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مدل هاي اجرایی اصالح ساختار نظام بانکی 
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“It is well enough that people of the nation do not 
understand our banking and money system, for if they 
did, I believe there would be a revolution before 
tomorrow morning.” 

Henry Ford, founder of the Ford Motor Company.



نهادهاي سپرده پذیر ایران 
در دام طرح هاي پونزي 

4



هاي مالی  طراحیشبه توان  میقواعد باال زدن   با این حال گاهی با برهم
خوردن  همبراما با . اي جذاب باشد انجام داد که براي مخاطب غیرحرفه

وکـار نخواهنـد    هاي جذاب دیگر یـک کسـب   این طراحی ،این وضعیت
.شوند کارانه تبدیل می بلکه به ترفندهاي فریب ،بود

پونزي ایران در دام طرح هاي سپرده پذیر نهادهاي 

ارزیابی عملکرد مالی یک بنگاه اقتصادي چه مالحظاتی دارد؟

...اندازه گیري درآمد، اندازه گیري سود و اندازه گیري دارایی ها و بدهی ها و •

استانداردهاي حسابداري شناخت درآمد، مقررات  :سودمقررات و رویه هاي شناسایی و تقسیم •

...و قانون تجارت 239 ي مادهاحتساب ذخایر، 

...و ماهیت تعهدي بدهی ،مانند اصل نگهداشت سرمایه و حسابداري اصول علم مالیانطباق با •



) ادامه(پونزي ایران در دام طرح هاي سپرده پذیر نهادهاي 

ترفند فریبکارانه ي پونزي

از آن  است که  اي ترفند پونزي عملیات سرمایه گذاري کالهبردارانه•

شده  سود واقعی حاصلمحل از سود طرح که  جاي اینه بطریق 

شده اولیه یا وجوهی که  وجوه سرمایه گذارياز ، شودپرداخت 

به سرمایه گذاران قبلی ه اند، سود سرمایه گذاران بعدي پرداخت

.  می شودپرداخت 

درواقع این ترفند بازي با جریانات نقدي است و ماهیت عملیات •

.  اقتصادي را ندارد



مدل آزمایشگاهی ساده

. دارد  ي ساده ي اسـالید بعـد را  واحد پولی ترازنامه 10  يبا سرمایه "الف"سیس أت بانک تجاري تازه•

روز در . واحد پولی وجه نقـد دارد  10سمت راست آن واحد سرمایه و  10ترازنامه چپ سمت یعنی 

تسـهیالت   ؛بالفاصـله . کنـد  جذب می% 25واحدپولی با نرخ سود  100  يساله یک  يسیس سپردهأت

واحـد هـم در اوراق    10 ؛پـردازد  مـی   "ب"ساله به شرکت  و سررسید یک% 30واحدي با نرخ  100

. کند گذاري می سرمایه%30مورد انتظار   يبهادار با بازده

و تنها یک بانـک   هاي سود ثابت با نرخ ي سادهفرض کنید اقتصاد

سود ذکرشده هاي  نرخ. تجاري و یک بازار اوراق بهادار وجود دارد

هـاي   هزینـه  ؛را ساده و به صورت ساالنه محاسـبه خـواهیم کـرد   

واحد فرض  3اجرایی عملیات بانکداري براي هر سال ثابت و برابر 

 ي برابـر سـرمایه   10بـیش از  نظارتی، بانک  طبق مقررات. کنیم می

. جذب کندسپرده یا منابع تواند  هم نمی خود



مدل آزمایشگاهی ساده

و  بدهی ها
حقوق صاحبان 

سهم

دارایی ها  

100 سپرده  100 تسهیالت

10 سرمایه 10 سرمایه 

گذاري

و  بدهی ها
حقوق صاحبان 

سهم

دارایی ها  

10 سرمایه 10 وجه نقد



مدل آزمایشگاهی ساده

 5سـاده برابـر     يدر صورت بازپرداخت تسهیالت، سـود خـالص سـال اول بانـک بـا یـک محاسـبه       •

تعادلی هر سال با نرخ رشد متصور   يها، ترازنامه با فرض عدم نکول و تعادل نرخ. باشد واحدپولی می

.بزرگ خواهد شد و نهاد به صورت با ثبات به عملیات ادامه خواهد داد

سال بعـد   اگر تمام رویدادهاي مالی طبق انتظارات پیش برود، یک

. کنـد  وام خود را تسویه می ،واحد پولی 130با پرداخت "ب"شرکت

واحد پـولی سـود    25( کند صاحب سپرده سود خود را دریافت می

  .)گیرد می



مدل آزمایشگاهی ساده

و  بدهی ها
حقوق صاحبان 

سهم

دارایی ها  

150 سپرده  150 تسهیالت

15 سرمایه 15 سرمایه 

گذاري

بانک الف
../../..و زیان دوره ي منتهی به  سود

کیفیتدرآمد تعهدي با 30 درآمد حاصل از اعطاي تسهیالت

تحقق یافته 3 درآمد حاصل از سرمایه گذاري

تقبل شده هزینه ي )25( به سپرده گذران سود پرداختی

)3( شدههزینه ي تقبل هزینه هاي اداري

سود با کیفیت 5 سود خالص

ترازنامه پیش بینی براي دوره بعد



مدل آزمایشگاهی ساده

واحـد   125شـود، بایـد    اي کـه سررسـید مـی    واحد سـپرده  100بانک براي بازپرداخت اصل و فرع •

واحـد   110با مجموع   ي آناولیهوضعیت جدید جذب کند تا  ترازنامه را به شکلی مشابه   يسپرده

.دارایی احیا کند

بپردازد و عمـال  قبلی گذار  قبلی به سپرده  يواحد سپرده 100  يرا باید بابت تسویه جدید  يسپرده•

.کند اي رشد می تعهدات سپردهنمی شود، اما جریان نقدي وارد ترازنامه 

مشتري خـود  تسهیالت بانک و شد واحدي سال اول، تعهدي شناسایی خواهد  5تمام سود متعاقبا •

حـال اگـر تسـهیالت سررسیدشـده در پایـان سـال دوم هـم دچـار مشـکل          . را تمدید خواهد کرد

تـا اصـل و   شود واحدپولی سپرده جذب  157این بار باید ؟ بازپرداخت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد

به همین ترتیب تـا زمـانی کـه    . قابل پرداخت باشدشده در سال دوم  جذب  يواحد سپرده 125فرع 

.، بدهی سپرده اي بانک تصاعدي افزایش می یابدتسهیالت بازپرداخت نشود

اگر مطالبات معوق شود و بانـک ذخیـره ي الزم را نگیـرد، در مـدل     

آزمایشگاهی ما، چه الگویی مشاهده خواهد شد؟



مدل آزمایشگاهی ساده

و  بدهی ها

حقوق صاحبان سهم
دارایی ها  

100 سپرده  130 تسهیالت 

قدیمی

25 سپرده ي 

جدید

15 سرمایه 10 سرمایه 

گذاري

بانک الف
../../..و زیان دوره ي منتهی به  سود

درآمد تعهدي بی کیفیت 30 درآمد حاصل از اعطاي تسهیالت

تحقق یافته 3 درآمد حاصل از سرمایه گذاري

تقبل شده هزینه ي )25( به سپرده گذران سود پرداختی

)3( شدههزینه ي تقبل هزینه هاي اداري

سود بی کیفیت 5 سود خالص



مدل آزمایشگاهی ساده ي بانک الف
دوره با فرض معوقات   3پیش بینی 

و   بدهی ها
حقوق صاحبان سهم

دارایی ها  

100 سپرده 

قدیمی 
130 تسهیالت 

قدیمی

25 سپرده 

جدید

15 سرمایه 10 سرمایه  

گذاري

و   بدهی ها
حقوق صاحبان سهم

دارایی ها  

125 سپرده 

قدیمی 
169 تسهیالت 

قدیمی

32 سپرده 

جدید

22 سرمایه 10 سرمایه  

گذاري

و   بدهی ها
حقوق صاحبان سهم

دارایی ها  

157 سپرده 

قدیمی
220 تسهیالت 

قدیمی

39 سپرده 

جدید

34 سرمایه 10 سرمایه  

گذاري

0= خالص جریان نقدي جدید ورودي به بانک
0=میزان عملیات واسطه گري مالی

5= سود دوره 

0= بانکورودي به خالص جریان نقدي جدید 
0=واسطه گري مالیمیزان عملیات 

7= سود دوره 
0= بانکورودي به خالص جریان نقدي جدید 

0=واسطه گري مالیمیزان عملیات 
12= سود دوره 



این رفتار غلط چه طرحی را تداعی می کند؟

عملیـات  به معناي پذیر دیگر  این رفتار براي نهاد سپرده•

 غلـط اسـت کـه بانـک      ايرویه ؛انطباق سررسید نیست

براي جلـوگیري یـا تعویـق ورشکسـتگی پـیش       به ناچار

این رویه تکرارشونده که شباهت  ،به این دلیل. گیرد می

ــونزي دارد، را   ــدهاي پ ــا ترفن ــونزي"بســیاري ب  "دام پ

.ایم نامیده

دام پونزي



وضعیت نهادهاي سپرده پذیر ایران و زمینه هاي دام پونزي

طبـق آمـار   آن هـا  پذیر اقتصاد ایران که حجم مطالبات معـوق و غیرجـاري    در مورد نهادهاي سپرده

اسـت، گرفتـار   % 30و طبق برآوردهـاي کارشناسـی بـیش از    % 15هاي مالی حدود  رسمی و صورت

.  شدن در این دام خطرناك بسیار محتمل است

جدیـد بسـیار     يجذب سـپرده براي بانک ها ، توسط بانک مرکزي با انضباط پولی حاکم و مهار تورم

در معـرض خطـر دام    ، بانـک تـر شـود   بـیش   ي آنهرگاه معوقات بانک از سرمایه. دشوار خواهد بود

از آن  سـوخت شـده و پـس     ي بانـک سـرمایه  ،مطالبـات با افزایش احتمال سوخت  .پونزي قرار دارد

. شود سرمایه می وارد عملیات اقتصادي بدونمرحله، بانک 

تورم، این نهادهـا را بـا سـرعت بیشـتري بـه      به مراتب باالتر از نرخ پرداخت نرخ سود از سوي دیگر، 

دائمـاً  د و نـ غلـط ادامـه ده    يپذیر به این رویـه  اگر نهادهاي سپرده. سمت این دام پیش خواهد برد

بـا  هرچنـد  ند، نقبلی را سررسید ک  يجدید سپرده  يبا جذب سپردهو  ،دنتسهیالت را استمهال کن

تر خواهنـد   شکنندهاز نظر مالی ولی را بزرگ تر آرایش می کنند، ترازنامه  ،انباشت درآمدهاي تعهدي

.شد



بانکداري سایه به سبک ایرانی
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ایرانیبانکداري سایه به سبک 

و بخشـی از  ) ex ante(از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، مقررات بخشی از جنس پیش مداخله 

.است) ex post(جنس پس مداخله 

یکی از مصادیق مقررات نـاظر بـر سیسـتم     1383قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دي ماه 

این قانون اگرچه ماهیتی پیش مداخله دارد و در صدد جلوگیري از اقدامات برهم زننـده ي  . مالی است

.تعادل است، ولی در مبدا زمانی وضع آن، به نوعی ماهیت پس مداخله داشته است

بانکـداري سـایه   . براي اولین بـار در ایـران، بانکـداري سـایه را مخاطـب قـرار داد       1383قانون سال 

)shadow banking (       آن بخش از فعالیت هاي اعتباري را شـامل مـی شـود کـه کـارکردي مشـابه

.عملیات بانکی دارد، ولی تحت مقررات نظارتی مقام هاي ناظر انجام نمی شود



)ادامه(ایرانی بانکداري سایه به سبک 

در نگاه اول تصویري منفی تداعی می کند، اما در سـطح جهـانی،   » بانکداري سایه«هرچند نام •

که لزوماً بانک (اندازه ي بانک هاي سایه . فعالیت هاي این بخش بی شک براي اقتصاد مفید است

کوچک تر از اندازه ي بانک هاست؛ سریع تر تصمیم می گیرنـد و در بازارهـاي تخصصـی    ) نیستند

رقابت در میان آن هـا بیشـتر اسـت و بـه نـوعی مکمـل بانکـداري        . خود مؤثرتر عمل می کنند

. متعارف به شمار می آیند

بانکداري مفیدي است»  بانکداري سایه«

مؤسسه ي مالی در کشور فعالیت می کنند که با لحـاظ تعـداد    7ر000بنابر آمار منتشره، حدود •

.  مؤسسه بدون مجوزاند 6ر000مؤسسات، بانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه ي مجاز، بیش از 

در حال حاضر در ایران، نگرانی اصلی معطوف به شش مؤسسه ي اعتباري غیرمجـاز اسـت کـه    •

. هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده اند و سپرده ي قانونی تودیع نمی کنند 100نزدیک به 

موسسات مالی غیرمجازدر ایران



مدل سازي ساده ي فعالیت بانکداري مؤسسات غیرمجاز
)به سبک ایرانی(

هزار میلیارد تومان سپرده100حدودا   هزار میلیارد تومان سپرده ي قانونی تودیع نشده  13

)∞=ضریب خلق پولی آزمایشگاهی( فعالیت با تمام سپرده 

هزار میلیارد تومان متوسط سود این وجوه 3ر000

هزار میلیارد تومان  9= و ح ص س  10اهرم برابر 

سال 3دوره ي بازگشت سرمایه از محل عدم تودیع سپرده ي قانونی 

%2/5الی  2بازده متداول عملیات بانکی 

بازده عملیات اعتباري= آربیتراژ قانونی از محل سپرده ي قانونی

ROAتقریبا مشابه  بازده روي سپرده ها از محل عدم تودیع سپرده ي قانونی=  %20*13



بانکداري سایه به سبک ایرانی

اقتصاد مؤسسات غیرمجاز با بانک ها نابرابر و در شرایط •

این اقتصاد نامتقارن نرخ هـاي تعـادلی   . نامتقارن است

بازار وجـوه را متـأثر و تخصـیص بهینـه ي سـرمایه را      

مختل می کند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی 

اقتصاد را کند می کند و بـرعکس بخـش غیررسـمی و    

.نظارت نشده ي بازار وجوه را تقویت می کند



آسیب پذیري نظام بانکی در 
فقدان سیستم ضمانت سپرده ها
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معماري صندوق ضمانت سپرده 

) implicite( صورت ضمنی ها به پیش از این نیز نظام حمایت از سپرده

یعنـی هـر وقـت سـپرده هـاي عمـومی در       . و نانوشته وجود داشته است

در شـبکه ي مـالی   ) contagion(معرض خطر قرار گرفته است و شیوع 

.محتمل شده است، مقام ناظر به صحنه ي کارزار قدم گذاشته است

نظـام  ) explicite(تأسیس این صندوق  گامی براي این استقرار صریح 

نمی توان براي سال ها بانکداري مدرن کرد، ولی بـه شـکل   . ضمانت است

ضمنی به این رویه ها ادامه داد؛ تأسیس صندوق ضمانت سپرده ضرورتی 

.است که در اقتصاد ایران با تأخیر انجام می شود



IIمعماري صندوق ضمانت سپرده  

تـوان   بندي ماهوي، دو هدف تنگاتنگ براي صـندوق مـی   در تقسیم•

نخســت تقویــت و اســتحکام سیســتم بــانکی و مــالی . متصــور بــود

هـاي فراگیـر بـانکی و دوم تضـمین      گیري بحـران  وممانعت از شکل

گـذار   هاي واجد شرایط تا سقف مشخص و حمایت از سـپرده  سپرده

 preventive(اولـی هـدفی اسـت کـه اثـراتش پیشـگیرانه       . خرد

effect ( خواهد بود و دومی را هدفی با اثرات درمـانی)curative 

effect (رسد کـه در معمـاري فعلـی     نظر می به. توان تلقی کرد می

پـذیر  و اثـر    تر بر حالت ورشکسـتگی نهادهـاي سـپرده    تمرکز بیش

. متمایل شودسمت اثرات پیشگیرانه  مطلوب است به ،درمانی باشد

هدف و رسالت صندوق



:تجدیدساختار نظام بانکی
دیدگاه هاي مختلف 
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عمومی تجدیدساختار نظام بانکیالزامات 

تقویت حسابرسی نهادهاي سپرده پذیر

نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی 

تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدیدساختار

)Deposit Insurance System(استقرار نظام بیمه ي سپرده 

سامان دهی فعالیت هاي بانکداري سایه به سبک ایرانی

اصالح نهادهاي سپرده پذیر در معرض دام پونزي 



BAIL)نجات مالی  OUT)

مداخله ي دولتـی از طریـق وام دهـی، تزریـق سـرمایه، خریـد دارایـی، تملـک         

و تضمین تسهیالت یا مداخله از طریق ) assisted takeover(حمایت شده 

نوعی نجات مالی بـه شـمار   ) regulatory forbearance(مداراي نظارتی 

.می آید

انتخاب برنامه هاي مبتنی بر نجات مالی آسـان و میـان بـر اسـت، امـا خسـارات       

.بلندمدتی براي بخش پولی به همراه دارد



مشکالت نجات مالی

منابع عمومی و مالحظات آن

)گژمنشی(مخاطرات اخالقی 

عدم اصالح مالکیت



BAIL)نجات از درون  IN)

بدهی ها و حقوق 

صاحبان سهم
دارایی ها

تضمین شده سپرده هاي

باکیفیت دارایی هاي
سپرده هاي تضمین نشده

سرمایه ي متعلق به سهامداران 

فعلی 
معوق تسهیالت

ترازنامه ي بانک قبل از نجات 

از درون

بدهی ها و حقوق صاحبان  

سهم
دارایی ها

تضمین شده سپرده هاي

سپرده هاي تضمین نشده تبدیل باکیفیت دارایی هاي

به سهام شده

سرمایه ي متعلق به سهامداران فعلی  معوق تسهیالت

ترازنامه ي بانک بعد از نجات از 

درون



مثال: نجات از درون

خـرد تضـمین شـده    سـپرده ي  واحـد پـولی    50واحد پـولی،   10سرمایه ي مثال، فرض کنید بانکی تجاري با براي 

سـپرده ي تضـمین نشـده ي    واحد  20کوتاه مدت و سپرده ي تضمین نشده ي واحد پولی  20کوتاه مدت و بلندمدت، 

عللـی  به اگر . واحد پولی دارایی دارد 100این بانک در سمت راست ترازنامه جمعا . بلندمدت گردآوري کرده باشد

سرمایه ي بانک هاي درمانده شود، نخست تجدیدساختار واحد پولی تجربه کند و مشمول مقررات  10زیانی معادل 

آن گـاه  . سهامداران قبلی سوخت می شـود آورده ي واحد پولی  10بانک با زیان تهاتر و صفر می شود؛ یعنی اولیه ي 

) واحد پولی 20(و کوتاه مدت ) واحد پولی 20(بلندمدت تضمین نشده ي از سپرده هاي % 25سرمایه از محل تبدیل 

.بدیهی است سپرده گذاران خرد در این فرآیند آسیبی نخواهند دید. تامین خواهد شد

می شود و بازیافت و جبران سرمایه به نسبت سپرده هاي تضمین نشده با این فرآیند ترازنامه مهندسی 

بانک اهرم زدایی شود؛ یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سـهم کـاهش   ترازنامه ي باعث می شود از 

. سهامداران جدید ممکن شده استسرمایه ي یابد و این از طریق تبدیل بدهی به 



)ادامه(درون نجات از 

 ساله خواهد شد و بانکی که مشمول مقررات  3تا  2پس از این مرحله، بانک یادشده وارد دوره ي ریاضتی

.  تجدیدساختار درماندگی مالی شده، تحت  نظارت شدید مقام  ناظر قرار خواهد گرفت

 اعطاي تسهیالت جدید و سپرده گیري محدودشده و مدیریت دارایی ها تحت نظارت جدي تر بانک مرکزي

.  قرار خواهد گرفت

اعطاي تسهیالت به سهامداران بانک بسیار . سبد اعتباري تحت این مقررات به سرعت اصالح خواهد شد

.محدود می شود و فرآیندهاي اعتبارسنجی و کنترل هاي داخلی تشدید خواهد شد

  در این مرحله است که به تدریج منابع حمایتی عمومی در هر شکلی که قبال متعارف بوده به شکل بـدهی

این منابع با برنامه ي بازپرداخت منسجم . و با وثیقه گرفتن دارایی هاي بانک به آن بانک تزریق خواهد شد

در اختیار بانک تجدیدساختارشده قرار می گیرد و مقررات اجازه نخواهد داد دارایی تامین مـالی شـده از   

.محل منابع عمومی از ترازنامه به نفع سهامدار خارج شود



: عمومیبهینه سازي منابع 
شکل خفیف نجات مالیبه مثابه ي کاهش معوقات برنامه ي 

بدهی ها و حقوق صاحبان سهم دارایی ها

تضمین شده سپرده هاي
باکیفیت دارایی هاي

سپرده هاي تضمین نشده

سرمایه ي فعلی 
سمی دارایی هاي

:نجات دهنده ي مالی
صندوق ضمانت سپرده

...یا یا دولت 

شبکه بانکیترازنامه ي 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
دارایی مدیریت 

(AMC)
خصوصی

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

شرکت 
مدیریت 

دارایی

(AMC)
خصوصی 

قرارداد استقراض با نرخ اقتصادي



تا عملیاتی شدن زمان می خواهد: سایر طراحی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سهم دارایی ها

تضمین شده سپرده هاي
باکیفیت دارایی هاي

سپرده هاي تضمین نشده

سرمایه ي فعلی 
سمی دارایی هاي

توسعه ي دوق صن

لی م

بازارهاي بین المللی چین

کره

هند

ترازنامه ي شبکه ي 

بانکی

ارز

دارایی
 +

اختیار  

فروش  



(CONTAGION)ریسک شیوع 

مدل سازي ریسک شیوع و کمی کردن این ریسک و نیـز مـدیریت آن در شـرایط جـاري     

ضرورت تام دارد

اثرات بازار بین بانکی رسمی از نظر نرخ و شدت رصد شود 

شبکه ي وام دهی و وام گیري غیرمستقیم میان بانک ها مدیریت شود

آزمون تنش در هنگام بروز شوك هاي بزرگ و کوچک رسماً انجام شده و نتـایج آن بـه   

مقام ناظر گزارش شود



تشکربا 


