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ـ   يهـا نسـبت دارایـی  تسهیالت اعطاشده به کل دارایی و نسبت  االبـا نقدشـوندگی ب
(شامل وجه نقد، اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی شامل بانـک مرکـزي و سـایر    

تعریف شدند.ها با ضریب مربوط) به کل داراییهابانک
کـه بـا وجـود    دهـد  از تخمین معادالت همزمان پویا نشان میآمده دستهنتایج ب

ن بـر اجـزاي   سهم اندك این بانک در صنعت بانکـداري ایـران، شـرایط اقتصـاد کـال     
اي برونزا مانند و عالوه بر برخی از متغیرهاي ترازنامهگذار بودهتأثیراي کامالًترازنامه

ها، برخی از متغیرهاي کالن نیز بـر  هاي کوتاه و بلندمدت به کل سپردهنسبت سپرده
افزوده بخش خـدمات  ها تأثیرگذارند. در این بین، تأثیر متغیرهاي ارزش این شاخص

کننده و شاخص قیمت مسکن معنادار است. عالوه بر شاخص قیمت مصرفو صنعت،
آن با درنظرگرفتن آزمون تنش بر اساس مقادیر گذشته متغیرهاي برونزایی که به دو 

ها) و متغیرهـاي  هاي کوتاه و بلندمدت به کل سپردهاي (نسبت سپردهدسته ترازنامه
خدمات، شاخص قیمت مسکن و افزوده بخش صنعت و معدن و اقتصاد کالن (ارزش 

اند، تأثیر تغییرات بیش از حـد (مقـادیر بـا    کننده) تقسیم شدهشاخص قیمت مصرف
هاي سالمت مالی بانک هماننـد  درصد) را بر شاخص5احتمال بسیار پایین در سطح 

ها ها، نسبت تسهیالت اعطایی به کل داراییمدت به کل بدهیهاي کوتاهنسبت بدهی
دست آوردیم.  هاي با قدرت نقدشوندگی باال به و نسبت دارایی

اي، ثبات مالی، سناریوسازيهاي ترازنامهآزمون تنش، شاخصهاي کلیدي:واژه

JEL:Q21 ،E20بندي طبقه
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مقدمه. 1
هـاي  وسـیله اهـرم  خود، بهتوانند با توجه به وضعیت اعتباري و نقدینگی میهابانک

و همچنین با سازوکار کنترل نقـدینگی  هل رساندها را به حداقکنترل ریسک، ریسک
و اعتباري به طور هوشمندانه از انتقال ریسک بحران به بدنه ترازنامه بانک جلوگیري 

هاي پیشرفته مـدیریت ریسـک اعتبـاري، نقـدینگی و عملیـاتی      روشیکی از د.ایننم
تنشـی کـه توسـط بخـش مـدیریت ریسـک       هـاي  آزموناست.1آزمون تنشهابانک

مالی و بدون درنظرگرفتن متغیرهاي کالن اقتصادي، با اسـتفاده از تحلیـل   ؤسساتم
در ادبیـات اقتصـادي   ،شـود انجـام مـی  هـا  بانکآن بر ترازنامه تأثیرریان و ترفتار مش

مـیالدي بـه کـار    1990شود. این آزمون از اوایـل دهـه   میآزمون تنش خرد نامیده
ن ابزاري مدیریتی و نظارتی، جهت تعدیل سطح به عنوااز آنگرفته شده و اخیراً نیز

شود.استفاده می2ریسک سرمایه در چارچوب کمیته بال 
هــاي رایــج روشبـین آزمـون تــنش بـه عنــوان یکـی از الزامــات نـاظران مــالی،     

سازد. این گیري کارا و سودمند ارتباط برقرار میهاي اندازهگیري ریسک و روشاندازه
یندهاي کلیدي در مدیریت ریسک است که ان به یکی از فرشدآزمون در حال تبدیل

د. در واقـع  سـاز میریزي براي شرایط عدم اطمینان را ممکنمدیریت درست و برنامه
د بـه وقـوع   براي درك بهتر اینکه چه اتفاقی ممکن اسـت تحـت شـرایط حـا    هابانک

ریوهاي سـنا تـأثیر آزمون تـنش بـراي بررسـی سیسـتماتیک     انجام نیازمند ،بپیوندد
.مختلف بر درآمدهاي خود هستند

آزمون تنش به عنوان یکی از الزامات کارگروه بال براي مدیریت ریسک، بهتـرین  
بـوده و حساسـیت ترازنامـه بانـک را     هـا بانـک پذیر روش براي شناسایی نقاط آسیب

هاي تنش بخـش الینفـک برنامـه    . آزمونکندگیري میاندازهها نسبت به انواع شوك
المللی پول و بانـک جهـانی بـوده و    توسط صندوق بینشدهارائه2بی بخش مالیارزیا

1- Stress Test
2- FSAP
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به اجرا درآمده است. این ،اندبراي تمامی کشورهایی که در این برنامه مشارکت کرده
هـاي  سیستم مـالی در برابـر شـوك   هاي پذیريی از آسیبآزمون براي ارائه معیار کم

هاي کلیدي سیستم مـالی،  پذیرير و آسیبمتفاوت طراحی شده است. بررسی ساختا
هاي سالمت مالی مشاهده استانداردهاي کلیدي بخش مالی و بررسی تجربی شاخص

کارگیري این آزمون است. همچنین فرایند این آزمون بـه افـزایش   هاز جمله اهداف ب
انجامـد و موجـب   مالی میمؤسساتتخصص در ارزیابی ریسک توسط ناظران و خود 

شـود. دسترسـی بـه    ارتباط بین بخش مـالی و بخـش کـالن اقتصـاد مـی     درك بهتر
کـردن  اطالعات عامل اصلی تعیـین روش آزمـون تـنش اسـت. در راسـتاي عملیـاتی      

کـارگیري الزامـات   هاهداف نظارتی بانک مرکزي براي نظام بانکی کشور و همچنین بـ 
ي هـا بانـک بـر  هاي داخلـی و خـارجی   تنشتأثیرسازي کارگروه بال به منظور کمینه

اي از بدنه تحقیقاتی سیستم بانکی شود بانک مرکزي یا مجموعهپیشنهاد می،داخلی
هـاي تهدیدکننـده   کننده انواع ریسـک ه کنترلاز آزمون تنش به عنوان شاخص عمد

به منظور ایجـاد ثبـات بـانکی، ارزیـابی توانـایی      استفاده نمایند.هابانکشرایط مالی 
شده در بازار داخلی بسیار مهم است.هاي حادثشوكدر مقابله با هابانک

متغیرهاي کالن اقتصـادي  فرض اول بر این است که ،بدین ترتیب در این تحقیق
، تغییرات شاخص قیمت مسکن و تغییر در سطح عمومی کاهش رشد اقتصاديمانند 
بـه کـل   نسبت تسهیالت اعطـایی براقتصادي شده وافزایش ریسکها موجبقیمت

مـدت کوتاههاي نسبت بدهیها وشونده به کل داراییهاي نقدها، نسبت داراییییدارا
تغییـرات شـدید   فرض دوم بر ایـن اسـت کـه در زمـان     واستها مؤثربه کل سپرده

و سـمت  هـا بـرده، ترازنامـه بانـک   هاي کالن اقتصـادي نـام  (حالت استرس) در متغیر
یزبودن، به این تغییرات واکـنش شـدیدي   گرلیل ریسکبه دها، مدیران بانکی، دارایی

. دنشـو مـی با قدرت نقدشوندگی باال متمایلهاي بیشتر به سمت دارایینشان داده و 
مـدت بـه   هـاي کوتـاه  ها نسبت بدهیها در ترازنامه بانکعالوه بر این در سمت بدهی

ها در حالت استرس به شدت افزایش یافته که این موجب افزایش ریسـک  کل سپرده
شود.  ها میقدینگی بانکن
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هایی هسـتند کـه ریسـک    کارگیري و توسعه مدلهنیازمند بهابانکبدین ترتیب 
کارگیري آزمـون تـنش   ههمچنین بهاي احتمالی حداقل نماید.آنها را در برابر شوك

ـ  هابانکبراي آگاهی  نظـر  ه از میزان سرمایه مورد نیاز در مواجهه با زیان، ضـروري ب
، دسـتخوش  شـرایط اقتصـادي  تـأثیر که سالمت مالی بانک چگونه تحت این. رسدمی

را هـا  یسکرتوان توجه به وضعیت اعتباري و نقدینگی بانک میبا و یا گرددتغییر می
بحران به بدنه ترازنامـه بانـک   توان از انتقال ریسکچگونه میبه حداقل رساند و نیز 

توان بـه آنهـا پاسـخ   میون تنشاساسی است که در یک آزمسؤاالت، کردجلوگیري 
داد.  

بـه  هـاي زمـانی  از مقاالت معتبر در این زمینه عالوه بر تحلیل سـري اي مجموعه
هايمدلتعدادي از اند.ها پرداختهتأثیرات متغیرهاي کالن اقتصادي بر ترازنامه بانک

ي کلـی  هاهبراي تخمین داد1تابلوییهاي هدادمعادالت همزمان وشده ازفرم خالصه
. )3، وانـدن هیـوول  2انـد (کوفینـت و دیگـران   کردهسیستم بانکی چند کشور استفاده 

در این اند که در این رابطه وجود دارد. داشتهمروري کلی بر ادبیاتی4جونز و دیگران
المللـی پـول و بانـک    ، صـندوق بـین  5و همکـاران توان به مطالعات بالسکهمیزمینه

کشـوري  برنامه ارزیابی بخش مالی بـین لی براي مطالعهکه از ابزارهاي تحلی6جهانی
کـه  اشـاره کـرد   7مطالعات درمان، هوگارت، لوگـان و زیکینـو  نیز اند و استفاده نموده
راسـتان لبانکداري انگمورد استفاده درآزمون تنش در سطح خرد هاي برخی رویکرد

دهند.  میتوضیح
ــدازه    ــه ان ــز در زمین ــددي نی ــات متع ــري رمطالع ــکگی ــم یس ــاي ه ــت ه جه

ــاندرز   ــن و س ــط آل ــازاري توس ــاري و ب ــت 8اعتب ــه اس ــورت پذیرفت ــگ و . ص کارلین

1- Panel Data
2- Coffinet et al. (2010)
3- Vandenheuvel (2002)
4- Jones et al. (2004)
5- Blaschke et al. (2001)
6- IMF and World Bank (2003)
7- Derhmann, Hoggarth, Logan and Zicchino (2004)
8- Allen and Saunders (2004)
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در هر دو مدل ایسـتا و  نشان دادند که4، گرالش3پاین،2، ساالس و سورینا1دیگران
گذشته به سـرمایه و  ته همان مطالبات غیرجاري، سررسیدپویا که در آنها متغیر وابس

هـاي  مشخصـه عنـوان بـه ثال حاشیه بهره نهایی خـالص  براي م،هیدمعیارهاي سود
واکـنش شـدیدي نشـان    به متغیرهاي کالن بنیادي و متغیرهـاي توضـیحی   ها،بانک
دهند.می

بـه عنـوان ابـزاري بـراي     ،آزمـون تـنش  ضمن معرفیشودمیسعی مقالهدر این
انـک  ایـن ب تغییر شرایط کـالن اقتصـادي بـر ترازنامـه     تأثیر، مدیریت داخلی ریسک

در سیستم این بانک خصوصیابتدا وضعیت نماییم. بدین منظوررا بررسی خصوصی
زمون آشده در خصوصنجامامطالعات ،شود و در بخش بعديمیبانکی ایران مطالعه

سـرایت بحـران از   هـاي  سپس کانـال .گرددمیمطرحدنیاي مختلفهابانکدر تنش
. در پـذیرد صـورت مـی  سـازوکار ي این سازبخش واقعی اقتصاد به بخش مالی و مدل

شود روش آزمون تـنش  میه پرداخته و پیشنهادشدبندي موارد مطرحنهایت به جمع
و هـا بانـک به عنوان یک الزام از سوي بانک مرکزي براي اعمال مـدیریت ریسـک در   

کار گرفته شود.همالی بمؤسسات

ادبیات تحقیق. 2

تنشهاي تعریف آزمون. 1ـ2

بینی بر یـک  قوي اما قابل پیشهاي شوكتأثیرتنش تخمین شدت هاي ونهدف آزم
سیستم مالی است. بانکداران مرکزي اقتصادهاي پیشرفته به عنـوان نـاظران پـولی از    

هاي کارگیري سیاستثبات بخش واقعی اقتصاد در ضمن بهارزیابیاین آزمون جهت 
تـنش عمومـاً در بازارهـاي    هـاي  نآزمـو . نمایندمیمالی استفادههاي پولی در بحران

1- Carling et al. (2003)
2- Salas and Saurina (2002)
3- Pain (2004)
4- Gerlach (2003)
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هـاي  ثباتی سیستم مالی در برابر شـوك تحلیل بیپذیرند:میدلیل صورت3مالی به 
هـاي  بخشاز سیستم مالی به سایر ها احتمال انتقال شوكی، بینشدید اما قابل پیش

شناخت نقاط ضعف سیستم مالی و ارائه راهکارهـا  کس و باالخره عرواقعی اقتصاد و ب
. هاکاهش ریسک و مدیریت بحرانجهت 

اقتصادسنجی کـالن اولـین قـدم بـراي تشـخیص      هايالب مدلسناریوسازي در ق
باشد؛ بنـابراین  ها میبانکبخش واقعی اقتصاد بر ترازنامه هاي انتقال شوكهاي کانال

اقتصادسنجی ابتـدا مـدل کالنـی را    هاي تنش کالن با استفاده از مدلهاي در آزمون
بازاري و اعتبـاري  هاي بر اساس ریسکها نماییم و سپس نتایج سناریومیريگذاپایه

تـنش کـالن   هاي آزمونفرایند انجامیک نمونه ازشود.میتحلیلها بانکبر ترازنامه
نشان داده شده است.1در نمودار 

ها و سناریوسازي درهاي اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکنحوه تأثیر شوك.1نمودار 
غالب آزمون تنش

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

پذیري سیستم به عوامل ریسک مشخصارزیابی آسیب. 2ـ2

کالن اقتصادي روي ثبات سیستم مـالی هاي شوكتأثیربا طراحی سناریوي مناسب، 
1سالمت مـالی هاي تواند با محاسبه چندین شاخص مختلف حاصل شود. شاخصمی

هـا  ایـن شـاخص  شوند. میبع مختلف ریسک استفادهبراي محاسبه میزان اهمیت منا
شــامل معیارهــاي کفایــت ســرمایه، کیفیــت دارایــی، درآمــدها و ســود، نقــدینگی و 

1- Financial Soundness Indicators (FSIs)

سناریو مدل
کالن

ریسک اعتباري

ریسک بازار
هاترازنامه بانک
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نـرخ بهـره و نـرخ ارز خـارجی) و     هـاي  (شامل ریسـک بازارهاي حساسیت به ریسک
و قیمـت  هـا  نقدشوندگی بازار، سـالمت مـالی خـانوار و بنگـاه    هاي همچنین شاخص

شود.یممستغالت
به تغییـرات بـیش از حـد در عوامـل بنیـادي     ها حساسیت هر یک از این شاخص

سـازي  براي شـبیه آنها تاریخی تخمین زده شود. سپس از هاي تواند با دادهمی1کالن
تنشی که در آینده هاي بر یک سیستم مالی جهت سناریوسازي آزمونها شوكتأثیر

هـاي  هـا، تحلیـل  دادهبـودن دسـترس دربـه شود. بستهمیاستفادهانجام خواهد شد،
استفاده 2مطالعات مقطعیتواند براي تصریح هر دوي سري زمانی واقتصادسنجی می

پذیري بخش مـالی در طـول   سري زمانی براي ارزیابی میزان آسیبهاي شود. تحلیل
تواند نقش یک کشـور معـین و یـا   ی میتابلویهايداده،به عالوهند،زمان بسیار مفید

مشخص را روشن سازد.هاي بانکعوامل 
گیـري حساسـیت یـک سیسـتم     سالمت براي انـدازه هاي هر کدام از این شاخص

اطالعـات  هـا  شـود. تمـامی ایـن شـاخص    مـی مالی به عامل ریسک معینی اسـتفاده 
کدام به تنهـایی دهند اما هیچمیارزشمندي از تحلیل ثبات یک سیستم مالی را ارائه

.باشندنمیسکی که بخش مالی با آن مواجه است،منابع مختلف ریارزیابیقادر به

1- Macro Fundamentals
2- Cross Section
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پذیرهاي سالمت مالی مؤسسات سپردهاي از شاخصخالصه.1جدول 

کفایت سرمایه

شده به ریسکهاي موزوننسبت سرمایه قانونی به دارایی
شده به ریسکهاي موزونبه دارایی1نسبت سرمایه سطح 

رسید گذشته و معوق به سرمایه هاي سرنسبت خالص وام
نسبت مطالبات غیرجاري به سرمایه

نسبت سرمایه به دارایی
نسبت ارزش در معرض خطر به سرمایه

کیفیت دارایی
جاري به مانده تسهیالت نسبت مطالبات غیر

هاي مختلف اقتصادي مانند خدمات، صنعت و ها (بخشبخشی وامنسبت توزیع 
سهیالت پرداختیغیره) به کل ت

هاي پرداختیتوزیع جغرافیایی تسهیالت به کل وام

عایدات و سوددهی

هابازده دارایی
بازده سهام

نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص
اي به درآمد ناخالصهاي غیربهرهنسبت هزینه

ها و اعتبار اسنادي) به کل درآمدنامهنسبت درآمد تجاري (شامل ضمانت
نسبت مخارج کارکنان به مخارج بدون بهره

هابانکی و نرخ بهره سپردهتفاوت بین نرخ بهره بازار بین

نقدینگی

هاهاي نقد به کل دارایینسبت دارایی
مدتهاي کوتاههاي نقد به بدهینسبت دارایی

بانکیترین نرخ بینتفاوت بین باالترین و پایین
بانکی)ن به کل تسهیالت (بجز بینهاي مشتریانسبت سپرده

متوسط تفاوت خرید و فروش در بازار اوراق قرضه
متوسط نرخ گردش روزانه در بازار اوراق قرضه

حساسیت به 
هاي بازارریسک

وضعیت باز ارزي خالص نسبت به سرمایه
هاي مشتقه مالی نسبت به سرمایهوضعیت ناخالص دارایی
شتقات مالی نسبت به سرمایهوضعیت ناخالص سایر م

(وضعیت باز ارزي) به کل تسهیالت پرداختینسبت تسهیالت خارجی اسمی
ها(وضعیت باز ارزي) به کل بدهیهاي خارجی اسمینسبت بدهی
هاي سهام نسبت به سرمایهنسبت دارایی

نسبت تسهیالت مستغالت مسکونی به کل تسهیالت
اري به کل تسهیالتنسبت تسهیالت مستغالت تج

www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htmالمللی پول مأخذ: صندوق بین
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بـه چگـونگی   اي ترازنامـه هـاي  ي بعد براي آشنایی بیشـتر بـا نسـبت   هابخشدر
خواهیم پرداخت.اي ن نسبت ضروري ترازنامهآوردن و بیان اهمیت چندیدستهب

ارائه یک مدل مناسب جهت آزمون تنش ثبات مالی.3ـ2

مـالی در چنـد دهـه اخیـر،     هاي به موازات رشد سریع بازارهاي مالی و افزایش شوك
به عنوان هدفی مهم در سیاستگذاري اقتصادي شناخته شـده اسـت. بـه    1ثبات مالی

بـه دنبـال ارتقـاي ثبـات مـالی      هـا  ي براي کنترل بحـران عالوه اینکه بانکداران مرکز
تهدیدات بالقوه بخـش مـالی اسـت. بـا ارزیـابی      هاي هستند. ثبات مالی شامل تحلیل

موقعیت حال و آینده، عملکردهاي سیاستی بـر اسـاس ارزیـابی ریسـک و ارتباطـات      
باشد.میخارجی

طیـف وسـیعی از   است و به طـور کلـی وابسـته بـه    اي ثبات مالی مفهوم پیچیده
هـاي  بانـک باشد. در حال حاضـر هـیچ کـدام از    میریسک هاي و القاکنندهها ریسک

فــرد از بــهمرکــزي و دانشــگاهیان در خصــوص تعریــف ثبــات مــالی، فهــم منحصــر
. انـد نیافتـه به اجماع کلـی دسـت  سازي ثبات مالی و چگونگی ارتقاي کاراي آنمدل

المللی پول شارهاي بانک جهانی و صندوق بینمرکزي به دلیل فهاي بانکبسیاري از 
کالن آزمون تنش را توسعه دادند و یا در حال انجام آن هستند. هدف آنهـا  هاي مدل

منفی شدید به وقوع پیوسته است.هاي تحلیل قدرت یک سیستم مالی تحت شوك
هـا،  به دلیل پیچیدگی مفهوم ثبات مـالی و وابسـتگی زیـاد آن بـر انـواع ریسـک      

. مـدلی کـه   برگیردمهم این مفهوم را درهاي وان مدلی ارائه داد که تمامی جنبهتنمی
بسیار پیچیده بوده و بنـابراین معرفـی   ،گیردمیدربرراتمامی عوامل مهم ثبات مالی

متفاوتی هاي رسد. به عالوه اینکه مجموعه دادهمیضروري به نظر،یک مدل مناسب
مختلـف،  هـاي  خـرد بـراي گـروه   هاي و دادهاقتصاد کالن همفزونهاي همچون داده

از تعریف زیر به عنوان ثبات مالی استفادهتحقیقدر این اطالعات مکمل هم هستند.

1- Financial Stability
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شود:می
اقتصـادي  ثبات مالی به این معناست که یک سیستم مالی نسبت بـه اخـتالالت  «

ر یک رفتـار  درا مجدداًها را انتقال دهد و ریسکها پرداختتواندقدرتمند است و می
هـایی  مالی در دورههاي ثباتیدهد اساس بیمیبخش توزیع کند. تجربه نشانرضایت

بنـابراین  انـد.  ریـزي شـده  پـی ،انـد رشد شدیدي داشتهها و قیمت داراییها که بدهی
در ثبـات  وانـد  داشـته نقش اساسـی  اجرایی هاي در تهیه اعتبارات و پرداختها بانک

تیـ به خوبی قابل رو2ه بسیار کوچک آزمون تنش در نمودار نمونمالی مهم هستند.
».باشدمی

هاي اقتصادي در آزمون تنشچگونگی ارتباط بخش.2نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

کالن خرد

یک مدل کوچک 
کالن

مدل نهایی خانوار مدل احتمال 
ورشکستگی بنگاه

متغیرهاي اصلی کالن
هاي هاي بد، ضررنکولوام

، رشد اعتبارات، LGDمعین 
نسبت بدهی، نرخ ورشکستگی، 

قیمت مستغالت، 
ها، سهام و ثروت گذاريسرمایه

مسکونی

هاي بدهی
ریسکی: خانوار

رشد اعتبارات در 
ها بنگاه
هاي بدهی

هاریسکی: بنگاه

مدل بانک

نتایج کفایت سرمایه
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به طـوري کـه عواقـب    شده،الوقوع طراحی هاي تنش سناریوهاي قریبدر آزمون
شـوند. هنگـامی کـه    الی تحلیل مـی معکوس روي متغیرهاي اصلی ثبات مهاي شوك

،نمایـد مـی شده و خطی تبعیـت کالن فرم خالصهاقتصادسنجیآزمون تنش از مدل 
باشـیم. رفتـار عوامـل و بنـابراین فـرم      مضـیقه ممکن است به دلیل انتقاد لوکاس در 

حـل  غیریکسان باشند. راهشدید هاي شده ما از معادالت، ممکن است در تنشخالصه
یـق سـاختاري   حتی اگر ما یک مدل بـا پارامترهـاي عم  ان نیست، اوالًاین مشکل آس

به شرایط خاص نمایش تـابع مطلوبیـت عوامـل نیـاز داریـم. در      بندي نماییم،فرمول
،خود انتقال یابد و این انتقـال خوديممکن است تابع مطلوبیت بهشدید،هاي تنش

تنش شـدید هاي ناشی از آزمونهايدادهه نوع سناریوهاي تنش است. ثانیاًوابسته ب
در حـالی کـه اطالعـات الزم بـراي     ،تواند به شناخت رفتارهاي نـادر کمـک کنـد   می

ناپذیر است. بنابراین مختلف آزمون تنش در برابر انتقاد لوکاس پایانهاي تقویت مدل
تهیه یک مـدل جـامع بـراي پاسـخگویی بـه انتقـاد       ،بودن مواقع بحرانیبه دلیل نادر

ناپذیر است.امکانلوکاس 

شده. تحقیقات انجام3
پـذیري یـک سیسـتم بـانکی و یـا یـک بانـک را در صـنعت         زیادي آسـیب تحقیقات

هـاي  بانکداري نسبت به تغییرات متغیرهاي بنیادي اقتصاد کالن در چـارچوب مـدل  
سري هاي دادهاز. این تحقیقاتنمایندمیصنعتی تحلیلساختاري کل اقتصاد یا بین

المللـی پـول در   صـندوق بـین  اند. براي مثالنمودهاستفادهتابلویی هاي و دادهزمانی 
به عنوان بخش الینفک برنامه ارزیابی بخش مـالی کشـور اتـریش، یـک     2003سال 

هـاي  آزمون تنش در رابطه با حساسیت سیسـتم مـالی آن کشـور نسـبت بـه شـوك      
کـالن، اعمـال نمـود. ایـن     شده به دلیل شرایط متفاوت بازار و اقتصـاد  متفاوت ایجاد

آزمون روي ریسک اعتباري، ریسک بازار (ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسـک  
ــام     ــریش انج ــانکی ات ــرایت در سیســتم ب ــدینگی و ریســک س ــی)، ریســک نق دارای



55ها                 تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر ترازنامه بانک

هـاي  ستم بانکی اتریش براي مقابله با شوكنتایج آزمون نشان دادند که سیپذیرفت.
از نظر سرمایه بسیار مجهـز اسـت. میـانگین نسـبت     ایجادشده از طریق آزمون تنش

هـا در  ییـ درصـد دارا 51درصد بود و در مجموع 4/14کفایت سرمایه سیستم بانکی 
.ندشده تمرکز یافته بودي سیستماتیک مهم در نمونه دادههابانکسه چهارم 

بـراي دوره  ،سـتفاده از اطالعـات ماهانـه   با ا2005اندونزي در سال بانک مرکزي
15خـود پرداخـت. در ابتـدا    ي هـا بانـک به اعمال آزمون تنش روي 2005تا 1995

یشان انتخاب شـدند. متغیرهـاي بـانکی شـامل     هاییبر اساس ارزش دارا،بانک بزرگ
متغیرهاي کـالن اقتصـادي و همچنـین    ،گذشتهدهاي سررسیوام،هااحتمال زیان وام

شدند و از یـک مـدل رگرسـیون    کار گرفته هباقتصادسنجیقیمت نفت در یک مدل 
در نهایت به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     و هاي تابلویی استفاده گردیدخطی براي داده

بـر  مـؤثر رود و عوامـل  شمار میهبهابانکترین عامل عدم ثبات ریسک اعتباري مهم
ریسک اعتباري شناسایی شدند. از جمله اینکه رشد تولیـد ناخـالص داخلـی و رشـد     

تـأثیر منفی و رشد حجم پول، تورم و کاهش ارزش پـول داخلـی   أثیرتشاخص سهام 
دارند.هابانکبر ریسک اعتباري مثبت

ــانکی فرانســه و مــدیران بخــش ارتباطــات  ،2004در اوایــل ســال  کمیســیون ب
المللی و اقتصادي بانک فرانسه به ارزیابی ثبات سیستم بانکی فرانسـه و ظرفیـت   بین

هاي مالی و اقتصادي در سطح کالن به عنوان اجـراي برنامـه   آن براي مقابله با شوك
المللی پـول پرداختنـد. بـدین ترتیـب بـا اسـتفاده از       ارزیابی بخش مالی صندوق بین

ها بر سیستم بانکی مورد سنجش قرار گرفـت. ایـن   ات شوكتأثیرآزمون تنش میزان 
از طراحـی  احتمـال وقـوع پـایین را بـا اسـتفاده     بـا هـاي شـدید  شـوك تأثیرآزمون 

شده از سوي کمیسیون بانکی هاي معرفیهاي کالن اقتصادي و مدلسناریوهاي مدل
عنوان مثال تغییرات عمده در نـرخ بهـره، شـوك قیمـت     ه ب.گیري نمودفرانسه اندازه

. نتـایج آزمـون   را مشخص کـرد نفت، کاهش شدید در قیمت سهام و رکود اقتصادي
ماننـد بـه  هـاي کـالن اقتصـادي   ه در برابر شوكنشان دادند که سیستم بانکی فرانس

هـا  هر چند این شـوك ،توان ایستادگی را داردانجامیدن رکود به مدت دو سالطول
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درصـد  38و کاهش سودآوري آنها به میـزان  هابانکموجب فرسایش کیفیت دارایی 
شدند.

در سـال  المللی پول صندوق بینبه منظور ارزیابی ثبات سیستم مالی مجارستان،
ي مجارسـتان بـه اعمـال آزمـون تـنش در ایـن سیسـتم        هـا بانکبا همکاري 2005

هـاي سیسـتم   ییـ درصـد دارا 95ي تجاري و تخصصی کـه  هابانکپرداخت. دو سوم 
بانکی کشور مجارستان را در اختیار داشتند، مورد آزمون قـرار گرفتنـد و حساسـیت    

ریسـک اعتبـاري بـه طـور مجـزا      آنها نسبت به نرخ بهره، نرخ ارز و همچنین بررسی
ه بـر اسـاس تغییـرات تـاریخی و     شـد هـاي وارد مورد بررسی قرار گرفت. شدت شوك

بدشدن وضعیت مالی که فرضی انتخاب شد و یک سناریوي کالن اقتصادي بر اساس
مستقیم بر کاهش کیفیـت اعتبـاري  تأثیرموجب افزایش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز و 

درصدي در نرخ بهـره  40شد. نتیجه آزمون این بود که افزایش کار گرفته ه شد، بمی
درصـدي  2شود. یک افزایش میمنجر درصد سرمایه درجه یک6/2به زیانی برابر با 

منجـر  یـک  درصـد سـرمایه درجـه    2/15هاي بدون بازده به زیانی برابر باییدر دارا
. همچنـین ریسـک   درصد کاهش یافت8بانک به زیر 9شده و نسبت کفایت سرمایه 

،در ادامـه شـناخته شـد.  هابانکگذار بر زیان تأثیرترین عامل اعتباري به عنوان مهم
زمـانی و  هـاي  دسـته تحلیـل سـري   تـر مطالعـات، آنهـا را در دو   جهت بررسی دقیق

نماییم.میتابلویی بررسیهاي مطالعات داده

هاي زمانیتحلیل سري.1ـ3

را در مقـاطع زمـانی مختلـف جهـت ارزیـابی      مطالعات مختلف مطالبـات غیرجـاري  
از یـک سیسـتم   1باردسن و دیگراناند. یک سیستم مالی در نظر گرفتهپذیريآسیب

هاي اقتصاد کالن بر ثبات مالی کشـور  معادالت همزمان پویا براي بررسی تأثیر شوك
ر اسـترس)  نروژ استفاده کردند. آنها در این مدل، تأثیر مقادیر با احتمال پایین (مقادی

1- Bardesen et al. (2006)
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بـا  1ها را بررسی نمودند. پـس از آنهـا اندرسـن و دیگـران    ها و بنگاهبر ترازنامه بانک
تري را براي نروژ طراحی کردنـد  استفاده از یک سیستم معادالت همزمان، مدل کامل

ها با استفاده از تحلیـل خـرد   ها و بانککه در این مدل عالوه بر تحلیل ترازنامه بنگاه
ازنامه خانوار را نیز به مـدل اضـافه نمـوده و نشـان دادنـد کـه چگونـه        این موضوع تر

شود. ها میهاي اقتصاد کالن از طریق خانوار موجب قصور در بازپرداخت بدهیشوك
مدت و بلندمـدت  عالوه بر این، آنها در این معادالت سعی کردند مقادیر تعادلی کوتاه

دست آورند. را براي هر کدام از متغیرها به
یـک شـاخص ترکیبـی    بـا اسـتفاده از سیسـتم معـادالت همزمـان      2هانشل و مونین

استرس را براي سیستم بانکی سوئیس ساختند که به صـورت ترکیبـی از انحـراف از    
مالی بـر اسـاس بـازار    ثباتیهاي بیمختلف و برخی از شاخصهاي بانکهايترازنامه

را براي سیستم بانکی در خـود  زمانیهاي خوبی بدترین تنشه ب،بود. اگرچه شاخص
سـاالنه موجـود و   هـاي  زمـانی کوتـاه بـراي داده   هـاي  کرد، اما به دلیل بازهلحاظ می

یــک شــده، متغیرهــاي ترکیــبيهمچنــین حساســیت بــاالي آن بــه انتخــاب اجــزا
داد.ه نمیئارا3خارج از نمونه قويبینیپیش

هاي سررسیدگذشته و معوق وامبا استفاده از سیستم معادالت، 4کالیراي و شیشر
کـالن  هـاي  عنـوان یـک تـابع از متغیـر    ه به سرمایه را در سیستم بانکداري استرالیا ب

کلی اقتصادي (تولید ناخـالص  هاي هایی مانند فعالیتتخمین زدند که شامل شاخص
ــات قیمــت   ــنعتی)، ثب ــدات ص ــد و تولی ــی، شــکاف تولی ــاداخل ــت ه (شــاخص قیم

هـا و  گذاري در بخش بنگـاه ول)، درآمد، مصرف و سرمایهتورم و رشد پ،کنندهمصرف
در بخش بازارهاي مالی (نرخ بهره، شاخص بازار سهام) و در نهایـت  همچنین خانوار، 
بخش خارجی اقتصاد مانند نرخ ارز صادرات و قیمت نفت بودند. يمتغیرها

زدنـد.  تخمین VARتري را با استفاده از رویکرد مدل مناسب5هوگارت و زیچینو

1- Andesen et al. (2007)
2- Hanschel and Monnin (2003)
3- Robust
4- Kalirai and Scheicher (2002)
5- Hoggarth and Zicchino (2004)
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تمرکز کردند. در نهایـت  ،اندهایی که توسط بنگاه و خانوار سررسید شدهروي وامآنها 
بـین مـدت  و کوتاهمدتبلندرابطه،با استفاده از تکنیک همجمعی1سورینا و دلگادو

برخـی از  و )شـده نسـبت بـه سـرمایه    و سررسیدهـاي غیرجـاري  وام(متغیـر دوهر
) را بـه منظـور ارزیـابی    هـا بیکاري و تـورم و بـدهی  مانند(هاي اقتصاد کالن شاخص
هاي تجاري تخمین زدند.  بانکپذیريآسیب

تابلوییهاي هاي دادهرگرسیون.2ـ3

بعـد  ،هاي زمانیمجموعه دیگري از مقاالت معتبر در این زمینه عالوه بر تحلیل سري
تـابلویی  هاي دادهاز ،شدههاي فرم خالصهمقطع را نیز بررسی کردند. تعدادي از مدل

، 2بیکـر و هـو  [اندیستم بانکی چند کشور استفاده کردههاي کلی سبراي تخمین داده
را ي متفـاوتی  هابانک،همچنین برخی.]5الیون و مجنونی،4مجنونی و کاوالو، 3پسوال

هـاي مقطعی، ارزیـابی چرخـه  ياجزا. انددر نظر گرفته،در یک کشور وجود دارندکه 
هاي متفاوت (اندازه، سـبد  هاي در معرض خطر با ویژگیي را بر سازمانمتفاوت تجار

سازد. مخصوصاً که کارلینگ و دیگـران  هاي بد) ممکن میدارایی متفاوت و تعداد وام
پـذیري  ها به عنوان یک نماینده بـراي آسـیب  از ریسک ورشکستگی شرکت)2003(

هـا را بـا اسـتفاده از    کستگی شرکتاند. آنها ریسک ورشها استفاده کردهترازنامه بانک
هاي پانل بـا عوامـل ریسـکی مشـخص و عوامـل کـالن       روي داده6یک مدل پروبیت

کـار بردنـد و دریافتنـد کـه     مجـزا را بـه   VARزدنـد. همچنـین یـک مـدل     تخمین 
هاي اقتصادي در کننده براي فعالیتهاي با وقفه، یک عامل مهم و تعیینورشکستگی
سوئد است.

1- Saurina and Delgado (2004)
2- Bikker and Hu (2002)
3- Pesola (2001)
4- Cavallo and Majnoni (2002)
5- Laeven and Majnoni (2003)
6- Probit
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اي بانک نمونهت ترازنامهوضعی. 4
اي بانک مزبور در صنعت بانکداري و جایگاه آن از نظر ابتدا به تحلیل وضعیت ترازنامه

ها در ترازنامـه، ترکیـب   هاي مختلف اقتصادي، ترکیب داراییروند تسهیالت به بخش
هاي اخیر پرداخته و سپس با اسـتفاده  ها و روند نسبت کفایت سرمایه در سالسپرده

هاي کالن اقتصادي بر ترازنامـه بانـک مزبـور بـا     یک مدل تجربی به ارزیابی شوكاز
پردازیم.  شده میهاي سالمت مالی تعریفاستفاده از شاخص

حجـم درآمـد صـنعت بانکـداري (مجمـوع درآمـدهاي مشـاع و        1388در سال 
8/297حـدود  در بانک مـذکور  گذاران) غیرمشاع بدون کسر سود پرداختی به سپرده

ارد ریـال بـراي سـال    هـزار میلیـ  2/242ر مقایسه با رقم میلیارد ریال بود که دهزار
بانـک خصوصـی   1388دهـد. در سـال   مـی درصد را نشان23رشدي معادل 1386

درصـد را  9/45هزار میلیـارد ریـال رشـدي معـادل     3/5با درآمدي معادل مورد نظر
درآمـد سیسـتم   صدي از کـل در8/1نسبت به سال قبل تجربه نمود و با کسب سهم 

قـرار  13ري کشـور در رتبـه   اسه مجاز فعال در صـنعت بانکـد  مؤس18بانکی، از بین 
درصـد از کـل درآمـد    5/1با کسب سـهم  1387در سال این بانک خصوصیگرفت. 

قرار داشت.14سیستم بانکی در رتبه 

هاروند تسهیالت بخشی بانک. 1ـ4

دهد که باالترین سـهم تسـهیالت   نشان میربانک مزبوبررسی روند تسهیالت بخشی 
بازرگانی، خـدمات، صـنعت و معـدن، مسـکن و کشـاورزي بـوده       به به ترتیب مربوط 

8/41ترین بخش تسهیالت متعلق به بخـش خـدمات بـا    اصلی1388است. در سال 
درصد سهم از کل تسهیالت اعطایی بوده است.
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بخشیتسهیالت اعطایی بانک خصوصی به تفکیک.3نمودار

باشند.هاي ساختمان و مسکن و کشاورزي بر اساس محور سمت راست میتوضیح: بخش

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت اعطایی. 2ـ4

هاي بانک در دهد که کیفیت داراییطی یک دوره زمانی نشان میبررسی این نسبت
تواند یک هشـدار بـراي   افزایش این نسبت مید، به عبارت دیگر نچه سطحی قرار دار

ایش میزان مطالبات معـوق و  ترشدن وضعیت ریسک اعتباري محسوب شود. افزوخیم
هـاي  آیند، کیفیت دارایـی هاي بد به شمار میگذشته که در واقع جزء داراییسررسید
د.ندهمیکاهشبانک را 

دهـد کـه از   میشانبررسی روند نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت اعطایی ن
گیري اختالف بین مجموع نرخ بهره و جریمه تسهیالت پرداختـی  ، با اوج1385سال 

ایـن  از جمله افزایش بازدهی مسکن، مطالبـات غیرجـاري در   ها با نرخ بازدهی دارایی
افزایش یافته است. مقایسه نرخ بـازدهی رو بـه تزایـد مسـکن و نـرخ      بانک خصوصی
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ت سیستم بانکی عمالً انگیزه کمتري در بازپرداخت تعهـدات  سود رو به تنازل تسهیال
البتـه  .موجبات افزایش مطالبات غیرجاري را ایجاد نموده استنیز و بدهیدارندگان

بررسی تفکیـک بخشـی تسـهیالت    زیرا،رسداثبات این ادعا چندان ساده به نظر نمی
ن متوسـط سـهم   سال گذشـته بـاالتری  6دهد که در مینشاناین بانک خصوصیدر 

درصد بـوده اسـت.   44تسهیالت از کل تسهیالت اعطایی متعلق به بخش بازرگانی با 
9/13ذکور معـادل  متوسط سهم تسهیالت اعطایی بخش مسکن در دوره مهمچنین 

درصد بوده است.

روند تحوالت نرخ سود بانکی و نسبت مطالبات غیرجاري در بانک نمونه . 4نمودار

موزون تسهیالت و نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت بر اساس محور توضیح: نرخ سود 
باشد.عمودي سمت راست می

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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ها ترکیب دارایی. 3ـ4

سـال گذشـته   5در این بانـک خصوصـی  در ها بررسی روند تغییرات سهم دارایی
هـاي  ایـی نسـبت تسـهیالت اعطـایی کـاهش و دار    ،1386دهد که از سـال  مینشان

شده به شکل اوراق مشارکت افزایش یافته است تا جـایی کـه نسـبت اوراق    نگهداري
ماهـه دوم  درصد در سه5/13به 1387درصد در سال 8از ها مشارکت به کل دارایی

درصـد بـه   62در همین مدت سـهم تسـهیالت اعطـایی از    .استرسیده1389سال 
کاهش یافته است.6/54

در پایـان  هاي ایـن بانـک خصوصـی   تم بانکی از کل داراییسهم مطالبات از سیس
ماهه مشابه سال درصد بوده است که نسبت به سه8/20معادل 1389ماهه سوم سه

درصد کاهش داشته است.3/6قبل 

روند نسبت مطالبات از سیستم بانکی و تسهیالت اعطایی در بانک نمونه . 5نمودار

ها و نسبت مطالبـات از سیسـتم بـانکی بـر اسـاس      رایینسبت اوراق مشارکت به داتوضیح: 
باشد.میمحور سمت راست

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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نشـان از  هـاي ایـن بانـک خصوصـی    افزایش سهم اوراق مشارکت در سبد دارایی
به دلیل پشتوانه ها،ریسک این نوع داراییزیرا،گریزانه این بانک داردعملکرد ریسک

باشد.میناچیز و در حد صفرها ر سایر داراییدولتی در براب
هاي بانک نمونه ترکیب دارایی. 6نمودار

باشد.ها بر اساس محور سمت راست میتوضیح: نسبت اوراق مشارکت به کل دارایی

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

. نسبت نقدینگی4ـ4

GDPآن با نرخ رشـد  و مقایسه رونداین بانک خصوصیمحاسبه نسبت نقدینگی در 

بـه  ؛دنباشمیراستادهد که روند حرکت این دو شاخص نزدیک به هم و هممینشان
نسـبت نقـدینگی   ،تـر بـوده  عبارت دیگر در دورانی کـه نـرخ رشـد اقتصـادي پـایین     

حرکتـی، خـود،   ایـن هـم  نیز کمتر بـوده اسـت.  این بانک خصوصیشده در نگهداري
شـود. هاي کالن معرفی میو عدم توجه به شاخصعالمتی براي افزایش ریسک بانک

ها کاهش یافتـه و  شود تا قدرت بازپرداخت بدهیکاهش نرخ رشد اقتصادي باعث می
هـاي  ریسک اعتباري و نقدینگی افزایش یابد. از سـوي دیگـر وقـوع رکـود در بخـش     
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وي ها منجر شده و نه تنها کیفیـت پرتفـ  اقتصادي نیز به افزایش مطالبات معوق بانک
گـذارد.  هـا و مؤسسـات مـالی اثـر مـی     دهد بلکه روي حاشیه سود بانکرا کاهش می

درصد تعیین شده است.3/1المللی براي نسبت مذکور برابر حداقل معیار بین
به میزان استفاده هر یک در محاسبه نسبت نقدینگیهاي نقدي ترازنامه ودارایی

:)1383(مهدویان، باشدمیزیرشرح 
درصد100قد در صندوق بانک معادل وجه ن-
درصد100ها معادل سپرده نزد بانک مرکزي و سایر بانک- 
درصد80اسناد خزانه معادل - 
درصد50ها معادل هاي اعطایی به سایر بانکوام- 
درصد50اوراق بهادار معادل - 
درصد100ها معادل سایر وصولی- 

اسـتفاده هـر یـک در محاسـبه نسـبت      مـدت ترازنامـه و میـزان    هاي کوتاهبدهی
نقدینگی به شرح زیر است:

درصد100ها معادل مطالبات بانک مرکزي و سایر بانک- 
درصد50ها معادل هاي دریافتی از سایر بانکوام- 
درصد25هاي جاري معادل حساب- 
درصد10دار معادل هاي مدتسپرده- 
درصد100ها معادل سایر پرداختی- 

بـرآورد شـده اسـت.    8/2معـادل  1389ماهه سـال  ن نسبت مذکور در نهمیانگی
جلــوگیري از ایجــاد ریســک در برابــر هــاي نســبت نقــدینگی هــر بانــک یکــی از راه

المللی یکی دیگـر از  بینهاي باالتربودن این نسبت از معیار.احتمالی استهاي بحران
علل پیـدایش  ترین مهمباشد.این بانک خصوصی میگریزي مدیران ریسکهاي هنشان

غیرنقـد بـه   هـاي  قابلیت تبدیل دارایی،هاخروج سپرده:ازند اعبارتنقدینگیریسک 
از آنجا که تکیه هر چه .هاو بدهیها شکاف زمانی دارایی،هاگذاريسرمایهحجم ،نقد

گذاران آگاه و حسـاس بـه   گذاران عمده بوده و ترکیب سپردهبه سپردهها بانکبیشتر 
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هـاي  درنـگ سـپرده  ریسک در سبد سپرده باعث شده تا آنها با دیدن اولین بحران بی
الخصـوص در  علـی هـا  بانـک د و این عامـل اصـلی دغدغـه    خارج کنناز بانک خود را 

تـرین عوامـل   یکـی از مهـم  نقدینگیمشکالت جلوگیري از لذا ،باشدمیقسمت صف
.باشدمیحفظ مشتري

داخلی در بانک نمونهروند فصلی نسبت نقدینگی و تولید ناخالص. 7نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

بـه عنـوان شـاخص    نیـز دیگري نقدینگی نسبت،عالوه بر نسبت نقدینگی فوق
شـود کـه  در ایـن تحقیـق از آن اسـتفاده مـی    کند ومیبااهمیت جلوه سالمت مالی

یح داده که در باال توضـ (به آننقد با ضریب مربوطهاي نسبت دارایی:ست ازاعبارت
کـه رونـد   هـا ( مـدت بـه کـل سـپرده    کوتاههاي و نسبت سپردهها به کل دارایی)شد

که کندتأیید می. این نمودار )نشان داده شده است8ها در نمودار حرکتی این نسبت
امـا  ،مدت در حال کاهش بوده استکوتاههاي سپردهي اخیر اگرچه نسبت هاسالدر 

،صادي و افزایش مطالبات معوق در کل سیستم بـانکی دلیل وجود شرایط رکود اقتهب
ها در حال افزایش بوده است.نقد به کل داراییهاي نسبت دارایی
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مدتهاي کوتاهها و نسبت سپردههاي نقد به کل دارایینسبت دارایی. 8نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

ها. ترکیب سپرده5ـ4

دهـد کـه از   مدت و دیداري نشان میدمدت، کوتاههاي بلنبررسی روند ترکیب سپرده
مـدت در ایـن بانـک    هـاي کوتـاه  هاي بلندمدت جایگزین سـپرده ، سپرده1388سال 

سقوط قیمت مسکن و کـاهش  ،دالیل این امرترینمهماست. یکی از خصوصی شده
نرخ بازدهی آن همراه با کاهش حجم نقدینگی در بازار اسـت کـه بـه کـاهش حجـم      

یـافتگی  گردد. از طرف دیگر نظـر بـه عـدم توسـعه    مدت منجر میکوتاهري اگذسپرده
بـودن  ریسکدار و کممدتهاي بازدهی سپردهباالتربودن نسبیسایر بازارهاي مالی و

در این دار نیز افزایش یافته است.مدتهاي حجم سپردهها،آن نسبت به سایر دارایی
هـا بـه عنـوان یکـی دیگـر از      ل بـدهی مـدت بـه کـ   هاي کوتاهتحقیق از نسبت بدهی

پـذیر  ایم. این شاخص براي مؤسسات سـپرده هاي سالمت مالی استفاده کردهشاخص
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المللی پول قرار دارد.توسط صندوق بین1شدههاي تشویقدر مجموعه شاخص
هاترکیب سپرده. 9نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

. نسبت کفایت سرمایه6ـ4
مـدیریت ریسـک در علـوم بانکـداري    هـاي  شـاخص ترینمهمسرمایه یکی از کفایت 

. بـا بررسـی رونـد    اسـت بانکی معروف هاي گیر بحرانباشد و در اصطالح به ضربهمی
رمربـع مسـکن در   تغییرات نسبت کفایت سرمایه و مقایسه آن با رشد قیمت یـک مت 

تنـزل  بـا  کـاهش و  نسبت کفایت سرمایه با رشد قیمت مسکن تهران واضح است که
یرهاي کالن اقتصادي دهد که متغاست. این امر نشان میت مسکن افزایش یافتهمقی

بـر حجـم تسـهیالت اعطـایی و مطالبـات      تـأثیر از جمله قیمت مسکن، بـه واسـطه   
گونه که در همانند.مؤثراز طریق اثر ترازنامه و اثر ثروت بر کفایت سرمایه غیرجاري

غیرجـاري ند تغییرات نسبت کفایت سرمایه و مطالبـات  رو،مشخص است10نمودار
د.نباشمیمعکوس یکدیگرکامالً

1- Encouraged Set
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نسبت کفایت سرمایه . 10نمودار

توضیح: نسبت کفایت سرمایه و نسبت مطالبات غیرجاري به تسـهیالت بـر اسـاس   
باشد.میحور سمت راستم

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
ها و رشد قیمت یک مترمربع زمین در تهران نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده.11نمودار

باشد.ها بر اساس محور سمت راست میتوضیح: نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده
هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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ها. نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده7ـ4

درصد نمایانگر وضـعیت  80تا70المللی، نسبت مساويبر اساس استانداردهاي بین
باشد، دلیلی بر افزایش ذکرشدهمطلوب است. چنانچه حاصل این نسبت باالتر از حد 

تـر از حـد اسـتاندارد    هاي بانک است. حاصل پایینرویه تسهیالت یا کاهش سپردهبی
نیز نشانگر عدم تمایل مدیریت بانک در اعطاي تسهیالت به مشتریان بوده یـا اینکـه   

گذاري شـده اسـت. نسـبت    تري مانند اوراق بهادار سرمایههاي مطمئنبع در طرحمنا
معـادل  ایـن بانـک خصوصـی   در 1388در پایان سال ها تسهیالت اعطایی به سپرده

درصد بوده است.7/76

1. بررسی تجربی و ارائه مدل5

طراحـی کنـیم کـه بـا     2معادالت همزمان پویـایی مدلشودمیدر این تحقیق سعی 
درهـا  این نسبتبینبه ارتباط ،1جدول در شدهتعریفهاي بااهمیتوجه به نسبتت

تجـاري  هـاي  ي اقتصاد کالن یا چرخـه هاو تغییر متغیربپردازد بانک خصوصی مزبور
تـوان از تعمـیم معـادالت همزمـان     همچنین مـی .نمایدسطح اقتصاد کالن را برآورد 

توان چارچوب کلـی میبراي این منظورد،هاي سري زمانی نیز استفاده کربراي داده
نمود:معرفیرا به صورت زیرمدل

1t t t tY X B Y     

هسـتند کـه  tبانک در زمـان اي هاي ترازنامهنسبتtYيهاکه در آن بردار متغیر
tXبـردار متغیرهـاي  باشـد،  1شـده در جـدول   هاي اشارهاند هر کدام از نسبتتومی

کتـاب گـرین   15مدل ذکرشده و همچنین نحـوه اسـتفاده از آن بـراي تـابع واکـنش در فصـل       -1
به تفسیر آمده است.)2002(

2- Dynamic Simultaneous Equations

)1(
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شـده در  کار بـرده هکالن اقتصادي بهاي متغیرهاي برونزایی هستند که شامل متغیر
مـدت و  هـاي کوتـاه  اي برونزا مانند انـواع سـپرده  هاي ترازنامهو برخی از نسبتمدل 

برونـزا نیـز   هاي شامل وقفه این متغیرتواندها میاین بردار متغیرند.باشبلندمدت می
اي ت تطبیقی در رفتار ترازنامـه اهمان بحث انتظاراي گونهتوان بهمیراامر باشد. این 

رونقـی را  یـا  به رشد و روند روt-jدر صورتی که اقتصاد در زمان ،تحلیل کردها بانک
ار دوره گذشته خود تـأثیر  همچنان از رفتنیز بانکtپس در زمان ،تجربه کرده باشد

.اندخالصه شده2شده در این مدل در جدولهاي استفادهد. متغیرپذیرمی
شـده داشـته   در مـدل نشـان داده  را براي اینکه تخمینی از معـادالت همزمـان   

کـه  شده را انجام دهیم. در صـورتی ابتدا باید آزمون مانایی متغیرهاي استفاده،باشیم
از تفاضل مرتبه اول آن در مـدل اسـتفاده خـواهیم کـرد. پـس از      ،مانا نباشد،متغیر

نامانـا  SD ،LD ،VA ،hi ،cpi ،sddیافتـه متغیرهـاي  انجام آزمون دیکی فولر تعمـیم 
lعملگرهـاي بخشمانا شدند. در این،گیري مرتبه اولبودند که با استفاده از تفاضل

به ترتیب به معنـاي وقفـه و   1شده در جدول هاي معرفیمتغیرقبل از نام اصلی dو 
خالصه شده است.3تفاضل مرتبه اول هستند. نتیجه نهایی این آزمون در جدول 

شدهتعریف متغیرهاي استفاده. 2جدول
تعریفنام متغیر
RLAهانسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی
LDهاهاي بلندمدت به کل سپردهنسبت سپرده
SDهامدت به کل سپردههاي کوتاهنسبت سپرده
Vaافزوده بخش صنعت و معدن و خدماتارزش
Cpiکنندهشاخص قیمت مصرف
Hiشاخص قیمت مسکن

Sddهامدت به کل بدهیهاي کوتاهمجموع بدهی
LiqAهاي با نقدشوندگی باال (وجه نقد، اوراق قرضه، مطالبات از نسبت دارایی

ها با ها) به کل داراییشامل بانک مرکزي و سایر بانکسیستم بانکی 
ضرایب مربوط به آنها

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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آزمون مانایی. 3جدول

سطح معنادارينام متغیر
RLA01/0
d.LD05/0
d.SD01/0
d.Va05/0
d.cpi01/0
d.hi1/0

LiqA01/0
Sdd1/0

هاي تحقیق.یافتهمأخذ:

بـراي  13SLSنتایج حاصل از تخمین سیستم معـادالت همزمـان پویـا بـه روش    
تایج حاصل از تخمین معادله اول که متغیر وابسته آن نواین بانک خصوصیترازنامه 

نشان داده شده است.4در جدول،ستهانسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی
معنـاداري  حسطدهد که درمیآمده از تخمین معادله اول نشاندستهنتایج ب

هـا  مـدت بـه کـل بـدهی    هاي کوتـاه مجموع بدهیمتغیرهاي نسبت (ده درصد) 1/0
)l.d.sdd بـر  -32/0هـا تـأثیر منفـی (   ) با یک وقفه و نسبت وجه نقد به کل دارایـی (

)، ایـن  -Liqa)15/1نسبت تسهیالت اعطایی دارد که در مقایسـه بـا ضـریب متغیـر     
ها در ترازنامه با یک باشد. عالوه بر این، نسبت وجوه نقد به کل داراییتأثیر کمتر می

اسـت. همچنـین افـزایش    ها شده وقفه موجب افزایش نسبت تسهیالت به کل دارایی
مدت نیز باعث افزایش نسـبت اعطـاي تسـهیالت شـده     هاي بلندمدت و کوتاهسپرده

هاي بلندمدت تأثیر بیشـتري  ) سپردهd.LD)17/1ریب متغیر است که با توجه به ض
اند. به طور کلـی بـا توجـه بـه ضـرایب متغیرهـاي       در نسبت اعطاي تسهیالت داشته

d.LD وd.SDــه ــا (و وقف ــاي آنه ــپرده l.d.SDو l.d.LDه ــبت س ــأثیر نس ــاي ) ت ه

1- Three-Stage Least Squares
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هاي بلندمدت بوده است. مدت بیش از نسبت سپردهکوتاه

اصل از تخمین معادله اولنتایج ح. 4جدول 

معادله اول
RLAمتغیر وابسته ضرایب انحراف استاندارد p-value

d.sdd 03/0 - 11/0 80/0
Liqa 15/1 - 15/0 00/0

ld.sdd 32/0 - 08/0 00/0
l.liqa 50/0 27/0 07/0

LD.LD 06/1- 15/0 00/0
D.LD 17/1 08/0 00/0

LD.SD 61/0 06/0 00/0
D.SD 19/0 05/0 00/0
D.hi 23/0 - 02/0 00/0

LD.hi 11/0 05/0 03/0
d.cpi 04/0 - 01/0 00/0
ld.cpi 07/0 - 02/0 00/0
d.Va 00040/0- 00004/0 00/0
ld.Va 00020/0 00005/0 00/0

constant 36/83 86/5 00/0
R=96 D.W= 94/1

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

هاي نقد ها و داراییسهیالت به کل داراییتنسبت دودر مجموع با توجه به اینکه 
،دهنـد میرا تشکیلها از دارایی)درصد85بیش از (اي بخش عمدهها، به کل دارایی
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تغییـر در شـاخص قیمـت    بااهمیت است. تغییر در شرایط کالنگذاريتأثیربنابراین 
مسکن به صورت همزمان داراي تأثیر منفی و با یـک وقفـه موجـب افـزایش نسـبت      

در l.d.hiو d.hiتوان گفت با توجه به ضرایب اعطاي تسهیالت شده است؛ اگرچه می
نتوانسته است بر نسـبت اعطـاي تسـهیالت    1386مجموع رونق بازار مسکن در سال 

تـأثیر بـه صـورت همزمـان داراي    هـا  این متغیـر در این بانک اثر مثبتی داشته باشد. 
باشند.  میمنفی

کننده بـا توجـه بـه ایجـاد عـدم ثبـات در سـطح        فتغییر در شاخص قیمت مصر
اقتصاد کالن باعث کاهش اعطاي تسهیالت شـده اسـت کـه ضـریب آن نیـز مطـابق       

ومعـدن وصـنعت هـاي بخـش افـزوده ارزشدرتغییـر است.منفیهابرخی از تئوري
که شاخص اصلی رکود یا رونق l.d.Vaو d.Vaتوجه به ضرایب متغیرهاي باخدمات

باشـند؛ مقـدار متغیـر    دهند، داراي تأثیر مثبت با یک وقفه مـی را نشان میاقتصادي
بودن ایـن  افزوده به قیمت ثابت است، بنابراین کوچکمذکور به صورت تفاضل ارزش

) به معناي تأثیر کم آن نیست. از آنجا که مشاهده همزمان رکود یـا  0002/0ضریب (
صادي میسر نیست، بنابراین تغییرات هاي صنعت و خدمات براي آحاد اقترونق بخش

) باعـث کـاهش نسـبت    -0004/0همزمان در این متغیـر بـا توجـه بـه ضـریب آن (     
مدل معادالت همزمان همچنین نتایج حاصل از تخمینتسهیالت اعطایی شده است. 

بـا نقدشـوندگی بـاال   هـاي  نسـبت دارایـی  معادله دوم که متغیر وابسته آن پویا براي
اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی شامل بانـک مرکـزي و سـایر    (شامل وجه نقد، 

نشـان داده  5در جـدول باشـد، ها با ضریب مربوط بـه آن مـی  ) به کل داراییهابانک
شده است.
دهد کـه افـزایش نسـبت تسـهیالت     میدست آمده از این تخمین نشانه نتایج ب

هاي بـا نقدشـوندگی   ارایینسبت دباعث کاهش ) -4/0با توجه به ضریب آن (اعطایی 
مدت در مجموع با توجه بـه ضـرایب   هاي کوتاهعالوه بر آن نسبت بدهی.شودباال می
هاي نقدي شده اسـت.  باعث افزایش و با یک وقفه موجب کاهش داراییd.sddمتغیر 

مـدت افـزایش یافتـه، تمایـل     هـاي کوتـاه  دهد هر چه میزان بـدهی این امر نشان می
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هـاي نقـد بیشـتر شـده اسـت کـه ضـرایب مثبـت         نگهداري داراییمدیران بانکی به
باشد. شـاخص قیمـت مسـکن    نیز تأییدکننده این امر میd.SDو l.d.SDمتغیرهاي 

هاي نقد شده و عـالوه بـر آن تغییـر در شـاخص قیمـت      موجب کاهش نسبت دارایی
بت ) نسـ 07/0و 02/0کننده به صورت همزمان و با یک وقفه باعث افـزایش ( مصرف
همچنـین افـزایش در رشـد ارزش   هاي نقدي در ترازنامه این بانک شده است.دارایی

وده بخش صنعت و معدن و خدمات به صورت همزمان و با یک وقفه با توجـه بـه   افز
هـاي نقـدي   ) موجب افزایش نسبت دارایـی 0001/0و 00008/0مقدار ضرایب آنها (

کند کـه افـزایش   تأیید می4ه در جدول آمددستشده است. نتایج مذکور با نتایج به
هاي خود رشد اقتصادي موجب اعطاي تسهیالت بیشتر نشده و این بانک براي دارایی

ریسک کمتر با نقدشوندگی باالتر را پذیرفته است.
نتایج تخمین معادله دوم. 5جدول

معادله دوم
liqaمتغیر وابسته ضرایب انحراف استاندارد p-value

d.sdd 21/0 08/0 01/0
RLA 40/0- 23/0 08/0
ld.sdd 25/0- 06/0 00/0
l.RLA 25/0 12/0 05/0
LD.SD 32/0 07/0 00/0
D.SD 04/0 05/0 46/0
LD.hi 17/0- 04/0 00/0
d.cpi 07/0 03/0 04/0
ld.cpi 02/0 01/0 06/0
d.Va 000085/0 000047/0 067000/0
ld.Va 000103/0 000053/0 053000/0

constant 97762/34 25015/13 008/0

R=٩١ D.W= ٨٩/١

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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نتایج تخمین معادله سوم مدل. 6جدول 
معادله سوم

d.sddمتغیر وابسته ضرایب انحراف استاندارد p-value

Liqa 30/1 32/0 00/0
RLA 58/2 41/0 00/0
l.liqa 09/2 27/0 00/0

l.RLA 71/0 18/0 00/0
LD.LD 77/2 53/0 00/0
D.LD 67/2 - 47/0 00/0

LD.SD 47/1 - 17/0 00/0
D.SD 02/0 - 11/0 84/0
D.hi 46/0 07/0 00/0

LD.hi 17/0 08/0 04/0
ld.cpi 04/0 - 02/0 02/0
d.Va 00076/0 00/0 00/0
ld.Va 00065/0- 00/0 00/0

Constant 52/305- 07/37 00/0

R=٩٣ D.W= ٠٩/٢

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

کـه متغیـر وابسـته آن نسـبت     ـین معادلـه سـوم  نتایج حاصل از تخم،در نهایت
شده بر اساس ها (با توجه به ضرایب اختصاص دادهمدت به کل بدهیهاي کوتاهبدهی

نشـان داده شـده   6در جـدول باشـد ـ   به آن اشاره شد) می4ـ4آنچه که در قسمت 
است.

اي هـ دارایـی کـه تغییـر در نسـبت    کنـد تأیید می6از جدول آمده دسته نتایج ب
باعـث افـزایش نسـبت    58/2و نسبت اعطاي تسهیالت با ضریب 3/1نقدي با ضریب 

ها شده است. همچنین تأثیر وقفه این متغیرها نیز مدت به کل بدهیهاي کوتاهبدهی
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هـا  توان ارتباط همزمان این متغیرها در ترازنامـه بانـک  مثبت بوده که دلیل آن را می
ز متغیر شاخص قیمت مسکن به صورت همزمـان  دانست. در مورد متغیرهاي کالن نی

و با یک وقفه، تأثیر مثبتی بر افزایش این نسبت داشته است. عـالوه بـر آن شـاخص    
اسـت کـه یکـی از    کننده با یک وقفه موجب کاهش ایـن نسـبت شـده   قیمت مصرف

ها در اثر افزایش شـاخص قیمـت   توان کاهش نرخ سود واقعی سپردهدالیل آن را می
ده دانست.  کننمصرف

00076/0افزوده بخش خدمات و صنعت نیز به صورت همزمان با ضـریب  ارزش
موجـب کـاهش ایـن    -00065/0موجب افزایش این نسبت و با وقفه با مقدار ضریب 

هـاي  توان اثر ایـن متغیـر را روي نسـبت بـدهی    نسبت شده است، اما در مجموع می
افـزوده بخـش   تغییـرات ارزش . مدت این بانک خصوصی، مثبـت ارزیـابی کـرد   کوتاه

بدین معنا که ،شوداي میصنعت و معدن و خدمات باعث افزایش این نسبت ترازنامه
و ایجاد شرایط باثبات در سطح کـالن، ایـن متغیـر    در صورت افزایش رشد اقتصادي

گذاران و بـدهی ایـن بانـک بـه     مدت و بلندمدت سپردههاي کوتاه(شامل انواع سپرده
ها)، با افزایش مواجه خواهد شد.سایر بانک

شـده بـه بررسـی اعتبـار مـدل و      براي تعیین اعتبار معادالت همزمان تخمین زده
ـ پردازیم. بنابراین با اسـتفاده از آزمـون دیکـی   میعدم وجود رگرسیون کاذب ،رـفول

آوریـم کـه   مـی دستهشده برا براي هر سه معادله تخمین زدهی جمالت خطاـمانای
خالصه شده است.7آن در جدولنتایج 

نتایج حاصل از آزمون مانایی جمالت خطا.7جدول 

سطح معناداري آماره دیکی فولر شرح

01/0 21/3 جزء خطاي معادله اول

05/0 94/2 جزء خطاي معادله دوم
01/0 01/4 جزء خطاي معادله سوم

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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شـده بـراي هـر    دهد که اجزاي خطاي برآوردمیشاننتایج حاصل از این آزمون ن
از اعتبار مناسبی برخوردار است.،کدام از معادالت باثبات بوده و مدل

نتیجه آزمون تنش . 6
هـاي  شـوك تـأثیر با توجه به شرایط کالن اقتصادي کشور به بررسیمرحله،در این 

مدت به هاي کوتاهسپردهاي مانند نسبتهاي برونزاي ترازنامهاز طرف متغیره شدوارد
هـاي برونـزاي   هـا و متغیـر  هاي بلندمدت به کـل سـپرده  ها، نسبت سپردهکل سپرده

کننـده و تغییـر در   اقتصاد کالن (مانند شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت مصـرف 
هـاي سـالمت مـالی یـا بـه      افزوده بخش صنعت و معدن و خدمات) بر شاخصارزش

ایـن آزمـون از دو جنبـه    پـردازیم. شده میاي معرفیهاي ترازنامهعبارت دیگر نسبت
اعمـال  ي مـذکور تغییرات حـدي کـه در متغیرهـا   ز جهتا،اول:داراي اهمیت است

اي کـه در  هاي وابسـته ترازنامـه  در متغیررات حديیتغیتأثیربررسی ،شود و دوممی
هـاي  هـا، نسـبت دارایـی   اند از: نسـبت تسـهیالت بـه کـل دارایـی     این تحقیق عبارت

مدت با ضرایب هاي کوتاهها و نسبت بدهینقدشونده با ضرایب متناسب به کل دارایی
ها.مربوطه به کل بدهی
2شـده در گـرین  براي معادالت همزمان پویا مطابق روش انجام1توابع واکنش آنی

افـزوده بخـش صـنعت و    ها ماننـد ارزش دست آمده است. در مورد برخی از متغیربه
ها به صورت فصـلی تـا قبـل از    اخص قیمت مسکن که مقادیر این متغیرخدمات و ش

هـاي سـاده   هاي مورد نیـاز ایـن متغیرهـا از روش   وجود دارد، براي فصل1388سال 
رات متغیرهـاي نـامبرده   بـراي سناریوسـازي از تغییـ   بینی استفاده شده اسـت.  پیش

نحـراف معیـار آنهـا در    اسـاس ا و میزان تغییر متغیرهاي مذکور، برکنیماستفاده می
ـ در نظر گرفته شده اسـت.  درصد95سطح اطمینان  عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه      ه ب
بـه تفسـیر رفتـار    ي برونـزا متغیرهـا 05/0احتمـال رخـداد  در سطحتغییرات حدي 

1- Impulse Response Functions
2- William Green (2002)
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افـزوده  بـراي متغیـر برونـزاي ارزش    شده خواهیم پرداخت.متغیرهاي درونزاي اشاره
05/0آوردن مقادیر با احتمال رخداد بسـیار پـایین   دستبخش صنعت و خدمات و به

رسم شده است که نتایج این تخمین تـابع  1(استرس)، ابتدا نمودار تابع چگالی کرنل
نشان داده شده است. 12احتمال به روش ناپارامتریک در نمودار 

و خدماتافزوده بخش صنعت و معدنتابع چگالی احتمال کرنل براي متغیر ارزش . 12نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

آوردن مقادیر با سـطح احتمـال پـایین از تـابع توزیـع      دستعالوه بر این براي به
نشـان داده شـده اسـت. بـا     13کنیم که نتیجـه آن در نمـودار   استفاده می2تجمعی

تـر  درصد را دقیق5ها در سطح توان مقادیر احتمال رخداداستفاده از این نمودار، می
تـوان مقـادیر کمتـر از    شده در نمـودار، مـی  تشخیص داد. با توجه به نتایج نشان داده

افزوده بخش خدمات و صنعت را براي ایـن متغیـر بـه عنـوان     در ارزش-7/3کاهش 
اي ماننـد آنچـه کـه    هاي برونزا نیز رویـه مقدار استرس معرفی کرد. براي سایر متغیر

1- Kernel Density
2- Cumulated Distribution Function
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بـراي  8دهیم که نتـایج در جـدول   ، انجام میدست آمدهافزوده بهبراي متغیر ارزش
هاي برونزا خالصه شده است.متغیر

افزودهتابع توزیع تجمعی نرخ رشد ارزش. 13نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

آمده براي متغیرهاي برونزا با استفاده از تابع چگالی کرنل و تابع دستمقادیر به. 8جدول 
هاتوزیع احتمال داده

5احتمال وقوع رخداد حالت استرس در سطح نام متغیر
درصد

نسبت به دوره گذشته7/3کاهش افزوده بخش خدمات و صنعتارزش
درصد21کاهش بیش از هامدت به کل سپردهنسبت سپرده کوتاه

درصد 15کاهش بیش از هانسبت سپرده بلندمدت به کل سپرده
درصد نسبت به دوره گذشته 4/6ش بیش از افزایکنندهشاخص قیمت مصرف
درصد نسبت به دوره گذشته5/16افزایش بیش از شاخص قیمت مسکن

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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هاسـت، بنـابراین   بودن دادهاز آنجا که در تابع توزیع ناپارامتریک فرض بر پیوسته
مـال رخـداد پـایین    ، به عنـوان یـک سـناریو بـا احت    8آمده در جدول دستمقادیر به
آمـده از تـابع   دستشده در این تحقیق معرفی شده است. با توجه به نتایج بهپیشنهاد

تـوان مقـدار تقریبـی    واکنش آنی برآورد معـادالت همزمـان و ضـرایب متغیرهـا مـی     
هاي سالمت مالی را براي بانک نمونه محاسبه نمـود، نتـایج ایـن محاسـبه و     شاخص

آمـده از تـأثیر   دسـت بینی با استفاده از مـدل) و نتـایج بـه   مقایسه حالت عادي (پیش
شده بر متغیرهاي درونزا براي سه دوره بعـد  تغییرات حدي متغیرهاي برونزاي معرفی

خالصه شده است.9در جدول 

دادن استرس (تغییر بیش از حد و با احتمال مقایسه حالت عادي با حالت رخ. 9جدول 
پایین) در متغیرهاي برونزا

حالت استرسحالت عادي
4/13891/13902/13904/13891/13902/1390متغیر

نسبت تسهیالت به 
هادارایی

2/561/521/511/512/483/45

هاي نسبت دارایی
با نقدشوندگی باال 

به کل دارایی

6/331/362/358/347/375/40

هاي نسبت بدهی
مدت به کل کوتاه

هابدهی

2/416/408/391/446/451/49

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

مشخص است، تغییرات حـدي در متغیرهـاي برونـزاي    9طور که در جدول همان
شود که اي و اقتصاد کالن باعث کاهش شدید در نسبت تسهیالت اعطایی میترازنامه

گی هاي با قدرت نقدشوندتوان به معناي روآوردن بانک مورد نظر به داراییاین را می
حائز اهمیت، مقدار این تغییرات است که براي نسبت تسـهیالت  باال دانست؛ اما نکته
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باشد. رخداد حالت استرس بـراي بانـک نمونـه    درصد می09/0اعطایی تقریباً معادل 
تر در بازار بانکی کشـور دارد، بسـیار شـدید    هاي بزرگکه سهم اندکی نسبت به بانک

هاي کشـور،  نظرگرفتن حالتی مشابه براي سایر بانکاست. به عبارت دیگر با فرض در
توانـد اثـرات دور   شدن میدر صورت گسترده1این سیاست انقباضی اعطاي تسهیالت

کنـد  دوم شدیدتري براي بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. همچنین نتایج تأیید مـی 
14اً بانـک تقریبـ  1390که با افزایش شدید ریسک اقتصادي در دوره آخر فصل دوم 

هاي با قدرت نقدشوندگی باال نسبت به حالـت عـادي در ایـن    درصد به نسبت دارایی
8/39مدت بانک نیز از مقـدار  هاي کوتاهدوره خواهد افزود. عالوه بر آن نسبت بدهی

در حالت استرس خواهد رسید که ایـن بـه معنـاي افـزایش     1/49در حالت عادي به 
رانی است.شدن به حالت بحریسک بانک و نزدیک

گیري. نتیجه7
آزمون تنش بـه عنـوان ابـزاري بـراي مـدیریت داخلـی       ضمن معرفیتحقیقدر این
هـاي  یکـی از بانـک  تغییر شرایط کالن اقتصادي بر ترازنامـه  به بررسی تأثیر، ریسک

تواننـد  مـی 2کارگروه بال هاي توصیهاز با استفادههابانک.پرداختیمخصوصی کشور
و هرسـاند هـا را بـه حـداقل   ریسـک خـود،  یت اعتبـاري و نقـدینگی   با توجه به وضع

همچنین با سازوکار کنترل نقدینگی و اعتباري به طور هوشمندانه از انتقـال ریسـک   
به منظور ایجاد ثبـات بـانکی، ارزیـابی    د.ایننمبحران به بدنه ترازنامه بانک جلوگیري 

در بازار داخلـی بسـیار مهـم اسـت.    شده هاي حادثدر مقابله با شوكهابانکتوانایی 
دهـد کـه   نتایج حاصل از تخمین مدل معادالت همزمان پویا در این تحقیق نشان می

افـزایش ریسـک،  ي خدمات و صنعت) و هابخشافزودهارزش (کاهش رشد اقتصادي
دلیل ایجاد عدم ثبات در سطح اقتصاد کالن ه بکنندهمصرفتغییر در شاخص قیمت 

روي نسـبت تسـهیالت   ها کن به عنوان شاخصی از قیمت داراییو شاخص قیمت مس

1- Credit Crunch



1390تابستان  ، 8فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 82

هاي با قـدرت نقدشـوندگی بـاال   ت داراییبو نسمدتهاي کوتاهاعطایی، نسبت بدهی
است. مؤثر

دهـد کـه   اي نشان مـی هاي ترازنامهنتایج مدل معادالت همزمان پویا براي نسبت
افـزوده بخـش خـدمات و    اقالم مشخصی از متغیرهاي کـالن اقتصـادي ماننـد ارزش    

هـا بـر   صنعت، تغییر در شاخص قیمت مسکن و تغییـرات در سـطح عمـومی قیمـت    
ثباتی در اقتصاد کالن بـر  هاي سالمت مالی بانک اثرگذارند. در این تحقیق بیشاخص

اساس رفتارهاي گذشته متغیرهاي کالن نامبرده سناریوسازي شده است. 
دهد نشان می3SLSت همزمان پویا به روش آمده از تخمین معادالدستنتایج به

شــده بــه عنــوان درونــزاي معرفــیمتغیرهــاي درصــد، 10معنــاداريحســطکــه در
هاي سالمت مالی به صورت همزمان و با وقفـه تـأثیر معنـاداري بـر یکـدیگر      شاخص

دارند. تغییر در شاخص قیمت مسکن بـه صـورت همزمـان تـأثیر منفـی بـر نسـبت        
هـاي  بانـک خصوصـی داشـته و باعـث افـزایش نسـبت بـدهی       تسهیالت اعطایی این

مدت در این بانک شده است. کوتاه
با توجه به با یک وقفهصنعت و معدن و خدماتهايبخشافزودهتغییر در ارزش

دهـد،  که شاخص اصلی رکود یا رونـق اقتصـادي را نشـان مـی    l.d.Vaضریب متغیر 
شونده شده است. اگرچه ضریب این قدهاي نموجب افزایش نسبت تسهیالت و دارایی

متغیر در معادله اول بیشتر از معادله دوم است؛ بنابراین رونق در این بخـش بـا یـک    
وقفه بیشتر موجب اعطاي تسهیالت شده است. از آنجا که مشاهده همزمان رونق یـا  

پـذیر نیسـت، بنـابراین    افزوده به عنوان یک متغیـر کـالن، امکـان   رکود متغیر ارزش 
فزایش رشد اقتصادي به صورت همزمان موجب اعطاي تسهیالت بیشتر نشده و ایـن  ا

هاي خود بـا نقدشـوندگی بـاالتر پذیرفتـه اسـت.     بانک ریسک کمتري را براي دارایی
نســبت بخــش صــنعت و معــدن و خــدمات باعــث افــزایش افــزودهارزش تغییــرات 

عناسـت کـه در صـورت    مبه آناین ها شده است،مدت به کل بدهیهاي کوتاهبدهی
ثبات در سطح کالن، این متغیر (شامل انـواع  و ایجاد شرایط باافزایش رشد اقتصادي
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هـا)،  گذاران و بدهی این بانک به سایر بانـک مدت و بلندمدت سپردههاي کوتاهسپرده
با افزایش مواجه خواهد شد.

در سـال  دهد کـه در مجمـوع، رونـق بـازار مسـکن     آمده نشان میدستنتایج به 
نتوانسته است بر نسبت اعطاي تسهیالت در این بانک اثر مثبتی داشته باشـد.  1386

ثباتی در سـطح اقتصـاد   کننده نیز با توجه به ایجاد بیتغییر در شاخص قیمت مصرف
هــاي بــا قــدرت کــالن باعــث کــاهش اعطــاي تســهیالت و افــزایش نســبت دارایــی

شوندگی باال شده است. نقد
دهد که تغییر در متغیرهاي برونـزاي  نتایج آزمون تنش نیز نشان میعالوه بر این

هـاي کوتـاه و بلندمـدت و متغیرهـاي کـالن هماننـد       اي مانند نسبت سپردهترازنامه
افـزوده بخـش صـنعت و خـدمات و شـاخص      شاخص قیمت مسکن و نرخ رشد ارزش

بانک مزبـور  هاي سالمت مالی را براي توانند به شدت شاخصکننده میقیمت مصرف
اي و اقتصـاد  تحت تأثیر قرار دهند. تغییرات حـدي در متغیرهـاي برونـزاي ترازنامـه    

تـوان بـه   شود که این را میکالن باعث کاهش شدید در نسبت تسهیالت اعطایی می
هاي با قدرت نقدشوندگی بـاال دانسـت، امـا    آوردن بانک مورد نظر به داراییمعناي رو

این تغییرات است که براي نسبت تسهیالت اعطـایی تقریبـاً   حائز اهمیت مقدار نکته
درصد دارد. رخداد حالت استرس براي بانک نمونه کـه در بـازار   09/0کاهشی معادل 

تـر دارد، بسـیار شـدید اسـت. بـه      هاي بزرگبانکی کشور سهم اندکی نسبت به بانک
دن به سـایر  شعبارت دیگر این سیاست انقباضی اعطاي تسهیالت، در صورت گسترده

تواند اثرات دور دوم شدیدتري براي بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.  ها میبانک
کند که با افزایش شدید ریسک اقتصـادي در دوره آخـر   همچنین نتایج تأیید می

هـاي بـا قـدرت    درصـد بـه نسـبت دارایـی    14بانـک تقریبـاً   1390فصل دوم سـال  
ین دوره خواهد افزود. عالوه بر آن نسـبت  نقدشوندگی باال نسبت به حالت عادي در ا

در حالـت  1/49در حالـت عـادي بـه    8/39مدت بانک نیز از مقـدار  هاي کوتاهبدهی
شدن به حالـت  استرس خواهد رسید که این به معناي افزایش ریسک بانک و نزدیک

بحرانی است.
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