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كواك اردك مانند است، اردك شبيه پرنده يك اگر. شوندنمي رسيدگي هابانك مانند كنند،مي عمل هابانك مانند كه مالي موسسات برخي
 چطور؟ كند،مي عمل بانك يك مانند و است بانك يك شبيه كه موسسه يك اما است اردك يك پس كندمي عمل اردك مانند و كندمي كواك
  .است سايه بانك يك بلكه نيست بانك يك موارد اغلب در نهاد اين
 سال سخنراني در »سايه بانك« اصطالح. شد جهاني بحران گيريشكل به منجر كه است مالي سيستم شماربي هايشكست از نمادي سايه بانكداري واقع در

 آمريكا اقتصاد بر تمركز با برجسته اقتصاددان اين سخنراني در سايه بانكداري. شد ابداع كانزاسسيتي فدرال بانك ساالنه مالي نشست در كولي مك پائول 2007
. بود گرفته قرار بحث مورد خواندند، »سررسيد تغيير« را آن اقتصاددانان آنچه در كه داشت اشاره غيربانكي مالي نهادهاي به كلي طور به و گرفت قرار بحث مورد
بانك. كنندمي استفاده درازمدت هايوام تامين براي هستند مدتكوتاه معموال كه هاييسپرده از كه كنندمي مشاركت سررسيد تغيير در زماني تجاري هايبانك
 خريد براي هاصندوق اين از و كنندمي ايجاد پولي بازارهاي در) استقراض طريق از اكثرا( را مدتكوتاه هايصندوق آنها. دارند مشابه عملكردي نيز سايه هاي

 از ضروري مواقع در توانندنمي نيستند، سنتي هايبانك مقررات تحت هاصندوق اين كه آنجايي از اما. كنندمي استفاده تردرازمدت سررسيدهاي با هاييدارايي
  .دارند قرار »سايه« در آنها هستند؛ بهرهبي است، بيمه پوشش تحت هايشانبودجه كه سنتي گذارانسپرده وجود از و بگيرند قرض آمريكا مركزي بانك

  مسكن وام
 زنجيره«. گرفتند قرار كارشناسان از بسياري توجه مورد بهادار اوراق به مسكن وام تبديل در رشدشان به رو نقش دليل به هاگام نخستين در سايه هايبانك
 براي مسكن هايوام بسته از بخشي به نهايت در و داشت ريشه شد،مي فروش و خريد دوره آن در كه مالي نهاد چند يا يك توسط مسكن وام در »بهادار اوراق

 پشتيبان اوراق بهره و داشت بستگي بسته اين در مسكن هايوام ارزش به اوراق اين ارزش. شد تبديل بود، شده فروخته گذارانسرمايه به كه اوراقي از پشتيباني
 نظارت از خارج بهادار اوراق فروش تا مسكن وام ايجاد از هاگام اين تمام تقريبا. شدمي تامين پرداختند،مي هايشانوام بر مالكان كه ايبهره از مسكن وام

 هايبانك از »الملليبين مالي نهادهاي و اقتصادها از نظارتي و مالي سازمان« يك عنوان به مالي ثبات شوراي. گرفتمي صورت بازار كنندگانتنظيم مستقيم
 هايواسطه  همچنين و كنندمي اجرايي را بانكداري هسته عملكرد كه بانكي سيستم تنظيم از خارج نهادهاي تمام شامل كه داد ارايه ترگسترده تعريفي سايه

  :است آمده طوراين ادامه در واسطه كليدي جنبه چهار. شودمي) است گيرندگانوام به آنها دادن قرض و گذارانسپرده از پول گرفتن معناي به كه( اعتباري
  .ترمدتدراز هايدارايي در گذاريسرمايه براي مدتكوتاه هايبودجه آوردن دست به :سررسيد تغيير

  .نبود آسان فروششان كه شودمي هاوام مانند هاييدارايي خريد براي نقدي ديون شامل كه است سررسيد تحول به نزديك مفهومي :نقدينگي تحول 
  .گذاريسرمايه يك بر) ضررها يا( بالقوه سودهاي افزايش منظور به ثابت هايدارايي خريد براي پول استقراض مانند هاييتكنيك :نفوذ هاياهرم
  .ديگر شخصي به گيرندهوام از آن انتقال و وام بازپرداخت در گيرندهوام يك كوتاهي ريسك كاهش: اعتباري ريسك انتقال

مي گذاريسرمايه را هايشاندارايي مجدد، خريد قراردادهاي از استفاده با كه شوندمي كارگزاري هاينمايندگي شامل سايه هايبانك تعريف اين اساس بر
 قيمتي با را اوراق اين كه شودمي متعهد و دهد افزايش را خود بودجه تا فروشدمي را بهاداري اوراق بودجه نيازمند نهاد يك مجدد، خريد قرارداد يك در. كنند

  .بخرد ديگر بار مشخص زماني بازه در و مشخص
مي تعيين را سقفي بهره نرخ براي چين كه است نوشته و پرداخته مساله اين به گزارشي طي اكونوميست. است سايه بانكداري دچار نيز چين امروز اقتصاد

  .كنندمي پرداخت بهره گذارانسپرده به آن براساس هابانك و كند
 كاهش را آنها انگيزه اينكه براي گذارانقانون.  باشند داشته انگيزه دادن وام براي آنها و شود داشته نگه پايين بانك گذاريسرمايه هزينه شودمي باعث كار اين
  . كنند اعمال آنها دهيوام بر ايكنندهمتعادل هايمحدوديت بايد دهند
 نظام اعظم بخش. گيرددربرمي را گيرندگانوام سياه ليست و سنگين قانوني هاياندوخته تا گرفته سپرده به وام كارانهمحافظه نسبت از هامحدوديت اين

 دهيوام هايمحدوديت سختگيري اگر. كنند عبور دهيوام موانع و هاسپرده براي شده تعيين هايسقف از كندمي كمك هابانك به صرفا چين سايه بانكداري
  .افتادمي اتفاق كمتر قانون از فرار بود، كمتر كمي چين
 .باشند سختگيرانه حد از بيش ھامحدوديت اين نبود نيازي شد،نمي سركوب بانك گذاريسرمايه ھايھزينه اگر ديگر طرف از


