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Abstract 
In this paper we present the model macro-stress test Risk Credit for the banking 
system of Iran during the period 2004-2019. The goal is to evaluate the 
vulnerability of the banking system through the credit risk to the country's 
economic shocks. In this regard, an extended model of credit risk used by Thomas 
Wilson has been used for credit facilities in Iran, including credit banking 
facilities. The results of applied analysis show that the exchange rate has a strong 
effect on credit risk. In addition, the variables of inflation rate, economic growth, 
loan growth and liquidity rate have a less negative effect and unemployment rate 
has a positive effect on credit quality. Using Monte Carlo simulation and 
calculating the risk value and expected losses for each of the economic variables, 
the capital required by banks to cover losses is obtained. The results of credit risk 
stress test show that an adverse scenario due to currency shock with a standard 
deviation has the greatest impact on the amount of capital required to cover 
unexpected losses compared to the baseline scenario and banks need less capital 
to cover their losses. But to cover the losses caused by the shocks of other 
variables, it is necessary to increase their capital. In general, according to the 
obtained results, it is necessary for Iranian banks to increase their capital in order 
to cover their unexpected losses according to the instructions of the Ball 
Committee and to use the stress test as a risk management tool. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Recently, the macro-stress test has been 
used to assess the vulnerability of the 
financial system assets portfolio to shocks 
caused by fluctuations in macroeconomic 
variables. The test was an important part 
of the Financial Sector Assessment 
Program (FSAP) established by the 
International Monetary Fund (IMF) and the 
World Bank (WB) in the 1990s and is an 
integral part of policymakers' tools in the 
area of financial stability. 

One of the most important items in the 
banking portfolio of assets in countries is 
loans, and since the loans repaid expose 
banks to the default of borrowers, it is 
important to identify the probability of 
default as part of credit risk management. 

In Iran, given that banks, as the largest 
financial and credit institution and 
financier of various economic sectors, are 
affected by economic policies, any shock 
in macroeconomic variables can affect the 
real sector of the economy and increase 
financial risks, including credit risk and 
lack of timely commitment to the bank's 
credit customers. Therefore, assessing the 
vulnerability of banks to changes in the 
country's economic conditions to 
determine the amount of capital needed to 
cover expected and unexpected losses is 
of particular importance. 

2. Objective 
In this study, the main purpose is 

resilience of the Iranian banking system 
against macroeconomic shocks is to use 
macroeconomic stress test and evaluate 

the effects of macroeconomic shocks on 
the default rate of the country's banking 
system. In fact, with this method, the 
amount of expected and unexpected 
losses of banks is calculated and the 
amount of capital required to cover those 
losses is obtained. 

3. Data/Methodology 
In this study, we try to evaluate the effects 
of macroeconomic shocks on the default 
rate of the country's banking system 
during the period 1397:1 to 1383:3 and 
quarterly, based on Wilson (1997 and 1998) 
approach and based on Boss (2002) and 
Virolainen (2004)  studies, to test the 
macro stress using the Auto-regression 
(VAR) technique and the Monte Carlo 
simulation and calculate the expected and 
unexpected losses, the macro stress test is 
examined based on different scenarios for 
the banks' resilience to those shocks. 

The variables used in this study 
including nominal exchange rate, inflation 
rate, unemployment rate, liquidity growth, 
economic growth, facilities growth is 
defined as explanatory variables and 
default rate as dependent variables. 

4. Results/Findings 
The results of Wilson model indicate that 
the nominal exchange rate and 
unemployment have a positive effect and 
statistically significant on the default rate 
and with increasing the rate of these 
variables, the amount of banks default will 
increase and the variables of economic 
growth, facilities growth and liquidity 
growth are all significant. They will have a 
negative effect on the default rate, in 
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which the effect of liquidity growth is 
more effective. Inflation rate as expected 
has a negative effect on the default rate, 
but its effect is not statistically significant. 

The results of the model show that in 
Wilson model, the nominal exchange rate 
scenario has the most impact on the 
amount of capital required by banks and 
the facilities growth scenario has the least 
impact on the baseline scenario. 
According to the statistical data, the 
required capital in stress scenarios is 
significantly different from the amount of 
capital calculated in the baseline scenario 
and it is concluded that the Iranian 
banking industry, except for the nominal 
exchange rate scenario, is unprofitable 
compared to other scenarios and is not 
resilient. 

5. Implications 
The findings of this study showed that 
economic indicators play a key role in 
banks' credit risk; therefore, the policy of 
banks in providing facilities should be 
taking into account economic conditions. 
Banks can change in granting loan 
conditions and information of 
macroeconomic variables and forecast 
these variables to reduce default and 
credit risks. Using macro-stress test as an 
important tool of risk management by 
monetary authorities and banks 
individually, as well as developing a 
precautionary and preventive program on 
an annual basis can assess the vulnerability 
of the banking system to macroeconomic 
shocks and with optimal policy the losses 
can be minimized 
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 چکیده
  دوره  طی ایران  بانکی سیستم برای اعتباری ریسک کالن  تنش آزمون مدل شده تالش  مقاله این  در

  ریسک   طریق  از   بانکی  سیستم  پذیریآسیب  میزان   ارزیابی  هدف،.  گردد  ارائه  ١٣٨٣-٩٧  فصلی
  یافتهتوسعه   روش  از  رابطه،  این  در.  باشدمی  اقتصادی  کالن  هایشوک  به  نسبت  کشور  اعتباری

  اعتباری  هایداده   برای  گردیده  استفاده  ویلسون  توماس  توسط  که  اعتباری  ریسک  پرتفوی  مدل  یک
  نشان   کاربردی  تحلیل   نتایج.است  شدهاستفاده  هابانک   اعتباری  تسهیالت  پرتفوی  شامل  ایران

  تورم،  نرخ   متغیرهای  اینکه  بعالوه  دارد   اعتباری  ریسک   روی  بر   قدرتمندی  اثر  اسمی  ارز  نرخ  دهدمی
  بر   مثبت  اثر  بیکاری  نرخ  و  منفی  و  کمتر  معنادار  اثر   نقدینگی  نرخ  و  تسهیالت  رشد  اقتصادی،  رشد

  نشان   اعتباری  ریسک  استرس  آزمون  نتایج  کارلومونت  سازیشبیه  از  استفاده  با.دارد  اعتباری  کیفیت
 میزان  بر  را   تأثیر  بیشترین  معیار   انحراف  یک  با  ارزی  شوک  اثر  در   نامطلوب  سناریو  یک  دهد،می

 برای  هابانک  و  دارد  را  پایه  سناریو  به  نسبت  انتظاری  غیر  زیان  پوشش  جهت  موردنیاز  سرمایه
  سایر   هایشوک  از  ناشی  زیان  پوشش  برای  ولی.دارند  نیاز   کمتری  سرمایه  به  خود  زیان   پوشش
 است  الزم  آمدهدستبه   نتایج  به   توجه   با   کل   در.  دهند  افزایش  را  خود  سرمایه  است  الزم  متغیرها

  نسبت   بال  کمیته   دستورالعمل  اساس   بر   خود   انتظاری   غیر  هایزیان   پوشش  جهت  ایران   هایبانک
 .نمایند استفاده  ریسک مدیریت ابزار یک عنوانبه  تنش آزمون از  و اقدام   خود سرمایه افزایش به

 کلیدواژه ها: 
  ریسک  ، کالن  تنش آزمون 

  مدل  ، زیان  توزیع   ، اعتباری
 برداری خودرگرسون
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و  تجاری  سیکل  در  مهمی  و  اساسی  نقش  مالی 
ازاین دارند.  جامعه  اقتصادی  آن  وضعیت  ثبات  رو 

ز می مالی  نظام  ثبات  و  گردد  تضمین  مانی  بایست 
آن    گردد که مدیریت ریسک استاندارد برمحقق می
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 آزمون تنش کالن در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری . تاالنه   عبدالرضاو   زاده محمود  محمود،  کیا صالحی حسن

حاکم باشد.یکی از ابزارهای مهم ریسک چه در سطح  
و مالی)  در  خرد(برای یک موسسه  سطح کالن    چه 

بر ناظر  نهادهای  مالی)    (برای  مؤسسات  مجموع 
تنش آزمون  ریسک،  اخیراً    ١جهت سنجش  هست. 

آسیب ارزیابی  داراییبرای  پرتفوی  نظام    هایپذیری 
شوک مقابل  در  نوسانات مالی  از  ناشی  های 

کالن   تنش  آزمون  از  اقتصادی  کالن  متغیرهای 
گردد. این آزمون بخش مهمی از برنامه  استفاده می

مالی(  بخش  صندوق    ٢)  FSAPارزیابی  توسط 
دهه  بین در  جهانی  بانک  و  پول    ۱۹۹۰المللی 
ابزارهای  پایه الینفک  جزو  و  شد  گذاری 

 رود. در عرصه ثبات مالی به شمار میگذاران  سیاست

به   کالن  تنش  آزمون   ، جامع  تعریف  یک  در 
اطالق میمجموعه فن ارزیابی  هایی  گردد که جهت 
آوری سیستم مالی نسبت پذیری  و تابمیزان آسیب

های شدید اقتصادی ولی محتمل استفاده به شوک
 گردد.  می

یکی از اقالم مهم پرتفوی دارایی صنعت بانکداری  
می وام  کشورها،  ازآنجاییدر  و  وامباشد  های  که 

،بانکپرداخت نکول  شده  معرض  در  را  ها 
میوام قرار  نکول  گیرندگان  احتمال  شناسایی  دهد، 
از  به اعتباری  ریسک  مدیریت  از  بخشی  عنوان 

بر  است.  برخوردار  زیادی  اساس    اهمیت 
سال   از  یک  بازل  بانک  ۱۹۹۶دستورالعمل  و  ،  ها 

به تنش  آزمون  از  مالی  از  مؤسسات  بخشی  عنوان 
های داخلی خود برای محاسبه سرمایه موردنیاز  مدل

زیان پوشش  اعتباری  جهت  ریسک  از  ناشی  های 
آوری سیستم مالی را  نمایند و میزان تاباستفاده می

در مقابل اختالالت نامطلوب در شرایط اقتصادی را  
می عدم  حساب  از  ناشی  ریسک  نوع  این  کنند. 

است باشد و ناشی از این واقعیت  تعهدات طرف می
که طرف مقابل قرارداد نخواهد یا نتواند به تعهدات  

هایی است که ترین ریسکخود عمل نماید و از مهم
 باشند.   مؤسسات مالی با آن مواجه می

 
1 Stress Test 

بانک اینکه  به  توجه  با  نیز  ایران  بهدر  عنوان  ها 
تأمینبزرگ و  اعتباری  و  مالی  نهاد  مالی  ترین  کننده 
های  ثر از سیاستهای مختلف اقتصادی ، متأبخش

می متغیرهای  اقتصادی  در  شوک  هرگونه   ، باشند 
می اقتصادی  را کالن  اقتصاد  حقیقی  بخش  تواند 

قرار تأثیر  ریسک  تحت  افزایش  و  مالی  داده  های 
به تعهد  عدم  و  اعتباری  ریسک  موقع  ازجمله 

ازاین گردد.  موجب  را  بانک  اعتباری  رو مشتریان 
آسیب میزان  بانکارزیابی  مقابل  پذیری  در  ها 

تغییرات شرایط اقتصادی کشور جهت تعیین میزان  
  های انتظاری و غیر سرمایه الزم جهت پوشش زیان

 باشد. ای برخوردار میانتظاری  حاصل از اهمیت ویژه

می سعی  مطالعه  این  اثرات  در  ارزیابی  با  گردد 
های کالن اقتصاد بر نرخ نکول سیستم بانکی  شوک

دوره   طی  به  ۱۳۸۳-۹۷کشور  بر  و  فصلی،  صورت 
خود  تکنیک  از  استفاده  با  و  ویلسون  مدل   اساس 

برداری( شبیهVARرگرسیون  و  مونت)  کارلو،  سازی 
مختلف   سناریوهای  اساس  بر  را  کالن  تنش  آزمون 

ها ها در مقابل آن شوکآوری بانکجهت میزان تاب
میزان   روش  این  با  درواقع  قرارداد.  بررسی  مورد 

ها محاسبه و  غیر انتظاری بانکهای انتظاری و  زیان
زیان آن  پوشش  جهت  الزم  سرمایه  به میزان    ها 

 آید. دست می

انجام کارهای  به  نسبت  مقاله  قبلی  این  شده 
می نوآوری  دو  متغیرهای  دارای  بر  عالوه  اوالً  باشد: 

شده و  کالن اقتصادی از متغیرهای مالی نیز استفاده
آسیب میزان  درثانیاً  مالی  سیستم  مقابل    پذیری 

بهشوک اقتصاد  کالن  بخش  فصلی  های  صورت 
 وتحلیل قرارگرفته است.بررسی و مورد تجزیه

از   پس  است:  شرح  این  به  مقاله  این  ساختار 
گردد ، ،بخش سوم  مقدمه، ادبیات تحقیق بررسی می

روش برآورد به  به  چهارم  بخش   ، تحقیق  شناسی 
به    پنجم  بخش  و  کالن  تنش  آزمون  نتایج  و  مدل 

 گیری و پیشنهادها اختصاص دارد.هنتیج 

 

2 Financial Sector Assessment Programs 
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 پژوهش نظری  ادبیات ٢
 ) مرتون  مدل  رویکرد  دو  نظری  ادبیات  و ۱۹۷۴در   (

ویلسون( مدل۱۹۹۸;۱۹۹۷مدل  در  آزمون  )  سازی 
شود و تنش کالن ریسک اعتباری در نظر گرفته می

بررسی   به  رویکرد  دو  این  مبنای  بر  زیادی  محققان 
شرایط   تحت  نکول  نرخ  تنش  برآورد  و  استرس 
 متغیرهای کالن اقتصادی پرداختند. 

 ١رویکرد مرتون ٢٫١
گذاری شده و به الگوی  این رویکرد بر مبنای بازار پایه

KMV  پایه نظریه قیمت٢ بر  و  گذاری  معروف بوده 
بلک   معامله  ابتدا    –اختیار  گردید.در  شولز  مطرح 

شرکت سطح  برای  مدل  طراحی،این  و ها  بود  شده 
برای  پس گسترش  ازآن  کالن  تنش  آزمون  اهداف 

به شرکت  نکول  فرایند  مدل  این  وسیله  یافت.در 
رو ریسک  گردد و ازاینهای آن تعیین میارزش دارایی

های شرکت و تفاوت  نکول با تغییر در ارزش دارایی
باشد. بر  ها  مرتبط میها و ارزش بدهیارزش دارایی

می رخ  نکول  زمانی  اساس  بازار این  ارزش  که    دهد 
بدهیدارایی ارزش  از  کمتر  شرکت  آن  های  های 

اولین   ٤و کی ام وی ٣باشد.کارشناسان شرکت مودیز
  گروه بودند که به بررسی این مدل پرداختند.

مدل مرتون ، اولین مدل نوین ریسک نکول بوده 
و اولین مدل ساختاری را ایجاد نمود که دارای فروض 

و   بوده  متعددی  ساز  ی  ها مدل،    مرورزمانبهساده 
نظر    افتهیتوسعهساختاری   در  قیود  نمودن  آزاد  با 

 نمودند.   تریواقع ، این مدل را  شدهگرفته

به شرکت  یک  کل  ارزش   ، مدل  این  وسیله  در 
هندسی براونی  حرکت  توصیف  GBM(٥فرایند   (

خطای می کاهش  جهت  اینکه  گردد.یعنی 
داراییقیمت در  گذاری  آربیتراژ  کاهش  و  مالی  های 

های مالی  مالی از الگوسازی رفتار قیمت دارایی  بازار

 
1  Merton Aproach 
2 Kealhofer, McQuown and Vsicek  
3 Moody,s 
4 KMV 
5 Geometric Brownian Motion 

ترین الگوها حرکت  گردد که یکی از مهماستفاده می
 باشد.  براونی هندسی می

 ٦رویکرد ویلسون ٢٫٢
توسط   پیشنهادشده  چارچوب  اساس  بر  مدل  این 

عنوان بخشی از  به  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۷هایویلسون در سال
اعتباری پرتفوی  نظریه  تو  ٧مدل  ابتدا  در  سط  که 

مکینزی این    ٨شرکت  یافت.در  توسعه   ، شد  ارائه 
چارچوب ریسک اعتباری در رابطه با متغیرهای کالن  

مدل تجربی،  نتایج  به  توجه  با   ، سازی  اقتصادی 
 ٩)PDگردد که به دنبال این نتایج، احتمال نکول(می

وکار داشته  تمایل به ارتباط با نوسانات چرخه کسب
 است. 

اساس مطالعات خود، الگوی خود را    ویلسون بر
  گیری ریسک سیستماتیک معرفی نمود جهت اندازه

های مختلف اقتصاد را های نکول بخشکه در آن نرخ
می مرتبط  اقتصادی  کالن  متغیرهای  وی به  سازد. 

از   نمود که  تبیین  را  آن میروشی  تأثیر  طریق  توان 
را  دارایی  پرتفوی  نکول  نرخ  بر  عوامل سیستماتیک 

گیری مناسب، ترکیب پرتفوی  شناسایی و با تصمیم
به را  ریسک  گونهدارایی  که  کرد  انتخاب  ای 

خود  حداقل  به  نکول  نرخ  و  کاهش  سیستماتیک 
   برسد

نوع  از  مرتون  رویکرد  مدل  همانند  مدل  این 
معرض   در  ارزش  میالگوهای  از  خطر  و  باشد 

های دیگر  های دیگر این مدل که از سایر مدلویژگی
مدل ویلسون یک الگوی   کند این است کهمجزا می

باشد ، یعنی نرخ نکول به بیش از یک  چندعاملی می
می پیدا  ارتباط  توضیحی  مدل  متغیر  درواقع  کند. 

ویلسون یک  مدلی است که توزیع شرطی احتماالت  
ای مختلف را در صنایع مختلف هر  هنکول برای گروه

 کند. سازی میکشور شبیه

6 Wilson Approach 
7 Credit Portfolio View 
8 Mckinsey 
9 Probability Default 
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ویلسون(  CPVالگوی   این  ۱۹۹۸و۱۹۹۷یا  به   ،  (
تابع  یک  کمک  به  نکول  احتمال  که  است  صورت 

آن متغیر مستقل یا    الجیت الگوسازی شده که در
توضیحی یک شاخص ويژه مربوط به کشور یا یک  
بخش اقتصادی در آن کشور است که خود وابسته  

اقتصادی و وقفه های آن  به جریان متغیرهای کالن 
در   الجیت  الگوی  است  ذکر  به  الزم  متغیرهاست. 

می استفاده  نوع  مواردی  از  وابسته  متغیر  که  گردد 
    کیفی باشد.

 پژوهش پیشینه ٣
 خارجی  مطالعات ٣٫١

(    بر  ١)۲۰۰۲باس( ویلسون  مدل  ، ٢)CPVپایه 
اعتباری   ریسک  تنش  آزمون  برای  را  چارچوبی 

های اتریش ارائه نمود.مدل وی ، ارتباط بین نرخ  کبان
متغیر   تعداد هشت  و  اتریش  بانکی  نکول سیستم 

قابل درآمد  شامل  اقتصادی  تصرف  کالن 
سهام،سرمایه گذاری  ،صادرات،تورم،شاخص 

را   نفت  قیمت  و  صنعتی  تولید  بهره  نرخ  ناخالص، 
را بررسی نمود و با استفاده از    ۱۹۶۵-۲۰۰۱طی دوره  

زی زیان اعتباری و آزمون تنش نشان داد که  ساشبیه
پوشش  بانک جهت  الزم  ظرفیت  اتریش  های 

 ٣)۲۰۰۴های باالی اعتباری رادارند.  ویروالینن (ریسک
وابسته    غیر  رگرسیون  از  استفاده  اثرات    SURبا 

کشور  شاخص صنعت  شش  اقتصادی  کالن  های 
را جهت محاسبه نرخ    ۱۹۸۶-۲۰۰۳فنالند را طی دوره  

 ل آن صنایع تخمین زد. وی با استفاده از مدلنکو
CPV  داری بین  به این نتیجه رسید که رابطه معنی

کلیدی  نرخ متغیرهای  و  صنعت  بخش  نکول  های 
های  کالن اقتصاد شامل تولید ناخالص داخلی ، نرخ

های شرکتی وجود دارد. همچنین در این  بهره و بدهی
تصادی روی  مدل ، اثرات رویدادهای نامطلوب کالن اق 

 
1 Boss 
2 Credit Portfolio View 
3 Virolainen 
4 Glen at el 

بانکریسک اعتباری  را  های  شرکتی  بخش  در  ها 
 بررسی نمود. 

با استفاده   ٤)۲۰۱۱گلن و همکاران(  طور مشابه به
- ۲۰۰۹کشور در دوره    ۲۶از تکنیک پنل دیتا بر روی  

های معوق را تعیین نموده و رابطه عوامل وام  ۱۹۹۸
وام این  و  کالن  اقتصاد  عوامل  تحلیل  بین  را  ها 

ب  یافتهنمودند.  اساس  آنر  شوکهای  های  ها 
نامطلوب بر متغیرهای کالن مثل رشد تولید ناخالص  
از   اعتبار بخش خصوصی همگی  و  بیکاری  و  اسمی 

این کیفیت  بدتر شدن  وامدالیل  افزایش  گونه  و  ها 
 گردد. مطالبات معوق می

 ۷۵های  با استفاده از داده  ٥)۲۰۱۳بک و همکاران(
به بررسی عوامل تجربی و     ۲۰۰۰-۲۰۱۰کشور در دوره  

های معوق به روش داده های  کننده نسبت وامتعیین
یافته پرداختند.  دیتا)  آنتابلویی(پنل  نشان  های  ها 

دهد که رشد تولید ناخالص واقعی ، عامل اصلی  می
های معوق در دهه گذشته   های وامتغییرات نسبت

، شاخص می ارز  نرخ  در  تغییرات  همچنین  باشد.و 
میقیمت   وام   بهره  نرخ  و  کیفیت  سهام  بر  تواند 
ها ازجمله بر نسبت مطالبات معوق  های بانکدارایی

 تأثیرگذار باشند.

با استفاده از   ٦)۲۰۱۷اوآن تی کی وو و همکاران(
ضمن بررسی روابط متغیرهای اقتصادی    VARتکنیک  

شامل نرخ تورم، نرخ بهره وام، نرخ واقعی ارز ، تولید  
ناخالص واقعی و نرخ نکول در کشور ویتنام در طی  

سناریوهای  ۱۹۹۴-۲۰۱۵دوره   تحت  را  تنش  آزمون   ،
پایین، متوسط و باال مورد آزمایش قراردادند و نتایج  

 و متوسط  دهد که سناریوهای باالحاصل نشان می
باالی   سرمایه  کفایت  که  باشد    ۹زمانی  درصد 

های کالن اقتصادی  های ناشی از شوکتواند زیانمی
 را پوشش دهد.

بر اساس    ٧)۲۰۱۹میورا راکوتونیراینی و همکاران(
و استفاده از متغیرهای کالن شامل  ٨  GVARتکنیک  

5 Beck at el 
6 Oanh T.K.Vu at el 
7 Miorarakotonirainy at el 
8 Global Vector Auto Regression 
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ارز،نرخ ،نرخ  داخلی  ناخالص  تولید   ، تورم  های  نرخ 
ت و بلندمدت، قیمت مواد اولیه و فلزات و  مدکوتاه

عنوان متغیر جهانی نسبت به بررسی  قیمت نفت به
دوره   طی  ماداگاسکار  کشور  در  کالن   تنش  آزمون 

نشان    ۲۰۰۵-۲۱۵فصلی   نتایج  و  نمودند  اقدام 
بیشترین  می داخلی  ناخالص  تولید  شوک  که  دهد 

جاری(معوق) داشته و نظام    های غیرتأثیر را بر وام
تواند در مقابل کفایت سرمایه  انکی ماداگاسکار نمیب

 درصد مقاومت نماید.  ۸زیر 

 مطالعات داخلی ۳٫۲
)با استفاده از معادالت  ۱۳۹۱فرهاد نیلی و همکاران (

بررسی    زمانهمپویای   کالن    ریتأثبه  متغیرهای 
ی بانک  اترازنامهی  زابروناقتصادی و سایر متغیرهای  

ی خصوصی  ها بانکیکی از    ١ی سالمتها شاخصبر  
نتایج   و  پرداخته  تخمین    آمدهدستبهکشور  از 

نشان    افزوده ارزشمتغیرهای    دهد یم معادالت 
قیمت   شاخص   ، صنعت  و  خدمات  بخش 

همچنین    کنندهمصرف و  مسکن  قیمت  شاخص  و 
مانند  زابرونمتغیرهای   مربوطه  بانک  ترازنامه  ی 

بلندمدت    مدتکوتاهی  هاسپردهنسبت     کل بهو 
و    هاسپرده نکول  نرخ  بانک(  سالمت  شاخص  بر 

اثر   سرمایه)  نظر  داریمعن کفایت  در  با  و  دارد.  ی 
گرفتن آزمون تنش بر اساس مقادیر گذشته متغیرها  

بسیار    رات یتأث،   احتمال  با  مقادیر  حدی  تغییرات 
 آمد.  به دستشاخص سالمت مالی   برنییپا

همکاران( و  واعظ  مدل   ۱۳۹۱محمد  اساس  بر   (
CPV    ویلسون  روابط بین متغیرهای کالن اقتصادی

را از     ۱۳۷۹-۸۸فصلی و نرخ نکول طی دوره    طوربه
روش سیستم معادالت برآورد نموده و نتایج حاکی   

بودن  اثرمتغیرهای تولید، نرخ ارز اسمی    داریمعناز  
بر   نفت  قیمت  و  تسهیالت  سود  نرخ  نکول  ،  نرخ 

برای   می  هابانک بهینه  سبد  تحقیق  این  در  باشد. 
تسهیالت نظام بانکی از روش حداقل نمودن ارزش 

بانکی    تسهیالت  نکول  نرخ  خطر  معرض  در 
 .  است شدهاستفاده

 
1 Financial Soundness Indicators 

  ) از ۱۳۹۶سعید مشیری و فاطمه   با استفاده   (
اطالعات متغیرهای کالن اقتصادی و سیستم بانکی  

ناشی  از ریسک     ی هاانیز،    ۱۳۸۳-۱۳۹۵طی دوره  
اعتباری را با استفاده از آزمون تنش برآورد نمودند.  

عالوه بر تخمین معادله احتمال نکول بر مبنای   هاآن
از   ویلسون  استفاده هاونیرگرسمدل  نیز  چندک  ی 

نمودند. و نتایج حاکی از آن است که توزیع زیان برای  
 .باشدتمام سناریوها چوله به سمت راست می

 شرح و پژوهش الگوی ٤
 متغیرها

 تصریح مدل  ٤٫١
ویلسون( یا۱۹۹۷و۱۹۹۸رویکرد   (CPV    اساس   بر  

) برای آزمون  ۲۰۰۴) و ویروالینن (۲۰۰۲مطالعات باس(
 تنش کالن دارای چهار مرحله به شرح زیر است: 

ی جهت  اقتصادسنج تشکیل یک رابطه  .١
ی کالن  رهای متغ ی نکول با ها نرخارتباط 

 اقتصادی. 
ی برای  اقتصادسنج تشکیل یک رابطه  .٢

 .هاآنمتغیرهای کالن جهت تغییرات آینده 
 تعیین ساختار همبستگی مدل  .٣
برای تعیین  شدهیساز هیشبمقادیر جدید  .٤

ی نکول و ایجاد  ها نرخمتغیرهای کالن 
 توزیع زیان پرتفوی اعتباری 

  هر ی نکول برای  هانرخ: در این مرحله  مرحله اول
  دد گر یمی  ساز مدلتابع الجستیک ،    لهیوسبه  بخش

} تخمین  ۰و ۱ی نکول در بازه {ها نرخ  دهدیم که نشان  
با متغیرهای کالن خطی    هاآنو رابطه    شودیم زده  
 باشد. نمی

 1 معادله 

𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡 =  
1

1 + exp (𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑡𝑡)
2   

 𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑡𝑡و    tدر زمان    jنرخ نکول در بخش     𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡که  
باشد که  شاخص کالن اقتصادی بخش معین     می

2 Boss (2002) 
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مقدار شاخص کالن اقتصادی تابعی معکوس از نرخ  
باشد. یعنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی  نکول می

در   نکول  نرخ  کاهش  با  اقتصادی  ها بخشهمراه  ی 
 باشد و بالعکس. می

با تغییراتی به شکل زیر   توانیمرابطه باال را  
 نوشت: 

 2 معادله 

𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑡𝑡 = ln�
1 − 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑡𝑡
� 

متغیرهای    منظوربه با  متغیر  این  ارتباط  بررسی 
(  شدهلیتبدنرخ نکول    گرددیم کالن اقتصادی ، فرض  
تعدادی از متغیرهای    لهیوس بهیعنی شاخص کالن)  

تعیین   اقتصاد  معادله  گرددیم کالن  در  این  .که 
 . شودیم ) یا همان مدل ویلسون نشان داده  ۳شماره(

 

 3 معادله 
𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑡𝑡 =  𝛽𝛽𝑗𝑗,0 +  𝛽𝛽𝑗𝑗,1𝑥𝑥1,𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝑗𝑗,2𝑥𝑥2,𝑡𝑡 + ⋯+  𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑡𝑡 +  𝑣𝑣𝑗𝑗,𝑡𝑡  

𝛽𝛽𝑗𝑗 = (𝛽𝛽𝑗𝑗,0,𝛽𝛽𝑗𝑗,1 , … ,𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑛𝑛) 
𝑥𝑥𝑡𝑡 = (𝑥𝑥1,𝑡𝑡 , 𝑥𝑥2,𝑡𝑡 , … 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑡𝑡) 

از  ا مجموعه  𝛽𝛽𝑗𝑗که   تخمینی    بیضرای  رگرسیون 
ی از عوامل اقتصاد  امجموعه   𝑥𝑥𝑡𝑡ام و   jبرای صنعت  

، نرخ بیکاری ، تورم و...)   GDPکالن توضیحی (مثل  
باشد که فرض  جمله اخالل(خطا) تصادفی می  𝑣𝑣𝑗𝑗,𝑡𝑡و  

 باشد.بر مستقل بودن و داشتن توزیع نرمال می

دوم:   متغیرهای    مرحله  تکاملی  و سیر  تغییرات 
زمانی   سری  از  استفاده  با  اقتصادی  ،    هاآنکالن 

فرض  گرددیمی  ساز مدل از    شودیم .که  هرکدام 
از   تابعی  کالن  خودشان   ون یرگرس   خودمتغیرهای 

مرحله،  باشند یم  این  در  نظریه    اساس   بر. 
باس(۱۹۹۷ویلسون( همچنین  و  و ۲۰۰۲)   (

فرایند ۲۰۰۴ویروالینن( یک  )    VAR(ونیرگرس  خود  ) 
) نشان داده ۴که در معادله شماره (  گرددیماستفاده  

 . شودیم 

 

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 4 معادله  =  𝑘𝑘𝑖𝑖,0 +  𝑘𝑘𝑖𝑖,1𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝑘𝑘𝑖𝑖,2𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡−2 + ⋯+  𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡    

از  ا مجموعه  𝑘𝑘𝑖𝑖که   تخمینی    بیضرای  رگرسیون 
یک جمله خطای     𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡ام و    iبرای عامل اقتصاد کالن  

تصادفی بوده که فرض شده مستقل و دارای توزیع  
 باشد.نرمال می

سوم:   همبستگی  مرحله  ساختار  مرحله  این  در 
ایجاد   هر  ها مدل.گرددیممدل  برای  که  تجربی  ی 

تخمین  ۳رابطه(  لهی وس بهبخش   با   شدهزده) 

رابطه  VARبرداری(  ونیرگرس  د خوی  ها مدل در   (
) روابط  ۴شماره  بر  حاکم  سیستم  یک  یکدیگر  با   (

نشان هانرخمشترک   را  کالن  متغیرهای  و  نکول  ی 
) از جمالت  j+i*(۱. در این سیستم یک بردار  دهدیم 

بنام   (  Eخطا  ماتریس  *(j+iو   (j+iواریانس  ( -  
زیر تعریف    صورتبه) و    ∑جمالت خطا (   ١انسیکووار

 : گرددیم 

𝐸𝐸 5 معادله  = �
𝑣𝑣
𝜀𝜀
�  ~ 𝑁𝑁(0 , 𝜀𝜀)       ,      � = �

∑𝑣𝑣 ∑𝑣𝑣,𝜀𝜀
∑𝜀𝜀,𝑣𝑣 ∑𝜀𝜀

�  

، وابستگی    انسیکووار  -ماتریس واریانس  درواقع
و    هاشوکمتقابل   اقتصادی  کالن  متغیرهای  در 

 
1 Variance- Covariance 

کالن( اقتصاد  شاخص  روی  نشان  yاثرشان  را   (
 . دهدیم 
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چهارم:   با  مرحله   ، مرحله  این  ی  ساز هیشبدر 
،   کارلومونتی  ساز هیشبی نکول با استفاده از  هانرخ

به   اعتباری  پرتفوی  زیان  توزیع  و  آینده  مسیرهای 
. ابتدا  دیآ یم   دست  به  کارلومونتی  سازهیشبروش  

ساختار   از  استفاده  با  خطا    انس یکووارجمالت 
در مرحله قبل ایجاد گردیده و سپس   شدهزدهتخمین  

و   کالن  محاسبه   ها نرخمتغیرهای  آینده  نکول  ی 
ً ینها. و  گردند یم  با استفاده از مقادیر زیان ناشی از    تا

،    ٢) EADو مقدار در معرض نکول(  ١)  LGDنکول(  
پرتفوی   زیان  آن  دیآیم   دست  بهتوزیع  بر  عالوه   .

ن با مدل  امکان تحلیل سناریوهای تنش اقتصاد کال
 وجود خواهد داشت.

 متغیرها تعریف ٤٫٢
در وهله اول ، هدف ،   کهییازآنجا:    ٣متغیر وابسته

و   وام  پرتفوی  کیفیت  بین  وابستگی  بررسی 
متغیر    عنوانبه  ٤باشد ، نرخ نکولمتغیرهای کالن می

معرفی   هیچ  گرددیموابسته  اینکه  به  توجه  با   .
برای  دسترسقابلاطالعات   در  هانرخی  نکول  ی 

از هابخش ندارد،  وجود  ایران  اقتصادی  مختلف  ی 
معوق   تسهیالت    عنوان بهتسهیالت    کلبهنسبت 

در کل گرددیم استفاده    ٥تقریب معوق  . تسهیالت 
اطالق   تسهیالتی  سررسید    گرددیم به  از  که 

 روز گذشته باشد  ۶۰بیش از   هاآنبازپرداخت 

توضیحی(مستقل) انتخاب   :٦متغیرهای 
توضیحی  متغیر  توسط  شناخت روش  هی پا  برهای  ی 

است ،    شدهانتخاب)  ۲۰۰۴) و ویروالینن(۲۰۰۲باس (
گروه   پنج  در  مدل  توضیحی  متغیرهای  طوریکه  به 

تقسیم   نمودار  گردندیممتفاوت  و  متغیرها  تعداد   :
شکل(  هاآنفصلی   نمودار(۱در  و    مشاهده قابل)  ۱) 

 باشد. می

 

 

 

 
1 Losse Given Default 
2 Exposure at Default 
3 Depended Variable 

دی   ی سیکلی  شامل رشد اقتصاهاشاخص .١
   ١٣٩٠بر پایه قیمت سال 

 ی ثبات قیمت شامل نرخ تورم  هاشاخص .٢
بانکی شامل رشد   -ی بازار پولیهاشاخص .٣

 نقدینگی و رشد تسهیالت بانکی 
 ی خارجی شامل  نرخ اسمی ارز هاشاخص .٤
 ی خانوار شامل نرخ بیکاری هاشاخص .٥

 

شده در سناریوی  اسامی متغیرهای استفاده    1 جدول 
 مطالعه 

 ردیف
ریسک اعتباری  

 ها بانک
  عالئم

 اختصاری 

 ER نرخ ارز   .١

 Inf نرخ تورم   .٢

 UT ی …نرخ بیکار  .٣

 M2 رشد نقدینگی   .٤

 GF رشد تسهیالت   .٥

 GE رشد اقتصادی   .٦

 NPL نرخ نکول   .٧
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NPL 
5 Proxy 
6 Independent Variable 
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1 نمودار   کالن اقتصاد   ی رها ی نرخ نکول با متغ   سه ی مقا   ی فصل   ی نمودارها  

 پژوهش   های یافته :  منبع 

 

 ها داده ۴٫۳
مقاله  هاداده این  اطالعاتی  ها بانک  اساس  بری  ی 

فصلی   صورتبهبانک مرکزی و مرکز ملی آمار ایران و  
اول سال    هاداده بوده و محدوده   تا    ۱۳۸۳از فصل 

 است.  ۱۳۹۷فصل سوم 

 آزمون نتایج و مدل برآورد ۵
 مربوطه های

 فصلی  مانایی   بررسی  ۵٫۱
از رگرسیون کاذب ضروری است که  برای جلوگیری 

ایست جهت  از  مورداستفاده  متغیرهای  ایی  ماهیت 
آزمون از  منظور  این  برای  ریشه  بررسی شود.   های 

پرون فیلیپس  و  فولر  دیکی  شده استفاده  ١واحد 
دهد که  است. نتایج بررسی مانایی فصلی  نشان می

واحد هیچ ریشه  دارای  انتخابی  متغیرهای  از  یک 
نمی ریشه فصلی  وجود  هستند،  مانا  پس  باشند 

شده  واحد غیر فصلی نیز برای هفت متغیر انتخاب
که از    طورهمان   هاآزموننتایج این    تأییدشده است

،حاکی از این است که    گرددیم ) مشاهده  ۲جدول (

 
1 Phillips Perron 

تمامی   این    مورداستفادهی  رها ی متغلگاریتم  در 
 . باشندیمپژوهش در سطح مانا 

 
 آزمون مانایی  2 جدول 

 متغیر  
وضعیت مانایی  

 متغیرها 

 متغیردرسطح ماناست  INFOنرخ تورم 

 متغیردرسطح ماناست  RFنرخ ارز 

 متغیردرسطح ماناست  URنرخ بیکاری 

 متغیردرسطح ماناست  GEرشد اقتصادی 

 متغیردرسطح ماناست  MTنرخ نقدینگی  

رشد تسهیالت بانکی  
GF 

 متغیردرسطح ماناست 

  NPL الجیت نرخ نکول
 پژوهش   های یافته :  منبع 

 ویلسون مدل ۵٫۲
تابع   از  استفاده  با  نکول  نرخ  ویلسون  مدل  در 
اقتصادی   کالن  شاخص  یک  به  تبدیل  الجستیک 
گردیده و سپس آثار متغیرهای کالن اقتصادی بر آن  
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می برآورد  رگرسیون خطی  معادله  و  از طریق  شود. 
اجازه  که  چندک  رگرسیون  از  رگرسیون  آنالیز  برای 
را شرطی   توزیع  از  مختلف  چندک  توابع   برآورد 

میمی استفاده  تصويری  دهد  بيان  ضمن  که  گردد 
و جامعکامل دادهتر  از  ارتباط  تر  امکان سنجش  ها، 

چندک با  مستقل  متغير  متغيرهای  موردنظر  های 
ها و حتی در وابسته را بدون نياز به نرمال بودن داده

 کند . حضور نقاط دورافتاده فراهم می

، در گردد) مشاهده می۳طور که از جدول (همان
معادله(  بنابر  ویلسون  اقتصادی  ۳مدل  رشد  نرخ   ،(

و  بوده  نکول  نرخ  الجیت  بر  مثبت  تأثیر  دارای 
با الجیت آن رابطه معکوس  ازآنجایی که نرخ نکول 

داشته درنتیجه نرخ رشد اثر معکوس بر نرخ نکول  
خواهد داشت یعنی با افزایش نرخ رشد اقتصادی ،  

  طابق با انتظار نرخ نکول کاهش خواهد یافت و این م 
نرخ بیکاری نیز مطابق انتظار اثر مثبت بر    باشد.می

نرخ نکول داشته یعنی با افزایش نرخ بیکاری سطح  
کاهش افراد  بازگشت  درآمد  امکان  درنتیجه  و  یافته 

نیز   نقدینگی  رشد  شد.  خواهد  کمتر  نیز  اقساط 
انتظار میهمان اثر منفی بر نرخ نکول  طور که  رود 

ی که با افزایش نقدینگی در سطح  داشته، به طور
کمتر   تسهیالت  نکول  و  بیشتر  افراد  درآمد  جامعه، 
خواهد بود.تأثیر نرخ اسمی ارز بر نرخ نکول مثبت 
بوده، یعنی با افزایش نرخ اسمی ارز ، احتمال نکول  
افزایش   با  درواقع  یافت.  خواهد  افزایش  تسهیالت 
و  افزایش  وارداتی  کاالهای  قیمت  ارز،  اسمی    نرخ 

توان  موجب تورم و کاهش تولید و درآمد شده و می
کاهش   وام  اقساط  بازگشت  امکان  داشت  انتظار 

رفت طور که انتظار مییابد. رشد تسهیالت نیز همان
افزایش   با  یعنی  دارد  معکوس  رابطه  نکول  نرخ  با 
تسهیالت   به  مطالبات  نسبت   ، تسهیالت  میزان 

می کاهش  ویبانکی  مدل  در  تورم  نرخ  لسون یابد. 
و فقط در چندک یکمعنی نبوده  دهم، معنادار  دار 

منفی  می نکول  نرخ  با  آن  انتظاری  عالمت  و  باشد 
باشد.درواقع افزایش تورم موجب کاهش قیمت می

های افراد  واقعی بدهی بانک و افزایش ارزش دارایی
 تواند نرخ نکول را کاهش دهد. گردیده و این می

 

 تخمین مدل ویلسون و رگرسیون چندک 3 جدول 
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٢٫١٩٦ -
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٠٫٠١٣-

* ** 
٠٫٠٥٤٠ 

٠٫٠٥٤ -
* 

٠٫٠٢٢٩ 
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5٢ 
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 VAR مدل ۵٫۳
 گردد که در چارچوب خوددر اینجا مدلی را برآورد می

ترکیب  را  اقتصادی  کالن  متغیرهای  رگرسیونی 
کند که  کند. این چارچوب امکان آن را فراهم میمی

همه متغیرهای سیستم بر هم تأثیرگذار باشند. وقفه  
بهینه با استفاده از آماره و بر اساس آزمون آکائیک  

های بهینه بکار گرفته شد  و شوارز برای گزینش وفقه
نتایج نشان می دهد      باشد. که وقفه بهینه دو می

همه    VARکه   و  است  پایدار  شده    ها شهیربرآورد 
دارای ضریب کمتر از یک هستند و در داخل دایره 

   .ریشه واحد هستند

 هایزیان بحران سناریو سازی شبیه ۵٫۴
 در انتظاری غیر و  انتظاری

 آتی چهارفصل
آزمون تنش اقتصاد کالن برای مشخص کردن زیان  

غیر   و  میانتظاری  انجام  انتظار  انتظاری  و  گردد 
رود با رخدادهای ناگهانی، وضعیت بحران اقتصاد  می

کالن، توسط یک شوک متناظر دریکی از متغیرهای  
تعیین   هدف  دقیقاً  شود.  منعکس  اقتصادی  کالن 

زیان میمیزان  انتظاری  غیر  و  انتظاری  و  های  باشد 
ه  در نقط  sxخواهیم ببینیم که اگر متغیر در مقدارمی

اندازه کافی تحت  ها بهباشد، آیا این زیان  t+1زمان  
گیرند یا خیر.  های خود قرار میپوشش سرمایه بانک

زیان تخمین  برای ریسک  هدف  آتی  های چهارفصل 
اعتباری ایران است. در این بخش ، متغیرهای کالن  
تحت   ، شدند  معرفی  قبلی  بخش  در  که  مالی  و 

پایه نامطلوب    ١سناریوهای  بخش  مهم  که٢و  ترین 
می تنش  سناریو  میقرار  باشد،  آزمون  گیرد.مبنای 
داده برای   ۱۳۹۷های فصل سوم  پایه همان  و  بوده 

به  ، نامطلوب  به  سناریو  معیار  انحراف  یک  اندازه 
می وارد  شوک  شوک  متغیرها  این   تأثیر  با  گردد.و 

و غیرتوان  زیانمی انتظاری  میزان    های  و  انتظاری 
جه الزم  زیانسرمایه  این  پوشش  محاسبه  ت  را  ها 

چهارفصل   ریسک اعتباری در  های ناشی ازنمود.زیان
   .شده است)نشان داده۴جدول(  آتی در

 

 های ناشی از ریسک اعتباری (شوک یک انحراف معیار) در چهارفصل آتی زیان 4 جدول 

  ریسک  از ناشی های زیان متغییرها 
 اعتباری

 فصل ٤
 آتی

 رگرسیون
 ٠٫٩چندک

 رگرسیون
 ٠٫٥چندک

 چندک رگرسیون
٠٫١ 

 ویلسون
OLS 

وی
اری

سن
 

یه 
پا

 

      معیار  انحراف  یک شوک

 ٤٢٫٨ ٦٥٫٢٣ ١٦٫٦ ٩٥٫٢١  ارزش در معرض  

 ٤٥٫٨ ٥٢٫١ ٣٤٫٢ ٨٫٩  زیان انتظاری 

 ١٤٫١ ١٢٫١٠ ١٣٫٨٠ ١٦٫٢٥  زیان غیر انتظاری 
رخ

ن
 

رز
ا

 E
R

 

 معرض خطر ارزش در 

١٨٫٣ ١٧٫٤٥ ١٧٫٩٠ ٢١٫٩١ ١ 

١٨٫٤ ١٧٫٤٦ ١٧٫٩١ ٢١٫٩٢ ٢ 

١٨٫٥ ١٧٫٥١ ١٧٫٩٣ ٢١٫٩٥ ٣ 

١٨٫١ ١٧٫٥٥ ١٧٫٩٦ ٢٢٫٠٠ ٤ 

 زیان انتظاری 

٥٫٧٦ ٥٫٦٣ ٦٫٥٢ ٦٫٧١ ١ 

٥٫٧٧ ٥٫٦٤ ٦٫٥٣ ٦٫٧٢ ٢ 

٥٫٧٦ ٥٫٦٧ ٦٫٥٥ ٦٫٧٥ ٢ 

٥٫٧٧ ٥٫٦٨ ٦٫٦١ ٦٫٧٨ ٤ 

 
١ Baseline Scenario گونه : وضعیتی از اقتصاد که هیچ

 شوک بر متغیرها وارد نمی شود.
2 Advers Scenario 
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  ریسک  از ناشی های زیان متغییرها 
 اعتباری

 فصل ٤
 آتی

 رگرسیون
 ٠٫٩چندک

 رگرسیون
 ٠٫٥چندک

 چندک رگرسیون
٠٫١ 

 ویلسون
OLS 

 زیان غیر انتظاری 

١٢٫٩١ ١٢٫٣٨ ١٢٫٣٠ ١٦٫٩٨ ١ 

١٢٫٩٢ ١٢٫٣٩ ١٢٫٣٢ ١٦٫٥٢ ٢ 

١٢٫٩٤ ١٢٫٤١ ١٢٫٤١ ١٦٫٤٨ ٣ 

١٢٫٩٥ ١٢٫٤٣ ١٢٫٤٢ ١٧٫٢٨ ٤ 

رخ
ن

 
رم

تو
 IN

F
 

 ارزش در معرض خطر 

٢١٫٠٨ ١٩٫٢٦ ٢٠٫٨١ ٢٤٫١ ١ 

٢١٫١٠ ١٩٫٢٧ ٢٠٫٨٢ ٢٤٫٣ ٢ 

٢١٫١٣ ١٩٫٣٠ ٢٠٫٨٦ ٢٤٫٤ ٣ 

٢١٫١٤ ١٩٫٣٤ ٢٠٫٨٧ ٢٤٫٦ ٤ 

 زیان انتظاری 

٦٫٦٨ ١٤٫٢٥ ٦٫٥٧ ٧٫٨٩ ١ 

٦٫٦٩ ١٤٫٢٦ ٦٫٥٨ ٨٫٠١ ٢ 

٦٫٧١ ١٤٫٢٨ ٦٫٦٠ ٨٫٠٣ ٣ 

٦٫٧٢ ١٤٫٣١ ٦٫٦٤ ٨٫٠٥ ٤ 

 زیان غیر انتظاری 

١٤٫٤٩ ٦٫٠٨ ١٤٫٢٩ ١٧٫٢٨ ١ 

١٤٫٥١ ٦٫٠٩ ١٤٫٣١ ١٦٫٢١ ٢ 

١٤٫٥٣ ٦٫١١ ١٤٫٣٢ ١٦٫٢٣ ٣ 

١٤٫٥٥ ٦٫١٣ ١٤٫٣٤ ١٦٫٩٨ ٤ 

رخ
ن

 
ری

یکا
ب

 
U

R
 

 ارزش در معرض خطر 

٢١٫٥١ ١٣٫١٣ ٢٠٫٥٦ ٢٥٫٣١ ١ 

٢١٫٥١ ١٣٫١٣ ٢٠٫٥٨ ٢٥٫٣٣ ٢ 

٢١٫٥٢ ١٣٫١٥ ٢٠٫٥٩ ٢٥٫٣٥ ٣ 

٢١٫٥٤ ١٣٫١٦ ٢٠٫٦١ ٢٥٫٣٥ ٤ 

 زیان انتظاری 

٦٫٨٥ ٦٫٤٦ ٦٫٤٢ ٨٫٢١ ١ 

٦٫٨٦ ٦٫٤٥ ٦٫٤٢ ٨٫٢١ ٢ 

٦٫٨٧ ٦٫٤٦ ٦٫٤٣ ٨٫٢٣ ٣ 

٦٫٨٧ ٦٫٤٨ ٦٫٤٥ ٨٫٢٥ ٤ 

 زیان غیر انتظاری 

١٤٫٦٩ ١٣٫١ ١٣٫٩٤ ١٦٫٩٧ ١ 

١٤٫٦٩ ١٣٫٠ ١٣٫٩٤ ١٦٫٩٨ ٢ 

١٤٫٧١ ١٣٫٢ ١٣٫٩٥ ١٦٫٩٨ ٣ 

١٤٫٧٢ ١٣٫٣ ١٣٫٩٦ ١٧٫٢٨ ٤ 

شد
ر

 
دی

صا
اقت

 
G

E
 

 ارزش در معرض خطر 

٢٢٫٣ ١٧٫٤٥ ٢١٫٥٩ ٢٥٫٦٩ ١ 

٢٢٫٣ ١٧٫٤٥ ٢١٫٥٩ ٢٥٫٧١ ٢ 

٢٢٫٤ ١٧٫٥٧ ٢١٫٥٦ ٢٥٫٧٢ ٣ 

٢٢٫٤ ١٧٫٥٧ ٢١٫٥٨ ٢٥٫٧٣ ٤ 

 زیان انتظاری 

٦٫٩٨ ٦٫٩٢ ٥٫٤٨ ٨٫٤١ ١ 

٦٫٩٨ ٦٫٩٥ ٥٫٤٩ ٨٫٤٣ ٢ 

٦٫٩٨ ٦٫٩٧ ٥٫٥٢ ٨٫٤٣ ٣ 

٦٫٩٩ ٦٫٩٨ ٥٫٥٣ ٨٫٤٥ ٤ 
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 آزمون تنش کالن در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری . تاالنه   عبدالرضاو   زاده محمود  محمود،  کیا صالحی حسن

  ریسک  از ناشی های زیان متغییرها 
 اعتباری

 فصل ٤
 آتی

 رگرسیون
 ٠٫٩چندک

 رگرسیون
 ٠٫٥چندک

 چندک رگرسیون
٠٫١ 

 ویلسون
OLS 

 زیان غیر انتظاری 

١٥٫١٠ ١٢ ١٤٫٨٣ ١٦٫٩٨ ١ 

١٥٫١٠ ١٢٫٠١ ١٤٫٨٤ ١٧٫٢٣ ٢ 

١٥٫١١ ١٢٫٠١ ١٤٫٨٥ ١٧٫٢٥ ٣ 

١٥٫١١ ١٢٫٠٤ ١٤٫٨٦ ١٧٫٢٨ ٤ 

شد
ر

 
ت

یال
سه

ت
 

G
F

 

 ارزش در معرض خطر 

٢١٫٠٦ ١٩٫٢٧ ٢٠٫٧٩ ٢٤٫٢ ١ 

٢١٫٠٨ ١٩٫٢٨ ٢٠٫٨١ ٢٤٫٣ ٢ 

٢١٫٠٨ ١٩٫٣٠ ٢٠٫٨٢ ٢٤٫٤ ٣ 

٢١٫٠٩ ١٩٫٣٢ ٢٠٫٨٤ ٢٤٫٦ ٤ 

 زیان انتظاری 

٦٫٦٨ ١٤٫٢٤ ٦٫٥٦ ٧٫٨٧ ١ 

٦٫٦٨ ١٤٫٢٥ ٦٫٥٨ ٧٫٨٩ ٢ 

٦٫٦٩ ١٤٫٢٦ ٦٫٥٨ ٧٫٨٧ ٣ 

٦٫٧١ ١٤٫٢٦ ٦٫٥٩ ٧٫٩٠ ٤ 

 زیان غیر انتظاری 

١٤٫٤٧ ٦٫٠٧ ١٤٫٢٧ ١٦٫٩٨ ١ 

١٤٫٤٨ ٦٫٠٧ ١٤٫٢٩ ١٦٫٢٠ ٢ 

١٤٫٤٨ ٦٫١٠ ١٤٫٣١ ١٦٫٢٣ ٣ 

١٤٫٥١ ٦٫١١ ١٤٫٣٢ ١٧٫٢٨ ٤ 

شد
ر

 
گی

دین
نق

 M
2

 

 ارزش در معرض خطر 

٢١٫٥٠ ١٣٫١٤ ٢٠٫٥٥ ٢٥٫٣٣ ١ 

٢١٫٥٢ ١٣٫١٤ ٢٠٫٤٥ ٢٥٫٣٤ ٢ 

٢١٫٥٥ ١٣٫١٨ ٢٠٫٥٨ ٢٥٫٢٣ ٣ 

٢١٫٥٩ ١٣٫٥١ ٢٠٫٥٨ ٢٥٫٣٦ ٤ 

 زیان انتظاری 

٦٫٨٦ ٦٫٤٥ ٦٫٤١ ٨٫٢٠ ١ 

٦٫٨٩ ٦٫٤٨ ٦٫٤٢ ٨٫٢٥ ٢ 

٦٫٩٠ ٦٫٤٩ ٦٫٤٣ ٨٫٢٦ ٣ 

٦٫٩٠ ٥١. ٦٫٤٤ ٨٫٢٧ ٤ 

 زیان غیر انتظاری 

١٤٫٥٦ ٦٫٢٠ ١٤٫٥٢ ١٦٫٩٨ ١ 

١٤٫٥٦ ٦٫٢٣ ١٤٫٥٣ ١٦٫٢٤ ٢ 

١٤٫٥٧ ٦٫٢٤ ١٤٫٥٣ ١٦٫٢٥ ٣ 

١٤٫٥٩ ٦٫٢٥ ١٤٫٥٤ ١٧٫٢٨ ٤ 

 پژوهش   های یافته :  منبع 

بار    ۱۰۰۰۰سازی هرکدام از سناریوهای تنش  شبیه
می انجام  زیان  توزیع  شدن  مشخص  گردد.  برای 

ها باید نگهداری کنند تا  ای که بانکحداقل سرمایه
شوک این  است.  با  شده  آورده  کنند  مقابله  ها 

برای  بانک به  ها  انتظاری  غیر  های  بازیان  مقابله 
سرمایه نیاز دارند،و اختالف ارزش در معرض خطر  و 

زیانزیان همان  که  انتظاری  انتظاری    های  غیر  های 

، میزان سرمایهمی باید  ای هست که بانکباشد  ها 
هزار برحسب   ، زیان  مقادیر  کنند.  میلیارد   حفظ 

فرض    شده است.در سناریوی پایه کهتومان محاسبه
شده هیچ شوکی بر آن وارد نیست ، زیان وارده در  

میلیارد تومان بوده و از    هزار  ۱۴مدل ویلسون حدود  
به مدل ویلسون   ٪۵۰های چندک ، چندک  رگرسیون

 باشد. تر مینزدیک
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معیار،   انحراف  میزان یک  به  ارزی  اثر شوک  در 
انتظاری(سرمایه موردنیاز بانکی) در    مقدار زیان غیر

ز این مقابل  بود که  ، کمتر خواهد  پایه  یان سناریو 
می آن  از  بانکنشان  که  پوشش  باشد  برای  ها 

های  های خود سرمایه کمتری الزم دارند. شوکزیان
ناشی از افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم ، کاهش رشد  

و نقدینگی  رشد  و  تسهیالت    اقتصادی  افزایش 
زیان افزایش  غیرموجب  و    های  شده  انتظاری 

ها نیز  جه سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیاندرنتی 
می (افزایش  جدول  به  توجه  مدل  ۴یابد.با  در   ،  (

را  تأثیر  ، بیشترین  ارز  نرخ اسمی  ، شوک  ویلسون 
ها داشته و شوک روی میزان سرمایه موردنیاز بانک

دارد.در  را  تأثیر  کمترین  بانکی  تسهیالت  رشد 
چندک   در    ٪۹۰رگرسیون  اقتصادی  رشد  شوک 

تورم  چها نرخ  شوک  و  تأثیر  بیشترین  آینده  رفصل 
،    ٪۱۰کمترین تأثیر داشته است.در رگرسیون چندک  

رشد  شوک  و  تأثیر  کمترین  اقتصادی  رشد  شوک 
رگرسیون   در  و  داشته  را  تأثیر  بیشترین  تسهیالت 

نرخ    ۵۰٪ و شوک  تأثیر  کمترین  بیکاری  نرخ  شوک 
 اسمی ارزی بیشترین تأثیر را داشته است. 

 گیرییجهنت و بحث ۶
پیش هدف   ، مقاله  این  موردنیاز در  سرمایه    بینی 

ها در  های اعتباری ناشی از شوکجهت پوشش زیان
باشد که با استفاده از  متغیرهای کالن اقتصادی می

گردد. این پژوهش  آزمون تنش کالن این امر انجام می
برمبنای مدل ویلسون و با اتکا بر مدل خود رگرسیون  

طراحی گردیده و با استفاده از خروجی )  VARبرداری(
شبیهآن روش  و  مونتها  کارلو،سناریوهای  سازی 

زیان محاسبه  جهت  اقتصادی  کالن  های  مختلف 
غیر و  نکول    انتظاری  نرخ  از  حاصل  انتظاری 

 شوند. کاربرده میبه

آن است   نتایج حاصل از مدل ویلسون حاکی از
اثر مثبت و معنی داری  که نرخ اسمی ارز و بیکاری 

روی نرخ نکول داشته و با افزایش نرخ این متغیرها ،  
بانک ها بیشتر خواهد شد و میزان مطالبات معوق 

رشد  و  تسهیالت  رشد   ، اقتصادی  رشد  متغیرهای 

به همگی  معنینقدینگی  نرخ  طور  بر  منفی  اثر  دار 
رشد   اثر  میان  این  در  که  داشت  خواهند  نکول 

می مؤثرتر  تور نقدینگی  نرخ  اساس  باشد.  بر  م 
ولی  دارد  نکول  نرخ  بر  منفی  اثر  بوده  که  انتظاری 

 باشد. دار نمیتأثیرش ازلحاظ آماری معنی

یک جنبه مهم آزمون تنش کالن، انتخاب سناریو  
، سناریوها با شوک یک می این مقاله  باشد که در 

انحراف معیار به هرکدام از متغیرهای کالن اقتصادی  
با سناریو  ن  موردبررسی قرارمی گرفته و تایج حاصل 

 ۱۳۹۷ماهه سوم  پایه که اطالعات اقتصادی در سه
از  می استفاده  با  و  گردد  می  مقایسه  باشد، 

کارلو و محاسبه ارزش در معرض  سازی مونتشبیه
متغیرهای   از  هرکدام  برای  انتظاری  زیان  و  خطر 

بانک موردنیاز  ، سرمایه  ها جهت پوشش  اقتصادی 
 آید. دست می ها بهزیان

می نشان  مدل  ،   دهد نتایج  ویلسون  مدل  در 
تأثیر را روی میزان   ارز بیشترین  سناریو نرخ اسمی 

بانک موردنیاز  رشد سرمایه  سناریو  و  داشته  ها 
پایه  سناریو  به  نسبت  را  تأثیر  کمترین  تسهیالت 

 VARهای مدل  داشته است. با توجه به محدودیت 
می بیان  را  بحرانی  بررسی  که شرایط  برای  این  کند 

موضوع که آیا صنعت بانکداری ایران در حال حاضر  
می فرض  نه،  یا  است  آور  سرمایه  تاب  که  گردد 

شده در سناریوی پایه مقدار سرمایه فعلی  محاسبه
زده بانک تخمین  مدل  طریق  از  که  است  شده ها 

سناریوهای   در  موردنیاز  سرمایه  مقدار  اگر  است 
معنی تفاوت  سرمایه  تنش  مقدار  با  داری 

آنگاه   شده در سناریوهای پایه داشته باشدحاسبهم 
شوک آن  مقابل  در  بانکداری  آور  صنعت  تاب  ها 

 نیست. 

)  عمالً  ۴های آماری جدول شماره (با توجه داده  
تفاوت   تنش  سناریوهای  در  موردنیاز  سرمایه 

شده در سناریو  داری با مقدار سرمایه محاسبهمعنی
، صنعت بانکداری  شود  پایه دارد و نتیجه گرفته می

به بقیه  ایران  به  نسبت  ارز  اسمی  نرخ  سناریو  جز 
 باشد.سناریوها زیان ده بوده و تاب آور نمی
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های  های این پژوهش نشان داد که شاخصیافته
بانک اعتباری  بر ریسک  اساسی  ها  اقتصادی نقش 

سیاست بنابراین  بانکدارند  ارائه  گذاری  در  ها 
به وض توجه  با  باید  باشد  تسهیالت  اقتصادی  عیت 

میبانک اعطای  ها  شرایط  در  تغییر  با  توانند 
کالن   متغیرهای  اطالعات  از  استفاده  و  تسهیالت 

پیش و  کاهش  اقتصادی  باعث  متغیرها  این  بینی 
مطالبات معوق و کاهش ریسک اعتباری شوند. این  

دو جنبه تأکید دارد ، یکی اثر    مقاله از نوع نوآوری بر
م  و  نکول  نرخ  بهروابط  اقتصادی  صورت  تغیرهای 

بررسی برخالف  فصلی  اینکه  دیگر  و  است  شده 
مطالعات قبلی ، عالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی  

شده است. بانکی نیز استفاده  –از متغیرهای مالی  
وتحلیل مؤثر و کاربردی ،تفکیک اثرات  جهت تجزیه

تری  توانست نتایج مهمتسهیالت خانوار و شرکتی می
ها این امر  هد که با توجه به محدویت دادهرا نشان د

 میسر نگردید. 

های مالی  گردد جهت مقابله با بحرانپیشنهاد می
های کالن اقتصادی تدابیر کاربردی به شرح  و شوک

 ذیل اقدام نماید:

مثل  .١ پیشگیرانه  و  احتیاطی  اقدامات  برخی 
وثیقه الزامات  اعتبارسنجی  افزایش  و  های 

بانک اعتباری  کاهش مشتریان  جهت  ها 
های ناشی از آن الزم  ریسک اعتباری و زیان

 باشد. می

کفایت  .٢ نرخ  افزایش  جهت  الزم  اقدامات 
های کارگروه بر اساس دستورالعملسرمایه  

بال ازجمله از طریق افزایش حقوق صاحبان  
ها  که این امر سهام و بهبود کیفیت دارایی

زیانمی غیرتواند  و  انتظاری  انتظاری    های 
   های کالن را پوشش دهد.شی از شوکنا

به .۳ تنش  آزمون  از  ابزار  استفاده  یک  عنوان 
پولی  مهم مدیریت ریسک توسط مقامات 

بانک و  بهکشور  و ها  انفرادی  صورت 
و  احتیاطی  برنامه  تدوین  همچنین 

تواند میزان  صورت ساالنه میپیشگیرانه به
قبال  آسیب در  را  بانکی  سیستم  پذیری 
قتصادی را ارزیابی نموده و های کالن اشوک

می الزم  تدابیر  حداقل با  به  را  زیان  توان 
   برساند.

با توجه به اینکه نرخ نکول بانکی متاثر از  .۴
نرخ   ازجمله  اقتصادی  کالن  متغیرهای 
بیکاری و رشد اقتصادی با توجه به جدول  

می۴شماره( کاهش  )  است   الزم  باشد 
انتظاری    مطالبات بانکی و افزایش زیان غیر

ظرفیتگذاریسیاست برافزایش  های  ها 
 اقتصادی و تولید متمرکز گردد .
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