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  هاازی ترازنامه بانکسو سالم نقدینگی یامحا نوین ابزار

 2مهدی کیخا 1قرایی کامران سلمانی

 چکیده
 جادیا یبرا یجد اریبس دیتواند تهدیم آنتداوم دارد که ایران  در سیستم بانکی ینگیاز خلق نقد یناسالم انیجراز  تیشواهد موجود حکا

 ،قابل کنترلریغ یهایثباتیب جادیبحران و ا دیکه بتواند قبل از تشد یاتخاذ راهکار روینازا .باشد ریناپذو کنترل ختهیافسار گس یهاتورم
تا  اشدبامحای نقدینگی فرآیند  درباید معطوف به رفع اختالل موجود  یشنهادیراهکار پ .ستا یاتیمهم و ح اریرا بهبود دهد بس طیشرا

 کیفیتش عالوه بر افزای زمانهم کهیطوربه ،داشته باشد یبانک ستمیبر ساختار ترازنامه س یالحاثرات اص ،یزمان هایتواتر یبتواند در تمام
 ،نوشتار حاضرکانون اصلی  روینازاشرایط بهینه قرار دهد.  در را نیز آنهاحقوق صاحبان سهام  ،هابانک های سمت راست ترازنامهدارایی

نیز محافظت  هابانکاز حقوق صاحبان سهام کاری خاص تواند با سازومی ،ق نقدینگیسازی جریان خلسالمکه ضمن تبیین اوراقی است 
امحای باعث تکامل فرآیند  ثرؤم کامالً صورتبهاوراق مذکور  حکایت از آن دارد کههای انجام شده سازینتایج مدل در این خصوص .کند

دهد و میشده را نیز افزایش می کیفیت نقدینگی خلق ،دهدبهبود میرا ها بانکحقوق صاحبان سهام  با اینکه زمانهمشود و مینقدینگی 
 ها مورد استفاده قرار گیرد.به اهداف ترسیم شده در مصوبه کنترل مقداری ترازنامه بانکبه عنوان طرح مکمل برای دستیابی  تواند

 CoCoاوراق ، درونزایی نقدینگی، هاناترازی بانک :های کلیدیواژه
 JEL :E51، E58،  G21بندی طبقه
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 مقدمه 1
 بانکداریعملیات بهترین تبیین از واقعیت  رواز این ،است یتجار یهاوام توسط بانک ی، اعطانقدینگیشروع خلق  قطهن

ها را به جای وقتی بانک ،بر این اساس .2(2016ورنر ) مورد واکاوی قرار داد 1نظریه خلق نقدینگیدر چارچوب باید را نوین 
 ر خصوصد ،این اصل با تمرکز بر هابانک یمال نیدر مورد تأم یدیجد یهادگاهید ،خالق نقدینگی بدانیم ،وجوه گرواسطه
و  دهنده مستمریک وام نقش بانک مرکزی به عنوان ،گیرد که در آنصورت میپرداخت مخارج جدید  تسهیالت و اعطای

رونزایی د در قالب 5نهاینزیپست کادبیات اقتصادی در مهم این  .4(2021 یگناست )ا (LOLR) 3آخرین حلقه خلق نقدینگی
یدر اقتصاد کالن م یپول اعتبار 7انیگرایو عمود انیگرایمور در کتاب افق لیباسدر این راستا  .شودح میمطر 6نقدینگی

توسط  یزمرکبانک  یازسو یاعمال نهیمعتبر، با درنظر گرفتن هز رندگانیگقرض یتقاضا بر اساس ینگیخلق نقد :دیگو
بانککه  ،اهمیت این موضوع بدان جهت است .8(1988مور ) زاستدرون یادیو تا حدود ز شودیم جادیا یتجار یهابانک

لذا قدرت خلق نقدینگی  ،بیشتری فعالیت کنند 10های غیرنقدداراییباالتر و  9های اهرمیبا نسبت تا دارند زیادیتمایل  ها
در عالوه بر آن  .11(2020همکاران و  هان)ند به اقتصاد وارد ک تواند ریسک زیادی رامی رود،مینه فراتر بهی دوقتی از ح هاآن

 ،14نقد یهایبه بده رنقدیغ و 13نقدمهین یهاییداراطریق تبدیل  شوند ازمیمواجه  12ها با بحران مالیی که بانکشرایط
 تجربه بحران مالی در این راستا .15(2017و بوومن برگر ) دهندافزایش میمضاعف  صورته بخود را  ینگیخلق نقدسرعت 
در جهت  آنهابه ترازنامه  دنیبخش تیشفاف با تمرکز برها نشان داد که کنترل خلق نقدینگی بانکمیالدی  2008 سالجهانی 
 CECL16 ایهمتممبود که رو از این .است یشرایط بحرانبر فائق آمدن در ترین اصل اساسی ،امحای نقدینگیفرآیند  تکامل

نوشتار حاضر آن است که  هدف از اساس ینبر هم .18(2019)بلینی  ندشد نیتدوتوسط رگوالتورهای مربوطه  IFRS917و 
عالوه بر محدودسازی رشد  ،امحای نقدینگیبا تمرکز بر فرآیند  نوین اوراقیمعرفی از طریق های فوق متممضمن تبیین 

انجام شده در ایران بر عمده مطالعات  تاکنوناین در حالی است که  خشد؛بنیز بهبود  آن راکیفیت  زمانهم، نقدینگی
 .اندبودهچگونگی خلق نقدینگی از بعد کمی استوار 

                                                                                                                                                                         
1 Credit Creation Theory of Banking 
2 Werner 
3 Lender of last resort (LOLR) 
4 Eeghen 
5 Post Keynesians 
6 Endogenous money 
7 Horizontalists and Verticalists 
8 Moore 
9 Leverage ratio 
10 Illiquid assets 
11 Haan et al 
12 Financial crisis 
13 Semi-liquid assets 
14 Liquid liabilities 
15 Berger & Bouwman 
16 Current expected credit loss (CECL) standard 
17 International Financial Reporting Standard 
18 Bellini 
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ای بر چگونگی تشریح خلق نقدینگی در سیستم بخش اول شامل مقدمهبخش تشکیل شده است که سه این مقاله از 
و پذیرش آن توسط نهادهای  CoCo1اوراق و چگونگی ایجاد نظری  چارچوببانکی است. در بخش دوم این مقاله به بررسی 

ج نتای سوم،در بخش  . همچنینپرداخته شده استشناسی پژوهش و روشمطالعات گذشته در خصوص اوراق مذکور  ،مالی
 .شده استبیان مربوطه و پیشنهادات شده های انجامحاصل از تحلیل

 نتایج 2

 نظری چارچوب 2.1
عالوه بر اینکه  هاتوسط بانکشده  ییناساش ریکه ذخا افتندیدر 2رگوالتورهامیالدی،  2008سال جهانی  یمالدر طول بحران 

 یئته ،تبه این مشکال پاسخ در .زیادی نیز بوده استبا وقفه زمانی همراه  ،تسهیالت اعطایی نبوده متناسب با
های استاندارد یئتهو  IFRS یهاداستاندار ایرا بر 9IFRS تمم، م 3(IASB) یالمللنیب یحسابدار یاستانداردها
بر اساس این استانداردها  .نمودند نیتدو GAAP5 یاستانداردها را برای CECL متمم،  4(FASB) کایآمر یلام حسابداری

 رذخای دیبا هابانکرو از این ،باشدمی خیبه همان تار انیز ییبانک موظف به شناسا 6های نکول که رخ دهدهر یک از حالت
این در حالی است که (. 2019)بلینی، محاسبه نمایند  ی تسهیالتانتظار انینگر در مورد زندهیاطالعات آخود را بر اساس 

 هیالت رااین نوع تس، درصدی از غیرجاریمتفاوت بسته به نوع طبقه تسهیالت  در سیستم بانکی ایران با رویکردی کامالً
در طول زمان به  که گرددمیها بانکهایی در سمت راست ترازنامه خلق داراییبه  منجرامر این  که 7کنندگیری میذخیره

 یاز اساس موهومکه  دنگردایجاد سودهایی می سببکه آن بر مضاف ؛اندشدهقطع  های آننقد انیجر ،یمقطع ایطور کامل 
. (2019)بلینی،  8دحذف گرد رازنامه بانکاز ت استانداردهای مذکور طبقباید  هااین نوع دارایی اساساً کهدر حالی ،هستند

ی امحای نقدینگفرآیند  ممانعت به عمل آید ضاعفم خلق نقدینگیاز عالوه بر اینکه  شودهای مذکور باعث میحذف دارایی
از د تواننهستند به راحتی می وبا تعداد زیادی مشتری روبر هابانک کهآنجاییاز  صورت ینادر غیر  .شود کاملنیز  کیفیتیب

سپردهها )بدهی بانکبدان جهت است که  این اختالل شهیر .کنند را مختلامحای نقدینگی فرآیند  ،9طریق تبدیل سررسید
از  .به سیستم بانکی است بخشیاعتبار شرط اساسی درآن و پرداخت بوده  10عندالمطالبهلحظه از زمان  ردر ه (بانکی های
 ،سمت راست ترازنامهدر حالی است که این در  و باشدمی آنهاخارج از کنترل  کامالًا هبانکسمت چپ ترازنامه  پایداری رواین

احتمال و همچنین  باشندمیخود  مختص به سررسیددارای هر یک و نبوده  برخورداراعطایی از این خاصیت تسهیالت 
شرط اساسی در تکامل فرآیند ها سازی سمت چپ و راست ترازنامه بانکبنابراین همگن .دندارنکول در سررسید را نیز 

                                                                                                                                                                         
1 Contingent Convertible 
2 Regulators 
3 The International Accounting Standards Board (IASB) 
4 The Financial Accounting Standards Board (FASB) 
5 Generally Accepted Accounting Principles 

پرداخت  ییعدم توانا لیبه دل -3اقساط بگذرد.  دیسررس نیروز از آخر 90 -2کند.  یاعالم ورشکستگ رندهیگوام -1 سه مورد هستند:نکول  ادیقمص 6
 اقساط، وام مربوطه استمهال شود.

دستورالعمل نحوه محاسبه  هیابالغ اصالح ؛بانک مرکزی 10/07/1399مورخ  220977/99بخشنامه شماره  بیشتر رجوع کنید به مطالعهبرای  7
 یاعتبار مؤسساتمطالبات  رهیذخ

8 Write off 
9 Maturity Transformation 
10 Puttable 
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و همکاران، ی سیوردلیف)د یرگمی صورت CoCo بنام اوراقیاین مهم در سیستم بانکی از طریق  که استامحای نقدینگی 
2020)1. 

 است هابانک 2هیسرماکفایت  الیه اول حفاظت از آنها یهدف اصلهستند که ترکیبی و قابل تبدیل اوراقی  ،CoCoاوراق 
کوپن  ظماوراق به طور من این دارندگان در ابتدا به کهیطوربه، افزایش دهدهای وارده ها را در برابر شوکانکتا توان ب

اد از طریق ایج صورت ینادر غیر  ؛در حد بهینه باشدبانک صادرکننده مشروط به اینکه کفایت سرمایه  3شودیپرداخت م
از  یکی؛ از همین رو استفاده از این اوراق به 6(2021 یل)لی و  شوندمی 5به سهام این اوراق تبدیل 4یک مکانیسم خودکار

محافظت از  ی( و براBIS) 7یالمللنیب هیتوسط بانک تسووضع شده  یمقررات مال تیرعا یبرا یمال یابزارها نیترمتداول
با حق تحمیل زیان در فرآیند در واقع این اوراق . 8(2021کانگ کاپوراال و اند )شده لیتبد یها در برابر ورشکستگبانک

 دنکنمیعمل نیز سپرده  یبرا ریگعنوان سپر ضربهه ب ضمن محافظت از حقوق صاحبان سهام، د،نکنکه ایجاد می 9تقدمی
عالوه بر افزایش  CoCoاوراق . 10(2021همکاران گوپتا و شوند )گذاران میسپردهو به بانک  و مانع از تحمیل زیان بیشتر

د به عنوان نتوانمی و از طرفی دندهدر بازار بین بانکی را نیز کاهش می انتقالریسک  ،بانکی در برابر زیانقاومت سیستم م
ثر ؤبه منظور نظارت م IIIبازل کمیته  بدین جهت بود که .12(2202)لی و همکاران، د ننیز عمل کن 11یک سپر مالیاتی

بر ها خیلی هزینهسرمایه برای بانک شیافزان زیان وارده از طریق جبرا نکهیبر ا یمبن بانکداران درخواست رشیبا پذ 13بانکی
 یابزارهادر واقع این اوراق نوعی از  .برآورده کنند CoCoاوراق  خود را از طریق یازهایتا ن دادها اجازه به بانک ،است
در بسیاری  و 15(2021ران همکاو  گونچارنکو) دهندیم شیبانک صادرکننده را افزا 14انیجذب ز تیهستند که ظرف ینظارت

دهد عددی نشان میتهمچنین مطالعات م .(2022 )لی و همکاران، شوندمی 16ها از ورشکستگیاز موارد باعث نجات بانک
از انتشار  شتریب دار،یناپا یبا منابع مال یهاو بانک باالی تسهیالت به کل داراییبا نسبت  یهاتر، بانککوچک یهابانککه 

CoCo هایی که مذکور برای بانک اوراق زکه استفاده ا ولی باید توجه داشت ،17(2022همکاران )فاجاردو و  رندبیسود م
توانند زیان را به دیگران اینکه می واسطهبهاعتبارسنجی ضعیفی دارند باید با نظارت بیشتری همراه باشد چرا که ممکن است 

 .19(2012اقتصاد تحمیل کنند )کوزیل و الورنز  به 18ندیشیکژا و از طریق کژگزینی انتقال دهند ریسک بیشتری را

                                                                                                                                                                         
1 Fiordelisi et al 
2 Capital Adequacy Ratio (CAR) Tier-1 
3 Coupon payments 
4 Self-rescue mechanism 
5 Equity conversion 
6 Li & Li 
7 Bank of International Settlements 
8 Caporale & Kang 
9 Subordinated 
10 Gupta et al 
11 Tax shields 
12 Li et al 
13 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision 
14 Loss-absorption mechanism 
15 Goncharenko et al 
16 Bankruptcy 
17 Fajardo et al 
18 Adverse selection and Moral hazard 
19 Koziol & Lawrenz 
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 مطالعات پیشین 2.2
 نیبثیر انتقال زیان أت سهیمقا هب 1نو - زنبرگیآ ایپو یمال جدید مبتنی بر شبکه سازیمدلبا ارائه یک ( 2022) لی و همکاران

از  توانندیمها داری بانکمعنی طوربهکه ست حاکی از آن انتایج که  پرداختند CoCo قانتشار اوراقبل و بعد از  هابانک
در حال  هایبانکتواند ینه تنها م CoCoاوراق  ،عالوه بر آن کنند. میتقس گرانید ارا ب یشتریب انیز CoCoاوراق  قیطر

 نکته مهم در این خصوص این است که .دهدیکاهش م زیرا نآنها  یورشکستگ هاینهیرا نجات دهد، بلکه هز یورشکستگ
انعطاف ،هابانکتوسط  CoCoاوراق انتشار چرا که  گرددیمای دچار چالش کارایی این اوراق با رسیدن آن به حد آستانه

 (.2022)لی و همکاران  دهدیم شیآنها را افزا سکیر یریپذ
 اریاز سه معبا استفاده  هابانک یستمیس سکیبر ر CoCoانتشار اوراق  ریثأت به بررسی (2022) فاجاردو و همکاران

3, SES2SRISK 4 وCoVaR∆ در میالدی  2018تا  2009از سال  بانک 97 بر روی آنها انجام شده نتایج بررسی .رداختندپ
 سکیر ،CoCoاوراق انتشار که  دهدنشان می SIBs)-(G5 مطرح دنیا سیستمی یهاسراسر جهان از جمله بانک

. ، مشروط بر اینکه از حد بهینه تجاوز نکنددهدیکاهش م ندهیآ هاینبحرا توجهی برای پوششطور قابل را به  کیاتستمیس
، 6بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه بانک بسته بهاوراق مذکور انتشار  همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که

 دارد. 7غیرهمگناثر بر ریسک سیستماتیک بانک 
 .ها مجاز نیستبرای همه بانک CoCoاوراق هم پرداختند که چرا انتشار به این پرسش م( 2021) و همکارانگونچارنکو

آنها شواهدی قوی  .پرداختندمیالدی  2017-2010های اتحادیه اروپا در بازه زمانی به بررسی بانک سؤالبرای پاسخ به این 
سازند را محدود می CoCoاوراق انتشار  ،هایی که از ثبات مالی مناسب برخوردار نیستندارائه دادند که رگوالتورها برای بانک

خطرناکی ریسک  طوربهتواند هستند می برخوردارها از اثرات اهرمی باالیی اینکه بانک واسطهبهزیرا معتقدند که این اوراق 
 دهند.ا بیشتر در مسیر افزایش سرمایه سوق میرها بیشتری به سیستم بانکی انتقال دهند در نتیجه این بانک

با بهره GARCH–DCC9با استفاده از روش  CoCoاوراق ثر بر قیمت ؤ( به بررسی عوامل م2021) 8داویس زایچ و
ر د الگوریتم نیاعلت استفاده محققان از این الگو بدان جهت بود که  .پرداختند 10لیحداق یایدرخت پوگیری از الگوریتم 

 کهیطوربهثر بوده است ؤبه صورت کارایی م CoCoاوراق دارندگان سود به  یحداکثرساز ت،یو درنها نهیبهاتخاذ تصمیم 
دهد که نشان می محققانهای نتایج بررسی .دکردنبه عنوان یک یال با وزنی مشخص تعریف  اثرگذار راهر یک از عوامل آنها 

 ر گذارند.ثیأنرخ بهره و نرخ ارز خارجی ت ،داشته و در مراحل بعدی CDS11با بیشترین ارتباط را  CoCoاوراق قیمت 
با روش پنل دیتا در  CoCoاوراق  انتشار های اروپایی از طریق( به بررسی افزایش سودآوری بانک2020) 12پتراس
 CoCoاوراق دهد که استفاده از نتایج وی نشان می .پرداختمیالدی  2018تا  2014 یهاسالبانک در بین  231خصوص 

تواند باعث افزایش سودآوری بانکپذیری کارآمد میکانال افزایش ریسک بجای سهام از طریق ایجاد یک سپر مالیاتی و از

                                                                                                                                                                         
1 A Dynamic Eisenberg-Noe Model of Financial 
2 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 
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نقش بسزایی در میزان  بانک وکارکسبمدل که مطالعات وی حاکی از آن بود نتایج همچنین  مورد مطالعه گردد. یها
یسی میزان بیشتری از های سوئبانک باألخصهای بزرگتر بانک کهیطوربهدارد  صادرکنندهاستفاده از اوراق توسط بانک 

 بودند. این اوراق را منتشر کرده
کفایت سرمایه بانک  محافظی برایتواند می CoCoاوراق آیا پرداختند که  سؤالاین به ( 2020و همکاران ) فیوردلیسی

مختلف  یودر دو سناریمیالدی  2017تا  2011اروپایی در طی دوره  بانک 91بررسی  به آنها سؤالبرای پاسخ به این  .باشد
ورد مطالعه را بدون انتشار اوراق بررسی های مبانکعملکرد بر این اساس شکل گرفت که ابتدا  آنها سازیمدل .پرداختند
 CoCoاوراق د که انتشار دهنتایج آنها نشان می پرداختند. با انتشار اوراق مذکورها سپس به بررسی عملکرد بانککردند و 

نتایج  همچنین. اندد که اجازه انتشار نداشتهوشینسبت به حالتی مهش واریانس بازده سهام کاباعث انگیزی شگفت طوربه
 زمانهمولی  شوندمواجه می 1اوراق مذکور به سهام تبدیل شوند با کاهش ارزش دفتری کهیدرصورتکه آنها حکایت از آن دارد 

 دهد.سایر معیارهای ریسک را برای بانک کاهش می
به بررسی  کند؟یم ینیبشیرا پ یبانک یهاها بحرانترازنامه بانک سکیر ایآای با عنوان ( در مقاله2020)و همکاران  هان

که سطوح  دهدینشان م آنها جینتا .پرداختندمیالدی  2016 –1980دوره  یبرا توسعهدرحالکشور  147ماهانه  یهاداده
 یهاشاخص ،باال یاهرم مال شیو افزا یخارج یهایبده یاالسطوح ب ،یداخل یمال یهایو بده ینقد یهاییدارا نییپا

 هستند. یانکب یهابحران یاصل
 یهابه بررسی بانکآنها رو از این .ها پرداختندبر ترازنامه بانک CoCoاوراق ثیر انتشار أ( به ت2020) 2و همکاران فیآوج

حل برای دهد که کارآمدترین راهنتایج آنها نشان می .پرداختندمیالدی  2015تا  2009 یهاسالاوراق در بین  صادرکننده
دهد که همچنین نتایج آنها نشان می. است CoCoاوراق استفاده از  ،دیدهزیان هایبانک برای عیسرو مجدد  یگذارهیسرما
هبودمورد بررسی در دوره  CoCo اوراق موج صادرکنندگان نیجزو اول، یقو با ترازنامه نسبتاً یهابزرگتر و بانک یهابانک

 یو به شدت از نظر آماربوده  یمنف توسط بانک منتشرشده CDSبر اسپرد  CoCo اوراق انتشار یکل ریتأثعالوه بر آن  .ندا
همچنین . کندیم تیرا تقو منتشرکنندهبانک به طور واضح ترازنامه  CoCo اوراق انتشار دهد،یمعنادار است که نشان م

 .سهام ندارند متیبر ق دارییمعن یآمار یرثتأ CoCoاوراق مشخص شد که 
 یدو بعد یتصادف یندهایبر فرآ یمبتن یلیتحل کردیرو با CoCoاوراق سازی قیمت ( به مدل2019) 3چوئه و همکاران

 نسبت بر اساس مدل کی ؛کردند شنهادیپ CoCo اوراق یبرا پویا ی کامالًگذارمتیدو مدل ق بر این اساس آنها .پرداختند
 .باشدمی ایحقوق صاحبان سهام پو به یبده دیگر بر اساس نسبت و مدل ایپو هیسرما کفایت

 یشناسروش 2.۳
ذاری و چگونگی اثرگامحای نقدینگی با تمرکز بر فرآیند  هابانکبر ترازنامه را  CoCo اوراقاثر انتشار  ،در ابن بخش قصد داریم

 هک ییآنجامورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور از ریوهای مختلف را در سنابر سود و زیان بانک و حقوق صاحبان سهام 
های سازی ترازنامهشبیه ازوجود ندارد  ی ایرانیهاهای واقعی به جهت عدم انتشار اوراق مذکور توسط بانکدسترسی به داده

 .کنیممیاستفاده فرضی 
مدنظر قرار گرفته سناریوی مختلف  6ها مه بانکبر ترازنا CoCoاوراق در پژوهش حاضر برای مقایسه اثرگذاری انتشار 

، در این سناریوها برای تسهیالت بانکی دو حالت نکول و عدم نکول مطابق با این نمودار. شده استآورده که در نمودار ذیل 
 و همچنین خارج کردن و نکردن CoCoاوراق ها، انتشار و عدم انتشار شده و در هر یک از این حالتفرض تسهیالت 

نظر، میزان رشد  که در ادامه و در ترازنامه فرضی مورد استقرار گرفته نظر دمنیز های غیرجاری از ترازنامه بانک دارایی
 .گیردشده مورد بررسی قرار میسناریوی تعریف 6و حقوق صاحبان سهام بانک در هر یک از  بانک نقدینگی، سود و زیان

                                                                                                                                                                         
1 Write-down 
2 Avdjiev et al 
3 Choe et al 
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 سازییهشب برایسناریوهای ممکن  .۱ار نمود

نکول تسهیالت وجود نداشته باشد،  کهیدرصورت گرددمیطور که در نمودار فوق مشاهده همانالزم به ذکر است که 
شوند و بانک با پرداخت سود اعمال نمی CoCoاوراق های غیرجاری از ترازنامه بانک نیست و نیازی به خارج کردن دارایی

 کند.منقضی می در سررسید را شدهمنتشر CoCoاوراق گذاران، ایهاوراق به سرم
دوره  10ترازنامه بانک فرضی  ،بدین صورت است که در هر یک از سناریوهافرضی ترازنامه بانک مفروضات بر این اساس 

و  یکسان است هاریگذاسرمایه حاصل از های پرسنلی و اداری با درآمدزمانی گردش داده شده است و در تمام ادوار هزینه
ذخایر قانونی و احتیاطی برابر صفر در نظر  نرخ ،عالوه بر آنباشد. تمایزی بین پول و شبه پول برقرار نمیهمچنین وجه 

گردد؛ مضاف بر اینکه در صورت تقسیم نمیبین سهامداران  و در طول دوران مورد بررسی هیچ گونه سودی گرفته شده است
 ینأمتباید از بازار بین بانکی  و نکول مذکور رابانک مورد نظر ملزم به انجام ذخیره گیری است  ،نکول در تسهیالت اعطایی

 کند.

 1 جدول
 بانک فرضی ترازنامه مفروضات

 نرخ )مقدار( شرح نرخ شرح
 100 تسهیالت اولیه %15 نرخ سود سپرده

 100 سپرده اولیه %18 نرخ سود تسهیالت
 10 اولیه اهگذارییهسرما %15 نرخ نکول

 10 اولیه هامس احبانص قوقح %21 سود بازار بین بانکی
 3 هزینه اداری در هر دوره coco 17%نرخ سود 

 %30 گذارییهسرمانرخ سود  %20 ذخیره گیری
 %50 گردش ترازنامه هدور 3در هر غیرجاری کردن دارایی  Write offو  CoCoنرخ اعمال 

 

 ام شدههای انجخالصه سناریوسازی 2.۴
های در حالتبر نقدینگی، سود و زیان و حقوق صاحبان سهام بانک  CoCoاوراق اثر انتشار و عدم انتشار  2 در جدول

 تیرعاباید بر اساس که هایی در حالتتسهیالت پرداختی دچار نکول شوند و یا هیچ نکولی رخ ندهد و همچنین  ی کهمختلف
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به طور خالصه ، دوره از ترازنامه خارج گردد 3بعد از غیرجاری دارایی  ،نکتوسط با CECLو  9IFRS یهاالزامات متمم
 .نشان داده شده است

در ترازنامه در حال افزایش باشد سرعت نقد های غیرهر چقدر دارایی دهد،نشان می یطورکلبهنتایج سناریوهای مختلف 
تر های با سررسید طوالنیو همچنین هر چقدر بدهی شود()ناترازی بانک بیشتر می شودنقدینگی کندتر می یامحافرآیند 

مطالعات برگر با که نتایج حاصله  (شودکمتر میبانک ناترازی )گیرد بیشتر گردد، خلق نقدینگی سرعت کمتری به خود می
گسترده  فالزم به ذکر است در تمامی سناریوهای مورد بررسی برای محاسبه نقدینگی از تعری ( مطابقت دارد.2017و بوومن )

 .1آن استفاده شده است

 2 جدول
 در یک نگاه انجام شده یهایسازویخالصه سنار

 شرح
 و خارج نکردن دارایی غیرجاری CoCoانتشار اوراق  و خارج نکردن دارایی غیرجاری CoCoعدم انتشار اوراق 

 حقوق صاحبان سهام سود زیان نقدینگی حقوق صاحبان سهام سود زیان نقدینگی
 101 26 353 102 27 352 ولعدم نک

 109 30 488 91 25 506 نکول
و خارج نکردن  CoCoمقایسه تغییرات در حالت عدم نکول تسهیالت، عدم انتشار اوراق 

و خارج  CoCoهای غیرجاری از ترازنامه با حالت عدم نکول تسهیالت، انتشار اوراق دارایی
 های غیرجاری از ترازنامهنکردن دارایی

0.3%-  1%-  0.9%-  

های و خارج نکردن دارایی CoCoمقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم انتشار اوراق 
های و خارج نکردن دارایی CoCoغیرجاری از ترازنامه با حالت نکول تسهیالت، انتشار اوراق 

 غیرجاری از ترازنامه
3.5%-  22.8%  18.9%  

های و خارج نکردن دارایی CoCoانتشار اوراق مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم 
های و خارج کردن دارایی CoCoغیرجاری از ترازنامه با حالت نکول تسهیالت، انتشار اوراق 

 غیرجاری از ترازنامه
13.1%-  19.3%  17.7%  

در صورت نکول و 
رعایت الزامات 

و  IFRS9 یهامتمم
CECL 

 CECLو  IFRS9 یهامتممدر صورت نکول و رعایت الزامات  غیرجاری و خارج کردن دارایی CoCoعدم انتشار اوراق 

حقوق صاحبان  سود زیان نقدینگی
 سهام

 حقوق صاحبان سهام سود زیان نقدینگی

502 440 30 108   
 CoCoمقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم انتشار اوراق 

حالت نکول های غیرجاری از ترازنامه با و خارج کردن دارایی
های غیرجاری از و خارج کردن دارایی CoCoتسهیالت، انتشار اوراق 

 ترازنامه

8.3%- 86.6% 481% 

 های انجام شدهسازینتایج شبیهمقایسه  2.۵
غیرجاری های و خارج نکردن دارایی CoCoاوراق مقایسه تغییرات در حالت عدم نکول تسهیالت، عدم انتشار  2.۵.1

 :از ترازنامهغیرجاری های و خارج نکردن دارایی CoCoاوراق عدم نکول تسهیالت، انتشار  ا حالتب از ترازنامه
  در  بانک میزان خلق نقدینگی، گرددمشاهده می 4و  3جداول که در ترازنامه و صورت سود زیان بانک در  طورهمان

افزایش (( CoCoجمع سپرده و )واحد  353 واحد به 352)از شود به میزان یک واحد منتشر می CoCoاوراق که حالتی 
دهد که نشان می 4و  3مقایسه جداول  یطورکلبه .یابدعالوه بر آن میزان سود بانک نیز یک واحد کاهش می و یابدمی

نکول وجود نداشته باشد باعث کاهش سودآوری بانک و افزایش نقدینگی  کهیدرصورتتوسط بانک  CoCoاوراق انتشار 
 ،2عندالمطالبه(غیر) تربا سررسید طوالنید چرا که بانک با انتشار این اوراق از طریق تبدیل یک بدهی شوجامعه می

                                                                                                                                                                         
 یپژوهشکده پول «رانیدر اقتصاد ا عیضرورت محاسبه پول در مفهوم وس»( 1400) یممربرای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به همتی،  1

 ک مرکزیبان یو بانک
2 non-puttable 
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ثر ؤمنرخ  زیراباید هزینه این کاهش ریسک را بپردازد لذا  .(2017برگر و بوومن ) دهدمیخود را کاهش ناترازی ریسک 
 .باشدشتر از نرخ سود سپرده میبی ،دارندگان آن پذیری باالترریسک واسطهبه CoCoاوراق 

 3جدول 
 غیرجاری یهاییو خارج نکردن دارا CoCoاوراق عدم انتشار  و التیعدم نکول تسهترازنامه و صورت سود و زیان در حالت 

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
 53 سود پرداختی 80 درآمد تسهیالت  بدهی و سرمایه دارایی
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  352 ردهسپ 444 تسهیالت جاری

 56 هاینههزجمع  83 جمع درآمدها  102 و سود انباشته سرمایه 10 هاگذارییهسرما
 27 سود )زیان(  454 بدهی و سرمایه 454 هاجمع دارایی

 

 4جدول 
 غیرجاری یهاییو خارج نکردن دارا CoCoاوراق انتشار  و التیعدم نکول تسهترازنامه و صورت سود و زیان در حالت 

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
 54 سود پرداختی 80 درآمد تسهیالت  بدهی و سرمایه دارایی

 444 تسهیالت جاری
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  346 سپرده
CoCo 7  

 57 هاینههزجمع  83 جمع درآمدها
  101 و سود انباشته رمایهس 10 هاگذارییهسرما

 26 سود )زیان(  454 بدهی و سرمایه 454 هاجمع دارایی
 

از غیرجاری های و خارج نکردن دارایی CoCoاوراق مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم انتشار  2.۵.2
 :از ترازنامهغیرجاری ی هاو خارج نکردن دارایی CoCoاوراق نکول تسهیالت، انتشار  با حالت ترازنامه

  در طی تمامی گونه خروج دارایی غیرجاری از ترازنامه فرض بر آن است که در هر دو حالت هیچ ،در هر دو سناریو مذکور
اوراق در صورت انتشار  ،گرددمشاهده می 6و  5جداول که در  طورهمان .گیردنمیصورت سازی شده دوره شبیه 10

CoCo مجموع  شودمیواحد کم  18نقدینگی به میزان گیرد، صورت می بهتر امحای نقدینگیند عالوه بر اینکه فرآی(
به حقوق صاحبان سهام نیز واحد  18 و گرددواحد به سود بانک اضافه می 5 به میزان ،و ذخیره گیری( CoCoسپرده، 

 اقراز طریق انتشار اوغیرجاری  داراییپرداخت هزینه برای جبران تغییرات فوق ناشی از آن است که  .شودافزوده می
CoCo  اوراق انتشار یدر سناریو؛ ضمن اینکه بازار بین بانکی کمتر استاز آن مین مالی أتاز هزینه CoCo،  میزان

 تریالنطویک بدهی با سررسید شده با دارایی غیرنقد ایجاد  ترازنامه، زیرا در سمت راستیابد ناترازی بانک نیز کاهش می
 .شودهمگن می
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 5جدول 
 غیرجاری یهاییو خارج نکردن دارا CoCoاوراق عدم انتشار  الت،ینکول تسه تدر حال انیترازنامه و صورت سود و ز

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
 80 سود پرداختی 105 درآمد تسهیالت  بدهی و سرمایه دارایی

 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  503 سپرده 511 تسهیالت جاری
تسهیالت 
 غیرجاری

  3 ذخیره گیری 76
 83 هاینههزجمع  108 جمع درآمدها

سرمایه و سود  10 هاگذارییهسرما
  91 انباشته

 25 سود )زیان(  597 بدهی و سرمایه 597 هاجمع دارایی
 

 6جدول 
 غیرجاری یهاییو خارج نکردن دارا CoCoاوراق انتشار  الت،ینکول تسه حالت در انیترازنامه و صورت سود و ز

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
  بدهی و سرمایه دارایی

 75 سود پرداختی 105 درآمد تسهیالت
 510 تسهیالت جاری

  412 سپرده
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  3 ذخیره گیری

  CoCo 73 77 غیرجاریتسهیالت 
  109 سرمایه و سود انباشته 10 هاگذارییهسرما 78 هاینههزجمع  108 جمع درآمدها

 30 سود )زیان(  597 بدهی و سرمایه 597 هاجمع دارایی
 

از غیرجاری های و خارج نکردن دارایی CoCoاوراق تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم انتشار  مقایسه 2.۵.۳
 :(CoCoاعمال ترازنامه )از غیرجاری های و خارج کردن دارایی CoCoاوراق انتشار با حالت نکول تسهیالت،  ترازنامه

  اوراق  که انتشاردهد به وضوح نشان می 8و  7 مقایسه جداول ،سناریودر اینCoCo صورتبهتواند و اعمال آن می 
و همچنین ناترازی  (یابدیمواحد کاهش  440واحد به عدد  506)از کامل کند نقدینگی را  یچشمگیری فرآیند امحا

شد یبانک مکه باعث تشدید در ناترازی غیرجاری قابل توجهی کاهش دهد، چرا که قسمتی از دارایی  صورتبهبانک را 
توسط یک بدهی با سررسید  ،ماندهای از تسهیالت جاری باقیعالوه بر آن قسمت عمده .از ترازنامه خارج شده است

های آتی مکان مانع از خلق نقدینگی در دورها ناترازی بانک را به حداقل خود برساند تا حدشود تا تر همتراز میطوالنی
وضعیت بوده و های نکول به دارندگان اوراق با افزایش همراه انتقال هزینه واسطهبهسود و زیان بانک  همچنین .گردد

 .کرده استحقوق صاحبان سهام نیز بهبود پیدا 
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 7جدول 
 غیرجاری یهاییو خارج نکردن دارا CoCoاوراق عدم انتشار  الت،ینکول تسه در حالت انیسود و ز ترازنامه و صورت

 (10) انیصورت سود و ز  (10ترازنامه )
 80 سود پرداختی 105 درآمد تسهیالت  بدهی و سرمایه دارایی
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  503 سپرده 511 تسهیالت جاری

  3 ذخیره گیری 76 غیرجاریتسهیالت 
 83 هاینههزجمع  108 جمع درآمدها

  91 سرمایه و سود انباشته 10 هاگذارییهسرما
 25 سود )زیان(  597 بدهی و سرمایه 597 هاجمع دارایی

 

 8جدول 
 (CoCo)اعمال اری غیرج یهاییخارج کردن دارا و CoCoاوراق انتشار  الت،ینکول تسه در حالت انیترازنامه و سود و ز

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
  بدهی و سرمایه دارایی

 67 سود پرداختی 97 درآمد تسهیالت
  402 سپرده 500 تسهیالت جاری

 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  3 ذخیره گیری
  CoCo 35 38 غیرجاریتسهیالت 

  108 سرمایه و سود انباشته 10 هاگذارییهسرما 70 هاینههزجمع  100 جمع درآمدها
 30 سود )زیان(  548 بدهی و سرمایه 548 هاجمع دارایی

 

از غیرجاری های و خارج کردن دارایی CoCoاوراق مقایسه تغییرات در حالت نکول تسهیالت، عدم انتشار  2.۵.۴
 :از ترازنامهغیرجاری های و خارج کردن دارایی CoCoاوراق نکول تسهیالت، انتشار  با حالت (Write off) ترازنامه

   یهامتمم الزامات مطرح شده در تیرعا ،10و  9جداول  هر دو ترازنامهتمرکز در در این سناریو IFRS9  وCECL 
به  واحد 502 )از دیرگانجام می بسیار کارابه صورت امحای نقدینگی فرآیند گردد مشاهده می که طورهمان .هستند

های انتقال هزینهعدم شناسایی سودهای موهومی و  واسطهبه(، سود و زیان بانک نیز یابدیمکاهش واحد  440عدد 
همچنین وضعیت  واحد رسیده است. 30واحد به  16و از  همراه استوجهی تقابل با افزایش به دارندگان اوراق نکول 

 .کرده استپیدا خیلی زیادی بهبود واحد(،  108احد به و 19واحدی )از  89با افزایش حقوق صاحبان سهام نیز 
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 9جدول 
 (Write off)غیرجاری  یهاییو خارج کردن دارا CoCoاوراق انتشار  عدم الت،ینکول تسه انیترازنامه و صورت سود و ز

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
  بدهی و سرمایه دارایی

 80 سود پرداختی 96 درآمد تسهیالت
 500 سپرده 488 سهیالت جاریت

 
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه 

  2 ذخیره گیری 23 غیرجاریتسهیالت 
 83 هاینههزجمع  99 جمع درآمدها

سرمایه و سود  10 هاگذارییهسرما
  19 انباشته

 16 سود )زیان(  521 بدهی و سرمایه 521 هاجمع دارایی
 

 10جدول 
 (CoCo)اعمال غیرجاری  یهاییو خارج کردن دارا CoCoاوراق انتشار  الت،ینکول تسهامه و صورت سود و ترازن

 (10صورت سود و زیان )  (10ترازنامه )
  بدهی و سرمایه دارایی

 67 سود پرداختی 97 درآمد تسهیالت
 500 تسهیالت جاری

  402 سپرده
 3 هزینه اداری 3 هاگذاریدرآمد سرمایه  3 ذخیره گیری

  CoCo 35 38 غیرجاریتسهیالت 
 70 هاینههزجمع  100 جمع درآمدها

سرمایه و سود  10 هاگذارییهسرما
  108 انباشته

 30 سود )زیان(  548 بدهی و سرمایه 548 هاجمع دارایی
 

 تحلیل حساسیت متغیرهای کلیدی 2.۶
از یک تغییر در هر  شد،مشخص نیز های انجام شده سازیدر شبیه و دگردارهای زیر مشاهده میدکه در نمو طورهمان

 اوراق اعمالدرصد  و Write offگیری و درصد ، نرخ ذخیرهCoCoاوراق نرخ نکول، نرخ کوپن پارامترهای کلیدی از جمله 
CoCo ، حالت بدون  -1: که عبارتند ازه ی مربوطهاسناریوتمام  دردهد. را تحت تأثیر قرار میعملکرد بانک فرضیCoCo :

کند ولی اعمال را منتشر می CoCo: بانک اوراق CoCoحالت با  -2کند؛ را منتشر نمیCoCo  حالتی که در آن بانک اوراق
دوره  3بعد از نیز باید را غیرجاری دارایی کند و منتشر نمی CoCoاوراق : حالتی که بانک Write off حالت -3شود؛ نمی

 : حالتی است که بانک اوراق CoCo حالت اعمال -4 کند؛ متوقفرا  موهومیو شناسایی سود کرده خارج از ترازنامه خود 
CoCo اوراق که انتشار دهد نشان میعملکرد بانک فرضی  کند،دوره اعمال می 3کند و بعد از را منتشر میCoCo  ضمن

و بهترین  دادهبسیار کارا کاهش  صورتبهناترازی بانک را تواند می ،در فرآیند امحای نقدینگی نقش بسیار مؤثری دارداینکه 
حجم نقدینگی و حقوق صاحبان دهنده نشان. )محور عمودی سمت چپ به عمل آورداز حقوق صاحبان سهام را حفاظت 

 .(استسود و زیان بانک دهنده نشانو محور عمودی سمت راست  باشدیمسهام 
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 +%20نسبت به شوک  یدیکل متغیرهایتحلیل حساسیت  .2 نمودار

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

وارد شدن هرگونه شوکی  زمانهمو دهد که در صورت بروز نکول در تسهیالت نشان میهای انجام شده سازیتمام شبیه
 باشند CoCo ها مجهز به اوراقامه بانکترازن)مثبت یا منفی( به متغیرهای کلیدی در عملیات بانکی، سناریویی که در آن 
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 رتصوبه( رنگ )نمودار آبی نقدینگی یفرآیند امحا های غیرجاری از ترازنامه خارج شوند(،)دارایی و این اوراق اعمال گردند
 .)کمترین میزان رشد نقدینگی( یابدکارایی افزایش می

نقدینگی در حالتی  حایفرآیند اماعمال نگردد  اوراقین وارد گردد و ا CoCoاوراق شوک مثبت به نرخ سود  کهیدرصورت
نسبت به سایر شوکاما  ؛نگردددر ترازنامه باشد و اعمال  CoCoاوراق که است کنیم بیشتر از حالتی می Write offکه 

د که در دهاین مهم نشان می .است Write offاز حالت  اعمال نگردد بهتر باشد اما CoCo اقرحالتی که او ،های وارده
متر کفایت سرمایه بانک از حد بهینه خود ک که یزمان باید حتماًکه بانک تصمیم بر آن دارد که این اوراق را منتشر کند صورتی

هزینه سود  زا CoCo اوراقانتشار اینکه هزینه  واسطهبه صورت یناکند، در غیر  اعمال خودکار طوربه شد اوراق مذکور را
تجهیز منابع بانک شده و حاشیه سود بانک را کاهش  شدهتمامتشار این اوراق باعث افزایش بهای ها بیشتر است انسپرده

 دهد.می
( و همچنین حفاظت از حقوق صاحبان رنگ میزان سودآوری بانک )نمودار سبز ،های انجام شدهسازیدر تمام شبیه

رسد و ها مینسبت به سایر حالتترین میزان خود کند به کممی Write offکه بانک تی در حال (رنگ )نمودار قرمزسهام 
ها برخوردار است؛ بسیار باالیی نسبت به سایر شوک حساسیتشود نسبت به شوک نرخ نکول از که مشاهده می طورهمان

 برای بانک وجود ندارد و باید هزینه آن توسطکردن دیگر امکان شناسایی سود موهومی و غیرواقعی  Write off با چرا که
ولی عدم  .ها از این ناحیه متضرر گردندشود سهامداران بانکباعث می که این امر گردد ینتأمها حقوق صاحبان سهام بانک

شود می نقدینگی یو اختالل در فرآیند امحا کیفیتیبنیز باعث خلق نقدینگی نکردن(  Write off)غیرجاری خروج دارایی 
 باشد.رهایی از این چالش میCoCo  اوراقواقع وظیفه در  که شودو این به ضرر کل اقتصاد می

و حفاظت از حقوق در ترازنامه وجود داشته باشد و حتی اعمال نگردد فرآیند امحای نقدینگی  CoCoاوراق  کهی در حالت
اقالم  سازیدر ترازنامه وجود نداشته باشد که این مهم ناشی از همگن CoCoاوراق صاحبان سهام بهتر از حالتی است که 

 باشد.می CoCoاوراق سمت راست و چپ ترازنامه بانک توسط 
 طورهمان .دهدرخ مینرخ نکول  حساسیت به یر سناریود CoCoاوراق هترین عملکرد در خصوص انتشار ب یطورکلبه

ملکرد در بهترین ع)نمودار آبی رنگ( و  دهدیمرخ امحای نقدینگی  در این حالت، بیشترین مقدار گرددکه مشاهده می
در خصوص حفاظت از حقوق  .)نمودار سبز رنگ( دهدرخ می Write offنسبت به حالت  باألخص بانک افزایش سود و زیان

ها خالق نقدینگی هستند لذا با توجه به اینکه بانکدارد. وجود ها صاحبان سهام نیز عملکرد قابل قبولی نسبت به سایر حالت
شود، ضروری است که در مختل کردن فرآیند امحای نقدینگی محسوب می یبسیار مهم متغیر ،نرخ نکول که ییآنجاو از 

به  بانک مرکزیرو ایناز  .مستقیم محدود گردد صورتبهو همچنین ترازنامه  وارد شوندها بانکاوراق مذکور در ترازنامه 
ور کار خود قرار را در دست «یمه شبکه بانککنترل رشد ترازنا یاطیاحت استیس» ،هاترازنامه بانک تیفیبهبود ک رایب درستی

معادل  1400 ورماهیشهر دری شبکه بانك یهاییرشد ماهيانه جمع دارا ،1های مجلسبر اساس گزارش مرکز پژوهشاما  .داد
ی امحای نقدینگدهد فرآیند مذکور بوده است که به صراحت نشان میباالتر از ميزان رشد مجاز در مصوبه  بوده که درصد 3/3

 .گرددینمهای ایران به درستی انجام در بانک

 بحث ۳

 گیرینتیجه ۳.1
حا سرعت ام هابانکاز ترازنامه  غیرجاری هاعدم حذف دارایی ، کهدهدیمقاله نشان م نیانجام شده در اهای یسازهیشب

درت فارغ از ق که ،گشته اقتصاد دراز افزایش خلق نقدینگی ناسالم گیری روند مخربی باعث شکل و نمودهنقدینگی را مختل 
 است، بلکه تداوم ختهیافسارگس یهاتورم جادیا یبرا یجد اریبس دینه تنها تهد این مهمد؛ باشمیها بانک یدهالتیتسه

                                                                                                                                                                         
 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1679730 کل کشور 1401سال  بودجه اتیکل یبررس 1
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 یکزبانک مر شتریباعث انفعال بعدم تکامل فرآیند امحای نقدینگی  واسطهبه هاها در ترازنامه بانکماندگاری این نوع دارایی
با چالش جدی  هابانکبه جهت افزایش در ناترازی های پولی را کارایی سیاست و ،شد خواهدر بازار پول نسبت به گذشته د

 له دلیب هابانکافزایش ناترازی مالی جهانی در این خصوص نیز حکایت از آن دارد، که  یهابحرانتجربه  ؛نمایدمیمواجه 
باشد، از همین رو می زیآممخاطره یبانک ستمیس برایشدت سایر صنایع است، به در آن بسیار بیشتر از  وعیش سکیراینکه 

با سررسید طوالنی هاییبدهها و ایجاد ها از ترازنامه بانکحذف این نوع از داراییبا هدف  CoCoرگوالتورها با انتشار اوراق 
و  CoCoدهد که انتشار اوراق درستی نشان میدر مقاله حاضر به  شده انجام هایسازییهشبوافقت کردند؛ همچنین تر م

 ،رددمواجه گ مثبت اقتصادی با رکود مواجه شوند و نرخ نکول با شوک هاییتفعالدر شرایطی که  هابانکط ساعمال آن تو
 باعثتواند به صورت بسیار کارا به این تکانه پاسخ دهد و ها میسازی اقالم سمت راست و چپ ترازنامه بانکاز طریق همگن

الزمه آن تقسیم سود و زیان بانک بین تمامی ذینفعان البته ها در تمامی تواترهای زمانی شود، که سازی ترازنامه بانکسالم
 های انجام شده بود.سازیدر تمامی شبیه

 پیشنهادات ۳.2
و جلوگیری از خلق نقدینگی بیا هسازی ترازنامه بانکسالم برایبانک مرکزی  شودیم شنهادیمقاله پ نیا یهاافتهیبه  بنا

را فراهم  CoCoاوراق  یاندازراه یالزم برا یفن یسازوکارها ،هاحفاظت از حقوق صاحبان سهام بانک همچنین کیفیت و
شد کنترل ر یاطیاحت استیسدستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در مصوبه برای شود که پیشنهاد میعالوه بر آن  .کند

ها را رشد ترازنامه بانک کهیطوربهطرح مکمل سیاست فوق در نظر بگیرد، را به عنوان اوراق مذکور  ،یبانک ترازنامه شبکه
بر اینکه رشد ترازنامه  عالوه صورت ینادر  .لحاظ نماید هادر سمت چپ ترازنامه بانک CoCoاوراق تابعی از میزان انباشت 

 ،آمده است به وجودتر ها یک بدهی با سررسید طوالنیپ ترازنامه بانکبه جهت اینکه در سمت چ ؛گرددها محدود میبانک
همچنین میزان انباشت این . گرددمی تزریقبه اقتصاد  نسبت به قبل ها با کیفیت بیشترینقدینگی خلق شده توسط بانک

ودکار خ طوربه صورت ینا؛ در از هم باشد کارآمد و ناکارآمد یهابانکتواند پارامتر مناسبی برای تفکیک عملکرد می قااور
و  نمایندمیشوند همچنان قدرت خلق نقدینگی خود را حفظ که باعث خلق نقدینگی سالم در اقتصاد میکارآمد های بانک

 گردد.میمحدود ناکارآمد های بانکخلق نقدینگی توسط 
بودن اقالم سمت چپ ترازنامه بانک عندالمطالبهگردد برای رفع مشکل نیز پیشنهاد می ،عالوه بر موارد مطروحه فوق

، اوراق مذکور را در بازار ثانویه قبل از سررسیداین اختیار داده شود تا در صورت تمایل بتوانند  CoCoاوراق به دارندگان  ها
ری گذا. برای قیمتگذاران انتقال دهندسرمایه اوراق خود را به سایرمالکیت حق و به فروش برسانند )بورس و فرابورس( 

 .استفاده کرداوراق قرضه و ابزارهای مشتقه گذاری قیمتبا مشابه سازوکارهایی از  تواناین اوراق نیز می
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