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  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ فبروری ٠٦

  

  سوداگری بانکی بين المللی ۀاطالعات تکاندھنده در بار
 حاضر را ۀ مقاللطفاً . »آنکس می رقصد که موسيقی را سفارش می دھد«: مثل روسی می گويديک ضرب ال :وروديه

، »حقوق بشری«، »غيردولتی«مالحظه فرمائيد تا ببينيم، سرچشمه و منبع الھام اين ھمه تشکلھا، جمعيتھا و سازمانھای 

به کشورھای مختلف و » دوستانهبشر« جنگھا و تھاجمات ۀو نظائر آنھا کجاست و سفارش دھند» دمکراسی خواھی«

و در اين اوضاع بلبشوی جھان، چه ) يا کسيتند(کيست » ديکتاتورھا«ھمچنين، بحث و جدلھا پيرامون آنھا و دمکراتھا و 

  .می رقصد) يا کسانی(کس 

  »مترجم«

  

 ۀحبوح گروه بيست در ب٢٠٠٩ سال اپريلمتشکله در اجالس ) Financial Stability Board( ثبات مالی ۀکميت

 بانکھا و ديگر سازمانھای مالی در "عمليات سايه"، گزارشی از ٢٠١٢بحران مالی جھانی در لندن، در پايان سال 

  .سراسر جھان منتشر ساخت

 ۶٧حجم عمومی اين عمليات، .  مورد ارزيابی قرار گرفته است٢٠١١ سال "عمليات سايه"در اين گزارش ابعاد 

اين رقم .  خود اين، از توليد ناخالص داخلی تمام جھان در ھمان سال بيشتر است برآورد می شود، کهدالرتريليون 

  ...ر می دھدييطور بنيادی تغه  اقتصادی ھمه جھان را بۀحيرت آوری است و تصورات ما از ساختار و سامان

 تريليون ٢۶: ود مربوط می ش٢٠٠٢اولين برآورد به سال .  بانکھا سال به سال گسترش می يابد"عمليات سايه"ابعاد 

بعقيده بسياری از .  رسيددالر تريليون ۶٢، حجم عمليات سايه به )٢٠٠٧سال ( بحران مالی جھانی ۀدر آستان. دالر

، بی ثباتی نظام مالی جھان را تشديد می کند و به »سايه«کارشناسان، براستی که گرايش ھر چه بيشتر بانکھا به سوی 

در واقع، مؤلفين گزارش با برآوردھا و نتيجه گيريھای . جھانی تبديل می شودبرای تکرار بحرانھای » زمين مغذی«

 افزايش نمی يابد، سعی می ٢٠٠٧ در گردش عمومی نھادھای مالی از سال "عمليات سايه"که سھم  خود و با تأئيد اين

 درصد ٢۵، ٢٠١١ال  ثبات مالی، اين ميزان در سۀاما طبق برآورد کميت. کنند برخی خوش بينی ھا را القاء کنند

سھم سايه ای بخش بانکی و شرکتھای مالی بر .  نھادھای بانکی و مالی جھان را تشکيل می دادۀمجموع گردش پولی ھم

 - از معامالت مالی» سايه«بدين ترتيب، سھم بخش .  ھمين ميزان را نشان می دھداساس شاخص دارائی ھا نيز تقريباً 

  .ت بسيار عظيم رسيده استبانکی جھان به يک چھارم، به يک کمي
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در اين عرصه ) دالر تريليون ٢٣(لحاظ ابعاد عمليات سايه ه  بامريکادر گزارش گفته می شود، که نھادھای مالی 

در جايگاه دوم قرار دارند و ) دالر تريليون ٢٢با (نھادھای مالی کشورھای اروپائی عضو حوزه يورو . پيشتاز ھستند

 دالر تريليون ١٣بدين ترتيب، . بخود اختصاص می دھند) دالر تريليون ٩با (انگليس جايگاه سوم را مؤسسات مالی 

، کانادا، استراليا، بيش از دھھا کشور اروپائی، چين، جاپان( بقيه کشورھای جھان ۀباقيمانده، سھم سازمانھای مالی ھم

  .می باشد)  کشورھای در حال توسعهۀھندوستان، روسيه، برزيل و ھم

 ٣٠ -٢۵:  از کارشناسان در سطح متوسط بين المللیبسياری آن را »سايه«يه مربوط می شود، بانکداری آنچه به روس

دارائی نظام بانکی روسيه، طبق داده ھای بانک مرکزی . درصد در گردش و دارائی بانکداری سفيد ارزيابی می کنند

 ۴۴٠ -٣٨٠( تريليون روبل ١۴ -١٢ آن، »ايهس«و دارائی بانکداری ) دالر تريليون ١/ ۵( تريليون روبل ۴٧روسيه، 

  .برآورد می شود) دالرميليارد 

  

   منطقه اصلی بانکداری سايه-  و انگليسامريکا

 ثبات مالی در متن اظھارات دائمی دولتمردان و سياستمداران غرب مبنی بر اينکه بخش ۀارقام مندرج در گزارش کميت

از . قرار دارد، بسيار قابل تأمل است» ميلياردرھای طالئی«ومی  جھان در خارج از مسکن ب"ۀاقتصاد ساي"اصلی 

 بانکی در جھان توسط سازمانھای - درصد ھمه دادوستد مالی٩٠ھمين گزارش چنين برمی آيد که، علی الظاھر، بيش از

 مالی به ھمين سبب، در ليست سياه گروه بررسی اقدامات. انجام می شود» ميلياردرھای طالئی «ۀثبت شده در منطق

گروھی که در چھارچوب سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه فعاليت می کند و به مسائل (برای مبارزه با پولشوئی 

 و انگليس می بايست قيد امريکا اول نام کشورھائی مانند ۀ، در وھل)مبارزه با اقتصاد سايه و پولشوئی مشغول است

  .شود

ر برخی مراکز مالی و کشورھای دارای شناسه ھای پيرامونی قيد شده  مالی د- بانکی"ۀعمليات ساي"باالترين ميزان 

 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل ۴٩٠لند، ا درصد و در ھ۵٢٠ بانکی در ھنگ کنگ،-مبادالت نھادھای مالی. است

ارش ، بر اساس گز٢٠١١ مالی در کل جھان در سال -  بانکی"ۀعمليات ساي"الزم به يادآوری است که وزن . می دھد

در متن . توليد ناخالص داخلی جھان را تشکيل می داد)  درصد٩۶طبق برآوردھای ما، ( درصد ٨۶کميته ثبات مالی، 

 درصد با وضوح بيشتری به ١۵٠، باامريکا درصد و اياالت متحده ٣٧٠شاخص متوسط جھانی دو کشور انگليس، با 

در اياالت .  بانکھا و سازمانھای مالی تأمين می شود"ۀعمليات ساي"بخش اصلی درآمد آنھا از محل . چشم می خورند

 اول ۀ عرصه ھای اقتصادی در نيمۀ، سھم بخش مالی از حجم کل درآمدھای شرکتھای فعال در ھم، مثالً امريکا ۀمتحد

.  درصد رسيده است۵٠ درصد بود و ھم اکنون به بيش از ٢٠ قرن گذشته، ٧٠ درصد، در سالھای ١٠قرن بيستم، 

  .ناچيز است) لندامنھای ھ( اروپا ۀ بانکداری سايه در قارميزان رشد

ديده ) ناظران( ھمانطور است که از ميدان ديد ارگانھای تنظيم و کنترل کننده "عمليات سايه"نگاه نويسندگان گزارش به 

 نويسندگان که به باور ثبت شده است؟ برای اينامريکا در اياالت متحده "عمليات سايه"چرا بزرگترين حجم . می شود

 رياست جمھوری بيل کلينتون، مقررات آزادی عمليات مالی بانکھا و ديگر نھادھا برقرار ۀگزارش، در اينجا در دور

را از انجام عمليات سرمايه ) بانکھای تجاری( وام دھی -سسات اعتباریؤ، که م استيگال-پيش از ھمه، قانون گالس. شد

 در ١٩٣٠بر اساس اين قانون که در سالھای .  منع می کرد، لغو گرديدگذاری مخاطره آميز به حساب وجوه سپرده

 ۀ مخاطره آميز با اوراق بھادار از حوزۀ تصويب شده است، عمليات سوداگرانامريکاشرايط شروع بحران در 

 مقابل تنظيم کنندگان مالی در. خارج گرديد) کارگزاران سرمايه گذاری(اصطالح سرمايه گذاری ه اختيارات بانکھای ب

لغو قانون .  مخاطرات، سرمايه گذاران شناخته می شدندۀول ھمؤول نبودند، مسؤ اين قبيل بانکھا مسۀعمليات سوداگران
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 بيل کلينتون بدان منجر شد که وجوه ۀ امور مالی در دورۀ استيگال و تضعيف برخی موازين ديگر تنظيم کنند-گالس

 ۀطيف گسترد» ديدن«اين درحالی بود که ناظران بانکی از . نتقل شدندسپرده گذاران از بانکھا به بازارھای سھام م

 اينھا شروع بحران مالی ۀھم. عمليات بانکی عاجز ماندند و بخش بزرگی از عمليات در نظر چنين ناظرانی پنھان ماند

  . آن را تسريع کردۀ و سپس، در خارج از محدودامريکا در ءرا ابتدا

  

  ر اساس داده ھای فدرال رزرو بامريکابانکداری سايه در 

 ثبات مالی را می توان با افزودن آخرين ارقام آماری فدرال رزرو ۀی گزارش کميتامريکاارزيابی بخش مربوط به 

عبارت ه ب (امريکابر اساس داده ھای فدرال رزرو، مجموع دارائيھای مؤسسات سپرده گذاری .  تکميل نمودامريکا

، يعنی، تقريبا برابر با توليد دالر تريليون ١۴/ ٧۶، ٢٠١٢ سوم سال ۀايان سه ماھدر پ) ساده تر، بانکھای تجاری

 و ابزارھای اعتباری دالر تريليون ٢/ ١٨به اين ترتيب، وامھای مؤسسات سپرده گذاری شامل . ناخالص ملی کشور بود

بازار عبارت از اوراق مختلف ابزارھای اعتباری .  بوددالر تريليون ١١/ ٢٩بازار اين چنين مؤسسات سپرده گذاری 

 فقط بخش امريکا ۀقدرتھای پولی اياالت متحد. بدھی در گردش، ھم در بازارھای بورس و ھم در خارج از آن می باشد

کميسيون اوراق بھادار . ئی مرتبط با وام دھی سنتی را ردگيری می کنندامريکاکوچکی از عمليات فعال بانکھای 

دار در بازارھای بورس را کم و بيش زير نظر دارد، اما آنچه که در خارج از آنھا روی  عمليات با اوراق بھاامريکا

  .می دھد، در ميان مه غليظ، به سخن دقيق تر، در سايه باقی می ماند

طور کلی در ه ئی در رابطه با اوراق بھادار، بامريکاالزم به ذکر است که بخش قابل مالحظه ای از عمليات بانکھای 

  .در اينجا دو گزينه وجود دارد. ا منعکس نمی شوداسناد آنھ

 طبقه بندی شده قيد می کنند و از ۀ بانکھا بخشی از معامالت خود را در خارج ترازنامه يا خارج از ترازنام: اولۀگزين

کلينتون، آزادسازيھای زمان بيل . آنھا، نه تنظيم کنندگان، نه مشتريان و نه شرکای اين بانکھا ھيچگونه اطالعی ندارند

 گسترده از چنين فريبکاريھای حسابداری را ھم برای بانکھا و ھم برای شرکتھای فعال در بخشھای ۀفرصتھای استفاد

مدت زمان کوتاھی پس از آن، که به کاربرد چنين فريبکاريھا چراغ سبز نشان داده شد، . ديگر اقتصادی فراھم آورد

  .دوگانه و حتی سه گانه انجام می داد، اتفاق افتاد، که حسابداری »انرون«ورشکستگی شرکت انرژی 

 انجام معامالت با اوراق بھادار تأسيس می کنند؛ معامالت مربوطه ۀ ويژءً استثنا» جيبی« بانکھا، شرکتھای : دومۀگزين

  .قيد می شود» جيبی«در ترازنامه چنين بانکھای 

اصطالح ابزارھای اعتباری بازار در پايان سه ه ، حجم کل معامالت بامريکا فدرال ۀبر اساس داده ھای نظام ذخير

طور ه  بانکھا، که بۀبه اين ترتيب، در خارج از محدود.  رسيددالر تريليون ٣٨/ ٨٣، به مبلغ ٢٠١٢ سوم سال ۀماھ

راق بھادار شرطی می توان وابسته به اقتصاد سفيد دانست، ھزاران و ھزاران شرکت و مؤسسه فعاليت می کنند که او

 ۀاين مبلغ، در مقايسه با توليد ناخالص ملی اياالت متحد.  به گردش انداخته انددالر تريليون ٢٧/ ۵۴ به ارزش مجموعاً 

در ھمان نگاه اول به اين رقم، می توان ابعاد بانکداری .  درصد آن می باشد١٧۵ برابر ، تقريباً ٢٠١٢ در سال امريکا

 درصد توليد ناخالص ١۵٠ (امريکاد و ارزيابی کميته ثبات مالی از بانکداری سايه در  را برآورد نموامريکاسايه در 

  .را می توان بسيار محافظه کارانه دانست) ملی

  

  مکانيک بانکداری سايه

 ديد سازمانھای ۀکمک شرکت کنندگان سوداگريھای سايه از حوزه  بانکی که ب-بدين ترتيب، عمليات مؤسسات مالی

از ميان چنين نھادھای قانونی، توجه ويژه ای به صندوقھای تأميناتی، .  قانونی می شودی ماند، کامالً نظارتی پنھان م
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 درصد از ميدان ديد ناظران مالی ١٠٠صندوقھای ھمياری و انواع صندوقھای سرمايه گذاری مبذول می شود که تقريبا 

يار فعال در سوداگريھای بازارھای سھام  شرکتھای عرصه ھای مختلف اقتصادی بسۀھمچنين، ھم. خارج می شوند

اگر ).  توليدی آنھا يا نقش پوشش و يا نقش تابع را بازی می کنند-فعاليتھای تجاری(جزو اين بخش محسوب می شوند 

 اين نظام ھستند و نقش ابزار ۀ ادام با نظام بانکی مرتبط نيستند، ولی عمالً چه انواع مختلف بنيادھا و شرکتھا ظاھراً 

  .رين بانکھای بين المللی را بازی می کنندبزرگت

در واقع عبارت از ھمان فعاليت سرمايه گذاری بانکی در چھارچوب قوانين جاری، ) بانکداری سايه(نظام بانکی سايه 

اين واسطه ھا، علی . می باشد) صندوقھا و تراستھای تأسيس شده در جنب شرکتھا(منتھا تحت پوشش شرکتھای واسطه 

 موارد، فعاليت آنھا چندان ۀدر بقي. حق جذب سپرده ھای مردم برخوردار نيستند و مجوز بانکی ھم ندارندالظاھر، از 

 خدمات ۀ، انعطاف پذيری ارائ»اسبھای تيره«استفاده از چنين . تفاوتی با فعاليتھای يگانھای سرمايه گذاری بانکھا ندارد

  .طور محسوسی افزايش می دھده نظيم کنندگان ھستند، ب خارج از کنترل تحساب آنچه که آنھا عمالً ه مالی را ب

 بانکھا تفاوت »سايه« ثبات مالی مورد بررسی قرار گرفته، باعمليات کالسيک ۀبانکداری سايه که در گزارش کميت

ه ، انتقال پولھای غيرنقدی به صورت نقدی ب»کثيف«پولھای » شستن« اقداماتی نظير ۀعمليات معاصر مجموع. دارد

 خدمات به انواع اقتصاد سايه، انتقال درآمدھا به مناطق پيرامونی بنا به اطالعات سازمان سيا، تأمين ۀارائمنظور 

بانکھا در سراسر جھان، » کالسيک« خواری را در خود جمع می کند و حجم چنين عمليات ت تروريسم و رشوۀبودج

 کالسيک بانکھا در "عمليات سايه" اين قبيل ۀن، الزم به ذکر است که گردش ساالضمناً . ( استدالر تريليون ۴ -٣

ت که در  کالسيک بانکھا عبارت از آن اس"ۀعمليات ساي").  برآورد می شوددالر ميليارد ١٠٠روسيه، در حدود 

 ۀبانکداری سايه مورد بحث گزارش کميت. وليت قانونی، اغلب جنائی در قبال آن دارندؤصورت تقلب، بانکداران مس

  . معامالت قانونی تعلق داردۀزمرثبات مالی، به 

 قانونی عبارت است از خريد مجدد دارائيھا به "عمليات سايه" ثبات مالی بر اين باور است که شايع کردن انواع ۀکميت

بنابر اين، درجريان بحران اعتباری جھانی، ليمن برادرز، يکی از بزرگترين ). »رپو«معامالت (شکل اوراق بھادار 

خود را موقتا از ترازنامه » مشکلدار« از دارائی دالر ميليارد ۵٠، »رپو« عمليات ۀواسطه ريت، ببانکھای وال است

  .بانک سعی کرد استواری و اعتبار خود را بدينوسيله به سرمايه گذاران نشان دھد. پاک کرد

از ميان . ی سازداز ترازنامه را مجاز م» مشکلدار«برخی عمليات، حذف نه تنھا موقتی، حتی دائمی دارائی ھای 

اصل . خود گرفته ويژه ابعاد گسترده ای به ب.)  مsecuitization(آخرين سری آنھا، عمليات موسوم به ايمن سازی 

خود را به اوراق بھادار تبديل می ) دارائی ھای اعتباری( اين است که بانکھا نيازھای اعتباری زايمن سازيھا عبارت ا

، خود چنين کمپانيھا را، طبيعتاً .  ويژه، به بازارھای مالی عرضه می کنندۀ واسطکنند و آنھا را از طريق شرکتھای

 کمپانيھای ِويژه به ۀواسطه بانکھا با مخلوط کردن اعتبارات دارای کيفيت مختلف، ب. بانکھا تأسيس و کنترل می کنند

اغلب با ( دارای کيفيت ناشناخته کمپانيھای ِويژه نيز اين مخلوط. عمده فروشی نيازھای اعتباری مبادرت می نمايند

صورت خرده ه و مخلوط را در بازارھای مالی ب» بسته بندی نموده«ھای اوراق بھادار » بسته«را در ) کيفيت پائين

درست با ھمين . است» فروش گربه در کيسه«اين روش، درست شبيه . فروشی به سرمايه گذاران ساده لوح می فروشند

وامھای مسکن بانکھا پس از تبديل شدن به اوراق . شد» مين گذاری« گذشته ۀ در دھريکاامروش، پايه ھای اقتصاد 

.  به پايان رسيد٢٠٠٩ -٢٠٠٨ھمه چيز با بحران سالھای . بھادار مسکن، مثل کيک داغ به بازارھای سھام عرضه شدند

» مھندسی مالی» «تاوردبزرگترين دس«عنوان ه چنين است شرح مختصر ايمن سازی که در کتابھای درسی آن را ب

 درصد ٩٩.  تفسير می شود، ولی ماھيت جعلی آنھا افشاء نمی گرددالگوريتم ھای عمليات مشروحاً . مدرن جا می زنند
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 بی ھيچ اما بانکھا ظاھراً . موازات آن به بحران می انجامده ايمن سازی دارائی ھای بانکی به عوامفريبی مبتذل و ب

  .ندتقصيری، تميز از آب درمی آي

  

  ثبات مالی و بانک محاسبات بين المللیۀ بانکداری سايه، کميت

 بسياری از کشورھا مقررات سفت و سختی را برای کار انواع مختلف مؤسسات ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨بحران سالھای پس از 

اين اقدام برای جلوگيری از رشد وزن مخصوص عمليات سايه در گردش کل . کار بستنده مالی در بازار بورس ب

ھمانطور .  کفايت نمی کرد"عمليات سايه" بانکی کافی بود، ولی برای متوقف ساختن رشد حجم مطلق - ادھای مالینھ

که تجربه نشان می دھد، ھر چه الزامات افشای اطالعات و اجرای نيازھای مختلف تنظيم کنندگان سختگيرانه تر می 

بنا بر اين، قدرتھای اقتصادی .  سرازير می شود"ايهبانکداری س"شود، پولھای به ھمان ميزان بيشتری به سوی بخش 

منظور ممانعت از خروج کامل پولھا از ه از يک سو، ب: مجبورند در ميان سيسيل و شاريبديس مانور انجام دھند

 مخاطرات سيستم را که ۀ، روند تنظيم بخش بانکی را به حد بی معنی تقليل ندھند، و از سوی ديگر، سرچشم»سايه«

  .ر اساس نظام مالی نھفته است، کنترل کنند ددقيقاً 

 در سن پطرزبورگ مورد بحث ٢٠١٣ در اجالس سران گروه بيست در سال "بانکداری سايه" ألۀگمان می رود که مس

  . در اين اجالس شرکت کند"بانکداری سايه" ثبات مالی قصد دارد با پيشنھاد داير بر مبارزه با ۀقرار بگيرد و کميت

 اين کميته، عبارت است از ايجاد ھمآھنگی بين ۀ اعالم شدھدف رسماً .  کميته ثبات مالیۀصری در باردر پايان، مخت

اقدامات قدرتھا و مؤسسات مالی ملی و بين المللی برای بررسی و اجرای تدابير ناظر بر تحکيم ثبات مالی در مقياس 

تھای مالی بانکھا و ديگر سازمانھای فعال در اين تدابير، ديده بانی، تنظيم و اعمال نظارت از سوی قدر. جھانی

 ثبات مالی را در حال حاضر مارک ۀرياست کميت. را شامل می شود) پول و بيمه سھام، ارز، اعتبار،(بازارھای مالی 

  .، مدير بانک مرکزی کانادا بر عھده دارد)Mark Karney(کارنی 

 يکی از  ثبات مالی عمالً ۀکميت. ن المللی در بازل مستقر است ثبات مالی در ساختمان بانک محاسبات بيۀ کميتۀدبير خان

 فعاليتھای بانک مرکزی کشورھای مختلف شمرده می ۀواحدھای بانک محاسبات بين المللی، سازمان ھمآھنگ کنند

منظور جلوگيری از ورشکستگی جمعی بانکھا و بحرانھای ه  نظارت بر بانکداری که توصيه نامه ھائی بۀکميت. شود

نکی به بانکھای مرکزی و ديگر تنظيم کنندگان مالی ارائه می دھد، در چھارچوب بانک محاسبات بين المللی عمل می با

توصيه . نگھداری می شوند» ٣بازل «و » ٢بازل «، »١بازل «اين توصيه نامه ھا در اسناد حجيم تحت عناوين . کند

 رباخواری موجود، از اين نظام ۀ از نظام سارقانی، عمالً ھای بانک محاسبات بين المللی مبنی بر نظارت بر بانکدار

 -٢٠٠٨ بحران مالی سالھای -مثال(موجد بحران در جھان حفاظت می کنند و ھمچنان به محافظت از آن ادامه می دھند 

زيرا، بانک محاسبات بين المللی، سازمانی است که خود بزرگترترين .  شگفت انگيز نيستألۀو اين، يک مس) ٢٠٠٩

طور مختصر می توان ه فقط ب. البته، اين واقعيت، موضوع بحث ديگری است. رباخواران جھانی تأسيس کرده اند

شمار ه ، تشکيالت کليدی نظام مالی جھان بامريکااشاره کرد که بانک محاسبات بين المللی در کنار نظام ذخيره فدرال 

  .می رود

چرا که عملکرد . نيست وظايف محوله به اين سازمان را انجام دھدنظر می رسد، بانک محاسبات بين المللی قادر ه ب

 در "بانکداری سايه"بانک محاسبات بين المللی در مدت سه سال و نيم از زمان تأسيس، کمترين مانعی در مقابل رشد 

  .جھان ايجاد نکرده است

 » رگئی فيودورويچ شاراپوفس«پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير انجمن پژوھشھای اقتصادی روسيه بنام  -*
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http://www.fondsk.ru/news/2013/02/01/shokirujuschie-dannye-o-mirovom-

bankovskom-biznese-18936.html 
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