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ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ) (Stress Testingﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺆﺛﺮ ﺭﻳﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ
ﺗﺎﺏﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﺩ .ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ۲۰۰۷ﻭ  ۲۰۰۸ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎﻝ ﻧﻴﺰ ،ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺁﻥ ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺻﻮﻝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ« ) (Stress Testing Principlesﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۸ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸـﻮﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺁﻥ ﺍﺑـﻼﻍ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ۹۲/۳۲۹۱۵۲ﻣـﻮﺭﺥ
 ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ،ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۸ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺻﻮﻝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ« ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ،ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ،ﺷـﺎﻳﺎﻥ ﺫﮐـﺮ
ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ،ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺿﻌﻒﻫﺎ ,ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ,ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ,ﺑﺎﻧﮏ
ﻭ ﻳﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺁﻥﻫـﺎ ،ﺑـﻪ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﭼﻨـﻴﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﺪ/۴۱۲۳۵۶۹/.ﻡﺹ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻨﻲﺁﺑﺎﺩﻱ
٣٢١٥-٠٢
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استفاده از مطالب اين سند با ذکر منبع بالمانع است.
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اصول آزمون بحران

کميته بال پيش از اين اصول آزمون بحران را در مي  1229منتشر کرده است .اصول سند منتشرره
در سال  1229به منظور رفع نقاط ضعف شيوههاي آزمون بحران که پس از بحران مالي جهاني (بحرران
بزرگ مالي) نمود پيدا کرد ،طراحي شد .از آن زمان ،نقش آزمون بحران به سرعت در حال تکامل بروده و
اهميت آن در کشورهاي مختلف افزايش يافته است .در حال حاضر آزمون بحران يک عنصر مهم مديريت

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مقدمه

ريسک براي بانکها و ابزار مهمي براي ناظرين بانکي و مقامات مسئول سياست احتياطي کالن (مقاماتي
که در تالش براي کاهش ريسک در کل سيستم هستند) 8است .آزمون بحرران مبنرايي برراي مرديريت
ريسک و نظارت بانکي است ،در اين صورت به مديريت بانک و مقامات نظارتي در رابطه با بوجود آمردن
نتايج غير منتظره مخاطره آميز که ناشي از ريسکهاي مختلف است هشدار داده و شاخصي را به بانکهرا
و مقامات ناظر در خصوص منابع مالي ارايه ميدهد که ممکن است برراي جربب زيران ناشري از وقرو
شوکهاي بزرگي مورد نياز باشد.
با توجه به تحول سريع آزمون بحران در سالهاي اخير ،کميته بال بررسري دقيرق نظرارت فعلري و
شيوههاي بانکي را بر عهده گرفت .با اين بررسي مشخص شد که چارچوب آزمون بحرران کره از زمران
بحران بينالمللي توسعه يافته به مراتب فراتر از مواردي است که در سال  1229در هنگام تدوين اصول
آزمون بحران پيشبيني شده بود .با توجه به افزايش اهميت آزمون بحران ،همرراه برا طيرف وسريعي از
رويکردهايي که توسط مقامات نظارتي و بانکها اتخاذ شده ،اين کميتره تصرميم گرفرت اصرول آزمرون
بحران منتشره در سال  1229را بروز رساني نمايد .با توجه به تکامل روشهاي آزمون بحران به منظرور
هدايت تمام عوامل چارچوب آزمون بحران مناسب ,جهت استفاده تمامي کشورها ،مجموعه اصول آزمون
بحران ،شامل اصول عالي قابل استفاده براي بانکها و کشورها تدوين گرديد.
اين اصول شيوههاي آزمون بحران مناسب را پوشش ميدهند و با توجه بره کراربرد در بانرکهراي
بزرگ و بينالمللي فعال و براي مقامات ناظر و ساير مقامات مالي مرتبط کشورهاي مختلف عضو کميته بال
تنظيم شده است .با اين حال ،بانکهاي کوچک و مقامات ناظر در تمام کشورها ميتوانند با توجه به نرو
تأثير احتمالي سناريوهاي نامطلوب در کسب و کار خود ،حتي اگر از آزمون بحرران رسرمي نيرز اسرتفاده
نکنند ،از بکارگيري روشهاي سادهتر ،بهره ميبرند .بنابراين اين اصرول برر اسراس مقتضريات اعمرال

Macroprudential authorities
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بستگي دارد.
اصول مبکور به عنوان استانداردهايي نميباشد که کميته بال انتظار داشرته باشرد تمرامي اعضراء و
بانکهاي بينالمللي تحت نظارت آنها به طور کامل اجرا نمايند .بلکه دستورالعملهايي است که بر عوامل
اصلي چارچوب آزمون بحران شامل اهداف ،مديريت ،خرطمشريهرا ،فرآينردها ،روششناسري ،منرابع و
مستندسازي که فعاليتها را هدايت کرده و استفاده ،اجرا و نظارت آنها را تسهيل ميکند تمرکز دارند .با

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ميشود و به اندازه ،پيچيدگي و مشخصه ريسک بانک و بخشي که مقام ناظر نسبت به آن مسئول است،

اين وجود ،کارشناسان کميته بال انتظار دارند که براي بانکهاي فعال بينالمللي ،آزمون بحران به عنروان
يک مؤلفه مهم مديريت مناسب ريسک و نظارت وجود داشته باشد و چنين آزمون بحراني مفاد اين اصول
(اصولي که در ادامه ذکر ميشود) را مورد توجه قرار ميدهد.
هر کدام از اصول ،داراي شرح مختصري از مالحظات براي بانکها و مقامات است .اين توضريحات
با دو مجموعه نکات اضافي براي بانکها و مقامات همراه است:


نکات اضافي(بيشتر) براي بانک ها :اين موارد نکات اضافي که به طور ويرژه مررتبط برا آزمرون
بحران داخلي بانک ها و مشارکت در نظارت بر آزمونهراي بحرران نظرارتي هجروم مشرتريان
(سپردهگباران) 1است را پوشش ميدهند.



نکات اضافي براي مقامات :اين نکات اضافي موارد مرتبط با آزمون بحرران هجروم نراظران 3و
مقاماتي که نقشي در آزمونهاي بحران هجوم مشتريان دارند را پوشش ميدهد .همچنين ايرن
نکات ،نقش مقامات ناظر در نظارت بر آزمون بحران داخلي بانکها را نيز پوشش ميدهند.

Bank-run supervisory stress tests
Supervisor-run stress tests
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 -1چارچوبهاي آزمون بحران بايد به صورت شفاف بيان شده و اهداف آن به صورت رسممي پذيرفتمه
شود.

چارچوبهاي آزمون بحران بايد به صورتي طراحي شود کره مطرابق برا اهرداف مسرتند و
مصوب هيأت مديره و يا در سطح مناسب مديريت ارشد نهاد حراکميتي باشرد .اهرداف بايرد

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اصول آزمون بحران

پايهاي براي تعيين الزامات و انتظارات چارچوب بوده و با چارچوب مرديريت ريسرک مقامرات
ناظر يا بانک و ساختار کلي مديريت آن همگون باشد.
کارکناني که در اجراي چارچوب آزمون بحران همکاري ميکنند بايد درک درستي از اهداف
چارچوب آن داشته باشند زيرا اين امر مي تواند هرگونه موارد اختياري يا قضراوتي را در آنهرا
هدايت کند.

نکات اضافي براي بانکها:
براي چارچوب آزمون بحران داخلي بانکها ،اهداف مرتبط سرطح برا بايرد متناسرب برا
اشتهاي ريسک و چارچوب مديريت ريسک بانک باشد و ممکن است ،به عنوان مثال ،مرتبط با
استفاده از آزمون بحران براي اطال از برنامهريزي سرمايه و نقدينگي يا نقش آنها به عنروان
عنصر داخلي مديريت ريسک باشد.

نکات اضافي براي مقامات:
براي مقامات ،اهداف سطح با ممکن است به عنوان مثال با موارد زير مرتبط باشد:


ارزيابي کفايت سطوح سرمايه يا نقدينگي بانکهاي تحت نظارت؛



تقويت توانايي مديريت ريسک و آزمون بحران بانکها؛



پشتيباني از ساير فعاليتهاي نظارتي (به عنوان مثرال بازرسري حضروري ،تجزيره و
تحليل عميقتر)؛



ارايه يک ارزيابي کمي از مشخصه ريسکي بانکها (براي هر کدام از بانکها و برراي
کل شبکه بانکي در مجمو )؛

Governance body
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مقامات بايد در مورد اهداف و استفادههاي مورد نظر آزمرون بحرران ،پريش از اقردام ،بره
بانکهاي مشارکت کننده اطال رساني نمايند.

 -2چارچوبهاي آزمون بحران بايد شامل ساختار حاکميت مؤثر باشد.

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



کمک به ايجاد اعتماد به بازار يا تقويت نظم بازار.

چارچوبهاي آزمون بحران بايد شامل ساختار حاکميت مؤثر که شرفاف ،جرامع و مسرتند
است ،باشد .اين چارچوبها بايد نقشها و مسئوليتهاي مردير عامرل ،نهادهراي نظرارتي 9و
افرادي را که مسئول تداوم عملکرد چارچوب آزمون بحران ميباشرند ،مشرخص نمايرد .ايرن
چارچوب مديريتي بايد ساير ذينفعان را شناسايي و از وجود نظارت و پايش کامرل و همسران
در مراحل مختلف فرآيند آزمون بحران اطمينان حاصل کند.
نقشها و مسئوليتها بايد در رابطه با تمام جنبههاي چارچوب آزمون بحران شامل توسعه
و تصويب سناريو ،توسعه و ارزيابي مدل ،گزارش و به چالش کشيدن نتايج و استفاده از نترايج
آزمون بحران مشخص باشد .نقشهاي خطوط دوم و سوم دفاعي بايرد مشرخص باشرد (بره
عنوان مثال به ترتيب مديريت ريسک و تطبيق ,و حسابرسي داخل) .خطمشيها و رويهها بايد
تمام جنبههاي چارچوب آزمون بحران را پوشش دهند ،به صورت واضح مستند شرده و برهروز
نگهداري شوند و همچنين توسط مدير عامل يا هيأت مديره تصويب شده باشند.
همچنين چارجوب آزمون بحران بايد از همکاري تمام ذينفعان مورد نياز و ارتباط مناسرب
بين ذينفعان ،فروض ،روشها ،سناريوها و نتايج آزمون بحران اطمينان حاصل نمايرد .سراختار
تعامل بايد چالشهاي محتمل چارچوب آزمون بحران را چه در سرطح کارشرناس فنري و چره
ارشد نه فقط در رابطه با فروض بلکه ارزيابي تداوم عملکرد و اثربخشي و اصالح مرواردي کره
توسط ذينفعان شناسايي شده است ،تسهيل نمايد.

نکات اضافي براي بانکها:
براي چارچوب آزمون بحران داخلي بانکها ،تمام جنبه هاي ترتيبات مديريتي بايد توسرط
بانک و مطابق با رعايت بهترين شيوههاي بينالمللي از جمله اصرول کميتره برال در رابطره برا
Oversight bodies
Stakeholders

5
6

7

اصول آزمون بحران

چارچوب آزمون بحران شامل نظارت بر آن را بر عهده داشته باشند .توسعه و اجراي چارچوب
آزمون بحران ممکن است به مدير عامل يا کميته آزمون بحران محول شود .انتظار ميرود هيأت
مديره يا سطح مناسبي از مديريت ارشد ،درک درستي از جنبههاي با اهميت چرارچوب آزمرون
بحران داشته باشند که آنها را قادر سازد تا به طرور فعرال در گفرت و گرو برا مردير عامرل و
کارشناسان فني مسئول آزمون بحران شرکت کرده و فروض اصلي مدل ،سناريوهاي انتخابي و
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حاکميت شرکتي بانکها مشخص شود .هيأت عامل بانکها 1بايرد مسرئوليت نهرايي در کرل

فرضهاي آزمون بحران را به چالش کشند.
براي نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتريان ،بانکها بايد ترتيبات مرديريتي کره نقرش
مشخص آنها را در آزمون بحران مشخص ميکند ،مستند نماينرد .برراي مثرال ،مريتروان از
مسئوليتهاي مرتبط مانند کنترل کيفيت دادهها ،تعامل برا مقامرات نظرارتي در مرورد مسرايل
تفسيري و انتخابهاي مدلسازي در مواردي که توسط مقامات مشخص نشده است ،نام برد.
واحدهاي بانک که بايد در انجام آزمون بحران درگير شوند (شرکت کنند) ،به عوامل متعددي از
جمله اهداف چارچوب يا آزمون بحران ويژه ،نو آزمون بحران (در گستره بانک يا بيشتر) اعرم
از اين که آن يک آزمون بحران داخلي باشد يا آزمون نظارتي در خصوص هجروم مشرتريان ،و
ساختار ويژه بانک ،بستگي دارند .مثالهايي از واحدهاي بانک کره احتمرا برا آزمرون بحرران
مرتبط هستند شامل واحدهاي اقتصادي ،ريسک ،مالي ،استراتژي و واحدهاي عملياتي است.

نکات اضافي براي مقامات:
مقامات بايد اطمينان حاصل کنند که ساختار مديريت جامعي براي تمام جنبههاي چارچوب
آزمون بحران توسط ذينفعان طراحي شده است .اين فرآيند بايد توصيف نقشهاي تمام افراد
مرتبط به چارچوب آزمون بحرران ،همراهنگي برين ادارات و ماهيرت و تنراوب تبرادل نظرر در
خصوص نتايج را مستندسازي نمايد.
آزمون بحران اغلب شامل واحدهاي مختلف داراي اختيرار اسرت؛ سراختار مرديريت بايرد
هماهنگي بين واحدهاي احتياطي خرد و کالن را هدايت کند (به عنوان مثال هماهنگي در رابطره

Basel Committee’s Corporate governance principles for banks
Banks’ boards of directors
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بحران).

 -3آزمون بحران بايد به عنوان ابزار مديريت ريسک و ابزاري جهت اطالع رسما ي بمراي تصمميمات
تجاري استفاده شود.

به عنوان ابزار مديريت ريسک آيندهنگرر ،آزمرون بحرران يرک ورودي مهرم مررتبط برا

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

با ايجاد سناريو ،اشتراک گباري اطالعات ،اعتبار دادهها و استفاده از خروجي تمام آزمونهراي

فعاليتهاي بانکها و مقامات در خصوص شناسايي ،پايش و ارزيابي ريسک اسرت .همچنرين،
آزمون بحران بايد به شکلگيري و پيگيري اهداف استراتژيک و اهداف خطمشي کمک کند.
هنگام استفاده از نتايج آزمون بحران ،بانکها و مقامرات بايرد درک شرفافي از فرروض و
محدوديتهاي مهم به عنوان مثال از منظر ارتباط سناريو ،پوشش و مدل ريسک داشته باشند.
اگر آزمون بحران ابزار با اهميت مديريت ريسک باشد ،بايد به طور مرتب انجام شود .در حالي
که آزمون بحران ويژه و خالصه 9ممکن است براي د يل مشخصي انجام شود ،البتره معمرو
آزمون بحران بايد بر اساس برنامه مشخصي انجام گيرد .تناوب مناسب بره عوامرل متعرددي
شامل اهداف چارچوب آزمون بحران ،گستره آزمون بحران و اندازه و پيچيدگي بانک يا شربکه
بانکي و تغيير در محيط اقتصاد کالن بستگي دارد.

نکات اضافي براي بانکها:
بانکها بايد اطمينان حاصل کنند که نتايج آزمون بحران و ساير يافتههاي مرتبط ،به طرور
مؤثر مطابق با اهداف و خط مشي داخلي و رويههاي چارچوب آزمون بحران استفاده مريشرود.
اين استفادهها به مدير عامل و هيأت مديره بينشي براي اطال از همجهتي تصرميمات مهرم و
مديريت بانک ارايه ميدهد .به اين منظور ،نتايج آزمون بحران بايد به مديرعامل و هيأت مديره
به صورت منظم ،در سطوح مربوطه ،گزارش شود .اين گزارشها بايد شامل مدلهرا و فرروض
اصلي سناريو و محدوديتهاي قابل توجه باشد.
نتايج آزمون بحران بايد در صورت لزوم ،اطالعاتي در خصوص درجهبندي بانک در مرورد
ميزان اشتها و محدوديتهاي پبيرش ريسک و طرحهاي مالي و سرمايهاي بانک ،نقردينگي و

Ad hoc stress tests
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مثال آزمون بحران داخلي بايد از ارزيابي داخلري کفايرت سررمايه و ارزيرابي داخلري کفايرت
نقدينگي پشتيباني کند .به عالوه ،نتايج آزمون بحران بايد در صورت لزوم ،برراي پشرتيباني از
مديريت پرتفوي ،فرآيند تصويب توليد /تجارت جديد و اطرال رسراني دربراره فرآينرد سراير
تصميمگيري شرکتي به عنوان مثال ارزيابي گزينههاي استراتژيک ،استفاده شود.
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ارزيابي ريسک مالي ،طرحهاي احتمالي و طرحهاي بازيابي و حل و فصل را ارائره دهرد .برراي

نکات اضافي براي مقامات:
مقامات بايد اطمينان حاصل کنند که آزمون بحران بطور کامل مرورد بررسري و نقرد قررار
گرفته است و بطور يکپارچه (همسان) با برنامههراي نظرارتي و ثبرات مرالي همرراه برا سراير
ابزارهاي سياستي و تحليلي موجود مورد استفاده قرار ميگيرد.
مقامات ممکن است از نتايج آزمون بحران به عنوان يک خروجري برراي فرآينرد نظرارت
استفاده کنند .براي مثال ،نتايج کمي و کيفي آزمون بحرران بايرد بره شناسرايي ريسرکهرا و
آسيبهايي که بانکها در معرض آن قرار ميگيرند ،ارزيابي کفايت نقدينگي و سرمايه بانکهرا
و در صوت لزوم ،اطال از بازبيني ترتيبات مديريت داخلي و مديريت ريسک بانک کمک کنرد.
آزمون بحران به طور کلي براي اندازهگيري و اطال از ريسکها طراحي شده است و به عنروان
يک خروجي (نتيجه) ممکن است با توجه به اهداف ،شامل نرخ يا آستانههاي موانع( 82نرخ مبنا
يا حد نصاب) باشد .هنگامي که مقامات از آزمرون بحرران برراي ارزيرابي کفايرت نقردينگي و
سرمايه بانکها (به عنوان مثال از طريق رکن  )1استفاده ميکنند ،بايد به واکنشهاي نظرارتي
مناسب با ناکاراييهاي شناسايي شده ،توجه کنند که اين واکنشها ميتواند شامل انتظار براي
سرمايه اضافي ،کاهش ريسک يا مديريت ريسک افزايشيافته متکي به رويکرد مقام نظارتي،
باشد.
همچنين مقامات ممکن است ،در صورت لزوم و وجود ارتباط ،از نتايج آزمون بحران برراي
اهداف احتياطي کالن شامل موارد زير استفاده کنند:


شناسايي و ارزيابي ريسکها و آسيب پبيري در سطح سيستمي ،احتما شامل منابع
اضافي بحران (به عنوان مثال بازخورد/اثرات دور دوم)؛



اندازهگيري نيازهاي سرمايهاي در سطحي سيستمي در زمان بحران؛
Hurdle rates/thresholds
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هنگامي که اقدامات مديريت ،جزئي از نتايج آزمون بحران نظارتي بانکها باشد ،مقامرات
بايد توجه نمايند که آيا اقدامات پيشنهادي ،بخشي از ساير برنامههاي استراتژيک بانک اسرت
(به عنوان مثال طرح بازيابي ) يا خير.

 -4چارچوب هاي آزمون بحران بايد ريسکهاي با اهميت و ممرتط

را پوشم

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



اطال از ميزان ابزارها و خطمشيها کالن احتياطي.

داده و بحمرانهمايي

(شوکها) که به ا دازه کافي شديد هستند را مورد استفاده قرار دهد.

چارچوبهاي آزمون بحران بايد ريسکهاي با اهميت و مررتبط شناسرايي شرده توسرط
فرآيند مناسب ريسک را پوشش دهد .اين فرآيند شناسايي ريسک بايد شامل ارزيرابي جرامع
ريسکهاي که دربردارنده تأثيرات منابع در معررض ريسرک زيرر يرا برا ي خرط ترازنامره،
آسيبپبيري ،ريسک عملياتي و ساير عوامل که بر توانايي مالي يا وضعيت نقدينگي بانک مؤثر
است ،باشد (يا بانکها در موارد آزمونهاي بحران نظارتي).
سناريوهاي آزمون بحران بايد به نوعي طراحي شود که ريسکهراي مررتبط و برا اهميرت
شناسايي شده در فرآيند شناسايي ريسک را پوشش دهد و متغيرهاي مهم هر سناريو بايد بره
صورت دروني ،سازگار باشد .همچنين ،توضيحي مبني بر اين که چطور سرناريو ،ريسرکهرا را
پوشش ميدهد ،وجود داشته باشد .اگر ريسکهاي مرتبط و حايز اهميرت از سرناريوها حربف
شود ،اين موارد بايد توضيح داده شده و مستند شود .اين سناريوها بايد برا توجره بره اهرداف
آزمون بحران به منظور ارايه آزمونهاي معنادار در رابطه با تابآوري 88بانکها به اندازه کرافي
سخت و متنو باشند .اين سناريوها بايد به اندازه کافي سخت و شديد ولي قابل قبول باشند.
سناريوها و تحليل حساسيتهاي استفاده شده در آزمون بحران بايرد بره صرورت دورهاي
بازبيني شود تا اطمينان حاصل شود که کماکان مرتبط باقي ماندهاند .وقايع تاريخي و حرواد
فرضي آتي که دربردارنده اطالعات جديد و ريسکهاي درحال ظهور در زمان حال و آينده قابل
پيشبيني است را بايد مدنظر قرار داد .سناريوهايي که براساس اتفاقات تاريخي و مشراهدات
نيستند ،اگر آسيبپبيريهاي جديد و مهم شناسايي شود يرا اگرر اطالعرات تراريخي شرامل

Resilience
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تحليل حساسيتها بايد شرايط فعلي اقتصاد کالن و محيط مالي را مدنظر قرار دهند.
نکات اضافي براي بانکها:
سناريوها و تحليل حساسيتهايي که بانکها براي آزمرونهراي بحرران داخلري اسرتفاده
ميکنند ،نبايد محدود به استفاده از آزمونهاي بحران نظارتي باشرد ،اگرچره الگرو قررار دادن
آزمون بحران نظارتي ميتواند اقدام مفيدي باشد .بانرکهرا بايرد اطمينران حاصرل کننرد کره

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

دورههاي بحراني نباشد ،مي تواند براي برخي يا همه ريسکهرا  ،اسرتفاده شرود .سرناريوها و

سناريوها مناسب کسب و کار آنها باشد و آسيبپبيرهاي ويژه بانک را نيز مرورد توجره قررار
دهند .آزمون بحران معکوس سناريوهايي را که ميتواند به طور بالقوه منجر به شکست بانرک
شود ،تعيين مي کند و بنابراين ميتواند به بانکها براي شناسايي آسيبپربيري اصرلي کمرک
کند .در طراحي سناريو خود ،بانکها بايد به دقت ويژگي هر سناريو را ،شامل شردت شروک و
انوا ريسکهايي که در نظر گرفته ميشود ،به گونهاي که مرنعکس کننرده اشرتهاي ريسرک
هيأت مديره و اهداف باشد ،مشخص کنند .فرآيند طراحي بايد براي ذينفعان داخلي و ذينفعران
مرتبط خارجي شفاف باشد(مانند ناظرين بانک).
بانکها بايد آزمونهاي بحران داخلي خود را در سطوح مرتبط با سازمان به گونهاي که برا
اهداف خود سازگار باشند ،انجام دهند (به عنوان مثال سطح پرتفوي ،سطح واحرد تجراري يرا
سطح شرکت (تلفيقي ،انفرادي ،تلفيقي فرعي .))81اگر بره ريسرکهرا در سرطح بانرک نگراه
ميکنيم ،بايد توجه ويژهاي معطوف به تمرکز ريسک باشد .گرايش استراتژي بانرک و محريط
اقتصادي بايد به همين ترتيب در هنگام تعيين گستره و سناريو آزمون بحران مورد توجه قررار
گيرد.

نکات اضافي براي مقامات:
هنگام گسترش سناريوهاي آزمون بحران ،مقامات بايد ويژگيهراي شناسرايي شرده يرا
آسيبپبيري هر بانک (به عنوان مثال مشخصه ريسک آنها و مدل تجاري) و يا شبکه برانکي
به صورت کلي را مدنظر قرار دهند .در صورت امکان ،همچنان آنها بايد ريسکهاي نوظهور را
در صورتي که مرتبط با اهداف آزمون بحران است ،مورد توجه قرار دهنرد .بره عرالوه مقامرات

Subconsolidated
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بگيرند.
با توجه به اهداف آزمون بحران ،مقامات بايد ارزيابي نمايند کره آيرا سرناريوهاي مترداول
براي کل شبکه بانکي قابل اجرا است يا خير ,يا آيا سناريوهاي اختصاصي براي بخش خاصي از
شبکه بانکي مناسبتر خواهد بود يا خير.

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ميتوانند پيشرفت در سناريوهاي داخلي و تجزيه و تحليل حساسيت داخلي بانکها را در نظرر

 -5ساختار سازما ي و منابع بايد به ميزان کافي با اهداف چارچوب آزمون بحران مطابق باشد.

چارچوب آزمون بحران بايد ساختار سازماني که به ميزان کافي مطابق اهداف خود باشد را
دارا باشد .فرآيند مديريت بايد اطمينان حاصل کند که کفايت منابع براي آزمون بحران از جمله
اطمينان از وجود منابع داراي توانايي مناسب براي اجراي چارچوب آزمون ،وجود داشته باشرد.
تصميمگيري در خصوص منابع بايد اين موضو را در نظر بگيرد که آزمون بحران در طي زمان
پيچيدهتر ميشود و اين امر نياز به پرسنل ماهرتر و سيسرتم و زيرسراخت فنراوري اطالعرات
پيشرفتهتر را افزايش ميدهد.
فرآيندهاي مربوط به حصول اطمينان از منابع دارنده مجموعه مهارتهاي مناسرب ،شرامل
ايجاد مهارتهاي پرسنل داخلي ،تضمين انتقال دانش به پرسنل داخلي و استخدام پرسرنل برا
مهارتهاي کافي آزمون بحران ميباشد .معمو مجموعه مهارت مورد نياز شامل (و نه محردود
به) تخصص در ريسک نقدينگي ،ريسک اعتباري ،ريسک بازار ،قروانين سررمايه ،حسرابداري
مالي ،مدلسازي و مديريت پروژه است.

نکات اضافي براي بانکها:
بانک ها بايد اطمينان حاصل کنند که خطمشهرا و کنتررل داخلري مرؤثر برراي مرديريت
سيستمها و فرآيندهاي استفاده شده در آزمون بحران داخلي و مشارکت آنهرا در نظرارت برر
آزمون بحران هجوم مشتريان وجود دارد.
بانکها که رويکرد متمرکز را براي آزمون بحران اتخاذ ميکنند ،بايد اطيمنان حاصل کننرد
که سيستمهاي مديريت بايد براي تسهيل ديدگاه خطوط کسب و کار به عنوان مثال ايرن کره
چطور سناريوهاي بحران بر پرتفوي آنها مؤثر است ،وجود داشته باشند .بانکها کره رويکررد
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حصول اطمينان از وجود سازگاري کافي در مورد چگونگي تبديل سناريو بحران به تأثيراتي که
نشان دهنده يک ديدگاه منسجم در مورد ريسکهاي پيشروي بانک است دارا باشند.
اگرخدمات ارايه شده شخص ثالث ,توسط بانک براي تکميل منابع داخلي اسرتفاده شرود،
خطمشيها و رويهها بايد شناسايي دقيق ،نظارت و کنترل سازگار با مديريت ريسرک صرحيح
شخص ثالث را ايجاد کنند.

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

غير متمرکز اتخاذ ميکنند ،بايد خطمشيها ،رويهها و کنترلهايي در سطح گروه را بره منظرور

نکات اضافي براي مقامات:
نظارت بر آزمونهاي بحران هجوم مشتريان و ناظران ،ميتواند نيازمند به منابع متمرکرز،
پرسنل متخصص ،سيستم و زير ساخت فناوري اطالعات باشد .مقامات بايد اطمينران حاصرل
کنند که منابع و ساختار سازماني ,با توجه به پيچيدگي و اجراي آزمون بحران کافي باشد .براي
مثال ،مقامات بايد منابع مورد نياز براي تعامل بانکها که در آزمون بحران مشارکت ميکنند ,به
عنوان مثال فرآيندها و زير ساختها براي پاسخ دادن به سوا ت شفاف بانکها و تعامرل برين
بانکها براي بررسي کيفيت اطالعات/اختالفات و ارايه بازخورد به بانکها در رابطره برا نترايج
آزمون بحران ,را مورد توجه قرار دهند.

 -6آزمون بحران بايد توس دادههاي دقيق و با جزييات کافي و با سيستمهاي فناوري اطالعمات قموي
حمايت شود.

در رابطه با شناسايي ريسک و قابل اطمينان بودن نتايج آزمون بحران ،اطالعات اسرتفاده
شده بايد دقيق و کامل باشد و با جزئيات کافي و به موقع در دسترس باشد .جزئيات اطالعرات
بايد با اهداف آزمون بحران مطابقت داشته باشد (اصل ).
بانکها و مقامات بايد داراي زير ساخت اطالعاتي قوي باشند که قابليت پردازش ،بازيابي
و گزارشگري اطالعات استفاده شده در آزمون بحران براي اطمينران يرافتن از ايرن کره ايرن
اطالعات داراي کيفيت کافي براي مطابقت با اهداف چارچوب آزمون بحران است را دارا باشرد.
فرآيندهايي بايد براي حل مشکل کمبود شناسايي هرگونه اطالعات با اهميت استفاده شود.
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قابليتهاي زيربنايي بانکها بايد به ميزان کافي براي بازيابي اطالعات به منظور استفاده از
آزمون بحران داخلي و بانکهايي که در نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتري مشغول هستند،
انعطاف پبير باشد .در صورت لزوم ،بانکها بايد اطمينان حاصل کننرد کره منرابع ،پرردازش و
تجميع اطالعات بطور سازگار در آزمون بحران وجود دارد .بانکها بايد اطمينان حاصل کنند که
اطالعاتي که براي اهداف آزمون بحران توليد شده است با چارچوب کلي مديريت ريسک آنها

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

نکات اضافي براي بانکها:

سازگار است.
همچنين بانکها بايد با کيفيتي اطمينان بخش ،اطالعات تاريخي مرتبط با چارچوب آزمون
بحران داخلي را جمع آوري و نگهداري کنند .بانکها بايد اطمينان حاصرل کننرد کره قرادر بره
تجميع دقيق اطالعات مرتبط با ادغام و تمليک و مجموعه اطالعات تاريخي ميباشند.
اصول تجميع اطالعات ريسک مؤثر و گزارش ريسک 83کميته بال در نظارت برانکي بايرد
بانکها را در ايجاد ،تجديد نظر و ارتقاي قابليت اسرتفاده آنهرا از اطالعرات برراي افرزايش
توانايي شناسايي و مديريت ريسک در سطح بانک هدايت نمايد .به طور خاص ،توانايي تجميع
اطالعات ريسک بانکها بايد:


تحت ترتيبات نظارتي قوي قرار گيرد؛



توسط معماري اطالعات و زير ساخت تکنولوژي اطالعات کافي پشتيباني شود؛



قادر به نشان دادن و جمعآوري تمام اطالعات ريسکهاي برا اهميرت گرروه برانکي
باشد.

زير ساخت بايد به ميزان کافي انعطاف پبير باشد تا امکران انجرام آزمرونهراي بحرران
هدفمند و اضطراري در شرايطي که بازار به سرعت در حال تغيير شرايط است و به منظور اين
که با تقاضاهاي ناشي از نيازهاي داخلي و خارجي ناشي از خواستههاي نظارتي مطرابق باشرد،
فراهم آيد.

نکات اضافي براي مقامات:
مقامات بايد ،تا حد امکان ،از اطالعاتي که پيش از اين توسط بانکها بره عنروان مثرال از
طريق گزارشهاي نظارتي بانکها به مقامات آرايه شده ،استفاده مضاعف نمايند .مقامات بايرد
Principles for effective risk data aggregation and risk reporting
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مختلف وجود داشته باشد ،منابع اطالعات تا حد امکان با يکديگر سازگار باشند.
مقامات بايد اقدام به بازبيني و ارتقاي کيفيت اطالعات و قابليت تجميع اطالعرات ريسرک
بانکها به عنوان بخشي از نظارت مداوم آنها نمايند.

 -7مدلها و روشها براي ارزيابي تأثير سناريوها و تحليل حساسيتها بايد با اهداف مطابق باشد.

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اطمينان حاصل کنند ،اگر تجميع اطالعات در نظارت بر آزمونهاي بحران يا آزمونهاي بحرران

روشها و مدلهاي استفاده شده براي تخمين بحران و اثرات آن بايد با اهداف و اسرتفاده
مورد نظر آزمون بحران منطبق باشد .به اين معني که موارد زير در نظر گرفته شود:


نياز به توضيح کافي پوشش ،تقسيمبنردي و جزئيرات اطالعرات و انروا ريسرک در
راستاي اهداف چارچوب آزمون بحران در مرحله مدلسازي؛



تناسب سطح پيچيدگي مدل با اهداف آزمون بحران و نو و اهميت پرتفرويي کره برا
استفاده از مدل پايش ميشود؛



موجه و مستند بودن مدلها و روشهاي استفاده شده براي آزمون بحران.

توسعه مناسب مدل نيازمند همکاري متخصصان مختلف است .توسعهدهندگان مدل بايرد
با ذينفعان براي کسب ديدگاهي در مورد ريسکهاي مردل ارتبراط داشرته و برراي شناسرايي
اهداف تجاري ،محرکهاي تجارت ،عوامل ريسک و سايراطالعات مرتبط با کسرب و کرار کره
منجر به اهداف از پيش تعيين شده چارچوب آزمون بحران است همکاري نماينرد (بره عنروان
مثال بازار ،محصول يا انوا پرتفوي ،ماهيت و اهميت منرابع در معررض ريسرک) .تصرميمات
انتخاب و تصحيح مدلسازي بايد با توجه به تعامل بين انروا مختلرف ريسرک و ارتبراط برين
مدلها باشد .در اين رابطه ،ارتباط توانايي مالي و بحران نقدينگي بايرد در نظرر گرفتره شرود.
همکاري توسعهدهندگان مدل و ذينفعان به ويژه براي آزمون بحران در سطح بانک بره منظرور
اطمينان از اين که شامل تمام ريسکهاي با اهميت و جمع آوري مناسب نتايج است ،با اهميت
ميباشد.
آزمونهاي بحرران سرطح مشخصري از قضراوت کارشناسران شرامل فرروض مردل يرا
روششناسي را در بردارد .در برخي موارد پوششهاي مدل مناسب است .مانند مدلهرا ،ايرن
16
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باشد (در صورت لزوم ،شامل اعتبارسنجي و يا بازبيني مستقل).
نکات اضافي براي بانکها:
ترکيب خطوط تجاري بانکها ،استراتژي ،مشخصه ريسکي فعاليتها و منرابع در معررض
ريسک و اهداف آزمون بحران بايد راهنمايي براي توسعه مدلهاي مناسب باشد .بانکها بايرد
طيفي از روشها را براي اندازهگيري تأثير بحران ،براي مثال رويکرد زمان ايستا براي تخمرين

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

پوششها يا قضاوت کارشناسان بايد به خوبي توجيه ،مستند و متناسب با چرالشهراي معتبرر

پويايي پيشرفته که فعاليتهاي تجاري و اقدامات مديريتي آتي را مرنعکس مريکنرد ،در نظرر
بگيرند.
بانکها بايد اطمينان حاصل کنند که مدل مناسب و فرآيند مديريت مدل همراه برا فعاليرت
آزمون بحران شامل يک اعتبار سنجي قوي براي مدل باشد .مستندسازي مدلهايي کره برراي
آزمون بحران استفاده ميشود شامل آزمون عملکرد بايد حفظ شود و برراي مرديريت عامرل و
ساير ذينفعان داخلي و خارجي مانند ناظران در دسترس باشد.

نکات اضافي براي مقامات:
مقاماتي که از آزمون بحران براي دستيابي به اهداف کالن احتياطي استفاده ميکنند ،بايرد
نتايج مدل بانکها را مورد بازبيني و چالش قرار دهند ،براي مثال از طريرق پرسآزمرايي  8يرا
الگوبرداري جفت (همتا) .89همچنين مقامات ميتوانند از معيارهاي ارزيابي خود استفاده نمروده
از طريق فرآيند نظارت ,از بانکها ارتقاي مدلهرا و رويرههراي مرديريت مردل را ،در صرورت
ضرورت ،مطالبه کنند .به عنوان بخشي از فرآيند ارزيابي ،مقامات ميتوانند مردلهراي خرود را
براي معيار سنجش يا اهداف مبکور توسعه دهند.
هنگامي که مقامات اهداف احتياطي کالن دارند ،مدلهاي آنها ممکن اسرت ويژگريهراي
متقابل بانک به عنوان مثال بازخورد يا سرايت در سطح سيستم را شامل شود.

Backtesting
Peer benchmarking
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باشد.

چالش و بازبيني منظم گامهاي مهمي در فرآيند آزمون بحران برراي بانرکهرا و مقامرات
ميباشند .آنها براي ارتقاء اطمينان نسبت به نتايج آزمون بحران ،کمک به درک محدوديتهرا
و شناسايي بخشهايي که آزمون بحران نياز به بهبود دارد و اطمينان بخشي از اين کره نترايج
آزمون بحران به گونهاي استفاده ميشوند که با اهداف چارچوب همگون باشد ,مهرم هسرتند.

معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 -8مدلها ،تايج و چارچوب هاي آزمون بحران بايد مورد چال

قرار گرفته و داراي بمازبيني ممنمم

اين بازبينيها بايد پوششي براي تمام جنبههاي چارچوب آزمرون بحرران بره صرورت دورهاي
فراهم آورد و بايد به منظور اطمينان بخشي از چارچوب آزمون بحران کره حفرظ و بره صرورت
منظم بهروز ميشود استفاده شود.

نکات اضافي براي بانکها:
طرح چالش در طي انجام آزمونهاي بحران بايد در مراحل مختلف و سطوح متفاوت بانک
اتفاق بيافتد .بازبينيها بايد شامل اعتبارسنجي و ساير انوا بازبينيهاي مستقل مؤلفههاي مهم
فرآيند آزمون بحران ،به عنوان مثال بازبيني فروش ،روشها و سناريوها و تخمرينهراي زيران
بحران ،پيشبيني درآمد و نقدينگي ،باشد .انتظار ميرود که بازبيني شامل ارزيابي کفايرت کرل
اقدامات ،به عنوان مثال پسآزمايي نترايج يرا سراير معيارهراي مقايسره ،و تجزيره و تحليرل
حساسيت نتايج نسبت به فروض شود.
چالش در مورد بخشهاي تجاري فروض و قابل اعتماد بودن نترايج مررتبط برا تجربيرات
بازار ،براي تفسير نتايج مفيد بوده و اطمينان حاصل مي کند که آزمون بحران صررفا يرک روش
آماري يا فرضي نيست.
هنگامي که آزمون بحران در سطح بانک به منظور تصميمات استراتژيک تجاري که ممکن
است سالمت مالي مؤسسه را تحت تأثير قرار دهد استفاده ميشود ،هيأت مديره بانک يا سطح
مناسب مديريت بايد فرآيندها ،فروض (به عنروان مثرال سرناريوها و تحليرل حساسريتهرا) و
خروجيهاي آزمون بحران را مورد چالش قرار دهند .همانند هر فرآيند مديريت مهرم در بانرک،
واحد حسابرسي مستقل بايد به طور منظم چارچوب آزمون بحران بانرک و اجرراي آن را ،برراي
آنجام آزمون بحرران داخلري و برراي نقرش بانرک در اجرراي آزمرون بحرران هجروم مرردم
18
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بانک ارايه دهد.

نکاتي اضافي براي مقامات:
هنگامي که مقامات از نتايج آزمون بحران براي اهدافي درحوزه خود استفاده ميکنند ،بايرد
فرآيند تسهيل فروض ايجادکننرده خروجريهرا و نترايج و همچنرين فرآينرد در نظرر گررفتن
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(سپردهگباران) بازبيني نمايد .اين بازبينيها بايد جامع بروده و بازخورهرايي از بهبرود وضرعيت

محدوديتهاي مدل و ريسک را به چالش بکشند .اين امر بدون در نظر گرفتن اين است که آيا
آزمون بحران با استفاده از تخمينهاي بانک انجام مي شود يا خير.
مقامات بايد به طور منظم چارچوبهاي آزمون بحران داخلي بانرکهرا را برازبيني نماينرد.
ناظرين بايد نتايج آزمون بحران را به عنوان بخشي از بازبيني فرآينرد داخلري ارزيرابي کفايرت
سرمايه  8و مديريت ريسک نقدينگي بانکها بررسي کنند .به طور خاص ،ناظرين بايد در نظرر
گيرند که آيا چارچوبها ,تمام حوزههاي ريسکهاي با اهميت را به طور مناسب نشان ميدهنرد
يا خير و نتايج آزمون بحران آينده نگر را ,به عنوان بخشي از ارزيابي کفايت سرمايه و نقدينگي
بانک مورد توجه قرار دهند.
همچنين مقامات بايد ساير جنبههاي آزمون بحران بانک را از نظر تطابق با اهرداف اعرالم
شده و ترتيبات مديريت بررسي نمايند .ناظرين زم است براي حل کمبودهاي با اهميتي که در
چارچوبهاي آزمون بحران شناسايي مي شود ،شامل عدم بکارگيري کافي نتايج آزمون بحرران
در فرآيند تصميم گيري بانک ،مديريت زم را انجام دهند.

 -9شيوهها و يافتههاي آزمون بحران بايد در داخل کشورها و بين آنها به اشتراک گذارده شود.

به اشتراک گباردن اقدامات آزمون بحران بين ذينفعان مررتبط داخلري و خرار از کشرور
ميتواند براي بانکها و ناظرين مفيد باشد .به اشتراک گباردن نتايج ميتواند ،در صورت لزوم،
چشم اندازهاي مهمي در مورد ريسکهايي که در غير اين صورت قابل دسترسي براي بانرک و
مقام ناظر نخواهند بود ،ارايه دهد.

Internal capital adequacy assessment process
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اطمينان از انعطاف شبکه بانکي در مقابل بحرانهاي شناسايي شده ،کمرک نمايرد .بانرکهرا و
مقامات که تصميم به افشاي نتايج آزمون بحران ميگيرند بايد به دقت راههايي براي اطمينان از
درک کامل شرکتکنندگان در بازار در مورد اطالعات افشا شده ,شامل محدوديتهرا و فروضري
که بر مبناي آن بنا شده است ,را مورد توجه قرار دهند .همچنين اهداف و چارچوب آزمون بحران
ميتواند هنگامي که بانکها ومقامات ناظر تصميم به افشاي اطالعات ميگيرند ،افشا شود .ايرن
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افشاي نتايج آزمون بحران ،از طريق بانکها يا مقامات ،ميتواند به ارتقراي نظرم برازار و

افشا به کاهش ريسک شرکتکنندگان بازار که برگرفته از نتايج غلط در مورد انعطالف پربيري
بانکها با نتايج متفاوت و منفي است ،کمک ميکند.

نکات اضافي براي بانکها:
بانکها بايد فرآيندي براي پشتيباني از همسويي و به اشتراکگباري منظم بين واحردهاي
آزمون بحران در سطح گروه و شعب بانکي يا ساير نهادهاي قانوني ( اعم از داخل کشورها يرا
بين آنها) داشته باشند.
اين مهم است که گروه بانکي قادر به تجميع و گزارش نتايج آزمرون بحرران در سراسرر
نهادهاي قانوني بوده و بايد به دنبال ايجاد هماهنگي در روشهرا و ترأثيرات در برين کشرورها
باشند.

نکات اضافي براي مقامات:
در صورت لزوم ،مقامات بايد شفافيت در فرآيندها و نتايج آزمون بحرران را ارتقرا دهنرد و
فرآيندهايي براي اشتراکگباري و هماهنگي آزمون بحران با ساير مقامات داخلري ,بره عنروان
مثال مقامات ناظر ،بانک مرکزي ،مقامات حل و فصل و در صورت ارتباط ،تنظيم کنندگان رفترار
بازار ,را تعيين نمايند.
ارتباط سازنده بين مقامات و صنعت بانکداري ميتواند به ارايه ديدگاه عميرقترر در براب
آسيبپبيري در سطح صنعت کمک نمايد و به انجام آزمون بحران و ارتقاي کيفيت نتايج نهايي
آن کمک نمايد.
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مبدأ و ميزبان  8بانکهاي فعال بينالمللي با توجره بره محردوديتهراي قرانوني قابرل اجررا و
هماهنگي بينالمللي و همکراري فعاليرتهراي آزمرون بحرران ميران کشرورها کره منجرر بره
همافزاييهاي مفيدي خواهد شد ,ميگردد .اصول کميته بال براي نظارت مؤثر بر سرازمانهراي
نظارتي به طور خاص مشوق اشتراک اطالعات آزمون بحران بين سازمانهاي نظارتي است .بره
طور کلي ،مقامات بايد گستره همکاري خار از مرزهاي آزمون بحران را در صورت امکان مثال از
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ارتباطات بين کشورها شامل به اشتراک گباري نتايج آزمون بحران برين نراظرين کشرور

طريق سناريوهاي رايج و به اشتراک گباري شيوههاي بهتر مورد توجه قرار دهند.

Home and host supervisors
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معاونت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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