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چكیده
دهه اخیر براي بخش بانكي و غیرحقیقي اقتصاد ایران ،بيشك دههاي کم تكرار و مملـو از رشـد بـوده اسـد.
شاخص بورس هر از چند گاهي رکورد ميشكسد ،موسسات اعتباري یكي پس از دیگري تاسیس مـيشـد
و بانكهاي مختلف در باال بردن سود سـپردههـا رقابـد مـيکردنـد .ایـن مطلـب را بگذاریـد در کنـار حبـاب
بيسابقه مسكن سال  1385و  1386تا دریابیم که بخشهاي حقیقي اقتصـاد ،بـه ویـژه صـنعد و کشـاورزي در
چه شرایطي به سر ميبردند .تعریف ما از توسعه هر چـه باشـد و شـاخص انـدازهگیـري آن را بـه هـر نحـو کـه
تعیین کنیم ،این واقعید را نميتوان انكار کرد که توسعه قابل اتكا ،توسـعهاي اسـد کـه متـوازن بـوده و بتوانـد
همه بخشهاي اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد .یكي از پارامترهاي مهم در بررسـي وضـعید ایـن
بخشها ،میزان رتبه یا درجه اعتباري اسـد کـه هرکـدام از بخـشهـا توانسـتهانـد بـر مبنـاي عملكـرد خـود در
سیستم بانكي و مالي خود ایجاد کنند .بنابراین سنجش ریسك اعتباري ایـن بخـشهـا مـيتوانـد دیـد و شـهود
بسیار خوبي از عملكرد آنها براي سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضـوع ایجـاد کنـد .در ایـن
مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکدهاي بورسـي و فرابورسـي از سـال  1384تـا  1393و بـهصـورت فصـلي،
ابتدا ریسك اعتباري بخشهاي مختلف اقتصـاد« :صـنعد»« ،کشـاورزي» و «خـدمات و مسـكن» را بـه دسـد
آوریم ،سپس به بررسي و تحلیل آن بپردازیم .از نتایج این مطالعه ميتوان به نوسـان بـاال و رو بـه افـول ریسـك
اعتباري بخش صنعد ،نوسان باال و رو به رشد بخش خدمات و مسكن و نوسان پایین ،اما با متوسـ بسـیار بـاال
و روند کاهنده بخش کشاورزي اشاره کرد.
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 -1مقدمه
امروزه در ادبیات توسعه ،کشورها یا توسعه یافته قلمداد مي شوند و یا در حال توسـعه .در
تعریف توسعه یافتگي اجماع کاملي وجود ندارد ،اما رشد اقتصـادي یكـي از اصـليتـرین
مشخصههاي تعیین آن بشمار ميرود  .انتخاب رشد نیز براي سنجش و رتبهبندي کشورها،
پــس دهــه  60دچــار بــازنگري جــدي شــد و بــا ورود مفهــوم «رشــد متــوازن» ،تعریــف و
دگرگوني جدیدي از وضعید و رتبهبندي کشورها ارائه شد.
رشد متوازن معیاري همهجانبه اسد کـه بتوانـد تمـام شـئون اقتصـادي را در خـود
منعكس کرده و مقدار و کیفید آن -به ویژه در بلندمدت -را بـه درسـتي توصـیف کنـد

(  .)Palgrave Dictionary of Economics, 2016براي چنین توصیفي باید فعالید-
هاي مختلف اقتصادي را در دستههاي استانداردي طبقه بند ي کرده و بعد به محاسبه میزان
رشد هر بخش پرداخد .یكي از معروفترین دسته بنديهـا در ایـن خصـوص «صـنعد»،
«کشاورزي» و «خدمات» اسد که ما بـراي بررسـي شـرای کشـورمان -بـه عللـي کـه در
سطور بعدي ارائه ميشود -بخش سـاختمان را نیـز بـه دلیـل ماهیـد مشـابهي کـه در ایـن
سال ها با بخش خدمات پیدا کرده اسد در دسته خدمات قرار ميدهیم.
براي دریافد اینكه در حال حاضر کشور ما از منظر رشد هر کدام از این بخشهـا
در چه شرایطي قرار داشته و هر کدام از این بخـشهـا چـه بخشـي از  GNPکشـور را بـه
خود اختصاص داده اند ،کافي اسد نگاهي بیندازیم بـه نمودارهـاي ( )1و رونـد تغییـرات
آن در چند سال اخیر .چنانكه در این نمودارها هویداسد از سال  1380به بعد رفتـه رفتـه
بخش خدمات و مسكن راه خود را از بخش صنعد جدا کرده و در سال  1391یـكبـاره
فاصله بسیار زیادي را با این بخش ایجاد کرده اسد .واضح اسد که در چنین شرایطي بـا
ضعیفتر شدن بخش صنعد ،سرمایه هاي کشور و انباشـد حاصـل از آن  -کـه بـه مثابـه
تامینکننده و غذاي بدنه نحیف صنعد کشورمان هستند -به بخش خدمات و مسكن رفته
و ضمن فربهتر کردن آن هـا ،موجبـات ورشكسـتي یكـي پـس از دیگـري بخـش مولـد و
حقیقي اقتصاد را فراهم ميآورد.
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نمودار ( -)1رونه شاخص ضمنی تعهیلکننه بخشهای اقتصادی (الف) و میزان تغییرات آن به کل
اقتصاد (ب)

(الف)

(ب)

منبع :شاکری1395 ،

در این میان رصد این بخشها و نظارت دائم آنها از زوایاي مختلف ،مـيتوانـد بـر
کنترل سرمایهها و هداید آنها به سمد بخشهاي ضعیفتـر و ایجـاد یـك رشـد متـوازن
براي بدنه اقتصادي کشور کمك کند .از بهترین ابزارهاي رصد نیز شاخصهایي هستند کـه
هر یك از زاویهاي خاص واقعیات را به تصویر ميکشند.
از آنجا که در کشور ما بخش فربه اقتصاد عموما در قسمد خـدمات و مسـكن مـاوا
گرفته و با مكیدن سرمایههاي فعـال (چـه در دسـد سـرمایه داران و چـه در نـزد بانـكهـا و
موسسات اعتباري) از انباشد آن در بخشهاي صنعد و کشاورزي جلـوگیري مـيکننـد و
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شرای اعتباري این دو بخش را نزد صاحبان سرمایه بدتر و پایینتر جلوه ميدهنـد ،بنـابراین
شاخصي که بتواند منعكسکننده ریسك اعتبـاري ایـن بخـشهـا باشـد ،مـيتوانـد ارزیـابي
مناسبي از وضعید این بخش و بالتبع شرای اقتصادي کشور ارائه کند.
براي این منظور ،در این مقاله با استفاده از روش مرتن در محاسبه احتمـال نكـول بـه
ارزیابي ریسك اعتباري بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخته ميشود .براي این منظور ابتـدا
در بخش مباني نظري ،ضمن معرفي و تبیین روش مرتن در محاسبه احتمـال نكـول ،دالیلـي
را که براي انتخاب آن در میان سایر روشها محاسبه ریسـك اعتبـاري وجـود دارد ،عنـوان
مي شود .سپس به مرور ادبیات استفاده از این روش براي محاسبه ریسك اعتبـاري در ایـران
و سایر کشورها پرداخته و در مرحله بعـد بـه ارائـه خروجـيهـاي تولیـد شـده بـا ایـن روش
پرداخته ميشود .در بخش آخر نیز به جمعبندي و تحلیل نتایج ميپردازیم.

 -2مبانی نظری
مباني نظري ارائه شده در ایـن بخـش در خصـوص تبیـین مفهـوم ریسـك اعتبـاري و نحـوه
مدل سازي آن اسد .براي این منظور ابتدا رویكردهاي موجود براي دسـتهبنـدي روشهـاي
محاسبه آن عنوان شده ،سپس با تمرکز روي روش مورد استفاده در این مقالـه-روش مـرتن
 ضمن مقایسه این روش بـا سـایر روشهـاي مـدلسـازي ریسـك اعتبـاري و ذکـر دالیـلبرگزیدن آن به تبیین و توضیح آن پرداخته ميشود.

 -2-1ریسک اعتباری و انواع آن
بانكها به عنوان یكي از اصـليتـرین حلقـههـاي ارتبـاط صـاحبان سـرمایه (کارفرمایـان) و
متقاضیان سرمایه (پیمانكاران) وظیفـه مهـم ایجـاد تعـادل بـین عرضـه و تقاضـاي سـرمایه را
برعهده دارند .در این میان بانك از یك سو متعهد به پرداخد سود سـرمایهاي اسـد کـه از
کارفرما دریافد کرده و از سوي دیگر مجبور به نظارت و انتخـاب صـحیح پیمانكـار بـراي
اعطاي وام به وي ميشود.
از مهمترین دغدغههایي که یك سیستم بانكي با آن همـواره روبـهرو اسـد -و ایـن
دغدغه موجـب بـروز ادبیـات مسـتقل و غنـياي در فضـاي مـدیرید سـرمایه شـده اسـد-
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مدیرید ریسك اعتباري بانك اسد .ریسك اعتباري از ایـن واقعیـد ریشـه مـي گیـرد کـه
طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد.
بنا برتعریف کمیته بال ،ریسك اعتباري ،احتمال نكول وامگیرنـده یـا طـرف مقابـل

بانك نسبد به انجام تعهداتش ،طبس شرای توافس شده اسد (بازل .)1999 ،1براي مـدیرید
ریسك اعتباري ناچار به اندازهگیري و مدل سـازي ایـن احتمـال هسـتیم .بـراي ایـن منظـور
مدلسازي ریسك اعتباري در دو سطح مختلف انجام ميگیرد:
 -1روشهاي نمرهدهي اعتباري :که به بررسـي وامهـا بـه صـورت مجـزا و مشـتریان بـه صـورت
انفرادي ميپردازد که از لحاظ روش مدلسازي متناظر بـا تحلیـل ریسـك «اوراق بهـادار» اسـد.
روشهاي نمرهدهي اعتباري -که در متون فارسي به صورت اعتبارسنجي نیز ترجمه یافتـه اسـد-
در یك بیان دقیستر ،ارزیابي و سنجش توان بازپرداخد مشتریان اعتباري بـه صـورت انفـرادي و

محاسبه احتمال عدم بازپرداخد اعتبارات دریافتي آنها را گویند (اینوسدپدیا.)2015 ،2
اعتبارسنجي ،نظامي اسد که به وسیله آن بانكها و موسسات اعتباري بـا اسـتفاده از
اطالعات حال و گذشته متقاضي ،احتمال عدم بازپرداخد وام توس وي را ارزیـابي کـرده
و به او امتیاز خاص خود را مي دهند .این روش ابزاري عیني براي مدیرید ریسك اعتبـاري
بانك ها بوده و مشتریان اعتباري را بي طرفانه و بـر اسـاس آمـار و اطالعـات کیفـي و کمـي
طبقهبندي ميکند.
محاسبه ریسك اعتباري براي نمره دهي به مشتریان از اطالعات تاریخي آن مشـتري
که تاکنون به چه صورت در بانكها و موسسات مالي مختلف تسهیالت خود را بـاز پـسداده اسد -و چند فرمول خیلي ساده محاسبه مـيشـود ،امـا دسـتیابي بـه اطالعـات اعتبـاري
مشتریان براي عموم نه تنها مشكل اسد که محدودید قـانوني دارد ،چراکـه ایـن اطالعـات
در واقع هوید اعتباري فرد حقیقي یا حقوقي را برمال ميسازد .بنابراین روشها و مدلهـاي
دیگري در ادبیات مطرح شدهاند که امكان شبیهسازي و پیشبیني این ریسـك را بـا درصـد
خطاي اندکي مشخص ميسازند .مقایسه و تبیین این روشها براي انتخاب هر کدام ،مطلـب
مجزایي اسد که در این نوشته امكان پرداختن به آن نیسد و سعي ميکنیم تنها براي انتقـال
بهتر مفاهیم مطروحه و علـد انتخـاب روش مـرتن ،کمـي پیرامـون ایـن روشهـا بـه بحـی
1- Basel
2- Investopedia
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بپــردازیم 1.بــراي برشــمردن مــدلهــاي اعتبارســنجي ،آنهــا را بــه دو گــروه تقســیم کــرده و
برميشمرند (رادپور 1393 ،و فالح شمس:)1384 ،
الف) مدلهاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
* مدل احتمال خطي

2

* مدلهاي پروبید و لوجید

3

* مدلهاي مبتني بر تحلیل ممیزي
* مدل مرتن

4

5

ب) مدلهاي اعتبارسنجي غیرپارامتري مانند:
* برنامهریزي ریاضي
* درخدوارههاي طبقهبندي (الگوریتمهاي تقسیمبندي بازگشتي)
* مدلهاي نزدیكترین همسایگان
8
* فرآیند سلسله مراتب تحلیلي

6

7

9

* سیستمهاي خبره
* شبكههاي عصبي مصنوعي .
در این مقاله ،از روش مرتن براي اندازهگیري احتمال نكول بهره گرفته شـده اسـد.
10

در ادامه ضمن تبیین بیشـتر و دقیـستـر ایـن روش در خصـوص علـد انتخـاب آن در مقابـل
سایرین توضیحات بیشتري ارائه ميشود.
 -2روشهاي رتبهبندي اعتباري :که به بررسي ریسك اعتباري سبدهاي وام پرداخته کـه بـه
لحاظ روش مدلسازي متناظر با تحلیل ریسك «سبد اوراق بهادار» اسد .در بیـاني دقیـستـر،
ارزیابي و سنجش ریسك اعتباري سبد وامهاي بانـك بـا در نظـر گـرفتن اثـرات متنـوعسـازي و
 -1براي اطالعات دقیستر و بیشتر به ) Abdou and Pointon (2011یا ) Anderson, (2007مراجعه شود.
2- Linear Probability Model
3- Probit and Logit Models
4- Discrimination Analysis Models
5- Merton Model
)6- Classification Trees Algorithms (Recursive Partitioning
7- Nearest Neighbors Models
8- Analytical Hierarchy Process
9- Expert Systems
10- Artificial Neural Networks

محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخشهای اقتصادی ...

115

ارتباط میان موقعیـدهـاي مختلـف موجـود در سـبد وام و اداره سـبد اعتبـارات بـر ایـن اسـاس،
«مدیرید سبد اعتباري» 1نام دارد (رادپـور .)1393 ،برخـي از معـروفتـرین مـدلهـاي سـنجش
ریسك سبد اعتبارات عبارتند از (کروهي ،گاالي و مارک:)2000 ،2

)* Credit Metrics (CM
)* Credit Portfolio View (CPV
* KMV
)* Credit Risk+ (CR+
3

* روش فرم کاهش یافته یا مدلهاي شدت
بانك هاي موفس در سطح جهان ،سیستم هاي اعتبارسنجي و مدیرید سبد اعتبـاري
متناسب خود را دارند .این بانك ها با ترکیب یا تغییر روش هاي برشمرده شـده بـه روشـي
متناسب با نیاز خود ميرسند .به منظور جلوگیري از اطاله کالم از آنجا که این رویكرد از
فرآیند مدل سـازي ریسـك اعتبـاري در حـوزه ایـن مقالـه نمـي گنجـد از بسـ بیشـتر آن

خودداري ميکنیم.4

 -2-2روش نمرهدهی اعتباری مرتن
ایده اصلي این روش برمبناي فرمول بلك -شولز -مرتن اسد .ایـن روش چنانكـه در ادامـه
ميآید با شبیهسازي فضاي قیمدگذاري اختیار معامله که مرتن در سـال  1974ارائـه داد بـه
محاسبه هزینه الزم براي حذف ریسك اعتباري ميپردازد .به عبارت دیگر ،با متناظرسـازي
متغیرهایي که در تعیین قیمد اختیار فروش بكار ميرونـد بـا متغیرهـایي کـه بـراي سـنجش
ریسك اعتباري مورد استفاده قرار ميگیرند بـا همـان روش یـافتن قیمـد اختیـار خریـد بـه
محاسبه هزینه الزم براي از میان بردن ریسك اعتباري ميپردازد (در واقع ایـن هزینـه بـا آن
قیمد متناظر هستند) .از این رویكرد در قالب روش  KMVبراي رتبـهبنـدي اعتبـار (کـه در
این مقاله به آن نميپردازیم) نیز استفاده ميشود.5

1- Credit Portfolio Management
2- Crouhy, Galay and Mark
3- Reduced-Form or Intensive Models
 -4براي اطالعات بیشتر به ) Galai, Crouhy and Mark (2000یـا از مطالعـات داخلـي بـه خوانسـاري ()1388
مراجعه شود.
 -5براي اطالعات بیشتر در خصوص روش  KMVبه ( Galai, Crouhy and Mark (2000مراجعه شود.
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 -3-2چرا رویکرد مرتن؟
در خصوص علد انتخاب روش مرتن در مقابل سایر روشهـا ،نیـاز بـه ارائـه توضـیح سـایر
روشها اسد که بس همگي در این مقال نميگنجد و براي مطالعه کامـل آن مـيتـوان بـه
مطالعات اندرسون )2007( 1و عبدو و پوینتون  )2011( 2مراجعه کرد .براي فهـم بهتـر روش
مرتن ،در قالب دو جدول ( )1و ( )2به مقایسه روش مرتن با سایر روشهـا مـيپـردازیم .در
جدول ( ،)1انواع رویكردهاي مدل سازي اعتبارسـنجي آورده شـده اسـد .چنانكـه در ایـن
جدول نیز مشخص اسد رویكرد ساختاري ،تمایز و برتري ویـژهاي بـا سـایر روشهـا دارد،
چراکه از دادههاي خرد شرکدها و ساختار مالي آنها به عنوان ورودي مدل اسـتفاده مـي-
کند .از آن گذشته به علد شفافید مراحـل اجـرا ،امكـان نظـارت کامـل در نحـوه تخمـین
احتمال نكول و دینامیكسـازي آن وجـود دارد و در عـوض محاسـبه و پیـادهسـازي آن بـه
علد نیاز به دسترسي باال به اطالعات و پیچیدگي انجام مدلسازي ،سختي بیشتري نیز دارد.
جدول ( )2برخي از مهمترین و متداولترین روشهاي اعتبارسنجي ارائه شده اسـد
که در هر یك از رویكردهاي چهارگانه گنجانده شـدهانـد و بـا مقایسـه آنهـا مـيتـوان بـه
شهود باالتر و بهتري از روش مرتن دسد یافـد .امـا بـه صـورت اختصـار و در قالـب یـك
جمعبندي از مجموعه این مقایسهها ،ميتوان اینگونه عنوان داشـد کـه برتـري بـاالي روش
مرتن در بكارگیري اطالعات ریز و کامل بنگاهها براي محاسبه احتمال نكـول اسـد کـه در
سایر روشها با اطالعات بسیار کمتري مقدار احتمال بـرآورد مـيشـود .همچنـین بـرخالف
بسیاري از روشها که داراي ماهید ریاضي و آماري دارنـد و مفـاهیم اقتصـادي و مـالي را
وارد تخمینهاي خود نميکنند ،این روش از ابتدا مدل سازي خود را از مفهوم نكـول (و نـه
مانند سایر روشها از یك مفهوم آماري یا ریاضي) و با داده هاي خرد و صورتهاي مـالي
شرکدها شروع کرده و پیش ميرود ،بنابراین قـدرت اسـتنتاج بـاالیي را نسـبد بـه مقـادیر
خروجي مدل ارائه ميدهد .از مزایاي باالي ایـن روش ،بـه خصـوص در برابـر سـایر روشهـاي
پارامتریك این اسد که در ادبیات مالي (و نه فقـ ریاضـي یـا آمـار) مطالعـات مسـتقل بسـیاري
وجود دارد که هر یك سعي کردهاند فروض اولیه این روش را به نحوي حذف کنند و بـه مـدل
برسند .بنابراین به راحتي ميتوان نحوه مدلسازي را تعمیم داد و به نتایج واقعبینانهتري رسید.
1- Anderson
2- Abdou and Pointon
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جهول ( -)1معرفی رویکردهای مرسوم در مهلسازی نمر دهی ریسک اعتباری
روش

معرفی و مزایا

اعتبارسنجی

معایب

در این روش بانکهاران در سیستم خبر انسدانی بدرای
تعیددین وضددعیت اعتبدداری وامگیرنددهگان از اطالعددات

فنون
اقتصادسنجی

متنوعی جهت تصمیمگیری اعتباری اسدتداد مدیکننده.

عهم شناخت کامل عناصر مشترک

یکی از متهاولترین سیستمهای خبر مورد اسدتداد در

جهددت تحلیددل وضددعیت اعتبدداری

ادار وامدهی بانکها پنج  Cاعتباری است کده عناصدر

قضاوتی و ذهنی بدودن وزن هدای

اصلی آن عبارتنه از :شهرت و شخصیت اعتبارگیرنده ،

تخصیصی پرهزینه و زمانبر بدودن

سرمایه ،ظرفیدت و تدوان سدودآوری ،وثیقده و شدرایط

روشهای اجرایی

دور اقتصادی و تتثیر آن بر سودآوری .مزیت باالی آن
سادگی در کاربرد است.

شبکههای عصبی

یددک سیسددتم عصددبی مصددنوعی در حقیقددت فرآیندده

از معایب اصلی شبکههای عصدبی

یادگیری انسانی را شبیه سدازی مدیکنده و بدا تقلیده از

فقهان شدافیت آنها است .سداختار

سیستم عصبی و مغزی انسان سعی میکنه ارتبدا بدین

دروندی شددبکه پنهدان اسددت و بدده

داد ها و ستاد ها را از طریق نمونهبرداری از اطالعدات

آسددانی امکددان کپددیبددرداری از آن

گذشددته داد  -سددتاد یدداد گیددرد .مزیددت آن بددر فنددون

حتددی زمددانی کدده داد هددای مددورد

اقتصادسنجی حهس منطقی از داد ها در شدرایط کامدل

اسددتداد یکسددان باشددنه ،وجددود

نبودن یا پارازیت داشتن داد ها است.

نخواهه داشت.

در این مهل ها از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی برای
تخصیص وزن های بهینه جهت به حهاقل رسانهن زیان
مهلهای
بهینهسازی

عهم بازپرداخت و حهاکثر کردن سود استداد میشدود.

باعددخ خنثددیسددازی نسددبتهددای

روشهددای تحقیددق در عملیددات و بهینددهسددازی بددا

ضعیف و قویبه دلیدل تاثیرگدذاری

سیمپلکس از جمله این موارد هستنه .مزیت استداد از

سایر عوامل میشود.

این روشها انعطافپذیری در طدرح مسداله و انتخداب
را حل برای حل آن است.
استداد از مدروضات سداد سدازی
ترکیبی از فنون شبیهسازی ،تخمین و محاسدباتی اسدت
مهلهای
ساختاریافته

برای استخراج روابدط علدی بدین متغیرهدای مسدتقل و
احتمددال عددهم بازپرداخددت .مددهلهددای مبتنددی بددر
قیمت گذاری اختیارات که مهل مرتن شناختهشه تدرین
آنهاست در این دسته جای میگیرد.

ماننه شکل ساد ساختار سدرمایه،
بههی بهون بهر  ،عهم تدکیدک در
طبقددهبنددهی بددههی و پددیشبینددی
درمانددهگی مددالی در سررسددیه از
اشکاالت این روش بدود انده کده
البتدده بدده تددهریج در مددهلهددای
جهیهتر برطرف شه انه.

منبع :قالیباف و افشار1393 ،
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جهول ( -)2برخی از معروفترین و پرکاربردترین روشهای نمر دهی اعتباری و مقایسه آنها با روش مرتن
رویکرد

تکنیک اصلی

مهلسازی

در روش

توضیحات روش

روش

پارامتریک/غیرپارامتریک

مرتن

P

ساختار یافته

رگرسیون خطی

P

اقتصادسنجی

تحلیل ممیزی

P

بهینهسازی

رگرسیون

P

اقتصادسنجی

MLE

درخت

NP

بهینهسازی

RPAs

شبکه عصبی

NP

شبکههای

پرسپترون

اعتماد به نتیجه ،امدا تحلیدل و

عصبی

چنه الیهای

توضددیح خروجددی نهددایی آن

برنامهریزی

NP

قیمتگذاری

بددا متناظرسددازی متغیرهددای

اختیار معامله

ریسک اعتبداری و متغیرهدای

بلک -شولز-

قیمتگذاری اختیدار ،احتمدال

مرتن

نکول تعیین میشود.
به رابطه خطی مدیرسدیم کده

OLS

برمبنای آن قادریم به پیشبینی
متغیر وابسته بپردازیم.
با میندیمم کدردن فاصدلههدای

فاصله

درون گروهی بده دسدتهبندهی

ماهاالنوبیس

حالتها در گرو های از قبدل
تعیین شه پرداخته میشود.

لجستیک

تصمیمگیری

به فرمولی برای تخمین متغیدر
وابسته باینری میرسیم.
از سددداختار درختدددی بدددرای
ماکزیممسازی تداوتهای بین
گروهی استداد میشود.
روشددی اسددت کدده در عددین

مصنوعی

بسیار مشکل است.
روشی است که در تحقیدق در
خطی

بهینهسازی

روش

عملیدددات و بیشدددتر بدددرای

سیمپلکس

تخصدیص بهیندده مندابع مددورد
استداد قرار میگیرد.

منبع :انهرسون2007 ،
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 -1-3-2تببین روش مدلسازی مرتن
این روش در واقع با ورود به دادههاي خرد شرکد و صورتهاي مـالي بنگـاه بـه بررسـي و
محاسبه احتمال نكول آنها ميپردازد .بنابراین خروجي حاصله از این روش بسیار قابل اتكا
و اعتماد اسد .چنانكه عنوان شد این روش مبناي خود را براساس ایدهاي که مرتن در سـال
 1979از نكول شرکدها ارائه کرد ،گذاشد .بـر مبنـاي ایـن ایـده ،اگـر فـرض کنـیم سـبد
دارایي یك شرکد از سهام مربوط به سهامداران آن و بدهي مربوط به قـرضدهنـدگان بـه

آن تشكیل شده باشد ،آنگاه باید در هر لحظه از زمان داشـته باشـیم Vt  St  Dt :کـه در
آن  St ، Dtو  Vtبه ترتیب بدهي ،سهام و دارایي کل شرکد در زمان  tاسد.
بنابر تعریف مرتن ،نكول زماني اتفاق مـيافتـد کـه دارایـي کـل شـرکد ،کفـاف
طلب طلبكاران را ندهد .به بیان دیگر ،شرکد زماني که با آنچـه در اختیـار دارد و صـاحب
آن اسد ،نتواند بدهيهاي خود را تسویه کند ،نكول کرده اسـد .بنـابراین در ایـن تعریـف
احتمال نكول برابر اسد با (رابطه (:))1
( )1
) P( Default )  P(Vt  Dt
بنابراین طلبكاران با خرید اوراق قرضه (یـا قـرض دادن بـه شـرکد یـا بنگـاه مـورد

بررسي) در واقع اختیار فروش 1آن شرکد را خریـدهانـد ،چراکـه درصـورتي کـه شـرکد

بتواند سود این اوراق را بپردازد (یعني میزان دارایي آن حـداقل بـه انـدازه بـدهي آن باشـد)
طلبكاران یا دارندگان اوراق قرضه دارایي شرکد را به حراج نگذاشته و نمـيفروشـند ،امـا
اگر شرکد نكول کند ،آنها این اختیار فروش را اجرا کـرده و بـا فـروش دارایـي شـرکد
سهم خود را برميدارند .بنابراین قیمدگذاري این اختیار فروش به معني یـافتن میـزان مبلـ
الزمه براي از بین بردن ریسك اعتباري حاصل از قرض دادن به آن شرکد اسد.
در مدل مرتن قیمد اختیار فروش به این شكل تعیین ميشود کـه اگـر فـرض کنـیم
که دارایي مورد نظر ما  Aبه ارزش بازاري  Atدر لحظه  tباشد کـه محتـوي یـك سـهام بـه
ارزش  Stو یك ورق قرضه با قیمد سررسید  Fو ارزش بازاري  Btدر لحظه  tباشد ،آنگـاه
بنا بر تعریف مرتن ،نكول زماني در سررسید اتفاق ميافتد که  AT  Fو بنـابراین احتمـال
نكول برابر اسد با (رابطه (:))2
( )2

) Prob( Deft )  Prob( AT  F
1- Put Option
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حال اگر فرض کنـیم کـه خریـدار اوراق قرضـه( 1یـا همـان قـرضدهنـده) بخواهـد
ریسك حاص از نكول را خنثي کند ،باید اختیار فروشي را با قیمد  P0با قیمد سررسـید F

و زمـــان سررســـید  Tتهیـــه کنـــد .بنـــابراین در یـــك فضـــاي بـــدون آربیتـــراژ بایـــد
 B0  P0  Fe rTباشد .حال با توجه به فرمول قیمدگذاري بلـك -شـولز رابطـه ( )3را

خواهیم داشد.

] P0  Fe rT FN[d2 ]  A0N[d1

( )3

بنابراین هزینه حذف ریسك اعتباري براي سبدي که داراي ارزش  Atدر لحظـه  tبـا

انحراف معیـار   Aبـوده و محتـوي ورق قرضـهاي بـا سررسـید  Tو ارزش  Fدر سررسـید

اسد ،مطابس رابطه ( )4محاسبه ميشود (ابراهیمنژاد)2011 ،2
( )4

 d2  d1   A Tو

log( A0 F )  (r   A2 2)T
A T

d1 

یكي از نتایج مهمي که از فرمول قیمـدگـذاري مـرتن بـه دسـد مـيآیـد ،احتمـال
اجراي اختیار اسد .احتمال اجراي اختیار فروش یا همان احتمال نكـول در ادبیـات ریسـك
اعتباري عبارت اسد از ]  N [d2که در فرمول بـه دسـد آوردن  P0هـم ظـاهر شـده اسـد
(نلسون.)1992 ،3
پیش از بكارگیري مدل الزم اسد دو مطلب مد نظر قـرار گیـرد :یكـي آنكـه روش
مرتن در قیمدگذاري اختیار معامله -که به فرمول بلك -شـولز نیـز معـروف اسـد -داراي
فروضي روي نوع قرارداد و متغیرهایي که استفاده کرده ،اسد .این فروض بـه طـور متنـاظر
روي استفاده از این روش در محاسبه احتمال نكول نیز صادق اسد و باید هنگام مدل سازي
به آنها توجه کرد .4دیگر آنكه براي استفاده از مدل قیمدگذاري مرتن –بـه منظـور یـافتن
هزینه الزم براي حذف ریسك اعتباري -گام اول یافتن میـانگین و واریـانس ارزش دارایـي
اسد ،اما چنانكه مشـخص اسـد ارزش بـازاري دارایـي قابـل مشـاهده نبـوده و آنچـه قابـل
مشاهده و دستیابي اسد ،ارزش بازاري سهام و ارزش دفتري بدهيهاي داخل سـبد دارایـي
1- Lender
2- Ebrahimnejad
3- Nielsen
 -4به منظور جلوگیري از اطاله کالم از بس این فروض و طرح آن در این مقاله خـودداري شـده و عالقـهمنـدان بـراي
اطالعات بیشتر ميتوانند به) Duffie and Singleton (1999مراجعه کنند.
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اسد .بنابراین براي یافتن ارزش سـبد دارایـي و واریـانس آن ،دو معادلـه بـا دو مجهـول بـه
صورت رابطه ( )5تشكیل داده و با حل آن مقادیر  Aو   Aحاصل ميشود( :هي.)2011 ،1
) E  A.N (d1 )  D.e  rT .N (d2

( )5

A
.N (d1 ). A
E

E 

در این دو معادله که به نوعي از خود معادله بلك -شولز -مرتن نتیجه ميشود ،تنهـا
 Aو   Aمجهول هستند ،بنابراین ميتـوان بـا اسـتفاده از یـك الگـوریتم بهینـهسـازي ماننـد
نیوتن -رافسن 2که در نرمافزار متلب امكانپذیر اسد با یك مقدار اولیه شـروع کـرد و پـس
از تعداد تكرار قابل قبولي به مقادیر مطلوب براي  Aو   Aرسید.
در ادامه به مرور تالشهایي که براي محاسبه ریسك اعتباري از روش مرتن استفاده
کردهاند ،خواهیم پرداخد.

 -3مرور ادبیات
در این بخش ،در قالب دو تیتر جداگانه به مرور ادبیات مدلسازي ریسـك اعتبـاري
پرداخته ميشود .براي این منظور ابتدا مروري خواهیم داشد بر تاریخچه تحول مدل سـازي
ریسك اعتباري و سپس نگاهي خواهیم داشد به برخـي از تـالشهـاي صـورت گرفتـه در
داخل کشورمان که به مدلسازي ریسك اعتباري پرداختهاند.

 -1-3مروری بر تاریخ تحول مدلسازی ریسک اعتباری
محاسبه ریسك اعتباري مشتریان فرآیندي ضروي براي تخصـیص بهینـه اعتبـار بـه افـراد یـا
شرکدها اسد ،از این رو موضوع آن از مدتها قبل در بانكها و موسسات مالي مختلـف
مطرح بوده اسد ،اما مدلسازي ریسك اعتباري به صورتي پیچیده و آنچه امروز در محافل
آکادمیك مطرح شده و در بانكها و موسسات مالي پیاده مي شود ،بیشتر بعد از سال 1974
و پس از ارائه مدل مرتن براي محاسبه ریسك اعتباري انجام گرفد.

1- He
2- Newton-Raphson
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بایكال )2010( 1در بیان سیر تحول مدل سازي ریسك اعتباري این مدلها را اینگونه
طبقهبندي ميکند؛ در کلـيتـرین دسـتهبنـدي ابتـدا آنهـا را در دو دسـته :الـف -مـدلهـاي
قیمدگذاري اعتبار 2و ب -مدلهـاي ارزش در معـرض ریسـك ( )VaRاعتبـاري ،3تقسـیم

ميکند .سپس مدلهاي قیمدگذاري اعتبار را در سه دسته :الف -مدلهاي سـاختاري نسـل

اول 4ب -مدلهاي ساختاري نسل دوم 5و ج -مـدلهـاي فـرم کـاهش یافتـه 6طبقـهبنـدي و

معرفي ميکند .مدلهاي  VaRرا نیـز در دو دسـته :الـف -مـدلهـاي حالـد نكـول 7و ب-

مدلهاي مبتني بر بازار )MTM( 8مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد.

از آنجا که مدل استفاده شده در این پژوهش از جمله مدلهاي قیمدگذاري اعتبـار
بوده و در طبقه مدلهاي ساختاري مرتبه اول دستهبندي ميشـود ،توضـیحات بیشـتري را بـه
این بخش اختصاص دادهایم.

 -1-3-1مدلهای قیمتگذاری اعتبار
مدلهاي قیمدگذاري اعتبار از قدیميترین مدلهاي رسمي و البته پیشرفتهاي بودند کـه بـا
مدل مرتن در سال  1974شروع شدند و رفته رفته فـروض مـدل مـرتن را کـاهش داده و بـه
مدلهاي دقیستر و البته پیچیدهتري ميرسیدند .این مدلها در سه دسته اصلي قابل مطالعـه و

پیگیري هستند :الف -مدلهاي ساختاري نسل اول ،9ب -مدلهاي سـاختاري نسـل دوم 10و
ج -مدلهاي فرم کاهش یافته .11در ادامه به تبیین این مدلها خواهیم پرداخد.

1- Elif Onmus-Baykal
2- Credit Pricing Models
3- Credit Value-at-risk
4- First Ggeneration Structural-form Models
5- Second Generation Structural-form Models
6- Reduced form Models
7- Default Mode Models
8- Mark-to-market
9- First Generation Structural-form Models
10- Second Generation Structural-form Models
11- Reduced form Models
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الف -مدلهای ساختاری مرتبه اول
این مدلها را از آن جهد ساختاري ميگویند که براي محاسـبه و مـدل سـازي از دادههـاي
خرد بنگاهها و صورتهاي مالي شرکد استفاده ميکند .در مدلهاي سـاختاري نسـل اول،
ایده اصلي مدلها براساس مدل مرتن ( )1974بوده و مدلها بعدي هر یك به کـاهش یـك
یا دو فرض محدودکننده از مدل اشاره ميکنـد و از جملـه آنهـا بلـك و کـاکس ()1976
بودند که در مقاله خود سعي کردند مدل مرتن را براي زماني کـه مسـاله ارزیـابي مطالبـات
موکول شده به آینده در طول زمان به صورت گسسته درميآید ،استفاده کنند.

در ادامه جسك )1977( 1سعي کرد کـه فـرض محدودکننـده دیگـري را بـردارد.
وي با این فرض که براي اوراق قرضه داراي ریسك ،پرداخد بهرهاي وجـود داشـته باشـد،
مــدل اولیــه مــرتن را اصــالح کــرد .وســچك )1977( 2در رابطــه بــا تمــایز بــین بــدهيهــاي
کوتاهمدت و بلندمدت در ارزیابي ریسك اعتبار فعالید کرد و متوجه شد کـه میـزان زیـان
انتظــاري بــه ارزش بــازاري دارایــيهــاي بنگــاه و کــل بــدهيهــاي سررســید شــده آن و بــه
بدهيهاي با تقدم باالتر بستگي دارد .وي همچنـین در سـال  ،1984پـس از توضـیح اثـرات
ساختار بدهيها بر حسب دورهشان پیرامون احتمال نكول و زیان انتظـاري ،روشـي را بـراي
یافتن قیمد وام کوتاهمدت ارائـه کـرد .روش او بـر اسـاس تئـوري قیمـدگـذاري قـرارداد
اختیار معامله بود و بیان ميکرد که قیمد یك وام کوتاهمدت از طریـس تفـاوت بـین ارزش
اسمي وام و زیان انتظاري تنزیل در نرخ بهره بدون ریسك ،محاسبه ميشود.

ب -مدلهای ساختاری نسل دوم
ایده اصلي این مدلهاي نیز همانند مدل ساختاري نسل اول ،مدل مرتن ( )1974اسد ،با این
تفاوت که چند فرض اساسي و مهم از از مدل مرتن را کنارگذاشته و به مدلهاي بـه نسـبد
پیچیدهتري ميرسند .این مدلها فرض ميکنند که بنگاه ممكن اسد هر زمـاني بـین انتشـار
بدهي و سررسید آن دچار نكول در پرداخد شود .همچنین آنها نرخ بهـره داراي ریسـك
را از طریس مشخص کردن یك فرآیند تصادفي براي کوتاهمدت از ثبات درميآورند.

1- Geske
2- Vasicek
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مدلهاي سـاختاري نسـل دوم شـامل کارهـاي کـیم ،1راماسـوامي 2و ساندارسـن

3

( )1993و النگستاف 4و شوارتز )1995( 5ميشود.

از آنجا که مدل بكار رفته در مقاله در دسته مدلهاي سـاختاري نـوع اول اسـد از
توضیح بیشتر این مدلها خودداري ميشود.

ج -مدلهای کاهش یافته

6

با وجود اینكه مدلهاي ساختاري نسـل دوم ،بهبودهـایي در مـدلهـاي سـاختاري نسـل اول
ایجاد کردند ،اما همچنان در کاربردهاي پیچیدهتر با مشكل مواجهنـد .بـراي مثـال ،در ایـن
مدلها براي تعیین زماني که یك بنگاه احتمال نكول دارد ،همچنـان نیـاز بـه تخمـین ارزش
بازاري بنگاه اسد ،اما فرآیند نكول یك بنگاه و زمان آن در مدلهاي کاهش یافته دیگر به
ارزش بازاري بنگاه بستگي ندارد و به جاي آن در این مدل از یك متغیر تصـادفي پوآسـون
استفاده ميشود .در این مدلها ،هرگاه متغیر تصادفي بیروني تغییـر کنـد ،بنگـاه وارد نكـول
ميشود که البته این اتفاق غیرقابل پیشبیني اسد.
از جمله مطالعات پیشرو در این خصوص ميتـوان بـه جـارو  ،النـدو و تورنبـول
7

8

9

( )1997و دوفي 10و سینگلتون )1999( 11اشاره کرد.

 -2-1-3مدلهای ارزش اعتباری در معرض ریسک)VaR( 12
این مدل براي اندازهگیري زیان بالقوه ایجاد شده در ارزش پرتفوي داراي ریسك ،در یك
دوره تعریف شده و در یـك فاصـله اطمینـان داده شـده بكـار مـيرود .در اواخـر دهـه ،90
1- Kim
2- Ramaswamy
3- Sundaresan
4- Longstaff
5- Schwartz
6- Reduced-Form Model
7- Jarrow
8- Lando
9- Turnbull
10- Duffie
11- Singleton
12- Credit Value-at-risk Models
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برخي بانكها این مدل ها را طبس دو گـروه توسـعه دادنـد؛ اولـین گـروه ،مـدلهـاي داراي

حالد نكول )DM( 1اسد که در آنها ریسك اعتباري با ریسك نكول مـرتب مـيشـود و

دومین گروه ،مدلهاي عالمددهي به بازار )MTM( 2هستند که نتایج بیشتري را بـر حسـب

ارزش اعتباري قرضگیرنده در نظر ميگیرد.
از آنجایي که در مدلهاي  ،DMتنها دو نتیجه ،یعني نكـول یـا بقـا ،امكـان وقـوع
دارد ،زیانهاي اعتباري تنها در زمان نكول بنگاه اتفاق ميافتـد در حـالي کـه در مـدل هـاي
 ،MTMهر زمان که ارزش اعتباري قرضگیرنده تغییر کند ،زیان رخ ميدهد.
مدل  VaRشامل مدل هاي زیر مي شود که کروهي ،گاالي و مـارک ( )2000بـه
تحلیلي مقایسهاي از این مدلها پرداختند .از جملـه ایـن مـدلهـا مـيتـوان بـه مـدل  CMاز
موسسه مورگـان KMV ،3از مـودیز CR+ ،4از موسسـه 5CSFو  CPVاز موسسـه مكنـزي

اشاره کرد.6

 -2-3تالشهای صورت گرفته در داخل کشاور در خصاو

مادل ساازی

ریسک اعتباری
در خصوص پژوهشهاي صورت گرفته در کشـورمان بایـد اذعـان داشـد کـه تـالشهـاي
انجام گرفته در خصوص بهـرهگیـري از روش مـرتن در ریسـك اعتبـاري ،بیشـتر در قالـب

روش KMVبوده که جزو روش رتبهبندي ریسك اعتباري 7اسد و نه نمرهدهي اعتبـار .8در
این مقاله براي اعتبارسنجي (یـا نمـرهدهـي اعتبـار) شـرکدهـاي بورسـي از رویكـرد مـرتن

استفاده شده اسد .همچنین سعي شده اسـد بـراي دسـتیابي بـه نتـایج دقیـستـر و اعتمـاد بـه

1- Default Mode Models
2- Mark-to-market
3- J.P. Morgan 's Credit-Metrics Analysis
4- KMV 's Credit Portfolio Manager
5- Credit Suisse Financial Product 's Credit Risk +
6- McKinsey 's Credit Portfolio View
7- Credit Rating
8- Credit Scoring
تفاوت این دو در بخش مباني نظري به صورت مبسوط بیان شد.
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خروجي مدل از تمام فضاي نمونه شرکدهاي بورسي و فرابورسي استفاده شود؛ یعنـي 278
شرکد فعال در بورس و فرابورس کشور.1

از کارهاي پیشرو در زمینه استفاده از  KMVدر مدل سـازي ریسـك اعتبـاري پایـان
نامه دکتري فالح شمس اسد که مقاله آن در سال  1384انتشار یافد و در آن به تبیین ایـن
روش و بكارگیري آن براي نظام بانكي کشور ميپردازد.
پژوهش دیگر مربوط به پایاننامه خوانساري ( )1388اسد کـه در آن بـا اسـتفاده از
روش  KMVبه محاسبه ریسك اعتباري مشتریان حقوقي چند بانك کـه بـه صـورت نمونـه
تصادفي انتخاب شده بود ،ميپردازد.
از مقاالت انتشار یافته در سالهاي اخیر نیز مقالـه قالیبـاف و دیگـران  )01393اسـد
که در آن به مقایسه نتایج مدل  KMVو -Zآلتمن پرداختهاند.

 -4متدلوژی
از آنجا که روش مرتن براي محاسبه نمرهدهي اعتبـاري شـرکدهـاي داراي صـورت مـالي
مشخص بكار ميرود (و نه بخشهاي مختلف اقتصادي) ،ابتدا باید شـرکدهـایي را کـه در
بخشهاي مختلف «صنعد»« ،کشاورزي» و «خدمات و ساختمان» مشغول به فعالید هسـتند،
شناسایي کرده و احتمال نكول تك به تك آنها را محاسبه کرده و بعد بـا گـرفتن میـانگین
وزني احتمال نكول شرکدهایي که در هر بخش مشغول به فعالیتند ،احتمال نكـول بخـش-
هاي سه گانه برشمرده شده در باال محاسبه شود.
براي وزندهي احتماالت نكول از میزان سرمایه هـر شـرکد اسـتفاده شـده اسـد.
براي اطالع از ریز دادههـاي شـرکدهـا ،شـرکدهـا بـه شـرکدهـاي بورسـي و فرابورسـي
محدود شدهانـد .انتخـاب شـرکدهـاي بورسـي و فرابورسـي بـه عنـوان نماینـدهاي از تمـام
شرکدهاي فعال در اقتصاد ایران ،ممكن اسد با تسامح همراه باشد ،اما به جهـد دسترسـي
به اطالعات و صورتهاي مالي این شرکدها مجبور بودهایـم بـه سـرا آنهـا بـرویم .ایـن
مطلب به جهد اینكه اطالعات مالي و نحـوه عملكـرد شـرکدهـا در مقابـل تسـهیالتي کـه

 -1تعداد محدودي به علد سرمایه بسیار کم و یا حضور خیلي کمرن
شرکد باقي ماندند.

در معامالت حذف شـدهانـد و در نهایـد 278
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دریافد کردهاند ،بسیار محرمانه اسـد و حتـي بانـكهـا -کـه خـود ارائـهدهنـده تسـهیالت
هستند -بدون مجوز و اجازه صاحب حساب ،امكان بررسي حسابهاي او در سایر بانكهـا
را ندارند ،دسترسي ما بـه اطالعـات را بسـیار مشـكل کـرد ،از ایـن رو مجبـور شـدیم دامنـه
شرکدهایمان را به شرکدهاي بورسي و فرابورسي -که مجبور بـه افشـاي اطالعـات مـالي
خود هستند -محدود کنیم .دادههاي انتخاب شده به صورت فصلي و از سال  1383تا 1393
اسد .در ادامـه ضـمن ارائـه نتـایج مـدل ،تحلیـل رونـد و نوسـانهـاي هـر یـك بـه مقایسـه
نمودارهاي حاصل شده از هر بخش با دو متغیر کلیدي و کالن در اقتصاد خواهیم پرداخد.

 -5نتایج مدل
براي مشاهده و بررسي نتایج به دسدآمده ،احتمـاالت نكـولي کـه هـر یـك از بخـشهـاي
«صنعد»« ،کشاورزي» و «خدمات و مسكن» داشتهانـد ،در جـدول ( )3آورده شـده اسـد و
براي داشتن شهود بیشتر نتایج در نمودار ( )2در قالب سه نمـودار بـه صـورت مجـزا و یـك
نمودار شامل هر سه بخش آورده شده اسد .این نتایج چنانكه در توضیح مدل مرتن عنـوان

log( A0 F )  (r   A2 2)T
 d2 اسد کـه از
شد ،همان )N(d2هایي هستند که در آن
A T

روي دادههاي خرد شرکدها به دسد ميآید.
در ادامه ابتدا به تبیین رفتار و توضیح نمودارها پرداخته ميشـود و سـپس در قسـمد
بعدي با مقایسه آنها بـا دو متغیـر اقتصـادي اثرگـذار بـر ریسـك اعتبـاري بخـشهـا ،یعنـي
«شاخص قیمتي تولیدکننده» و «صادرات غیرنفتي» به بررسـي قـدرت توضـیحدهنـدگي ایـن
احتماالت در برابر تغییر این متغیرها پرداخته ميشود.
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جهول ( -)3احتماالت نکول به دست آمه در بخشهای مختلف

زمان احتمال نکول کشاورزی احتمال نکول صنعت احتمال نکول خدمات و ساختمان زمان احتمال نکول کشاورزی احتمال نکول صنعت احتمال نکول خدمات و ساختمان
84-1

0.999844773

0.72312832

0.761676736

89-3

0.801879

0.798281

0.493176

84-2

0.999

0.867970779

0.708638306

89-4

0.194069

0.439556

0.377152

84-3

0.999922018

0.778681708

0.919415803

90-1

0.996337

0.738357

0.927959

84-4

0.99999

0.617213423

0.740503064

90-2

0.909311

0.796587

0.91176

85-1

1

0.695738656

0.577765763

90-3

0.898062

0.511962

0.403612

85-2

1

0.765519787

0.701605109

90-4

0.889139

0.748366

0.431153

85-3

0.996617347

0.750772826

0.38688823

91-1

0.994169

0.781155

0.720787

85-4

0.981293544

0.820201735

0.054232001

91-2

0.95608

0.703017

0.537868

86-1

0.999755363

0.644826109

0.62075817

91-3

0.969619

0.496419

0.680106

86-2

1

0.74876143

0.923328042

91-4

0.993176

0.516507

0.640991

86-3

0.999999926

0.501070744

0.884306996

92-1

0.991501

0.594925

0.828428

86-4

0.999812863

0.860645539

0.218633805

92-2

0.986557

0.755193

0.660065

87-1

1

0.404180094

0.875580811

92-3

0.973626

0.693926

0.693112

87-2

0.961915848

0.980712038

0.561391869

92-4

0.909

0.652431

0.858021

87-3

0.967179424

0.435929848

0.744297244

93-1

0.964067

0.705051

0.85248

87-4

0.880671103

0.565248912

0.407055614

93-2

0.928599

0.809851

0.86558

88-1

0.025266583

0.415591593

0.895075264

93-3

0.751904

0.595104

0.810161

88-2

0.81968862

0.976928613

0.999999895

93-4

0.885778

0.426306

0.716611

88-3

0.999840091

0.720436247

0.948508759

94-1

0.642261

0.374114

0.808606

88-4

0.985261559

0.465728993

0.94968271

94-2

0.434144

0.52158

0.614796

89-1

0.913259376

0.637760866

0.325703643

94-3

0.573428

0.408335

0.396811

89-2

0.116840482

0.772180027

0.905949714

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار ( -)2احتماالت نکول بخشهای مختلف اقتصادی
الف) احتمال نكول کشاورزی
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-)2( ادامه نمودار

ب) احتمال نكول صنعت

ج) احتمال نكول خدمات و ساختمان

د ) احتمال نکول بخش های مختلف اقتصادی در مقایسه با یکدیگر

احتمال نکول کشاورزی

احتمال نکول صنعت
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احتمال نکول خدمات و ساختمان

 یافتههای تحقیق:منبع
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 -6بررسی حقایق آشکارشده
نمودار الف مندرج در نمودار ( ،)2وند احتمال نكول بخش کشاورزي را به تصویر کشـیده
اسد و گویاي آن اسد که روند نسبتاً ثابتي حاکم اسد و بجز سه فصل در سالهاي 1388
و  1389که احتمال نكول به شدت کاهش یافته در باقي سالها این احتمال بسـیار بـاال بـوده
اسد (البته در سالهاي اخیر این احتمال کاهش یافته اسـد و دلیـل آن در تنـاظر بـا نمـودار
( )6و در بخش نتایج توضیح داده شده اسد).
در توضیح نوسانهاي شدید در سه فصل گفته شده ،مـيتـوان بـا مـروري بـه وقـایع
سالهاي  1387تا اواخر  1389چنین رفتاري را (حتي براي سایر بخشهـا) منطقـي دانسـد،
چراکه دولد در سال  1385تصمیم به کاهش دستوري نرخ تسهیالت و رسـاندن آن بـه 12
درصد براي عقود مبادلهاي گرفد .تصمیمي که اجراي آن بـه علـد تـورم  25درصـدي بـا
تردیدهاي زیادي همراه بود ،اما در سال  1386به بانكهاي کشور ابال شد .پس از اجـراي
آن ،نرخ تسهیالت بخش کشاورزي به  5درصد رسید و شرای اعتبـاري مسـاعدي را بـراي
این بخش (حداقل در میانمدت) به وجود آورد .نتیجه این کاهش را مـيتـوان در عملكـرد
بسیار مساعد بخش کشاورزي در خصوص بازپرداخد تسهیالت دریـافتي در سـال  1388و
 1389مشاهده کرد .نوسانات این احتمال نكول و بازگشد آن به مقدار اولیه را نیز ميتـوان
به آساني در نوسانات تصمیمات بانك مرکزي براي این نـرخ و انتظـارات شـكل گرفتـه در
میان متقاضیان تسهیالت مشاهده کرد.
به عنوان مثال ،دولـد در سـال  1388اعـالم کـرد قصـد کـاهش نـرخ تسـهیالت بـه
پایینتر از  12درصد را دارد (بنابراین بخش کشاورزي بـه کمتـر از  5درصـد) ،امـا پـس از
ارائه بودجه و روشن شدن خ مشـي بانـك مرکـزي در سـال  1388در مقـدار آن تغییـري
حاصل نگردید .به مرور زمان نیز این نرخ -متناظر با نـرخ تـورم -افـزایش یافـد و در حـال
حاضر (سال  )1395به  15درصد رسیده اسد .این مطلب در حالي اسد که نـرخ تسـهیالت
تنها یكي از عوامل (والبته از مهمترین عوامل) در نكول این بخش بشمار ميرود.
فقدان زیرساخدهاي مهمي چون استفاده از کشـاورزي مكـانیزه ،بیمـه محصـوالت
کشاورزي ،چابكي کشاورزان در رساندن محصـوالت تولیـدي بـه دسـد مصـرفکننـده و
حذف واسطههاي بسیار بین کشاورزان و بازار از دیگر عوامل مهم و غیرقابل انكاري اسـد
که ریسك اعتباري این بخش را همواره باال نگه ميداشته اسد.
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از مجموع نتایج حاصل شده براي بخش کشاورزي ميتوان اینگونـه اسـتدالل کـرد
که اهمید استراتژیك ذخایر کشاورزي مانع از آن ميشود که با وجود ریسك بسیار باالي
این بخش در بازپس دادن تسهیالت ،وزن این بخش را در تسهیالت اعطایي پایین آورد.
در حال حاضر تسهیالت بخش کشاورزي کمترین سـهم از کـل تسـهیالت اعطـایي
بانكها را به خود اختصاص داده اسد .این مطلب را ميتوان در نمودار ( )3مشـاهده کـرد.
بنابراین براي جلوگیري از هدر رفد منابع مـالي و تسـهیالت بـانكي محـدودي کـه بـه ایـن
بخش تعلس ميگیرد ،باید فكر جدي کرد و به سرا اصالح زیرساخدها رفد.1
نمودار ( -)3سهم تسهیالت اعتباری بخشهای مختلف
92
93

سهم تسهیالت در سالهای  93و 93

150

124.8
106.4

100

83.8

70.6

50

30.5

43.3

28.7

40.4

25.5 22.2

0
خدم ت

ب زرگ نی

مسکن و س ختم ن صنع و معدن

کش ورزی

سهم تسیالت بخشها در سال 93

25.5

خدم ت
ب زرگ نی
مسکن و س ختم ن

124.8
106.4

صنع و معدن
کش ورزی

43.3

40.4

منبع :سازمان مهیریت و برنامهریزی کشور1394 ،
 -1براي توضیح دقیستر پیرامون زیرساخدها و نحوه عمل کردن در آنها-از آنجا که هـدف ایـن مقالـه تنهـا بررسـي
شرای فعلي این بخش اسد و نه ارائه راهكارهاي مبسوط -به ( )Norton, Alwang and Masters, (2010یـا
مرکز پژوهشهاي مجلس ( )1392مراجعه شود.
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در خصوص نمودار (ب) از نمودار ( )2که ریسك اعتباري بخـش صـنعد را نشـان
ميدهد ،تسهیالت پرداختي به صورت ساالنه نوسـان سینوسـي نسـبتا ثـابتي را تجربـه کـرده
اسد که حاکي از رفتاري شبیه بخش صـنعد در فصـلهـاي یكسـان در س ها ی مختلـف
اسد (که از این نكته ميتوان براي پیشبیني کوتاهمدت آن استفاده کرد).
صمصامي و دیگران ( )1390در مقالهاي نشان دادهاند که اگر تسهیالت پرداختي بـه
بخش صنعد افزایش یابد و نقدیگي این بخش باالتر برده شود ،ميتوان ارزش افـزوده ایـن
بخش را باالتر برد .این به معناي کاهش ریسك اعتباري این بخش در بلندمدت اسـد .ایـن
مطلب را ميتوان با توجه به روند نزولي نمودار در بلند مدت به خوبي توضیح داد.
چنانكه در توضیح بخش کشاورزي گذشد به علـد سیاسـد هـاي مـالي اتخـاذ
شده در دوره  1387تا اوایل  ، 1389شدیدترین نوسان ها را در وضعید اعتباري صـنعد
به علد انتظاراتي که از نرخ تسهیالت براي فعاالن این بخش شكل گرفته بـود ،در ایـن
دوره مي توان مشاهده کرد .همچنین در مقایسه با بخش کشـاورزي ،بخـش صـنعد بـه
علد انعطاف و هوشمندي بیشتر این بخش در برابر سیاسدهـا و پدیـدههـاي بـرونزاي
بازار ،قـدرت کنتـرل شـرای در کوتـاه مـدت و مـدی رید قـوي تـر ریسـك اعتبـاري از
میانگین پایین تري برخوردار اسد.
در خصوص نمودار (ج) از نمودار ( )2کـه بخـش خـدمات و مسـكن را بـه تصـویر
کشیده اسد ،چنانكه مشاهده ميشود ،روند ریسك اعتباري این بخش در بلندمـدت مثبـد
اسد .این مطلب زن خطري براي کل اقتصاد اسد ،چراکه حباب بخش نامولـد (متشـكل
از خدمات و مسكن) که در چند سال اخیر رشد فزایندهاي داشته و در مقابل سایر بخـشهـا
بیشترین سهم از تسهیالت و اعتبارات دریافتي از بانكهـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـد
(چنانكه براي سالهاي  1392و  1393در نمودار ( )3مشخص اسـد) مـيتوانـد در صـورت

افول ناگهاني ارزش 1یا نكول شدید ،قسمدهاي زیادي از اقتصاد را درگیر خود کرده و بـه
نكول سایر بخشها یكي پس از دیگري بینجامد.
همچنین اینكه در بلندمدت مقدار احتمال نكول افزایش مي یابد (بر خـالف بخـش-
هاي کشاورزي و صنعد که با گذشد زمان و در بلندمـدت ایـن مقـدار کـاهش مـي یابـد)
نوسانات ریسك اعتباري این بخش در مقایسه با سایر بخشها بیشـتر اسـد (انحـراف معیـار
1- Collapse of Value
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آن  23درصد در مقابل  15درصد و  7درصد بخشهاي صنعد و کشاورزي )1و ایـن یعنـي
هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت شرای این بخش به هیچ وجه مناسب نیسد.
به بیان دیگر ،فعاالن این بازار عالوه بر اینكـه نااطمینـاني بـاالیي نسـبد بـه آینـده و
بلندمدت دارند ،امید چنداني هم براي کسب سود در میانمدت ندارند .این مطلـب پـرده از
یك واقعید بزرگ برميدارد که استقبال باالي فعاالن این بازار براي ورود و ادامـه فعالیـد
در آن را فق ميتوان با سودهاي چشمگیر و زیاد لحظهاي (بسیار کوتاه مدت) توجیه کرد.
به بیان دیگر ،بخـش زیـادي از فعـاالن بخـش خـدمات و مسـكن (اعـم از افـراد حقیقـي یـا
موسسات حقوقي و بانكها) با استفاده از فرصدهاي آربیتراژ به وجود آمده و یا راندهاي
مختلف اطالعاتي یا مالي به کسب درآمد و سودآوري ميپردازند؛ یعنـي بخـش بزرگـي از
اقتصاد کشور به داللي و سوداگري مشغولند و نه تولید و خلـس ارزش .ایـن مطلـب از منظـر
توسعه همان رشد حبابگونه نامتوازني اسد که عالوه برا اینكـه اقتصـاد کشـور را بـه طـور
مرتب دچار سیكلهاي کوتاهمدت تجاري و مالي ميکند ،زمینـه قـرار گـرفتن در دورهـاي
پیچیده توسعه را که مخصوص کشورهاي در حـال توسـعه -و در شـرای گـذار بـه سـمد
توسعه یافتگي -اسد ،فراهم ميکند.
در نمودار (د) نمودار ( )2که هر سه نمودار را با هم نشان ميدهد ،ميتـوان در نگـاه
اول اینگونه برداشد کرد که در حال حاضر بخش خدمات و مسكن بـرخالف بخـشهـاي
صنعد و کشاورزي که در بلند مدت از لحـاظ میـزان ریسـك اعتبـاري تحمیلـي بـه بخـش
بانكي کشور داراي روندي صعودي اسد ،ميتواند یك تهدید بالقوه بـراي اقتصـاد کشـور
تلقي شود .تهدیدي که مدتي اسد (از اواخر دهه  80با رشد چشمگیر موسسات اعتبـاري و
باال رفتن سودهاي نجومي بانكها) رفته رفته رن واقعیـد بـه خـود گرفتـه اسـد .مقایسـه
بیشتر رفتـار سـه بخـش بـا یكـدیگر در بخـش جمـعبنـدي آمـده اسـد کـه بـراي پرهیـز از
دوبارهگویي از تكرار آن خودداري ميکنیم.
یكي راه مناسب براي تببین و تشریح نمودارها و بررسي میزان صحد نتایج به دسد
آمده براي هر بخش ،مقایسه و تناظر آنها بـا برخـي متغیرهـاي کـالن اثرگـذار بـر ریسـك
اعتباري اسد .براي این منظور پس از مشـورت بـا خبرگـان دو متغیـر کلیـدي» :ژ«شـاخص
 -1البته اگر احتماالت ایجاد شده براي بخش کشاورزي در سـه فصـل را کـه بسـیار متفـاوت از بقیـه هسـتند بـه عنـوان
دادههاي زائد کنار بگذاریم.
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قیمد تولیدکننده» و «صادرات غیرنفتي» انتخاب شدند که در ادامه به تبیین و مقایسه بـا ایـن
دو متغیر ميپردازیم.

 -1-6شاخص قیمت تولیدکننده ()PPI
شاخص قیمد تولیدکننده عبارت اسـد از متوسـ قیمـد کاالهـا و خـدماتي کـه از سـوي
بنگاههاي تولیدي ارائه ميشود .بنابراین روند احتمال نكول یا ریسك اعتباري شـرکدهـا و
سازمانهاي ارائهدهنده کاال و خدمات در بخشهـاي مختلـف بـه طـور منطقـي بایـد رابطـه
عكسي با روند این شاخص داشته باشد ،چراکه اگر  PPIرشد کند ،به معناي آن اسـد کـه
عایدي شرکدهاي تولیدي و خدماتي (یعني تمام خروجي که بخشهـاي مختلـف آنهـا را
ارائه ميکنند) باالتر رفته و بازار شرای رونس خود را تجربه ميکند .بنـابراین احتمـال عـدم
بازپرداخد تسهیالت گرفته شده توس این بنگاهها باید کاهش یافته و روند نزولي را شاهد
باشیم و این یعني ضریب همبستگي نكول بخشهاي مختلف با  PPIمنفي و معنيدار اسد.
این مطلب را ميتوان در نمودارهاي ( )4که حاکي از تایید دادههاي به دسد آمده احتمـال
نكول براي بخشهاي مختلف اقتصاد اسد ،1مشاهده کرد.

 -2-6صادرات غیرنفتی ()NOE
صادرات غیرنفتي همانطور که از نام آن پیداسد ،هرآنچه را در داخل کشور تولید ميشـود
(بجز نفد خام) و صادر مي شود را گوینـد .بنـابراین مـيتوانـد مـالک خـوبي بـراي میـزان
عملكرد بخشهاي مختلف اقتصاد و به تبع ریسك اعتباري آنهـا باشـد .بـه عبـارت دیگـر،
اگر صادرات غیرنفتي روند صعودي داشته باشد به این معناسد که وضعید کسب و کـار و
شرای عمومي اقتصادي رو به رونس بوده و بنگاههاي ارائهدهنده تولید و خدمات در شرای
مطلوبي به سر ميبرند .بنابراین احتمال عدم بازپرداخد تسهیالت دریافتي باید پایین بـوده و
روند نزولي داشته باشد .تصدیس مطالب عنوان شده را ميتوان در نمودار ( )5مشاهده کرد.

 -1توضیح بیشتر درباره علد و کم و کیف تغییر در نمودارها که به نوبه خـود دالیـل دیگـري بـراي صـحد خروجـي
مدل مرتن ارایه ميدهد در بخش نتایج بحی ميشود که براي جلوگیري از اطاله کالم تكرار نميشود.
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نمودار ( -)4احتمال نکول بخشهای مختلف اقتصادی در مقایسه با شاخص قیمت تولیهکننه
مقایسه احتمال نکول صنعت با  PPIبا ضریب همبستگی -14%
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 -7جمعبندی و نتیجهگیری
«رشد متوازن» اصطالحي اسد که در دهـه  50بـه صـورت گسـترده وارد ادبیـات اقتصـادي

شده و جایگزین «رشد» اقتصادي به منظور مقایسه و رتبهبندي کشورها از منظر توسعه شـد.1
مفهوم رشد متوازن در اقتصاد در واقع به رشد همـه شـئون اقتصـادي همگـون و متناسـب بـا
یكدیگر اشاره دارد .بنابراین در متون اقتصادي ابتدا فعالیدهـاي اقتصـادي را بـه جنبـههـاي
مجزایي از یكدیگر افراز کرده ،سپس بـه بررسـي چگـونگي تغییـر و حرکـد آن در طـول
زمان ميپردازند .یكي از معروفترین این تقسیمبنديها ،دستهبندي «صنعد»« ،کشـاورزي»
و «خدمات» اسد .در این مقاله با محاسبه ریسك اعتبـاري ایـن سـه بخـش و بررسـي نحـوه
حرکد و نوسان آن در طول زمان به ارزیـابي عملكـرد آنهـا در مقایسـه بـا یكـدیگر و در
مقایسه با شرای کلي اقتصاد پرداخته شد.
بــراي ایــن منظــور ابتــدا بــه بیــان علــد انتخــاب ریســك اعتبــاري -در مقابــل ســایر
شاخصها -براي مقایسـه ایـن بخـشهـا پرداختـه شـد ،سـپس بـا معرفـي روش مـرتن بـراي
اندازهگیري ریسك اعتباري به تبیین علد انتخاب روش مرتن در مقابل رویكردهاي مشـابه
براي محاسبه ریسك اعتباري اشاره شد .آنگاه با انتخاب تمامي شرکدهاي عضـو بـورس و
فرابورس کشورمان 2به عنوان نمایندگان شرکدهاي فعال در اقتصاد کشـور بـه دسـتهبنـدي
آنهــا در ســه بخــش «صــنعد»« ،کشــاورزي» و «خــدمات و مســكن» پرداختــه و ســپس بــا
وزندهي شرکدها و گرفتن میانگین موزون ،احتماالت نكول این بخشها به دسـد آمـد و
به تبیین و توضیح خروجي پرداخته شد.
براي محك زدن احتماالت تولید شده از روش مرتن به بررسي آنهـا بـا اسـتفاده از
دو متغیر کلیدي «شاخش قیمد تولیدکننده ( »)PPIو «صـادرات غیرنفتـي( »)NOEکـه بـر

ریسك اعتباري این بخشها اثرگذارند –که با مشورت خبرگـان انتخـاب شـدند -پرداختـه
شد .در ادامه و در بخش جمعبندي به تبیین شرای کشـورمان از منظـر ریسـك اعتبـاري بـه
دسد آمده براي بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخته ميشود.

 -1بعدها در کنار رشد متوازن ،مفاهیم دیگري نیز براي مقایسه توسعه یافتگي جوامـع مـورد اسـتفاده قـرار گرفـد کـه
براي اطالع بیشتر ميتوان به گلداني و اماميمیبدي ( )1394مراجعه کرد.
 -2تعداد محدودي از شرکدها به دالیلي که توضیح داده شد از مجموعه ما حذف و در نهاید  278شرکد شدند.
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یكي از مهمترین شاخصها در برآورد میزان سالمد و صحد کارکرد نظام بـانكي

به عنوان ارائهدهنده تسهیالت و به تبع آن تضمینکننده رشد متوازن در همه بخشها ،میزان
مطالبات غیرجاري و نحـوه مـدیرید آن توسـ سیسـتم بـانكي اسـد .مطالبـات غیرجـاري
عبارت اسد از مجموعه مطالبات «سررسید گذشته»« ،معوق» و «مشكوکالوصـول» (بانـك
مرکزیف  )1394و یا مجموعه مبالغي که مشـتریان نتوانسـتهانـد در زمـان مشـخص شـده بـه
بازپرداخد تسهیالت دریافتي بپردازند.
اگر نظام بانكي کارآمدي بر اقتصاد حاکم باشد بایـد بـا مـدیرید صـحیح ،ریسـك
اعتباري به گونهاي به ارائه تسهیالت به افراد -حقیقـي یـا حقـوقي -بپـردازد کـه بتوانـد ایـن
حجم را به کمترین مقدار برساند .به بیان دیگر ،اگر بتـوان ریسـك اعتبـاري یـك بخـش را
محاسبه کرد ،ميتوان شهود خوبي از میزان مطالبات غیرجاري آن به دسد آورد.
بانك مرکـزي بـراي اولـین بـار در سـال  1394بـه ارائـه میـزان مطالبـات غیرجـاري
بانكها و موسسات اعتبـاري در بخـشهـاي مختلـف اقتصـادي پرداخـد .نمـودار ( )6ایـن
مقادیر را نشان ميدهد.
نمودار ( -)6نسبت مطالبات غیرجاری در بخشهای مختلف اقتصادی

منبع :بانک مرکزی1394 ،

براساس این نمودار ،بخش «صنعد و معدن» و «کشاورزي» سریعترین کـاهش را در
این معوقات تجربه کردهاند و این موضوع ،ضمن تاییـد خبـر خـوب گـرایش سـرمایههـا بـه
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سمد بخش مولد (شامل صنعد و کشاورزي) در سالهاي اخیر و امكان تامین مـالي آن بـا
ریسك اعتباري پایینتر ،اقتصاد را نسبد به ترکیدن حبـاب بخـش نامولـد (شـامل خـدمات
ومسكن) که در دهه اخیر رشد چشمیگري داشته و حجم مطالبات غیرجـاري آن نیـز بنـا بـر
نمودار ( ،)6بسیار باال اسد ،باخبر ميسازد.
نكته دیگري که از روند میزان مطالبات غیرجاري در بخشهـاي مختلـف مـيتـوان
برداشد کرد ،میزان کاهش آن براي تمامي بحشها در طول زمان اسد .مطلبي که اگـر بـه
روند احتماالت نكول به دسـد آمـده در نمودارهـاي ( )2نگـاهي بینـدازیم ،مـيتـوان ایـن
کاهش را در سالهاي اخیر مشاهده کرد و این دلیل دیگري -در کنار مقایسههـاي صـورت
گرفته با  PPIو  -NOEبراي صحد خروجي مدل مرتن اسد.
روي هم رفته اینگونه ميتوان نتیجه گیري کرد که بخـش نامولـد اقتصـاد در دهـه

اخیر ،ضـمن اعتـراف بـه اینكـه وجـود آن باعـی بـاال بـردن انگیـزههـا 1و سـرعد بیشـتر
چرخ هاي بخش مولد مي شود به علد رشد نامتوازن و ناهمگون در برابر سـایر بخـشهـا،
عالوه بر اینكه با جلوگیري از انباشد سرمایه در بخش مولد مانع از رشد آن مي شود ،بـه
خطري بزرگ و حبابي آسیبپذیر براي اقت صاد بدل شده که باید قبل از ترکیدن ،تدبیري
براي آن اندیشید.

 -1براي اطالعات بیشتر در خصوص نقش فعالیدهاي مولد و نامولد در اقتصاد و مرز ضربهپذیري این دو ،ميتـوان بـه
مقاله معروف بامول با عنوان «کارآفریني :مولد ،نامولد و ویرانگري» ( )1996مراجعه کرد .بس بیشـتر ایـن موضـوع در
این مقاله به علد خارج بودن از بحی انجام نگرفد.
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