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 مهشید شاهچرا* 

بانکداری سايه ای در اصطالح به واســطه گری مالی خارج از سيستم بانکی 
اطالق می شود كه در جهان در حدود يك چهارم فعاليت های واسطه گری مالی 
را به خود اختصاص داده اســت. در مطالعه كاليسنس و راتنوسکی1  )2014( 
بانکداری ســايه ای به فعاليت هايی اطالق می شود كه كمتر تحت نظارت بوده و 
مانند بانکداری سنتی است. تعاريف ديگری مانند مك كولی2  )2007( و گورتون 
و متريك3  )2012( به بازارها و ابزارهايی كه بانکداری ســايه ای از آنها استفاده 
كرده اســت، پرداخته و از اين جهت تعاريف مختلفی را برای بانکداری سايه ای 
مشخص كرده اند. اين تعاريف می تواند بر اساس نهاد4 يا نوع فعاليت5 يا تركيبی 

از هر دو باشد. در نمودار به برخی از تعاريف آنها اشاره شده است. 
هيات ثبات مالی6)2013( تعريف جامع جديدی از بانکداری سايه ای ارائه كرده 
است. بر اساس اين تعريف واسطه گری مالی شامل كليه فعاليت های مالی خارج 
از شبکه بانکی است. بانکداری سايه ای مجموعه ای از واسطه های مالی غيربانکی 
نظير صندوق های سرمايه گذاری، موسسات رهنی7، صندوق های سرمايه گذاری 
مشــترک8، صندوق های مشــترک بازار پولی9 و صندوق پوشــش ريسك10 و 
شركت های ليزينگ11 است. در بانکداری سايه ای محصوالتی نظير اوراق بهادار با 
پشتوانه دارايی، وام های وكالتی، توليدات مديريت ثروت، سرمايه گذاری ساختار 
يافته و غيره وجود دارد. برای اندازه گيری بانکداری سايه ای معيارهای مختلفی 
ارائه شــده است. برخی از اين معيارها مانند تعاريف بانکداری سايه ای بر اساس 
فعاليت، نهاد يا نهاد و فعاليت بيان شده اند. برای اندازه گيری بانکداری سايه ای 
می توان از جريان وجوه در موسسات مالی غيربانکی استفاده كرد. در اين معيار 
اندازه گيری، اطالعات آماری از جريان وجوه دارايی های مالی موسســات مالی 
غيربانکی مورد ارزيابی قرار می گيرد. اين معيار بر مبنای تعاريف متکی به نهاد 
ارائه شده است. معيار اندازه گيری ديگری كه توسط هيات ثبات مالی ارائه شده، 

اســتفاده از جريان وجوه و حساب های بخشی در بانکداری سايه ای با تاكيد بر 
نوع فعاليت های بانکداری ســايه ای اســت و معيار ســوم با در نظر گرفتن نوع 
فعاليت و نهاد، بر اســاس بدهی های غيراصلــی صورت می پذيرد. اين معيار در 
مطالعات اخير هيات ثبات مالی به عنوان معيار اندازه گيری بانکداری ســايه ای 
معرفی شده كه در اصل همان وجوه تامين مالی واسطه گران مالی سنتی است 
و شامل بدهی های غيراصلی بانك ها و ساير موسسات مالی می شود. معيارهای 
جريان وجوه و بدهی های غيراصلی صندوق های غير از صندوق های مشــترک 
بازار پولی را در نظر نگرفته اند و اين در حالی  اســت كه معيار هيات ثبات مالی 

اين صندوق ها را نيز شامل می شود. 
در بانکداری سايه ای صندوق های مشترک بازار پولی در زمينه سرمايه گذاری 
در خريد اوراق بدهی مانند اوراق قرضه خزانه و اوراق تجاری كوتاه مدت، صدور 
گواهی سپرده و قراردادهای بازخريد فعاليت دارند. صندوق های سرمايه گذاری 
نيــز به صورت وكالتی از طرف ســرمايه گذار در طيف وســيعی از دارايی ها به 
نمايندگی از مشتريان خود سرمايه گذاری می كنند. تراست های سرمايه گذاری 
امالک و مســتغالت نيز از ديگر فعاالن در بانکداری سايه ای هستند كه هدف 
واقعی آنها توليد درآمد در بخش امالک و مستغالت است. آنها بيشتر در بخش 
ســرمايه گذاری در امالک و مســتغالت يا خريد و فروش آنها و وام های رهنی 
و تامين وجوه برای تامين مالی شــركت های رهنی فعاليت دارند. صندوق های 
پوشش ريســك در حقيقت استخرهای نقدينگی هستند كه به منظور كاهش 
ريسك سرمايه گذاری تاسيس شده اند و با استفاده از ابزارهای متنوع مالی نظير 
اختيار معامله و عمليات آتی می توانند بازدهی های باال كســب كنند و مديريت 
بهتری در مقابله با ريســك های پيش رو داشته باشند. اوراق بهادارسازی نيز از 
فعاليت های ديگری است كه در بانکداری سايه ای اهميت دارد. در فرآيند اوراق 
بهادارسازی واسطه گران مالی مستقيماً به سرمايه گذاران از طريق دارايی ها وام 
می دهد و تامين وجوه توسط سرمايه گذارانی انجام می شود كه يك ابزار مالی قابل 
مبادله را می خرند. بنابراين در فرآيند تبديل دارايی ها به اوراق بهادار، موسساتی 
كه نياز به تامين مالی دارند اقدام به تاسيس يك شركت با مقصد خاص می كنند 
و آن دســته از دارايی های مالی خود را كه دارای جريان نقدی آتی اســت، به 
شركت با مقصد خاص می فروشند. اين شركت های با مقصد خاصSPE(12( برای 
آنکه وجه الزم را جهت خريد دارايی های مالی فراهم آورند، اقدام به انتشار اوراق 
بدهی با پشتوانه دارايی می كنند و آن را به عموم سرمايه گذاران ارائه می دهند و 
از اين پس اين شركت با وجوهی كه از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده 
است، خريد دارايی های مالی به شركت اصلی را انجام می دهد و به سرمايه گذاران 
خريدار اوراق بدهی با پشتوانه دارايی از محل جريان های نقدی حاصل از دارايی 

مالی شركت با مقصد خاص بازدهی پرداخت می كند. 
شركت های ســرمايه گذاری ساختاريافته شــامل بنگاه های با اهداف خاص 
)SPE(، بنگاه های مجاز با اهداف خاص )QSPE(13 و بنگاه های با سود متغير14 
هســتند. اين بنگاه ها با فعاليت در اقالم خارج از ترازنامه با اهرم مالی كمتر از 

بانکداری سنتی سرمايه گذاری می كنند.  
  بانکداری سايه ای با وجود ايجاد ريسك و عدم اطمينان در بازارهای مالی، 
نوآوری های مالی و دسترســی آسان به گزينه های سرمايه گذاری را ايجاد كرده 
است. از جمله ويژگی های مهم بانکداری سايه ای می توان به موارد زير اشاره كرد: 

  واسطه گری مالی:  بانکداری سايه ای از طريق جذب وجوه مالی كوتاه مدت 
از بازارهــای مالی برای ســرمايه گذاری در بخش های ديگر )به وســيله انتقال 
سررســيد يا نقدينگی( اقدام به واســطه گری مالی می كنند. بانکداری سايه ای 
برخالف سيستم بانکی متکی به سپرده نيست بلکه به سرمايه گذاران در بازارهای 

مالی تکيه دارد. 
  وجوه تضمين نشــده:  وجوه كوتاه مدت در بانکداری سايه ای كه به عنوان 
منبع اســتفاده می شوند، تضمين شده نيستند و به عبارت ديگر توسط دولت يا 
بيمه ها مورد حمايت قرار نمی گيرند و امکان بازگشــت بدون ريســك را برای 

سرمايه گذاران در صورت وقوع ضرر و زيان فراهم نمی آورند. 
  عدم دسترسی به منابع بانك مركزی:  هيچ امکان دسترسی ای به منابع و 
حمايت های بانك مركزی در صورت بروز مشکل و كمبود نقدينگی وجود ندارد. 
ايجاد اعتبارات و افزايش نقدينگی برای بازارهای مالی با وجود عدم دسترسی به 
منابع و حمايت های بانك مركزی اتفاق می افتد و می تواند امنيت بيشتری برای 

دولت و منابع مالی فراهم كند.

بانکداری سايه ای: 
 تهديدات و فرصت ها
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  اســتفاده از اهرم ها:  اهرم ها به طور اخص به عنوان يك ويژگی بانکداری 
در نظر گرفته می شــود و اين در حالی است كه در بانکداری سايه ای با تکيه بر 
اهرم ها بازدهی باال كســب می شود و بنابراين ديگر اهرم ها مختص فعاليت های 
بانکی نيستند و بيشتر فعاالن در بانکداری سايه ای با تکيه بر اهرم های جديد و 
متفاوت با آنچه در بانکداری معمول است، به عنوان ابزار طبيعی در كسب و كار 

خود به فعاليت می پردازند. 
  اقالم خارج از خط:  در بانکداری سايه ای اقالم خارج از خط مورد استفاده 
بســياری قرار می گيــرد و همين موضوع يکی از داليل رشــد بخش بانکداری 
ســايه ای در سال های قبل از بحران سال 2008 نيز عنوان شده است. از اين رو 
اصالح اســتانداردهای حسابداری در اين زمينه در بانکداری سايه ای از اهميت 
ويژه ای برخوردار اســت. استانداردهای حســابداری در آمريکا طی دهه 1980 
اجازه دادند وام های تضمين شده و بدهی های مربوطه را از ترازنامه بانك ها خارج 
و به دفاتر خاص برای اقالم خارج از خط منتقل شــوند و اين موضوع منجر به 
ايجاد ساختار بانکداری سايه ای و ابزارهای مورد استفاده آن شد. البته بايد توجه 
داشت دسترسی به اطالعات و شفافيت در اين زمينه در مورد فعاليت های مالی 

ساختاريافته و خارج از ترازنامه بسيار مشکل است. 
بانکداری سايه ای مانند بانکداری سنتی ايجاد اعتبارات و افزايش نقدينگی را 
برای بازارهای مالی فراهم می كنند. بازارهای ميانی كه به وسيله بانکداری سايه ای 
تشــکيل می شود، بر پايه تامين مالی از طريق وجوه كوتاه مدت و سرمايه گذاری 
كوتاه مدت و بلندمدت در اوراق تجاری با پشتوانه دارايی با گستره ای از فعاليت های 

مالی است و بسيار كاراتر از بانك های سنتی عمل می كند. 
منتقدان بانکداری سايه ای بيشــتر بر اين موضوع تاكيد دارند كه بانکداری 
ســايه ای به طور گسترده انتشار ريســك در بازارهای مالی را افزايش می دهد. 
اين افزايش ريســك می تواند از طرق مختلف نظير ايجاد فرصت برای آربيتراژ 
قانونی، ايجاد اهرم های خارج از سيستم بانکی تحت نظارت، ايجاد عدم قطعيت 
و نااطمينانی به وسيله ايجاد فرصت های سرمايه گذاری جايگزين سپرده بانکی، 

منجر به وقوع بحران های مالی شود. 
بانکداری ســايه ای منجر به افزايش رو به رشــد بخش عمــده ای از جريان 
اعتبارات در بخش هايی از نظام مالی كه به خوبی تحت نظارت نبوده، می شود. 
به عنوان مثال اگر برای نرخ بهره ســقفی تعيين شود كه بانك ها بر اساس آن 
به ســپرده گذاران بهره پرداخت كنند، هزينه سرمايه گذاری بانك پايين می آيد 
و بانك ها انگيزه مناســبی برای وام دهی خواهند داشت. از حوزه نظارت بانك ها 
برای كاهش چنين انگيزه هايی می توان محدوديت های بر وام دهی اعمال كرد. 
اين محدوديت ها می تواند از نسبت محافظه كارانه وام به سپرده تا اندوخته های 
قانونی در نظر گرفته شــود. بنابراين، با وجود قوانين و مقررات سخت، راه های 

فرار آن نيز ايجاد شده و بخش بانکداری سايه ای به بانك ها در اين زمينه كمك 
می كند تا از سقف های تعيين شده برای سپرده و موانع وام دهی عبور كنند. 

با وجود ريســك باالتر در بانکداری سايه ای همچنان جذابيت بااليی جهت 
استفاده از تسهيالت بانکداری سايه ای برای سرمايه گذاران وجود دارد. بانکداری 
سايه ای با تغيير در ســاختار دارايی ها و بدهی ها در ترازنامه و مدل های كسب 
و كار، دسترســی آسان به اعتبارات را برای ســرمايه گذاران فراهم می كند و با 
وجود راه های مختلف برای مهيا ساختن اعتبارات، رقابت پذيری و كارايی باال در 
فعاليت های مالی بانکداری سايه ای به چشم می خورد. قوانين و مقررات نظارتی 
بانك مركــزی بر بانك ها انعطاف پذيری را در ســاختار ترازنامه بانك ها از بين 
می برد و با كاهش ريســك های مالی در بانك ها منجر به كاهش سرمايه گذاری 
و فعاليت های بانکی می شود. بنابراين شرايط مناسبی برای فعاليت های كارای 
بانکداری ســايه ای در آن قســمت هايی كه بانك ها وارد نمی شوند، ايجاد شده 
است. بانکداری سايه ای به حمايت بانك ها برای تامين نقدينگی خود نياز دارد 
و بانك ها نيز به تامين وجوه بانکداری ســايه ای نيازمندند. بانك ها اغلب بسيار 
به هم پيوســته15 عمل می كنند، گرچه اين به هم پيوستگی می تواند مزايايی در 
زمينه ثبات مالی و جلوگيری از انتشــار ريســك ها در پی داشته باشد ولی به 
علــت وجود ارتباط حمايتی كه می تواند بين بانکداری ســايه ای و  بانك ها در 
تامين وجوه داشــته باشد ريســك های مالی بخش بانکداری سايه ای به بخش 
بانکی انتقال می يابد. بنابراين بايد به ريسك های موجود در بانکداری سايه ای و 

ريسك هايی كه می توان كنترل و پايش كرد بيشتر توجه كرد.
بايد توجه داشــت نقاط ضعف بانکداری ســايه ای و بانکداری سنتی بيشتر 
اوقات شــبيه به هم بوده اند و در بحران های مالی به خوبی نمايان شــده است. 
آســيب پذيری بانکداری سايه ای و بانکداری سنتی در شرايط بحران بسيار زياد 
است و با افزايش ريسك متقابل، ورشکستگی نيز در اين موسسات مالی افزايش 
می يابد. بازارهايی كه بر پايه اوراق بهادار با پشتوانه دارايی فعاليت می كنند، در 
معرض سقوط سريع قرار دارند. بانکداری سايه ای با قرض  كردن از سرمايه گذاران 
در كوتاه مدت معامالتی را در بازار پول و سرمايه و اوراق بهادار انجام می دهند تا 
بتوانند به طور مکرر با سرمايه گذاران تسويه كنند و دوباره قرض بگيرند. از طرف 
ديگر می توانند مقداری از اين وجوه را به شركت ها وام دهند يا در سرمايه گذاری 
بلندمدت شركت كنند. در بســياری از موارد سرمايه خريداری شده بلندمدت 
ضمانت نامه های بانکی هســتند كه اين ســرمايه ها به طور قابل مالحظه ای در 
زمــان كاهش قيمت ملك و در زمان بحران های مالی افت پيدا می كند و منجر 
به ورشکستگی در بانکداری سايه ای خواهد شد. بانکداری سايه ای به علت اينکه 
بدهی های كوتاه مدت و سرمايه های بلندمدت و غيرقابل نقد دارند، اغلب دچار 

ريسك های بازار، ريسك اعتباری و ريسك نقدينگی خواهند بود.  

 هاتهدیدات و فرصت: ايبانکداري سایه
مهشید شاهچرا

شود لی خارج از سیستم بانکی اطالق میگري مااي در اصطالح به واسطهبانکداري سایه
گري مالی را به خود اختصاص داده هاي واسطهچهارم فعالیتکه در جهان در حدود یک

هایی اي به فعالیت) بانکداري سایه2014( 1نوسکیرات یسنس ودر مطالعه کال است.
سنتی است. تعاریف دیگري شود که کمتر تحت نظارت بوده و مانند بانکداري اطالق می
بازارها و ابزارهایی که  به) 2012( 3و گورتون و متریک )2007( 2کولیمانند مک
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یا نوع  4اساس نهاد تواند براین تعاریف می. اندکردهاي مشخص براي بانکداري سایه
دو باشد. در نمودار زیر به برخی از تعاریف آنها اشاره شده  یا ترکیبی از هر 5فعالیت
 است. 
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بانکداری ســايه ای می تواند با گسترش بانکداری ســنتی در كنار بانکداری 
مدرن در كشورهای پيشــرفته منجر به افزايش وام دهی به بخش های مختلف 
اقتصادی شود. فعاليت های بانکداری سايه ای با وجود قوانين و مقررات نظارتی 
همچنان با تقاضای نقدينگی باال از طرف اقتصاد و ســرمايه گذاران روبه رو بوده 
و بيشــتر از پيش رشد داشته است. البته می توان به اين نکته نيز اشاره داشت 
كه محيط های مالی فعلی در اقتصادهای جهان نيز به رشد فعاليت های مالی از 

طريق بانکداری سايه ای كمك كرده اند. 
طی ســال 2010 در امريکا مقررات اوليه ای برای تنظيم بانکداری سايه ای 
تصريح شد كه بيشتر در زمينه های شرايط ثبت نام صندوق های سرمايه گذاری و 
قوانين شامل مشتقات معامالت فرابورسی از طريق اتاق پاياپای بين بانکی بود. 
در نوامبر 2010 مارک كارنی رئيس هيات مديره هيات ثبات مالی اظهار داشت 
سيستم نظارت جهانی بايد جهت مقابله با ريسك های بانکداری سايه ای قوانينی 
وضع كند. با وجود ريســك های مالی و سيستماتيك در بانکداری سايه ای لزوم 
بيشتر بر افزايش قوانين و مقررات نظارتی بر بانکداری سايه ای احساس می شد. 
بنابراين ســازمان های نظارتی بين المللی نظير هيات ثبات مالی از سال 2011 
با تاكيد بيشــتر بر فعاليت های بانکداری سايه ای به دنبال ارائه چارچوبی برای 
اندازه گيری و نظارت بيشــتر بر بانکداری سايه ای بوده اند. هيات ثبات مالی در 
سال 2014 دو چارچوب برای نظارت بيشتر بانکداری سايه ای بيان كرده است. 
چارچوب اول، نظارت سيســتمی بانکداری سايه ای است كه در آن منابع ايجاد 
ريسك سيستماتيك اهميت ويژه ای دارند و در چارچوب دوم تقويت نظارت و 

قوانين و مقررات در حوزه های زير: 
1. كاهش ريسك موجود در بين تعامالت بانك ها و بانکداری سايه ای 

2. كاهش حساســيت صندوق های ســرمايه گذاری مشــترک بازار پولی به 
بحران ها و هجوم سرمايه گذاران

3. بهبود شفافيت و هماهنگی در اوراق بهادارسازی
4. ارزيابی و كاهش اثرات سيکلی و ريسك های مالی در اوراق بهادارسازی

5. ارزيابی و كاهش ريسك های بانکی در بانکداری سايه ای.
در زمينه كاهش ريسك موجود در بين تعامالت بانك ها و بانکداری سايه ای، 
كميته بال با نهايی كردن نسخه اصالح شده الزامات سرمايه ای موزون به ريسك 
برای ســرمايه گذاری بانك ها و اندازه گيری و كنترل اكسپوژرهای بزرگ بانکی 
می تواند ريســك های موجود در بين مبادالت بانك ها و بانکداری ســايه ای را 
كاهش دهد. الزامات ســرمايه ای در ســال 2013 انتشار يافته و از سال 2017 
نيز پياده سازی خواهد شــد. الزامات اندازه گيری اكسپوژرهای بزرگ بانکی نيز 

در آوريل 2014 انتشار يافته و در اول ژانويه سال 2019 اجرايی خواهد شد. 
صندوق های سرمايه گذاری مشترک بازار پولی حساسيت زيادی روی هجوم 
سرمايه گذاران در بحران مالی اخير داشتند. از اين رو، كميته نظارت بر بازارهای 
بورسIOSCO(16( پيشنهادات سياستی را در زمينه صندوق های سرمايه گذاری 
مشترک بازار پولی در اكتبر سال 2012 ارائه كرده است و گزارش نهايی كميته 
نظارت بر بازارهای بورس در زمينه اوراق بهادارسازی در فصل دوم سال 2015 
انتشــار خواهد يافت. هيات ثبات مالی نيز الزامــات مقرراتی را برای معامالت 
تامين مالی اوراق بهادار17 در اكتبر 2014 انتشار داده و در آگوست سال 2013 
نيز برای كاهش ريسك مالی اوراق بهادار پيشنهادات و توصيه های سياستی به 
شركت های تامين مالی اوراق بهادار ارائه كرده كه در اين رهنمودها هيات ثبات 
مالی به دنبال اعمال محدوديت بر روی اهرم های ايجادشــده خارج از سيستم 
بانکی بوده و الزامات در اين زمينه را در سال 2017 پياده سازی می كند. با وجود 
طيف گســترده فعاليت های مالی در بخش بانکداری ســايه ای ارزيابی و پايش 
ريســك ها اهميت ويژه ای دارد كه در اين زمينه نيز هيات ثبات مالی چارچوب 
جديد خود را در زمينه كاهش ريسك و چگونگی انتشار اطالعات و شفافيت در 

اين زمينه در می 2014 ارائه داد كه در سال 2015 اجرايی خواهد شد. 
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