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مقاالت

جایــگاه و نقــش «بانکداری ســایه» در نظــام مالی دنیا

به «پل
ـــ
ا
اصطاح سیســـتم«
مك کولـــی» ( )Paul Macaulayاز شـــرکت
مدیریت سرمایهگذاری «پاســـیفیك» ()Pacific
نســـبت داده میشـــود .بانکـــداری ســـایه،
مجموعـــهای از واســـطههای مالـــی غیربانکی،
نظیـــر :صندوقهاي ســـرمایهگذاري ،شـــرکتها
و مؤسســـات مالی و پولی هســـتند کـــه در واقع
عملکـــرد بانکـــی را انجام میدهنـــد ولی تحت
نظارت قوانین مـــد ّون نظام بانکداری نیســـتند.
بــرای آشــنایی بــا تعامــات و فعالیتهــای رایــج
در بانکــداری ســایه و آشــنایی بــا فضــای حاکــم
بــر آن ،شــش نمونــه از مؤسســات عمــده فعــال
در ایــن زمینــه ،بهشــرح زیــر مــورد توجــه قــرار
گرفته انــد:
1
بانکهای سرمایهگذاری از جمله مؤسسات
عمدهای که تحت عنوان بانکداری سایه شناخته

میشوند ،بانكهای سرمایهگذاری هستند .آنها
بهجای اینکه وام بدهند با پذیرهنویسی و خرید
و فروش سهام ،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار،
پساندازکنندگان و وامگیرندگان را در بازارها بههم
میرسانند .بانكهای سرمایهگذاری ،بهعنوان واسطه
بین متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل
میکنند .بانكهای سرمایهگذاری ،عاوه بر تأمین
مالی متقاضیان سرمایه ،به طرق گوناگون ،در ارائه
خدمات مشاورهای در زمینههای مختلف ،از جمله:
سرمایهگذاری ،بازارهای مالی مانند :بورس ،ابزارهای
مالی و اوراق بهادار ،بهادارسازی داراییها ،2مدیریت
سرمایه ،خرید و فروش سهام ،تدوین استراتژی
مالی بنگاه ،ارائه خدمات تحقیقاتی در خصوص
فضای کسبوکار بنگاههای اقتصادی و ارائه خدمات
بازرگانی فعالیت میکنند.
مؤسســـات رهنی 3از جمله مؤسســـات

3- Mortgage companies
6- Mutual funds
ـ
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خانم نسا نعمتی  -دفتر تحقیقات بازاریابی

دیگری کـــه در تقســـیمبندی بانکداری ســـایه
قـــرار میگیرند ،شـــرکتها و مؤسســـات مالی
هســـتند که در زمینـــه بهادارســـازی داراییها،
بهویـــژه وامهای مســـکن فعالیت دارنـــد« .فانی
مـــی »4و «فـــردی مـــك »5نمونه هایـــی از این
مؤسســـات هســـتند که وامهای مســـکن را از
بانك هـــا خریداری میکردنـــد و در بازارهای آزاد
بـــه ســـرمایهگذاران میفروختند.
صندوق ســـرمایه گذاری مشـــترک
صندوقهای ســـرمایهگذاری مشـــترک ،گونهای از
مؤسسات مالی و اعتباری هســـتند که عملکردی
شـــبیه بـــه بانكهـــا دارنـــد .این مؤسســـات،
ســـرمایههای خرد را از سراســـر دنیا جمعآوری
میکنند ،ســـبدی از ســـهام تشـــکیل داده و در
رشـــتههای تخصصـــی خـــود ســـرمایهگذاری
میکنند که ایـــن ســـرمایهگذاری ،معموالً منجر

2- Securitization
5- Freddie Mac

1- Investment Banks
4- Fannie Mae

مقاالت

به ســـودآوری میشـــود که بخشـــی از این سود
به شـــرکت و بخش دیگری به ســـرمایهگذار ،به
نســـبت ســـهمش تعلق میگیرد.
صندوقهــای مشــترک بــازار پولــی
مؤسســاتی هســتند کــه در زمینــه ســرمایهگذاری
8
در خریــد اوراق بدهــی ماننــد :اوراق قرضــه خزانــه
مــدت فعالیــت دارنــد.
و اوراق تجــاری 9کوتاه ّ
اهمیــت آنهــا در فراهــم کــردن نقدینگــی بــرای
ّ
مؤسســات مالــی اســت .طبــق آمــار موجــود در
ســال  ،2011تعــداد  632مجموعــه از ایــن نــوع
صندوقهــا در ایالــت متحــده فعالیــت دارنــد
کــه دارایــی آنهــا  7/2تریلیــون دالر اســت .ایــن
صندوقهــا بــا مدیریــت ســبدی از ابزارهــای بــازار
پولــی ،بــا وجــود بازدهــی پاییــن ،ریســك را نیــز تــا
حــد قابلتوجهــی کاهــش میدهنــد؛ از ایــنرو،
بــرای بخشــی از ســرمایهگذاران بازارهــای مالــی
جــذاب بهشــمار میرونــد.
1
صندوق پوشـش ریسـک صندوق پوشـش
ریسـك نـوع دیگری از نهادهـای فعـال در بانکداری
سـایه اسـت .این صندوقها ،بهمنظورکاهش ریسـك
سـرمایهگذاری تأسـیس شـدهاند .تفـاوت آنهـا بـا
صندوقهـای سـرمایهگذاری و صندوقهـای بـازار

پـول ،در اسـتفاده متنوعتـر از ابزارهـای مالـی نظیر:
اختیـار معاملـه ) (optionو آتیهـا )(futures
اسـت .ایـن مؤسسـات ،خدمـات خـود را بـه تعـداد
محـدودی از سـرمایهگذاران بـا سـرمایههای کان
ارائـه میدهنـد .عمده فعالیـت آنهـا ،همانطور که
ذکر شـد؛ حضـور در بازارهـای معامـات کاغذی در
سـطح بینالمللـی اسـت.
11
شـــرکتهای واســـپاری (لیزینـــگ )
لیزینـــگ از لحـــاظ اجرایـــی عبـــارت اســـت
ً
کامـــا
از :یـــك رشـــته فعالیـــت اعتبـــاری
تخصصـــی مبتنـــی بـــر روش اجـــاره کـــه در آن
نوعـــی از قـــرارداد بـــا توافـــق میـــان دو نفـــر
یـــا بیشتـــر اعـــم از :اشـــخاص حقیقـــی یـــا
حقوقـــی ،بهمنظـــور بهرهبـــرداری از عیـــن یـــا
منفعـــت کاالی ســـرمایهای یـــا مصرفـــی بـــا دوام
کـــه از قابلیـــت اجـــاره برخـــوردار باشـــد ،منعقـــد
میگـــردد .در حـــال حاضـــر ،حـــدود  3میلیـــون
شـــرکت لیزینـــگ در دنیـــا فعالیـــت دارنـــد .در
اروپـــا در ســـال  2012میـــادی ،حـــدود 260
میلیـــارد یـــورو حجـــم بـــازار لیزینـــگ بـــوده
اســـت .میـــزان ســـبد داراییهـــای لیزینگـــی در
همیـــن منطقـــه در ســـال 2012میـــادی ،بـــه

مقـــدار  8/731میلیـــارد یـــورو رســـیده اســـت.
نقـش بانکهـای سـایه در نظام مالـی دنیا
در بیـــن ســـالهای  2000تـــا  2008میـــادی،
در بازارهـــای آمریـــکا و اروپـــا ،مؤسســـات
زیـــادی شـــبیه بانـــك ســـایه پدیـــدار شـــده و
حجـــم معامـــات نظـــام بانکـــداری ســـایه ،رشـــد
چشـــمگیری پیـــدا کـــرده اســـت.
حجـم معامـات ایـن بخـش ،در نوامبـر سـال
 2012میـادی ،بهمیـزان  67تریلیـون دالر رسـید.
همچنیـن مؤسسـه اعتبارسـنجی مالـی «اسـتاندارد
انـد پـورز» ) )Standard & Poor’sاعـام کـرد:
میـزان اقسـاط پرداخـت نشـده بانکـداری سـایه در
چیـن تـا آخـر سـال  2012میـادی ،بـه بیـش از
 2800میلیـارد یـورو رسـید .ایـن رقـم ،معـادل 34
درصـد کل وام هایـی اسـت که نظام بانکـداری چین
بـه مشـتریان داده اسـت و  44درصـد کل تولیـد
ناخالـص داخلـی ایـن کشـور را شـامل میشـود.
هیـــأت ثبـــات مالـــی در بررســـی خـــود ،ایـــاالت
متحــده آمریــکا را بــا  23تریلیــون دالر دارایــی در
ســـال  2011میـــادی دارای بزرگتریـــن نظـــام
بانک ــداری س ــایه معرف ــی ک ــرده اس ــت و منطق ــه
ی ــورو ب ــا  22تریلی ــون دالر و پ ــس از آن بریتانی ــا

مقایسه بانکهای تجاری و سرمایهگذاری
بهطور خالصه ،تفاوتهای عمده «بانکهای سرمایهگذاری» و «بانکهای تجاری» بهشرح زیر است:

ر

ا

سپرده میپذیرند.

سپرده از مردم عادی نمیپذیرند.

دارای میلیونها مشتری هستند.

تعداد مشتریان آن محدود و در سطح چند صدنفر است.

خدمات استاندارد و متعارف ارائه میدهند.

خدمات خود را بر مبنای توافقات و مذاکره با مشتری ارائه میدهند.

خدمات در زمینه مبادالت روزانه (خدمات سپردهای ،چك ،کارتهای
اعتباری و بدهی ،وامهای متعارف و  )...ارائه میدهند.

خدماتی در زمینه مبادالت روزانه با مشتری ارائه نمیدهند.

بهطور معمول مشاورههای استراتژیك ارائه نمیدهند و به معرفی و
مشاوره در خصوص خدمات متعارف خود میپردازند.

خدمات استراتژیك ساختاری ،مالکیتی ،محصوالت بازارهای سرمایه مانند:
ابزارهای سهام و بدهی ارائه میدهند.

9- Commercial Paper

8- treasury bills
11- Leasing corporation

7- Money-Market mutual fund
10- Hedge Fund
خـرداد 1393
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بـــا  9تریلیـــون دالر قراردارنـــد .بهگفتـــه هیـــأت
ثبـــات مالـــی ،در حالیکـــه طـــی ســـالهای
گذش ــته س ــهم آمری ــکا از نظ ــام بانک ــداری س ــایه
جهانـــی کاهـــش یافتـــه ،ولـــی ســـهم بریتانیـــا و
منطقـــه یـــورو افزایـــش یافتـــه اســـت.
همچنیـــن بررســـیها نشـــان میدهـــد؛ انـــدازه
نظـــام بانکداریســـایه حـــدودا ً  111درصـــد
مجمـــوع تولیـــد ناخالـــص داخلـــی  20کشـــور در
ناحی ــه اروپ ــا و در انته ــای س ــال  2011می ــادی
اســـت.
ریسک های موجود در بانک سایه
بانكهـــای ســـایه بـــر خـــاف بانكهـــای
ســـنتی ،مشـــمول قوانیـــن نظـــام بانکـــداری
رســـمی نیســـتند .بههمیـــن دلیـــل ،بـــا آزادی
عمـــل بیشتـــری نســـبت بـــه نظـــام بانکـــداری،
اق ــدام ب ــه ارائ ــه خدم ــات و محص ــوالت و اس ــتفاده
از ابزارهـــای متنـــوع موجـــود در بازارهـــای مالـــی
نمـــوده و میتواننـــد کارمزدهـــای ارائـــه خدمـــات
متنـــوع را متناســـب بـــا منافـــع خـــود و شـــرایط
بـــازار رقابتـــی تغییـــر دهنـــد.
از آن جاییکـــه فعالیتهـــای بانكهـــای
ســـایه در بازارهـــای پولـــی و مالـــی در ذات
خـــود ،همـــراه بـــا ریســـك اســـت ،ایـــن بخـــش
دارای ریســـك باالتـــری بـــرای ســـرمایهگذاران
خـــود ،نســـبت بـــه بانكهـــای تجـــاری اســـت
کـــه نظـــارت بانكهـــای مرکـــزی ،وجـــود
بیمههـــای ســـپرده و ســـایر ســـازوکارهای
قانونـــی و نظارتـــی ،ریســـكهای ســـپردهگذاران
در آنهـــا را بـــه حداقـــل میرســـاند .از طـــرف
دیگـــر ،چـــون مؤسســـات فعـــال در بانکـــداری
مـــدت
ســـایه ،بدهیهایشـــان عمدتـــاً کوتاه
ّ
درازمـــدت و دارای قـــدرت
و سرمایههایشـــان
ّ
نقدشـــوندگی پاییـــن هســـتند ،دچـــار ریســـك

بـــازار ،ریســـك اعتبـــاری و خصوصـــاً ریســـك
نقدینگـــی میشـــوند.

بانکداری سایه در ایران
همانطـــور کـــه در بخـــش قبـــل بیـــان شـــد؛
نظـــام بانکـــداری ســـایه بـــه شـــش دســـته
عمـــده از مؤسســـات تقســـیمبندی میگـــردد؛
صندوقهـــای ســـرمایهگذاری ،شـــرکتهای
لیزینـــگ و شـــرکتهای تأمیـــن ســـرمایه –
کـــه در واقـــع معـــادل بانـــك ســـرمایهگذاری
هســـتند -ســـه نـــوع از ایـــن مؤسســـات هســـتند
کـــه در داخـــل کشـــور بـــا تعاریـــف و عملکـــرد
تقریبــاً مش ــابه فعالی ــت دارن ــد .ع ــاوه ب ــر ای ــن،
مؤسســـات مالـــی و اعتبـــاری و صندوقهـــای
قرضالحســـنه ،دو نـــوع دیگـــر از مؤسســـات
داخلـــی هســـتند کـــه اقـــدام بـــه انجـــا ِم بخشـــی
از عملیـــات بانکـــی مـــی نماینـــد امـــا بهطـــور
کام ــل تح ــت چارچ ــوب قوانی ــن و مق ــررات نظ ــام
بانکـــداری کشـــور نیســـتند.
بانکهـای سـایه بـر خـالف بانکهای
سنـتــی ،مشمــول قوانیــن نظــام
بانکـداری رسـمی نیسـتند .بههمیـن
دلیـل ،بـا آزادی عمـل بیشتـری
نسـبت بـه نظـام بانکـداری ،اقـدام
بـه ارائـه خدمـات و محصـوالت و
اسـتفاده از ابزارهـای متنـوع موجـود
در بازارهـای مالی نمـوده و میتوانند
کارمزدهـای ارائـه خدمـات متنـوع را
متناسـب بـا منافع خود و شـرایط بازار
رقابتـی تغییـر دهنـد.
طبـــق اطاعـــات منتشـــر شـــده ،تعـــداد 7

مؤسســـه مالـــی و اعتبـــاری 7 ،شـــرکت تأمیـــن
ســـرمایه فعـــال 109 ،صنـــدوق ســـرمایه گـــذاری،
 26شـــرکت لیزینـــگ و بیـــش از  7000صنـــدوق
قـــرض الحســـنه بـــزرگ و کوچـــك در کشـــور
مشـــغول فعالیـــت هســـتند .بـــا توجـــه بـــه
شـــفاف نبـــودن نحـــوه عملکـــرد ایـــن بنگاههـــای
اقتصـــادی از حجـــم معامـــات ،گـــردش مالـــی و
میـــزان داراییهـــای آنهـــا اطـــاع دقیقـــی در
دســـت نیســـت.
ایــن امــر ،بهویــژه در خصــوص صندوقهــای
قرضالحســنه صــدق میکنــد .عمــده ایــن
صندوقهــا کــه ســابقه تأســیس آنهــا بــه ســال
 1358بــاز میگــردد ،در کل پهنــه جغرافیایــی
کشــور ،اقــدام بــه جــذب ســپرده ،اعطای تســهیات
و ارائــه خدمــات محــدود بانکــی مینماینــد ،تحــت
هیچگونــه نظارتــی از جانــب بانــك مرکــزی
ج.ا.ایــران بــه عنــوان نهــاد سیاســتگذار و ناظــر
نظــام پولــی کشــور نیســتند .هــر چنــد از میــزان
گــردش مالــی ایــن مؤسســات اطــاع موثقــی در
دســت نیســت ،ولــی بــا توجــه بــه تعــداد بســیار
زیــاد ایــن مؤسســات ،وجــود میــزان گــردش مالــی
قابلماحظــه در آنهــا دور از انتظــار نیســت.
بـــا وجـــود اینکـــه بانـــك مرکـــزی ج.ا.ایـــران
طـــی ســـال های اخیـــر ،تـــاش در راســـتای
ســـاماندهی ایـــن صندوقهـــا را در دســـتور کار
خـــود قـــرار داده لیکـــن ایـــن امـــر ،بـــه دالیـــل
مختلـــف تاکنـــون جامـــه عمـــل نپوشـــیده
اســـت .بـــر همیـــن اســـاس ،بهنظـــر میرســـد
ســـاماندهی و حاکـــم نمـــودن ســـازوکار نظارتـــی
کارآمـــد بـــر عملکـــرد ایـــن صندوقهـــا ،گام
مهمـــی در راســـتای ســـاماندهی نظـــام پولـــی
کشـــور و رفـــع بخشـــی از آســـیبها و معضـــات
آن ،از جملـــه حجـــم بـــاالی نقدینگـــی اســـت.
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