بهمنظور ایجاد جریان
نقدی و پرداخت بدهي کاهش ميیابد .در رابطه با بنگاهها نیز افزایش بیکاری ،موجب
کاهش مصرف کاالها و خدمات شده و درنتیجه موجب کاهش جریان نقدی بنگاهها و
کاهش توانایي آنها جهت پرداخت بدهيهایشان ميشود.
در رابطه با ارتباط بین نرخ رشد ارز و ریسک اعتباری در بلندمدت ،مشاهده ميشود
که نرخ ارز ،تاثیرگذاری مثبت و معناداری در سطی  36درصد بر ریسک اعتباری دارد.
از منظر اقتصادی ،افزایش نرخ ارز بسیاری از مشتریان را با مشکالت عدیدهای مواجه
مي کند .به این صورت که تعهدات گذشته ارزی سیستم بانکي با نرخ قبل ایجاد شده است،
اما در شرایط کنوني ،تسویه تعهدات مذکور ميبایست با نرخ جدید انجام گیرد .نوسانات
نرخ ارز ،ریسک سرمایهگذاری را نیز افزایش ميدهد و ممکن است آنها را با ضرر و زیان
مالي در جهت بازپرداخت این تسهیالت مواجه سازد .دریافت کننده تسهیالت به جز نرخ
سود تسهیالت ،ملزم است هزینهای را نیز بسته به میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد .در این
شرایط ،بسیاری از دریافتکنندگان تسهیالت به جهت بار مالي ،با امید به کاهش نرخ ارز و
بازپرداخت در نرخ ارز گذشته ،از پرداخت آن خودداری ميکنند.
از طرف دیگر ،مشتریاني که بر اساس نرخ گذشته ارز اقدام به گشایش اعتبار اسنادی
کرده و مبالغ پیش پرداخت خود را بر اساس نرخ ارز زمان گشایش ،پرداخت نموده و به
استناد موارد موصوف و بر اساس نرخ قبل ،اقدام به فعالیتهای بازرگاني نمودهاند ،حال
افزایش ناگهاني نرخ ارز منجر به ناتواني در انجام به موقع تعهدات مشتریان ميشود و در
نتیجه ریسک اعتباری بانک افزایش ميیابد.
متغیر بعدی رشد ناخالص داخلي ميباشد .همانطور که مشاهده ميشود بین این متغیر و
ریسک اعتباری ،ارتباط منفي و معنادار در سطی  33درصد وجود دارد .هنگامي که رشد
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اقتصادی در کشور ایجاد ميشود ،هر چند که بخشي از این رشد وامدار فروش و افزایش
قیمت نفت ميباشد ،اما طبق آمارهای بانک مرکزی و بانک جهاني ،بخشهای دیگر از
قبیل صنعت ،خدمات و به خصوص کشاورزی به طور معمول در این رشد سهیم هستند.
زماني که رشدی پایدار در اقتصاد به وجود ميآید ،نه تنها رونق بر شرایط خرد و کالن
اقتصادی جامعه حاکم ميشود ،بلکه از آن مهمتر ثباتي است که نا اطمیناني را از فضای
حاکم بر اقتصاد از بین ميبرد و این دو عامل ،یعني رونق و ثبات کمک ميکنند که فعاالن
اقتصادی ،چه در سطی خرد و چه در سطی کالن که از تسهیالت بانکي بهره بردهاند،
بتوانند با برنامه ریزی مطمئن نسبت به پرداخت دیون خود به بانک اقدام نمایند و همین
منجر به کاهش ریسک اعتباری نظام بانکي خواهد شد.
با بررسي خروجي جدول ( ،)3در رابطه با متغیر نرخ سود تسهیالت بانکي مشاهده
ميشود که این متغیر ارتباط معنادار و منفي با ریسک اعتباری در بلندمدت و در سطی 33
درصد دارد .در ایران نیز به دلیل اینکه در سالهای اخیر ،رکود تورمي بر اقتصاد کشور
حاکم بوده و دولت نیز به دلیل سیاست های ضد رکودی خود به صورت دستوری اقدام به
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکي نموده است ،به دلیل این کاهش ،بسیاری از بنگاههای
اقتصادی اعم از خانوارها و صنایع تولیدی ،ترغیب به اخذ تسهیالت از نظام بانکي
مي شوند ،اما در موعد بازپرداخت تسهیالت خود که به طور معمول از  3ماه یا  3ماه بعد از
اخذ تسهیالت آغاز ميشود ،به دلیل وجود شرایط رکود تورمي ناتوان از عودت دیون
خود ميش وند و این امر باعث افزایش مطالبات غیر جاری اعم از سررسید گذشته ،معوق و
مشکوکالوصول ميگردد و در نتیجه ریسک اعتباری نظام بانکي افزایش ميیابد.
به طور کلي با وجود اینکه در سال های گذشته ،کاهش نرخ سود تسهیالت بانکي به
عنوان یکي از سیاستهای کاهش رکود اقتصادی مدنظر دولت بوده است ،اما این کاهش
نرخ بهره باعث افزایش شکاف نرخ بهره شده و در نتیجه به افزایش مطالبات معوق منجر
شده است .بنابراین کاهش سود تسهیالت بانکي منجر به افزایش ریسک اعتباری در
بلندمدت شده است.
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متناسب با هر الگوی بلندمدت ،یک الگوی تصحیی خطا ( )ECMوجود دارد که
نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلي بلندمدت آنها ارتباط ميدهد .در این
قسمت ،مدل تصحیی خطا در جدول ( )6به منظور بررسي روابط کوتاهمدت بین متغیر
وابسته و متغیرهای توضیحي مدل ارائه شده است.
همانطور که از برآورد مدل تصحیی خطا مشاهده ميشود ،ضریب جزء تصحیی خطا
() )ecm(-1معادل ( )-8/9398به دست آمده است که این مقدار نشان دهنده این است که
تعدیل مدل کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت سریع انجام ميگیرد و در هر دوره ،حدود
 38درصد عدم تعادلها تعدیل ميشود.
با بررسي نتایص به دست آمده مشاهده ميشود که مقادیر گذشته متغیر ریسک اعتباری،
باعث افزایش مطالبات غیر جاری و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری در دوره جاری شده
است .به عبارتي ریسک اعتباری با مقادیر گذشته خود در سطی  38درصد ،ارتباط معنادار
و مثبت دارد.
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جدول  .1نتایج برآورد الگوی تصحيح خطا

متغير وابسته: dCR
)احتمال( T-Ratio

)احتمال( T-Ratio

)احتمال( T-Ratio

)احتمال( T-Ratio

(1/9893 )8/893

(1/9893 )8/893

(1/9893 )8/893

(1/9893 )8/893

(1/3936 )8/838

(1/3936 )8/838

(1/3936 )8/838

(1/3936 )8/838

(8/9839 )8/813

(8/9839 )8/813

(8/9839 )8/813

(8/9839 )8/813

(3/8998 )8/883

(3/8998 )8/883

(3/8998 )8/883

(3/8998 )8/883

(3/3383 )8/881

(3/3383 )8/881

(3/3383 )8/881

(3/3383 )8/881

(1/3398 )8/199

(1/3398 )8/199

(1/3398 )8/199

(1/3398 )8/199

(8/8893 )8/839

(8/8893 )8/839

(8/8893 )8/839

(8/8893 )8/839

(8/8398 )8/836

(8/8398 )8/836

(8/8398 )8/836

(8/8398 )8/836

(-6/8663 )8/888

(-6/8663 )8/888

(-6/8663 )8/888

(-6/8663 )8/888

(-8/9968 )8/339

(-8/9968 )8/339

(-8/9968 )8/339

(-8/9968 )8/339

(-6/9831 )8/888

(-6/9831 )8/888

(-6/9831 )8/888

(-6/9831 )8/888

(-8/3183 )8/883

(-8/3183 )8/883

(-8/3183 )8/883

(-8/3183 )8/883

(8/1833 )8/833

(8/1833 )8/833

(8/1833 )8/833

(8/1833 )8/833

(3/3916 )8/881

(3/3916 )8/881

(3/3916 )8/881

(3/3916 )8/881

(3/8339 )8/883

(3/8339 )8/883

(3/8339 )8/883

(3/8339 )8/883

(-1/6816 )8/133

(-1/6816 )8/133

(-1/6816 )8/133

(-1/6816 )8/133

(-8/8668 )8/981

(-8/8668 )8/981

(-8/8668 )8/981

(-8/8668 )8/981

(-8/3338 )8/883

(-8/3338 )8/883

(-8/3338 )8/883

(-8/3338 )8/883

(8/3686 )8/989

(8/3686 )8/989

(8/3686 )8/989

(8/3686 )8/989
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با توجه به ارتباط مقدار جاری متغیر ریسک اعتباری با مقادیر گذشته خود،
سیاستگذاران اقتصاد کالن کشور ابتدا ميبایست سعي نمایند تا نرخ ریسک اعتباری
دورههای گذشته بانکها را به گونهای تعدیل نمایند تا تاثیر آن بر ریسک اعتباری
دورههای بعد به حداقل برسد .به عبارتي ،زماني که ریسک اعتباری دورههای قبل تسویه

شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران 993  ...

نشود ،به صورت زنجیروار این مساله به عوامل اقتصادی دیگر و همچنین دورههای بعد
منتقل ميشود و ریسک اعتباری افزایش خواهد یافت.
با بررسي اطالعات مربوط به نرخ تورم در جدول ( ،)6مشاهده ميشود که ریسک
اعتباری با تورم در دوره جاری در سطی  36درصد ،ارتباط معنادار و مثبت دارد .ميتوان
دلیل تاثیرگذاری تورم بر ریسک اعتباری را مربوط به کاهش قدرت خرید و درآمد
حقیقي شخص وامگیرنده دانست که باعث ميشود که توانایي شخص در پرداخت دیون
در موعد مقرر به بانک کاهش یابد .همچنین با افزایش نرخ تورم ،نرخ بهره حقیقي کاهش
ميیابد و این امر باعث ميشود که در بنگاه اقتصادی این انگیزه به وجود آید تا در
پرداخت دیون خود تعلل کند و به این جهت ریسک اعتباری نیز افزایش خواهد یافت.
همان گونه که جدول ( )6نشان ميدهد ،ریسک اعتباری در کوتاهمدت با نرخ بیکاری
و وقفه اول آن در سطی  33درصد ارتباط معنادار و مثبت دارد و همچنین با وقفههای اول و
دوم نرخ ارز در سطی  36درصد ،ارتباط معنادار و مثبت دارد .در رابطه با متغیر رشد تولید
ناخالص داخلي نیز در سطی  33درصد ،ارتباطي معنادار و معکوس بین تولید ناخالص
داخلي و ریسک اعتباری وجود دارد .همینطور ریسک اعتباری در کوتاهمدت با وقفههای
اول و دوم متغیر نرخ سود تسهیالت بانکي در سطی  33درصد ،ارتباط معنادار و منفي دارد.
تحلیل پیرامون ارتباط ریسک اعتباری با این چهار متغیر مشابه حالت بلندمدت ميباشد.
با بررسي خروجي جدول ( ،)6مشاهده ميشود که نرخ رشد شاخص مسکن در دوره
جاری و و دو دوره قبل ،در سطی  36درصد در کوتاهمدت ،تاثیر معنادار و مثبت بر
ریسک اعتباری دارند .به لحاظ اقتصادی ،هرچه قیمت مسکن افزایش یابد و در نتیجه
رکود در بخش مسکن حاکم شود ،تقاضا برای خرید مسکن کاهش ميیابد و بیشتر
تقاضاها به سمت بازار رهن و اجاره در این حوزه سوق پیدا ميکند .در این وضعیت
سرمایهگذاراني که در حوزه مسکن اقدام به سرمایهگذاری کرده و در این مسیر نیز از
تسهیالت بانکي نیز استفاده نمودهاند با مشکل روبرو ميشوند.
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به دنبال حاکم شدن شرایط رکودی در بخش مسکن ،زماني که سود سرمایهگذاران
بخش مسکن کاهش ميیابد ،روند سرمایهگذاری و چرخش مالي در این بخش کاهش
ميیابد .سرمایهگذاران همیشه با داشتن برنامه دقیق و انجام پیش بینيهای الزم اقدام به
گرفتن تسهیالت ميکنند و به نوعي با دید فراتر و اصطالحا بلندمدت قضیه را مينگرند،
زیرا ميبایست پس از صرف مدتي به بازدهي و سودآوری برسند .در این بین امکان دارد
برخي نوساناسات اقتصادی مانند افزایش تورم و رکود در بخش مسکن ،مانع از سودآوری
و بازدهي سرمایه باشد و سرمایهگذار نتواند به تعهد خود در مقابل سیستم بانکي عمل کند.
همین موضوع باعث ایجاد مطالبات و معوقات بانکي ميشود.
با بررسي جدول( )6مشاهده ميشود که ریسک اعتباری در سطی  36درصد با وقفه
دوم متغیر تسهیالت پرداختي به بخشهای دولتي و غیر دولتي ،ارتباط معنادار و منفي دارد.
هنگامي که تسهیالت به بخشهای دولتي و غیر دولتي پرداخت ميشود ،به دو دلیل از
میزان مطالبات غیر جاری و ریسک اعتباری کاسته ميشود .اول اینکه فعاالن اقتصادی
جهت دریافت تسهیالت جدید ميبایست اقدام به پرداخت اقساط معوق خود نمایند و یا
اینکه از طرف بانک تسهیالت آنها امهال شود ،یعني در قرارداد جدیدی که ما بین بانک و
شخص وام گیرنده صادر ميشود ،سررسیدهای جدیدی به منظور بازپرداخت اقساط
مشتری لحاظ مي گردد و مطالبات غیر جاری بانک به عنوان تسهیالت جدید اعطایي
تعریف و به مطالبات جاری تبدیل ميشود .به عبارتي در رابطه ( ،)1-8صورت کسر
کاهش و مخرج افزایش ميیابد و این باعث کاهش مقدار کسر ،یعني ریسک اعتباری
ميشود.
دلیل دوم نیز که تفسیری شبیه دلیل اول دارد این است که افزایش تسهیالت پرداختي به
بخشهای دولتي و غیر دولتي در کوتاهمدت ،به این صورت باعث کاهش ریسک اعتباری
مي شوند که با افزایش اعطای تسهیالت ،مخرج کسر افزایش و در نتیجه مقدار کسر ،یعني
ریسک اعتباری کاهش مي یابد (طبق آمار بانک مرکزی ،سرعت رشد حجم تسهیالت از
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سرعت رشد مطالبات غیر جاری نظام بانکي به طور میانگین در سالهای اخیر بیشتر بوده
است .به عبارتي میزان افزایش صورت کسر کمتر از مخرج کسر ميباشد).
به منظور اطمینان از صحت مدل تخمیني ميبایست آزمونهای متداول در اقتصادسنجي
از نظر فروض کالسیک آزمون شوند .در جدول ( ،)3آزمونهای تشخیصي مربوط به
فروض استاندارد کالسیک انجام شده است.
جدول  .9آزمونهای تشخيصی مربوط به الگوی تصحيح خطا
آماره آزمون

آزمون

F

LM

8/838

8/888

خودهبستگی سریالی

8/399

8/363

شکل تابعی مدل

-

8/633

نرمال بودن توزیع

8/633

8/681

ناهمسانی واریانس
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بنابر نتایص به دست آمده ،مدل برآورد شده هی مشکلي از لحاظ فروض کالسیک ندارد.
 .2-9-0تعریف سناریوهای شوک

در این مرحله قبل از ورود به مرحله سناریوسازی ،ابتدا به کمک تابع واکنش آني 1درصد
تاثیرگذاری هر متغیر بر متغیر وابسته مشخص ميگردد .توابع واکنش آني ،پویایي
متغیرهای دستگاه را در طول زمان به هنگام وارد شدن تکانهها به اندازه یک انحراف معیار
نشان ميدهند .با استفاده از توابع واکنش آني ،پاسخ پویای دستگاه به تکانه واحد اعمال
شده از سوی هریک از متغیرها مشخص ميگردد .به بیان سادهتر ،نشان داده ميشود که
یک شوک آني در دوره گذشته مورد مطالعه ( )1396-36به اندازه یک انحراف معیار از
متغیرهای کالن ،چه میزان تغییرات در مقادیر ریسک اعتباری را طي این دوره به وجود
ميآورد.
1. Impulse Response Function
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جدول  .7ميزان تغييرات در متغير ریسک اعتباری در اثر یک شوک آنی به هر یک از متغيرهای
مدل به اندازه یک انحراف معيار

تسهيالت

شاخص

نرخ سود

رشد

اعطایی

مسکن

تسهيالت

اقتصادی

نرخ ارز

نرخ
بيکاری

نرخ تورم

ریسک
اعتباری

دوره

8/8888

8/8888

8/8888

8/8888

8/8888

8/8888

8/8888

8/9938

9

-8/8636

-8/1693

-8/8333

8/8993

8/8933

8/1933

8/8831

8/6936

2

-8/1999

-8/8889

-8/1919

-8/1331

8/1389

8/8969

-8/1393

8/3693

3

-8/8838

-8/8889

-8/3838

-8/3333

8/3193

8/1333

-8/8898

8/8196

0

-8/1899

8/8333

-8/8381

-8/3998

8/8638

-8/1839

-8/8333

8/8366

1

-8/8838

8/1889

-8/3833

-8/3896

8/8383

8/1396

8/8833

8/8368

9

-8/8166

8/1183

-8/3383

-8/6813

8/3396

8/8383

8/8163

8/8989

7

8/1339

8/8938

-8/3333

-8/3336

8/3381

8/1833

8/3636

-8/1893

8

8/1936

8/8898

-8/3616

-8/6363

8/3898

-8/1193

8/8631

8/8838

1

8/1383

-8/8691

-8/3836

-8/6388

8/3933

8/1838

8/3189

8/8868

94

8/8189

-8/8113

-8/3889

-8/3938

8/8386

8/8338

8/1138

8/8933

ميانگين

%4/71

%4/89

%22/90

%29/30

%99/17

% 0/87

% 8/24

%91/37

درصد
از کل
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در جدول ( ،)9میزان تغییرات متغیر وابسته (ریسک اعتباری) در  18دوره آینده در اثر
تغییر به اندازه یک انحراف معیار در هر کدام از متغیرها نشان داده شده است که همانطور
که مشاهده ميشود ،از بین متغیرهای موجود در مدل ،به ترتیب رشد ناخالص داخلي ،نرخ
سود تسهیالت ،مقادیر گذشته ریسک اعتباری ،نرخ ارز و نرخ تورم ،بیشترین میزان
تاثیرگذاری را بر روی متغیر وابسته یعني ریسک اعتباری دارند .بنابراین ،در سناریوسازی و
شبیهسازیهای شرایط بحران ،شوکها بر این متغیرها وارد خواهند شد و بقیه متغیرها به
دلیل سهم اندک در تغییرات متغیر وابسته در سناریوها ثابت فرض ميشوند.
اکنون ميبایست اندازه شوکهایي که قرار است در سناریوها از آنها استفاده شود
تعیین گردند که این شوکها نیز باید بهگونهای باشند که احتمال وقوع آنها در آینده
وجود داشته باشد .به عبارتي دیگر ،هر میزان تغییرات در متغیرها را نميتوان به عنوان
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شوک در نظر گرفت و این شوکها ميبایست به لحاظ تاریخي و اصول اقتصادسنجي،
واقعي و محتملالوقوع باشند.
برای این کار از دو روش استفاده شده است .در روش اول ،با بررسي روند تاریخي
متغیرها اعم از توضیحي و وابسته ،نقاط بحراني هر متغیر در مقاطعي که در مقایسه با سایر
مقاطع آن متغیر ،مقادیر متفاوتي نسبت به روند عادی به خود گرفته است ،به عنوان
شوک های احتمالي که ممکن است در آینده نیز به همین متغیر وارد شوند در نظر گرفته
شده و در روش تکمیلي دیگر ،شوکها بر اساس انحراف معیار هر متغیر به دست ميآیند.
از همین روی ،انحراف معیار هر یک از متغیرها از مقادیر میانگین خود در دوره  86ساله،
یعني از سال  1398تا  1336مورد بررسي قرار گرفته و حداکثر تغییرات هر متغیر نسبت به
میانگین ،به عنوان حداکثر میزان شوکي که ميتوان به آن متغیر وارد نمود در نظر گرفته
است.
بر این اساس ،با بررسي تغییرات گذشته و انحراف معیار متغیرهایي که قرار است در
سناریوها به عنوان متغیرهای تاثیرگذار به آنها شوک وارد شود ،حداکثر میزان شوک
معقول و علمي که ميتوان به هر یک وارد نمود به دست آمده است .به این صورت که
حداکثر درصد شوکي که مي توان بر مقادیر گذشته متغیر وابسته (ریسک اعتباری) در
سناریوها اعمال نمود 19 ،درصد و برای متغیرهای رشد ناخالص داخلي ،نرخ سود
تسهیالت بانکي ،نرخ ارز و نرخ تورم این مقدار به ترتیب  69 ،81 ،133و  31درصد
ميباشد .منظور از افزایش (کاهش)  xدرصدی در هر متغیر این است که به میزان  xدرصد
از مقادیر گذشته متغیر ،به مقدار آن اضافه شود .به عنوان مثال ،منظور از افزایش 31
درصدی نرخ تورم این است که اگر در این دوره تورم  18درصد باشد ،با افزایش 31
درصدی ،این میزان به  13/1درصد خواهد رسید.
در این مرحله پس از شناسایي متغیرهایي که بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر متغیر
وابسته دارند و همچنین مشخص نمودن حداکثر میزان شوک مجازی که ميتوان بر هریک
از متغیرها وارد نمود ،سناریوهای استرس مختلفي که در آنها رفتار متغیر ریسک اعتباری

  998فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 32تابستان 17

شبیهسازی ميشود تعریف ميگردند .مرحله سناریوسازی و شبیهسازی شرایط استرس در
این پژوهش به این صورت است که رفتار متغیر ریسک اعتباری تحت سه سناریو بررسي
ميشود.
در سناریو اول که سناریو استرس خفیف 1نامیده ميشود ،به متغیرهای تاثیرگذار به
اندازه  38درصد حداکثر میزان شوکي که در قسمت قبل به دست آمد شوک وارد
ميشود و رفتار ریسک اعتباری تحت این شرایط با استفاده از مدل  ARDLبرای چهار دوره
سال  1333پیشبیني ميگردد و دالیل تغییرات متغیر وابسته در اثر شوکهای اعمال شده
بر هر متغیر بررسي ميشود (یعني با فرض ثابت ماندن متغیرهای نرخ بیکاری ،شاخص
مسکن و همچنین نرخ تسهیالت اعطایي به بخشهای دولتي و غیر دولتي ،با  6درصد
افزایش در مقادیر گذشته ریسک اعتباری 18 ،درصد افزایش در نرخ تورم 19 ،درصد
افزایش نرخ ارز 39 ،درصد کاهش در نرخ تولید ناخالص داخلي و  3درصد کاهش در
نرخ سود تسهیالت بانکي ،چه تغییراتي در میزان ریسک اعتباری  3دوره بعد ایجاد خواهد
شد).
در سناریو دوم یا همان سناریو استرس شدید ،8به میزان  38درصد حداکثر شوک
مجاز ،به متغیرهای تاثیرگذار ،شوک وارد ميشود تا مشخص گردد که با افزایش 38
درصدی حجم شوکها در این سناریو نسبت به حالت قبل ،چه تغییراتي در رفتار متغیر
ریسک اعتباری در سال  ،1333در مقایسه با شرایط عادی و حالت استرس خفیف ،به
وجود مي آید و مانند سناریو گذشته ،دالیل تغییرات متغیر وابسته در اثر شوکهای اعمال
شده بر هر متغیر ،بررسي خواهد شد (افزایش  18درصدی در مقادیر گذشته ریسک
اعتباری ،افزایش  86درصدی نرخ تورم ،افزایش  33افزایش نرخ ارز ،کاهش  39درصدی
در نرخ تولید ناخالص داخلي و کاهش  13درصدی نرخ سود تسهیالت بانکي).

1. Mild Stress
2. Extreme Stress
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در سناریو سوم که سناریو ابر استرس 1تعریف ميشود ،حداکثر شوک محتملالوقوعي
که ممکن است در آینده بر متغیرها وارد شود ،اعمال ميگردد.
 .3-9-0شبيه سازی رفتار متغير مورد نظر در شرایط عادی و شرایط بحران
در این مرحله ابتدا رفتار و تغییرات متغیر ریسک اعتباری در شرایط بدون استرس
(شوک) یا به عبارتي شرایط عادی برای چهار فصل (دوره) سال  1333به وسیله همان
الگوی پایه به دست از روش  ARDLکه در قسمت ( )1-1-3به دست آمد شبیهسازی
ميگردد که در این حالت هی نوع شوکي به سیستم وارد نميشود و روند طبیعي ادامه پیدا
ميکند .در جدول ( ،)9مقادیر ریسک اعتباری در سال  1333در شرایط عادی ارائه شده
است.
جدول .8نتایج پيشبينی مدل تخمين زده شده برای فصول اول تا چهارم سال  ،9319در شرایط
عادی (اعداد مندرج در جدول ،به صورت لگاریتمی میباشند
مقدار پيشبينی شده

فصل

سال

1/19

اول

9319

8/93

دوم

9319

8/99

سوم

9319

8/81

چهارم

9319
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همچنین در ادامه جدول ( )3ارائه شده است که نشان دهنده مقادیر شبیهسازی شده متغیر
ریسک اعتباری تحت سناریوهای استرس خفیف ،استرس شدید و ابر استرس در سال
 1333و مقایسه این مقادیر با شرایط عادی ميباشد.

1. Hyperstress
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جدول .1مقادیر مقایسهای شبيهسازی شده ریسک اعتباری به وسيله روش  ARDLتحت
سناریوهای استرس خفيف ،استرس شدید و ابر استرس طی چهار فصل (دوره) سال  9319و مقایسه
آنها با شرایط عادی (اعداد مندرج در جدول ،به صورت لگاریتمی است)
مقدار پيشبينی

مقدار پيشبينی

مقدار پيشبينی

مقدار پيشبينی

شده (شرایط

شده (سناریو ابر

شده (سناریو

شده (سناریو

عادی)

استرس)

استرس شدید)

استرس خفيف)

فصل

سال

1/19

1/38

1/39

1/68

اول

9319

8/93

6/33

3/93

3/93

دوم

9319

8/99

1/91

1/33

1/13

سوم

9319

8/81

3/83

3/88

8/38

چهارم

9319
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 .0-9-0مقایسه رفتار متغير وابسته (ریسک اعتباری) در شرایط عادی با رفتار آن در
شرایط بحران

با مقایسه مقادیری که از فرایند پیشبیني در سناریوها و شرایط عادی به دست آمده به
وضوح مشخص است که در هر سه سناریو ،مقدار پیشبیني شده متغیر ریسک اعتباری
برای دوره اول سال  ،1333با توجه به میزان شوکهای وارد شده نسبت به شرایط عادی
کمتر است و هرچه شدت شوکها نیز افزایش یافته ،این مقدار کمتر شده است .دلیل این
امر در اولین دوره پیشبیني ،کاهش دستوری نرخ سود تسهیالت از طرف بانک مرکزی
ميباشد که در سالهای اخیر نیز این اقدام در راستای سیاستهای ضد رکودی دولت ،در
نظام بانکداری کشور اجرا شده است .این امر منجر به سه واکنش از سوی مشتریان خواهد
شد.
اولین واکنش نسبت به این تغییر ،افزایش تقاضا از سوی کساني است که با نرخ
سودهای قبلي در گذشته قادر به اخذ تسهیالت از نظام بانکي نبودهاند .همین امر منجر به
افزایش تسهیالت پرداختي در برابر مطالبات غیرجاری در دورهای بسیار کوتاهمدت خواهد
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شد و در نتیجه ریسک اعتباری نیز در این دوره در هر سه سناریو نسبت به شرایط عادی،
کاهش خواهد یافت.
دومین واکنش نسبت به کاهش نرخ سود تسهیالت از طرف کساني خواهد بود که به
نظام بانکي بدهکارند .به عبارت دیگر ،این افراد که در گذشته از تسهیالت بانکي استفاده
نمودهاند و بنا به هر دلیلي اقساط تسهیالت دریافتي خود را به بانک پرداخت نکردهاند،
اکنون با کاهش نرخ سود تسهیالت ،متقاضي اخذ تسهیالت از نظام بانکي ميشوند .بر
اساس قانون بانکداری کشور ،جهت اخذ تسهیالت جدید ميبایست افراد متقاضي اقساط
معوق نداشته باشند .به همین دلیل ،این افراد نسبت به پرداخت اقساط معوق خود به نظام
بانکي اقدام ميکنند و بنابراین در کوتاهمدت ،از حجم مطالبات غیرجاری کاسته ميشود و
در نتیجه ریسک اعتباری کاهش ميیابد.
سومین واکنش به این تغییر متقابل خواهد بود ،به این صورت که نظام بانکي در جهت
کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود ،به مشتریاني که در
گذشته اقدام به اخذ تسهیالت از نظام بانکي نمودهاند و اکنون بنا به دالیل اقتصادی ناتوان
از بازپرداخت آن هستند اعالم ميکند که با امهال تسهیالت معوق خود با نرخ سودهای
جدید و در سررسیدهای به روز شده ،ميتوانند اقساط معوق خود را پرداخت و از عواقب
حقوقي و قضایي پیش رو اجتناب نمایند .بنابراین ،حجم مطالبات غیرجاری کاهش ميیابد
و متعاقب آن از مقدار ریسک اعتباری حداقل در کوتاهمدت کاسته خواهد شد.
البته این کاهش ریسک اعتباری بلندمدت نخواهد بود و با وخیم شدن شرایط اقتصادی
کشور ،این روند کاهشي با سرعتي بسیار بیشتر ،روندی معکوس به خود ميگیرد .با بررسي
جداول ارائه شده در قسمت قبل ،مشاهده ميشود که از دوره دوم سال  ،1333به یکباره و
به صورت جهشي ،به حجم ریسک اعتباری نظام بانکي افزوده ميشود .علت این افزایش
سریع ،به بدتر شدن شرایط اقتصادی جامعه و ناتواني وام گیرندگان در پرداخت اقساط
تسهیالت بازميگردد.
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یکي از دالیل این افزایش ،افزایش نرخ تورم ميباشد .با افزایش هرچه بیشتر نرخ تورم،
درآمد واقعي افراد روز به روز کاهش ميیابد و بیشتر درآمد افراد صرف پرداختهای
مربوط به امور روزمره ميشود و در این صورت ،درآمد کافي باقي نخواهد ماند که آن را
صرف پ رداخت اقساط تسهیالت خود نمایند که این وضعیت ،با توجه به بحرانيتر بودن
شرایط در سناریوهای استرس شدید و ابر استرس ،وخیمتر شده و تعداد افرادی که
ميتوانند اقساط خود را پرداخت نمایند در این سناریوها به شدت کاهش ميیابد و در
نتیجه متناظر با آن ،ریسک اعتباری به صورت جهشي افزایش خواهد یافت.
از دالیل دیگر افزایش جهشي ریسک اعتباری ،کاهش رشد اقتصادی است که به
ترتیب این افزایش با شدیدتر شدن میزان شوک وارده بر این متغیر در سناریوها شدت
ميگیرد .هنگامي که رکود در فضای اقتصادی کشور حاکم ميشود ،هر چند که شاید
بخشي از این رکود ناشي از کاهش فروش و کاهش قیمت نفت باشد ،اما طبق آمارهای
بانک مرکزی و بانک جهاني ،بخشهای دیگر از قبیل کشاورزی ،خدمات و به خصوص
بخش صنعت به طور معمول در این رکود سهیم هستند.
هنگامي که رکودی مستمر در اقتصاد به وجود ميآید ،نه تنها رکود بر شرایط خرد و
کالن اقتصادی جامعه حاکم ميشود بلکه از آن مهمتر استمراری است که نا اطمیناني را در
فضای اقتصادی جامعه به وجود ميآورد و این دو عامل یعني رکود و استمرار رکود دست
به دست هم مي دهند تا فعاالن اقتصادی ،چه در سطی خرد و چه در سطی کالن که از
تسهیالت بانکي بهره برده اند ،نتوانند نسبت به پرداخت دیون خود به بانک اقدام نمایند و
همین منجر به افزایش سریع ریسک اعتباری نظام بانکي خواهد شد.
افزایش نرخ ارز در دو سناریو با شوکهای قویتر یعني سناریو استرس شدید و سناریو
ابر استرس ،نیز دلیل دیگری بر افزایش سریع ریسک اعتباری از دوره دوم به بعد ميباشد.
افزایش نرخ ارز بسیاری از مشتریان را با مشکالت عدیدهای مواجه ميکند .به این صورت
که تعهدات گذشته ارزی سیستم بانکي با نرخ قبل ایجاد شده است اما در شرایط کنوني
تسویه تعهدات مذکور باید با نرخ جدید انجام گیرد .نوسانات نرخ ارز ریسک
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سرمایهگذاری را نیز افزایش مي دهد و ممکن است آنها را با ضرر و زیان مالي در جهت
بازپرداخت این تسهیالت مواجه سازد.
دریافت کننده تسهیالت به جز نرخ سود تسهیالت ،ملزم است هزینهای را نیز بسته به
میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد .در این شرایط بسیاری از دریافت کنندگان تسهیالت به
جهت بار مالي ،با امید به کاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلي از پرداخت آن
خودداری ميکنند.
از سوی دیگر مشتریاني که بر اساس نرخ گذشته ارز اقدام به گشایش اعتبار اسنادی
نمودهاند و مبالغ پیش پرداخت خود را بر اساس نرخ ارز زمان گشایش پرداخت نمودهاند و
به استناد موارد موصوف و بر اساس نرخ قبل اقدام به فعالیتهای بازرگاني کردهاند ،حال
افزایش ناگهاني نرخ ارز منجر به ناتواني در انجام به موقع تعهدات مشتری ميشود و در
نتیجه ریسک اعتباری بانک افزایش ميیابد که هرچه رشد این افزایش شدیدتر باشد،
میزان افزایش ریسک اعتباری نیز بیشتر خواهد بود.
 .1نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها

هدف این پژوهش شناسایي متغیرها و میزان تاثیرگذاری هر متغیر بر رفتار ریسک
اعتباری در صنعت بانکداری ایران به کمک آزمون استرس بوده است .به همین منظور ،از
دادههای نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط سالهای  1396-36استفاده شده که این
دادهها به صورت فصلي و سری زماني ميباشد .متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به
ترتیب متغیر نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلي ،نرخ سود تسهیالت
بانکي ،شاخص مسکن و حجم تسهیالت بانکي پرداختي نظام بانکي به بخشهای دولتي و
غیر دولتي بوده است.
نتایص به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازیها نشان ميدهند که کاهش
دستوری سود تسیالت بانکي در هر سه سناریو ،ابتدا در فصل اول سال  1333منجر به
کاهش ریسک اعتباری ميشود اما افزایش نرخ ارز ،افزایش نرخ تورم ،کاهش رشد
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اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری ،باعث افزایش سریع و در
سناریوهایي با شوکهای شدیدتر ،منجر به افزایش افسارگسیخته ریسک اعتباری در
دورههای بعد ميشود که برای جلوگیری از بروز این اتفاق ميبایست برنامهریزیهای
دقیقي پیرامون منابع بروز بحران که اشاره گردید انجام گیرد.
با توجه به نتایص به دست آمده از پژوهش ،برخي از توصیههای سیاستي به منظور بهبود
وضعیت ریسک کشور در ادامه ارائه ميگردد:
 .1پرهیز از اعمال کاهش دستوری نرخهای سود تسهیالت و سپرده ،زیرا همانطور که در
پژوهش نیز مشاهده گردید ،کاهش دستوری نرخ سود تسهیالت ،منجر به ایجاد عوامل
سوء در اقتصاد مي شود که در بلندمدت ،اثرات منفي بر ریسک اعتباری بانکها خواهد
گذاشت.
 . 8افزایش رشد اقتصادی از طریق توجه بیشتر به بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشران
در اقتصاد باعث ميشود تا دیگر بخشهای مرتبط با بخش مسکن نیز فعال شده (در بخش
صنعت باعث رونق صنایعي مثل صنایع فوالد ،سیمان ،چوب و  ...و در بخش خدمات نیز
منجر به رونق بخشیدن به خدماتي همچون خدمات کارگری در ساخت و ساز ساختمان،
حمل و نقل و  ...خواهد شد) و رونق و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت که این
خود با توجه به نتایص به دست آمده از پژوهش ميتواند منجر به کاهش میزان مطالبات
غیرجاری نظام بانکي شود.
 .3بخشودگي جرائم مرتبط با دیرکرد بازپرداخت تسهیالت از دو طریق باعث کاهش
ریسک اعتباری خواهد شد .همانطور که در قسمت آزمون استرس نیز اشاره گردید،
مطالبات غیرجاری دورههای گذشته باعث افزایش حجم ریسک اعتباری در دورههای بعد
خواهد شد .بنابراین ميتوان با بخشودگي جرائم که خود بخشي از مطالبات غیرجاری
بانکها را شامل ميشوند ،مطالبات غیرجاری را کاهش داد و از این مهمتر ،باعث تشویق
بخشي از بدهکاران بانکي جهت پرداخت دیون خود به بانک خواهد شد.
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 .3ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسي کشور ،به ویژه در رابطه با نرخ ارز و
نرخ تورم ،باعث ميشود تا فعاالن اقتصادی با اطمینان بیشتری اقدام به برنامهریزیهای
بلندمدت نمایند و در نتیجه هنگامي که تصمیم به اخذ تسهیالت از نظام بانکي مينمایند ،بر
مبنای برنامهریزیهایي که به دقت انجام دادهاند به اخذ تسهیالت اقدام ميکنند.
به منظور پیشبرد اهداف این پژوهش و گسترش نتایص به دست آمده ،پیشنهاد ميگردد
تا سایر پژوهشگران ،در تحقیقات خود ،موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
 .1با توجه به اینکه در این پژوهش تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر وضعیت ریسک
اعتباری کل نظام بانکداری کشور به کمک آزمون استرس مورد بررسي قرار گرفته است،
پیشنهاد ميگردد که این امر به تفکیک بانکهای خصوصي و دولتي بررسي شود تا تفاوت
آنها در این بخش مشخص شود.
 .8پیشنهاد ميگردد که در هر بانک ،وضعیت ریسک اعتباری به کمک آزمون استرس
بررسي شود که در این صورت متغیرهای مورد بررسي تاثیرگذار بر ریسک اعتباری
ميتوانند کالن نباشند و مثال اقالم ترازنامهای را ميتوان به عنوان متغیر درنظر گرفت .در
واقع ميتوان آزمون استرس خرد را در این زمینه اجرا نمود.
 .3پیشنهاد مي شود که وضعیت ریسک اعتباری نظام بانکداری کشور به تفکیک
شوکهای وارده بر هر بخش (صنعت ،خدمات و کشاورزی) مشخص شود که در این
مورد هم ميتوان مانند پیشنهاد اول ،بانکها نیز با تفکیک بانکهای دولتي و خصوصي
بررسي شوند.
 .3ميتوان تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی به تفکیک متغیرهای پولي ،مالي و ساختاری بر
وضعیت ریسک اعتباری را با پیاده سازی آزمون استرس بررسي نمود که این پیشنهاد را نیز
ميتوان در رابطه با هر سه پیشنهاد گذشته نیز انجام داد.
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Abstract
Credit risk is due to that recipients of the facility, deliberately or involuntarily,
don’t have ability to repay their debts to the banking system that this risk is
critical in Iran compared to the global. Therefore, the purpose of this study was
to investigate the effect of macroeconomic variables on credit risk of Iranian
banking industry during the 2006-2016 years and also simulation and prediction
of credit risk situation in 2017 under different stress scenarios, bu using stress
test. Data used in this research is time series and seasonal. In order to implement
a stress test and achieve the purpose of the research, first, the effective
macroeconomic variables and the rate of each one's influence on the credit risk
are determined using Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL). Accordingly,
the inflation rate, exchange rate, unemployment rate and housing index in total
have a positive effect and variables GDP, the interest rate of bank facilities and
the volume of concessional facilities to both government and non-governmental
sectors, have a negative impact on credit risk. In the following, using the stress
test, simulation of critical situations and prediction of credit risk values in 2017.
This was done in three scenarios with titles of mild stress, extreme stress, and
hyperstress that in each scenario, different shocks are applied to the variables
affecting credit risk. The results of the stress test and scenarios show that the
compulsory reduction of interest rates on bank facilities in all three scenarios,
initially in the second quarter of 2017, leads to a reduction in credit risk, but
rising exchange rates, rising inflation, falling economic growth, as well as
accumulation of past values of credit risk, has led to a rapid increase in credit
risk and also in scenarios with more severs shocks, has led to catastrophic
increase of credit risk in later periods in all scenarios.
Keywords: Stress Test, Credit Risk, ARDL, the Banking Facilities,
Macroeconomic Variables.
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