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چکیـده

سودآوري یک بانک باید با ساير اهداف مالي مانند رشد درآمد و افزايش كيفيت داراييها
هماهن��گ باشد .در اين رابطه عالوه بر در نظر گرفت��ن شرایط اقالم صورت مالی بانک مانند
تغیی��رات تسهیالت و درآمدها و هزینههای کل باید به شرایط محیطی اقتصاد کالن نیز توجه
ک��رد .ب��راي دستيابي به باالبردن سط��ح اطمینان و کاهش ریسک در سیست��م بانکی معموال
ب��ا استفاده از آزمون تنش 4ب��ه بررسی ضررهای ناشی از سرای��ت بحرانهای بخش واقعی و
بخش مالی به صورت مالی بانک میپردازند .در راستای کاهش دامنه بحران مالی در سیستم
بانکداری کش��ور ،با تعمیم مدل استفاده شده در مقاله نیلی و همکاران ( ،)1391در این مقاله،
ع�لاوه بر استفاده از يك م��دل خودرگرسیونبرداری با متغیرهای برونزا برای نش��ان دادن
واکنش درآمدها و هزینههای بانک به شوکهای بخش واقعی و مالی ،تحلیل آماری همحرکتی
چرخهه��ای تجاری با اقالم صورت مالی یک بان��ک نمونه استفاده شده است .بررسی نتایج به
دس��ت آمده از مدل اتورگرسی��و برداری تخمین زده شده ب��رای درآمدها و هزینههای بانک
نمون��ه تایید کرد که این متغیرها در حالتی که با شوکهای بخش واقعی مواجه شوند واکنش
شدیدی نش��ان میدهند .همچنین با توجه به رفتار سریه��ای زمانی درآمد کل و هزینههای
بانک به مقایسه پیش بینی حالت نرمال (مبنا) در مقایسه با حالت استرس(تنش) پرداخته شد.
نتایج به دست آمده از مدل پیش��نهادی تایید کرد در حالتی که متغیرهای اقتصاد کالن مانند
تولید ناخالص داخلی ،هزینههای دولت در یک سناریو تاریخی -فرضیهای به صورت همزمان
در سط��ح احتمال  5درصد دچار نوسان شدید ش��ده و منحنی سود خالص بانک دچار کاهش
شدید برای دورهای آتی میشود.

کلید واژه:

درآم��د کل ،هزینه ،ش��وک مالی ،شوک واقعی ،مدل خودرگرسی��ون برداری با متغیرهای
برونزا ،آزمون تنش ،طبقهبندی JEL: C22 ,E32,L2
 -1پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دکتری
 -2دکتری اقتصاد -پژوهشگرگروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
 -3کارشناس بانک قرضالحسنه مهر ایران

4- Stress Test
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مقدمـه

سودآوري یک بانک باید با ساير اهداف مالي مانند رشد درآمد و افزايش كيفيت داراييها
هماهن��گ باشد .در اين رابطه عالوه بر در نظر گرفت��ن شرایط اقالم صورت مالی بانک مانند
تغیی��رات تسهیالت و افزايش درآمده��ا و هزینههای کل باید به شرایط محیطی اقتصاد کالن
نی��ز توجه ک��رد .براي دستيابي به باالبردن سطح اطمین��ان و کاهش ریسک در سیستم بانکی
معموال با استفاده از آزمون تنش 1به بررسی ضررهای ناشی از سرایت بحرانهای بخش واقعی
و بخش مالی به صورت مالی بانک میپردازند.
آزم��ون تنش به عنوان یکی از الزام��ات کارگروه بال برای مدیریت ریسک ،بهترین روش
ب��رای شناسایی نقاط آسیب پذیر بانکها است و حساسی��ت ترازنامه بانک را نسبت به انواع
شوکه��ا اندازهگیری میکند .آزمونهای تنش بخش الینفک برنامه ارزیابی بخش مالی 2ارائه
ش��ده توسط صن��دوق بینالمللی پول و بانک جهانی است و برای تمامی بانکهای کش��ورهای
مختلف که در این برنامه مشارکت کردهاند به اجرا درآمده است.
در راست��ای کاه��ش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداری ایران و نظر به خالء مطالعات
بومی در این زمینه ،در این مقاله از يك مدل خودرگرسیونبرداری با متغیرهای برونزا 3برای
نشان دادن واکنش صورت مالی بانک به شوکهای کالن اقتصادی استفاده شده است .از آنجا
که سناریوسازی در قالب مدل اقتصادسنجی کالن اولین قدم برای تش��خیص کانالهای انتقال
شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر دفاتر کل بانکها است ،در آزمونهای تنش کالن با استفاده
از مدله��ای اقتصاد سنجی ابتدا یک مدل کالن پایه گ��ذاری میشود و سپس نتایج سناریوها
براساس متغیرهای کالن مرتبط با ریسکهای بازاری و اعتباری بر ترازنامه بانکها و در نتیجه
سود و زیان آنها تحلیل میشود در این مقاله ضمن معرفی آزمون تنش به عنوان ابزاری برای
ارزیابی ریسکهای خارج از کنترل مدیران بانک ،بررسی تاثیر تغییر شرایط کالن اقتصادی بر
صورت مالی بانک نمونه هدف اصلی است.
در ادام��ه مقاله و در بخــش دوم مدل تئــوریکی مــقاله و مطالعــات تجــربی مرتبط
در بخش سوم بیان شده اســت .در بخـش چهـارم به مقایـسه هم حرکتی بین برخی از اقالم
1- Stress Test
)2- Financial Stability Assesment Program (FSAP
3- Vector autoregressive with exogenous variable
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ص��ورت مالی در بانک نمونه و بخ��ش واقعـی اقتصاد پرداختـه شـده است .در بخـش پنـجم
نیز به تصریح مدل و متغیرهای استفاده شده در مـدل پـرداخته شده است .در بخـش شش��م
ب��ه طور خالصـه م��دل تجـربی و نتایج حاصـل از آن ،معـرفی آزم��ون تنش و نتایج حاصل

از آن ب��ا سـناریوه��ای متفاوت برای درآمد ک��ل و هزینههای کل بانـ��ک ارائه شـده است.
بخـ��ش هفتم نیز شامل نتیجه گیری و محاسبه سود خال��ص بانـک بـرای بـدترین ســناریو
(فرضیهای -تاریخی) است.

مدل تئوریکی

مدل تئوریکی این مقاله بر اساس مطالعه نظری و تجربی هو و ساندرس( 1)1981بیان شده
است .در این مدل فرض شده است که بانکها ،به عنوان واسطه در بازار اعتبارات عمل میکنند.
همچنین برای تمرکز بر نقش واسطهگری بانک ،ریسک اعتباری را از مدل جدا ساخته و فرض
شده است که سپردهگذاری و ارائه تسهیالت بدون هزینه است .مدل تصمیمگیری یک دورهای
در نظر گرفته شده است که در آن بانک مطلوبیت انتظاری ثروت نهایی را حداکثر میکند .بانک
دارای س��ه عنص��ر در سبد دارایی ثروت خود است .اولین جز مربوط به ثروت اولیه  Yاست که
در در سبد دارایی متنوع سرمایهگذاری میشود .عنصر دوم موجودی اعتباری خالص (2)Iاست.
فرض میشود که سپردهها ( )Dو تسهیالت ( )Lدارای سررسید مشابه هستند ،اما سررسید هر
دو بعد از پایان دوره تصمیمگیری است .تفاوت در ارزش بازاری تسهیالت و سپردهها به عنوان
موج��ودی اعتباری بانک ( )Iتعریف میشود که عبارت اس��ت از :به دلیل اینکه فرض میشود
سررسید سپردهها و تسهیالت بعد از پایان دوره تصمیمگیری است ،لذا  Iبستگی به ریسک نرخ
بهره خواهد داش��ت .سومین عنصر مربوط به نقدینگی خالص کوتاهمدت بانک یا وضعیت بازار
4
پول ( )Cاست که به عنوان تفاوت بین تسهیالت بازار پول ( 3)CLو استقراض از بازار پول ()CB
در نظ��ر گرفت��ه میشود که سررسید هر دو در پایان دوره اس��ت .بانک میتواند هم به صورت
کوتاهمدت و هم به صورت بلندمدت در بازار پول فعالیت کند .اگر بانک در موقعیت کوتاه قرار
گی��رد ،برخی اعتباراتش را با بدهی ب��ازار پول کوتاهمدت 5تأمین مالی میکند .به طور کلی سبد
)1- Ho and Saunders(1981
2- net credit inventory
3- Money market loans
4- money market borrowings
5- short-term money market debt
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دارایی ثروت بانک در پایان دوره عبارت است از:

~ ~
W =Y + I +C
که
Y

~
~
Y = )1 + r y ) Y 0 + Y 0 Z
~
~
I = )1 + r I ) I 0 + I 0 Z
0

C = )1 + r ) C 0

در این معادلهها rY، rI، r ،نرخ انتظاری بازدهی ثروت ،موجودی اعتباری خالص و وضعیت
~ ~
نقدینگی خالص است .همچنین  Z Yو  Z Iمتغیرهای تصادفی اثر گذار بر نرخ بازدهی هستند.
توزی��ع این متغیره��ای تصادفی نرمال بوده و نسبت به هم��ه پارامترهای اقتصادی مدل ایستا
هستند .توزیع مش��ترک بازدهیها فرض میشود دو متغی��ره نرمال باشد .در این مدل فرض
میش��ود که پذی��رش سپرده جدید و ارائه تسهیالت جدید طب��ق روال قبلی صورت میگیرد.
بانک برای تسهیالت و سپرده ،قیمت در نظر میگیرد که عبارت هستند از PL :و  PDکه به
صورت برونزا تعیین میشوند .قیمتها عبارت هستند از:
= P−b

L

= P+a

D

P
P

ک��ه  Pقیم��ت مورد انتظار بانک در باره قیمت سپ��رده و تسهیالت است .این قیمتها به صورت
معکوس با نرخ سپرده و تسهیالت مرتبط است .به عبارتی قیمت باالی سپرده بیانگر نرخ پایین سپرده
است .قیمت سپرده و تسهیالت در اول دوره تعیین میشوند و تا پایان دوره بدون تغییر هستند .همچنین
فرض میشود سررسید حداکثر یک تسهیالت یا سپرده با اندازه تراکنش  Qدر این دوره مرتبط است
(در مورد سررسید چندگانه تسهیالت و سپردهها Q ،مجموع تراکنش همه تسهیالت و سپردهها است).
تسهیالت جدید در بانک بستگی به اندازه کارمزد a
و
احتمال عرضه سپرده جدید
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و  bدارد .ب��ه فرض مثال با افزایش  bقیمت تسهیالت  PLکاهش مییابد و تقاضای تسهیالت جدید
کاه��ش مییابد .با افزایش  aقیمت سپرده  PDافزایش مییابد بنابراین سپرده جدید کاهش مییابد.
بانک با استفاده درست از اندازه کارمزد aو  ،bقیمت یا حاشیه بهره  ،a+bمیتواند بر احتمال دستیابی
ب��ه تسهیالت و سپرده اثر بگ��ذارد .در این نمونه به دلیل سررسید بلند مدت تسهیالت و سپرده و نا
اطمینانی در تراکنش ،1بانک تا زمانیکه سبد دارایی منحصر به فرد 2از تسهیالت و سپرده در پایان دوره
نگهداری میکند و نرخ بهره کوتاه مدت  rتغییر میکند ،با ریسک نرخ بهره مواجه خواهد شد .فرض
کنی��د یک سپ��رده در بانک با نرخ بلندمدت  rIایجاد میشود ،سپرده بانک در زمانی متفاوت از زمان
تقاضای تسهیالت جدید سپردهگذاری شود ،لذا بانک به طور موقت وجوه را در بازار پولی با نرخ بهره
بدون ریسک کوتاه مدت  rسرمایهگذاری میکند .زمانی که بانک با ریسک سرمایهگذاری مجدد در
پایان دوره مواجه میشود ،نرخ بهره کوتاه مدت کاهش مییابد .کاکس و همکاران ( 3)1977این ریسک
را ریسک پایه سبد دارایی نامیدهاند .به طور مشابه اگر تقاضای تسهیالت جدید توسط بانک ایجاد شود
ب��دون اینکه به طور همزمان جریان سپرده وجود داشته باشد ،بانک مجبور به جدا کردن قرض کوتاه
مدت از بازار پول با نرخ بهره  rو وام میباشد .به عبارت دیگر  Iافزایش خواهد یافت و نقش بازار پول
خال��ص  cکاه��ش خواهد یافت .در این مورد بانک خود را مقید به ریسک تأمین مالی مجدد در پایان
دوره میسازد و باید نرخ بهره کوتاه مدت  rافزایش یابد .هر چه خالص موجودی اعتباری  Iبیشتر باشد،
ریسک نرخ بهرهای که بانک با آن مواجه میشود بزرگتر خواهد بود .بنابراین مسأله تصمیم گیری بانک
در مواجهه با این تراکنش و ریسک نرخ بهره ،بهینهیابی ،حداکثر نمودن مطلوبیت انتظاری و تعیین نرخ
بهره تسهیالت و سپرده و حاشیه بهره تسهیالت و سپرده  sمیباشد که  s=a+bاست.
مطلوبیت انتظاری ثروت در پایان دوره عبارت است از :

که

زمان��ی که سپرده جدید ایجاد میشود موجودی اعتباری( )credit inventoryبانک معادل
1- uncertainty over transaction
2- unmatched portfolio
)3- Cox et al(1977
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 I0 – Qاس��ت که  Qان��دازه معامله است و نقدینگی بانک یا موقعی��ت بازار پول کوتاه مدت
( )short-term money market positionمعادل  C0 + Q + Qaیعنی مجموع نقدینگی اولیه
به عالوه جریان سپرده به عالوه کارمزد پرداختی بابت سپردهگذاری به صورت نسبتی از اندازه
سپرده است .با جایگذاری در معادله ( )1به دست میآید:
()2

با فرض اینکه مرتبه دوم کارمزد سپرده ناچیز است ،لذا بر اساس مطالعه استول ( 1)1978معادله
زیر به دست میآید:

مطالعات تجربی

سال��وم و های��ک ( )2012در مقاله خود اثر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تولید ناخالص
داخلی و تورم را بر درآمد بهرهای بانک در کش��ور لبنان بررسی کردهاند .یافتههای این مقاله
حاکی از این است که رابطه مثبت و معنیداری بین تولید ناخالص داخلی و درآمد بهرهای بانک
وجود دارد .رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر قیمت داراییها و کاهش مطالبات مشکوکالوصول
باعث بهبود درآمد بانک میشود .با رخداد رکود اقتصادی ،افت در قیمت داراییها رخداده و
در نتیج��ه قصور تسهیالت افزایش مییابد .بنابراین میتوان گفت بین رشد اقتصادی و درآمد
بانک رابطه مثبت وجود دارد .از سوی دیگر تورم دارای دو اثر بر درآمد و هزینه بانک است.
ت��ورم باال باعث کاهش نرخ بهره واقعی میشود ای��ن موضوع تقاضا برای اعتبارات را افزایش
میده��د .اگر محیط اقتصاد کالن ب��ا ثبات و سالمت همراه باشد ،قصور اعتبارات کاهش و در
نتیج��ه درآمد بانک افزایش مییابد اما از سوی دیگر افزایش تورم باعث افزایش هزینه بانک
میشود (از طریق اثرگذاری بر هزینه عملیاتی).
دیتریچ و وانزنید ( 3)2011عوامل موثر بر سودآوری بانکهای تجاری کش��ور سوئیس را
در دوره زمانی  1999تا  2006بررسی قرار کردهاند .شاخصهای بازده دارایی و بازده سرمایه
به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند .از برخی از اقالم ترازنامه بانک نظیر سپرده،
2

)1- Stoll(1978
)2- Saloum and Hayek, (2012
)3- Dietrich and Wanzenried (2011
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تسهیالت اعطایی ،اندازه بانک ،نسبت هزینه به درآمد و نسبت سرمایه به کل دارایی بانکها
و برخ��ی متغیرهای کالن نظیر مخارج دولت و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای
توضیحی استفاده شده است .نتایج بررسی حاکی از این است که رابطه مثبت و معنیداری بین
س��ودآوری بانک و نسبت سرمایه به دارایی و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
از س��وی دیگر ان��دازه بانک و نسبت هزینه به درآمد رابطه منف��ی و معنیداری با سودآوری
بان��ک دارد .از سوی دیگر س��ودآوری بانکهای خصوصی بیش از سودآوری بانکهای دولتی
بوده است.
سالب��رگ( 1)2010در رساله خود اث��ر شوکهای کالن اقتصادی را بر سودآوری بانک در
کش��ور غن��ا بررسی کرده است .از شاخصه��ای درآمد و هزینه غیر به��رهای بانک به عنوان
شاخصه��ای سودآوری استفاده کرده اس��ت .از شاخصهای رشد عرضه پول ،درآمد دولت و
رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شوکهای کالن اقتصادی استفاده شده است .نتایج حاصل
از بررس��ی نش��ان داد که متغیرهای پولی و درآمد دولت رابط��ه معنیدار و مثبت با درآمد و
هزینه بانک دارد اما اثر رشد اقتصادی معنیدار نیست.
آتاناسوگلو ( 2)2008در مقاله خود یک چارچوب تجربی برای بررسی اثر ویژگیهای خاص
بان��ک ،ویژگیهای خـاص صنـعت و متغـیرهای کالن اقتصـ��ادی بر سـودآوری بانـکهای
یون��ان را بـررس��ی کـرده اسـ��ت .نوآوری ایـن مقالـ��ه بررسی اثر سیـکله��ای تجـاری بر
سـ��ودآوری بانک است .نتایج حاصـل از بررسی مقاله نش��ـان داد ک��ه سرمـایه بانـک یکی
از عـوام��ل مهـم برای سودآوری بان��ک است و هرچه دارایی در معــرض ریسـک افزایـش
یابـ��د ،سـود کمتر خـواهد بود .رشد به��رهوری نیروی کار اثر معنیدار و مثبت بر سودآوری
بان��ک دارد .هزینه عملیاتی رابطه منفی با شاخص س��وآوری بانک دارد .شاخص تمرکزگرایی
صنعت اثر معنیداری بر سـودآوری بانـک ندارد .متغـیرهای کالن اقتـصادی نظیر نرخ تورم
و تولی��د اثر معنیداری بر عملکرد سیستم بانـکی دارد .اثر رونـدهای تجـاری نامتقارن اسـت
و زمانی رابطه مثبت با سودآوری بانک دارد که سطح تولید باالتر از میزان آن در بلند مدت
باشد.
3
لهم��ن و منز ( )2006با استفاده از آمار بانکهای کش��ور سوئی��س ،اثر برخی متغیرهای
ترازنام��های بانک نظیر اقالم زیر خط و همچنین برخ��ی متغیرهای کالن اقتصادی نظیر رشد
)1- Sallberg (2010
)2- Athanasoglou. et al(2008
)3- Lehmann and Manz, (2006
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اقتصادی و نرخ بهره را بر درآمد بانک بررسی کردهاند .نتایج نش��ان داد که افزایش در نرخ
به��ره باعث افزایش درآمد بهرهای بانک میشود .از سوی دیگر رونق اقتصادی به دلیل بهبود
در عرضه اعتبارات میتواند منجر به افزایش درآمد بهرهای بانک شود.
حی��دری ،صابریان و نیل��ی( )1390با استفاده از یک دستگاه مع��ادالت پویای همزمان به
بررس��ی تاثی��ر متغیرهای کالن اقتصادی و سایر متغیرها بر ترازنامه یکی از بانکهای کش��ور
پرداختن��د ،با توجه به شاخصهای سالمت مالی تعریف شده در تحقیق آنها به صورت نسبت
بدهی کوتاه مدت(با ضرایب استاندارد) به کل بدهی ،نسبت تسهیالت اعطا شده به کل دارایی
و نسب��ت داراییه��ا با نقد شوندگی باال (شامل وجه نقد ،اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی
شام��ل بانک مرکزی و سایر بانکها) به کل داراییها ب��ا ضریب مربوطه بودند .نتایج بدست
آمده نشان داد که با وجود سهم اندک بانک مزبور در صنعت بانکداری ایران ،شرایط اقتصاد
ک�لان بر اجزای ترازنامهای کام ًٌ
ال تاثیر گذار بوده و عالوه ب��ر برخی از متغیرهای ترازنامهای
ب��رونزا مانند نسبت سپردههای کوت��اه و بلند مدت به کل سپردهها برخی از متغیرهای کالن
نیز بر این شاخصها تاثیر گذارند .در این میان تاثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش خدمات و
صنعت ،شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مسکن معنادار بوده است.
نیلی و همکاران ( )1391در مقاله خود با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای
ب��رونزا به بررس��ی تأثیر شوکهای کالن اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانکهای خصوصی
کش��ور پرداختهاند .تفاوت این مقاله با مقاله نیلی و همکاران ( ،)1391در این است که تجزیه
متغیره��ای کالن و ص��ورت مالی ،با استفاده از فیلتر تراموسی��ت 1انجام شده است .استفاده از
ای��ن فیلت��ر موجب تفکیک همحرکتی بین روند و جزء چرخ��ه سریهای زمانی تولید ناخالص
داخلی و درآمد و سود بانک است .تحلیل هم حرکتی این متغیرها با همدیگر با در نظر گرفتن
متغیرهای درآمد و هزینه بانک که متمایز از متغیرهای درآمد خالص بهرهای و درآمد خالص
غی��ر بهرهای به کار رفته در مدل مقاله نیل��ی و همکاران ( )1391است ،دلیل عمده این تغییر
عب��ارت است از اینک��ه در متغیرهای خالص با حذف شوکهایی ک��ه باعث افزایش همزمان
درآمد و هزینه میشود ،نمیتوان پیشبینی درستی از رشد درآمدها و هزینههای بانک داشت.
ب��ه عبارت دیگر در آن مدل تفکی��ک درآمدهای بهرهای و غیر به��رهای خالص باعث ایجاد
انحراف و افزایش خطای پیشبینی برای سود خالص بانک میشود.
1- Tramoseat
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تحلیل دادهها
 -هم حرکتی بین برخی از اقالم صورت مالی بانک نمونه و بخش واقعی اقتصاد

در ای��ن بخش ب��ا استفاده از برخ��ی از شاخصهای ثب��ات بانکی معرف��ی شده توسط
صن��دوق بینالمللی پول در صورت مالی بانکها ،شامل تسهیالت اعطایی ،سود خالص ،نرخ
قص��ور و درآمد غیربه��ره ای و متناسب با دادههای موجود در ص��ورت مالی بانک نمونه،
ه��م حرکتی بین این اقالم ب��ا تولید ناخالص داخلی واقعی کش��ور برای سالهای  1383تا
1390تحلی��لش��دهاس��ت.
برای مش��خص ساختن سالهای رکود و رونق در اقتصاد ایران از دادههای تولید ناخالص داخلی
فصلی استفاده شده است .در ادبیات اقتصاد کالن به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی نشانگر عملکرد
اقتصادی در دروه مورد بررسی است .پس از تجزیه سری زمانی تولید ناخالص داخلی دورههایی که در
زیر خط روند قرار گرفته باشند به عنوان دوره رکود اقتصادی نامگذاری شده است.1
با توجه به دوره زمانی مذکور (فصل اول  1383تا فصل دوم  )1390و برای مشخص بودن هم
حرکتی بین متغیرهای مورد بررسی ،نمودار تجزیه شده سریهای زمانی سود خالص بانک نمونه و
تولید ناخالص داخلی در نمودار  3نشان داده شده است .از آنجا که تولید ناخالص داخلی برحسب
هزارمیلیارد ریال بوده بنابراین برای همگن سازی و نشان دادن این سری زمانی با سریهای زمانی
سود و زیان بانک نمونه مقادیر صورت مالی تبدیل واحد شده است.
برای ساده سازی کار فرض بر این است که روند منحنی تولید ناخالص داخلی منطبق بر محور
افقی بوده (در اینجا زمان) و محدوده منفی جایی که تولید ناخالص داخلی زیر خط افقی است( .در
نمودار با خط چین افقی مشخص شده است) نمودار شماره  1نشان دهنده تجزیه سری زمانی تولید
ناخالص داخلی برای دادههای با تواتر فصلی از سال  1383تا  1390با روش تراموسیت است .این
نمودار تایید کرد که اقتصاد ایران به جز در دوره زمانی  84:3فصل سوم تا سا ل ( 86:3این فاصله
زمانی در نمودار با دایره مشخص شده است) در سایر دورههای سالهای اخیر در رکود شدیدی به
سر برده است اگرچه اقتصاد ایران در برخی از دورهها مانند فصل دوم سال  ،1383فصلهای سوم
و چه��ارم س��ال  1387و فصل دوم سال  1389یک رونق گذرا و کوتاه مدت را تجربه کرده است.
سایر دورهها در زیر خط مبدا قرار گرفته و نشان دهنده رکود است.
 -1برای تعریف دورههای رکود و رونق نظرات متفاوتی در اقتصاد کالن وجود دارد که خارج از حوصله این بحث است .به گونه ای که در
برخی از مقاالت حرکت از نقطه حضیض رکودی به سمت نقطه اوج رونق را نیز جزء دوره رونق دانسته اند و برخی دیگر نیز دورههای باالی
خط روند را به عنوان دوره رونق به حساب آوردهاند
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نمودار  -1دورههای رکود و رونق اقتصاد کشور در سالهای اخیر برحسب تولید ناخالص داخلی(هزار میلیارد ریال)

بررس��ی منحن��ی روند برخی از اقالم ص��ورت مالی بانک نمونه و همحرکت��ی آن با تولید
ناخالص داخلی در دورههای زمانی مذکور در نمودارهای شماره 3الی 7نشان داده شده است،
تمام متغیرهای صورت مالی استفاده شده در این بخش به صورت واقعی تبدیل شدهاند ،برای
ای��ن منظ��ور از تقسیم اقالم صورت مالی بر شاخص قیمتها (س��ال  1383سال پایه) استفاده
شده است.
نمودار شماره  2نش��ان داد همبستگی قوی بین روند تسهیالت اعطایی توسط بانک نمونه
و تولی��د ناخالص داخلی وجود دارد .ای��ن نمودار تایید کرد که رکود عمیق اقتصاد ایران که از
نظ��ر صاحب نظ��ران اقتصادی در سال  1387شروع شده است در س��ال قبل از آن یعنی در
سال  1386باعث تغییر شدیدی در شیب منحنی روند شده است .اگرچه به طور عمده اعطای
تسهیالت در بانکها متاثر از عملکرد آنها در سطح خرد مبنی بر جذب منابع است اما همان
طور که این نمودار نشان داد در سالهای اخیر (  1388و  )1390کاهش روند تولید ناخالص
داخل��ی و رک��ود در سطح اقتصاد کالن بیتاثیر بر تسهیالت اعطای��ی توسط بانک نمونه نبوده
اس��ت (بجز در دورههای ابتدایی( قبل از سال  )1386که شیب تند اعطای تسهیالت در بانک
نمونه ناشی از تازه تاسیس بودن آن است).
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نمودار  -2مقایسه تولید ناخالص داخلی(مقیاس تولید ناخالص داخلی محور چپ) و روند تسهیالت اعطایی بانک نمونه (هزار میلیارد ریال)

همچنی��ن در نمودار شماره  3به مقایسه همحرکت��ی بین روند تولید ناخالص داخلی واقعی
و روند سود خالص واقعی در بانک نمونه نش��ان داده شده است .این نمودار نیز تایید کرد که
شی��ب منحنی روند سود خالص بانک پس از رک��ود عمیق اقتصادی در سال  1387به شدت
تح��ت تاثیر قرار گرفته و نزولی شده است ،که از عمده دالیل آن میتوان به کاهش نرخ سود
اعط��ای تسهیالت و حقیقی ش��دن متغیر سود خالص (افزایش شاخ��ص قیمتها) اشاره کرد.
بنابرای��ن شرای��ط اقتصاد کالن ن��ه تنها بر روند سود و زیان واقع��ی و تسهیالت اعطایی بانک
بیتاثی��ر نبوده و در دورههای اخیر که بانک از نظر جذب منابع و اندازه دارایی به ثبات نسبی
رسیده است ،یعنی از سال  1387تاثیرات خود را نشان داده است.
نمودار  -3مقایسه روند تولید ناخالص داخلی ( محور چپ ،هزار میلیارد ریال) و روند سود خالص در بانک نمونه(محور راست ،میلیون ریال)
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در ادبیات اقتصاد کالن و بانکداری معموال از متغیر درآمد غیربهره ای به عنوان متغیری یاد
میشود که با تاخیر زمانی کمتری به رکود و رونقهای اقتصاد کالن واکنش نشان میدهد.
در نم��ودار  4هم حرکتی بین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد درآمد بانک نمونه
نشان داده شده است .همانطور که نمودار شماره  4نشان داد به طور کلی واکنش متغیر درآمد
بان��ک نمونه به تولی��د ناخالص داخلی برای سالهای پس از  1388ب��ه طور اکید با وقفه سه
دورهای هم حرکت است .به عبارت دیگر به طور شهودی از این نمودار میتوان نتیجه گرفت
که متغیر درآمد بانک نمونه با وقفه سه دورهای به رکود اقتصادی سال  1387واکنش نش��ان
داده است .شواهد آماری برای این نمودار نیز تایید کننده تاثیر بخش واقعی اقتصاد بر صورت
مالی و سود خالص بانک نمونه است.
نمودار  -4هم حرکتی بین رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد در بانک نمونه (درصد ،مقیاس تولید ناخالص داخلی محور سمت راست)

همچنین نمودار شماره  5و  6نش��ان دهنده افزایش نرخ نکول در تسهیالت اعطایی بانک
نمونه با توجه به تغییر در شیبی است که در روند تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1387
رخ داده اس��ت .اگرچه میتوان ادعا کرد که این جهش در نرخ نکول بانک به دلیل روند روبه
رش��د تسهیالت اعطایی بوده(مقایسه روند تسهیالت اعطایی و نرخ نکول در نمودار شماره 8را
درنظر بگیرید) اما افزایش شیب روند تسهیالت اعطایی در بانک نمونه در سال  1384شروع
شده است که واکنش نرخ نکول جهش آنی و پس از آن کاهش یافته است .در فصل آخر سال
 1387و س��ال  1388اگرچه روند تسهیالت اعطایی ثب��ات نسبی داشته اما نرخ نکول جهش
شدیدی را تجربه کرده است .بنابراین میتوان گفت که یکی از عوامل موثر بر جهش نرخ نکول
در تسهیالت اعطایی بانک نمونه تغییر در روند تولید ناخالص داخلی بوده است.
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نمودار  -5هم حرکتی بین تولید ناخالص داخلی واقعی(هزار میلیارد ریال) و نرخ نکول(درصد ،مقیاس محور سمت راست)

شواهد آماری به دست آمده در نمودارهای  1تا  6نش��انگر تاثیرپذیری اقالم سود و زیان
بان��ک نمون��ه و اقالم ترازنامهای این بان��ک از بخش واقعی اقتصاد است .ای��ن نمودارها تایید
کردن��د که تحلیل رفتار بانک و پیشبینی سود و زیان آن بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد
کالن دارای خطای سیستماتیک بوده و این پیشبینیها چندان قابل اعتماد نیست .بنابراین در
ادام��ه با استف��اده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر گذاری برخی از شاخصهای کالن اقتصادی
بر صورت مالی بانک بررسی شده است.
نمودار  -6هم حرکتی بین روند تسهیالت اعطا (هزار میلیاردریال) و نرخ نکول (درصد ،مقیاس محور سمت راست)
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تصریح مدل و معرفی متغیرهای استفاده شده

هم��ان طور که در بخ��ش دوم (مدل تئوریکی) مالحظه شد ،شاخص حاشیه سود به عنوان
متغی��ر وابسته در نظ��ر گرفته شده است .در ای��ن مقاله سعی شده است ب��ا توجه به اهمیت
تغیی��رات هزینه و درآمد بانک ،حاشیه س��ود بانکی به دو معادله درآمد و هزینه بانک تجزیه
شود .به عبارت دیگر با بازنویسی مدل هو و ساندرس دو معادله ( )1و ( )2بهدست میآید.

ک��ه با توجه به وابستگی متغیرهایوابسته به یکدیگر بر اساس صورت مالی بانک ،این دو
معادله به صورت خود رگرسیون برداری برآورد شدهاند.
متغیره��ای استف��اده شده در این مقال��ه به سه گروه متغیرهای اقتص��اد کالن ،متغیرهای
ترازنامهای و متغیرهای سود و زیان تقسیم شده است ،و در جداول  2 ،1و 3عالمت اختصاری
استفاده شده در مدل اقتصاد سنجی و معرفی کامل متغیرها ارائه شده است .همچنین متغیرهای
بودجهای دولت با توجه به محدودیتهای مدل یک متغیر انتخاب شده است.
جدول  :1متغیرهای کالن استفاده شده در مدلسازی

تعریف

نام متغیر
rgdp

تولید ناخالص داخلی حقیقی

cpi

شاخص قیمت مصرف کننده

govrev
govexp
buddef

درآمدهای دولت (شامل درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای)
هزینههای دولت شامل (پرداختهای هزینه ای جاری و تملک
داراییهای سرمایهای)

کسری بودجه تفاضل درآمد از هزینههای دولت

متغیرهای ترازنامهای و سود و زیان استفاده شده در جدول  2معرفی شدهاند.
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جدول  :2معرفی متغیرهای برگرفته از صورت مالی بانک نمونه

گروه متغیر

متغیرهای ترازنامهای
سود و زیان

نوع متغیر

نام اختصاری متغیر

معرفی متغیر

متغیرهای درون زای

REV

کل درآمدها

EXP

کل هزینه ها

LOAN

تسهیالت اعطایی

TERMDEP

سپرده مدت دار

OFFBAL

اقالم زیر خط ترازنامه

صورت مالی مدل

متغیرهای برون زای
صورت مالی

مدل تجربی و تحلیل نتایج

در ای��ن مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا شوکهای
وارده از طرف متغیرهای اقتصادی به درآمد و هزینه بانک نمونه بررسی شده است .متغیرهای
ب��رونزای اقتصادی به دو دسته ترازنامهای و کالن تقسی��م شدهاند .همان طور که اشاره شد،
متغیرهای درون زا ،درآمد کل (شامل درآمد خالص بهرهای و درآمدهای کارمزدی) و هزینه
کل (شامل هزینههای مطالبات معوق و مش��کوک الوصول ،تش��کیالتی و مالی) هستند ،باتوجه
ب��ه اینکه بانک قادر به کاهش هزینههای بهرهای خود نیست و متعهد است که به سپردهگذار
س��ود پرداخت کن��د عوامل موثر بر سود خالص بانک در شرایط ع��ادی و بحرانی با توجه به
ساخت��ار صورت سود و زیان بان��ک مستقل از همدیگر نبوده و دارای همبستگی باالیی هستند.
ب��رای شناسایی کانال ارتباطی بین این دو متغیر ،از مقادی��ر سپردههای مدتدار ،تسهیالت و
اق�لام زیر خط ترازنامه بهعنوان متغیر برونزا و موثر بر سود و زیان استفاده شده است .برای
نش��ان دادن واکنش درآمدها و هزینههای بانک نمونه ب��ه شوکهای اقتصاد کالن نیاز است
ک��ه از یک مدل پویا برای متغیرهای درونزای س��ود استفاده نمود به گونهای که مدل شامل
متغیرهای برونزا نیز باشد.
از آنجا که برخی از متغیرهای صورت مالی و کالن نامانا از مرتبه یک هستند برای مانا کردن
این متغیرها و به دست آوردن نتایج قابل اعتماد از تغییرات آنها که طبق آزمون دیکی-فولر 1مانا
هستند استفاده شده است .برای انتخاب تعداد وقفههای بهینه از آزمون آکاییک و شوارتز استفاده
ش��ده اس��ت ،نتایج این آزمون در جدول ( )2نش��ان داده شده است .همانطور ک��ه در جدول ()2
1- Dicky-fuller test
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نش��ادن داده شد با توجه به آمارههای  log-likelihoodو  likelihood ratioتعداد بهینه برای
متغیره��ای وابسته سه وقفه در نظر گرفته ش��ده است .شکل کلی معادالت تخمین زده شده در
جدول شماره  1درضمیمه آورده شده است.

 -آزمون تنش

در مدله��ای اتورگرسی��و برداری( )VARاز تاب��ع واکنش آنی برای بررس��ی اثر متقابل
شوکه��ای متغیرهای وابسته بر همدیگر استفاده میش��ود ،در این مقاله عالوه بر بررسی این
اث��رات متقابل با استف��اده از تابع ضرایب پویا 2اثر شوکهای متغیره��ای برونزا بر دو متغیر
وابسته درآمد و هزینه بررسی شده است.
با استفاده از تابع واکنش آنی تاثیر انواع شوکهای اقتصاد کالن بر درآمدها و هزینههای
بان��ک نمون��ه بررسی شده است .به طور کلی سناریوهایی ک��ه در این مقاله برای بررسی تاثیر
شوکه��ای ک�لان بر سود و زیان بانک نمونه تعریف شد را در دوگروه خالصه شده است .در
سناریوه��ای نوع اول که تعریف شدهاند ف��رض شود که شوک وارده به صورت تغییرات یک
واح��دی و مجزا در تولید ناخالص داخل��ی ،هزینههای دولت ،کسری بودجه باشد .در ادامه به
پیشبین��ی تأثیرات هر شوک بر درآمد و هزینه کل در دورههای آتی (فصل دوم سال 1391
به بعد) در جداول شماره  2تا  5پرداخته شده است.
در سناریوه��ای مدنظر قرار گرفته نوع دوم فرض ب��ر این است که بدترین حالت موجود
در سطح احتمال  5درصد رخ دهد .به عبارت دیگر در این نوع سناریو فرض بر این است که
شرایط اقتصاد کالن و تمام متغیرهای برونزای کالن در بدترین حالت خود قرار گرفته باشند
که در ادامه و در بخش  5-2به تفسیر آمده است.
مقایسه واکنش متغیرهای درآمد و هزینه کل بانک برای حالت استرس و حالت مبنا حایز
اهمیت است در اینجا فرض این است که حالت مبنا برای متغیرهای استفاده شده همان حالتی
اس��ت که تغییرات تمام��ی متغیرهای کالن و ترازنامهای و سود و زیان به صورت نرمال باشد
که در نمودار شماره  7پیش بینی حالت نرمال برای رشد هزینهها و درآمدهای بانک در حالت
عادی(حالت مبنا) برای چهار فصل بعد (از فصل سوم  1391تا فصل سوم  1392در نمودار با
خط چین نشان داده شده است)نشان داده شده است .این نمودار نشان داد که رشد هزینههای
بانک نمونه در دورههای آتی بیش از درآمدهای آن است.
1

1- Impulse response function
2- Dynamic multiplier functions
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نمودار  -7پیش بینی نرخ رشد درآمد و هزینه کل بانک در حالت نرمال (درصد)



 -تحلیل نتایج آزمون تنش نوع اول

همانگونه که گفته شد در سناریوهای نوع اول واکنش متغیرهای درآمد و هزینه کل بانک
به شوک متغیره��ای برونزا بررسی شده است .با توجه به محدودیت وجود دادههای صورت
مال��ی بانک سعی شد که یک مدل مناسب با متغیرهای برونزای کالن که در اولویت هستند
تخمی��ن زده شود .به عبارت دیگ��ر از آنجا که دادههای رشد مورد استفاده برای این مدل 30
دوره است ،بنابراین اجازه استفاده از تعداد متغیرهای برونزای بیشتر به دلیل واگرا شدن تابع
واکنش آنی را نمیدهد.
نکت��های که در جداول شماره  2تا  5باید مدنظر قرار گیرد واحد ارزیابی اعداد موجود در
این جداول است ،از آنجا که بنا به تعریف تغییرات و اعداد استفاده شده در مدل اتورگرسیو به
ص��ورت درصد است ،بنابراین این اعداد نیز باید به صورت تاثیر درصد در متغیرهای وابسته
درآمد و هزینه بهحساب آیند.
به عنوان نمونه در جدول شماره  2تاثیر شوک کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی
ب��ر درآمد بانک کاهش  72 .3درصدی است ،یعنی در صورت وقوع شوک به تولید ناخالص
داخل��ی در ابتدای فصل دوم  1391این شوک موج��ب میشود که درآمد بانک در این دوره
نسب��ت به دوره مش��ابه سال گذشته معادل  72 .3کاهش یاب��د .سایر اعداد این جدول نیز به
طور مشابه قابل تحلیل هستند.
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عالوه بر آن نتایج نش��ان داد که تاثیر شوک تولید ناخالص داخلی بر درآمدها و هزینههای
بانک در دوره اول یک مقدار منفی بوده و از آنجا که این متغیر برونزا به صورت وقفهدار وارد
مدل شده است با گذر زمان این تاثیر پایدار است .اطالعات نشان داده شده در این جدول تایید
ک��رد که تاثیر افزایش ی��ک واحدی در تولید ناخالص داخلی بر درآمد بانک کمتر از هزینههای
بانک است .عالوه بر آن اثر این شوک از دوره سوم به بعد کوچکتر میشود.
جدول  :2تاثیر شوک تولید ناخالص داخلی واقعی بر درآمدها و هزینههای بانک(درصد)

دوره

تغییر در درآمدکل

تغییر در هزینه کل

فصل دوم 1391

-3.72

-4.4

فصل سوم 1391

-2.48

-3.29

فصل چهارم 1391

-2.38

-3.23

فصل اول 1392

-2.31

-3.18

فصل دوم 1392

-2.29

-3.17

اطالع��ات نش��ان داده شده جدول شم��اره  3تایید کرد که تاثیر کاه��ش یک درصدی در
هزینههای دولت بر درآمد بانک بیشتر از هزینههای بانک است .نکتهای قابل توجه این است که
شوکهای هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر کمتری دارند و ناپایدارتر هستند.
جدول  :3تاثیر شوک هزینههای دولت بر درآمدها و هزینههای بانک(درصد)

دوره

تغییر در درآمدکل

تغییر در هزینه کل

فصل دوم 1391

-0.81

-0.78

فصل سوم 1391

0.0117

-0.030

فصل چهارم 1391

-0.027

-0.023

فصل اول 1392

-0.005

-0.0034

فصل دوم 1392

-0.002

-0.0015

پ��س از بررسی تاثیر شوکهای اقتص��اد کالن اثر شوکهای ناشی اق�لام ترازنامه ،یعنی
تسهی�لات اعطایی و اقالم زیرخ��ظ ترازنامه بر درآمدها و هزینههای بانک بررسی شده است.
این نتایج در جداول شماره  4و  5نش��ان داده شده است .همان طور که اطالعات این جداول
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نش��ان داد شوک ناشی از کاهش یک درصدی تسهیالت اعطایی موجب کاهش بیش از یک
درصدی (از فصل چهارم  )1391درآمد کل و کاهش کمتر از یک درصدی هزینه کل میشود
ک��ه میتوان تاثیر کاه��ش در هزینهها را ناشی از کاهش هزینهه��ای مطالبات معوق دانست.
همچنی��ن اثرات ناشی از کاهش یک درصدی اقالم زیر خ��ط ترازنامه بر درآمد و هزینههای
بانک بسیار کمتر از اثرات ناشی از تسهیالت است.
جدول :4تاثیر شوک تغییرات در تسهیالت اعطایی بر درآمدها و هزینههای بانک (درصد)

دوره

تغییر در درآمدکل

تغییر در هزینه کل

فصل دوم 1391

-0.86

-0.73

فصل سوم 1391

-0.99

-0.82

فصل چهارم 1391

-1.05

-0.86

فصل اول 1392

-1.06

-0.87

فصل دوم 1392

-1.07

-0.88

جدول :5تاثیر شوک تغییرات در اقالم زیرخط بر درآمدها و هزینههای بانک (درصد)

دوره

تغییر در درآمدکل

تغییر در هزینه کل

فصل دوم 1391

-0.010569

-0.012828

فصل سوم 1391

0.003978

0.00355

فصل چهارم 1391

0.00039

0.000222

فصل اول 1392

0.000224

0.000175

فصل دوم 1392

0.000058

0.000043

 -تحلیل نتایج آزمون تنش نوع دوم

در سناری��وی مدنظر قرار گرفته نوع دوم فرض بر این است که بدترین حالت موجود در
سطح احتمال  5درصد برای هرکدام از متغیرهای اقتصاد کالن استفاده شده در مدل رخ دهد.
ب��ه عبارت دیگر در این نوع سناریو فرض بر ای��ن است که تمام متغیرهای برونزای کالن و
برخی از اقالم ترازنامهای در بدترین حالت خود (مقادیر استرس) قرار گرفته باشند .با استفاده
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از روش ناپارامتری��ک تاب��ع توزیع کرنل مقادیر استرس برای متغیرهای برونزا به دست آمد.
یک نمونه از این تابع برای متغیر ارزش افزوده (رشد این متغیر نسبت به فصل مش��ابه سال
قبل) در نمودارشماره  8نشان داده شده است .در این نمودار محور افقی نشان دهنده تغییرات
در رش��د تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مش��ابه سال قبل و مح��ور عمودی فروانیهای
رخ داد را نش��ان میدهد .ب��رای سایر متغیرهای برونزا نیز از نمودارهای تابع کرنل مش��ابه
استف��اده شد .در این سناریوس��ازی برای به دست آوردن مقادی��ر در سطح احتمال  5درصد
ت��ک تک متغیرهای برونزا از روش تاریخ��ی و در نهایت برای فرض سناریو از روش فرضیه
سازی استفاده شده است .به عبارت دیگر فرض بر این است که تمام متغیرهای اقتصاد کالن
استف��اده شده در مدل به صورت همزم��ان و باهم در بدترین حالت موجود قرار گیرند ،حالت
نرمال(حالت مبنا) اقتصاد برای متغیرهای برونزای ترازنامهای و کالن ،حالتی است که متغیرها
حداکثر به اندازه دو انحراف معیار (مانند تابع واکنش آنی) از میانگین خود فاصله دارند.
نمودار  -8تابع توزیع چگالی تولیدناخالص داخلی

ب��ا توجه به تابع چگالی کرنل که برای رشد تولید ناخالص داخلی رسم شده است میتوان
گف��ت ک��ه مقدار استرس برای تولی��د ناخالص داخلی رشد تقریب��ا  –1درصدی است که این
مق��دار در نمودار شماره  9با شکل دایرهای ب��رای دو مقدار تولید ناخالص داخلی در سالهای
مورد بررسی نشان داده شد است .محور افقی این نمودار توزیع تجمعی احتمال رخ داد و محور
عمودی آن مقدار رخ داده برای تولید ناخالص داخلی است.
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نمودار  -9مقدار رشد تولید ناخالص داخلی در کوانتیلهای متفاوت

با استفاده از روش فوق برای سایر متغیرهای برونزای کالن اقتصادی و ترازنامهای مقادیر
استرس(تن��ش) برای آنها به دس��ت میآید که این مقادیر در ج��دول شماره  6خالصه شده
است .در مدل اتورگرسیو برداری پیشنهاد شده شوکهای متغیرهای کالن نام برده به صورت
برونزا بوده و فرض بر این است که سایر متغیرهای برونزای ترازنامه مانند سپرده مدت دار
و تسهیالت اعطایی نیز تحت تاثیر این شوکها قرار گرفته باشند.
جدول :6تعیین مقادیر استرس متغیرهای کالن(نرخ رشد) در سطح  5درصد

نام متغیر

احتمال وقوع رخداد استرس در سطح  5درصد

تولید ناخالص داخلی حقیقی

کاهش رشد اقتصادی به  1-درصد

هزینههای دولت

کاهش  10درصدی

سپردهها

کاهش  1درصدی

تسهیالت

کاهش  8درصدی

پس از پیادهسازی آزمون تنش با استفاده از مقادیر داده شده برای متغیرهای برونزا نتایج
ب��ه دس��ت آمده برای مقایسه دو متغیر درآمد و هزینههای بانک (مقایسه حالت مبنا با حالت
استرس) در نمودارهای  10و  11آمده است.

22

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال دوم ،شمارة  ،4پاییز 1393

نمودار  -10مقایسه پیشبینی حالت مبنا(خط پیوسته) و حالت استرس(خط تکهای) برای هزینههای بانک

همانگون��ه که در نمودار شماره  10نش��ان داده شد هزینههای بانک در حالت استرس در
مقایسه با حالت نرمال(مبنا) برای دورههایی که متغیرهای کالن در حالت تنش قرار میگیرند
ب��ه شدت افزایش یافته به گونهای که هزینهه��ا در فصل چهارم سال  1391در حالت نرمال
فرض میشود که تقریبا  23درصد افزایش یافته در حالی که این مقدار برای حالت تنش بیش
از  57درصد است .نمودار شماره  11نیز نش��ان داد که سناریو نوع دوم باعث کاهش شدید
درآمدهای بانک میشود به گونهای که این کاهش در فصل دوم  1392نسبت به دوره مشابه
سال قبل به بیش از  35درصد میرسد.
نمودار  -11مقایسه پیش بینی حالت مبنا(خط پیوسته) و حالت استرس(خط تکهای) برای درآمدهای بانک
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ارزیاب��ی کمی تاثیرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر درآمدها و هزینههای بانک برای
تحلی��ل وضعیت شرایط بیرونی بر ترازنامه بانک بسیار مهم است .در این مقاله با استفاده از
مدل اقتصادی پیش��نهادی واکنش سود و زیان بانک در مقابل شوکهای کالن بررسی شد.
ب��ا توجه به محدودیتهای اطالعات��ی موجود زاویه دید و متغیرهای هدف این مقاله بررسی
س��ود و زیان بانک بوده و نگاهی که به منابع و مصارف بانک(متغیرهای سپرده و تسهیالت)
میشود به عنوان متغیره��ای مستقل و برونزای ترازنامهای هستند .این ادعا که شوکهای
کالن در بخش واقعی اقتصاد به طور عمده مصارف بانک را تحت تاثیر قرار میدهد ادعای
قابل قبول بوده و دور از ذهن نیست ،اما احتمال وقوع یک هجوم بانکی از طرف مش��تریان
بان��ک و ورشکستگی بانک بسیار کم است .اگر به آماره��ای اقتصادی سالهای اخیر رجوع
شود ،احتمال رخداد هجوم بانکی در شبکه بانکی کشور تقریبا منتفی است برای مثال میتوان
به مواردی مانند منحل کردن موسسههای پولی و اعتباری بدون مجوز توسط بانک مرکزی
و رخ ن��داد هجوم بانکی ،رک��ود اقتصادی شدید سال  1387و بحران ارزی کش��ور در سال
 1391اشاره کرد.
اگرچ��ه با توجه ب��ه کیفیت داراییهای موج��ود بانک نمونه ،می��زان داراییهایی که قدرت
نقدشوندگ��ی باالیی دارند به کل دارایی تقریبا مع��ادل  20درصد بوده که این نسبت به راحتی
میتواند هجوم بانکی را که حداکثر سه روز طول میکشد پاسخگو باشد .عالوه بر آن در مقایسه
نسب��ی منابع بانک نمونه با سایر بانکهای کش��ور این بانک از نظ��ر ماندگاری منابع با نسبت
سپردهه��ای مدتدار به کل بدهی معادل  74درصد ج��زء بانکهای با ثبات در سیستم بانکی
است .همچنین بنا به آمار ترازنامهای بانک و با توجه به نرخ رشد نقدینگی در کشور برآیند ابطال
و جذب سپرده برای این بانک همواره در جهت افزایش خالص جذب منابع بوده است.
در بانک نمونه بخش عمده تسهیالت به صورت مش��ارکتی و با سررسید کوتاه مدت سه
ماه است .ارایه سررسیدهای بسیار کوتاه مدت با توجه به شرایط اقتصادی همواره مورد تایید
نب��وده و موجب افزای��ش نوسانهای درآمدهای بانک میش��ود .بنابراین توصیهای که در این
م��ورد وجود دارد این است که با توجه به حجم تسهیالت اعطایی سررسید تسهیالت افزایش
یافته و درنتیجه نرخ سود بهینه نیز برای آنها تعیین شود.
بررس��ی نتایج بدست آمده از مدل اتورگرسیو ب��رداری تخمین زده شده برای درآمدها و
هزینهه��ای بانک نمونه تایید کرد که این متغیره��ا در حالتی که با شوکهای کالن اقتصادی
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مواجه میشوند واکنش شدیدی نش��ان میدهند .با توجه به رفتار سریهای زمانی درآمدکل
و هزینهه��ای ک��ل بانک ،پیش بینی حال��ت نرمال (مبنا) در مقایسه ب��ا حالت استرس (تنش)
مقایسه شد .نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی تایید کرد در حالتی که متغیرهای اقتصاد
ک�لان مانند تولید ناخال��ص داخلی ،هزینههای دولت و کسری بودج��ه دولت و نرخ ارز بازار
غیررسم��ی در یک سناریو تاریخی -فرضیهای به ص��ورت همزمان در سطح احتمال  5درصد
دچ��ار نوسان شدید شوند منحن��ی سود خالص بانک دچار کاهش شدی��د برای دورهای آتی
میشود .هزینههای بانک در حالت استرس در مقایسه با حالت نرمال (مبنا) برای دورههایی که
متغیره��ای کالن در حالت تنش قرار میگیرند به شدت افزایش یافته به گونهای که هزینهها
در فص��ل چه��ارم سال  1391در حالت نرمال تقریبا  23درصد افزایش یافته در حالی که این
مقدار برای حالت تنش بیش از  57درصد است .همچنین در سناریو نوع دوم که باعث کاهش
شدید درآمدهای بانک میشود به گونهای که این کاهش در فصل دوم  1392نسبت به دوره
مشابه سال قبل به بیش از  35درصد میرسد.
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ضمیمـه
 -معادالت تخمین زده شده مدل

جدول :1نتایج معادلههای تخمین زده شده به دست آمده از مدل اتورگرسیو برداری (متغیرهای
وابسته در هر معادله به صورت برجسته نشان داده شده است)
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