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  در نظام مالی غیربانکیگری مالی واسطهاعتباری و جایگاه مؤسسات 
  ۹وندمهرداد سپه

 
 

 چکیده
 

گری مالی را خارج از شبکه بانکی ند که خدمات مربوط به واسطهامؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجموعه نهادهایی
تر از آنچه در نظام تأمین مالی بلندمدتدر نظام مالی نیازهایی چون انتقال معکوس سررسید،  مؤسساتدهند. این انجام می

ن . بر این مبنا که ایکنندبرآورده میمالی را ای یا غیرو پیگیری اهداف توسعه ،سکانتقال مکرر ری ،استبانکی معمول 
ارتی ات نظصورت طراحی درست نظام مالی توسط مقامدر  شودمی، استدالل استاز حوزه فعالیت بانکی متمایز ها فعالیت

 صورتی مالی غیربانکی بهگرواسطه مؤسساتتوان انتظار داشت می ،هاهای فعالیت این بخشو پرهیز از تداخل حوزه
ک مرکزی برای بان تواندمیکل نظام مالی به سطح باالتری از کارایی دست یابد. این بررسی  و کنندمکمل نظام بانکی عمل 

در ترسیم یک حالت مطلوب از  است کردهنظم درآوردن مؤسسات مزبور برای بهای های گستردهی اخیر تالشهاسالدر که 
 د.شومفید واقع  مؤسساتتصویر کل نظام مالی و جایگاه این 

 
 انتقال معکوس سررسید، غیربانکی مالیی گرواسطه، بانکداری سایه :گان کلیدیواژ

 JEL: E58 ،G01 ،G28 بندیطبقه
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 مقدمه
هر روز بیشطططتر از  ،ی مالی اشطططت ال دارند. با این همهگرواسططططهند که به اترین نهادیها در هر نظام مالی مهمبانک

شاهد سطه شبکه بانکیفقط در یم که نهگذشته   ،یابدها کاهش میهای بانکگری مالی در مجموعه فعالیتسهم وا
که  نکبل با ید کمها نقش  جد هادهای  ها و ن با ظهور ابزار بانکی نیز  ظام  کل ن نگدر  هادهای  ودشططططمیتر ر و ن
های ل وامک مثال در بازار اعتبار ایاالت متحده آمریکا از براییابند. گری مالی غیربانکی اهمیت بیشتری میواسطه
شده سکن فدرال اعطا شتوانه اداره م سطه برخوردارند،  ۱که از پ صد ۴۴از گری مالی غیربانکی سهم نهادهای وا در
   (.۴۰۱۵، و همکاران 2)اولینراست  رسیده ۴۰۱۵درصد درسال  ۵۱حدود به  ۴۰۱۴درسال 

بوده اسططت. حجم دارایی این  زیاددهه گذشططته بسططیار  درگری مالی غیربانکی گسططترش فعالیت نهادهای واسطططه
رسطططیده اسطططت. وقون بحران مالی  ۴۰۰۷تریلیون دالر در سطططال  ۶۴به  ۴۰۰۴تریلیون دالر در سطططال  ۴۶نهادها از 
 در بازنگریگذار را به دنبال داشططت. همچنین این بحران مقامات سططیاسططتهای مالی بهدر فعالیتجدی  کاهشططی

  و کنندتر رشد مجمون سبب شد این نهادها با آهنگی آرامدر استقبال از رشد این نهادها واداشت. این مالحظات 
 .(۳۱۰۴، 3ت ثبات مالیئهی)برسد دالر تریلیون  ۱۷ی آنها به هادارایی ،۴۱۰۴در سال 
گری مالی غیربانکی در پاسططب به چه اسططت که نهادهای واسطططه اینشططود ال جدی که در این میان مطرح میؤسطط

طور هو برای کل اقتصاد ب خاصطور وکار آنها بر نظام بانکی بهاند و فعالیت و گسترش کسبرح شدهنیازهایی مط
ضمن کنترل مقام دارد؟چه پیامدهایی دربر عام ستی باید در پیش گیرند تا  سیا های نظارتی در برابر این نهادها چه 

 یی نظام مالی در کل افزایش یابد؟کارا ،ریسک
 4«مالی هایگرسططایر واسطططه»وسططیله الً اندازه آنها در یک اقتصططاد بهگری غیربانکی که معمومؤسططسططات واسطططه

 مؤسسات، 7های لیزینگ، شرکت6های اعتبارتعاونی ،5اندازگذاری و پسهای سرمایهشود شامل صندوقبرآورد می
دهندگان خدمات و سططططایر ارائه ،9های بازار پول، صططططندوق8به اوراق بهادار هاداراییبرای تبدیل با هدف خاص 

 ند.اگریواسطه
سساتبزرگ سهم را از میان مؤ سطه ترین  صندوقوا سرمایهگری غیربانکی  انداز دارند. این گذاری و پسهای 
. این شطططودشطططامل میدرصطططد از کل این مؤسطططسطططات را  ۳۵تنهایی به ۴۰۱۱تریلیون دالر در سطططال  ۱۹بخش با 
صت هاصندوق شخاص فر سرمایهفراهم می یبرای ا دارایی خود را در ابزارهای  ،گذاریآورند تا در قالب یک نهاد 
 10گذاری جمعیسرمایه مؤسساتآنها را گاه  بنابراین،کار گیرند. دیگر به هایسهام اوراق قرضه یا ابزار مانندمالی 

 ند.نکنیز معرفی می

                                                           
1 Federal Housing Association 
2 Oliner et. al. 
3 Financial Stability Board (FSB) 
4 other financial intermediaries 
5 investment funds 
6 credit unions 
7 leasing companies 
8 special purpose vehicles (SPV)  
9 money market funds 
10 collective investment vehicles  
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گری مالی دومین رتبه از نظر سططهم در میان مؤسططسططات واسطططه ،اندازگذاری و پسهای سططرمایهپس از صططندوق
ی هادارایی 1سططازیترین فعالیت آنها اوراق بهادارکه یکی از مهم اسططت با هدف خاص مؤسططسططات برایغیربانکی 
درصططططد از کل دارایی  ۱۰ ،تریلیون دالر ۵. این بخش با خاص اسططططتطور طور کلی و نظام بانکی بهنظام مالی به

 .(۴۰۱۳ت ثبات مالی ، ئهی) دهدگری مالی غیربانکی را تشکیل میمؤسسات واسطه
ش ند نیز بخاهای مالی که بیشتر در بازارهای مالی آمریکا و اروپا و ژاپن فعالهای بازار پول و هلدینگصندوق

ترین نقش این مهم .(۵۱۰۴، 2سططرمایه گذاری هایشططرکت مؤسططسططه) دهندمهمی از این مؤسططسططات را تشططکیل می
 است. 3ها به نقدینگی و وثایقبانک مانندها تسهیل دسترسی بازیگران بزرگ بازار پول صندوق

 یزینگهای لشرکتآنها میان  درنام برد که را ها و اهداف ویژه مالی برای بخش تأمینی باید نهادها در نهایت
 مانند 4اندازدهی و پسهای وامسططططمت خرید خودرو و سططططایر تجهیزات و انجمنها بهدهی سططططرمایهدر کانال
سسات از جمله مؤ و قرار دارند 5های مسکنگذاریمالی سرمایه تأمینو دهی سرمایه های اعتبار در جهتتعاونی
 هایگذاریمالی سرمایه تأمیننهادهای ، نهادهامجموعه این آیند. در میان شمار میگری مالی غیربانکی بهواسطه
سکن  سایرم سکنیا بانک 6های انجمنیدر واقع بانک .ندترهای بانکی نزدیکبه فعالیت موارد از  تقریباً  ۷های م
 کنند.را دنبال می بانکی هایی مشابه فعالیتهایفعالیت

 سمت مؤسسات مالیبه بیشتراذهان  ،شودگری مالی غیربانکی صحبت میهرگاه در ایران از مؤسسات واسطه
تر بیشطط شططوداسططتنباط میگری مالی غیربانکی المللی از نهادهای واسطططهرود، اما آنچه در سطططح بینمی و اعتباری

این  چونخصوص مشتقات مالی است. بهکمک ابزارهای مالی به 8گری در انتقال ریسک و سررسیدمتوجه واسطه
و از دید  یردگمیر سططایه قرار ، عملیات فعاالن در این عرصططه دشططودمحسططوب می 9ابزارها اقالم خارج از ترازنامه

 شناسند.عنوان بانکداری سایه می بااین مؤسسات را  ههمکه  به این دلیل استماند. نهادهای ناظر پنهان می
نکی گری مالی غیرباالمللی تمرکز جدی بر بحث چگونگی نظارت بر مؤسسات واسطهاکنون در سطح بینهم
همه مشطططکالت را بانکداری سطططایه  دلیلکه در بحران مالی اخیر نظرانی کم نیسطططتند صطططاحب اسطططت، زیرامطرح 
ست به نظر پل کرمی سترش (  ۰۰۹۴) ۱۰گمنودانند. کافی ا شود که گ شاره  ست در این زمینه ا صاددان نوبلی اقت

. او معتقد است این مؤسسات کندذکر می ۱۱«پیوست وقونهبحرانی که بریشه »بانکداری سایه را در یک عبارت 
 ،ی ریسططططکی و بلندمدت و غیرنقدهاداراییسططططمت دادن نقدینگی بهمدت و جهتتقراض در بازار کوتاهبا اسطططط
شدند و بههزمین ست که دولتهمینساز بحران مالی اخیر  صاددانانی ا شتر دها را به دلیل از جمله اقت ر جدیت بی

 .کندبر فعالیت این مؤسسات تشویق می گذاریشناسایی و مقررات

                                                           
1 securitization 
2 investment company institutes (ICI) 
3 collaterals 
4 savings and loan associations (S & L) 
5 mortgage finance 
6 community banks 
7 mortgage banks 
8 maturity and risk transformation 
9 off-balance sheet (OBS) 
10 Paul Krugman  
11 core of what happened 
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و اهمیت و ضرورت وجود  پردازیممیگری مالی غیربانکی در بخش بعد به کارکردهای اصلی مؤسسات واسطه
 .کنیمیممالی کارآمد بررسی  نظامآنها را در قالب یک 

 گری مالی غیربانکی جایگزین یا مکمل نظام بانکیمؤسسات واسطه. ۹
 ،مالی نظامسططططزایی دارد. در داخل کشططططور نقش بد در رشططططد اقتصططططادی هر مالی فعال و کارآم نظاموجود یک 
 سه کارکرد اصلی دارند: هعمدطور به اندمش ولگری مالی ی که به واسطههایبخش

ها در سطططررسطططید بدهی و دارایی و بدهی هاآن برای مدیریت دارایی درکه  ،نخسطططت انتقال سطططررسطططید -الف
سپردهبانک در مورد ،مثال برای. شودانجام میجایی و انتقال هجاب شاهدیم که نیاز  سپردن داراییگذاران براها   ی 

. سطتاند در تناقض ترریزی بلندمدتدنبال برنامهبهگذاران که چندان طوالنی با خواسطت سطرمایهخود برای مدتی نه
ها یا دهند از این سطططپردهگذاران اجازه میگذاران و سطططرمایهگری بین تعداد بسطططیاری از سطططپردهها با واسططططهبانک
 قطف. اما باید توجه داشت انتقال سررسید همیشه شود تأمینمدت نیاز برای تسهیالت بلندمدت های کوتاهبدهی

کن اسطططت نیاز به حرکت در جهت معکوس باشطططد. مدت به دارایی بلندمدت نیسطططت. گاه ممدر جهت بدهی کوتاه
ن برای چنی زیرا ،شططودگری مالی غیربانکی مطرح میاتفاقاً این درسططت جایی اسططت که نیاز به مؤسططسططات واسطططه

تواند مدت اسططت میکوتاه یی بلندمدت درگیر نیازهاداراییفرایندی بانک طراحی نشططده اسططت. بانکی که با وجود 
  ایبرهای بازار پول به صطططندوق ،مثالً اوراق قرضطططه بلندمدت دولتی ،بهادار بلندمدت خودسطططپاری اوراق وثیقه از

 عاجل خود استفاده کند. هایمالی نیاز تأمین
دیگر ها و مؤسطططسطططات بانک ،یندااین فر در. اسطططتگری مالی انتقال ریسطططک دومین کارکرد مهم واسططططه -ب
ت نسططببهی هاداراییکردن از بخشططی از بازده آنها به نظرصططرف ی ریسططکی خود را باهاداراییاز  قسططمتیتوانند می
ها امکان که برای بانک اسططططتاین مورد  برایمثالی  سططططازییند اوراق بهادارااز ریسططططک تبدیل کنند. فر خالی
 کند.فراهم میرا  کمتر ریسک بای هاداراییآن با  یشدن از تسهیالت پرمخاطره و جایگزینخالص

برقراری گری مالی داللت دارد که از در واسطططططهها ای از فعالیتبه مجموعه گسططططتردهها سططططایر کارکرد -پ
ین امکان ایجاد تناسطططب ب ،تناسطططببرقراری  فرایند گیرد. درمیبرتا تقویت پیوسطططتگی اجتماعی را در 1تناسطططب

سططهیالت ت تأمینامکان  ،عکسهگذار بزرگ با نیاز اندک تعداد زیادی متقاضططی تسططهیالت یا بدارایی یک سططپرده
در  شطططود.فراهم می ،گذارانکمک منابع خرد تعداد بسطططیار زیادی از سطططپردهسطططیار زیاد برای یک پروژه بزرگ بهب

 و گاه اهدافی مذهبی شوندمیخاص ظاهر  هایدهنده گروهدر نقش پیوند گرواسطه مؤسسات ،تقویت پیوستگی
 ند.کنمی ای دنبالیا توسعه
هم نکته ماما را دارند.  باالگری مالی تقریباً همه کارکردهای ترین نهادهای واسطططهشططدهعنوان شططناختهها بهبانک

یست. ها نانکب بهها کردن وظیفه برآوردن همه نیازهای مرتبط با این کارکردمعنای مختصاینجاست که این امر به
، نظام نیاز به آنها در با وجودگری مالی اسططططت که های واسطططططهدار آن بخش از فعالیتبانکداری سططططایه عهده

سایه توضیح داده  انتظار داشت. هابانکتوان از شدن آنها را نمیبرآورده قبل از آنکه بیشتر در ضرورت بانکداری 
 .تر بیان شودها قدری روشنهای این مجموعه مؤسسات با بانکالزم است تفاوت ،شود
ندارند. در نظام دسطططترسطططی ها به وجوه بانک مرکزی خالف بانکگری مالی غیربانکی برسطططسطططات واسططططهمؤ

                                                           
1 convenience denomination  
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و  ندردسططترسططی مسططتقیم به اتاق پایاپای ندا هابانکگری مالی برخالف مؤسططسططات واسطططه بیشططترها نیز پرداخت
له بیمه وسططیکه به نیز از تور امنیتیآنها عضططویت داشططته باشططند.  ها در نظام پرداختتوانند بدون واسطططه بانکنمی

مندی از خدمات در ازای عدم بهره مؤسططططسططططاتاین ند. در مقابل ابهرهها فراهم اسططططت بیبرای بانک 1هاسططططپرده
مات نظارتی بانک ،مقا تا حدی برکناراز محدودیت و کنترلی که برای  و همین آنها را در عین  ندها وجود دارد 

 .دکنآمیز میمفیدبودن قدری مخاطره
پذیری عمومی سطططود جز سطططپردهبههایی منابع خود از روش تأمینگری مالی غیربانکی در مؤسطططسطططات واسططططه

 2نشر اوراق تجاری با پشتوانه دارایی ،مدتمالی در این مؤسسات برای مصارف کوتاه تأمیند. کانال اصلی برنمی
بهره  4این مؤسطططسطططات از ابزار سطططرمایه ،. آنجا که مصطططارف بلندمدت مطرح باشطططداسطططت 3دادهای بازخریدیا قرار
مدت اهدر بازار اعتبار کوتهم توانند مؤسسات مزبور می ،کنند. به این طریقشکل یک تعاونی عمل میو به گیرندمی

 زیرا ،ندکنعمل  هابانکپذیرتر از افانعط تر و بسططططیارهم در بازار اعتبار بلندمدت موفقمدت و یا بسططططیار کوتاه
گذارانی که هر لحظه د و نه سططپردهشططومی گذارانی با هدف و شططرایط خاص انجاموسططیله سططرمایههتجهیز سططرمایه ب

 ند.کنممکن است وجوه خود را از بانک خارج 
ش از غیربانکی پیگری مالی ها و مؤسطسطات واسططهحوزه فعالیت بانک باید توجه داشطت که تفکیک وظای  و
بستگی  کنندهگیری نهاد نظارتی و تنظیمتا حدی به رویکرد و تصمیم ،آنکه از سرشت این دو مجموعه نهاد برخیزد
های بانکی ره فعالیتاز زم ایگونهگری مالی غیربانکی اسططططت همگی بههدارد. آنچه خروجی مؤسططططسططططات واسططططط

 همه این خدمات در حوزه فعالیت آن قرار کنیم،ری  تع 5یک بانک جامعشططططود. چنانچه بانک را محسططططوب می
دید د بود. برای تشهگری مالی غیربانکی خواها و مؤسسات واسطهامان بانکمالی عرصه رقابت بی نظامو  گیردمی

که در  ای تعری  کردگونهگری غیربانکی را بهمؤسططسططات واسطططه ،توان اندکی فراتر رفت و در مقابلاین رقابت می
ها و بانک ،صططورتد. بدیهی اسططت در اینکننها تنگ های ذاتی بانکی نیز وارد شططوند و عرصططه را بر بانکفعالیت

 تالش خواهند کرد.از صحنه کردن دیگری خارجو برای  خواهند بودمؤسسات جایگزین یکدیگر 
ها تکیه کرده و نظامیک از این های نسطططبی هرمندیو توان هاگر به مزیتآن اسطططت که مقام تنظیمحالت دیگر 

د هماهنگ عمل توانمالی می نظامکل  ،صططططورت. در اینکنددیگری تعیین و مقرر  جدا ازای وظیفه کدامبرای هر
خش بعد به جایگاه و نحوه عمل مکمل یکدیگر باشطططند. در ب -بانکی و بانکداری سطططایه  - و این دو نظام ندک
 .تر شودارتباط و تعامل آنها روشنارچوب کل نظام مالی خواهیم پرداخت تا هها در چنظامیک از این هر

 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات واسطه .۲
د. شوو همچنین بازار سرمایه انجام  ،گری غیربانکیها، نهادهای واسطهتواند از طریق بانکگری مالی میواسطه

 ،طور که گفته شطططدهمان .کشطططانندها میسطططمت بانکمدت معموالً راه خود را بهکوتاهاندازهای پس ،در این میان
عموالً انداز بلندمدت مبه پس ها انتقال سررسید با ارائه تسهیالت بلندمدت است. نیازیکی از کارکردهای بانک

                                                           
1 deposit insurance 
2 asset-backed commercial papers (ABCP)  
3 repurchase agreements (Repo) 
4 equity 
5 universal bank  
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گذاری و های سطططرمایهتوسطططط صطططندوق هاداراییواسططططه مدیریت یا بهگذاری در بازار سطططرمایه کمک سطططرمایهبه
گذاری بلندمدت مانند سهام و اوراق یشان را به ابزارهای سرمایههاداراییها نیز شود. صندوقانداز انجام میپس

 و متقاضططیان - اندازندکنندگان پسکه عمدتاً عرضططه-  هاترتیب بین خانوارد. بدیندهنقرضططه اختصططاص می
 گیرد.می اعتبار تعاملی صورت

گر غیربانکی نیستند که در تصویری جامع از نظام مالی باید حضور یابند. ها تنها مؤسسات واسطهاما صندوق
 اشطططکال متنونای و همچنین هطانوان مختل  نهادهای مالی واسطططبه  سطططفانهأمت ،بخش مالی سطططنتیارچوب هدر چ

صندوقصندوق سرمایههای مدیریت دارایی یا  صندوقکافی  توجهانداز گذاری و پسهای  ست. این  شده ا در ها ن
 .ندباش مدت و نقدی کوتاههاداراییکننده وثایق و هم متقاضی مهم هم عرضهتوانند مییک نظام مالی پیشرفته 

 
 هابانک 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گری مالی در غیاب برخی کارکردهای بانکداری سایهواسطه .۱شکل 

ها نیز ممکن اسطططت در عملیات خود نیازمند بانککه آن با وجود ،شطططودمیمالحظه  ۱ شطططکلطور که در همان
خواهند با ب هابانکگذاران باشططد یا ه سططپردهضططفراتر از عرنقدینگی  تقاضططای)مانند شططرایطی که نقدینگی باشططند 
و بانکی بدون  ارچوب نظام مالیهاین نیاز در چ ،(ی خود به مدیریت ریسططططک بپردازندهاداراییبازتعری  سططططبد 

سایه کامل حضور  سخی نمیبانکداری  ست در پسهمچنین . یابدپا سرمایهخانوار ممکن ا هداف ا ،گذاریانداز و 
ش شته با سخی در  دغیرمالی را مدنظر دا ست.هچاین که برای این امر نیز پا شده ا در این نظام مالی  ارچوب دیده ن

ه این گویی ببرای پاسططبآفرینی فرصططت نقش غیربانکیان مالی گرواسطططهبرای مجموعه متنوعی از نهادها از جمله 
 وجود دارد.نیازها 

ها سپرده
(M2) تسهیالت 

 سرمایه
خانوار و سایر 

کنندگانعرضه  

انداز پس
مدتکوتاه  دارایی خانوار 
انداز پس

 بلندمدت

های مدیریت داراییصندوق  

 سهام صندوق

اوراق با 
دارایی پشتوانه  

 اوراق قرضه

 سهام

هاوام  

اوراق 
 سهام قرضه

های دارایی
 واقعی

ها و خانوار و بنگاه
 سایر متقاضیان
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 رسیدانتقال معکوس سر -الف

ی هاداراییمالی شاهد یک حرکت معکوس از  نظامها به نقدینگی باعث شده است در ها و بانکقنیاز مبرم صندو
شیم. این ی کوتاههاداراییسمت بلندمدت به سیدبه فرایندمدت و نقدپذیر با سرر شناخته  1عنوان انتقال معکوس 

سرمایهصندوق فرایندشود. در این می سگذاری و های  شش ری صندوقبه 2کپو ستگی و بیمه و همراه  ش های بازن
 ؛نندکمی که از قراردادهای بازخرید استفادهاین)با فرض  ای غنی از وثایق دارندکه خزانههای مرکزی همچنین بانک
 یی را که خصططططلتهاداراییتوانند می بسططططیار معمول اسططططت(دیگر بانکی  هایدر نظام ایران جزبه چیزی که تقریباً
 نظاماز طریق  3نمدت و تسططططویه مبادالت یا مقابله با ریسططططک متعامالنقدینگی کوتاه تأمینبرای  رنددابلندمدت 

 کار گیرند.بانکداری سایه به
در یک سطح نیست. از مجموعه کل وثایق، آن دسته از وثایق  نظامالبته همه وثایق از نظر قابلیت استفاده در 

د. شطططوینامیده م 5( وثایق اصطططلی۰۱۰۴) 4تکنیو مکرر را دارد از طرف سطططینگ و ا دوبارهکه قابلیت اسطططتفاده 
ه ب نظامآنها را در داخل از گیری بهره فرایند ،ارزشبا تشططبیه این وثایق به فلزات با (۱۱۰۴و سططینگ ) 6پوزسططار
اسطططتخراج، اوراق بهادار  فرایندند. در اقایلوثایق  7نهند و برای آن به کشططط  و اسطططتخراجکاوی برابر میمعدن

د. آنها تشططططبیه شططططوکار گرفته میمختل  به اهدافو برای  گرددمیمنفعل و عاطل دوباره به چرخه معامالت باز
های مدیریت دارایی و صطططندوق ،انداز اسطططتطور که خانوار منبع نهایی پسهمان آنها،دیگری هم دارند. از نظر 

 ند،باشططبع نهایی وثایق امن هاصططندوقحال هرچند اینحسططاب آورد. بابه ع نهایی وثایقگذاری را باید منبسططرمایه
که اوج گسطططترش بانکداری سطططایه بوده  ۴۰۰۷نیسطططت. در پایان سطططال  فرایندبودن بانک از این معنی برکناربه این
ستفاده شود اقالم خارج ترازنامه بانکبرآورد می ،است ستخراج و ا صلی بو دوبارهها که مربوط به ا ده از وثایق ا
 . باشد رسیدهتریلیون دالر  ۱۰به رقم 

 
  

                                                           
1 reverse maturity transformation 
2 hedge funds 
3 counterparty risk 
4 Singh & Aitken 
5 source collateral 
6 Pozsar 
7 exploration and extraction 
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 بانک
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال معکوس سررسید فرایند .۲ شکل

ویر شده تص غیربانکی گرواسطهعنوان یکی از کارکردهای نهادهای انتقال معکوس سررسید به فرایند ،۴ شکل در
ی هاداراییهای مدیریت دارایی به کمک صندوقانداز بلندمدت خانوار بهپس شودمیمشاهده  شکلاست. از این 

قامات منقدینگی استفاده شود. گاه  تأمینارچوب بانکداری سایه برای هتا در چ شودمیها تبدیل مدت صندوقکوتاه
ه را نیز بانکداری سای هایفعالیت دهندمیبه این نهاد اجازه  هابانکبا ارائه تعری  گسترده از حوزه فعالیت نظارتی 

 است. همان بانک ارچوب یک نهاد یاهاین دو حوزه فعالیت در چمعنای ترکیب این به ۴ شکلدر  .کندضمیمه خود 
در عمل نون و جنس فعالیت بانکداری سایه  ،ها بر روی کاغذاما دالیل مهمی وجود دارد که گذشته از تعری  
در را  یگتشکیل حوضچه عظیم و متمرکزی از نقدین ،دلیل انتقال معکوس سررسیدها متمایز باقی بماند. بهز بانکا

شود )این را شامل می نظامدرصد کل موجودی نقد  ۵۰یش از که گاه ب شاهدیممدیریت دارایی  هایقالب صندوق
بوده است(. به دو دلیل  نظامچهارم کل موجودی نقد تریلیون دالر یا سه ۳٫۵در امریکا معادل  ۴۰۱۰رقم برای سال 

نای عمبهبودن این دارایی  نقدبهدست نخست،ها برای مدیریت این رقم هنگفت آمادگی الزم را ندارند. بانک
در  که تخصیص هاداراییماندن پول است که این با فلسفه و انتظارات از مدیریت نظرکردن از بازده و عاطلصرف

ها تنها تا سق  مبلغ مشخصی قادر به های مربوط به بیمه سپردهنظام ،گیرد ناسازگار است. دومقالب آن انجام می
بانکداری سایه برای این مشکل استفاده از ابزار بدهی عمومی  حلراه ،مقابل ها هستند. درسازی سپردهایمن
قراردادهای بازخرید یا اوراق با پشتوانه دارایی  مانندفروشی پول یا ابزار بازار عمدهاوراق خزانه  مانندمدت کوتاه
 .دشومیکننده تضمین غ توسط مقام صادرکه تا سق  مبل است

های مدیریت داراییصندوق  

 وام  (M2) سپرده 

 خانوار  سرمایه

انداز پس  
مدتکوتاه دارایی  

 خانوار
انداز پس

تبلندمد  

 

 وام

 سهام 

های دارایی
مدتکوتاه  

 وام

 اوراق 

 سهام

های دارایی
 واقعی

ها و خانوار و بنگاه
 سایر متقاضیان

های دارایی
مدتبلند  

کنندگان تأمین  

 کالن

 سرمایه 
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 مدتمالی بلند تأمین -ب
شرفته با آن بهیکی از معضالتی که  ست. ممالی بلند تأمین اندمواجهخصوص کشورهای با بازار مالی کمتر پی دت ا

شططود. گذشططته از  ش گرفتهپیدر محور بازار هایبرای این منظور در این کشططورها کمتر دیده شططده اسططت که شططیوه
ین به ا هابانکسططت. ورود هابانکاین امر بیشططتر بر دوش  ،ی تخصططصططی دولتیهابانکای یا ی توسططعههاصططندوق

شططدن تخصططصططی الزم را ندارند به انباشططتهبانکی که در فنون ارزیابی و مدیریت ریسططک توان  هایحوزه برای نظام
اسططاس گزارش بر در ایران که - جاریغیر های. نسططبت بدهیشططودمیجاری منجر غیر هایحجم عظیمی از بدهی

تنها -  1ی رسیده استیکل تسهیالت اعطااز درصد  ۵٫۱۴ه درصدی ب ۴٫۴پس از کاهش  تازگیهببانک مرکزی 
درصد  ۵۰این نسبت را برای نظام بانکی بنگالدش حدود  (۴۰۰۴) 2نشهیدالزماحسین و  .نیست زیاد در کشور ما
 کنند.می گزارش

درگیر ارائه  باید نهایتدر مدت دارند ی که اغلب ماهیت کوتاههایبا سططططپرده هابانکواقعیت این اسططططت که 
 انندم غیربانکیپذیر سططپرده مؤسططسططاتمدت برای ند. ارائه تسططهیالت بلندشططومدت مدت و نه بلندتسططهیالت میان

الب انتشططار مدت در قمالی خود از اسططتقراض بلند تأمینکه در  - سططازوسططاخت هایی اعتبار و انجمنهاتعاونی
 گذاران نهادیجمله سططپرده توجیه بیشططتری دارد. از - برندمی گذاران نهادی بهرهدهاوراق بهادار بلندمدت یا سططپر

شتوانه دارایی  ،صورتشمار آورد. در اینرا به هابانکتوان می س تواندمیجریان مطمئنی از اوراق بهادار با پ ط تو
وجود  رهنیی هابانک ،مالی دیگر هایباشططد. در نظام پذیرمبادلهمالی نیز  هایصططادر شططود که در بازارها این نهاد

در کشططططور ما مربوط  و پولی که به نظام مالی. اما تا آنجااندمشطططط ولدارند که در قالب فعالیت بانکی به این مهم 
صطططدور مجوز برای  با وجودبوده اسطططت. حال نیز به بانک مسطططکن منحصطططر ها فعالیت اینها تا مدت ،شطططودمی
هنوز در این  3هابانک تسططططهیالت رهنی برای معمول هایابزارسططططفانه أمت ،این بازار برای ورود بهدیگر ی هابانک

 .است عرصه معرفی نشده

 انتقال مکرر ریسک -پ
سک  سایه انتقال ری ستیکی دیگر از کارکردهای مهم بانکداری  نجام ا سازی. این وظیفه به کمک اوراق بهادارا

سک یکی از کارکردهای مهم بانکشومی سوب میها نیز د. انتقال ری صارف . بانکشودمح سمت م ها که در ق
بدون ریسططک را  تقریباًانداز امکان پسها در مقابل بخش بدهی ،دارند های ریسططکی را در سططبد داراییخود وام

سپرده سک در بانکفراهم میگذاران برای  حال  ؛دشوقالب یک ترازنامه انجام میها فقط در کنند. این انتقال ری
ها و با حمایت ای از ترازنامهکمک زنجیرهانتقال ریسططک به ،بانکداری سططایه نظامدر سططازی بهادارآنکه در اوراق 
ها با تقاضای صندوق ،(. در این زنجیره۴۱۰۴ دیگران،و  4سنسگیرد )کالای چندگانه صورت مییهمنابع سرما

که متقاضططططی  - ها از سططططوی دیگرسططططو و بانکمدت و امن از یکذیر کوتاهی نقدپهاداراییمنابع عظیم برای 
خصططوص برای بهد. مورد اخیر شططوپاسططب داده می - نداو امن (AAA)ی بلندمدت با رتبه اعتباری باال هادارایی

                                                           
 http://www.cbi.ir/showitem/13218.aspx، ۱۳۹۴خرداد  ۱۷در  ،بانک مرکزی وقت یمعاون نظارت ،تهرانفر حمیدرجون شود به مصاحبه  ۱

2 Hossain & ShahidUzzaman 
3 mortgage banks 
4 Claessens 
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 یهاداراییاز این نون  دبایها برای دسططتیابی به وجوه بانک مرکزی نظام مالی اروپا مصططداق دارد که در آن بانک
  .شده استداده نشان این زنجیره  ،۳ شکلدر ند. کنقبول استفاده عنوان وثیقه قابلامن و نقدپذیر به

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۴۰۱۴) دیگرانمنبع: کالسنس و . فرایند اوراق بهادارسازی در بانکداری سایه .۳ شکل

  ایم. این دو مفهوممایز قایل شدهت داراییو اوراق تجاری با پشتوانه  1با پشتوانه دارایی بهاداربین اوراق ۳ شکلدر 
. شطططده نیسطططتشطططناخته نیز کامالًگذاران برای برخی سطططرمایهند، تفاوتی که گاه اهم متفاوت شطططباهت بابا وجود 
 بهادار اوراق ،مدت )حدود سه تا شش ماه( داردمعموالً سررسید کوتاهدارایی  اوراق تجاری با پشتوانهکه درحالی

وجه به با ت دارایی با پشططتوانه بهاداراوراق ،بر این . عالوهاسططت دارای سططررسططید باالی یک سططال داراییبا پشططتوانه 
ا اوراق تجاری بنسططبت به  اسططت،های مسططکن( وابسططته )مثالً وام هاداراییای متمرکز از اینکه به بخش یا مجموعه

تر کیسططت ریسططهاداراییتری از و پشططتوانه آن مجموعه گسططترده یشططتری داردکه حمایت نقدینگی بدارایی  پشططتوانه
خالص ارزش معادل یک تضططمین پرداخت حداقل اسططت که  2فهوم دیگر ارزش خالص داراییمآید. حسططاب میبه

اسططت که  3نهایت ذخایر ریپودر . کرددالر برداشططت  ۱شططده بتوان دالر صططرف ۱ازای ای که بهگونهبه ؛دارایی اسططت
 .شدتوضیح داده  قبالً

ضططمن انجام انتقال  کهرود تا آنجا پیش می سططازیبهادار سططازی و اوراقایمن فرایندی ریسططکی در هاداراییورودی 
ه بنگا شطططود.گذاری بدون ریسطططک منجر میدر پایان به سطططرمایه ،نقدینگی و سطططررسطططید و همچنین انتقال ریسطططک

ر تشطططمناوراق بهادار با پشطططتوانه دارایی  ،وامدریافت ازای بهبا هدف خاص  مؤسطططسطططهاز طریق  متقاضطططی نقدینگی
براسططاس این  د.آیمی حسططاببه مؤسططسططاتاین  یهاداراییدر سططبد و  خردمی دوم مؤسططسططه را این اوراق .کندمی

شتوانه تجاری اوراق  مؤسساتاین  ،هادارایی سررسید کوتاهدارایی با پ وراق این ابخشی از . دفروشنمی تراما با 
سط بانک خریداری  ستقراض وجوه از بانک مرکزی را فراهمد و در قالب ریپو امکان وشمیتو د. همچنین آورمی ا

                                                           
1 asset-backed securities (ABS) 
2 net asset value (NAV) 
3 reserve repo 
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سایر عرضه توانندمی هاصندوق ساسبردست دارند مراجعه و  را درهای نقدینگی حوضچهکنندگان عمده که به   ا
گونه ریسکی را متوجه در این مرحله استقراض وجوه هیچ ند.کنرا تهیه  شانخود وجوه نقد مورد نیاز هاداراییاین 

نکته مهم این شده تضمین شده است. دادهدالر قرض ۱ازای هر دالر به ۱حداقل دریافت  زیرا کند،میاصل پول ن
ست که در بانک سید همگی یکا سرر سک، نقدینگی و    حمایت وآن را شود و یک نهاد باره انجام میها انتقال ری

سطهدرحالی ؛دکنمی تأمین سسات وا سک و بازده وترکیب ،لی غیربانکیگری ماکه با کمک مؤ  های مختلفی از ری
 مالی مشاهده کرد. نظامتوان در از ابزارها را می بسیار زیادیتنون 

 گری مالی غیربانکیسایر کارکردهای مؤسسات واسطه .۳
ترین کارکردهای که مهم - گری مالی غیربانکیهای گذشططته درباره دو کارکرد مهم مؤسططسططات واسطططهدر بخش

شود گستره وسیعی از نهادهاست که سایر کارکردها مطرح می درتوضیح داده شد. آنچه -  استبانکداری سایه 
سپردهدر این میان می سپرده از طرف این مؤسسات با دو توان به مؤسسات  شاره کرد. پذیرش  پذیر غیربانکی ا

 توانند رویاین نهادها نمی ،کند. نخسططتنی ترسططیم میقید مهم روبروسططت که بین آنها و نظام بانکی مرز روشطط
شتریان چک  سپرده م ساب  ضاسپرده ،و دوم صادر کنندح سط این نهادها محدود به جمع اع و  ستپذیری تو

وسططاز از جمله این سططاختهای های اعتبار و انجمنشططود. تعاونیپذیری عمومی توسططط ایشططان انجام نمیسططپرده
سات به س ضاآیندشمار میمؤ سات  ی. البته گاه تعداد اع س ست این مؤ سد و گاه ممکن ا صدها هزار نفر بر به 

یا دلیلی برای همراهی مجموعه ندارند تصططططویر این  جدید و خروج آنها که دیگر تمایل جریان و روند اعضططططای
بر ها بنا. اما در هر صطططورت این مجموعهکندمجموعه را از یک گروه بسطططته و محدود با اهداف مشطططخص دور 

صلت خود و همچنین ت صله خود را أخ  سازوساخت هایکنند. انجمنمی حفظ هابانک باکید مقامات ناظر فا
خود را در بخش مسططططکن  هاییدرصططططد دارای ۶۰ بیشططططتر از باید بر مقرراتکه بنا اسططططت مثالی در این مورد

 ند.کنگذاری سرمایه
 مالی کامالً  هایبا نگاهی به تجارب نظام هابانکپذیری عمومی به کید مقامات ناظر بر محدودکردن سططططپردهأت

ست. برای  شور مالزی  تجربه توان بهمی مثالقابل درک ا شاره کرد ک سپردههاتعاونیکه در آن ا انکی با پذیر غیربی 
را  نظامباره کل به یک ۱۹۷۶در سططال  هاتعاونیتبار وجود داشططتند. این چینی هایمالکیت اقلیت ثروتمند مالزیایی

از  ها شد. پسکه بانک مرکزی آن کشور مجبور به مداخله و تضمین سپردهحدیبه ؛ندکردرو هبا معضل جدی روب
  1کرد.پذیر عمومی را محدود سپرده مؤسساتتعری   الًی برای اجتناب از موارد مشابه کن نیز بانک مرکزآ

 در ایران غیربانکیی مالی گرواسطه مؤسسات. ۴
توان یشود، مدیده میاز یک کشور به کشور دیگر گری مالی غیربانکی هرچند تنون زیادی در نون مؤسسات واسطه

البته در میان این مؤسططسططات  ند.اطور عمومی محروممؤسططسططات از دسططترسططی به سططپرده به این تقریباً همهگفت 
سپردهوجود دارند که عمالً بدون یدک های اعتبارتعاونی مانندنهادهایی  شیدن نام بانک اقدام به   .کنندپذیری میک
طور هبرا تسهیالت  متقاضیان گذاران وبین سپرده مالی گریواسطهعملیات این نهادها  ،طور که گفته شداما همان

بار نهاددهند. تعاونیعام انجام نمی ندانتفاعیی غیرهایهای اعت دهی را در مالی و تسططططهیالت تأمینو معموالً  ا
                                                           

SKM-Tahunan-121d05b7a7c3/Laporan-a7a3-41c1-0732-http://www.skm.gov.my/getmedia/c71b7b67-2010- کنید به نگاه ۱
Bhg-3-BM.pdf.aspx . 
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دهند. هدف از این نهادها توسططططعه و تقویت روابط اجتماعی میان های رقابتی انجام میدوده اعضططططا و با نر مح
ک وسططیله یکنند تا بدینمیملزم بهادار بلندمدت  گذاران را به خرید اوراقها اغلب سططپردهاعضططاسططت. این تعاونی

ی در درسططتالحسططنه بههای قرضیل عظیم صططندوقد. با این تعری  خنکنرابطه بلندمدت را با اعضططای خود برقرار 
 .گنجنددان در این تعری  نمیمؤسسات مالی و اعتباری چناما  ،گیرندهای اعتبار قرار میزمره تعاونی
با حق رأی برابر با سططایر اعضططا دار نظر از میزان آورده خود یک سططهامهر عضططو صططرف ،های اعتباردر تعاونی

سهامآید و مدیریت شمار میبه سط این  سسات مالی و اعتباری در داخل داران انتخاب میاین نهادها تو شود. مؤ
این  زیراگیرند، نیز جای نمی ۱سازوهای ساختانجمنمانند  دیگر پذیر غیربانکیکشور حتی در تعری  نهاد سپرده

ها با هدف مشخص توسعه این انجمن عالوه،بهگذاران است. ند که مالکیت آنها با سپردهاهاییها مجموعهانجمن
عنوان مؤسططسططات مالی و اعتباری در ایران  بامصططرف و تخصططیص با آنچه  ،تجهیز دراند و کل گرفتهشططشططهری 
سیم همخوانی ندارمی شد د.نشنا سد نظر میبه ،با توجه به آنچه گفته  سساتر باری ی اعتهاتعاونیاعتباری یا  مؤ

گویی به گذار برای پاسبتا راهکاری که از طرف مقام سیاستد نی سیاسی باشگیربیشتر مولود یک تصمیم موجود
 این بخش پیشنهاد شده باشد. هاینیاز
ستمرأمت شد تازگیبهو قابل اتکا که  سفانه آمار و ارقام تازه و م شار یافته با سوی مراجع و مقامات انت یک  و از 

  ندکدر کشور میسر  غیربانکیفعال در حوزه خدمات مالی و اعتباری  مؤسساتای را برای وضعیت بررسی مقایسه
است، تعداد  هکردنتشر م ۴۰۱۱سال  ردالمللی پول صندوق بیناما مطابق اطالعاتی که  .در دست نیستاکنون هم

 ،این میان درند. افعال مؤسطسطه ۵۰۰۰تنها از آنها که  شطده اسطتدر ایران ثبت  غیربانکیاعتباری  مؤسطسطه ۷۰۰۰
 هایطبق برآورد مجموندر تعاونی اعتبارند که  سططایر آنهاالحسططنه و قرض مؤسططسططهصططورت به مؤسططسططه ۳۵۰۰
. چنانچه بتوان به این آمار و ارقام اعتماد رسططططدمیمیلیارد ریال  ۶۰۰ی آنها به حدود هاداراییارزش  ،شططططدهانجام
الف خ. براست الحسنهی قرضهاصندوقمبلغ در اختیار این سوم از  حدود دوهمان گزارش باید گفت  بنابه ،کرد

سبت پربهالحسنه که ی قرضهاصندوق درصد دارایی آنها  ۹۰و  ندمالی و اعتباری متمرکز مؤسساتترند، اکندهن
قید شده است به آنها خالف آنچه در مقررات ناظر بر مجوز بر یگاه مؤسسات. این است مؤسسه ۶در اختیار تنها 

ی مصوب هانر تر از یشی خود را بهانر  هابانکآورند و برای جذب سپرده از می روی هابانکفعالیت در سطح 
ن یدتر برای رسیشناچار درگیر پذیرش ریسک ببهبرای پرداخت تعهدات خود این مؤسسات . دهندمیقرار  هابانک

و  حتی از توان فنی مؤسساتشوند. این در حالی است که بسیاری از این دهی میبه بازده الزم در عرصه تسهیالت
 د.مند نیستنیسک بهرهدر مدیریت ر هابانکتخصصی 

با ابعاد متوسططططط  مؤسططططسططططهگذار که وجوه خود را در دو حدود یک میلیون سططططپرده ۱۳۷۷در ایران در سططططال 
شدند و تنها با  مؤسساتگذاری کرده بودند با ورشکستگی این سرمایه  مداخله بانک مرکزی از طریقدچار مشکل 
 .  غائله فرو نشانده شد - کردرا تقبل  هابانککه تعهدات این  -هابانکآوردن یک خط اعتباری برای یکی از فراهم
صندوق  ۷۹حدود  هاداراییدر حوزه مدیریت  ،قابل دسترسی است دارسایت بورس اوراق بهاوببر آنچه از بنا
هزار میلیارد ریال حضططور دارند. بازیگر مهمی که در عرصططه مدیریت  ۷۱با رقم تقریبی  2گذاری مشططترکسططرمایه
 ۷۵با رقم تقریبی  3پیوسططته اسططت صططندوق توسططعه ملی هاصططندوقبه جمع  تازگیبهدر سطططح حکومتی  هادارایی

                                                           
1 building association 
2 mutual fund 
3 national development fund 
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 هاداراییرقم برآوردی  ،شرکت ۷۰وجود بیش از  است. در حوزه لیزینگ نیز با ۱۳۹۴در سال میلیارد دالر دارایی 
 .  بوده است ۱۳۹۳در سال میلیارد ریال  ۱۴۰۰حدود 

ازار ی بهاصندوقچه در قالب  ،نکته مهم اینجاست که نه در حوزه انتقال ریسک و نه انتقال معکوس سررسید
ام انجدر نظام مالی ایران  مهمیفعالیت  ،دهندمیکه کار تبدیل به اوراق را انجام با هدف خاص ی مؤسططسططاتپول یا 
رک بیشتری تح تازگیبهسرمایه  تأمین هایتوان وارد دانست و شرکتمی یهایاست. بر این حکم البته استثنا نشده

 است. ی در پیشزیاد راهبه جایگاه درخور  رسیدنتا هنوز شک بیولی  ،انددادهاز خود نشان 
چندان  1بازار عمده پول و اعتبار هایو ابزارها نهاد آندر  و بهره اسطططتبی باال هایاز کارکردنظام مالی کشطططور 

ستند. شناخته ست که بتوانند در مدیریت پرتفوی  هابانکبرای  ،مثال برایشده نی شرایط فراهم نی ی هااراییداین 
شتوانه دارایی که خود از اوراق بها صادر  هایبر وام برای نمونهدار با پ سکن  ه این کدرحالی ؛ببرند بهره وندشمیم

افق  خرد در عرصططه صططنعت و سططاختمان که معموالً هایمسططتقیم وام تأمینجای به هابانکقابلیت وجود دارد که 
 عهده دارند. طور تخصصی بری وارد شوند که این مهم را بههایمالی شرکت تأمینتنها در  ،تری دارندبلندمدت

برای  راهبلکه کنند، می پذیری عمومیبانک مسططکن سططپرده مانندی تخصططصططی هابانکتنها نه در این نظام مالی
زحمت از پس نیز که به هابانک ،. در مقابلاسطططت مالی و اعتباری نیز باز مؤسطططسطططاتورود به این عرصطططه برای 
دریافت محض به ،آیندمیبر -مدت ذیرش سطططپرده و اعطای تسطططهیالت میانپ -ای خود مدیریت فعالیت هسطططته

حضططور  اسططتتوانند در سطططح یک هلدینگ به کلیه خدمات بانکداری وارد شططوند. این امر سططبب شططده می مجوز
ر راه صطورت معضطلی بر سطهبلکه خود ب اضطافه نکند، نظامیی اتنها به کارنه غیربانکیی مالی گرواسططه مؤسطسطات

 رشد و بالندگی نظام مالی ظاهر شود.

 گیریبندی و نتیجهجمع
 مؤسططسططات. این اسططت متمایز هابانکدر نظام مالی از  غیربانکیی مالی گرواسطططه مؤسططسططاتخدمات مربوط به 

تقال ان ،اسططت تر از آنچه در نظام بانکی معمولندمدتمالی بل تأمینانتقال معکوس سططررسططید،  مانند یهایکارکرد
ادبیات موجود بر این اصططل اشططاره بررسططی  عهده دارند.ای یا غیرمالی را برو پیگیری اهداف توسططعه ،یسططکمکرر ر
  اتمؤسسوسیله و در صورت انجام آنها به استاز حوزه فعالیت بانکی متمایز ها و کارکرد هاکه این فعالیت دارد
 .  (۹۹۹۱ ،2یی نظام مالی در کل افزوده شود )ویتاسارتوان انتظار داشت بر کامی غیربانکیی گرواسطه
و  هابانکفعالیت  هایحوزه ،و مرزهای مقرراتی ودمقام نظارتی در تعری  حدکه ن اسطططت ن امر آالزمه ایاما 
ز طور مشططخص اافزایی منجر شططود. بهدیگر به همیککه وجود آنها در کنار  کندای ترسططیم گونهرا به مؤسططسططاتاین 

پرده را از پذیرش سطط مؤسططسططاتاین  باید ،مدترآبه یک نظام کار رسططیدنتوان نتیجه گرفت که برای می این بررسططی
و  مؤسططسططاتو سططایر  هابانک دنتوانمی مؤسططسططاتکنندگان منابع این تأمین ،د. در عوضکرعمومی و خرد منع 

 تر )مثلبلندمدت هایگذاریبیشططططتر به حوزه سططططرمایه اگر مؤسططططسططططاتاین  د.نمدیریت دارایی باشطططط هاینهاد
  یابند. اما برای این منظورمی بهتر جایگاه شایسته خود را ،سال( سوق داده شوند ۱۵یا  ۱۰ یشتر ازگذاری بسرمایه
صنعت هاییافتن آنها را به بخشبانک مرکزی حضور آنها و تخصیص باید سکن یا  ص دپذیربی چون م ورت و در 

 د.کنلزوم دیکته 
                                                           
1 wholesale money and credit market 
2 Vittas 
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همچون نیاز به خدمات انتقال سططططررسططططید  هابانکبه نیاز مبرم و معقول  باید بانک مرکزی ،عالوه بر این
ی از یکگویی به این نیازها فراهم آورد. مقرراتی و نهادهای الزم را برای پاسطططب هایو بسطططتر کندمعکوس نیز توجه 

در  باید که اسططت این ابزارها که ایجاد آن در حوزه اختیارات و از وظای  بانک مرکزی اسططت قراردادهای بازخرید
ظام بیشططططترد. در شططططوتعری  بانکی بازار بین بانکیهان  أمینتترین راهکار برای گیری از این ابزار مهمبهره ،ی 

وسطططعه باید انجام شطططود. ت منظوراین  بهاز اقداماتی اسطططت که یکی سطططت. این البته تنها هابانکمدت نقدینگی کوتاه
ت تعری  و بازتدوین مقرراو همچنین دیگر با هدف خاص و تعری  ابزارهای مرتبط  مؤسطططسطططاتو  هاصطططندوق

رار در دستور کار ق باید گیری از سازوکارهای مربوط از مجموعه اقداماتی است کهنظارتی برای بازگشودن راه بهره
توانند یم در این عرصه غیربانکیی گرواسطهاعتباری و  مؤسساتدهد می نشاندیگر بانکی  هایگیرد. تجربه نظام
 .ندکنو نظام بانکی را نیز تقویت  کردهآفرینی ولی و مالی نقشراحی مناسب نظام پدر صورت ط
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های پژوهشیفهرست گزارش  
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

۵۹۳۱ 

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 ۵۹۳۱ 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-مرکزی از دیدگاه فقهی شناسی اوراق مشارکت بانکآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص
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  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی
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 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه
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 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۰۲۵۱بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده
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 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۵۹۳۹گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۵۹۳۹ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (۵۹۳۹تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (۵۹۳۹ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۵۹۳۹ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

۵۹۳۰ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان ۵۹۳۲-۵۹۳۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۵۹۳۰-۵۹۳۵های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۵۹۳۵-۵۹۳۲ها  )تحلیل سهم از بازار بانک
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 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۵۹۳۵-۵۹۳۲های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (۵۹۳۲و  ۵۹۳۳های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میثمی  MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میثمی  MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

۵۹۳۵ 

 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

۵۹۳۲ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (۵۹۳۲) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (۵۹۳۲)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (۵۹۳۲) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (۵۹۳۲) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (۵۹۳۲) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (۵۹۳۲) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (۵۹۳۲) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 (۵۹۳۲) بهار مالیات تورمی دالر

 
MBRI-9001 

 حسین قضاوی
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۵۹۳۳ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیه قانون

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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