
تا  ندکیبرقرار م یکانال پول یکو مازاد  یکسر یدارا یهاعامل یناست که، ب ینهاد پول یک یمال واسطه

 یککالس یشود. مثال یتهدا ینگینقد یکسر یدارا یبه سمت واحدها ینگی،مازاد نقد یدارا یوجوه از واحدها

 .کندیم یلتبد یرا به وام بانک یبانک است که سپرده بانک مالی، واسطه یکاز 

. همچون ودشیم یلتبد یمختلف هاییبده یا ییمشخص به دارا یبده یا ییدارا یک ی،مداخله مال یندطول فرآ در

 هاییتالفع یبرا یکاف یهکه سرما یمازاد دارند به افراد یهکه سرما یاز افراد یپول یانجر یککه  یواسطه مال

 .کندیم یجادمورد عالقه خود ندارند، ا

هکاران و طلبکاران بد ینکانال ب یک یممستق یراست که به طور غ ینهاد مال یک یواسطه مال یشرفتهپ یکشورها در

 ینهاد مال یک یارمازاد خود را در اخت یهدهندگان( سرمااندازکنندگان )وامصورت که پس ینبد کندیم یجادا

به  ندتوایم یندفرا ین. ادهدیم یصرا تخص وهوج ینا یرندگانو آن نهاد به قرض گ دهندی)مانند بانک( قرار م

 رهن مسکن باشد. یاشکل وام 

 بازار محور یبانک محور و کشورها یدر کشورها یمال یتفاوت نقش واسطه ها

 ییاز دارا یادیم زسه ینهستند، بنابرا یرترپذ یسکو انگلستان خانواده ها چون ر یکاکشور امر یرنظ ییکشورها در

 تریشکنند. در ژاپن، فرانسه و آلمان ب یم یگذار یهسهام، سرما یرنظ یز،مخاطره آم یها ییخود را در دارا یها

نند و ک یم یاوراق بهادار با درآمد ثابت، را نگه دار و یبانک یسپرده ها یرنظ ی،مطمئن تر یها ییخانوارها دارا

ستان، و انگل یکاامر یدر کشورها ینکها یل. دلدهند یاختصاص م یزمخاطره آم یها ییاز سبد دارا یسهم کمتر

انسه، کشوها نسبت به آلمان، ژاپن و فر یندر ا یمال یاست که بازارها یلدل ینهستند به ا یرترپذ یسکخانوارها ر

 یدر بازارها یدت شدنبود رقاب یلمانند فرانسه،ژاپن و آلمان به دل ییتر است. در کشور ها یافتهفته تر و توسعه یشرپ

نحو که در زمان رونق و بازده  ینهستند، بد یزمان ینب یهموارساز یقاز طر یسکبانک ها قادر به حذف ر یلما

 یکه بازده یکنند و در مقابل زمان یم یو نگه دار یداریمطمئن و کم بازده را خر یها ییها، دارا ییدارا یباال



کنند.اما  یم یتحما یسکدر مقابل ر یاناز مشتر یقطر ینفروشند و بد یها را م ییدارا یناست،بانک ها ا یینها پا

راد زمان اف یکدر  یدارد.چون با کاهش بازده یتاهم یسکر یمقطع یعبا ساختار بازار محور،توز یدر کشورها

رند در کنند پس بانک ها مجبو یم یتهدا یشترب یسکپربازده تر،ولو با تحمل ر یها را به سمت بازارها یهسرما

 استفاده کنند. یسکر یریتمد یمشابه برا یها یکتکن یامشتقه  یزار هااز اب یطشرا ینا

 یواسطه مال کاربردهای

 یو اساس شناخت نقش واسطه هاست. معامالت نشان م یهمعامالت و اطالعات ناقص، پا ی ینههز یسنت یدگاهد از

کاهد. اما به طور  یم یمال یمعامالت و شفاف تر شدن اطالعات،از نقش واسطه ها ی ینهدهد که با کاهش هز

 دارد یچهار کاربرد اصل یواسطه مال یکل

ر بانک شده معموال کوتاه است. اگ یرفتهپذ یاز سپرده ها یبخش یدسررس:یدهاوساطت در انطباق سررس. ۱

که  یابدب یاهبکوشد بنگ یا یردکوتاه تر وام بگ یناچار خواهد شد که با دوره ا یرندهنباشد قرض گ یاندر م یتجار

که در بانک سپرده نهاده اند، وجوه  ذارانیگ یهسرما یاوام بدهد. یاست، به و یکه مورد دلخواه و یبا دوره ا

 ییخود،در اصل دارا یبا نشر حق مال یخواهند متعهد کنند.بانک تجار یدرازتر از آنچه م یخود را به زمان

مورد  یطول زمان یبرا یرندهوام به وام گ یاعطاکار با  ینکند و ا یم یلکوتاه مدت تبد ییدرازمدت تر را به دارا

 .یردپذ یمطلوب به سپرده گذار انجام م یگذار یهبا چشم انداز سرما ییدارا یانتظار و واگذار

نسبتا بدون  ای یسککم ر یگذار یهبه سرما یسکیر یها یگذار یهسرما یلتبدتنوع: یجادکاهش خطر با ا. ۲

 یهسرما به یمختلف و تنوع بخش یها ینهوجوه در شرکت ها و زم یگذار یهبا سرما یمال یواسطه  یعنی یسکر

 (یسککردن ر خشپ یدهد.)قرض دادن وجوه به قرض دهندگان مختلف برا یرا کاهش م یسکر یگذار

 



عقد قرارداد و پردازش ااطالعات مربوط به عقد قرارداد و پردازش اطالعات: یها ینهکاهش هز. ۳

در  یمل یاست که واسطه ها یبه سبب مقدار پول یندارد و ا یاساز مق یناش یها ییصرفه جو یمال یها ییدارا

رد، خ یرا م یمال واسطه یک یاست که حق مال یگذار یهکمتر هم به نفع سرما یها ینهخود دارند.هز یریتمد

 برد. یبهره م یریکمتر وام گ ی ینهکه از هز یا یرتدههم قرض گ

 :یشودم یرپرداخت:که شامل موارد ز یسممکان یجاد.ا4

فاده از معامالت با است ین. ایستن یمعامالت امروز نقد یشتر:بیکارت بده ی یهو ارا یبا کارت اعتبار پرداخت

اخت را پرد یروش ها ین.ایردپذ یوجوه صورت م یکیو انتقال الکترون یبدهکار ی،کارتچک، کارت اعتبار

ود. ب یتجار یدر دست بانک ها دکار به صورت محدو ینا ی. زمانینندب یتدارک م یمال یاز واسطه ها یبرخ

ام انج یازامت یگذار یهسرما یاز انواع شرکت ها یپس انداز و برخ یبعدها موسسات پس انداز و وام،بانک ها

ه در مورد است ک ینا یبا کارت بدهکار یخود فراهم کردند. تفاوت کارت اعتبار یانمشتر یرا برا یکار ینچن

د و شو یارسال م یکارت اعتبار یدارنده  یبار(برا یکهر ماه  عموال)میدوره ا یصورت حساب یکارت اعتبار

وجوه درست در زمان انجام  یمعامالت گذشته پرداخت کند. در مورد کارت بدهکار یخواهند برا یاز او م

 شود(. یکارت بدهکار م یحساب دارنده  یعنیشود)  یخارج م یدارمعامله از حساب خر

 چک یدنکش امتیاز 

 یکندارائه م یکه واسطه مال خدماتی 

 تر دارد یشب یتکه ارجح ییمتفاوت از دارا یبازار به نوع یقبدست آمده از طر یمال یها ییدارا تبدیل 

 یانمشتر یاز سو یابتبه ن یمال یها ییدارا مبادله 

 به حساب خود یمال یها ییدارا مبادله 

 دگان مشارکت کنن یگرها به د ییو انگاه فروش آن دارا یانمشتر یبرا یمال یها ییدارا یجادبه ا کمک

 یهدر بازار سرما



 مشارکت کنندگان در بازار یگربه د یگذار یهسرما یمشورت درباره  ی ارائه 

 یهمشارکت کنندگان در بازار سرما یگرد یبدره  مدیریت 

 یمال یواسطه ها نواعا

 یقتصادا یها یتدر فعال یبا قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساس یتجار یبانک ها: یتجار یها بانک

 یازرگانو ب یدیموسسات تول یجار یهدارند سرما یفهبه خصوص وظ یتجار یکنند. بانک ها یم یفاهر کشور ا

انتقال  قبول سپرده، نقل و یلباز ق یبانک عمولیم یاتنوع بانک ها معموالً به انجام دادن عمل ین. ایندنما ینرا تام

 یلنزت ی،افتتاح اعتبار در حساب جار یالت،تسه یصدور ضمانت نامه، اعطا ی،پول در داخل، انجام معامالت ارز

 یها یگذار یهاز سرما یتجار یپردازند. بانک ها یم یگرو خدمات متنوع د «یند یدخر» یاسناد و اوراق تجار

 اند. یدهانحصارات بزرگ منع گرد یجادنظور تجارت و از افروش کاال به م و یددر خر یممستق

 پس انداز و وام موسسات

 کند و یجا جمع م یکواسطه وجوه مشارکت کنندگان در بازار را در  ینا :یگذار یهسرما یها شرکت

 که ثروت یبرد. افراد یسهام و اوراق قرضه به کار م یرنظ یمال یها ییاز دارا یسبد یدخر یوجوه را برا ینا

ق کنند که به ان فرد ح یت میافبه صورت سهام در یکنند، حق مال یم یگذار یهشرکت ها سرما ینخود را در ا

 کند. یافتمذکور را در یاز درآمد سبد مال یهبه نسبت سرما یدهد سهم یم

 

 

 

 



 یمهب یها شرکت

 یکخاب کنند تا با انت یکمک م یانهستند که به مشتر یمتخصصان یمشاوران مال :یمشاوران مال یا دالل

 سکیسطح قابل قبول از ر یکبا  ی،گذار یهها،به درآمد و سود دلخواه خود از سرما ییمناسب از دارار یصتخص

 .یابنددست 

 یمال ینتام یها شرکت

 یبازنشستگ یها صندوق

 یگاه هااز بن یمثال برخ یکند.برا یعرضه م یمال یردارند که خدمات غ یشعبات یمال یرغ یاز بنگاه ها برخی

. یرندگ یرا بر عهده م یمال ینخدمات تام یاصل یشرکت ها یاندارند که مشتر یتابع یبزرگ شرکت ها یدیتول

دمات دارد که خ یشرکت تابعه ا لکتریکنامند.مثال جنرال ا یوابسته م یمال یرا شرکت ها یمال ینهادها ینا

 .یندگو یجنرال موتور م یشرکت سهامدهد و نام آن،  یبه شرکت مادر ارائه م یانحصار یمال

 یمال یها نوآوری

 شود: یم یمعمده تقس یدسته  3را به  یمال یها نوآوری

 و ارائه  دیگذاران جد یهوجوه را با جذب سرما یریپذ یبازار و دسترس ینگیبازارگشا که نقد ابزارهای

 دهند. یم یرندگان،افزایشبه وام گ یدفرصت جد ی

 یادارند  یشتریب یریخطرپذ یکه آمادگ یکسان یبه سو یمجدد خطر مال یعخطر توز یریتمد ابزارهای 

 توانند آن را تحمل کنند. یبهتر م ینکنند و بنابرا یتوانند خطر را خنث یم

 دهد که یامکان م یرندگانگذاران و وام گ یهو فروش همزمان که به سرما یدخر یها یندو فرآ ابزارها 

 زیحال تفاوت در برداشت مردم از خطر، و ن ینبازارها استفاده کنند و در ع یانم و بازده ینهاز تفاوت هز

 دهد. یو مقررات را نشان م یاتاطالعات،مال یآنها درباره  یدگاهتفاوت د



گرفت و بر نقش  یپا 08 یکه در دهه  یعمده ا یمال ی:نوع آورها ییبه اوراق بهادار کردن دارا بدیلت

 ین. اها است ییبه اوراق بهادار کردن دارا یلتبد ی یدهاثر گذاشت، پد یقاعم یهدر بازار سرما یمال یواسطه ها

نظام  نیآنها است. ا یضمانت و پشتوانه  اب یوام ها و فروش اوراق بهادار یعتجم یاکاسه کردن  یکشامل  ینفرآ

هاد سپرده مثال ن ی،که در آن واسطه مال یها فرق داشت؛ نظام ییدارا یدخر یمال ینتام یبرا یبا نظام سنت یبه کل

خطر  یبترت ینداشت و بد ینگاه م یشها ییدارا ی( وام را در بدره 2داد؛) ی( وام را م1)یمهب یاشرکت یرپذ

 یرندهکرد و به وام گ یم یاقساط را جمع آور یعنیداد  ی( خدمات وام را ارائه م3)یرفت؛پذ یوام را م یاعتبار

 یرکند)غ ینرا تام یشها ییگرفت تا با آن دارا یمردم وجوه را م ی( از عامه 4داد؛ و) یم یرهو غ یاتیاطالعات مال

 یکاز  شیها آن است که ب ییئارا کردنبه اوراق بهادار  یلتبد یبود(.معن ینهاد مال ی یهکه سرما یاز مبلغ کم

( 1است.) نحو ینبد یوام ده یوی.سناریریدرا در نظر بگ یلاتومب یدوام نقش دارند. مثال، وام خر یموسسه در اعطا

تواند اوراق بهادار منتشر  یوام ها م ینا یبه پشتوانه  ی( بانک تجار2ممکن است وام را داده باشد) یبانک تجار

 مهیشرکت ب یکنامه از  یمهب یل،اتومب یسبد وامها یخطر اعتبار یممکن است رو جاری( بانک ت3کند؛ )

اقساط را به  یگرد آور یعنیانجام خدمات وام  یفهممکن است وظ ی( بانک تجار4کند؛ ) یداریخر یخصوص

 یتواند از خدمات موسسه  یم ی( بانک تجار5تخصصص را دارد واگذار کند؛و ) ینکه هم یگریشرکت د

وام دهنده  از بانک یراستفاده کند. غ یگذاران نهاد یهفروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرما یبهادار برا راقاو

 هیدهد، موسسه اوراق بهادار ، افراد و سرما یگه خدمات ئام ارائه م یگریموسسه د یمه،شرکت ب یک ی،اول

ود، خطر اعتبار را متحمل ش یستمثال ما الزم ن در یکنند. بانک تجار یفرابند مشارکت م یندر ا یگذاران نهاد

نظام  یناما هم یم،صحبت کرد یلاتومب یورد. هرچند از مثال وامهاوجوه را فراهم آ یاخدمات وام را ارائه دهد و 

شرکت  یهفروش نس ی،اعتبار یکارتها یوام ها یق،قا یساخت مسکن، وامها یوام ها ی،رهن یدر مورد وام ها

ر بازار مشارکت کنندگان د یانمجدد خطر در م یعتوز یاست که برا ی، ابزار یدیتول یو شرکتها یمال ینتام یها

 دارند. یشتریب ییکارا



 یمال ینهادها یبرا ی/بدهییدارا مدیریت

راد را جذب اف یسپرده ها یرسپرده پذ یمثال نهادها یکند. برا یم یینرا تع ینهاد مال یک یاستراتژ ی،بده ماهیت

دهند و  یوام م یگرد یرا با نرخ وجوه ینا یسود دهند. از طرف یشرط که به آنها با نرخ مشخص ینکنند، با ا یم

اوت مثبت به مابه التف یدنهدفش رس یرنهاد سپرده پذ التح ینبرند. پس در ا یدو سود م یناز ما به التفاوت نرخ ا

اموال، در شمار موسسات استفاده  ی یمهحوادث و ب یمهب یشرکت ها یعمر و تا حد ی یمهب یاست. شرکت ها

آنها  یراز یستند،ن یما به تفاوت یدر شمار بنگاه ها یبازنشستگ یشده هستند. صندوق ها یادکننده از مابه التفاوت 

ن تعهدات خود در قبال بازنشستگا ی ینهکوشند هز یصندوق ها م ینپردازند. ا یکسب وجوه در بازار نم هخود ب

 ی ینههز چید، با هکنن یکه کسب م یوجوه یبرا یگذار یهسرما یکنند. شرکت ها یلتبد ینههز ینرا به کمتر

ثنا وجود است یک یانم یناما در ا شد،ندارند که الزم االجرا با یخاص یتعهد بده یچو ه یستندرو به رو ن یآشکار

 کند. یسهام را در هر زمان تعهد م یداست که، بازخر یا یگذار یهدارد و آن شرکت سرما

 یریگ یجهو نت خالصه

با  یبا مازاد وجوه و خواهان قرض دادن و عامل ها یدر گرد هم آوردن عامل ها یاتینقش ح یمال یها واسطه

ن همچو یدیفوا یمال یواسطه ها یناستفاده از ا یرو خواهان قرض گرفتن دارد. در مس یازکمبود وجوه مورد ن

 یدست م یدیفوا نیبه چن یزن یممستق یمال ینرا بدنبال دارد.البته در صورت تام یسکر یلو تبد یموعد بده ییرتغ

اسطه وجود و یلاز دال یکیاست. در واقع  یمال یباالتر از راه استفاده از واسطه  یکار ینچن ی ینهاما هز یابیم،

سسات مو ینا یکار برا ینقرض گرفتن( هم ا ی ینه)کاهش هز یا ینههز یها یتمز یلاست که به دل ینا یمال ی

 دهد. یم یشاقتصاد را در مجموع افزا ییسود به دنبال دارد و هم کارا


