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چکیده

شواهد موجود حکایت از جریان ناسالمی از خلق نقدینگی در سیستم بانکی ایران دارد که تداوم آن میتواند تهدید بسیار جدی برای ایجاد
تورمهای افسار گسیخته و کنترلناپذیر باشد .ازاینرو اتخاذ راهکاری که بتواند قبل از تشدید بحران و ایجاد بیثباتیهای غیرقابل کنترل،
شرایط را بهبود دهد بسیار مهم و حیاتی است .راهکار پیشنهادی باید معطوف به رفع اختالل موجود در فرآیند امحای نقدینگی باشد تا
بتواند در تمامی تواترهای زمانی ،اثرات اصالحی بر ساختار ترازنامه سیستم بانکی داشته باشد ،بهطوریکه همزمان عالوه بر افزایش کیفیت
داراییهای سمت راست ترازنامه بانکها ،حقوق صاحبان سهام آنها را نیز در شرایط بهینه قرار دهد .ازاینرو کانون اصلی نوشتار حاضر،
تبیین اوراقی است که ضمن سالمسازی جریان خلق نقدینگی ،میتواند با سازوکاری خاص از حقوق صاحبان سهام بانکها نیز محافظت
کند .در این خصوص نتایج مدلسازیهای انجام شده حکایت از آن دارد که اوراق مذکور بهصورت کامالً مؤثر باعث تکامل فرآیند امحای
نقدینگی میشود و همزمان با اینکه حقوق صاحبان سهام بانکها را بهبود میدهد ،کیفیت نقدینگی خلق شده را نیز افزایش میدهد و می
تواند به عنوان طرح مکمل برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در مصوبه کنترل مقداری ترازنامه بانکها مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :ناترازی بانکها ،درونزایی نقدینگی ،اوراق CoCo
طبقهبندی G21 ،E58 ،E51 :JEL
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 1مقدمه
نقطه شروع خلق نقدینگی ،اعطای وام توسط بانکهای تجاری است ،از اینرو بهترین تبیین از واقعیت عملیات بانکداری
نوین را باید در چارچوب نظریه خلق نقدینگی 1مورد واکاوی قرار داد (ورنر  .2)2016بر این اساس ،وقتی بانکها را به جای
واسطهگر وجوه ،خالق نقدینگی بدانیم ،دیدگاههای جدیدی در مورد تأمین مالی بانکها با تمرکز بر این اصل ،در خصوص
اعطای تسهیالت و پرداخت مخارج جدید صورت میگیرد که در آن ،نقش بانک مرکزی به عنوان یک وامدهنده مستمر و
آخرین حلقه خلق نقدینگی )LOLR( 3است (ایگن  .4)2021این مهم در ادبیات اقتصادی پست کینزینها 5در قالب درونزایی
نقدینگی 6مطرح میشود .در این راستا باسیل مور در کتاب افقیگرایان و عمودیگرایان 7پول اعتباری در اقتصاد کالن می
گوید :خلق نقدینگی بر اساس تقاضای قرضگیرندگان معتبر ،با درنظر گرفتن هزینه اعمالی ازسوی بانک مرکزی توسط
بانکهای تجاری ایجاد میشود و تا حدود زیادی درونزاست (مور  .8)1988اهمیت این موضوع بدان جهت است ،که بانک
ها تمایل زیادی دارند تا با نسبتهای اهرمی 9باالتر و داراییهای غیرنقد 10بیشتری فعالیت کنند ،لذا قدرت خلق نقدینگی
آنها وقتی از حد بهینه فراتر میرود ،میتواند ریسک زیادی را به اقتصاد وارد کند (هان و همکاران  .11)2020عالوه بر آن در
شرایطی که بانکها با بحران مالی 12مواجه میشوند از طریق تبدیل داراییهای نیمهنقد 13و غیرنقد به بدهیهای نقد،14
سرعت خلق نقدینگی خود را به صورت مضاعف افزایش میدهند (برگر و بوومن  .15)2017در این راستا تجربه بحران مالی
جهانی سال  2008میالدی نشان داد که کنترل خلق نقدینگی بانکها با تمرکز بر شفافیت بخشیدن به ترازنامه آنها در جهت
16
تکامل فرآیند امحای نقدینگی ،اساسیترین اصل در فائق آمدن بر شرایط بحرانی است .از اینرو بود که متممهای CECL
و  17IFRS9توسط رگوالتورهای مربوطه تدوین شدند (بلینی  .18)2019بر همین اساس هدف از نوشتار حاضر آن است که
ضمن تبیین متممهای فوق از طریق معرفی اوراقی نوین با تمرکز بر فرآیند امحای نقدینگی ،عالوه بر محدودسازی رشد
نقدینگی ،همزمان کیفیت آن را نیز بهبود بخشد؛ این در حالی است که تاکنون عمده مطالعات انجام شده در ایران بر
چگونگی خلق نقدینگی از بعد کمی استوار بودهاند.
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این مقاله از سه بخش تشکیل شده است که بخش اول شامل مقدمهای بر چگونگی تشریح خلق نقدینگی در سیستم
بانکی است .در بخش دوم این مقاله به بررسی چارچوب نظری و چگونگی ایجاد اوراق  1CoCoو پذیرش آن توسط نهادهای
مالی ،مطالعات گذشته در خصوص اوراق مذکور و روششناسی پژوهش پرداخته شده است .همچنین در بخش سوم ،نتایج
حاصل از تحلیلهای انجامشده و پیشنهادات مربوطه بیان شده است.

 2نتایج
 1.2چارچوب نظری

2

در طول بحران مالی جهانی سال  2008میالدی ،رگوالتورها دریافتند که ذخایر شناسایی شده توسط بانکها عالوه بر اینکه
متناسب با تسهیالت اعطایی نبوده ،همراه با وقفه زمانی زیادی نیز بوده است .در پاسخ به این مشکالت ،هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی ( ، 3)IASBمتمم  IFRS9را برای استانداردهای  IFRSو هیئت استانداردهای
حسابداری مالی آمریکا ( ، 4)FASBمتمم  CECLرا برای استانداردهای  5GAAPتدوین نمودند .بر اساس این استانداردها
هر یک از حالتهای نکول که رخ دهد 6بانک موظف به شناسایی زیان به همان تاریخ میباشد ،از اینرو بانکها باید ذخایر
خود را بر اساس اطالعات آیندهنگر در مورد زیان انتظاری تسهیالت محاسبه نمایند (بلینی .)2019 ،این در حالی است که
در سیستم بانکی ایران با رویکردی کامالً متفاوت بسته به نوع طبقه تسهیالت غیرجاری ،درصدی از این نوع تسهیالت را
ذخیرهگیری میکنند 7که این امر منجر به خلق داراییهایی در سمت راست ترازنامه بانکها میگردد که در طول زمان به
طور کامل یا مقطعی ،جریان نقدی آنها قطع شدهاند؛ مضاف بر آنکه سبب ایجاد سودهایی میگردند که از اساس موهومی
هستند ،در حالیکه اساساً این نوع داراییها باید طبق استانداردهای مذکور از ترازنامه بانک حذف گردد( 8بلینی.)2019 ،
حذف داراییهای مذکور باعث میشود عالوه بر اینکه از خلق نقدینگی مضاعف ممانعت به عمل آید فرآیند امحای نقدینگی
بیکیفیت نیز کامل شود .در غیر این صورت از آنجاییکه بانکها با تعداد زیادی مشتری روبرو هستند به راحتی میتوانند از
طریق تبدیل سررسید ،9فرآیند امحای نقدینگی را مختل کنند .ریشه این اختالل بدان جهت است که بدهی بانکها (سپرده
های بانکی) در هر لحظه از زمان عندالمطالبه 10بوده و پرداخت آن شرط اساسی در اعتباربخشی به سیستم بانکی است .از
اینرو پایداری سمت چپ ترازنامه بانکها کامالً خارج از کنترل آنها میباشد و این در حالی است که در سمت راست ترازنامه،
تسهیالت اعطایی از این خاصیت برخوردار نبوده و هر یک دارای سررسید مختص به خود میباشند و همچنین احتمال
نکول در سررسید را نیز دارند .بنابراین همگنسازی سمت چپ و راست ترازنامه بانکها شرط اساسی در تکامل فرآیند

Contingent Convertible
Regulators
)3 The International Accounting Standards Board (IASB
)4 The Financial Accounting Standards Board (FASB
5 Generally Accepted Accounting Principles
 6مصادیق نکول سه مورد هستند -1 :وامگیرنده اعالم ورشکستگی کند 90 -2 .روز از آخرین سررسید اقساط بگذرد -3 .به دلیل عدم توانایی پرداخت
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اقساط ،وام مربوطه استمهال شود.
 7برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به بخشنامه شماره  99/220977مورخ  1399/07/10بانک مرکزی؛ ابالغ اصالحیه دستورالعمل نحوه محاسبه
ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری
8 Write off
9 Maturity Transformation
10 Puttable
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امحای نقدینگی است که این مهم در سیستم بانکی از طریق اوراقی بنام  CoCoصورت میگیرد (فیوردلیسی و همکاران،
.1)2020
اوراق  ،CoCoاوراقی ترکیبی و قابل تبدیل هستند که هدف اصلی آنها حفاظت از الیه اول کفایت سرمایه 2بانکها است
تا توان بانکها را در برابر شوکهای وارده افزایش دهد ،بهطوریکه در ابتدا به دارندگان این اوراق به طور منظم کوپن
پرداخت میشود 3مشروط به اینکه کفایت سرمایه بانک صادرکننده در حد بهینه باشد؛ در غیر این صورت از طریق ایجاد
یک مکانیسم خودکار 4این اوراق تبدیل به سهام 5میشوند (لی و لی 6)2021؛ از همین رو استفاده از این اوراق به یکی از
متداولترین ابزارهای مالی برای رعایت مقررات مالی وضع شده توسط بانک تسویه بینالمللی )BIS( 7و برای محافظت از
بانکها در برابر ورشکستگی تبدیل شدهاند (کاپوراال و کانگ  .8)2021در واقع این اوراق در فرآیند تحمیل زیان با حق
تقدمی 9که ایجاد میکنند ،ضمن محافظت از حقوق صاحبان سهام ،به عنوان سپر ضربهگیر برای سپرده نیز عمل میکنند
و مانع از تحمیل زیان بیشتر به بانک و سپردهگذاران میشوند (گوپتا و همکاران  .10)2021اوراق  CoCoعالوه بر افزایش
مقاومت سیستم بانکی در برابر زیان ،ریسک انتقال در بازار بین بانکی را نیز کاهش میدهند و از طرفی میتوانند به عنوان
یک سپر مالیاتی 11نیز عمل کنند (لی و همکاران .12)2022 ،بدین جهت بود که کمیته بازل  IIIبه منظور نظارت مؤثر
بانکی 13با پذیرش درخواست بانکداران مبنی بر اینکه جبران زیان وارده از طریق افزایش سرمایه برای بانکها خیلی هزینهبر
است ،به بانکها اجازه داد تا نیازهای خود را از طریق اوراق  CoCoبرآورده کنند .در واقع این اوراق نوعی از ابزارهای
نظارتی هستند که ظرفیت جذب زیان 14بانک صادرکننده را افزایش میدهند (گونچارنکو و همکاران  15)2021و در بسیاری
از موارد باعث نجات بانکها از ورشکستگی 16میشوند (لی و همکاران .)2022 ،همچنین مطالعات متعددی نشان میدهد
که بانکهای کوچکتر ،بانکهای با نسبت باالی تسهیالت به کل دارایی و بانکهای با منابع مالی ناپایدار ،بیشتر از انتشار
 CoCoسود میبرند (فاجاردو و همکاران  ،17)2022ولی باید توجه داشت که استفاده از اوراق مذکور برای بانکهایی که
اعتبارسنجی ضعیفی دارند باید با نظارت بیشتری همراه باشد چرا که ممکن است بهواسطه اینکه میتوانند زیان را به دیگران
انتقال دهند ریسک بیشتری را از طریق کژگزینی و کژاندیشی 18به اقتصاد تحمیل کنند (کوزیل و الورنز .19)2012
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 2.2مطالعات پیشین

1

لی و همکاران ( )2022با ارائه یک مدلسازی جدید مبتنی بر شبکه مالی پویا آیزنبرگ  -نو به مقایسه تأثیر انتقال زیان بین
بانکها قبل و بعد از انتشار اوراق  CoCoپرداختند که نتایج حاکی از آن است که بهطور معنیداری بانکها میتوانند از
طریق اوراق  CoCoزیان بیشتری را با دیگران تقسیم کنند .عالوه بر آن ،اوراق  CoCoنه تنها میتواند بانکهای در حال
ورشکستگی را نجات دهد ،بلکه هزینههای ورشکستگی آنها را نیز کاهش میدهد .نکته مهم در این خصوص این است که
کارایی این اوراق با رسیدن آن به حد آستانهای دچار چالش میگردد چرا که انتشار اوراق  CoCoتوسط بانکها ،انعطاف
پذیری ریسک آنها را افزایش میدهد (لی و همکاران .)2022
فاجاردو و همکاران ( )2022به بررسی تأثیر انتشار اوراق  CoCoبر ریسک سیستمی بانکها با استفاده از سه معیار
 SRISK2, SES3و  ∆CoVaR4پرداختند .نتایج بررسی انجام شده آنها بر روی  97بانک از سال  2009تا  2018میالدی در
سراسر جهان از جمله بانکهای سیستمی مطرح دنیا ) 5(G-SIBsنشان میدهد که انتشار اوراق  ،CoCoریسک
سیستماتیک را به طور قابل توجهی برای پوشش بحرانهای آینده کاهش میدهد ،مشروط بر اینکه از حد بهینه تجاوز نکند.
همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که انتشار اوراق مذکور بسته به اندازه بانک و بازده حقوق صاحبان سهام،6
بر ریسک سیستماتیک بانک اثر غیرهمگن 7دارد.
گونچارنکوو همکاران ( )2021به این پرسش مهم پرداختند که چرا انتشار اوراق  CoCoبرای همه بانکها مجاز نیست.
برای پاسخ به این سؤال به بررسی بانکهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی  2017-2010میالدی پرداختند .آنها شواهدی قوی
ارائه دادند که رگوالتورها برای بانکهایی که از ثبات مالی مناسب برخوردار نیستند ،انتشار اوراق  CoCoرا محدود میسازند
زیرا معتقدند که این اوراق بهواسطه اینکه بانکها از اثرات اهرمی باالیی برخوردار هستند میتواند بهطور خطرناکی ریسک
بیشتری به سیستم بانکی انتقال دهند در نتیجه این بانکها را بیشتر در مسیر افزایش سرمایه سوق میدهند.
9
زایچ و داویس )2021( 8به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت اوراق  CoCoبا استفاده از روش  DCC–GARCHبا بهره
گیری از الگوریتم درخت پویای حداقلی 10پرداختند .علت استفاده محققان از این الگو بدان جهت بود که این الگوریتم در
اتخاذ تصمیم بهینه و درنهایت ،حداکثرسازی سود به دارندگان اوراق  CoCoبه صورت کارایی مؤثر بوده است بهطوریکه
آنها هر یک از عوامل اثرگذار را به عنوان یک یال با وزنی مشخص تعریف کردند .نتایج بررسیهای محققان نشان میدهد که
قیمت اوراق  CoCoبیشترین ارتباط را با  11CDSداشته و در مراحل بعدی ،نرخ بهره و نرخ ارز خارجی تأثیر گذارند.
پتراس )2020( 12به بررسی افزایش سودآوری بانکهای اروپایی از طریق انتشار اوراق  CoCoبا روش پنل دیتا در
خصوص  231بانک در بین سالهای  2014تا  2018میالدی پرداخت .نتایج وی نشان میدهد که استفاده از اوراق CoCo
بجای سهام از طریق ایجاد یک سپر مالیاتی و از کانال افزایش ریسکپذیری کارآمد میتواند باعث افزایش سودآوری بانک

A Dynamic Eisenberg-Noe Model of Financial
)Systemic risk (SRISK
)3 Systemic expected shortfall (SES
)4Conditional Value at Risk (CoVaR
5 Global Systemically Important Banks
6 Return on equity
7 Effect is heterogeneous
8 Zeitsch et al
9 GARCH Dynamic Conditional Correlation
10 Minimum Spannig Tree
11 Credit default swap
12 Petras & Davis
1
2

5

های مورد مطالعه گردد .همچنین نتایج مطالعات وی حاکی از آن بود که مدل کسبوکار بانک نقش بسزایی در میزان
استفاده از اوراق توسط بانک صادرکننده دارد بهطوریکه بانکهای بزرگتر باألخص بانکهای سوئیسی میزان بیشتری از
این اوراق را منتشر کرده بودند.
فیوردلیسی و همکاران ( )2020به این سؤال پرداختند که آیا اوراق  CoCoمیتواند محافظی برای کفایت سرمایه بانک
باشد .برای پاسخ به این سؤال آنها به بررسی  91بانک اروپایی در طی دوره  2011تا  2017میالدی در دو سناریوی مختلف
پرداختند .مدلسازی آنها بر این اساس شکل گرفت که ابتدا عملکرد بانکهای مورد مطالعه را بدون انتشار اوراق بررسی
کردند و سپس به بررسی عملکرد بانکها با انتشار اوراق مذکور پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که انتشار اوراق CoCo
بهطور شگفتانگیزی باعث کاهش واریانس بازده سهام نسبت به حالتی میشود که اجازه انتشار نداشتهاند .همچنین نتایج
آنها حکایت از آن دارد که درصورتیکه اوراق مذکور به سهام تبدیل شوند با کاهش ارزش دفتری 1مواجه میشوند ولی همزمان
سایر معیارهای ریسک را برای بانک کاهش میدهد.
هان و همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان آیا ریسک ترازنامه بانکها بحرانهای بانکی را پیشبینی میکند؟ به بررسی
دادههای ماهانه  147کشور درحالتوسعه برای دوره  2016 –1980میالدی پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که سطوح
پایین داراییهای نقدی و بدهیهای مالی داخلی ،سطوح باالی بدهیهای خارجی و افزایش اهرم مالی باال ،شاخصهای
اصلی بحرانهای بانکی هستند.
آوجیف و همکاران )2020( 2به تأثیر انتشار اوراق  CoCoبر ترازنامه بانکها پرداختند .از اینرو آنها به بررسی بانکهای
صادرکننده اوراق در بین سالهای  2009تا  2015میالدی پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که کارآمدترین راهحل برای
سرمایهگذاری مجدد و سریع برای بانکهای زیاندیده ،استفاده از اوراق  CoCoاست .همچنین نتایج آنها نشان میدهد که
بانکهای بزرگتر و بانکهای با ترازنامه نسبتاً قوی ،جزو اولین موج صادرکنندگان اوراق  CoCoدر دوره مورد بررسی بوده
اند .عالوه بر آن تأثیر کلی انتشار اوراق  CoCoبر اسپرد  CDSمنتشرشده توسط بانک منفی بوده و به شدت از نظر آماری
معنادار است که نشان میدهد ،انتشار اوراق  CoCoبه طور واضح ترازنامه بانک منتشرکننده را تقویت میکند .همچنین
مشخص شد که اوراق  CoCoتأثیر آماری معنیداری بر قیمت سهام ندارند.
چوئه و همکاران )2019( 3به مدلسازی قیمت اوراق  CoCoبا رویکرد تحلیلی مبتنی بر فرآیندهای تصادفی دو بعدی
پرداختند .بر این اساس آنها دو مدل قیمتگذاری کامالً پویا برای اوراق  CoCoپیشنهاد کردند؛ یک مدل بر اساس نسبت
کفایت سرمایه پویا و مدل دیگر بر اساس نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پویا میباشد.

 ۳.2روششناسی
در ابن بخش قصد داریم ،اثر انتشار اوراق  CoCoرا بر ترازنامه بانکها با تمرکز بر فرآیند امحای نقدینگی و چگونگی اثرگذاری
بر سود و زیان بانک و حقوق صاحبان سهام را در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم .بدین منظور از آنجایی که
دسترسی به دادههای واقعی به جهت عدم انتشار اوراق مذکور توسط بانکهای ایرانی وجود ندارد از شبیهسازی ترازنامههای
فرضی استفاده میکنیم.
در پژوهش حاضر برای مقایسه اثرگذاری انتشار اوراق  CoCoبر ترازنامه بانکها  6سناریوی مختلف مدنظر قرار گرفته
که در نمودار ذیل آورده شده است .مطابق با این نمودار ،در این سناریوها برای تسهیالت بانکی دو حالت نکول و عدم نکول
تسهیالت فرض شده و در هر یک از این حالتها ،انتشار و عدم انتشار اوراق  CoCoو همچنین خارج کردن و نکردن
داراییهای غیرجاری از ترازنامه بانک نیز مدنظر قرار گرفته است که در ادامه و در ترازنامه فرضی مورد نظر ،میزان رشد
نقدینگی ،سود و زیان بانک و حقوق صاحبان سهام بانک در هر یک از  6سناریوی تعریفشده مورد بررسی قرار میگیرد.
Write-down
Avdjiev et al
3 Choe et al
1
2
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نمودار  .۱سناریوهای ممکن برای شبیهسازی

الزم به ذکر است که همانطور که در نمودار فوق مشاهده میگردد درصورتیکه نکول تسهیالت وجود نداشته باشد،
نیازی به خارج کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه بانک نیست و اوراق  CoCoاعمال نمیشوند و بانک با پرداخت سود
اوراق به سرمایهگذاران ،اوراق  CoCoمنتشرشده را در سررسید منقضی میکند.
بر این اساس مفروضات ترازنامه بانک فرضی بدین صورت است که در هر یک از سناریوها ،ترازنامه بانک فرضی  10دوره
زمانی گردش داده شده است و در تمام ادوار هزینههای پرسنلی و اداری با درآمد حاصل از سرمایهگذاریها یکسان است و
همچنین وجه تمایزی بین پول و شبه پول برقرار نمیباشد .عالوه بر آن ،نرخ ذخایر قانونی و احتیاطی برابر صفر در نظر
گرفته شده است و در طول دوران مورد بررسی هیچ گونه سودی بین سهامداران تقسیم نمیگردد؛ مضاف بر اینکه در صورت
نکول در تسهیالت اعطایی ،بانک مورد نظر ملزم به انجام ذخیره گیری است و نکول مذکور را باید از بازار بین بانکی تأمین
کند.
جدول 1
مفروضات ترازنامه بانک فرضی
شرح

نرخ

نرخ سود سپرده
نرخ سود تسهیالت
نرخ نکول
سود بازار بین بانکی
نرخ سود coco
ذخیره گیری

%15
%18
%15
%21
%17
%20

شرح
تسهیالت اولیه
سپرده اولیه
سرمایهگذاریها اولیه
حقوق صاحبان سهام اولیه
هزینه اداری در هر دوره
نرخ سود سرمایهگذاری

نرخ اعمال  CoCoو  Write offکردن دارایی غیرجاری در هر  3دوره گردش ترازنامه

نرخ (مقدار)
100
100
10
10
3
%30
%50

 ۴.2خالصه سناریوسازیهای انجام شده
در جدول  2اثر انتشار و عدم انتشار اوراق  CoCoبر نقدینگی ،سود و زیان و حقوق صاحبان سهام بانک در حالتهای
مختلفی که تسهیالت پرداختی دچار نکول شوند و یا هیچ نکولی رخ ندهد و همچنین در حالتهایی که باید بر اساس رعایت
7

الزامات متممهای  IFRS9و  CECLتوسط بانک ،دارایی غیرجاری بعد از  3دوره از ترازنامه خارج گردد ،به طور خالصه
نشان داده شده است.
نتایج سناریوهای مختلف بهطورکلی نشان میدهد ،هر چقدر داراییهای غیرنقد در ترازنامه در حال افزایش باشد سرعت
فرآیند امحای نقدینگی کندتر میشود (ناترازی بانک بیشتر میشود) و همچنین هر چقدر بدهیهای با سررسید طوالنیتر
بیشتر گردد ،خلق نقدینگی سرعت کمتری به خود میگیرد (ناترازی بانک کمتر میشود) که نتایج حاصله با مطالعات برگر
و بوومن ( )2017مطابقت دارد .الزم به ذکر است در تمامی سناریوهای مورد بررسی برای محاسبه نقدینگی از تعریف گسترده
آن استفاده شده است.1
جدول 2
خالصه سناریوسازیهای انجام شده در یک نگاه
شرح

عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن دارایی غیرجاری
نقدینگی

عدم نکول
نکول

سود زیان
352
506

انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن دارایی غیرجاری

حقوق صاحبان سهام
27
25

نقدینگی

حقوق صاحبان سهام

سود زیان

102
91

353
488

26
30

101
109

مقایسه تغییرات در حالت عدم نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن
داراییهای غیرجاری از ترازنامه با حالت عدم نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج
نکردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه

-%0.3

-%1

-%0.9

مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای
غیرجاری از ترازنامه با حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای
غیرجاری از ترازنامه

-%3.5

%22.8

%18.9

مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای
غیرجاری از ترازنامه با حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای
غیرجاری از ترازنامه

-%13.1

%19.3

%17.7

عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن دارایی غیرجاری
در صورت نکول و
الزامات
رعایت
متممهای  IFRS9و
CECL

نقدینگی

سود زیان

حقوق
سهام

502

440

30

در صورت نکول و رعایت الزامات متممهای  IFRS9و CECL
صاحبان

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

108

مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق CoCo
و خارج کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه با حالت نکول
تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری از
ترازنامه

-%8.3

%86.6

%481

 ۵.2مقایسه نتایج شبیهسازیهای انجام شده
 1.۵.2مقایسه تغییرات در حالت عدم نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
از ترازنامه با حالت عدم نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه:
 همانطور که در ترازنامه و صورت سود زیان بانک در جداول  3و  4مشاهده میگردد ،میزان خلق نقدینگی بانک در
حالتی که اوراق  CoCoمنتشر میشود به میزان یک واحد (از  352واحد به  353واحد (جمع سپرده و  ))CoCoافزایش
مییابد و عالوه بر آن میزان سود بانک نیز یک واحد کاهش مییابد .بهطورکلی مقایسه جداول  3و  4نشان میدهد که
انتشار اوراق  CoCoتوسط بانک درصورتیکه نکول وجود نداشته باشد باعث کاهش سودآوری بانک و افزایش نقدینگی
جامعه میشود چرا که بانک با انتشار این اوراق از طریق تبدیل یک بدهی با سررسید طوالنیتر (غیرعندالمطالبه)،2
 1برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به همتی ،مریم (« )1400ضرورت محاسبه پول در مفهوم وسیع در اقتصاد ایران» پژوهشکده پولی
و بانکی بانک مرکزی
2 non-puttable

8

ریسک ناترازی خود را کاهش میدهد (برگر و بوومن  .)2017لذا باید هزینه این کاهش ریسک را بپردازد زیرا نرخ مؤثر
اوراق  CoCoبهواسطه ریسکپذیری باالتر دارندگان آن ،بیشتر از نرخ سود سپرده میباشد.
جدول 3
ترازنامه و صورت سود و زیان در حالت عدم نکول تسهیالت و عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه

درآمد تسهیالت

80

سود پرداختی

53

تسهیالت جاری

444

سپرده

352

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

سرمایهگذاریها

10

سرمایه و سود انباشته

102

جمع درآمدها

83

جمع هزینهها

56

جمع داراییها

454

بدهی و سرمایه

454

27

سود (زیان)

جدول 4
ترازنامه و صورت سود و زیان در حالت عدم نکول تسهیالت و انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10

بدهی و سرمایه

تسهیالت جاری

444

سرمایهگذاریها

10

جمع داراییها

454

درآمد تسهیالت

80

سود پرداختی

54

سپرده

346

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

CoCo
سرمایه و سود انباشته

7
101

جمع درآمدها

بدهی و سرمایه

454

سود (زیان)

83

جمع هزینهها

57

26

 2.۵.2مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری از
ترازنامه با حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه:
 در هر دو سناریو مذکور ،فرض بر آن است که در هر دو حالت هیچگونه خروج دارایی غیرجاری از ترازنامه در طی تمامی
 10دوره شبیهسازی شده صورت نمیگیرد .همانطور که در جداول  5و  6مشاهده میگردد ،در صورت انتشار اوراق
 CoCoعالوه بر اینکه فرآیند امحای نقدینگی بهتر صورت میگیرد ،نقدینگی به میزان  18واحد کم میشود (مجموع
سپرده CoCo ،و ذخیره گیری) ،به میزان  5واحد به سود بانک اضافه میگردد و  18واحد نیز به حقوق صاحبان سهام
افزوده میشود .تغییرات فوق ناشی از آن است که پرداخت هزینه برای جبران دارایی غیرجاری از طریق انتشار اوراق
 CoCoاز هزینه تأمین مالی آن از بازار بین بانکی کمتر است؛ ضمن اینکه در سناریوی انتشار اوراق  ،CoCoمیزان
ناترازی بانک نیز کاهش مییابد زیرا در سمت راست ترازنامه ،دارایی غیرنقد ایجاد شده با یک بدهی با سررسید طوالنیتر
همگن میشود.

9

جدول 5
ترازنامه و صورت سود و زیان در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه

تسهیالت جاری

511

سپرده

503

تسهیالت
غیرجاری

76

ذخیره گیری

3

سرمایهگذاریها

10

سرمایه و سود
انباشته

91

جمع داراییها

597

بدهی و سرمایه

597

درآمد تسهیالت

105

سود پرداختی

80

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

جمع درآمدها

108

جمع هزینهها

سود (زیان)

83

25

جدول 6
ترازنامه و صورت سود و زیان در حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه

سپرده
ذخیره گیری

412
3
73
109
597

تسهیالت جاری

510

تسهیالت غیرجاری
سرمایهگذاریها

77
10

سرمایه و سود انباشته

جمع داراییها

597

بدهی و سرمایه

CoCo

درآمد تسهیالت

105

سود پرداختی

75

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

جمع درآمدها

108

جمع هزینهها

78

سود (زیان)

30

 ۳.۵.2مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری از
ترازنامه با حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه (اعمال :)CoCo
 در این سناریو ،مقایسه جداول  7و  8به وضوح نشان میدهد که انتشار اوراق  CoCoو اعمال آن میتواند بهصورت
چشمگیری فرآیند امحای نقدینگی را کامل کند (از  506واحد به عدد  440واحد کاهش مییابد) و همچنین ناترازی
بانک را بهصورت قابل توجهی کاهش دهد ،چرا که قسمتی از دارایی غیرجاری که باعث تشدید در ناترازی بانک میشد
از ترازنامه خارج شده است .عالوه بر آن قسمت عمدهای از تسهیالت جاری باقیمانده ،توسط یک بدهی با سررسید
طوالنیتر همتراز میشود تا ناترازی بانک را به حداقل خود برساند تا حد امکان مانع از خلق نقدینگی در دورههای آتی
گردد .همچنین سود و زیان بانک بهواسطه انتقال هزینههای نکول به دارندگان اوراق با افزایش همراه بوده و وضعیت
حقوق صاحبان سهام نیز بهبود پیدا کرده است.

10

جدول 7
ترازنامه و صورت سود و زیان در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه

تسهیالت جاری

511

سپرده

503

تسهیالت غیرجاری

76

ذخیره گیری

3

سرمایهگذاریها

10

سرمایه و سود انباشته

91

جمع داراییها

597

بدهی و سرمایه

597

درآمد تسهیالت

105

سود پرداختی

80

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

108

جمع درآمدها

جمع هزینهها

سود (زیان)

83
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جدول 8
ترازنامه و سود و زیان در حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری (اعمال )CoCo
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه

سپرده
ذخیره گیری

402
3
35
108
548

تسهیالت جاری

500

تسهیالت غیرجاری
سرمایهگذاریها

38
10

سرمایه و سود انباشته

جمع داراییها

548

بدهی و سرمایه

CoCo

درآمد تسهیالت

97

سود پرداختی

67

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

جمع درآمدها

100

جمع هزینهها

70

سود (زیان)

30

 ۴.۵.2مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری از
ترازنامه ( )Write offبا حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه:
 در این سناریو تمرکز در هر دو ترازنامه جداول  9و  ،10رعایت الزامات مطرح شده در متممهای  IFRS9و CECL
هستند .همانطور که مشاهده میگردد فرآیند امحای نقدینگی به صورت بسیار کارا انجام میگیرد (از  502واحد به
عدد  440واحد کاهش مییابد) ،سود و زیان بانک نیز بهواسطه عدم شناسایی سودهای موهومی و انتقال هزینههای
نکول به دارندگان اوراق با افزایش قابل توجهی همراه است و از  16واحد به  30واحد رسیده است .همچنین وضعیت
حقوق صاحبان سهام نیز با افزایش  89واحدی (از  19واحد به  108واحد) ،بهبود خیلی زیادی پیدا کرده است.
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جدول 9
ترازنامه و صورت سود و زیان نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری ()Write off
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه
500

تسهیالت جاری

488

سپرده

تسهیالت غیرجاری

23

ذخیره گیری

2

سرمایهگذاریها

10

سرمایه و سود
انباشته

19

جمع داراییها

521

بدهی و سرمایه

521

درآمد تسهیالت

96

سود پرداختی

80

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

جمع درآمدها

99

جمع هزینهها

83

16

سود (زیان)

جدول 10
ترازنامه و صورت سود و نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری (اعمال )CoCo
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهی و سرمایه
402
3

تسهیالت جاری

500

سپرده
ذخیره گیری

تسهیالت غیرجاری

38

CoCo

35

سرمایهگذاریها

10

سرمایه و سود
انباشته

108

جمع داراییها

548

بدهی و سرمایه

548

درآمد تسهیالت

97

سود پرداختی

67

درآمد سرمایهگذاریها

3

هزینه اداری

3

جمع درآمدها

100

جمع هزینهها

70

سود (زیان)

30

 ۶.2تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی
همانطور که در نمودارهای زیر مشاهده میگردد و در شبیهسازیهای انجام شده نیز مشخص شد ،تغییر در هر یک از
پارامترهای کلیدی از جمله نرخ نکول ،نرخ کوپن اوراق  ،CoCoنرخ ذخیرهگیری و درصد  Write offو درصد اعمال اوراق
 ،CoCoعملکرد بانک فرضی را تحت تأثیر قرار میدهد .در تمام سناریوهای مربوطه که عبارتند از -1 :حالت بدون :CoCo
حالتی که در آن بانک اوراق  CoCoرا منتشر نمیکند؛  -2حالت با  :CoCoبانک اوراق  CoCoرا منتشر میکند ولی اعمال
نمیشود؛  -3حالت  :Write offحالتی که بانک اوراق  CoCoمنتشر نمیکند و دارایی غیرجاری را نیز باید بعد از  3دوره
از ترازنامه خود خارج کرده و شناسایی سود موهومی را متوقف کند؛  -4حالت اعمال  : CoCoحالتی است که بانک اوراق
CoCoرا منتشر میکند و بعد از  3دوره اعمال میکند ،عملکرد بانک فرضی نشان میدهد که انتشار اوراق  CoCoضمن
اینکه در فرآیند امحای نقدینگی نقش بسیار مؤثری دارد ،میتواند ناترازی بانک را بهصورت بسیار کارا کاهش داده و بهترین
حفاظت را از حقوق صاحبان سهام به عمل آورد( .محور عمودی سمت چپ نشاندهنده حجم نقدینگی و حقوق صاحبان
سهام میباشد و محور عمودی سمت راست نشاندهنده سود و زیان بانک است).

12

نمودار  .2تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی نسبت به شوک +%20

نمودار  .3تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی نسبت به شوک -%20

تمام شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهد که در صورت بروز نکول در تسهیالت و همزمان وارد شدن هرگونه شوکی
(مثبت یا منفی) به متغیرهای کلیدی در عملیات بانکی ،سناریویی که در آن ترازنامه بانکها مجهز به اوراق  CoCoباشند
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و این اوراق اعمال گردند (داراییهای غیرجاری از ترازنامه خارج شوند) ،فرآیند امحای نقدینگی (نمودار آبی رنگ) بهصورت
کارایی افزایش مییابد (کمترین میزان رشد نقدینگی).
درصورتیکه شوک مثبت به نرخ سود اوراق  CoCoوارد گردد و این اوراق اعمال نگردد فرآیند امحای نقدینگی در حالتی
که  Write offمیکنیم بیشتر از حالتی است که اوراق  CoCoدر ترازنامه باشد و اعمال نگردد؛ اما نسبت به سایر شوک
های وارده ،حالتی که اوراق  CoCoباشد اما اعمال نگردد بهتر از حالت  Write offاست .این مهم نشان میدهد که در
صورتیکه بانک تصمیم بر آن دارد که این اوراق را منتشر کند باید حتماً زمانی که کفایت سرمایه بانک از حد بهینه خود کمتر
شد اوراق مذکور را بهطور خودکار اعمال کند ،در غیر این صورت بهواسطه اینکه هزینه انتشار اوراق  CoCoاز هزینه سود
سپردهها بیشتر است انتشار این اوراق باعث افزایش بهای تمامشده تجهیز منابع بانک شده و حاشیه سود بانک را کاهش
میدهد.
در تمام شبیهسازیهای انجام شده ،میزان سودآوری بانک (نمودار سبز رنگ) و همچنین حفاظت از حقوق صاحبان
سهام (نمودار قرمز رنگ) در حالتی که بانک  Write offمیکند به کمترین میزان خود نسبت به سایر حالتها میرسد و
همانطور که مشاهده میشود نسبت به شوک نرخ نکول از حساسیت بسیار باالیی نسبت به سایر شوکها برخوردار است؛
چرا که با  Write offکردن دیگر امکان شناسایی سود موهومی و غیرواقعی برای بانک وجود ندارد و باید هزینه آن توسط
حقوق صاحبان سهام بانکها تأمین گردد که این امر باعث میشود سهامداران بانکها از این ناحیه متضرر گردند .ولی عدم
خروج دارایی غیرجاری ( Write offنکردن) نیز باعث خلق نقدینگی بیکیفیت و اختالل در فرآیند امحای نقدینگی میشود
و این به ضرر کل اقتصاد میشود که در واقع وظیفه اوراق  CoCoرهایی از این چالش میباشد.
در حالتی که اوراق  CoCoدر ترازنامه وجود داشته باشد و حتی اعمال نگردد فرآیند امحای نقدینگی و حفاظت از حقوق
صاحبان سهام بهتر از حالتی است که اوراق  CoCoدر ترازنامه وجود نداشته باشد که این مهم ناشی از همگنسازی اقالم
سمت راست و چپ ترازنامه بانک توسط اوراق  CoCoمیباشد.
بهطورکلی بهترین عملکرد در خصوص انتشار اوراق  CoCoدر سناریوی حساسیت به نرخ نکول رخ میدهد .همانطور
که مشاهده میگردد در این حالت ،بیشترین مقدار امحای نقدینگی رخ میدهد (نمودار آبی رنگ) و بهترین عملکرد در
افزایش سود و زیان بانک باألخص نسبت به حالت  Write offرخ میدهد (نمودار سبز رنگ) .در خصوص حفاظت از حقوق
صاحبان سهام نیز عملکرد قابل قبولی نسبت به سایر حالتها وجود دارد .لذا با توجه به اینکه بانکها خالق نقدینگی هستند
و از آنجایی که نرخ نکول ،متغیر بسیار مهمی در مختل کردن فرآیند امحای نقدینگی محسوب میشود ،ضروری است که
اوراق مذکور در ترازنامه بانکها وارد شوند و همچنین ترازنامه بهصورت مستقیم محدود گردد .از اینرو بانک مرکزی به
درستی برای بهبود کیفیت ترازنامه بانکها« ،سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» را در دستور کار خود قرار
داد .اما بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،1رشد ماهيانه جمع داراییهای شبکه بانكی در شهریورماه  1400معادل
 3/3درصد بوده که باالتر از ميزان رشد مجاز در مصوبه مذکور بوده است که به صراحت نشان میدهد فرآیند امحای نقدینگی
در بانکهای ایران به درستی انجام نمیگردد.

 ۳بحث
 1.۳نتیجهگیری
شبیهسازیهای انجام شده در این مقاله نشان میدهد ،که عدم حذف داراییها غیرجاری از ترازنامه بانکها سرعت امحا
نقدینگی را مختل نموده و باعث شکلگیری روند مخربی از افزایش خلق نقدینگی ناسالم در اقتصاد گشته ،که فارغ از قدرت
تسهیالتدهی بانکها میباشد؛ این مهم نه تنها تهدید بسیار جدی برای ایجاد تورمهای افسارگسیخته است ،بلکه تداوم

 1بررسی کلیات بودجه سال  1401کل کشور https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1679730
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ماندگاری این نوع داراییها در ترازنامه بانکها بهواسطه عدم تکامل فرآیند امحای نقدینگی باعث انفعال بیشتر بانک مرکزی
در بازار پول نسبت به گذشته خواهد شد ،و کارایی سیاستهای پولی را به جهت افزایش در ناترازی بانکها با چالش جدی
مواجه مینماید؛ تجربه بحرانهای مالی جهانی در این خصوص نیز حکایت از آن دارد ،که افزایش ناترازی بانکها به دلیل
اینکه ریسک شیوع در آن بسیار بیشتر از سایر صنایع است ،به شدت برای سیستم بانکی مخاطرهآمیز میباشد ،از همین رو
رگوالتورها با انتشار اوراق  CoCoبا هدف حذف این نوع از داراییها از ترازنامه بانکها و ایجاد بدهیهای با سررسید طوالنی
تر موافقت کردند؛ همچنین شبیهسازیهای انجام شده در مقاله حاضر به درستی نشان میدهد که انتشار اوراق  CoCoو
اعمال آن توسط بانکها در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی با رکود مواجه شوند و نرخ نکول با شوک مثبت مواجه گردد،
از طریق همگنسازی اقالم سمت راست و چپ ترازنامه بانکها میتواند به صورت بسیار کارا به این تکانه پاسخ دهد و باعث
سالمسازی ترازنامه بانکها در تمامی تواترهای زمانی شود ،که البته الزمه آن تقسیم سود و زیان بانک بین تمامی ذینفعان
در تمامی شبیهسازیهای انجام شده بود.

 2.۳پیشنهادات
بنا به یافتههای این مقاله پیشنهاد میشود بانک مرکزی برای سالمسازی ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق نقدینگی بی
کیفیت و همچنین حفاظت از حقوق صاحبان سهام بانکها ،سازوکارهای فنی الزم برای راهاندازی اوراق  CoCoرا فراهم
کند .عالوه بر آن پیشنهاد میشود که برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در مصوبه سیاست احتیاطی کنترل رشد
ترازنامه شبکه بانکی ،اوراق مذکور را به عنوان طرح مکمل سیاست فوق در نظر بگیرد ،بهطوریکه رشد ترازنامه بانکها را
تابعی از میزان انباشت اوراق  CoCoدر سمت چپ ترازنامه بانکها لحاظ نماید .در این صورت عالوه بر اینکه رشد ترازنامه
بانکها محدود میگردد؛ به جهت اینکه در سمت چپ ترازنامه بانکها یک بدهی با سررسید طوالنیتر به وجود آمده است،
نقدینگی خلق شده توسط بانکها با کیفیت بیشتری نسبت به قبل به اقتصاد تزریق میگردد .همچنین میزان انباشت این
اوراق میتواند پارامتر مناسبی برای تفکیک عملکرد بانکهای کارآمد و ناکارآمد از هم باشد؛ در این صورت بهطور خودکار
بانکهای کارآمد که باعث خلق نقدینگی سالم در اقتصاد میشوند همچنان قدرت خلق نقدینگی خود را حفظ مینمایند و
خلق نقدینگی توسط بانکهای ناکارآمد محدود میگردد.
عالوه بر موارد مطروحه فوق ،نیز پیشنهاد میگردد برای رفع مشکل عندالمطالبه بودن اقالم سمت چپ ترازنامه بانک
ها به دارندگان اوراق  CoCoاین اختیار داده شود تا در صورت تمایل بتوانند قبل از سررسید ،اوراق مذکور را در بازار ثانویه
(بورس و فرابورس) به فروش برسانند و حق مالکیت اوراق خود را به سایر سرمایهگذاران انتقال دهند .برای قیمتگذاری
این اوراق نیز میتوان از سازوکارهایی مشابه با قیمتگذاری اوراق قرضه و ابزارهای مشتقه استفاده کرد.
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