ابزار نوین امحای نقدینگی و سالمسازی
ترازنامه بانکها

کامران سلمانی قرائی
دانشجوی دکتری مهندسی مالی و کارشناس مسئول تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

مهدی کیخا
کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس مهندسی مالی بانک ملت

مقدمه
خلق نقدینگی جزئی از ذات بانکداری نوین است اما 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.
از اینرو 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 ،بطوریکه همزمان عالوه بر افزایش کیفیت داراییهای سمت راست ترازنامه بانکها ،حقوق صاحبان
سهام آنها را نیز در شرایط بهینه قرار دهد و بتواند اهرمی کنترلی بر کمیت نقدینگی باشد.

چرخه خلق و امحای نقدینگی
ترازنامه سیستم بانکی (خلق نقدینگی)
تسهیالت
سپرده

ترازنامه سیستم بانکی (امحا نقدینگی)
تسهیالت
سپرده

ترازنامه سیستم بانکی (غیر همگن)
عندالمطالبه است
عندالمطالبه نیست
حسابداری نقدی
حسابداری تعهدی
نکول ناپذیر هستند
نکول پذیر هستند
ارزشگذاری ساده
ارزشگذاری پیچیده

ترازنامه بانک (تورم کاذب حقوق صاحبان سهام)

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های نیمه نقد
بدهی با سررسید بیشتر
دارایی های غیر نقد

دارایی های نقد
دارایی های نبمه نقد
دارایی های غیر نقد

بدهی با سررسید کمتر
بدهی با سررسید بیشتر
حقوق صاحبان سهام

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های نبمه نقد
بدهی با سررسید بیشتر
دارایی های غیر نقد

کیفیت نقدینگی

کمیت نقدینگی

هرگونهتغییرطبقهدرسمتراستترازنامهبانکهابهسمتپائینوهرگونهتغییرطبقهدرسمتچپترازنامهبانکهابهسمتباالباعثخلق نقدینگیتوسطبانک

میگرددوچنانچهایندوحرکتهمزمانباشدخلقنقدینگیباشتاببیشتریافزایشمییابد

)Berger & Bouwman (2017

75.0%

30.00%

13930131
13930431
13930730
13931030
13940131
13940431
13940730
13941030
13950131
13950431
13950730
13951030
13960131
13960431
13960730
13961030
13970131
13970431
13970730
13971030
13980131
13980431
13980730
13981030
13990131
13990431
13990730
13991030
14000131
14000431
14000731
14001031

-15

-20
15.00%

-25
10.00%

سرعت خلق نقدینگی

6.50
65.0%

6.00
60.0%

-30
5.00%

رشد نقدینگی

نرخ بهره حقیقی

-35
0.00%

-10
20.00%

7.50
80.0%

-5
25.00%

0

سرعت خلق نقدینگی

35.00%

تقاضای تسهیالت

13930131
13930431
13930730
13931030
13940131
13940431
13940730
13941030
13950131
13950431
13950730
13951030
13960131
13960431
13960730
13961030
13970131
13970431
13970730
13971030
13980131
13980431
13980730
13981030
13990131
13990431
13990730
13991030
14000131
14000431
14000731
14001031

5

پایداری منابع

نسبت تسهیالت به سپرده ها

ضریب فزاینده

نرخ بهره حقیقی

10

NPV, IRR

40.00%

15

سررسید بدهی ها

45.00%

20

سمت راست ترازنامه

50.0%

5.00

امحا نقدینگی

سمت چپ ترازنامه

55.0%

5.50

بدهی بدون پشتوانه

7.00
70.0%

دارایی غیرجاری

85.0%

8.00

عدم حذف دارایی غیر جاری و چرخه
معیوب خلق نقدینگی

90.0%

8.50

چالش ناترازی بانکها
سیاستهای مستقیم ترازنامهای معطوف به سمت راست ترازنامه
ایجاد درکی مشترک از نکول بر اساس
چارچوب علمی مدرن منطبق بر عملیات
بانکداری نوین است که الزمه آن تعیین
علمی حدود و ثغور نکول است.

تحلیل خلق نقدینگی بانکها با
رویکرد ضریب فزاینده ناشی از عدم
توجه به ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی
و اقتضائات هدفگذاری نرخ بهره
توسط بانک مرکزی است.

تغییر نگرش نسبت به خلق
نقدینگی بانکها

کیفیت دارایی بانکها بر کیفیت
بدهی آنها و در نتیجه کیفیت خلق
نقدینگی مؤثر است.

ناترازی

درونزایی

سیستم بانکی

نقدینگی

درونزایی نقدینگی به حالتی گفته میشود که رشد
نقدینگی متاثر از سازوکار اقتصاد ،در سطح کالن
بوده و خارج از قاعده کنترلی بانک مرکزی است.

عدم کارایی
سیاستهای پولی

تصور سنتی در خصوص خلق
نقدینگی بانکها آنرا صرفا ناشی از
تسهیالتدهی بانکها میداند ،لذا
اهرم کنترلی آنرا در نرخ ذخیره قانونی
میداند.

2008 قوانین حدود و ثغور نکول بعد از بحران مالی
متمرکز بر نحوه محاسبه و انعکاس ارزش دارایی های مالی

The Financial Accounting
Standards Board (FASB)

The International Accounting
Standards Board (IASB)

Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP)

International Financial Reporting
Standard (IFRS)

Current expected credit loss (CECL) standard

IFRS9

بانکها باید ذخایر خود را بر اساس اطالعات آیندهنگر
در مورد زیان انتظاری تسهیالت محاسبه نمایند

Bellini (2019)

حدود و ثغور تعریف نکول

مصادیق
نکول

Write Off

بخشنامه شماره  00/121916مورخ 1400/04/26
نکول :عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات
ناشی از دریافت اعتبار ،توسط مشتری به دالیلی نظیر عدم
تمایل و عدم توانایی مالی

بخشنامه شماره  99/220977مورخ 1399/07/10

ذخیره
عمومی

ذخیره
اختصاصی

طبقهجاری-کمتراز2ماه -ذخیرهگیری %1/5
• طبقهسررسیدگذشته2-ماهتا 6ماه -ذخیرهگیری %10
• طبقهمعوق 6 -ماهتا 18ماه -ذخیرهگیری %20
• طبقهمشکوکالوصول-بیشاز 18ماه -ذخیرهگیری  %50تا%100
بخشنامه شماره  91/21270مورخ 1391/01/31
مطالباتی که دارای ویژگی های زیر باشند غیر قابل وصول تشخیص داده میشوند:
 -1تسهیالتی که  10سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول سپری شده است.
 -2آن بخش از تسهیالت که صرفنظر از تاریخ سررسید ،گیرندگان آنها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ،فوت،
ورشکسته و یا منحل شده و  6سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت و حکم ورشکستگی و انحالل سپری شده
است.

اثر دارایی غیر نقد بر ترازنامه سیستم بانکی
ترازنامه بانک (عدم )Write off
سپرده
دارایی های نقد
دارایی های غیر نقد
حقوق صاحبان سهام

ترازنامه بانک ()Write off
سپرده
دارایی های نقد
دارایی های غیر نقد
حقوق صاحبان سهام

To Big
To Fail

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های غیر نقد
بدهی با سررسید بیشتر

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های غیر نقد
بدهی با سررسید بیشتر

ادامهروندموجودمنجربهایجادتورمهای
افسارگسیختهوکنترلناپذیرمیشود

راهحل

اوراق CoCo

راهحل

اصالحروندموجودمنجربهورشکستگی
صاحبانسهاممیشود

اوراق  CoCoابزاری برای همگنسازی
ریسک پذیر

عندالمطالبه نیست

سهام

نکول پذیر

Contingent
Convertible

حسابداری تعهدی

ارزشگذاری پیچیده

بانکهای بورسی

بانکهای غیر بورسی

ریسک خنثی

Contingent
Convertible

ریسک گریز
سپرده بانکی

اصالح ترازنامه سیستم بانکی با انتشار اوراق CoCo
ترازنامه بانک (عدم )Write off
سپرده
دارایی های نقد
دارایی های غیر نقد
حقوق صاحبان سهام

ترازنامه بانک ()Write off
سپرده
دارایی های نقد
دارایی های غیر نقد
حقوق صاحبان سهام

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های غیر نقد
بدهی با سررسید بیشتر

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های غیر نقد
بدهی با سررسید بیشتر

ترازنامه بانک (اعمال )CoCo
دارایی های نقد
دارایی های غیر نقد

سپرده
CoCo
حقوق صاحبان سهام

ترازنامه سیستم بانکی
دارایی های نقد
بدهی با سررسید کمتر
دارایی های غیر نقد
بدهی با سررسید بیشتر

مزایای انتشار اوراق  CoCoتوسط بانکها
حفاظت از الیه اول کفایت سرمایه بانکها به منظور
افزایش توان بانکها در برابر شوکهای وارده

ابزاری برای افزایش کارایی
سیاستهای پولی بانک مرکزی

مزایای انتشار
دارای ویژگی سپر مالیاتی

محافظت از حقوق صاحبان
سهام از طریق ایجاد حق
تقدم در فرآیند تحمیل زیان

CoCo

کاهش ریسک انتقال در
بازار بین بانکی

دارای ویژگی سپر ضربهگیر برای
سپرده و جلوگیری از تحمیل زیان
بیشتر به بانک و سپردهگذاران

مطالعات پیشین
محققان
لی و همکاران ()2022
فاجاردو و همکاران ()2022
زایچ و داویس ()2021

پتراس ()2020
فیوردلیسی و همکاران ()2020
آوجیف و همکاران ()2020

نتایج تحقیق
این محققان با ارائه یک مدلسازی جدید مبتنی بر شبکه مالی پویا آیزنبرگ – نو نشان دادند که اوراق
 CoCoمیتواند بانکهای در حال ورشکستگی را نجات داده و هزینههای ورشکستگی آنها را نیز
کاهش دهد.
در این تحقیق با استفاده از سه معیار  SRISK , SESو ∆  CoVaRنشان داده شده است که انتشار
اوراق  ،CoCoریسک سیستماتیک را به طور قابل توجهی برای پوشش بحرانهای آینده کاهش
میدهد ،مشروط بر اینکه از حد بهینه تجاوز نکند.
با استفاده از روش  DCC–GARCHبه اثبات کارایی اوراق  CoCoپرداخته شده و نتایج حاکی از آن
است که عواملی مانند نرخ بهره و نرخ ارز بر قیمت اوراق  CoCoمؤثر است.
در این تحقیق با استفاده از روش پنل دیتا اثبات شده است که استفاده از اوراق  CoCoبجای سهام از
طریق ایجاد یک سپر مالیاتی و از کانال افزایش ریسکپذیری کارآمد میتواند باعث افزایش سودآوری
بانکهای مورد مطالعه گردد.
این محققان با بررسی عملکرد بانکهای مورد مطالعه قبل و بعد از انتشار اوراق  CoCoنشان دادند که
انتشار اوراق  CoCoبطور شگفتانگیزی باعث کاهش واریانس بازده سهام نسبت به حالتی میشود که
اجازه انتشار نداشتهاند.
این محققان با بررسی تأثیر انتشار اوراق  CoCoبر ترازنامه بانکها نشان دادند که کارآمدترین راهحل
برای سرمایهگذاری مجدد و سریع برای بانکهای زیاندیده ،استفاده از اوراق  CoCoاست.

روششناسی

در صورتی که 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.

سناریوسازی براساس ترازنامه فرضی
شرح
نرخسودسپرده
نرخسودتسهیالت
نرخنکول
سودبازاربینبانکی
نرخسودcoco
ذخیرهگیری

نرخ
%15
%18
%15
%21
%17
%20

شرح
تسهیالتاولیه
سپردهاولیه
سرمایهگذاریهااولیه
حقوقصاحبانسهاماولیه
هزینهاداریدرهردوره
نرخسودسرمایهگذاری

نرخاعمال CoCoو Write offکردنداراییغیرجاریدرهر 3دورهگردشترازنامه

نرخ(مقدار)
100
100
10
10
3
%30
%50

مفروضات ترازنامه بانک فرضی بدین صورت است که:
•
•
•
•
•
•

در هر یک از سناریوها ،ترازنامه بانک فرضی  10دوره زمانی گردش داده شده است
در تمام ادوار هزینههای پرسنلی و اداری با درآمد حاصل از سرمایهگذاریها یکسان است
وجه تمایزی بین پول و شبه پول برقرار نمیباشد
نرخ ذخایر قانونی و احتیاطی برابر صفر در نظر گرفته شده است
در طول دوران مورد بررسی هیچ گونه سودی بین سهامداران تقسیم نمیگردد
در صورت نکول در تسهیالت اعطایی ،بانک مورد نظر ملزم به انجام ذخیرهگیری است و نکول مذکور را باید از بازار بین بانکی تامین کند.

نتایج کلی سناریوهای شبیهسازی شده
شرح
عدم نکول
نکول

عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن دارایی غیرجاری

انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن دارایی غیرجاری

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

352
506

27
25

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

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

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

عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن دارایی غیرجاری

درصورت نکول و
حقوق صاحبان سهام
سود زیان
نقدینگی
رعایت الزامات
19
16
502
متمم های
مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج
 IFRS9و
کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه با حالت نکول تسهیالت ،انتشار اوراق
CECL
CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری از ترازنامه

-%1

%22.8

%19.3

-%0.9

%18.9

%17.7

انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن دارایی غیرجاری

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

440

30

108

-%12.4

%86.6

%481

نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی
تسهیالتجاری

511

تسهیالتغیرجاری

76

سرمایهگذاریها
جمعداراییها

بدهیوسرمایه
503
سپرده
ذخیرهگیری

 10سرمایهوسودانباشته
بدهیوسرمایه
597

3

نقدینگی
506

91
597

صورت سود و زیان ()10
سودپرداختی
105
درآمدتسهیالت
هزینهاداری
3
درآمدسرمایهگذاریها

80
3

جمعهزینهها

83

جمعدرآمدها

108

25

سود(زیان)

نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری (اعمال )CoCo
ترازنامه ()10
دارایی
تسهیالتجاری

500

صورت سود و زیان ()10

بدهیوسرمایه
402
سپرده
3
ذخیرهگیری

تسهیالتغیرجاری

38

CoCo

35

سرمایهگذاریها
جمعداراییها

10
548

سرمایهوسودانباشته
بدهیوسرمایه

108
548

نقدینگی
440

درآمدتسهیالت

97

سودپرداختی

67

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

100

جمعهزینهها

70

سود(زیان)

30

نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه ()10
دارایی
تسهیالتجاری

511

بدهیوسرمایه
سپرده

503

تسهیالتغیرجاری

76

ذخیرهگیری

3

سرمایهگذاریها
جمعداراییها

10
597

سرمایهوسودانباشته
بدهیوسرمایه

91
597

نقدینگی
506

صورت سود و زیان ()10
سودپرداختی
105
درآمدتسهیالت
هزینهاداری
3
درآمدسرمایهگذاریها

80
3

جمعهزینهها

83

108

جمعدرآمدها

25

سود(زیان)

نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری ()Write off
ترازنامه ()10
بدهی و سرمایه

دارایی

سپرده
ذخیرهگیری

500
2

488
تسهیالتجاری
تسهیالتغیرجاری 23
سرمایهگذاریها

10

سرمایهوسودانباشته

19

جمعداراییها

521

بدهیوسرمایه

521

نقدینگی
502

صورت سود و زیان ()10
سودپرداختی
96
درآمدتسهیالت

80

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

99

جمعهزینهها

83

سود(زیان)

16

نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج کردن داراییهای غیرجاری ()Write off
ترازنامه ()10
بدهی و سرمایه

دارایی

سپرده
ذخیرهگیری

500
2

488
تسهیالتجاری
تسهیالتغیرجاری 23
سرمایهگذاریها

10

سرمایهوسودانباشته

19

جمعداراییها

521

بدهیوسرمایه

521

نقدینگی
502

صورت سود و زیان ()10
سودپرداختی
96
درآمدتسهیالت

80

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

99

جمعهزینهها

83

16

سود(زیان)

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

بدهیوسرمایه
سپرده
500

تسهیالتغیرجاری 38
10
سرمایهگذاریها
548
جمعداراییها

402

ذخیرهگیری

3

CoCo
سرمایهوسودانباشته
بدهیوسرمایه

35
108
548

نقدینگی
440

درآمدتسهیالت

97

سودپرداختی

67

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

100

جمعهزینهها

70

سود(زیان)

30

نکول تسهیالت ،عدم انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری

ترازنامه ()10
دارایی
تسهیالتجاری

511

تسهیالتغیرجاری

76

سرمایهگذاریها
جمعداراییها

بدهیوسرمایه
503
سپرده
ذخیرهگیری

 10سرمایهوسودانباشته
بدهیوسرمایه
597

3

نقدینگی
506

91
597

صورت سود و زیان ()10
سودپرداختی
105
درآمدتسهیالت
هزینهاداری
3
درآمدسرمایهگذاریها

80
3

جمعهزینهها

83

108

جمعدرآمدها

25

سود(زیان)

نکول تسهیالت ،انتشار اوراق  CoCoو خارج نکردن داراییهای غیرجاری
ترازنامه()10
دارایی

صورتسودوزیان()10
بدهیوسرمایه

سپرده
ذخیره گیری
CoCo

412
3
73
109

597

تسهیالت جاری

510

تسهیالت غیرجاری

77

سرمایه گذاریها

10

سرمایه و سود انباشته

جمعداراییها

597

بدهیوسرمایه

درآمدتسهیالت
نقدینگی
488

105

سودپرداختی

75

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

108

جمعهزینهها

78

سود(زیان)

30

عدم نکول تسهیالت و عدم انتشار اوراق CoCo
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهیوسرمایه

تسهیالتجاری

444

سپرده

352

سرمایهگذاریها

10

سرمایهوسودانباشته

102

جمع داراییها

454

بدهی و سرمایه

454

نقدینگی
352

درآمدتسهیالت

80

سودپرداختی

53

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

83

جمعهزینهها

56

27

سود (زیان)

عدم نکول تسهیالت و انتشار اوراق CoCo
ترازنامه ()10
دارایی

صورت سود و زیان ()10
بدهیوسرمایه

تسهیالتجاری

444

سرمایهگذاریها

10

جمع داراییها

454

سپرده

346

CoCo
سرمایهوسودانباشته

7
101

بدهی و سرمایه

454

نقدینگی
353

درآمدتسهیالت

80

سودپرداختی

54

درآمدسرمایهگذاریها

3

هزینهاداری

3

جمعدرآمدها

83

جمعهزینهها

57

سود (زیان)

26

مقایسه شرایط موجود با حالت Write offو اعمال CoCo
شرایط موجود

اعمال CoCo

Write off

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

نقدینگی

سود زیان

حقوق صاحبان سهام

نقدینگی

506

25

91

مقایسه با شرایط موجود

502

16

19

440

30

108

-%0.8

-%36

-%79

-%13

%20

%18.7

حقوق صاحبان سهام

نقدینگی

سود زیان
120

35

100

30

60
40
20
0
اعمال CoCo

Write off

540
520

500

25

80

شرایط موجود

سود زیان حقوق صاحبان سهام

20

480

15

460

10

440

5

420

0
اعمال CoCo

Write off

شرایط موجود

400
اعمال CoCo

Write off

شرایط موجود

تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی نسبت به شوک مثبت

تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی نسبت به شوک منفی

اوراق  CoCoمکملی برای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
تمرکز بیش از حد طرح بر روی کنترل کمی رشد نقدینگی
بدون توجه به کیفیت نقدینگی

طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،رشد ماهیانه جمع
داراییهای شبکه بانکی در شهریورماه  1400معادل 3/3
درصد بوده که باالتر از میزان رشد مجاز در مصوبه کنترل
مقداری ترازنامه بوده است و حکایت از آن دارد که فرآیند
امحای نقدینگی در بانکهای ایران به درستی انجام نمیگردد.
بررسیکلیاتبودجهبودجهسال 1401کلکشور

CoCo
عدم کارایی طرح به جهت ثابت بودن نرخ
کنترل در تواترهای ترازنامهای
ایجاد اختالل در تزریق نقدینگی سالم به جهت عدم
تفکیکسازی بانکهای کارآمد و غیر کارآمد از همدیگر

نتیجهگیری
• شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهد که عدم حذف داراییها غیرجاری از ترازنامه بانکها ،سرعت امحای 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 ماندگاری این نوع داراییها در ترازنامه بانکها بواسطه 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 طوالنیتر موافقت کردند؛
• همچنین شبیهسازیهای انجام شده 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.

پیشنهادات
• بانک مرکزی به منظور سالمسازی ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق نقدینگی بیکیفیت و همچنین حفاظت از حقوق صاحبان سهام بانکها،
سازوکارهای فنی الزم برای راهاندازی اوراق  CoCoرا فراهم کند.
• 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 ،بطوریکه رشد ترازنامه بانکها را تابعی از میزان انباشت اوراق  CoCoدر سمت چپ ترازنامه بانک کند.
در اینصورت عالوه بر اینکه رشد ترازنامه بانکها محدود میگردد به جهت اینکه در سمت چپ ترازنامه بانکها یک بدهی با سررسید طوالنی تر بوجود
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 خوب و بد از هم باشد؛ در اینصورت بطور خودکار بانکهای خوب که باعث خلق نقدینگی سالم در اقتصاد میشوند همچنان
قدرت خلق نقدینگی خود را حفظ کنند و خلق نقدینگی توسط بانکهای بد محدود گردد.
• برای رفع مشکل عندالمطالبه بودن اقالم سمت چپ ترازنامه بانکها 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 مالکیت اوراق خود را به سایر سرمایهگذاران انتقال دهند.

THANKS FOR YOUR ATTENTION

www.themegallery.com

