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»ﺳﺎل  ،1392ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي«
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴـﺮﻱ ،ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ
ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﮏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯﻩ
ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰﺀ ﺟﺪﺍﻳﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ )ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴـﮏﻫـﺎ ﻭ
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺭﻳﺴﮏ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﭘﻴـﺪﺍ ﮐـﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺭﻳﺴـﮏ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ،ﻳﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﮑﻤﻴﻠـﻲ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷـﻮﮎﻫـﺎﻱ
ﻼ ﺷﻮﮎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜ ﹰ

ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﮎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺩﻫﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻮﮎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻗﻮﻉ ﺷـﻮﮎ ﻭ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴـﮏ ﻭ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ» ،ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ« ﻣﺼـﻮﺏ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻧﻬﻤـﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮﺭﺥ
١٣٩٢/٨/١١ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ

ﺭﻳﻴﺲﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺎﻣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺑﺴـﺘﺮﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺭﻳﺴﮏ ،ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﻏﻴـﺮ
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻـﻞ ﺯﻣـﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﮏ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ
ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ،ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺖ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻥﮐﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑـﺪﺍﺭﻱ ﻧـﻮﻳﻦ
ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.١٨٦٠١٣٧/.ﮎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﺘﺎﮎ

٣٢١٥-٠٢

٣٨١٦

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانکي

رهنمود انجام آزمون بحران
)(Guidance on Stress Testing

بسمه تعالي

رهنمود انجام آزمون بحران

مقدمه
در سالهاي اخير استفاده از تکنيکها و روشهاي مديريت مؤثر ريسک در نهادهااي
مالي به خصوص مؤسسات اعتباري (بانکهاا و مؤسساات اعتبااري ييرباانکي) ،توساهه
بيشتري پيدا کرده است .مديريت ريسک شامل فرايند شناسايي ،انادازهگياري ،کنتارل و
کاهش ريسکها و همچنين ايجاد يک رويکرد آيندهنگار نسابت باه مساا ل و مشاک ت
احتمالي در حوزه کسب و کار ميباشد .يکي از روشهاي مربوط به اين رويکرد کاه باراي
مديريت مؤثر ريسک بسيار حا ز اهميت بوده و در برگيرنده روش هاي مختلفي براي اجارا
است؛ روش آزمون بحران ميباشد اين آزمون يک ابزار تکميلي در کناار ديگار ابزارهااي
مديريت ريسک بوده که ميزان سرمايه موردنياز مؤسسات اعتباري براي روياارويي ايمان
با شوکهاي مختلف مث ً شوک اعتباري يا نقدينگي و پوشش زيانهااي ناشاي از وقاو
اين شوکها را تهيين کرده و بنابراين به حفظ ثبات مالي شبکه باانکي کشاور در شارايط
وقو شوک و بحران کمک شاياني مي کند .نياز به انجام آزمون بحران بهد از بحران مالي
جهاني که در سال  7002و  7002اتفاق افتاد ،اهميت بيشتري پيدا کرده است  .همچنين،
در اجراي مؤثر بند "ب" ماده  ١١و بند  5ماده  ١1قانون پولي و بانکي کشور و در راساتاي
بهبود مديريت ريسک در مؤسساات اعتبااري و نيال باه اهادا نااارت احتيااطي ايان
مؤسسات از طريق ارزيابي ميزان آسيبپذيري آن ها در شرايط بحراني محتمل در آيناده،
رهنمودي براي اجراي آزمون بحران در مؤسسات اعتباري که از اين پس "رهنمود" ناميده
ميشود ،تدوين گرديد.

1

در رهنمود حاضر ،بخشهايي جهت پيادهسازي يک آزمون بحران ماؤثر در مؤسساه
اعتباري بيان شده و سپس مثالي از تحليل حساسيت به عنوان يکاي از روشهااي سااده
انجام آزمون بحران و به عنوان گامي نخست براي پيادهسازي آن در سيستم بانکي کشور
در دو حوزه مهم ريسک مؤسسات اعتباري ،يهني ريسک اعتبااري و نقادينگي در بخاش
ضما م (پيوست  )١آورده شده است .ع وه بر اين ،خ صهاي از مفاهيم پيشارفته مرباوط
به تحليل سناريو و احتمال وقو هر سناريو در آينده ،به عنوان روشهاي پيشارفته انجاام
آزمون بحران (پيوستهاي  1تا  )2بيان شده است .اگرچه روش تحليال حساسايت ياک
روش ساده است و رابطه بين متغيرها را با فرض وقو شوک و ثابت بودن ساير شارايط،
مورد بررسي قرار ميدهد ،اما ميتواند نگرش خوبي را در رابطه با تغيير وضهيت مالي يک
مؤسسه اعتباري در شرايط شوک و بحران به دست دهد و بنابراين گام ابتادايي ماؤثري
براي انجام يک آزمون بحران کامل به حساب ميآيد.
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بخش  -1تعاريف:
در اين رهنمود اصط حات و عبارات به کار رفته به شرح ذيل تهريف ميگردند:
)1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اس مي ايران.

)2-1

مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري ييربانکي که به موجب قاانون و
يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت ناارت آن بانک قرار دارد .در
اين رهنمود ،شهبه مؤسسه اعتباري خارجي نيز مؤسسه اعتبااري محساوب
ميگردد.

)3-1

آزمون بحران :يکي از ابزارهااي ماديريت ريساک اسات کاه دربرگيرناده
مجموعهاي از شيوههايي براي ارزيابي ميزان آسايبپاذيري ياک مؤسساه
اعتباري در شرايط بحراني استثنايي اما محتمل ميباشد.

)4-1

تحليل حساسيت :تهيين تأثير کوتاهمدت تغيير مفروض يک عامل ريساکزا
بر ارزش پرتفوي يک مؤسسه اعتباري يا بطور کلي وضهيت مالي آن.

)5-1

مفروضات :مجموعهاي از ويژگيهاي مورد نار براي انجام آزمون بحاران از
جمله اندازه انوا شوک و محدوده تغيير آنها.

)6-1

شوک :هر گونه تغيير وضهيت ناگهاني از جمله تغييرات ناگهاني اقتصادي يا
مالي که بر مؤسسه اعتباري تحميل شده و عملکرد آن را با مخاطراتي مواجه
ميسازد.

)7-1

سناريو :توصيفي از يک حالت يا موقهيت فرضي ايجاد کننده شوک در آينده
که بر مبناي مفروضات مختلف بيان ميشود.

)8-1

عامل ريسک زا :متغيري که تغيير شديد آن باعث ايجاد شاوک در مؤسساه
اعتباري ميشود.
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)9-1

قصور (نکول) :عدم ايفاي به موقع تمام ياا قسامتي از تههادات ناشاي از
دريافت خدمات اعتباري ،توسط طر مقابل به داليلي همچون عدم تمايال،
عدم توانايي مالي ،وجود موانع درانجام تسويه تههدات و ييره.

 )11-1مديريت ارشد :اعضاء هيأت عامل /مدير عامل و آن گروه از مديران اجراياي
و کارکنان ارشد مؤسسات اعتباري که مستقيماً زير نار هر ياک از اعضااي
هيأت عامل /مدير عامل قارار داشاته و مساووليت اجاراي اساتراتژيهاا و
سياستهاي مصوب هيأت مديره يا هيأت عامل را حساب ماورد بار عهاده
دارند.
بخش  – 2اهداف اجراي آزمون بحران:
)1-2

فراهم نمودن يک ارزيابي آيندهنگر نسبت باه ريساکهاايي کاه مؤسساه
اعتباري ممکن اسات در شارايط بحراناي در مهارض آنهاا قارار بگيارد؛
بهگونهاي که مؤسسه اعتباري را قادر سازد با توجه به تحليل نتايج حاصل از
آزمون بحران ،مديريت مؤثر ريسکها بخصاوص ريساکهااي اعتبااري و
نقدينگي و همچنين ماديريت سارمايه ،راهبردهاا و برناماههااي اقتضاايي
پيشگيرانه را بهبود بخشد.

)2-2

کمک به حفظ ثبات در کل سيستم مالي با استفاده از تدوين سياساتهااي
احتياطي مناسب و مبتني بر ريسک با توجه به نتايج آزمون بحران مؤسسات
اعتباري

)3-2

ارزيابي ميزان آسيبپذيري بالقوه مؤسسه اعتبااري در شارايط بحراناي از
منار ميزان سودآوري ،نقدينگي و کفايت سرمايه

)4-2

فراهم آوردن اط عات الزم براي برنامهريزي نقدينگي و سارمايه مؤسساه
اعتباري و اتخاذ تصميمات راهبردي
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)5-2

آگاه ساختن هيأت مديره و مديريت ارشاد مؤسساه اعتبااري در خصاوص
ميزان مقاومت ،پايداري و انهطا پذيري مؤسسه اعتباري در مقابل بحرانها
و ميزان تمايل آن نسبت به پذيرش ريسک.

بخش  -3وظايف سازماني
 )1-3هيأت مديره مؤسسه اعتباري مسووليت نهايي برنامه کلي آزمون بحران از جملاه
سياستها ،مفروضات اصلي و سناريوها را بر عهده دارد .همچناين ،هياأت ماديره باياد از
آزمون بحران به عنوان ابزاري مؤثر در مديريت ريسک مؤسسه اعتباري استفاده نمايد.
 )2-3هيأت مديره مؤسسه اعتباري بايد از فوايد انجام آزمون بحران باه عناوان ياک
ابزار مؤثر در مديريت ريسک مؤسسه بهطور کامل آگاه بوده و به زيرمجموعه خود در رابطه
با اهميت آن اط

رساني کند.

 )3-3مديريت ارشد مسوول طراحي ،اجرا و عمليااتي کاردن برناماه آزماون بحاران،
مديريت و ناارت بر آن ميباشد .همچنين شناسايي عوامل ريسک زا ،انجام آزمون به طاور
منام در بازههاي زماني مشخص ،تجزيه و تحليل نتايج ،مستندسازي آن ها وگزارشدهاي
نتايج به هيأت مديره نيز بر عهده مديريت ارشد است.
 )4-3برنامه آزمون بحران بايد در فرايند برنامهريزي مديريت وارد شده و از نتايج اين
آزمون در اتخاذ تصميمات استراتژيک توسط هيأت مديره و مديريت ارشد استفاده شود.
 )5-3هيأت مديره و مديريت ارشد بايد شرايطي را در درون مؤسسه اعتبااري ايجااد
نمايند که بر آن اساس ،آزمون بحران به عنوان يک ابزار مهم مديريت ريساک شناساايي
شده و آن را از طريق اديام در چارچوب مديريت ريسک مؤسسه اجارا نمايناد .بناابراين
ضروري است که جايگاهي براي آزمون بحران در ساختار سازماني در نار گرفته شود.
 )6-3مؤسسه اعتباري موظف است رويهها ،سياستهاا و مساووليتهااي مرباوط باه
برنامههاي آزمون بحران را مکتوب کند و منابع الزم را جهت تسهيل اجراي اين برناماههاا
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تخصيص دهد .موارد ذيل بايد به طور مشروح در رويههاا و سياساتهااي آزماون بحاران
مشخص گردد:
 )١-6-3نو آزمون بحران مناسب براي مؤسسه اعتباري
 )7-6-3تهيين مفروضات آزمون بحران بر مبناي هد و نو آن
 )3-6-3تهريف سناريوها و تهيين ميزان کفايت و منطقي بودن مفروضات
 )1-6-3فراواني انجام آزمون در يک بازه زماني مشخص بر حسب نو و هاد
آزمون
 )5-6-3تهيين اقدامات اص حي مناسب و ارزيابي امکانپذيري آن ها بر اساس
نتايج آزمون
 )6-6-3تهيين مسوول تدوين سناريوها
 )7-3مؤسسه اعتباري بايد برنامه آزمون بحران خود را بهطور منام بازبيني نموده و از
اثربخشي و به روز بودن آن اطمينان حاصل نمايد.١
بخش  -4حداقل اقدامات الزم پس از انجام آزمون بحران
مؤسسه اعتباري پس از بررسي نتايج آزمون بحران اقدامات زير را مايتواناد انجاام
دهد:
 )١-1برخي از اقدامات احتياطي و پيشگيرانه را مانند افزايش الزامات وثيقهاي باراي
کاهش ريسک اعتباري اتخاذ کند.
 )7-1اطمينان حاصل کند که منابع کافي را در صورت وقو بحران در اختياار داشاته و
ميتواند در شرايط بحراني انهطا پذير و مقاوم باشد.
 )3-1تأثير هر يک از نتايج آزمون بحران را بر سرمايه مؤسسه بهطور دقياق بررساي
کرده و نتايج آزمون را در اسر وقت به اط

مرجع ناارتي برساند.

فرایند نحوه استفاده از نتایج آزمون بحران و بازخورد آن در پیوست  2نشان داده شده است.
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 )1-1برنامه مربوط به ميزان ريسکپذيري در فهاليتها را بازنگري کرده و در صاورت
لزوم با توجه به نتايج آزمون بحران ميزان ريسک پذيري خود را کاهش دهد.
بخش  -5روشهاي انجام آزمون بحران
به طور کلي روشهاي مهم انجام آزمون بحران به شرح ذيل ميباشد:
 )١-5آزمون حساسيت :تأثير تغيير يک عامل ريسکزا (مث ً تغييرات نرخ سود ،قيمات
سهام ،نرخ ارز ،ميزان مطالبات ييرجاري يا ترکيبي از آن ها) بر وضهيت مالي مؤسساه
اعتباري را مورد بررسي و مطالهه قرار ميدهد .اين نو آزماون ،باه علات تغييار ايان
متغيرها توجهي نداشته و همچنين احتمال وقو هار ياک از ايان تغييارات را تهياين
نميکند .اين نو آزمون را ميتوان بر اساس تغييرات تاريخي ياا تغييارات فرضاي در
عوامل ريسکزا ،انجام داد.
 )7-5تجزيه و تحليل سناريو :تأثير همزمان تغيير چند عامل ريسک زا بر مبنااي ياک
سناريو بر وضهيت مالي مؤسسه اعتباري را ماورد بررساي و مطالهاه قارار مايدهاد.
سناريوها ممکن است که تاريخي (اتفاقهايي که در گذشته مانند سقوط باازار ساهام،
کاهش ارزش پول ملّي يا وقايع طبيهي تجربه شده است) يا فرضي ( وقايع قابل قبولي
که شديد هستند ولي ييرمحتمل هم نيستند) باشند.
 )١-7-5اين نو آزمون بحران ،مهموالً داراي رويکردي کا ن اسات .باه عباارت
ديگر ،در اين آزمون ،تأثير تغيير در شرايط ک ن اقتصادي بار مؤسساه اعتبااري و
سيستم بانکي باا اساتفاده از ياک مادل اقتصاادي باه منااور شناساايي ميازان
آسيبپذيري مؤسسه اعتباري و در نهايت آسيبپذيري کل سيساتم باانکي ماورد
بررسي قرار ميگيرد.
 )7-7-5براي انجام آزمون بحران با استفاده از تحليل سناريو ،ابتدا بايد يک مادل
مهتبري که تهيينکننده نحوه تأثيرگذاري متغيرهاي ک ن اقتصادي بر وضهيت مالي
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مؤسسه است تخمين زده شده و با استفاده از پارامترهاي اين مادل و شاوکهااي
تهريف شده در هر يک از سناريوهاي بحران ،واکنش متغير مورد ناار در مؤسساه
نسبت به تغيير هر يک از متغيرهاي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.7
بنابراين فرايند آزمون بحران با استفاده از تحليل سناريو شامل مراحل زير است:3


تهيين يک مدل اقتصادي به مناور تهيين رابطه بين متغيرهاي مورد نار



تهريف سناريو يا سناريوهاي شوک



شبيهسازي رفتار (توزيع) متغير موردنار در شرايط عادي



شبيهسازي رفتار (توزيع) متغير مورد نار در شرايط بحران (سناريوهاي
شوک)



مقايسه رفتار متغير مورد نار در شرايط عادي با رفتار آن در شرايط بحران

 )3-7-5دليل منطقي انتخاب سناريوها و مفروضات اصلي آن ها باياد تشاريح و
مستند گردد به طوريکه هيأت مديره و مديريت ارشد از محادوديتهاا و نتاايج
آزمون بحران مطلع گردند.
 )3-5آزمون مهکوس :با فرض يک نتيجه نامطلوب از يک بحران مالي ( مث ً نسبت
پايين کفايت سرمايه) و حرکت به سمت عقب ،به بررساي و تجزياه و تحليال
علت يا علتهاي ايجاد چنين وضهيت نامطلوب ميپردازد.
 )١-3-5يک روش مشخص و ثابتي براي انجام آزماون بحاران مهکاوس وجاود
ندارد .هر مؤسسه ميتواند با توجه به نو فهاليت و عوامل ريسکي مؤثر در فهاليت
خود ،آزمون بحران مهکوس خاص خود را انجام دهد.

2

برای توضیحات بیشتر به پیوست  5مراجعه کنید.
برای توضیحات بیشتر به پیوست  4مراجعه کنید.
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 )7-3-5در اين روش مؤسسه اعتباري بايد عوامل ريسکي کاه مايتواناد باعاث
ايجاد چنين نتيجهاي شود را بطور کامل و همراه با مستندات و چرايي آن شناسايي
کند.
بخش  -6تعريف يا تعيين شوک براي انجام آزمون بحران
مؤسسه اعتباري در تهريف شوک براي آزمون بحران خود بايد موارد زير را مورد توجه
قرار دهد:
 )١-6شوکهاي مورد استفاده براي انجام آزمون بحران ،ميتواند فرضي باشد .در عين
حال ميزان و اندازه شوکهاي فرضي بايد منطقي و قابل قبول باشد.
 )7-6مؤسسه اعتباري ميتواند با اساتفاده از اط عاات و شاواهد تااريخي ،تغييارات
ناگهاني در وضهيت مالي و عملکردي در گذشته را دوباره به عنوان يک شاوک تهرياف
کرده و آزمون بحران را انجام دهد.1
 )3-6مؤسسه اعتباري مي تواناد ترکيباي از روشهااي  ١-6و  7-6را باراي تهرياف
شوکها مورد استفاده قرار دهد.
بخش  -7نحوه انجام آزمون بحران
براي انجام آزمون بحران ،مؤسسه اعتباري ميتواند يکي از روشهاي مندرج در بخش
( )5را استفاده کند .در اين بخش ،آزمون بحران باراي دو حاوزه مهام ريساک يهناي
ريسک اعتباري پرتفوي تسهي ت و ريسک نقدينگي نشان داده ميشود.
 )1-7آزمون بحران در خصوص ريسک اعتباري پرتفوي تسهيالت
 )١-١-7ريسک اعتباري ريسکي است کاه از احتماال قصاور وام گيرنادگان در
اجراي تههدات خود نشأت مي گيرد .آزمون بحران (تحليال حساسايت) در ايان

4

اطالعات بیشتر در پیوست آمده است.
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حوزه ،تأثير افزايش قصور وام گيرندگان و نکول در بازپرداخات تساهي ت بار
ميزان ذخاير و در نتيجه کفايت سرمايه را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
بانکها بايد در اجراي آزمون بحران در خصوص ريسک اعتباري ،موارد زيار را انجاام
دهند:
 .1براي هر يک از شوک هاي اعتبااري ،ذخااير اختصاصاي مناساب را در ناار
بگيرند.
 .2تأثير افزايش ذخاير ناشي از وقاو شاوک را بار نسابت کفايات سارمايه
محاسبه کنند.
 )7-١-2شوک به پرتفوي اعتباري :يکاي از مهمتارين شاوک هاا باه پرتفاوي
تسهي ت مؤسسات اعتباري ،تغيير نامطلوب در وضهيت کلي پرتفوي تساهي ت
ميباشد .به عبارت ديگر ،کاهش شديد و محتمال در کيفيات اعتبااري پرتفاوي
تسهي ت به سبب تغيير در طبقه دارايي هاا ،باعاث ايجااد شاوک باه پرتفاوي
اعتباري ميشود .مثالي از شوکهاي وارده به پرتفوي اعتباري به شرح زير است:
.1

 70 ،١0يا  30درصد تسهي ت جاري به تسهي ت سررسيد گذشاته
تبديل شود؛

.2

 70 ،١0يا  30درصد از تسهي ت سررسيد گذشاته باه تساهي ت
مهوق تبديل شود؛

.3

 70 ،١0يااا  30درصاااد از تساااهي ت مهاااوق باااه تساااهي ت
مشکوکالوصول تبديل شود.

تأثير هر يک از شوکهاي مذکور را ميتوان بر ميزان کفايت سرمايه محاسبه کرد.5

5

مثالی ساده از این نوع تحلیل حساسیت در پیوست آمده است.
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تبصره  -١براي شوکهاي تهريف شده در موارد  ١تا  ،3ميزان ذخاير اختصاصي باياد
متناسب با هر طبقه از تساهي ت ،بار اسااس بخشانامه شاماره ماب 7273/ماورخ
 ١325 /١7/5بانک مرکزي ج.ا.ا موضو دساتورالهملهااي طبقاهبنادي دارايايهااي
مؤسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري ،در ناار گرفتاه
شود.
تبصره  -7ميزان تغيير در داراييهاي موزون شده به ريسک در خصاوص هار شاوک
برابر است با تفاوت بين مجمو مانده خالص تسهي ت موزون شده به ريسک ( مطرح
شده در هر شوک) بهد از وقو شوک و مجمو مانده خالص هماين دارايايهاا قبال از
وقو شوک (پيوست .)١
تبصره  -3مؤسسه اعتباري ميتواند با توجه به شرايط و وضهيت پرتفوي تساهي ت و
يا شواهد تاريخي ،ميزان شوکهاي تهريف شده در ماوارد  ١تاا  3را تغييار داده و باا
توجه به شرايط موجود آنها را تهريف کند.
تبصره  -1در صورتي که نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري در مواقع عادي (قبل از
وقو شوک) از  ٪2باالتر باشد ،در فرايند انتخاب نرخ شوک در تبصاره  3هماين بناد،
نرخ شوکي که نسبت کفايت سرمايه را کاهش داده و آن را به  ٪2يا پايينتر ميرساند
نيز تهيين شود.
تبصره  -5در تهريف سناريوهاي شوک ،مؤسسه اعتباري ميتواند تأثير انتقال داراييها
از يک طبقه دارايي به طبقه ديگر را به عنوان يک شوک اعتباري تهريف کند .به عناوان
مثال ،تبديل  50درصد تسهي ت سررسيد گذشته به تسهي ت مهوق و ياا تباديل 30
درصد تسهي ت مهوق به تسهي ت مشکوکالوصول.
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 )3-١-2مؤسسه اعتباري بايد نسبت کفايت سرمايه را قبال و بهاد از وقاو شاوک
محاسبه نمايد و با نسبت کفايت سرمايه تهيين شده در مقررات احتياطي مقايسه کرده
تا ميزان توانايي و يا انهطا پذيري مؤسسه را در برابر شوکهاي احتمالي بسنجد.
 )2-8آزمون بحران در خصوص ريسک نقدينگي
 )١-7-8ريسک نقدينگي ،احتمال عدم توانايي مؤسسه اعتباري در تأمين مناابع نقاد
الزم جهت بازپرداخت بدهيها و ايفاي تههدات را مورد بررسي قرار مايدهاد .آزماون
بحران در خصوص ريسک نقدينگي ميزان انهطا پذيري بانکها را در هنگاام کااهش
ميزان نقدينگي ارزيابي مينمايد.
 )7-7-2يکي از مواردي که ميتواند باعث ايجاد شاوک باه وضاهيت نقادينگي ياک
مؤسسه اعتباري شود ،برداشت حجام قابال تاوجهي از ساپردههاا و کااهش شاديد
بدهيهاي جاري يک مؤسساه در ياک دوره مهاين اسات .ايان برداشاتهاا باياد از
داراييهاي نقد کسر شده و ميزان باقيمانده داراييهاي نقد را باا توجاه باه ساطح و
ميزان شوک ،مورد اندازهگيري قرار داد.
بهطور کلي برخي از شوکهاي ايجاد کننده ريسک نقدينگي در اين خصوص به شرح
ذيل ميباشند:
 برداشت سپرده توسط سپردهگذاران بصورت عمده و در يک فاصله زماني کوتاه
 هر گونه تغيير شديد در داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري به گونهاي که وضهيت
نقدينگي را به خطر بياندازد.
 )3-7-2مؤسسه اعتباري بايد با توجه باه نتاايج آزماون بحاران در ايان خصاوص،
سطحي از نقدينگي را نگهداري کند که بتواند به جريانهاي نقدي خروجي ييرمنتااره
واکنش مناسب نشان دهد.

12

 )1-7-2مؤسسه اعتباري مي تواند با توجه به عملکارد و انادازه و حجام سارمايه در
گردش خود شوکهاي مناسب ايجادکننده ريسک نقدينگي را تهريف کارده و آزماون
بحران را بر اساس آنها انجام دهد.
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بخش  :9ضمائم
پيوست 1
مثالي از آزمون بحران (تحليل حساسيت) در خصوص ريسک اعتباري
نو شوک اعتباري 70 ،١0 :يا  30درصد تسهي ت سررسيد گذشته به مهوق تباديل
شود .براي نشان دادن تأثير هر يک از اين شوکها بر نسبت کفايت سرمايه بر اساس
تهريف متغيرهاي زير ،طبق جدول  ١انجام ميشود:6
تسهي ت جاريc :؛ تسهي ت سررسيد گذشتهw :؛ تسهي ت مهوقy :
تسهي ت مشکوک الوصولz :؛ جمع تسهي تL :
سرمايه پايه قبل از وقو شوک:
سرمايه پايه بهد از وقو شوک:
مانده خالص تسهي ت سررسيد گذشته موزون به ريسک:
بهد از وقو شوکWns :؛ قبل از وقو شوکWn0 :
مانده خالص تسهي ت مهوق موزون به ريسک:
بهد از وقو شوکYns :؛ قبل از وقو شوکYn0 :
داراييهاي موزون به ريسک قبل از وقو شوک:
داراييهاي موزون به ريسک بهد از وقو اين شوک:
تفاااوت ب اين داراياايهاااي مااوزون بااه ريسااک قباال و بهااد از وقااو شااوکe :

ضرایب ریسک برای موزون کردن تسهیالت سررسید گذشتته و معتود در ایتن رون تود طختن بهشتنامه شت اره
مب 6 /مورخ  32/ /26موضوع آیین نامه کفایت سرمایه تعیین میشود.
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جدول  -١مثالي ساده از آزمون بحران (تحليل حساسيت) در خصوص ريسک اعتباري*
نو شوک 70 ،١0 :يا  30درصد تسهي ت سررسيد گذشته به مهوق تبديل شود.
ميزان شوک
ميزان افزايش در ذخاير اختصاصي
تغيير در سرمايه پايه
تغيير در داراييهاي موزون به ريسک

٪11

٪21

٪31

(Wx111x211)-

(Wx211x211)-

(Wx311x211)-

(Wx111x111)=a

(Wx211x111)=b

(Wx311x111)=d

= -a

=-b

=-d

e

e

e

نسبت کفايت سرمايه بعد از وقوع شوک
نسبت کفايت سرمايه قبل از وقوع شوک

*براي تصميمگيري در خصوص نحوه تأثير شوک بر نسبت کفايات سارمايه،

باياد باا

مقايسه شده تا ميزان تغيير در نسبت کفايت سرمايه مشخص شود.

جدول -7مثالي ساده از آزمون بحران (تحليل حساسيت) در خصوص ريسک نقدينگي
کل سپردههاDep :؛ داراييهاي نقدCa :
نو شوک 70 ،١0 :يا  30درصد سپردهها توسط سپردهگذاران برداشت شود.
ميزززان شززوک ( درصززد خززرو

 11درصد

 21درصد

 31درصد

تغيير در ميزان سپردهها

Dep(1-111)=a

Dep(1-211)=a

Dep(1-311)=a

تغيير در داراييهاي نقد

Ca-(depx111)=b

Ca-(depx211)=b

Ca-(depx311)=b

نسبت نقدينگي قبل از وقوع شوک

Ca/Dep

Ca/Dep

Ca/Dep

نسبت نقدينگي بعد از وقوع شوک

b/a

b/a

b/a

سپردهها)

*براي تصميمگيري در خصوص نحوه تأثير شوک بر نسبت نقدينگي ،نسبت نقدينگي قبل و بهد از وقاو
شوک با يکديگر مقايسه ميشوند.
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پيوست 2
پويايي فرايند آزمون بحران
برنامه آزمون بحران ،يک فرايند پويا ميباشد .بدين مهني که ايان برناماه باياد بطاور
مستمر با توجه به نتايج آزمونهاي انجام شده در حال تهديل و اص ح باشد .ايان فرايناد
با تهريف يک يا چند سناريو شرو ميشود که عواملي مانند نار مسوولين ناارتي ،عوامال
مختلف ريسک داخلي و ريسک سيستماتيک و همچنين برنامه مديريت ريساک مؤسساه
اعتباري ،در تهريف سناريو تأثيرگذار ميباشد .نمودار ( )١اين پويايي را نشاان مايدهاد.
توجه به اين فرايند باعث ميشود که آزمون بحران بطور مستمر در حاال باه روز شادن و
اص ح باشد.

برنامه جامع
مدیریت ریسک

استرس یا شوک

آزمون بحران

تعریف سناریو

نتایج آزمون (تخمین
میزان مقاومت مؤسسه)

مسئولین نظارتی و
پولی و مالی ،کمیته
عالی ریسک

نمودار ( :)١مراحل و پويايي آزمون بحران .براي مفهوم شوک يا استرس به نمودار ( )3مراجهه شود
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پيوست 3
نحوه تعريف شوک در آزمون بحران
در آزمون بحران ،در ابتدا شوکهايي با توجه باه مفروضااتي تهرياف شاده و ساپس
مؤسسه اعتباري را تحت آن شوکهاي فرضي مورد تجزيه و تحليل قرار مايدهناد .ايان
شوکها بايد بهگونهاي تهريف شوند که نتايج حاصل از آزمون به عنوان نتايج قابل قباول و
قابل اتکا باشند .مهمترين موضو در تهريف سناريوي شوک ،تهيين ميزان شوکي است که
قرار است مؤسسه اعتباري در برابر اين شوکها آزمون شود .هر نو شوکي را ميتوان به
صورت فرضي وارد سناريوها کرد ولي اگر شوکها دور از واقهيت باشد ،نتايج حاصال نياز
کام ً فرضي و انتزاعي خواهد بود .به عبارت ديگر ،در صورتي که شوکها يا استرسهااي
تهريف شده به واقهيت نزديک نباشند ،اين بدان مهني خواهد بود که شاوکهااي تهرياف
شده رنگ واقهيت نداشته و يا به عبارت ديگر چنين عوامل ريسکزايي ممکن است حتاي
در بدترين شرايط براي مؤسسه اعتباري پيش نيايد .بنابراين ،آزمون بحران انجاام شاده
نيز عبث و بيهوده خواهد بود و هزينههاي بيموردي را به سيستم تحميل مايکناد .باراي
رفع اين مشکل ،سناريوهاي تهريف شده بايد کاام ً متناساب باا شارايط و سااختارهاي
اقتصادي آن کشور باشد .بنابراين گفته ميشود که اگرچه سناريوها فرضاي هساتند ولاي
آنها بايد قابل قبول بوده و دور از ذهن نباشند.
به مناور تهريف سناريوهاي قابل قبول مهموالً از دو روش استفاده ميکنناد .روش اول
به تغييرات گذشته در متغيرهاي مؤسسه اعتباري مربوط ميشود .بار اسااس ايان روش،
شرايط مالي و عملکردي مؤسسه در گذشته مورد مطالهه قرار ميگيرد و اگر اين مؤسساه
زماني در گذشته دچار شوک شده ،آن زمان را به عنوان الگوي تهرياف ساناريوي شاوک
براي آزمون بحران مورد استفاده قرار ميدهناد .مزيات ايان روش ايان اسات کاه ناو
استرس يا شوک تهريف شده بر مبناي اين روش ،واقهي بوده زيرا مؤسسه اعتباري زماني
در گذشته اين شوکها را تجربه کرده و اکنون فرض ميشود که اگر دوباره تااريخ تکارار
شود و اقتصاد دوباره دچار همان شوکها شود ،واکنش مؤسسه چه خواهاد باود و ميازان
مقاومت آن از زمان شوک قبلي تاکنون چقدر تغيير کرده است.
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روش دوم ،يک روش تکنيکي ميباشد .طبق اين روش ،يک سري زماني از داده ماورد
نار ( مث ً مانده خالص تسهي ت مهوق) را در ياک باازه زمااني مناساب در نارگرفتاه و
پراکندگي (انحرا مهيار) اين دادهها در مقاطع زماني مختلف اين بازه مدلسازي ميشود.
نتيجه حاصل ،يک سري زماني از واريانس شرطي ميباشد .دادههايي از اين سري زمااني
بدست ميآيد که جزء دادههاي پرت و دور افتاده از يک حد مشخص (مث ميانگين) اسات
و آنها را ميتوان به عنوان عامل ريسک يا شوک در نار گرفته و وارد ساناريوها کارده و
آزمون بحران را انجام داد .نمونهاي از اين نو شوک ( واريانس شارطي) را مايتاوان در
نمودار ( )7مشاهده کرد.

0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
1390/04/28
1390/01/07
1390/06/05
1390/04/08
1390/05/16
1390/09/20
1390/09/26
1390/03/07
1390/03/21
1390/08/17
1390/08/01
1390/03/29
1390/03/28
1390/01/22
1390/01/28
1390/10/17
1390/11/18
1390/11/11
1390/12/22
1391/05/22
1391/06/01
1391/04/11
1391/04/14
1391/05/07
1391/03/13
1391/03/09
1391/04/21
1391/02/05
1391/07/08
1391/07/25
1391/08/14
1391/09/06

نمودار  -7مقادير خارج از روند يک متغير مالي .مکانهاي ع مت زده شده ،اشاره به برخي از اين مقادير دارند

واريانس تهريف شده طبق روش فوق ،بر مبناي دادههاي تاريخي ميباشد که از ساري
زماني يک داده بدست ميآيد .به بيان ديگر ،در اين روش شوک حاصل از ميزان پراکندگي
يک متغير ،به عنوان يک عامل ناپايداري و در نتيجه به عنوان ياک عامال ريساکزا ،وارد
سناريو ميشود .اما در دنياي واقع ،زماني که يک متغير مالي يا اقتصاادي تغييار مايکناد
ممکن است که متغيرهاي ديگر نيز (به واسطه يک نو همبستگي بين متغيرها) تغيير کنند.
اين خود نيز منبع ناپايداري بوده و زماني که تغييرات به انادازه کاافي شاديد باشاند باه
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مؤسسه اعتباري مورد نار استرس يا شوک وارد ميکند .در نتيجه ،ميزان همبستگي باين
متغيرها نيز مي تواند منبع شوک باشد .بنابراين ،در تهريف شوک براي سناريوهاي آزماون
بحران ،بايد ع وه بر متغيرها و پراکندگي آنها ،به ميزان همبستگي بين متغيرهاي مختلف
تأثيرگذار روي شرايط مالي مؤسسه اعتباري نيز توجه کرد (نمودار.)3

شوکوای فرضی به یک یا چند متغیر

الگوی پراکندگی تاریهی یک متغیر

استرس

تعریف سناریوی
استرس (شوک)

الگوی و خستگی بین متغیروا
نمودار ( :)3مواردي که بايد در تهريف استرس يا شوک مد نار قرار گيرند.
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برنامه آزمون بحران

پيوست 4
شبيهسازي درآزمون بحران
تجزيه و تحليل و پيشبيني رفتار تصادفي يک متغير در شرايط خاصي در آيناده کاار
مشکلي است .روش شبيهسازي احتماالت وقو تصاادفي ،2راه حلاي باراي ايان مشاکل
ميباشد .ع وه بر اين ،شبيهسازي اين امکان را فراهم ميکند که يک سيستم يا مؤسساه
اعتباري را تحت شرايط مختلفي مورد تجزيه و تحليل قرار داد .بنابراين ،بجاي استفاده از
رويکرد "بهترين تخمين" براي رفتار يک سيستم در آينده ،مايتاوان رفتاار آن را تحات
شرايط و ساناريوهااي مختلاف ماورد بررساي و تجزياه و تحليال قارار داد .ايان روش
شبيهسازي ،امکان ايجاد توزيع احتمال يک عامل بحران و يا يک عامل ورشکستگي مانند
زيان پرتفوي اعتباري مؤسسات اعتباري را فراهم ميکند و در نتيجه نشان ميدهد کاه در
هر سناريو ،زيانها با چه احتمالي ممکن است در آينده اتفاق بيافتد .بنابراين ،اين روش از
جديدترين روش هاي انجام آزمون بحران در مؤسسات اعتباري به حساب ميآياد کاه در
پيوستهاي  1تا  2به آن پرداخته ميشود.
با توجه به عامل ايجاد کننده ريسک موردنار مانند ريسک اعتباري در مؤسسه اعتباري
و آزمون تأثير شوکهاي تهريف شده در خصوص آن ريسک ،ميتاوان آزماون بحاران را
براي پيشبيني و تخمين تأثير هر يک از اين شوکها بر متغير يا شاخص ماورد ناار (باه
عنوان مثال ،کفايت سرمايه) انجام داد .بدين مناور ،ابتدا بايد ناو ارتبااط و همبساتگي
بين آن عامل ايجاد کننده ريسک و ساير متغيرها که مي تواند موجاب افازايش در شادت
تأثير آن ريسک شود نيز تهيين شود .براي اين مناور ،مهماوالً باا اساتفاده از مادلهااي
اقتصاد سنجي رابطه بين متغيرها و آن عامل ريسکزا را تهيين ميکنند .اگار ايان رواباط
مهنادار باشد ،به عبارت ديگر پارامترهاي تخمين زده شده در آن مادل اقتصااد سانجي از
لحاظ آماري مهنادار باشند ،هر نو تغيير در متغيرهاي مستقل باعث ايجاد تغيير در ميازان
آن عامل ريسکزا ميشود .هر مدل تخمين زده شده داراي يک سري از پسماندها 2اسات
که نشان دهنده بخشي از مدل و تغييرات آن عامل ريسک اسات کاه توساط متغيرهااي

Stochastic simulation
residuals
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مستقل توضيح داده نشده است و در واقع اين پسماندها عامل ناپايداري مدل باه حسااب
ميآيد .بنابراين ،به آنها واژه خطا نيز گفته ميشود که خود ،عامل شوک به مدل و ايجاد
ناپايداري ميباشد .به بيان ديگر واژه خطا ،باعث ايجاد عدم اطمينان در فرايند پيشبيناي
ميشود.
با تهريف سناريوها و با قرار دادن ارزش متغيرهاي تهريف شاده در ايان ساناريوها در
مهادالت تخمين زده شده که در باال توضيح داده شد و فرض صفر باودن واژه اخا ل ياا
خطا ،ميتوان رفتار متغيرهاي مورد نار را براي آينده پيشبيني کرد .اما در مطالهات جديد
به مناور تهيين احتمال وقو هر يک از ساناريوها ،واژه اخا ل در تخماين صافر فارض
نميشود .ولي سؤال اينجاست که خطاي تخمين (ياا واژه اخا ل) چاه مقااديري را باياد
بهخود بگيرد؟ اين سؤال را ميتوان با اين فرض که رفتاار خطاهاا از ياک توزياع آمااري
مشخص پيروي ميکند جواب داد .به عبارت ديگر ،فرض ميشود که واژه خطااي مادل از
يک توزيع آماري مانند توزيع نرمال پيروي ميکند و بنابراين با گرفتن برخاي از اعاداد از
اين توزيع و جايگزين کردن آن به جاي واژه خطا ،مقدار و ارزش عامل ريساکزاياي کاه
تحت مطالهه است را در آينده مورد پيشبيني قرار ميدهند .اين کاار را باا تهاداد مرتباه
بااليي (مث ده هزار مرتبه) تکرار ميکنند تا اينکه اعداد تصادفي متفااوت ايجااد شاده از
توزيع نرمال را جايگزين واژه خطا در مدل کنند .با اين کار همه حالتهاي ممکن در آينده،
با فرض اينکه واژه خطا از يک توزيع مهين پيروي ميکند ،براي آن در ناار گرفتاه شاده
است .اين عمل را شبيهسازي مي گويند زيرا با اين کار رفتار عامل خطا و ناپايداري مادل
در آينده شبيهسازي ميشود.
با گرفتن ده هزار عدد (به عنوان مثال) از يک توزيع آماري (مث توزيع نرماال) و قارار
دادن هر يک از آنها به جاي واژه خطا در مدل تخماين زده شاده ،ده هازار ارزش باراي
متغير وابسته مدل بدست ميآيد که يک توزيع احتمال آمااري را باراي آن متغيار ايجااد
ميکند .توزيع احتمال به اين مهني است که هر کدام از ارزشهاي ايان توزياع چناد باار
تکرار شده و نسبت به تهداد کل اعداد ،با چه احتمالي آن ارزش ممکن است اتفاق بيافتد.
نمونه اي از يک توزيع احتمال يک متغير را ميتوان در نمودار ( )1مشاهده کرد.
Error term
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600
500
400

فراوانی

300
200
100
0
0
3.32%
3.36%
3.40%
3.44%
3.48%
3.52%
3.56%
3.60%
3.64%
3.68%
3.72%
3.76%
3.80%
3.84%
3.88%
3.92%
3.96%
4.00%

نمودار -1نمونهاي از توزيع فراواني يک متغير

نمودار ( )1نشان دهنده توزيع احتمال يک متغير ميباشد .علت نامگذاري اين نمودار به
عنوان توزيع احتمال اين است که در اين نمودار مشخص است که هر يک از ارزشها ياا
اعداد با چه احتمالي ممکن است اتفاق بيافتد .به عنوان مثال ،محل ع متگذاري شاده در
نمودار ( ،)1نشان دهنده اين است که فراواني عدد ( ٪3/15خط افقي نمودار) 500 ،مرتبه
(خط عمودي نمودار) ميباشد .اگر کل اعداد توزيع ده هازار عادد باشاد ،بناابراين ارزش
مذکور در باال (يهني همان  )٪3/15با احتمال  5درصد (يهناي  500تقسايم بار ده هازار
عدد) اتفاق خواهد افتاد.
اساس آزمون بحران به وسيله تحليل سناريو ،روش شبيهسازي مطارح شاده در بااال
است .براي وارد کردن شوکهاي فرضي به سيستم نيز به همين ترتيب ذکر شده در بااال
عمل ميشود با اين تفاوت که پس از ايجاد يک توزيع براي واژه خطا ،آن را تحات تاأثير
اين شوکها قرار ميدهند تا نحوه انتقال توزيع (يا تغيير متغير مورد نار) مشخص شود.
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پيوست 5
تعيين يک مدل اقتصادي
براي انجام آزمون بحران ممکن است ترکيبي از روشهاي پارامترياک و ناپارامترياک
مورد استفاده قرار بگيرد .روش پارامتريک ،اشاره به ايجاد ياک مادل باراي تهياين ناو
روابط بين چند متغير اقتصادي و عامل ريسکزا دارد .در اين روش ،از تکنيکهاي اقتصااد
سنجي استفاده شده و پارامترهاي مدل تخمين زده ميشاود .تهياين ناو مادل اقتصااد
سنجي و روش تخمين مدل ،به نو متغيرها و عامل ريسکزاي مورد نار ،فراواني آنهاا و
ويژگيهاي سري زماني آنها بستگي دارد .هد از تهيين و تخمين مدل ايان اسات کاه
مشخص شود ،عامل ريسکزاي مورد نار تحت تأثير چه عوامل اقتصادي تغيير ميکناد و
چه موقع به سيستم شوک وارد کرده و آن را وارد منطقه بحران يا خطر ميکند .اين مرحله
پايه و اساس مرحله شبيهسازي است .زيرا در فرايند شبيهساازي در ابتادا باياد شارايط
اوليه براي شرو اين فرايند تهريف شود تا بر مبناي شرايط و پايش فارضهااي اولياه،
بتوان احتماالت را وارد فرايند شبيهسازي کرد و رفتار آن عامال ريساکي را باا احتمااالت
وقو مشخص در آينده ،پيشبيني کرد.
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پيوست 6
تعريف سناريو
مناور از سناريو ،فرضياتي است که براي تغيير در رفتار يک متغير مالي در آينده در نار
گرفته مي شود که اين فرضيات توسط مسوولين اقتصادي و مالي يا آنهايي که مساووليت
انجام آزمون بحران را به عهده دارند ،تهريف ميشود .نحوه تهريف يک سناريو براي ايان
مناور ،بسيار حا ز اهميت است .اگرچه سناريوها فرضي هستند ولي بايد به گونهاي تهريف
شوند که قابل قبول و مهقول باشند .به عنوان مثال ،سناريوهاي تغيير در نرخ ساود باانکي
يا نرخ ارز بايد به گونه اي تهريف شوند که متناسب با ماهيت و ساختار نوساانات ايان دو
متغير باشند .براي اين مناور ،ميتوان رفتار تاريخي متغيرها را مورد بررسي قارار داد و از
روي آنها سناريو را تهريف کرد يا اينکه همانطور که قب توضيح داده شد ،باا اساتفاده از
روشهاي پارامتريک ،نوسانات تاريخي متغير را مدلسازي و سپس در شبيهساازي از آن
استفاده کرد.

پيوست 7
شبيه سازي رفتار (توزيع) متغير مورد نظر در شررايط عرادي و شررايط بحرران
(استرس)
در شبيهسازي رفتار متغير ماورد ناار ،دو حالات را باياد در ناار گرفات .حالات اول
شبيهسازي در شرايط عادي اقتصادي است .بدين مهني که در اين حالت رفتاار متغيار باا
فرض پايدار بودن شرايط فهلي ،در آينده شبيهسازي و پيشبيني ميشود .در اين حالات،
متغير مورد نار به واسطه ارزشهاي مختلفي که ميتواند در آينده باه خاود بگيارد ،ياک
توزيع احتمال را ايجاد ميکند که احتمال وقو هر يک از ارزشهاي آن در آينده مشاخص
ميباشد.
در شبيهسازي در شرايط بحران ،از همان روش شبيهسازي در شرايط عاادي اساتفاده
ميشود ،با اين تفاوت که در اين حالت ،سيستم تحت تأثير سناريوهاي استرس يا شاوک
قرار داده ميشود تا بررسي شود رفتار متغير مورد نار در اين حالت چه تغييري ميکند .در
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اين حالت نيز يک توزيع احتمال وقو ارزشهاي مختلف ،ايجاد ميشود کاه تفااوت باين
توزيع احتمال بهد از وقو شوک و توزيع احتمال بدست آمده در شرايط عادي ،ميزان تأثير
شوک يا استرس بر سيستم را نشان ميدهند .نمودار( ،)5مثالي از ايان توزياع احتماال را
براي نرخ نکول تسهي ت يک مؤسسه اعتباري نشان ميدهد.

600
500
300
200

فراوانی

400

100
0
0
3.33%
3.38%
3.43%
3.48%
3.53%
3.58%
3.63%
3.68%
3.73%
3.78%
3.83%
3.88%
3.93%
3.98%
نرخ نکول تسهیالت
شرایط عادی

نمودار  -5توزيع هاي احتمال مربوط به يک متغير مالي(نرخ نکول تسهي ت بانکي) در شرايط عادي و
در شرايط بحران .اين توزيع ها حاصل ده هزار مرتبه تکرار در يک فرايند شبيهسازي است.

همانطور که نمودار ( )5نشان ميدهد ،فراواني وقو هر يک از نرخهاي نکاول قبال و
بهد از وقو شوک ،با يکديگر متفاوت است .سناريوي بحران ياا اساترس در ايان مثاال،
سناريوي شوک منفي به رشد اقتصادي يا رشد  GDPميباشد .به عنوان مثال ،نرخ نکاول
 ٪3/33را در نار بگيريد .فراواني وقو اين نرخ در شرايط عادي کمي بيش از  ١00مرتبه
است (نرخ تهيين شده در نمودار) .ولي وقتي کاه سيساتم تحات شارايط بحراناي قارار
مي گيرد ( وضهيت بحراني) ،توزيع احتمال نرخ نکول تسهي ت بانکها به سامت راسات
حرکت ميکند (توزيع مشکي رنگ) .اين بدين مهني است که نرخهاي نکول پاايين (ماث ً
 )٪3/33با همان فراواني قبلي اتفاق نمي افتد بلکه فراواني کمتري را باه خاود اختصااص
ميدهند .در مورد مثال ما ،دفهات تکرار نرخ مذکور در شرايط بحران کمتر از  50مرتبه را
نشان مي دهد .به عبارت ديگر ،فراواني وقو چنين نرخي به اندازه  50مرتباه در شارايط
وقو استرس و بحران کاهش مييابد .در مقابل ،در شرايط بحران ،نرخهاي باالتر نکاول،
فراواني بيشتري را در مقايسه با شرايط عادي به خود اختصاص ميدهند .اين بدين مهني
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است که احتمال نکول در شرايط بحراني باالتر ميرود و در نتيجه ريسک اعتباري مؤسسه
اعتباري هم افزايش يافته و در چنين شرايطي آسيبپذيري اين مؤسساات هام افازايش
مييابد.
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