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A tanulmány célja egy olyan módszertan kidolgozása a hitelkockázat ke-
zelésében használható stressztesztek végrehajtására, amely a szisztematikus
és az idioszinkretikus kockázati tényezõket is magába foglalja. A tanulmány
elsõ részében három magkrogazdasági szcenárió esetén meghatároztuk a nem-
teljesítõ hitelek arányát. A második részben azt vizsgáljuk, hogy milyen hatá-
sokat váltanak ki az egyes kereskedelmi bankok és a bankrendszer esetén a
szimulált szcenáriók a nemteljesítõ hitelek arányán keresztül. A stresszteszt
output mutatója az idioszinkretikus kockázati faktorok segítségével számolt
várható veszteség nagysága.

Kulcsszavak: stresszteszt, makrogazdasági szcenáriók, nemteljesítõ hite-
lek aránya, nemteljesítési valószínûség, nemteljesítéskori veszteségráta, vár-
ható veszteség.

JEL kódok: G21, C32, E37, E58, G28.

Bevezetés
A tanulmány célja a szisztematikus és idioszinkretikus tényezõk

hatásának a beépítése a hitelkockázati stressztesztekbe, lehetõvé téve a
stresszesemények hatásainak mérését az egyes bankok, illetve a bank-
rendszer szintjén. A tanulmány elsõ részében3 meghatároztuk a stressz-
eseményt szimuláló makrogazdasági szcenáriót és a nemteljesítési
valószínûségeket minden szcenárió esetén. A második részben azt ele-
mezzük, hogy a stresszesemény milyen hatásokat vált ki az egyedi ban-
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kok, illetve a teljes bankrendszer szintjén. Az egyes makrogazdasági
szcenáriók hatása a hitelkockázati faktorokra (nemteljesítési valószínû-
ség,4 a nemteljesítéskori veszteségráta5) a nemteljesítõ hitelek arányán6

keresztül érvényesül.
A szcenáriók esetén meg kell határozni az aggregált PD és az LGD

értékeket különbözõ hitelkategóriák esetén. Az egyes bankok idioszink-
retikus kockázatát7 az aggregált PD-k és LGD-k finomhangolásával integ-
ráljuk a modellbe aszerint, hogy az egyes bankok esetében az egyes
hitelkategóriák kockázata mennyiben tér el a bankrendszeri átlagtól,
azaz kockázatosabb-e vagy sem. A tanulmány output mutatója az idio-
szinkretikus kockázati faktorok segítségével számolt várható veszteség.

Szakirodalmi áttekintés
Talán az egyik legfontosabb tanulsága a gazdasági válságnak az,

hogy a leggyakrabban alkalmazott statisztikai modellek eredményeit
rendkívüli események esetén fenntartással kell kezelni (Guarda et al.
2012). Ezek a modellek stressztesztek8 esetén nem alkalmazhatók. A
legtöbb stresszteszt esetén használt eszköz a különbözõ makrogazdasági
szcenáriók hatását vizsgálja az egyes kereskedelmi bankok mérlegeinek
elemeire. Ezt a mikroprudenciális megközelítést, miszerint a makrogaz-
dasági sokkok exogének, kell kiegészíteni makroprudenciális megköze-
lítéssel (Guarda et al. 2012). A makroprudenciális szabályozás
fontosságának a növekedésére számos szerzõ rávilágít, például Moris és
Shin (2008), Acharya et al. (2010), Andrian és Brunnermeier (2011),
Vallascas és Keasey (2012).

Annak ellenére, hogy minél több banki kockázatot értékelnek a
stressztesztek esetén, a hitelkockázat marad a legfontosabb kockázattí-

4 Probability of Default, tovabbiakban PD.
5 Loss Given Default, továbbiakban LGD.
6 Non-performing Loans, továbbiakban NPL.
7 Egyedi, specifikus kockázat, diverzifikációval megszüntethetõ.
8 A pénzügyi szektor elemzése esetén a stresszteszt egy sor technikára vonatkozik,

amelyek a pénzügyi intézmények vagy a teljes pénzügyi rendszer sebezhetõségének
mérésére vonatkoznak rendkívüli, de valószerû események esetén (Cihák 2005).
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pus, amelyet a felügyeleti hatóságok beépítenek a stresszteszt-gyakorla-
tokba (Ferrari et al. 2011).

A hitelkockázati stressztesztek a makrogazdasági szcenáriók hatá-
sát vizsgálják a bankok hitelportfólióinak a minõségére. Az elsõ lépés a
makrogazdasági változók elõrejelzett értékeinek a meghatározása külön-
bözõ sressz-szcenáriók esetén. Ezután következik a makrogazdasági vál-
tozók hatásának a becslése a hitelkockázati paraméterek (PD, LGD)
esetén. A harmadik lépés az így becsült hitelkockázati paraméterek ha-
tásának a mérése a bank eredményére vagy tõkemegfelelésére. A hitel-
kockázati stresszteszt módszertanát részletesen különbözõ
tanulmányok tartalmazzák, például Jones et al. (2004), Cihák (2007),
Foglia (2009), Ferrari et al. (2011), Vazquez et al. (2012), Buncic és Me-
lecky (2012).

Módszertan
Az elemzést a Buncic és Melecky (2012) által kidolgozott módszer-

tanra alapozzuk, ám néhány ponton eltérünk attól. Egy tíz bankból álló
modell-bankrendszer érzékenységét teszteljük a váratlanul bekövetke-
zõ, nagy veszteséget okozó makrogazdasági sokkokra. Minden szcená-
rió9 esetén a nemteljesítési hitelek arányát becsülõ regresszió
eredményeként kapott függvény segítségével a tanulmány elsõ részében
meghatároztuk az adott szcenáriónak megfelelõ NPL-ráta értékét,
amelynek a segítségével a makrogazdasági hatásokat a kockázati fakto-
rokba beépítjük.

A szisztematikus kockázat10 mérésekor meghatározzuk a bankrend-
szer aggregált PD és LGD értékeit. A TTC szcenárió aggregált PD és LGD
értékei a Nemzetközi Fizetések Bankja (2006) által elvégzett QIS5 tanul-
mányából származnak, ezek fejezik ki a szisztematikus kockázati fakto-

9 A tanulmány elsõ részében részletesen bemutatásra kerültek a következõ szce-
náriók: TTC szcenárió (a makrogazdaság egyensúlyi állapotát szemlélteti), PIT szce-
nárió (az elõrejelzett makrogazdasági helyzetet szemlélteti normál piaci
körülmények között) és stressz-szcenárió.

10 A szisztematikus kockázat esetén nem létezik egy mindenki által elfogadott
meghatározás. A szisztematikus kockázat a teljes bankrendszerre vonatkozik.

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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rokat normál piaci körülmények között. A tanulmány során 382 bank
adatait használták fel arra, hogy különbözõ bankcsoportokra11 és hitel-
kategóriákra12 meghatározzák az átlagos PD és LGD értékeket.

Az LGD értékek a szisztematikus kockázat szempontjából a PIT és
stressz-szcenáriók esetében nem térnek el a TTC szcenárió LGD értékei-
tõl, csak az idioszinkretikus kockázat esetén. A PIT és stressz-szcenári-
ók esetén meghatározott PD értékeket az adott szcenárió NPL rátájának
a TTC szcenárió NPL rátájától való eltérésének függvényében (�NPL)
korrigáljuk, a következõ képlet segítségével (Buncic–Melecky 2012):

(1)

ahol PDi az i-dik hitelkategória átlagos PD értéke adott szcenárió esetén,
PDi

TTC az i-dik hitelkategória átlagos PD értéke a TTC szcenárió esetén,
PDTTC a TTC szcenárió PD értékeinek az átlaga, amely a Buncic és Me-
lecky (2012) tanulmányától eltérõen a következõképpen számolható ki:

(2)

ahol wi az i-dik hitelkategória átlagos súlya az összhitelekbõl a BIS
(2006) tanulmány alapján, PDi

TTC az i-dik hitelkategória átlagos PD érté-
ke a TTC szcenárió esetén, n a hitelkategóriák száma.

Az aggregált PD és LGD értékek kiszámítása után a bankok idio-
szinkretikus kockázatának meghatározása következik. Az elsõ lépésben
az egyes bankoknak a különbözõ hitelkategóriák esetében fennálló hi-
telkockázati kitettségeit határozzuk meg a mérlegben szereplõ és a mér-
leg alatti tételek felhasználásával. Ezt követõen minden egyes bank és
hitelkategória esetén korrigáljuk a kockázati tényezõk értékét a követke-
zõkkel: a bank üzletpolitikája (összes hitel/összes betét arány), maga-

11 G10 Csoport 1, G10 Csoport 2, CEBS Csoport 1, CEBS Csoport 2, Egyéb Nem-
G10 Csoport 1, Egyéb Nem-G10 Csoport 2.

12 Nagyvállalati, KKV (kis- és középvállalkozások), szuverének, bankok, lakossági
jelzáloghitelek, lakossági fogyasztási hitelek, egyéb lakossági hitelek.
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sabb kockázati kitettség az egyes hitelkategóriák esetén, illetve a devizá-
ban nyújtott hitelek aránya. Minden mutató esetén a modell-bankrend-
szeri átlagtól való eltérés alapján korrigáljuk az aggregált PD és LGD
értékeket.

A kockázati tényezõk meghatározása után kiszámoljuk az elemzés
kimeneti paraméterét, a várt veszteséget (EL13). Ennek a segítségével meg-
állapíthatjuk, hogy a PIT és a stressz-szcenáriók esetében az egyes ban-
kok, illetve a bankrendszer mekkora hitelveszteséget fog elszenvedni.

Adatok
Az idioszinkretikus kockázati faktorok meghatározásához a

modell-bankrendszert a következõ tíz romániai bankpiaci szereplõ al-
kotja: Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercialã Românã, a további-
akban BCR), Román Fejlesztési Bank (Banca Românã pentru Dezvoltare,
a továbbiakban BRD), Banca Transilvania (a továbbiakban BT), a CEC
Bank (Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, a továbbiakban CEC), a Raif-
feisen Bank, a Banca Româneascã, Garanti Bank, Credit Europe Bank, az
Intesa Sanpaolo Bank, valamint a Banca Carpatica. A fent említett tíz
bank mérlegfõösszeg szerint a romániai bankrendszer 62,02%-át tette ki
2011 végén.

Empirikus eredmények
A romániai bankrendszer szisztematikus kockázatának
beépítése az aggregált benchmark kockázati tényezõkbe
Ebben az alfejezetben meghatározzuk a romániai bankrendszer agg-

regált kockázati tényezõit. Az LGD értékeit nem tesszük függõvé a szisz-
tematikus kockázattól, csak az egyedi bankok kockázatától. Az aggregált
benchmark PD értékeket korrigáljuk a makrogazdaság általános helyze-
tével az NPL ráta értékein keresztül. A benchmark NPL ráta, illetve az
adott szcenárió NPL rátája közti különbség nagysága adja meg a szcená-
rió súlyosságát a TTC-hez képest. Minél nagyobb az NPL rátában bekö-
vetkezett változás, annál nagyobb lesz az adott szcenárió esetén

13 Expected Loss.

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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meghatározott PD érték. Minél nagyobb egy adott hitelkategória nemtel-
jesítési valószínûsége az átlagos nemteljesítési valószínûséghez képest,
annál nagyobb mértékben befolyásolja a hitelkategória PD-jét az NPL rá-
tában bekövetkezett változás mértéke.

Az 1. táblázatban a PIT és stressz-szcenáriók esetében számolt agg-
regált nemteljesítési valószínûséget (PD) foglaltuk össze a különbözõ
hitelkategóriák esetén.

1. táblázat. A PIT és stressz-szcenáriók aggregált PD-értékei
(CEBS Csoport 2)

Forrás: saját szerkesztés.

A fogyasztási és az egyéb retail hitelek, valamint KKV-nak nyújtott
hitelek átlagos nemfizetési valószínûsége jelentõsen meghaladja a töb-
bi hitelkategória nemteljesítési valószínûségét. A stressz-szcenárió kö-
vetkeztében a nemteljesítési valószínûségek több mint duplájára
nõttek. A fenti táblázatban szereplõ PD értékekbõl kiindulva fogjuk
meghatározni az egyes bankok és azok hitelkategóriáinak idioszinkre-
tikus kockázatát.

Az egyes bankok idioszinkretikus kockázatának beépítése
az aggregált kockázati tényezõkbe
A bankok idioszinkretikus kockázatának a kockázati faktorokba tör-

ténõ beépítésére elsõ lépésben meghatározzuk a bankok egyes
hitelkategóriáira vonatkozó, specifikus kockázatot is tartalmazó nemtel-
jesítési valószínûségeit. Ezeket a valószínûségeket úgy számoljuk ki,

Joiþa Nicoleta – Benyovszki Annamária
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hogy az aggregált PD értékekbõl meghatározzuk a hitelkockázati kitett-
ségekkel korrigált PD értékeket, majd ezt tovább korrigáljuk a bankok hi-
telpolitikájával (összes hitel/összes betét arány), végül pedig a
devizahiteleik arányával. Ezután meghatározzuk az idioszinkretikus
LGD értékeket, amelyekhez felhasználjuk az elõbb leírt módon kiszá-
molt specifikus PD-ket.

A 2. táblázatban az egyes bankok és hitelkategóriák kitettségekkel,
hitelpolitikával, valamint a devizahitelek arányával korrigált nemtelje-
sítési valószínûségeit láthatjuk. Általánosan elmondható, hogy a mo-
dell-bankrendszerben a kisebb bankok kockázatosabb eszközökkel
rendelkeznek, mint a nagy piaci részesedéssel rendelkezõ bankok.

2. táblázat. A nemteljesítési valószínûségek a PIT és
stressz-szcenáriók esetén

Forrás: saját számítások.

A táblázatban szereplõ nemteljesítési valószínûségek értékeit fog-
juk a következõkben felhasználni az egyes bankok és hitelkategóriák el-
várt veszteségének megállapítására.

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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Ahogyan a módszertani részben említettük, a benchmark LGD érté-
keket csak az egyes bankok idioszinkretikus kockázatával korrigáljuk.
Minél nagyobb korrekciót kapott egy adott bank adott hitelkategóriájá-
nak PD-je az aggregált modell-bankrendszeri nemteljesítési valószínû-
séghez képest, annál nagyobb korrekcióban részesül az LGD értéke is. A
PD és az LGD közötti korrelációt a PIT szcenárió esetében 15%-ra állítot-
tuk, míg a stressz-szcenárió esetében 40%-ra. A PIT szcenárió LGD érté-
keit a 3. táblázatban tüntettük fel.

3. táblázat. A PIT szcenárió idioszinkretikus LGD értékei

Forrás: saját számítások.

Az elõbbi táblázatban látható, hogy nemteljesítés esetén a
szuveréneknek és a más bankoknak nyújtott hitelek okozzák a legnagyobb
mértékû veszteséget. A BCR és a CEC Bank kormányzati hitelei esetében,
illetve a Garanti Bank, a Credit Europe Bank, valamint az Intesa Sanpaolo
Bank bankközi hitelei esetében a nemteljesítéskori hitelveszteség mértéke
100%-os. A nagyvállalati hitelek átlagosan 42%-os veszteséget okoznak
nemteljesítés esetén, míg a KKV-nek nyújtott hitelek 28,7%-osat. A jelzá-
loghitelek esetében a legkisebbek az LGD értékek, mivel ezeknél nemtelje-
sítés esetén a bankok rendelkezésére áll a garanciaként felajánlott
ingatlan. A fogyasztási hitelek, valamint az egyéb személyi hitelek eseté-
ben a veszteség mértéke 45% és 60% között ingadozik.

Joiþa Nicoleta – Benyovszki Annamária
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Az alábbi 4. táblázatban a stressz-szcenárió idioszinkretikus LGD
értékeit tüntettük fel. A bankközi hitelek esetében a stressz-szcenárió
következtében a Raiffeisen Bank hitelveszteségének a mértéke is eléri a
100%-ot. A nagyvállalati hitelek szegmensén belül a Garanti Bank nem-
teljesítéskori veszteségrátája átlagosan a kihelyezett hitelállomány több
mint 86%-át teszi ki. A jelzáloghiteleknél a kisebb bankok LGD értékei
30% fölé emelkednek. A fogyasztási hitelek esetén az átlagos LGD érték
60,31%, ezáltal a második legnagyobb veszteséget okozó hitelkategória.
Ezen a szegmensen a Garanti Bank a kihelyezett hiteleibõl átlagosan
74%-ot veszít nemteljesítés esetén.

4. táblázat. A stressz-szcenárió idioszinkretikus LGD értékei

Forrás: saját számítások.

Ahhoz, hogy kiszámoljuk a vizsgált bankok várt veszteségét, az
egyes hitelkategóriák kitettségének értékére (EAD) van szükségünk. A
kitettségek meghatározásakor mind a mérlegben szereplõ, mind pedig a
mérleg alatti tételeket figyelembe vettük.

A várt veszteség meghatározása
A kockázati faktorok meghatározása után minden egyes bank és hi-

telkategória esetén kiszámíthatjuk a várt veszteséget, amelyet a nemtelje-

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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sítési valószínûség (PD), az LGD és a kockázati kitettség (EAD14) szorzata-
ként kapunk meg. A várt veszteséget három módon is értelmezzük: az
egész bankrendszer szintjén, az egyes bankok és hitelkategóriák szintjén.

Az elvégzett számítások alapján normál piaci körülményeket felté-
telezve (PIT szcenárió) 2012 utolsó negyedévében a modell-bankrend-
szer szintjén jelentkezõ várt veszteség mértéke 4,65 milliárd lej értékû
(ez az összkitettség 2,84%-a). A stressz-szcenárió esetében a várt veszte-
ség 10,8 milliárd lejre (6,59%) nõ. Ha megvizsgáljuk az egyes hitelkate-
góriák szerint lebontott várt veszteség mértékét (1. ábra),
megfigyelhetjük, hogy a fogyasztási hitelek generálják a legnagyobb
veszteséget. A PIT szcenárió esetén ennek értéke 1,76 milliárd lej
(5,07%), míg a stressz-szcenárió esetén közel 4 milliárd lej (11,5%).

Forrás: saját számítások.

1. ábra. Az egyes hitelkategóriák várt veszteségei a PIT és
stressz-szcenáriók esetében (ezer lej)

Nagymértékû veszteséget okoznak a nagyvállalatoknak kihelyezett
hitelek is: normál gazdasági körülmények között kevesebb mint 1 milli-

14 Exposure at Default.

Joiþa Nicoleta – Benyovszki Annamária
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árd lejnyi (2,09%) veszteséget várhatunk, míg a stresszesemény követ-
keztében ez 2,5 milliárdnyira (5,24%) nõ. A legkisebb veszteséget a
bankközi hitelek szegmensén várhatjuk, itt a PIT szcenárió értelmében
63 millió lej (2,82%), míg a stressz-szcenárió esetében 137 millió lej
(6,12%) a várt veszteség.

A 2. ábrán a várt veszteségek összértékét ábrázoltuk az egyes ban-
kok szintjén. Általánosan elmondhatjuk, hogy a nagyobb bankok mé-
retükkel arányosan nagyobb veszteségeket is generálnak. Ez alól kivétel
a Raiffeisen Bank, a Garanti Bank, valamint az Intesa Sanpaolo Bank. A
Raiffeisen Bank 2011-es év végi portfóliója normál gazdasági körülmé-
nyek között 439 millió (2,14%), stresszkörülmények között 1 milliárd lej
(4,88%) értékû várt veszteséget ígér, ezen értékek magasabbak, mint a
Raiffeisen Banknál nagyobb piaci részesedéssel rendelkezõ Banca Tran-
silvania és CEC Bank összesített várt vesztesége. Továbbá a Garanti
Bank eszközei is kockázatosabbak, mint a Banca Româneascã hitelport-
fóliója, illetve az Intesa Sanpaolo Bank kockázata is relatíve magasabb.

Forrás: saját számítások.

2. ábra. Az egyes bankok várt veszteségei a PIT és
stressz-szcenáriók esetében (ezer lej)

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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A BRD hitelállományának a vesztesége jóval alacsonyabb, mint a
BCR banké. Annak ellenére, hogy a két bank mérete hasonló, a BCR ese-
tén a veszteség nagysága kétszer akkora, mint a BRD esetén. Ezt a 2011-
es év eredményei is alátámasztják, hiszen a BRD a romániai bankpiac
legnyereségesebb hitelintézete volt.

A 3. ábrán az egyes bankok összesített várt veszteségeinek az ará-
nyát ábrázoltuk az összkitettségekhez képest.

Forrás: saját számítások

3. ábra. A vizsgált bankok várt veszteségeinek aránya
az összkitettséghez képest a PIT és stressz-szcenáriók esetében

Az ábrán megfigyelhetõ, hogy a Garanti Bank várhatóan a legveszte-
ségesebb hiteleket tartja portfóliójában. A várt veszteségesség
szempontjából a második és a harmadik helyen az Intesa Sanpaolo
Bank, valamint a Banca Româneascã áll. A legkevesebb várható hitel-
veszteséggel a BRD rendelkezik, a PIT szcenárió esetében a kihelyezett
hiteleinek 1,91%-át, míg a stressz-szcenárió esetében a 4,19%-át teszi ki
a várt veszteség.

Joiþa Nicoleta – Benyovszki Annamária
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Következtetések
A tanulmányban a különbözõ makrogazdasági szcenáriók (TTC,

PIT és stressz-szcenáriók) felállítását követõen, a benchmark PD, LGD
és NPL értékek segítségével, kiszámoltuk minden szcenárió esetében a
romániai bankszektor aggregált PD és LGD értékeit.

Az elemzés elvégzéséhez tíz romániai kereskedelmi bankból egy
modell-bankrendszert képeztünk. Meghatároztuk minden bank és min-
den hitelkategória esetében a kockázati faktorok értékét. A metodológiá-
ban bemutatott képletek szerint az eszközcsoportok aggregált PD
értékeibe beépítettük minden bank idioszinkretikus kockázatát. Ezt a
kockázatot az egyetlen eszközcsoportnak való túlzott kitettség mértéké-
ben, a hitelezési politika agresszivitásával (összes hitel/összes betét
arány), illetve a devizában folyósított hitelek arányában mértük.

Amint megkaptuk az egyedi kockázati tényezõket, kiszámoltuk az
elemzés kimeneti mutatóját: az egyes bankok hitelkategóriáinak, illetve
a bankrendszer várt veszteségeit. Az eredmények azt mutatják, hogy ál-
talában a kisebb bankok hiteleinek kockázata magasabb, mint a nagyobb
bankoké. A stresszesemény következtében az egyes hitelek nemteljesíté-
si valószínûségei megduplázódnak: míg a normál piaci körülményeket
feltételezõ szcenárió esetében a modell-bankrendszer vesztesége 4,65
milliárd lej, addig a stressz-szcenárió esetében 10,8 milliárd lej értékû.

A tanulmányban bemutatott módszertan alkalmazható mind a mo-
netáris hatóságok által a pénzügyi rendszer hitelveszteségeinek stressz-
tesztelésére, mind pedig az egyes bankok által a hitelportfóliójuk
kockázatának stressztelésére. A bankok a stressztesztek eredményeit is
figyelembe vehetik a tõkeszükségletük megállapításakor, hogy felké-
szüljenek a kis valószínûséggel bekövetkezõ, nagymértékû vesztesége-
ket okozó eseményekre.

Egy jövõbeli kutatás tárgyát képezheti a kockázattal korrigált
eszközök modellezése, mivel ebben az esetben az elemzés kimeneti pa-
ramétere a tõkeellátottsági mutató is lehetne, amely során megállapít-
hatnánk, hogy egy stresszesemény következtében mekkora
feltõkésítésre lenne szüksége az egyes bankoknak, illetve a bankrend-
szernek.

A stressztesztekhez használt makrogazdasági szcenáriók...
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