
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ژاله زارعی

 ایلناز ابراهیمی

 ۴۹تیرماه 

 

های مختلف برگزیدگان حوزه

 ۴۱۰۹بانکداری مرکزی در سال 

-TR-94004 MBRI  ایترجمهگزارش  



 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ۰۱ کپال قا،یآفر بزرگراه یابتدا ن،یآرژانت دانیمتهران: 

 ۰۱۸۴۱-۴۴۹۴: یپست صندوق۰۱۰۹۴۹۴۰۰۰: یدپستک

www.mbri.ac.ir 

 کندشده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمینظرات ارائه دیدگاه و. 

 باشد، لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 

  

http://www.mbri.ac.ir/
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 ۴۱۰۲های مختلف بانکداری مرکزی در سال حوزهبرگزیدگان 

 1ژاله زارعی

 2ایلناز ابراهیمی

 

 چکیده

ای برای بانکداران سال و نهادهای مرتبط با آن برگزار کرده و ، هر سال برنامه ویژه3مؤسسه انتشاراتی بانکداری مرکزی

این مؤسسه نیز بر اساس بهترین  ۴۱۰۲های گذشته، جوایز سال کند. همچون سالجوایزی را در این حوزه اعطا می

های مرکزی و نهادهای وابسته به آنها اعطا شده است. هیئت تحریریه مجله بانکداری مرکزی و کارشناسان عملکرد بانک

ها و نقطه نظرات مرتبط با عملکرد بانکداری بخش و ارایه تحلیلهای مستقل، آگاهی ساله در تهیه گزارش ۴۲ای آن تجربه

توانند این عملکردها را مورد قضاوت قرار داده و برگزیدگان این حوزه را در سطح جهان دارند و بر این اساس میمرکزی 

ف های مختلبه جامعه جهانی معرفی نمایند. نوشتار حاضر گزارشی درخصوص برندگان این جایزه و عملکرد آنها در حوزه

 برگرفته شده است. 4بانکداری مرکزی است که از تارنمای بانکداران مرکزی

 

 

 

 

 

                                                           
 هیئت علمی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیعضو  - ۰
 هیئت علمی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی ضوع - ۴

3 - Central Banking Publications 

4 -www.centralbanking.com 

http://www.cent/
http://www.cent/
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 ر ذخایر سال: بانک مرکزی کلمبیایمد

 

 

ران ذخایر یگردد. بقای تمام مد، نقدینگی و بازدهی اعطا می۰یمنیذخایر، اساساً بر پایه سه معیار ساده ازه سال مدیر یجا

ها توجه ها به این اولویتدارایی دارد، لذا اغلب متمایل هستند که در تخصیص ین سه شاخص بستگیبانک مرکزی به ا

که دائماً از نظر ریسک مالی و بازدهی و سود در حال تحول است، سؤالی که همواره نیاز به بررسی  یاییداشته باشند. در دن

 و مناسب بودن برگشت سود است. یمنیو یافتن پاسخی مناسب برای آن وجود دارد مفهوم ا

-شدید جریان یاهییهای پولی کشورهای پیشرفته دنیا منجر به جابجار در انتظارات نسبت به سیاستییسال گذشته، تغ

 نحوبه ۴ایکامر یداردات اوراق قرضه خزانهی، عا۴۱۰3های پولی داغ در اقتصادهای نوظهور شد. در اواسط سال 

درصد افت داشت. به عبارت دیگر، در  3۱، ۴۱۰3ز نسبت به اواخر سال یطال ن یهاباال رفت. ارزش دارایی یردنکباورن

ن امر موجب تخریب یهای مرکزی به خاطر تغییرات فوق آسیب دید و اانباشته بانک یهادارایی ۴۱۰3مجموع در سال 

 گذاری آنها گردید.سرمایه یهابستر

ا قرار گرفته یاز دن یاهیا در ناحیلمبکاگرچه  قابل توجه بود. 3ها و دستاوردهای بانک مرکزی کلمبیان بین، موفقیتیدر ا

 یاستراتژ یک ا حساس است، لیکن بانک مرکزی کلمبیا با اتخاذ و پیادسازییکرهای پولی آمبه سیاست یطور سنته بهک

ارد دالر دارایی تحت یلیم ۲3از که طوریپویای مدیریت ذخایر، به طور مؤثری ریسک و بازدهی سود را تراز نمود. به

 ینقد نگهدار یهاقالب دارایی ون دالر دریلیم ۲۲۵، 4مارکو رویز یاین بانک به سرپرست یر خارجیمدیریت دپارتمان ذخا

صورت فعال و توسط تیمی متشکل از مدیرانی از و مابقی آن نیز به غیرفعال صورتبه درصد۰۱مانده، یو از مقدار باق

های صادر شده از خارج بانک مرکزی العملشد. در این سال، دستورمدیریت می یران خارجیشور و تعدادی از مدکداخل 

                                                           
1 - Safety 

2 - US Treasury 

3 - Central Bank of Colombia 

4  - Marco Ruiz 

ژی مدیریت پویای ذخایر بانک مرکزی کلمبیا و عملکرد مؤثر آن در زمان نوسانات دالر آمریکا و تالطم اقتصاد استرات
 بازارهای نوظهور، آن را در میان کشورهای مختلف برجسته ساخته است.
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های داخلی بانک در اداره ذخایر رد آنها و نیز افزایش قابلیتکدلیل ضعف ساختار و عملذخایر، به در خصوص مدیریت 

 تغییر پیدا کرده و کنار گذاشته شد.

عنوان معیار در چارچوب مدیریت ذخایر خود اعمال کرد. این تغییر اساسی به یکبانک مرکزی کلمبیا در سال گذشته، 

ا دالر ن تغییر داد تیورو و یدالر امریکا،  یاستفاده توسط بانک مرکزی را از سه واحد پولمورد  ست ذخایر ارزییبانک، ل

 یرهارد، چرا که بر اساس دیدگاه مدیران این بانک، دالیز در برگیرون سوئد و پوند بریتانیا را نکنو و ا و زالندیانادا، استرالک

به  -ن یژه چیوبه –ا یلمبکرهای نوظهور بزرگ طرف معامله با مناسبی در بازا یهای نقدنو، جانشینا و زالندیاسترال

راهم ا فیلمبک یاز ارزها را برا یسبد موزون تجار یکواحد پول سوئد  »رویز های ند و نیز بر اساس گفتهیآیحساب م

 «. باشدار نقد میینموده و بس

ر ارشد پول و یکه مدطوریاهش داده است، بهکداً یخود را شد ییوروی یهابانک مرکزی کلمبیا، درحال حاضر، دارایی

 ۰۴ ورو را ازیرد بانک مرکزی کلمبیا، ذخایر کاعالم « یزکمر یدارکبان»با مجله  یااین بانک در مصاحبه یر خارجیذخا

ه کم بدون محاسبات الزم توسط بانک مرکزی گرفته نشده، بلیاهش داده است. شایان ذکر است این تصمکدرصد  ۲به 

رزی رویکرد تغییر سبد ا»کند مورد استفاده توسط این بانک بوده است. رویز در ادامه بیان می هایمدل یس خروجبر اسا

د نگه ن را دیگر در پرتفوی خویا یورو ینان دهد ین علت صورت گرفته است تا به بانک اطمیبانک مرکزی کلمبیا، به ا

، خریدهای دارایی ۰منظور تسهیل مقدارین است فدرال رزرو بهها در این خصوص که ممکبا افزایش نگرانی«. داردنمی

 کاهش داد. ۱٫۰۰به  ۱٫۵از اکسپوژر زمانی خود را به نحو مناسبی مدیریت کرد و را کاهش دهد، بانک مرکزی کلمبیا 

های از راهکی یبه عنوان  ۴با رتبه اعتباری باال یتکعالوه بر این، بانک مرکزی کلمبیا به سوی خرید اوراق قرضه شر

متوقف کرده بود. در حال  ۴۱۰۰گذاری بازگشته است. این درحالی است که این بانک خرید این اوراق را از سال سرمایه

نگرد. همچنین، مجدداً به یسازی پرتفوی خود مروش متنوع یکم کدر ح یتکحاضر، بانک مرکزی به اوراق قرضه شر

در  کلمبیا ه بانک مرکزیکهاست گر سالیاست. حال د 3 یار با پشتوانه رهنم در اوراق بهادیگذاری مستقدنبال سرمایه

انک ب یهاجهان، معتقد است تالش ران داراییین مدیاز بزرگتر یکینقش فعالی در این بازار دارد.  یران خارجینار مدک

مدیریت « یاثرگذار»حفظ  یبرا یاار مدرن و حرفهکراه یکگیری مدیران خارجی، کاررش و بهیدر پذ کلمبیا مرکزی

                                                           
1 - Quantitative Easing 

2 - Highly - Rated 

3 - Mortgage-Backed 
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گامان شین پین رویکرد در بیشتابند. ااین بانک می کمکتر، به های پیچیدهگذاریاست. زیرا این مدیران، در سرمایه

ار گرفته شده کبه، نیز  4و سوئیس 3، بانک مرکزی استرالیا۴و سنگاپور ۰کنگمدیریت ذخایر از جمله مقامات پولی هنگ

 باشد.می های مرکزیبانکدهنده افزایش بلوغ است که نشان

درصد )بر حسب دالر  3۲/۰، بانک مرکزی کلمبیا با شرایط غیرمترقبه کاهش بازدهی به میزان ۴۱۰3مه اول سال یدر ن

مت طال بود. البته، با این وجود و نیز نوسانات در یت ارزش دالر وکاهش قیه عمدتًا به دلیل تقوکا( مواجه شد، یکآمر

ر یارد دالر ذخایلیم ۰ یق فوریدر طول سال گذشته و تزرتوسط بانک مرکزی کلمبیا  یاستیالمللی، دخالت سارهای بینباز

درصد )بر حسب دالر  ۰۱سه با سال قبل، به میزان یاین بانک در مقاارزش ذخایر  تبر،کتا آخر اباعث شد که  یارز

 ابد.یا( افزایش یکآمر

 یها، امکان بازدهی منفن دستورالعملیچارچوب قواعد احتیاطی این بانک بود. با عمل به اامالً در کردی کچنین عمل

 محدود شد و احتمال و اثر وقوع حوادث اعتباری با لحاظ موارد زیر کاهش یافت:

 اقل.های اعتباری حدگذاری بر حسب ناشر اوراق، حوزه انتشار اوراق و رتبههایی برای سرمایهدر نظر گرفتن سقف  

 .در نظر گرفتن حداکثر انحراف از معیار بر حسب دیرش و ترکیب ارزی پرتفوی و تنظیم حدود دقیقی برای آن 

رد. بانک مرکزی یگارز، مورد استفاده قرار می یهابانک مرکزی منابع و ذخایری در اختیار دارد که در دوران نوسان نرخ

ی از کشورهای یک یاز جمله اوراق بهادار دولت یمال یهاییاز دارانیاز، در برخی شوندگی موردبه منظور حفظ درجه نقد

کند، تا بتواند در مواقع الزم به آسانی آنها را در بازار سرمایه گذاری میون دالر یلیم ۴۲۱پیشرفته، به مقداری باالتر از 

هد که عبارتند دگذاری را بر اساس دو معیار شکل میم ذخایر این بانک، پرتفوی سرمایهیل به وجه نقد نماید. تیثانویه تبد

ه متشکل از اوراق بهادار کگذاری دهد و سبد سرمایهیمدت را پوشش موتاهکنقدینگی  یهاازیه نکاز؛ سرمایه در گردش 

ت سدمتفاوت است تا نسبت به سرمایه در گردش، بازدهی باالتری به کیسیل ریپروفا یکتر و با ید طوالنیبا سررس

 آورد. 

                                                           
1 - The Hong Kong Monetary Authority 

2 - The Monetary Authority of Singapore 

3 - The National Bank of Austria 

4 - The Swiss National Bank 
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ته یمکشود. رکن اول ، توسط دو رکن در بانک مرکزی کلمبیا گرفته مییمات درخصوص ذخایرخارجین تصمیمهمتر

 ۰خوزه دریو اوریبهاست آن با یاداره ذخایر بوده و ر یهااستین اهداف، اصول و سییاست که مسئول تب یذخایر خارج

-لعملارها و دستورایکند. مسؤولیت این کمیته، تدوین معبرگزار میبار جلسه یکاست. این کمیته در هر دو ماه، حداقل 

ات مجاز و چگونگی مواجهه با یهای مشهود، عملبندی داراییب سبد دارایی، طبقهکیه ترکاست  گذاریهای سرمایه

ت. به رکز اسریسک متممکهای گذاریگذاری ذخایر، بر سرمایهسرمایه یهااستیکند. سمختلف را تعیین می یهاریسک

دست از بازدهی و سود را ب یسطح مناسب -ت بانک مرکزییاز مأمور یبه عنوان بخش -کند عبارتی، این کمیته تالش می

 تحقق اهداف، اصول یالزم برا یاتیف چارچوب عملیاست که مسئول تعر یذخایر خارج یته داخلیمکآورد. رکن دیگر، 

ها سبد دارایی یمات این کمیته اساساً، به مدیریت داخلیخارجی بوده و تصمته ذخایر یمکن شده توسط یهای تعیاستیو س

 گردد.مربوط می

بانک  ریدر برابر دولت و عموم مردم را با ارائه اطالعات عمومی در مورد ذخا یسازشفاف تیمسئولبانک مرکزی کلمبیا، 

ک مرکزی در دسترس هستند. در هر گزارش ت بانیسادهد که هر دو مجله در وب انجام می یق دو مجله رسمیاز طر

در  ح مشروحییاختصاص دارد که در آن توض یذخایر خارجگردد، یک فصل به مدیریت نگره ارائه میکفصلی که به 

غیرفعال و انواع ابزارهای ه، مدیریتیار پایها، مع، معیار۴یب ارزکیر تریگذاری نظسرمایه یهااستین سیخصوص مهمتر

بار، بانک مرکزی کلمبیا، اطالعات مدیریت ذخایر یک، هر دو سال ۴۱۱۱شود. همچنین بعد از سال یمجاز ارائه م یمال

گره، نکه گزارش مشروحی از مدیریت ذخایر این بانک است. عالوه بر ارائه اطالعات مذکور به ک خارجی را منتشر نموده

ح یز توضی، نحوه اداره و مدیریت سازمان ذخایر را نیخارجذخایر  یبانک مرکزی استدالل منطقی مرتبط با نگهدار

خایر جاد سبد ذیشگامانه آن در ایپ یهادهد. لذا به دلیل اقدامات مؤثر بانک مرکزی کلمبیا در مدیریت ذخایر و تالشیم

 د. یانتخاب گردر سال ذخایر یبه عنوان مد یزکمر یدارکمناسب پس از بحران مالی جهانی، این بانک از طرف مجله بان

  

                                                           
1 - José Darío Uribe 

  شود.های ترکیب ارزی، در انتهای هر فصل عالوه بر ارزیابی سبد ارزی، مدیران خارجی و عملکرد آنها نیز بررسی میدر بخش سیاست - ۴
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 ایمرکزی اسپان کت سال: بانیوب سا

 

 

مرکزی، مسائل جاری و انتظارات آتی، اطالعات فراوانی در بردارند که های های پولی متنوع توسط بانکاتخاذ سیاست

ه کایگونهدهند. اما ارائه این اطالعات بهمختلف در اختیار عموم قرار می یهاهای بانک مرکزی، اغلب به زبانسایت

 ربران خود را در انبوهی ازاک یزکمر یهاکاز بان یانگیز است. برخبربرای عموم مردم قابل فهم باشد، چالش یسادگبه

دهند که دسترسی به آنها های مختلف قرار میای در بخشگونهگم کرده و یا اطالعات را بهدرها سرها و دادهخیاخبار، تار

ای طراحی شده است گونهات، بهیبا وجود تأکید بر جزئ ۰ایاسپان یزکمر کت بانیپذیرد. اما وب سابه سختی صورت می

ار ک یاطالعاتی، چگونگ ۴ند. این وب سایت به عنوان یک مرکزیسهولت از آن استفاده نما توانند بهیاربران مککه تمامی 

ا معتقد یمرکزی اسپان کس بانیرئ ،3دهد. لوئیس ام لیندی نشان میکاسپانیا را به شهروندان و کارشناسان بان یزکمر کبان

رای کارشناسان بانکی و عموم مردم به آسانی در دسترس قرار گیرد، ه در آن اطالعات بکسایت بانک مرکزی وب »است 

 «. گران از نقش بانک مرکزی استید یش آگاهیدر افزا یدیلکیک ابزار 

 یزکمر کانب یف اصلیاین سایت در رابطه با وظا ییا، پاسخگویاسپان مرکزی کهای بارز وب سایت باناز مشخصه یکی

ن بخش از یار ساده بوده و به چندیاین سایت، بس یتر است. صفحه اصلعیوس یمالستم یس یکو تبیین نقش آن در 

 از یا، خالصهیاخیر و جار بهره یهاه نرخکنقشه جامع در آن وجود دارد  یکم شده و یمشخص تقس یشیمایپ یابزارها

 دهد. یوندها را ارائه میای از پن اخبار و مجموعهیآخر

اطالعات  سایت فقط این در هر صفحه وبدنبال بمباران اطالعاتی مخاطب نیست، بنابربه ا، صرفاً یمرکزی اسپان کبان

ه و قرار داده شد یسازمانده یهای مرتبط به خوبنار آن لینککشتر، ارائه شده و در یمربوط به موضوع، و نه ب یضرور

فعال  یبخش خبر یکها خواهان نان و قابل فهم بوده و رسانهیقابل اطم یهاییازمند راهنمایاست. از یک سو، مردم ن

اسخ به پذیر هستند. برای پدقیق و انعطاف یگاه داده آماریپا یکباشند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی متقاضی یم

  ۴۲۰۱۱حه و صف ۰۱۱۱ا، یاسپان مرکزی کسایت باناز است. وب ینده نکموارد مذکور، به اطالعات بسیار زیاد و پرا

                                                           
1 - Banco de España 

2 -  Hub  

3 - Luis M Linde 

می ای طراحی شده است که تماگونهمرکزی اسپانیا به عنوان یک مرکز اطالعاتی با تأکید بر جزئیات، به وب سایت بانک
 سهولت از آن استفاده نمایند.  توانند بهکاربران می
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 اربری آسانکهر  یسایت، استفاده و دریافت اطالعات از آن را برا ساده این وب یل جداگانه مرتبط دارد، اما طراحیفا

 نموده است. 

ته است. قرار گرف یزکمر کف مختلف بانیا، پیوندهایی با اطالعات مربوط به وظایاسپان مرکزی کبان یدر صفحه اصل

شود. یارائه م یسیا انگلی یاییساده و واضح از آن به زبان اسپان یفید، تعرینمایم یکلکفه یوظ یک یاربر روکه کیهنگام

از  ی. تعداد معدود۰ار دارندکجهان با چندین زبان سرو یزکهای مرکبان یهاسایتاست که بسیاری از وباین در حالی

 کیند، زیرا تعهد به ارائه اطالعات به چند زبان ینمایمل من عیا چنیاسپان کهای مرکزی از جمله بانهای بانکسایتوب

ه بسیار موفق ا در این زمینیاسپان کباشد. بانگر مییز خود چالشی دیها نزبان یه بوده و تسلط به اختالفات جزئیطرف قض

 ن رفته است. یاز ب کیار اندیند ترجمه، اطالعات بسیعمل نموده و در فرآ

در مورد آن  یشترید در صورت نیاز، توضیحات و اطالعات بینمایاربر دعوت مکسایت از ف، وب ینار هر تعرکدر 

عه نماید. ا را مطالیاسپان مرکزی کتب و مجالت منتشره مرتبط با آن توسط بانکا یم بر آن و کن حایفه خاص، قوانیوظ

 ند تا در آن غرق شود. کیاز اطالعات برخورد نم یعیگاه در وهله اول با حجم وسچیاربر هکلذا 

هر بخش فراهم آورده و  یرا برا یام مقدمهینکیما تالش م»کند ، مدیر روابط عمومی این بانک، بیان می ۴مارکوییز

م از تحت الشعاع قرار گرفتن محتوا توسط یخواهیم. ما مینکش یرایمطالب و یسازات را به منظور بهبود و آسانیمحتو

 «. میینما یاطالعات خوددار یسایت و معمارن ظاهر و باطن وب یب یجاد ناهمخوانیا ایخاص  یکیطرح گراف یک

 یزسازبا»تحت عنوان  یدیجاد بخش جدیسایت در سال گذشته، ا گرفته در این وباز مهمترین بهبودهای صورت یکی

 ستم مالی در پی بحران بهیت سیتقو یاست. این بخش، دائماً طیف وسیعی از تدابیری که برا« 3یستم مالیساختار س

نترنت ین اطالعات در ایرسانی آن، اروزاندازی این بخش و بهنماید، که پیش از راهرسانی میروزتصویب رسیده است را به

ه از سال کاشد بسایت میباز تغییرات مستمر و ین بهبود، بخشیل باشد. اکمش شد پیگیری آننده بوده و باعث میکپرا

پروژه جداگانه را جهت بهبود استفاده از اطالعات  ۱۱۱اسپانیا،  یزکمر کآغار گردیده است. از آن زمان به بعد، بان ۴۱۱۱

 اربران تکمیل کرده است.کو آسودگی 

                                                           
( به سه زبان Central Bank of Turkmenistan( و بانک مرکزی ترکمنستان ) National Bank of Tajikistanعنوان مثال، بانک ملی تاجیکستان )به  - ۰

 کنند. رسانی میاطالع
2 - Víctor M. Márquez 

3- Reconstruction of Financial System Structure (RSS) 
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ه به کوب است  یت محتوایرید مدیستم جدیس یک یسایت این بانک در سال گذشته، معرفد وبیاز دیگر اقدامات جد

د، این ین بار، به محض انتشار اطالعات جدیاول یه در آن براکدهد یان ارائه خدماتی را مکنیا، اماسپا یزکمر کبان

 رد.یگیاربران قرار مکرسانی شده و در اختیارروزاطالعات به

مله جدی را برای انتقال اطالعات معرفی نموده است که از یهای جدا گرافیاسپان کز، بانین یشناسییبایاز نقطه نظر ز

گویی اسخا را در پیاسپان کن الحاقات، رویکرد رسمی و قانونی بانیشرفته اشاره نمود. ایتوان به یک چارت سازمانی پمی

 کند.سایت نمایان میاربران وب کبه نیازهای 

احبه مردم مص و عموم یااربران حرفهکا با یاسپان کدر بان یم داخلیت یکسایت، رسانی وب روزند بهیقبل از شروع فرآ

تی را سای، وب یسیامل انگلکم در مواجهه با تقاضای نسخه یند. این تیرات الزم را برآورد نماییزان تغینمایند تا ممی

ست ین یتر است. بنابراین تصادفش آن آسانیمایتر و پفهمآن قابل یتر، محتواآن کاربردی یطراحی نمود که صفحه اصل

که مدیر طورینظیر بوده است، بهها بین حوزهیا در ایمرکزی اسپان کسایت بان تالش، وبه پس از گذشت پنج سال ک

 یرسانروزدارد که بانک مرکزی اسپانیا به رویکرد تقاضامحور خود در حفظ و بهروابط عمومی این بانک اذعان می

 بالد. یآن م یو محتوا یکین طرح گرافیب یسایت و سازگاروب

ای این هسازی، کاربران مختلف آمارهای بانک اسپانیا، برای بهبود پایگاه دادهیح داد در طی فرآیند پیادهمارکوییز توض

ند یآفر یسازساده یبرا یابزار یسایت، داراهای گسترده این وب سایت فرا خوانده شدند. در حال حاضر، پایگاه دادهوب

مشابه « یزمان یسر یموتور جستجو»س با نام ین سرویست. اها اهای زمانی دادهسه سرییانتخاب، مشاهده و مقا

 گاهیپا یکه شامل کبرای محققین اقتصادی در نظر گرفته شده است  ۰ای است که در فدرال رزرو سنت لوئیسصفحه

 باشد.یم ۴های اقتصادی فدرال رزرور و خوش ظاهر از دادهی، فراگیاربردکداده 

های آنها مرتبط شده است و با دیگر سیاست ایهای مرکزی به شکل فزایندهبانکهای ارتباطی در حال حاضر سیاست

د، تسلط یجد یهایآورش فنین حال، قبل از آزمایکنند. با ااین بانک به طور مداوم، تعامل خود را با عموم اصالح می

ه در کنار تأکید بر جزئیات، ی کیهاسایتاست. لذا وب یاتیح یامر یادیبر یک سری از اصول بن یزکمر یهاکبان

 ا در حال انجام آن است. یمرکزی اسپان کنون بانکه هم اک یارکتر باشد، در حال گسترش هستند، استفاده از آن آسان

                                                           
1 - Federal Reserve Bank of St. Louis 

2 - Federal Reserve Economic Data (Fred) 
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 چین خلق بانک: سال مرکزی بانک

 

 

 ،یپول نیافتهتوسعه یبازارها افت، لیکنیگسترش می یگرید بزرگ کشور هر از ترسریع چین ، اقتصاد۴۱۰3 سال در

از جمله مشکالت  ،از آن فیلکت سبکبه کار کردن تحت نظر شورای دولتی و  یالزام قانون الزم،عملی  اختیارات نداشتن

 مورد فنی وی، شایستگی و قوی حال، رهبریمرکزی خلق چین بود. با این ، رئیس بانک۰ژو چواناساسی روبروی شیائو

 است.  تمامی اهل فن احترام

 در را مهم گام اولینکشور تسهیل نموده و  در رامالی  هایتنگنا بهره، نرخ آزادسازی با سعی کرده استچین  خلق بانک

ها برای نرخ بهره در این کشور است که انگیزه بانک یمقررات دیرپا ها نتیجهاین تنگنا ردارد.ب مالی موانع بردن بین از

دهی به مؤسسات خصوصی، متمایل های دولتی به جای وامدر نتیجه، بانک دهد.های پرریسک را کاهش میاعطای وام

در دسترسی به تأمین مالی  )sSME۴(شود مؤسسات کوچک و متوسط ه باعث میکبه بخش دولتی هستند  به اعطای وام

ها، البته بیشتر بانک با مشکل بیشتری مواجه شده و کشور مجبور به حرکت به سمت یک مدل مبتنی بر مصرف گردد.

ها و سایر مشتریانی SMEدور زده و این وجوه را به  های خارج از ترازنامهرا با ورود به فعالیت قوانین مربوط به اعطای وام

های زیربنایی محلی فعال هستند. در طرف های بلندمدت مرتبط با مستغالت و پروژهدهند که اغلب در فعالیتوام می

 یراب یهای بهره باالترحاضر به پرداخت نرخ کنندگان وامها مشکل است، دریافتگیری از بانکجا که واممقابل، از آن

ات قابل کوچک و متوسط در مقابل تغییر یهاپذیری بیشتر بانکشوند. نتیجه این عمل، آسیبدستیابی به این منابع می

 ۴۱۰3و در سال  بوده وضعیت نیا نگراناً دیشد بانک مرکزی خلق چین. است بانکی بین ن مالییتأم هایتوجه در هزینه

 و هادارایی هشدار داد مدیریت بازار فعاالن به سال اول نیمه در این بانک دهد. نشان نشکوا آن برابر در گرفت میتصم

چنان مقید به هم دیبا ن مالی،یتأم بازارهای نوسانات در ظهور با یو تأکید نمود که حت ندینما بهتر را خود هایبدهی

 باشند.  مالی انضباط

                                                           
1 - Xiaochuan Zhou 

2 - Small and Medium Size Enterprises 

 زمانهم و مالی درسیستمبازار را با محدود کردن مازادها  بر مبتنی اصالحاتبا تغییرات سیاستی عمده،  چین، خلق بانک
 سرمایه انجام داده است. حساب بهره و نرخ اصالح با آن
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 نیب یبازارها تنش د.یگرد بانکی بین بازار در نقدینگی کمبود باعثچندی نگذشت که این سناریو به وقوع پیوست و 

بانک دسامبر،  ۴۱در نهایت در تاریخ تشدید شد.  دسامبر در آن از پس و به وقوع پیوست سپتامبر دراول  بار بانکی

و عمدتًا با خرید اوراق  ۰مدت کوتاه نقدینگی عملیات تأمین طریق از ز،رو سه طول در که اعالم کرد مرکزی خلق چین

که مثل همیشه بانک مرکزی خلق چین به جای این نهایت در نماید.می قیتزر بانکی، سیستم به یوان میلیارد 3۱۱بهادار، 

ر، توانست پول یخ ای دارد وجود سیستم در کافی بازار باز، نقدینگی عملیات به این توجه داشته باشد که قبل از انجام

ها را تثبیت نماید. البته فراهم نماید، تا بتواند نرخ عملیات بازخرید قیطر ای که این بازارها نیاز دارند، اززهپایه را به اندا

دهد که علیرغم تمایل دولت به افزایش نرخ ها این هشدار را میهای خود، همچنان به بانکاین بانک با تداوم سیاست

 گیرانه خواهد بود. انداز نقدینگی بسیار سخترشد، چشم

گذاری حمایت کرده سرمایه و یتجار یهافعالیت فرامرزی از پول چین در استفاده چنین، بانک مرکزی خلق چین ازهم

 تمام به های نمونه گروهی از شرکت و در این راستا دامنه افراد مجاز در استفاده از پول ملی این کشور در صادرات را، از

 ترویج برای از سوی دیگر این بانک .گسترش داده است واردات و های صادراتر فعالیتمؤسسات مجاز به شرکت د

 هاینامه توافق سری یک ۴۱۰3در سال  برداشته است، به طوری که گام جهان سراسر واحد پول چین در از استفاده

 بانک با نییوا میلیارد  3۲۱ خط سواپ توان بهپیشگام جهان امضا نمود که از جمله آنها می مرکزی هایبانک با سواپ

بانک مرکزی چین، انگلیس اشاره کرد. همچنین  مرکزی بانک با یوانی میلیارد ۴۱۱قرارداد سواپ ارزی  و اروپا مرکزی

 مشخص، مقدار یک تا خرد هایکه از نظر کارشناسان، تضمین سپرده را معرفی کند سپرده تا بیمه تالش کرده است

ضرورت  بازار بیشتر اصالح و های آتی انضباطبوده است. اما در سال هابانک ورشکستگی از جلوگیری در گاهی مهمهکیت

 پیدا خواهد کرد. 

دالیل افزایش  از یکی اطمینان و نوسانات اقتصادی، های عدمزمان در اصالحات اعمال در چین مرکزی بانک توانایی

 عملیاتی متکی نبوده است. استقالل و پولی سیاست به انضباط عبارت دیگر، این بانک تنها ، بههآن بود اعتبار و خوشنامی

 چین رهبری کادریید أت موردفکر، نیروی انسانی مستعد و خوش دلیل داشتن بهبانک مرکزی خلق چین، های سیاست 

طوری که وقتی ژو، رئیس بانک مشاهده نمود. بههای اجرایی توان تا باالترین ردهگرفته است و این اعتماد را می قرار

چین در  بماند، چرا که رهبران باقی خود پست رسید، از او خواسته شد که در بازنشستگی سن به ۴۱۰3مرکزی، در سال 

                                                           
1 - Short-Term Liquidity Operations 
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شود این بانک، دانستند. مشاهده میریسک بسیار زیادی می مرکزی را در بردارنده آن برهه خاص، تغییر در رأس بانک

 ،عمده یتسیاس تغییرات زمان، باانجام داده و هم مالی بازار را با محدود کردن مازادها در سیستم بر مبتنی حاتاصال

 است. را اصالح کردهسرمایه  حساب بهره و نرخ

 شفافیت: بانک مرکزی سوئد
 

 

 

 تیاسجاد وبیق ایاز کشورهای نوظهور، از طر یاریشرفته و بسیپ یاغلب اقتصادها های مرکزیر، بانکیاخ یهادر سال

 اند.داشتههایی اساسی به سمت شفافیت برسیاست پولی، گامهای گزارشو همچنین انتشار  یرساناطالع یر ابزارهایو سا

از جمله پیشگامانی بودند  4و مجارستان 3کچ ی، جمهور۴، انگلستان۰های مرکزی برخی از کشورها مانند نیوزلندبانک 

است  کیتنها بان 5سازی، بانک مرکزی سوئدشگامان شفافین پین وجود، از بیبا اسازی را هموار نمودند. که مسیر شفاف

 یرسانالعو اط یریگمینان از شفافیت اطالعات، تصمیبستر جدید در حصول اطم یکجاد یت را در این قاطعیشتریه بک

س بانک مرکزی سوئد معتقد است یرئ 6استفان اینگوسطوری که  بهباشد. ها، دارا میانالکن یق مؤثرتریروشن از طر

 یهاوهمرکزی، به تمام گر از طرف بانک یرساناطالع یشفافیت و چگونگ» ه کن است یدلیل اصلی و منطقی شفافیت ا

. «آورند به دستگیری در بانک مرکزی سوئد میار و تصمکرا در مورد چگونگی  یدهد تا اطالعاتیبرابر م یجامعه فرصت

مات یصمتدر خصوص آن به عموم مردم گویی ل بانک مرکزی سوئد به شفافیت، تغییر روش پاسخیهای بارز تمااز نمونه

ل سؤاالتی ه شامکود نمین منتشر میتوب و آنالکپرسش و پاسخ م یک. قبالً بانک مرکزی سوئد است های پولیسیاست

، مدیر روابط ۰لینا میکیور-های آنبر اساس گزارش یمات اتخاذ شده سیاست پولی بود. پس از مدتیدر مورد تصم

 بانک مرکزی سوئدتوان ین حال، نمیبا ااند. نفر این پرسش و پاسخ را مشاهده کرده ۴۱متر از کعمومی، مشخص شد که 

                                                           
1 - The Reserve Bank of New Zealand 

2 - The Bank of England 

3 - The Central Banks of the Czech Republic  

4 - The Central Banks of Hungary 

5 - Sveriges Riksbank 

6 - Stefan Ingves 

7 - Ann-Leena Mikiver 

-فعالیت طور سنتی،مرکزی به هاینماید. بانکرسانی روشن ایفا میسازی و اطالعبانک مرکزی سوئد، نقشی پیشرو در شفاف

های مرکزی دادند، اما امروزه شفافیت به عنوان یک ابزار کلیدی در سیستم بانکانجام می های خود را دور از انظار عمومی
 شود. شناخته شده و اغلب در قالب یکی از ملزومات همراه با استقالل عملیاتی مطرح می
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ها در دسترس عموم قرار داده شده بود، اما متأسفانه را متهم به ضعف در شفاف سازی نمود، چرا که سؤاالت و پاسخ

 ، این بانکیروش قبل یجابه» دهد که ح مییمدیر روابط عمومی این بانک توضرسید. لذا یاطالعات به عموم مردم نم

نفر  ۴۱۱۱نندگان به کام قبلی بود، ناگهان تعداد مشاهدهیًا همان پقیام دقیه پکینمود، در حال لمییشروع به ساخت ف

 «.تواند بسیار مهم باشدب درست آنها با هم میکیح و تریصح یهاانالکن انتخاب ید. بنابرایرس

 همه جانبه شفافیت 

اده از مرکزی را با استف یهازان شفافیت بانکیصورت گرفته است تا م یادیز یکادمکآ یهاستم تالشیاز اواخر قرن ب

های مذکور، از همان آغاز در بین بانک. ۰ندیبندی نمانموده و آنها را بر اساس این معیارها رتبه یریگمعیارهایی اندازه

، باالترین ۰۲از از یامت ۲/۰۲که این بانک با مجموع طوریها قرار داشته است، بهدر باالترین رتبه بانک مرکزی سوئد،

های خود را متحول کرده و یصورت مداوم، استراتژ به خود اختصاص داده است. این بانک به ۴۱۱۴از سال رتبه را 

له ه از آن جمکپولی اعمال نموده است  مات سیاستیدر خصوص تصم یهمگان یرسانرا در زمینه نحوه اطالع یتغییرات

 یسیاست پولی، ارائه مشروح مباحث با اعالم اسام پس از هر جلسه کمیته یمطبوعات یهانفرانسکتوان به برگزاری یم

 بانک مرکزی سوئد، ن جلسات اشاره نمود. همچنینیدر فواصل ب یسازعهیبه شا کمکاست اجتناب از یهمه اعضا و س

 یو سوئد یسیباً تمام اطالعات مربوطه به زبان انگلینماید که تقررا منتشر می یاقتصاد یهاخود از شاخص یهاینیبشیپ

 در دسترس است. 

رسانی نقشی حیاتی در ایجاد اعتماد و مدیریت انتظارات دارد و این مدیر روابط عمومی این بانک معتقد است که اطالع

ر سال هنماید بانک مرکزی د میکیأان این مطلب، تیبه اعتماد احزاب و مردم متکی است. میکیور ضمن ببانک بسیار 

نیز  ۴۱۰3رد. از سال یگیمورد تفحص قرار مپارلمان  یته مالیمکز توسط ین بار نیچند بار توسط پارلمان ارزیابی ویک

، قرار گرفتن در یااندوخته یهاع دارایییدر خصوص توز یلکارائه اطالعات جدید به عموم مردم از جمله اطالعات 

 -هنگهدارند یهاکاز توافق با بانالبته پس  -کبان یر طالیات محل نگهداری ذخایراً جزئیمعرض ریسک نرخ ارز و اخ

 بر اطالعات گذشته اضافه گردیده است.

  

                                                           
 1۹۹۱( انجام شد که یک سری معیارها را از سال Nergiz Dincer( و نرگیز دینسر )Barry Eichengreenترین مطالعات توسط بری ایچنگرین )یکی از موفق - 1

 .اندنمودهآوری به بعد جمع
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  غرق شدن در اطالعات 

ه ک است ن بودهیبانک مرکزی سوئد ا یاستراتژ نونکظاهراً تا  همراه دارد. را نیز به ییهان حال، شفافیت چالشیبا ا 

د یجد یرساناطالع یاستراتژ یکد. اما در حال حاضر، این بانک یعمالً تمام اطالعات خود را به عموم مردم عرضه نما

دن اطالعات درست به مخاطبان خاص است، چرا که روابط عمومی ینان از رسیرا تعریف نموده که هدف آن حصول اطم

دارد مانند  یدر هسته اقتصاد کشور قرار داشته و مخاطبان مهم فراوانبانک مرکزی سوئد بانک معتقد است که 

. البته یعلم یهاار و حوزهکز بازار یو ن مردم( یانال ارتباطکها )به عنوان های مرکزی و رسانهاستمداران، بانکیس

ان همواره نسبت به عموم مردم، یانتظارات هر یک از مخاطبان از اطالعات، متفاوت است. به عنوان مثال، دانشگاه

ند. بنابراین بانک مرکزی نیز برای انجام این امر باید ینمایت مبانک مرکزی سوئد درخواسرا از  یتراطالعات مشروح

 های خاصی داشته باشد. برنامه

واند همه ت، بانک مرکزی همواره نمیکهای سیاست پولی است. بدون شیریگمیگر، سطح شفافیت درباره تصمیبحث د 

که  شود. اما اعضاییت آرا گرفته مییثرکبه امات با توجه یهای مختلف را در نظر بگیرد و تصممخاطبان خود در بازار

ان برسانند. ات به اطالع همگیل مخالفت خود را با ارائه جزئیتوانند دالیته سیاست پولی نیستند، میمکهای موافق تصمیم

زی شد، مقام بانک مرکقائم یته سیاست پولی باعث استعفایمکدر  یطوری که در سال گذشته، اختالفات حل نشدنبه

همراه شد. مدیر روابط عمومی این بانک بر این باور است  ینفرانس مطبوعاتک یکشفاف سوئد با  یه در فضاکیمیصمت

 یکد ن موریگر در ایردن افراد دکه قانع کل نیست، بلکمش یکن مقامات ارشد، یعموم از وجود اختالف نظر ب یآگاهکه 

 باشد. یبانک مرکزی سوئد ماساسی  یهایژگیاز و یکین یاست و ا یرسانچالش اطالع

 های آیندهافق

ز بانک ین یه از نظر مؤسسات سوئدک، بلیالمللنینه تنها از نقطه نظر ب»مدیر روابط عمومی این بانک معتقد است که 

ه ککند یجاب میافته و شرایط ایز افزایش یشرفت جهان، انتظارات نیشفافیت است. اما با پ یالگو یکمرکزی سوئد 

 یبعد یهاتیاز اولو یکی»کند که میکیور همچنین اضافه می«. سمت شفافیت برداردگر بهیقدم د یکبانک مرکزی سوئد 

 یهاانالکر یو سا یاجتماع یهاق رسانهیبه عموم مردم از طر یرسانشتر در اطالعیبانک مرکزی سوئد، داشتن سرعت ب
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میکیور، بر اساس بیانات «. است ۰تریتو یه اجتماعکمانند شب یکنولوژکت یهایخصوص استفاده از نوآورمتعارف، به

ت با کمیته سیاس یتریمیصم یخواهند گفتگویه مخاطبان مکدهد های هدف نشان میهای گروهنتایج حاصل از ارزیابی

مند هستند عالقنفع و مخاطبان ین ذیخبرگان حاضر در این بانک داشته باشند. طرف کتکتبانک مرکزی سوئد و پولی 

 یه ارتباطی از وجوه حوزیکن یآنها بر چه اساس صورت گرفته است. ا یهاینیبشیا پیست ین خبرگان چیل ایبدانند تحل

ت یتر از وضعهو گسترد تریررسمیجاد فضای غیتواند به سمت گفتگو و امی ه با استفاده از آن، بانککرسانی است و اطالع

 د. یمات اعالم نمایات بیشتری را از پشت پرده تصمید جزئت کند و بتوانکحر یفعل

  رک: پاول ولبرای دستاوردهای کل زندگی ایزهیجا
 

 

 

 ۰۱۰۱و  ۰۱۹۱های در دهه یه چگونه انتظارات تورمکنیا کمتولد شده است، در ۰۱۹۱ه بعد از سال ک یسک ید برایشا

گان سندیکردند، نورا گوشزد می داً خطرات مبارزه با تورمیاران شدکمحافظه یدر جامعه وجود داشت، سخت باشد. برخ

 -ریاز اقتصاددانان غ کیوچکدادند و تنها بخش آن داد سخن می یهادر مورد ضرر یرسم یهانفوذ در روزنامهبا

خواستند از سیاست پولی برای مبارزه با تورم استفاده شود. همان زمان نیز مانند دمن مییلتون فریم یبه رهبر ۴سکارتدو

چون شرایط شد( نسبت به تورم حساس بود، اما هماطالق می یکشور آلمان )که در آن دوره آلمان غربشرایط فعلی، 

گران ید ستیه الزم نک یاشد؛ تجربهاول و دوم نسبت داده می یجهان یهان جنگین حساسیت به تجربه آلمان بیکنونی، ا

ش شد که پذیرفتن ریسک تورم، در تالل غالب خوابانده ند. البته، صداهای مخالف با تورم با این استدالیبه آن توجه نما

 برای حفظ اشتغال کامل ضروری است.

تقاضا  های خالی را با حفظ و افزایشطوری به کار گرفته شود که بتواند ظرفیت یستیدولت با یاست مالیاین امر که س

برای سیاست مالی و عدم توجه به سیاست ن اندازه اهمیت قائل شدن یا صورت مبهمی تعریف شده بود.پوشش دهد، به

ن حالت، یهتردر ب یحت یاست پولیه سکان آموخته شده بود یها به دانشجومعقول است. در بسیاری از کشورپولی، اندکی نا

                                                           
1 - Twitter 

2 - Unorthodox 

بخش بانکداران مرکزی در سرتاسر جهان است. چنان الهامولکر در شرایط سخت، هم سابقه دستاوردهای پاول
به بانکداری مرکزی نبوده و اقتصاد ایاالت متحده ای از رهبری را در عصر جدید بنا کرد که تنها محدود وی نمونه

 گرفت.و جهان را نیز در بر می
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دارد و حتی اگر اثری هم داشته باشد، از طریق اثر گذاشتن بر متغیرهای حساس به نرخ بهره در ترکیب  یرقطعیاثر غ یک

 ، خواهد بود.یگذارهیا ، همچون سرماتقاض

ای از رهبری را در عصر جدید بنا کرد که تنها محدود به بانکداری مرکزی نبوده و اقتصاد نمونه ۰رکپاول ولدر این شرایط 

 گرفت. ایاالت متحده و جهان را نیز در بر می

این رژیم، فشارهای پنهان در خصوص پذیرش ، ۰۱۰۰قبل از فروپاشی رژیم نرخ ارز ثابت توافقی در برتن وودز در سال 

تورم باالتر را، حداقل در بسیاری از کشورهای صنعتی، تحت کنترل داشت. البته ایاالت متحده محدودیتی برای حفظ 

رفت. در واقع، غفلت رد، هرچند که این قاعده، نقطه ثقل سیستم به شمار میکارزش ثابت دالری طال احساس نمی

زایش ه در افکدر سیستم  پولی به این خاطر بود که تعداد بسیار کمی از ناظران و یا مقامات، تنشعمومی از سیاست 

ولی سیاست پ یککرد و نوسانات موقتی نرخ دالر و بازار طال را به های ایاالت متحده نمود پیدا میکسری تراز پرداخت

بانکدار  یکبه عنوان  ۰۱۰۱تا ژانویه  ۰۱۲۰رو از سال دادند. ویلیام مارتین، رئیس فدرال رزنسبت می یدًا انبساطیشد

 شد. های محتاطانه شناخته میرو سیاستکار و دنبالهمرکزی محافظه

داری ایاالت متحده، منصوب عنوان معاون امور پولی وزیر خزانه ساله بود، به  ۲۴ر کول پاول هنگامی که ۰۱۹۱در سال 

م هم به نظر یترمقابل یگر حتیمد. در همین زمان، ساختار پولی جهان، دآبه حساب می یشد که اولین شغل مهم و

که عمدتاً ناشی از جنگ ویتنام بود،  ها در ایاالت متحدهها و قیمترسید. این ساختار، نه تنها به خاطر افزایش هزینهنمی

ود تا به عنوان ب ه یک پول ملی وابستهز بر آن اثرگذار بود. این سیستم بین یشد، بلکه مشکالت و تناقضات داخلتهدید می

بازگشت  برای -شارل دوگل  -س جمهور فرانسه یخواست رئالمللی عمل نماید. از نقطه نظر سیاسی، درپایه نقدینگی بین

مورد عالقه اروپاییان که  یهار گزینهک، حداقل در اروپا، بسیار مورد توجه قرار گرفت. ول۰۱۹۲به سیستم طال در سال 

های یتبازان عمل کرده و به فعالرد. اوالً چنین کاری به منزله پاداشی برای سفتهکیش قیمت طال بود را به دو دلیل رد افزا

ر اعتقاد کزد. دوم این که انجام این کار نیازمند تصویب کنگره ایاالت متحده آمریکا بود. ولیشتر دامن میبازی بسفته

 دگاه را رواجین دین وی ایچنپذیر نیست. همآن از نقطه نظر سیاسی امکان بیخاطر کاهش ارزش دالر، تصوداشت به 

 داد که نقش طال در سیستم، باید کاهش یابد.می

                                                           
1 - Paul Volcker 
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تصحیح کسری در حال رشد  یته پی برد که براکن نیبه ا ر هر چند به سیستم نرخ ارز ثابت معتقد بود، به سرعتکول

 -س جمهور وقت یگذاری شوند. بنابراین او به رئدالر باید مجدداً ارزشهای عمده دیگر در برابر پول ایاالت متحده،

ه کبود  کرد. این اقدامییاد می تعلیق قابلیت تبدیل طاله از آن تحت عنوان کطرحی را پیشنهاد نمود  -ریچارد نیکسون 

 یاین کار منجر به توافق رود. وی امیدوار بود یگذاری مجدد نماعمداً صورت گرفت تا دیگر کشورها را وادار به ارزش

ثابت ارز شود. از نظر حقوقی تعلیق قابلیت تبدیل، هر چند نسبت به تغییر قیمت طال اقدام  یهاجدیدی از نرخ مجموعه

 ۰۱۰۰آمد، لیکن نیازی به تصویب کنگره نداشت. این کار منجر به نشست کمپ دیوید در اوت شدیدتری به حساب می

، روش انجام ر قادر به پیش بینی یا کنترل آن نبودکسون تعلیق قابلیت تبدیل را اعالم نمود. آنچه ولشد، که به دنبال آن نیک

دالر پول » بود. کانالی به وضوح به اروپائیان اعالم کرد که  -۰یانالک جان-این کار توسط نیکسون و وزیر خزانه داری 

ر را کدوران خدمت ول شد. بر این اساس، بقیهکرار میها بعد تاین سخن تا دهه«. ما بوده ولی این مشکل شما است

ریبانه فوارد شده توسط این قانون عوام یهای گرانقدر تفسیر نمود تا بتواند آسیبیهاای از تالشتوان به عنوان مجموعهمی

 پولی را ترمیم نماید.

 ای نظم یتالش برای اح 

، همراه با چند ۴، روبرت پرینگلانتشارات بانکداری مرکزیدر بلگراد یوگسالوی، بنیانگذار  ۰۱۰۱سپتامبر  3۱در تاریخ 

را (IMF) المللی پول صندوق بین ۰۱۰۱ستاده بودند تا نشست سالیانه سال یتن از همکاران خود در قسمت پذیرش ا

شده فدرال رزرو بود و شایع بود که رئیس تازه منصوب رکاو پاول ولشد، یده مین آنها دیبلند قد ب ینند. فردکافتتاح 

 عه درستین شایپرسد که آیا امی یاز و ینشست را زودتر از موعد ترک نموده و به واشنگتن باز خواهد گشت. فرد

خبرنگاران  کند.می کجا را تراو روز بعد آن«. ه باید انجام دهمکدارم  ییارهاکخوب، من »دهد پاسخ می یاست؟ و

اطالعات چندانی در این مورد نداشتند که وی از قبل درخصوص بزرگترین تغییر سیاستی فدرال رزرو از زمان جنگ 

مدت، های بهره کوتاهریزی کرده است. چند روز بعد فدرال رزرو اعالم کرد که در آینده، نرخجهانی دوم به بعد برنامه

ولی، های پولی تمرکز نمود. این تغییر چیزی بود که اقتصاددانان پن بر کنترل کلبسیار بیشتر نوسان خواهند کرد تا بتوا

 کردند. های متمادی فدرال رزرو را به انجام آن ترغیب میسال

                                                           
1- John Connally 

2 - Robert Pringle 
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را از  الزم یمداران و عموم مردم پشتیبانا سیاستیو آ بند خواهد بود یا نه؟یپاا فدرال رزرو، به آن ین بود که آیسؤال ا 

به نسبت  ۰۱۵۰بود. تورم فقط در سال  یادین کار، نیازمند زمان و تالش زیمقامات فدرال رزرو خواهند کرد؟ انجام ا

چنان دات بلندمدت اوراق قرضه، همیر، عاکول ترس و نگرانیبا وجود درصد رسید.  ۲/۰3باال بوده و در اوج خود به 

ها، به ابزارهای خود متوسل شده و با وجود مخالفت برخی از گروه )FOMC) ۰رالافزایش یافت. اما کمیته بازار باز فد

ر کول برخوردار بود. در این فرآیند، -رونالد ریگان  -س جمهور جدید یاز حمایت گسترده افکار عمومی و از جمله رئ

مرکزی بلکه برای ایاالت متحده و کل اقتصاد جهان  یهابانک یه نه تنها براکان نهاد یاز رهبری را در عمل بن یانمونه

پذیری را شکست داده و به صراحت نشان داد این ر شکستکعصر جدید بود. فدرال رزرو تحت رهبری ول یکدار طلیعه

تورکار برای نسل دس یکد پذیرفته شود، اشتباه است. این موضوع یفرض که تورم باال فقط به دلیل ترس از چیزی بدتر با

، اعالم کرد ۰۱۱۱ای با مجله بانکداری مرکزی در اوت ر در مصاحبهکوجود آورد. ولهای مرکزی بهدید رؤسای بانکج

های اخیر، از موفقیت آنها در مبارزه با تورم نشات گرفته است آن هم های مرکزی در سالبانک یاستقالل و قدرت نسب»

 «.ناپذیر استدار، عمیق و تقریباً اجتنابرسید فرآیند تورم، ریشهدر زمانی که به نظر می

، تأثیر مهمی برحرکت جهانی به سمت استقالل بانک مرکزی گذاشت، ین سیاستیبا نشان دادن موفقیت عملی چن رکول

 د. یورزیهای این امر تأکید مالبته باید متذکر شد که وی همواره بر محدودیت

 در برخورد با مخالفان یپافشار 

ه بعدها قائم مقام بانک فدرال رزرو ک ۴نند. حتی آلن بلیندرکید مکیهای کاهش تورم تأاقتصاددانان بر هزینهبرخی از 

ه تواند تورم را با هزینه قابل توجه، کگیرانه میر نشان داد که سیاست پولی انقباضی و سختکول پاول»کند میشد، بیان 

شود یزی میچکود ناشی از کنترل تورم باعث افزایش بیکاری، بسیار کمتر از آن البته، ر«. البته ویرانگر نیست، پایین بیاورد

نیز داشت.  یگریکه مورد انتظار است. همچنین باید خاطر نشان کرد که تغییر ناگهانی سیاست، اثرات مخرب ناخواسته د

ر کاما در همان زمانی که ول همراه بود. ۰۱۵۱این تغییرات سیاستی، با بحران بدهی کشورهای در حال توسعه در دهه 

ص یخصخاطر تهای حقیقی به ها از قبل در سیستم وجود داشتند. این هزینهنمود، این هزینه یسیاست پولی جدید را معرف

 یدههای بهره حقیقی منفی به خاطر تورم و نیز افزایش شدید وامو وجود نرخ ۰۱۰۱نادرست منابع در دوره تورمی دهه 

 توسط کشورهای در حال توسعه به وجود آمده بودند. یزو استقراض فرامر

                                                           
1 - The Federal Open Markets Committee 

2 - Alan Blinder 
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مدت بهره بلند یهاولکر بر این سیاست جنجال برانگیز پولی بود که در نهایت نرخ یبه طور خالصه، دقیقاً به دلیل پافشار

طلبید. ار، زمان و شهامت الزم را میکن یجاد گردید. اما انجام ایا یتورمسال رشد غیر ۴۱برای  یکاهش داده شد و بستر

ش داد که شش ماه آن در رکود اقتصادی بزرگ بود. البته یدرصد افزا ۰۲های بهره را به نرخFOMC ، ۰۱۵۰در ماه می 

 یسازادهیتوسط دولت ریگان پ یانبساط یدوره همزمان با اعمال سیاست مال یکباید متذکر شد که این سیاست پولی، در 

حقیقی نیز بعد از گذشت دو سال پس از شروع  یهاد و نرخیرس درصد۰۲به  ۰۱۵۴در آغاز سال  یشد. نرخ اسم

، ۰۱۵۲ن کاهش در سال یمدت آغاز شد. البته ابلند یهاسیاست جدید به اجبار افزایش یافتند. اما پس از آن، افت نرخ

درصد کاهش  3به  ۰۱۵۲تورم در اوایل سال ه ک یش از گذشته کاهش یافت به نحویای شد، ولی پس از آن، بدچار وقفه

 .پیدا کرد

اعتبار را داشت که کنگره امریکا را تشویق نماید  این، آمده است که ولکر ۰ر، نوشته ویلیام سیلبرکدر بیوگرافی اخیر ول

دولت ایاالت متحده را افزایش دهد. وی این کار را زمانی انجام داد که  یری مالیپذرژیمی را تصویب کند که مسئولیت

ل شده بود. این موضوع نشان داد که چگونه یدوباره به معضل بسیاری از کشورها تبد یبخش دولت یهاکنترل کسری

 .، وارد عمل شوندییهان کسرییتوانند هنگام تهدید ثبات قیمت توسط چنیمرکزی م یهابانک

 نظران آگاه خارج از ایاالتدر ارتباط برقرار کردن با سیاستگذاران و صاحب یر، توانایی وکول کلیدی دیگر رویکردویژگی 

المللی بود که دوستان بسیاری در سراسر جهان شده بینچهره شناخته یک، او ۰۱۰۱دهه  یمتحده است. از همان ابتدا

المللی آن را مورد توجه قرار خود، عوامل و پیامدهای بین یسیاستن مواضع ییداشت. عالوه بر این، او همیشه هنگام تب

 داد. می

اشت. د یمال یبا بازارها یکیفدرال رزرو نیویورک بود، روابط نزد یارآموز جوانی در بخش بازرگانکه کر از آن موقع کول

دارد طال استان یکست به یبایا میتواند یا میه دنکت نموده و باور نداشت یستم حمایاهش نقش طال در سکداً از یاو شد

خود را در  شیناس بدون پشتوانه، دوره آزماکه اسکدانست یکرد. او میبرای آن را درک م ینیگزیاز به جایبرگردد. البته ن

ن ینگریست و امدت میبلند یخیمرکزی در یک چارچوب تار یهاگذرانده است. وی به بانک یار عمومکآزمون دادگاه اف

 به وضوح تبیین نمود:  ۰۱۱۲موضوع را در سخنرانی مهم خود در سال 

                                                           
1 - William Silber 
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بوده است.  زمانمرکزی در این قرن، با سوق یافتن به سوی تورم بیشتر، هم یهافی است که قدرت بانکیاین واقعیت ظر»

ازگاری بیشتری دارد. های مرکزی منفعل سو بانک قرن نوزدهم یها باشد، با استاندارد طالاگر هدف غائی، ثبات قیمت

ل، قدرت منحصر به فرد یک بانک مرکزی، قدرت آن در خلق پول است که در نهایت، این قدرت خلق می تواند کدر 

 «.قدرت تخریب به شمار رود

 رکول های منحصر به فرد پاولمجموعه مهارت 

ممکن است »گوید خود می ست؟ اویشده است، چ یو یت براین همه موفقیه باعث اک رکشخصی پاول ول یهاویژگی

ویژگی دوم، شهامت وی بوده، که در سراسر دوره مسئولیت به کمک او آمده است. «. قدم هستمر باشم، اما ثابتیمن پ

حده های ایاالت متبرای مثال وی این شهامت را داشت که کنگره امریکا را تشویق به تصویب قاعد ولکر نموده و بانک

االت متحدة آمریکا را یگذاران اخاص سوداگرانه منع نماید. همچنین وی اخیراً قانون یهالیتفعا یرا از مداخله در برخ

 ی مرتبط با صنعت مالی، موافقت کنند.یهای اجراب نمود که با رویهیترغ

 ه بعداًکچیزی بگوید  هکن یدهد ساکت باشد تا اهای ارتباطی خاصی دارد و ترجیح میذهن فوق العاده و مهارت رکول

 یسازساله هنوز به مبارزه خود برای یکپارچه ۵۹ر کو عجله عمل نکند. ول یکند با دستپاچگیپشیمان گردد. وی سعی م

 .دهدیسیستم پولی و اداره امور ادامه م

 برجسته دولت گذار دمتخ

فداکاری و تعهد نه عزم، یرا در زم یاریر معک، رئیس سابق فدرال رزرو مینیاپولیس، ول ۰بنا به گفته گری استرن

مرکزی است،  یبزرگ و قهرمان هنر بانکداردمتگذاری ر خکول سیاستگذاران از خود به جای گذاشته است. در حالی که

شده نیست. بانکداران مرکزی هرگز نباید به افتخارات خود بسنده ه موفقیت هرگز تضمینکداند یگری میمانند هر فرد د

وده و نب یموهبت خداداد یکاند، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر افتهیمعه ند. آنها جایگاه خود را در جاینما

 سب گردد. کد با زحمت یبا

                                                           
1 - Gary Stern 
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الی را توانند نظم و انضباط ممرکزی می یهاتواند تحت کنترل نگه داشته شود و بانکبنا به اظهارات خود ولکر، تورم می

د مراقب تحوالت بازارهای یند. اما آنها همیشه بایری است، تشویق نماها ضرومدت قیمتکه وجودش برای ثبات بلند

 .و دفاع از منافع خاص خود را داشته باشند یمالی بوده و جرأت مقاومت، الب

 شود: ر نقل میکن گفتار از خود ولیآخرین کلمات ا

 یمال یهاارآن به ثبات کلی باز تر، توجهها و در سطح وسیعمسئولیت اصلی بانک مرکزی، حفظ ثبات قابل قبول قیمت»

 «.ف مکمل هم بوده و باید قابلیت انجام داشته باشندین وظایاست. به نظر من، ا

ه دارد. اعتبار، یک دارایی عظیم است و هنگامی ک یتمام اینها اساسًا به اعتبار بانک مرکزی بستگ»کند که ر بیان میکول

رآفرینان برای تشویق کا یداد که وجود اندکی تورم در شرایط فعلی چیز خوب د آن را با این فکر از دستیبه دست آمد، نبا

دن به یتوان نرخ تورم را در جهت رسه میکن باشد یگذاری است. فرض ضمنی پشت این تصور باید او تقویت سرمایه

ان تجارب قبلی نشاهداف اقتصادی افزایش داد و سپس آن را به صورت دستوری به مقدار قبلی بازگرداند. ولی تمام 

شود، کنترل و بازگرداندن آن دشوار است و در این بین اعتبار بانک دهد زمانی که تورم، به صورت عمدی شروع میمی

 «.رودمرکزی از بین می

 یدراگ ویمار رئیس سال:
 

 

ر د یه یورو، بعد از خروج از بحران بدهی و بانکداریالوقوع یورو یا خروج برخی کشورها از ناحترس از سقوط قریب

دات اوراق ی، اکنون تا حد زیادی فروکش نموده است. در آن زمان، این بحران خود را در قالب سقوط عا۴۱۰۰سال 

 ل موفقیت در خروج از بحران،یل مانند یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا نشان داد. دلکدچار مش یهاشورک یقرضه دولت

دون رهبری توجه، بن بهبود قابلیو بانکی بوده است که البته ا یاقتصاد یهاساختار سیستم یها در بازسازتالش دولت

 افتاد.یهرگز اتفاق نم - )ECB۴رئیس بانک مرکزی اروپا )  - 1یدراگ با اعتماد به نفس ماریو

                                                           
1 - Mario Draghi 

2 - European Central Bank 

دراگی، وی را قادر به احیا اعتماد در اروپای  ماریو اعتقاد راسخ و رهبری برجسته رئیس بانک مرکزی اروپا،
 .زده نمود بحران
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درست در زمان  یعنی، ۴۱۰۰ن بانک مرکزی مهم جهان را در نوامبر یاین بانکدار و اقتصاددان ایتالیایی، مدیریت دوم

بانک  ون بحران خود پس از جنگ جهانی دوم گرفتار گشته یترد به دست گرفت. اروپا در عمیقیها و تغییرات شدتنش

در نحوه برخورد با بحران منطقه یورو  -مانده در اروپا عمومی مورد قبول باقی هاییکی از اندک نهاد -مرکزی اروپا 

اقتصاددان ارشد و عضو هیئت مدیره بانک مرکزی  ۰یورگن اشتارک –درمانده شده بود. دو بانکدار مرکزی برجسته آلمانی 

زودتر از موعد و در سال  -بانک مرکزی اروپا  یو عضو شورای سرپرست 3ی آلمانبانک مرکز ، رئیس۴اکسل وبر اروپا و

در  .های اروپایی بودندهای دولتها مخالف تعهد بانک مرکزی اروپا به پولی کردن بدهیاستعفا دادند. آلمانی ۴۱۰۰

کرده و یک تیم اجرایی جدید در  از ابتدا نیاز به این داشت که در سیستم مالی منطقه یورو اعتماد ایجاد ینتیجه، دراگ

توجه  زیاعضای عمده بانک مرکزی اروپا ن یتیبانک مرکزی شکل دهد. البته در این حین باید به طور همزمان به نارضا

 .نمودمی

 5پیتر پریت داشت. ۴۱۰۰پست خود را از قبل از  4نفره بانک مرکزی اروپا ، تنها ویتو کانستانسیواز هیأت مدیره شش

، 6د و متعاقب آن یورک آزموسنیت هیئت مدیره منصوب گردیبه عضو دراگی، است بهیر یند ماه قبل از واگذارتنها چ

ل تیم کیبه دلیل رویکردش در تش یدراگ گر هیئت مدیره را اشغال نمودند.ید یهایصندل ۵وش مرشو ی ۰بنویت کوار

 ،یر امور مالیعنوان معاون سابق وزاش بهنیز تقاضا شد بنا به تجربه یآلمان خود مورد ستایش قرار گرفت. از آزموسن

ت عملیات بازار را یز مسئولیفرانسه، ن یرئیس سابق موسسه بده، کوار رد.یهای بین المللی بانک را به عهده گفعالیت

 دار شد. عهده

گذاری کرد تا اعتماد به قابلیت را پایه )LTRO)۱ات تأمین مالی مجدد بلندمدت سه ساله یبالفاصله اولین عمل یدراگ

ها این امکان  به وجود آمد که بتوانند بیش از آن ت شود. به این ترتیب، برای  بانکیهای اروپایی تقون مالی بانکیتام

 موسسه ۲۱۱تر بانک مرکزی استفاده نمایند. بیش از از تأمین مالی بلندمدت دچه که در گذشته مجاز به انجام آن بودن

                                                           
1 - Jürgen Stark 

2 - Axel Weber 

3 - Deutsche Bundesbank 

4 - Vítor Constâncio 

5 - Peter Praet 

6 - Jörg Asmussen 

7 - Benoît Cœuré 

8 - Yves Mersch 

9 - Long-term Refinancing Operation 
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میلیارد دالر( تأمین مالی، بهره بردند که بخش اعظمی از آن توسط  ۹۹۲میلیارد پوند ) ۲۵۱ یایمالی اروپایی از مزا

 یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت.  یهابانک

برخی  مجدد بدهی گذاران در خصوص ظرفیت تأمین مالیکردن ترس سرمایه خود در فروکش یخوداقدامات فوق، به

ز سالمت سیستم بانکداری اروپا کافی نبود، ولی با شروع افزایش حاشیه نرخ بهره توسط یکشورهای منطقه یورو و ن

در  ۴۱۰۴های قابل توجه دیگری برداشت. وی در ژوئیه کشورهای منطقه به بیش از متوسط بقیه کشورها، دراگی گام

براساس دستورالعمل ما، بانک مرکزی اروپا آماده است هر اقدام الزمی برای حفظ یورو انجام دهد و »لندن اعالم کرد 

 «. باور ما بر این است که اقدامات ما کافی خواهند بود

 بیتا هنگام تصو یعنیپرده برداشت، اما تا سپتامبر  ۰۴۴۱( در دوم اوت  OMT۰از طرح معامالت پولی آنی) یدراگ

در مورد آن اعالم شد. یک مقام سطح باالی بانک مرکزی اظهار کرد تنها  یمکات ی، جزئیاقدامات شورای سرپرست

، تصمیم به انتشار بسیار سریع، درست بعد از دوره تعطیالت یه شورای سرپرستکموردی که باید اعالم کرد این است 

 ستانی گرفته است. تاب

ا ه بر اساس آن بانک مرکزی اروپکای در سپتامبر مورد تأیید قرار گرفت های بسیار، برنامهپس از مذاکرات و همفکری

وص غیرمعقول درخص یهاشده توسط کشورهای منطقه یورو گردید تا بتواند ترسقادر به خرید اوراق قرضه دولتی صادر

را از بین ببرد. البته این سیاست مقید به این بود که کشور  ینرخ اوراق قرضه دولت یرگذاانحالل منطقه یورو و قیمت

به  ز مشروطیشده توسط این سازوکار  ند که کمک ارائهیدرخواست پشتیبانی بنما ۴ربط، ابتدا از سازوکار ثبات اروپاذی

د به این دلیل در نظر گرفته شده بودن های تعدیل ساختاری خواهد بود. این شروطرش کاهش کسری بودجه و سیاستیپذ

 شور در مسیر باثبات خود نباشد. کیک  یدولت ه تأمین مالیکد یکه بانک مرکزی تنها زمانی مداخله نما

ت یحما یاز انتصاب دراگ 4قبالً در مقام سرپرست سیاست اقتصادی و مالی صدارت آلمان 3رغم این که، ینز وایدمنعلی

 ۹سرسختانه در تاریخ  یدراگ حمایت نکرد. اما ECBمنطقه یورو توسط  ید اوراق قرضه دولتنموده بود، اما از خری

عملیات بازار باز گرفت. رئیس بانک مرکزی اروپا در آن زمان  بانک مرکزی اروپا را برای یسپتامبر، تأیید شورای سرپرست

                                                           
1 - Outright Monetary Transactions 

2 -European Stability Mechanism 

3 -Jens Weidmann 

4 -German Chancellery 
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اکتبر در برابر پارلمان آلمان، گام  ۴۲در  یدراگ، به اتفاق آرا بوده است. سپس یاعالم کرد که این تصمیم شورای سرپرست

 های بانک مرکزی اروپا در انجام عملیات بازار باز برداشت. غیرمعمولی دیگری در دفاع از برنامه

 خطاب به شورای حاکم خاطر نشان یصحبت رئیس بانک مرکزی اروپا با یک پارلمان ملی، بسیار نادر بوده است. دراگ

شده و موجب حرکت به  یتورم یها، باعث ایجاد ریسک«طرح معامالت پولی آنی»زیاد درخصوص  یهاکرد که نگرانی

شود. به گفته وی، بانک مرکزی اروپا مداخالتی برای پیشگیری از این ها میسمت تأمین مالی پولی کسری بودجه کشور

ت این برنامه، موجب کاهش نقدینگی یورو دهد. وی در ادامه توضیح داد که هر طرح خرید اوراق قرضه تحامر انجام می

از به اعمال مداخالت، این کار در بازار ثانویه یها خواهد شد. وی اضافه کرد که در صورت ندیبه همان مقدار ارزش خر

 باشد.یها در منطقه یورو مدولت یانجام خواهد شد که کاماًل در راستای ممنوعیت تأمین مالی پول

ی از کشورهای ها در برخها، افت قیمتبیان کرد که به اعتقاد وی ریسک بزرگتر برای ثبات قیمت رئیس بانک مرکزی اروپا

های حوزه یورو نبوده و در واقع این عملیات عملیات بازار باز در تناقض با دستورالعمل منطقه یورو است. در این قالب،

مدت تاهکو یهاانتظار که بانک مرکزی اروپا وارد خرید نیباشد. امی یبرای تضمین ادامه عمل به این دستورالعمل، ضرور

اشته نگه د یهای اسپانیا و ایتالیا کمک نمود هزینه استقراض را در سطح پایدارترو نامحدود اوراق قرضه شود به دولت

 اهش دهد. کسطح باالی منطقه یورو  یهادولت ین وجوه و قیمت را برایهای تامو فاصله بین هزینه

جدی در مورد تخطی  یهادر بازگرداندن اعتماد به بازار بدهی اروپا، نگرانی یفراوان دراگ یهاود و تالشیق این با وجود

ها برعلیه هزار شکایت از سوی آلمانی 3۲های خود وجود داشت. طبق گزارشات، بانک مرکزی اروپا از دستورالعمل

به دادگاه قانون اساسی آلمان ارجاع شد. در این راستا، بانک و موضوع  عملیات بازار باز بانک مرکزی اروپا واصل شده

ن امر به خاطر عدم یرا در این خصوص منتشر کرد. اگرچه ا یمرکزی اروپا اثبات نمود شواهد جعلی بوده و اطالعات

ود. به باز بج عملیات بازار یبانک مرکزی اروپا در ترو یدهنده عزم جدشفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است، اما نشان

دست نیافته  ی، دادگاه هنوز به شواهد قطع۴۱۰3وجود آمده پس از انتخابات آلمان، در نیمه دوم سال رغم انتظارات به

 است.

توانند مشکالت منطقه یورو را یها، نمالعملبانک مرکزی و یا حتی خود دستور یهابه خوبی آگاه است که طرح یدراگ

بازسازی ساختار اقتصاد باید هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح ملی صورت گیرد. در ند. از دیدگاه وی، یحل نما

 یهانامهچنان به برنتیجه، رئیس بانک مرکزی اروپا، کشورهای منطقه یورو را تحت فشار قرار داده است تا در حالی که هم
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بات در تر برای رسیدن به ثعمیق یپارچگیکاف و بند هستند، به دنبال انعطیدهندگان پامورد توافق با وام یاصالح مال

حات باشد، کیفیت مناسب اصال یتواند موقتیجا که کمک مالی تنها ماز آن»معتقد است  یل منطقه باشند. دراگکسطح 

 «.آنها کامالً ضروری است یو اجرای قطع

ی در همگرایی بیشتر سیاسی، اقتصادی و ماله نیاز به کن باورند یرهبران اروپایی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر ا

مه سپرده، یه و بیه در آن نظارت، تسوکاست  یدارکسمت اتحادیه بانتر به ن امر مستلزم حرکت سریعیاروپا وجود دارد. ا

 شود. یدر سطح منطقه اروپا انجام م یهمگ

 -قبل  تر ازطرفانهیروشی ببه -مرکزی  یهاکنظارت بر بان یآل برادهی، آن را به کاندیدایی اشهرت بانک مرکزی اروپا

 یسازوکار نظارت یکجاد ی، ام وییو ت یدلیل اعتماد به دراگ به یتا حد اروپا، یشورا ۴۱۰3تبر کدر ال کرده است. یتبد

 ب نمود.ی( را رسماً تصو ۰SSM)واحد

نمایندگان مجلس اروپا و بانک مرکزی آن صورت ها مذاکره بین پس از ماهعنوان ناظر به د نقش بانک مرکزی اروپا،ییتأ

س و قائم یویژه بر نحوه انتصاب رئهای قانونی مرتبط با نظارت دموکراتیک و بهگرفت که محور این مذاکرات بر بستر

ه هیئت ناظران درباره کن موضوع انجام شد یتوجهی در مورد اهای قابلمتمرکز بود. بحث  SSMأت ناظران یمقام ه

و همکارانش در بانک  یمداران قرار دهد. دراگو تصمیمات خود باید چه میزان اطالعات در اختیار سیاستمقاصد 

داً امتناع نموده، اما در خصوص افشای یمرکزی اروپا از ارائه دقیق دستور جلسات هیئت ناظران به پارلمان اروپا شد

 ن اطالعات مورد بحث، به توافق رسیدند.یترمهم

ر مخالفان در گسترش حوزه عملیاتی بانک مرکزی اروپا مواجه یدیگر با مخالفت بانک مرکزی آلمان و سا یک بار یدراگ

 ۴ره تحت رهبری ژاک دی الروسیکاست  ییمی از خبرگان سطح باال در نظارت بانکی اروپایشد. کمیسیون اروپا دارای ت

 ECBتواند با اختیارات قرار دارد و با نقش نظارتی خرد برای بانک مرکزی اروپا مخالفت کرده است چرا که این کار می

، به احتمال زیاد با تسهیم آن با وزارت دارایی همراه خواهد یاین مداخله نظارتدر حیطه ثبات پولی تداخل داشته باشد. 

انک شد. عالوه بر این، صالحیت و کارایی بکل بانک مرکزی اروپا را به چالش بشکل بالقوه، استقال تواند بهبود که می

 مرکزی اروپا در امر نظارت ثابت نشده است.

                                                           
1 -  Single Supervisory Mechanism 

2 - Jacques de Larosière 
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ن بانک مرکزی اروپا با برخی مسائل حقوقی جدی مواجه بوده که دراگی مجبور به حل و فصل آنها است. از جمله یهمچن 

ن ر؟ یا این که جدا از یافتیا خیان نشده است وجود دارد یدر قانون اولیه اروپا ب نهاد مسئول که یککه آیا امکان ایجاد این

منطقه  در یبانک یهاترازنامه گذاری وضعیت واقعیصالح بانکی، در حال حاضر بزرگترین مسأله عملی، پایهناظران ذی

ارزیابی جامع از  یکا را تا زمانی که هرده است بانک مرکزی اروپا، نظارت بر بانککصراحتاً اعالم  یدراگ یورو است.

-تصویر روشن از سالمت عملکرد بانک یکارائه  یعهده نخواهد نگرفت. این ارزیابی برارد، بهیترازنامه آنها صورت نگ

باشد که تضمین نماید بانک مرکزی اروپا مجبور به حل و فصل سریع مشکالت یهای تحت نظارت بانک مرکزی اروپا م

 که یک مقام مسئول یا یک طرح بیمه سپرده مشترک در اروپا وجود ندارد، نیست. یمؤسسه مالی ورشکسته، در زمان یک

نوینی از طرف بانک مرکزی اروپا مشاهده شده و دستورالعمل جدید نظارتی، از سوی آن  یممکن است اقدامات سیاست

ود دارد، ها وجدگاهیند، با وجود اختالفاتی که در دکیر اشاره مدار عالی رتبه دیگکبان یکه ک چنانپذیرفته شود. اما هم

این موضوع احساس شده و احتماالً  یخوبنقش بوده و در بازارها به یفاینهاد، قادر به ا یکبانک مرکزی اروپا به عنوان 

 همین امر سبب نجات یورو شده است.

 کننده فناوری مدیریت ریسک سال: اُپن لینکعرضه
 

 

 

مرکزی تحت فشار شدید برای رویارویی با ماهیت در حال تغییر مدیریت ریسک مالی هستند. در عین حال،  یهابانک

 یادیاین امر به ناچار فشار ز آوری اطالعات قابل اتکا و پردازش موثر آنها باشند.باید پاسخگوی نیاز روزافزون به جمع

ها در داخل بانک ند فارغ از این که این زیرساختکید مهای مرکزی وارهای فناوری مدیریت ریسک بانکبر زیرساخت

نندگان کمرکزی تأمین شده باشند. بسیاری از عرضه دهندگان متخصص تکنولوژی خارج از بانکگسترش یافته یا از ارائه

به  یکنند خود را با نیازهای مشتریان تطبیق دهند، چرا که در صورت عدم توانایی در پاسخگویتکنولوژی تالش می

زی، نرم مرک یدارکان بانینیازهای مشتریان خود در مؤسسات رسمی، از بین خواهند رفت. بر اساس دیدگاه یکی از مشتر

عمل،  توانند درن است که کاربرانش مییپذیر است. بزرگترین مزیت این نرم افزار ا، ذاتًا بسیار انعطاف۰لینکافزار اُپن

                                                           
1 -  OpenLink 

کاربری فراوان زیرساخت اُپن لینک باعث شده است که این شرکت بتواند در محیط فناوری در حال تغییر، رشد 

  کرده و به رفع نیازهای جدید بانکداری مرکزی بپردازد.
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های تجاری موسسه است که بتواند اکثر فعالیت سیستم مرکزی یک یر حال جستجومشتری دروش کار آن را تغییر دهند. 

لینک بر این اساس طراحی شده است که فناوری پوشش دهد. اُپن یافزارهای اداری در یک بسته نرمخود را در همه بخش

مرکزی(  افزار، مشتری آن )بانکبانک مرکزی ادغام شود و با گسترش این نرم یتواند با سیستم ریسک اعتباری داخلآن می

 کند. هرگز نیازی به رجوع به گذشته پیدا نمی

 کمکتجارت خارجی را با  یهارا به کار گرفته و دامنه وسیعی از بستر ۰لینک به نام فیندربانک مرکزی، سیستم اصلی اُپن

سال بررسی انجام شده و شامل یک پروژه مهم برای اتصال  یک، در طول یسازپارچهیکن یدهد. اآن به یکدیگر پیوند می

ردن تجار به توانایی تجزیه و تحلیل کاست که هدف از انجام این کار، مجهز  ۴گذاری و دارایی بلومبرگبه مدیریت سرمایه

 باشد.بلومبرگ، قبل از انجام مبادالت می

ه اغلب برای خودکار کردن کاست  یبوده که ابزار( آن 3TPMیکی از اجزای اصلی فیندر، مدیریت فرآیند تجاری )

کاری  توانند بنا به ضرورت، جریانگیرد. کاربران میپردازش تجارت و اعتبارسنجی در دفتر مرکزی مورد استفاده قرار می

ی سریع انند. بنا به گفته مشتریان، این روش بسیار کارآمد، راحت و بطور قابل مالحظهکده طراحی یچیا پیخود را ساده 

 است.

لینک هستند تا فرآیندهای خود را هایی برای همراه شدن با اُپنمرکزی به دنبال راه یحتی امروزه نیز، مشتریان بانکدار

 توان به بانکنند که از جمله آنها میکلینک، استفاده میافزار اُپنهای مرکزی از نرمبهبود دهند. تعداد زیادی از بانک

این  نیهمچننند. کاستفاده می یسانیک، کاستاریکا و استرالیا اشاره کرد که از تکنولوژی زیر بنایی مرکزی کانادا، مکزیک

امالً به دلخواه که به نوبه خود، کهای بیشتری کرده و سیستم خود را گسترش دهند،توانند اقدام به خرید قابلیتها میبانک

 قابل تغییر خواهند بود. 

ران این لینک به کاربکننده باشد، اما اپنهای مرکزی مرعوببرخی از مشتریان بانک یاین سیستم جامع، ممکن است برا 

، لینکافزار خود را نصب کرده و بیشتر کارهای خود را با استفاده از آن انجام دهند. اُپندهد که نرمامکان و اجازه را می

دارد. این شرکت اغلب تمایل دارد نمایند، گسیل میکه از نرم افزارش استفاده میتیم مشاور خود را به تمام مؤسساتی 

                                                           
1 -  Findur 

2 - Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) 

3 - Trade Process Manager 
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هایی را در نقاط استراتژیک در سراسر جهان مستقر نموده است تا بتوانند خدمات مشتریانش متکی به خود بوده و لذا تیم

 و پشتیبانی اضافه ارائه دهند. 

را تشویق  یزکهای مرکاربران بانکند. پیش از هر کنفرانس، کیبرگزار م یادوره یهای کاربرلینک کنفرانسن، اُپنیهمچن 

 که اشتراباُپن لینک، به یکدیگر پیوسته و تجربیات خود را در خصوص فیندر با یکدیگر طور مستقل از کند تا بهمی

هایی راه الت و یافتنکبرای بررسی مش یهایی، فرصتهای مرکزی معتقد است که چنین نشستی از بانکیکبگذارند. 

های مرکزی، حتی خارج از آورد. به گفته وی قطعاً کلوپی از بانکهای مرکزی از یکدیگر فراهم میبرای حمایت بانک

 تواند وجود داشته باشد. هایی میچنین کنفرانس

کزی ن بانک مرینمود. ا یکلیدی از نرم افزار فیندر خود را بازساز های مرکزی، یک بخشسال گذشته یکی از این بانک

ه خود، و به نوب کسیص ریگیری و تخصمشتری اُپن لینک بوده است، یک متدولوژی جدید برای اندازه ۰۱۱۱که از سال 

 سود و زیان را ابداع کرده و به کار گرفته است. 

مختلف برای کارهای متفاوت استفاده کرده و  یهای تخصصلینک از طیف وسیعی از روشبه این ترتیب، نرم افزار اُپن

ت بین ک، حرکهای اُپن لینهای خود استفاده کنند. بنا به قابلیتدهد که از روشهای مرکزی این امکان را مینیز به بانک

 پذیر است. امکان یستمیس یهایبندریکپ یهای مختلف از طریق برخیمتدلوژ

قام قه است. یک میهای مرکزی برای انطباق با شرایط جدید مدیریت وثبه بانکلینک در حال کمک در حال حاضر، اُپن

ت. ما م که شرکت بسیار کوچکی اسیم، نگران این بودیلینک را انتخاب کرده اُپنک یزمان»گوید مسؤول بانک مرکزی می

تأثیر  رکت را تحتریسک همکاری با یک شرکت کوچک را پذیرفتیم. درعوض، قادر بودیم روش توسعه محصول این ش

 «. واقع ریسک ما را به خوبی کنترل کردقرار دهیم و این به
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 1یشمالتراست  کجهانی سال: بان یمتول کبان
 

 

 

ب کیردر ت –اعم از بزرگ و کوچک  – یت دارایی از طرف مشتریان دولتیریح و تعهد به مدیدر سال گذشته، تمرکز صر

ساله در شیکاگو است که ابتدا  ۰۴۲بانک  یک یشمالتراست  را برجسته ساخت. یشمالتراست  کآوری قوی، بانبا فن

ته جهان باز نمود و الب یهاکج جای خود را میان بانیتدرس شد، اما به یرفع نیازهای مشتریان ثروتمند محلی تأس یبرا

رترین پذیاز انعطاف یکیعنوان ه بهکهزار میلیارد دالر دارایی تحت نظارت این بانک( بل ۴۲/۲) منتج از  یخاطر بزرگنه به 

 ن قرار گرفت. یها، مورد تحسکبان

ثروت ملی و مؤسسات  یهابانک مرکزی، صندوق ۴۲۱های متعلق به در حال حاضر، تراست شمالی با پشتیبانی دارایی

 یتمرکز تجار -اعتماد با دو صفت متمایز قابل یمتول کبان یکهزار میلیارد دالر،  3/۰دولتی در سراسر جهان به ارزش 

است. از مزایای بزرگ این بانک، بستر تکنولوژی و نرم افزاری آن بوده که یکی  -شد مداوم و عمدتاً بنیادین محدود و ر

 اند. ، رشد کردهکق تملیاز دالیل مزیت نسبی آن در برابر برخی از رقبایش در بازار است که عمدتًا از طر

های اعتباری و یا تملک بر جم وسیعی از کارتانش، درگیر حی، بر خالف برخی از همتایشمالتراست ت ارشد یریمد

 -هااز دارایی و مدیریت دارایی یبهره بردار -گذاری بزرگ نیست. به جای آن، بر دو بخش عمده یک بانک سرمایه

، مدیر توسعه تجارت و خدمات نهادی بانک تراست شمالی در اروپا، خاورمیانه و ۴ز کرده است. مادلین سنیورکتمر

 یدر نتیجه، تراست شمال«. بسیار متمرکز است  یمدل این بانک، یک مدل تجار» گوید: شمالی در لندن میآفریقای 

د ذخایر ت ارشیریرسانی به مشتریان خود اختصاص دهد. مدتوجهی را به بهبود تکنولوژی و خدمتتواند منابع قابلمی

ند، چرا که این بانک، کیم یانتخاب اول خود معرف نرا به عنوا ی، تراست شمال۴۱بانک مرکزی یکی از کشورهای گروه 

های سنگینی در کسب و کار اصلی خود انجام داده و به انجام این کار ادامه گذاریالمللی بوده و سرمایهیک بانک بین

                                                           
1 - Northern Trust 

2 - Madeleine Senior 

های ثروت ملی و مؤسسات دولتی در سراسر بانک مرکزی، صندوق 2۴۲های متعلق به تراست شمالی با پشتیبانی دارایی
 .است که دو صفت متمایز تمرکز تجاری محدود و رشد مداوم و عمدتاً بنیادین را دارداعتماد جهان، یک بانک متولی قابل



 
 

29 

 

پشتیبانی سبد دارایی  ۴۲،۰۹۵بازار ارتباط داشته، روزانه از  ۰۱۲ر فعال در یمد ۰۵۱۱دهد. تراست شمالی با بیش از می

اعالم کرده است که قصد دارد در سه سال  کد. این بانینمایمیلیون معامله را پردازش م ۰/۴۱انه بیش از ینموده و سال

، یتیریمد یازهاید، تا به این ترتیب به نیگذاری نماد بانکی سرمایهیهای جدیگر در فناوریارد دالر دیلیم ۰/۰نده یآ

 ان خود پاسخ دهد.یمشتر یارز -ت و چندی، شفافینظارت

 ۰ه همواره توسط مشتریان تراست شمالی مطرح شده است. اودتسه موتشیدیسیکاست  یاتهکتمرکز بر مردم و فناوری ن

وری که در این تجارت اگذاری در فنستند، اما در سرمایهیآنها بزرگترین ن»گوید: می ۴قائم مقام بانک مرکزی بوتسوانا

کار خود  یولمت کاست که با دو بان یمیمشتری قد یکبانک مرکزی بوتسوانا «. ندینمایمل ماست، خوب ع یاتیبسیار ح

جهت بهبود  ۰۱۱۹در سال  یین بانک مرکزی آفریقایرا شروع کرده است تا بتواند آنها را با یکدیگر مقایسه نماید. اما ا

انا، با کار کند. بانک مرکزی بوتسو یمتول کیک بانتنها با تلفیقی عملکرد مدیران خارجی تصمیم گرفت  یدهگزارش

جدد و موازنه م یکهای تراست شمالی توانست پس از بررسی جامع استراتژی مدیریت ذخایر، به استفاده از استراتژی

ن از یمچنه«. کار تراست شمالی واقعاً قابل توجه بود»گوید های خود دست یابد. موتشیدیسی میدر سبد دارایی یاساس

ت. با عهده گرفه معیارهای کامل عملکرد بانک مرکزی بوتسوانا را بهیت ارایال گذشته، تراست شمالی، مسؤولاواخر س

های بهتری از نظرش دور نمانده است، به که بانک مرکزی بوتسوانا هنوز برای این که اطمینان حاصل کند گزینهاین

نماید. این لی همه نیازهای این بانک را برآورده میمعتقد است تراست شما دهد، موتشیدیسیجستجوی خود ادامه می

ها به نمایندگی از طرف بانک مرکزی و صندوق کننده داراییتلفیقی درخصوص نه شرکت اداره یهاخدمات شامل گزارش

 ها به شکل ارزهای مختلف مشتمل بر دالر آمریکا، حق برداشت)صندوق ثروت ملی بوتسوانا( است که این دارایی 3پوال

 یدهکه مسؤول گزارش یمتول کالمللی پول و پول ملی بوتسوانا است. در انجام این خدمات، بانمخصوص صندوق بین

 پذیری الزم برخوردار باشد.تلفیقی است، باید از انعطاف

اشته دشود این بانک بتواند تعهدات بلندمدت و پایداری باعث می یعالوه بر این، مدل کسب وکار محدود تراست شمال

برقرار  4هانیت ذخایر بانک جیری، روابط نزدیکی با برنامه کمک به مدکتر است. این بانباشد که به نفع مشتریان کوچک

                                                           
1 - Oduetse Motshidisi  

2 - The Bank of Botswana 

3 - Pula 

4 -  World Bank's Reserve Assistance Management Programme (Ramp) 
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ی، دهندگان خدمات مالو یاری گرفتن از ارائه یهای مرکزی نوپا، با ایجاد ظرفیت داخلشود بانکیکرده است که باعث م

 دهند.عملیات مدیریت دارایی خود را توسعه 

ه کدولتی در لندن معتقد است مرکزی، ادارات دولتی و بین یهاره مدیریت روابط با بانکی، سرپرست دا ۰ادگار دملو

ت یریمرکزی از برنامه کمک به مد یهاتراست شمالی در انجام این کار عملکرد درخشانی داشته است. زمانی که بانک

از هم ند، تراست شمالی بینمایبه برقراری ارتباط با مدیران خارجی خود م ذخایر بانک جهانی پا را فراتر گذاشته و شروع

، کسیت ریریما همچنین کنترل عملکرد و مد»گوید: می نماید. دملوت و نظارت، به آنها کمک میکند مشاریق فرآیاز طر

 «. دهیمیرا ارائه م یرکحسابداری و حمایت مداوم ف یهاروش

 ،یداره، امانتیوه تسویهای مرکزی است. آنها شمورد پسند و استقبال بانک یشمالپذیر تراست خدمات انعطاف

 آورند.به مشتری و فناوری یکپارچه این بانک را به عنوان نقاط قوت آن به حساب می یدهگزارش

ین ارده است. از جمله کجاد یسطوح متفاوت ا تراست شمالی همچنین یک بستر یکتای حسابداری برای مشتریان در

ن امور یه همه اک، گزارش مالیات و سود سهام یچند ارز یدهاست. گزارش یاندازی دفتر معین تراست شمالاقدامات راه

شود. موتشیدیسی از بانک مرکزی بوتسوانا در تائید فناوری موجود در سیستم حسابرسی این یاز طریق فناوری انجام م

ا د آنها را بیتوانید، میره داشته باشیاجرایی و غ یها، گزارشیتیریمد یهااگر شما نیاز به گزارش» گوید شرکت می

 «.سیستم حسابداری این شرکت انجام دهید

شتریان، م یه از نظر برخکقه را یت وثیریمد یهاستمیخود، از جمله، س یفناور یهاستمیاز سوی دیگر، تراست شمالی س

تراست  ۴۱۰3ل یان خود جذاب باشد. در آورین مشتریبزرگتر ین برابوده، ارتقا داده است تا همچنا یازمند بازسازین

 ۰۱۱افت که ناظر و حافظ بیش از یت ی، مامور ۴از جانب سازمان بازنشستگی حمایتی بازار نیروی کار دانمارک یشمال

، مدیر ارشد  3هنریک گید جپسنقه را به آن عرضه کند. بنا به بیانات یت وثیریشده و خدمات مد ییارد دالر دارایلیم

عامل اصلی این انتخاب بوده است. لذا به دلیل  یتراست شمال یدهی جهانخدمات یهاتی، قابلATP4اطالعات در 

                                                           
1 - Edgar D'Mello 
2 - The Danish Labour Market Supplementary Pension Scheme 
3 - Henrik Gade Jepsen 

 بزرگترین ارایه کننده خدمات بازنشستگی و تأمین اجتماعی در کشور دانمارک است. ATPگروه -4
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مختلف در سراسر  یپول یهاها بر حسب واحدییو بزرگ در تمام انواع دارا کوچکان یمشتر یهاخواستهبرآورده کردن 

 د. یانتخاب گرد ۴۱۰3جهانی سال  یمتول کعنوان بانبه یزکمر یدارک، از طرف مجله بانیتراست شمال کجهان، بان

 لینکسال: وکا کیبانهای آوری تسویه و پرداختکننده برگزیده فنعرضه

 

 

های جدید در بریتانیا و صادرات س انتقال حسابیها برای سرو، شرکتی است که در حیطه ایجاد زیرساخت۰لینکوکا

 تر به خارج از کشور، پیشگام بوده است. سریع یهاپلت فرم جهت پرداخت

در  اربرد چککهای فناوری، شاهد تغییراتی اساسی است. استفاده از پول نقد و صنعت پرداخت به خاطر پیشرفت

جدید پرداخت در حال کاهش بوده و این امر باعث شده است برای  یهامعامالت در سراسر جهان به دلیل تعریف روش

یان، د. در این مهای زیادی برای گسترش خدمات به وجود بیایهای الکترونیک فرصتس پرداختیکنندگان سروعرضه

های الکترونیکی بریتانیا را بر عهده دارد. این خدمات شامل سیستمی برای ای از خدمات پرداختلینک بخش عمدهوکا

 .تر( استهای سریع)پرداخت یهای خرد فورس پرداختیها و سرویه اعتبارات و بدهیو تسو کینقل و انتقاالت بان

ن یاندازی نمود. اهای مرکزی الزم را برای خدمات انتقال هفت روزه حساب راهلینک زیرساخت، وکا۴۱۰3در سپتامبر 

-شامل تمام پرداخت -خود را  یدهد که حساب جاران این امکان را مییشده است که به مشتر یای طراحگونهخدمت، به

، مدیر ۴د. کریس دوناز یک بانک به بانکی دیگر در فاصله زمانی هفت روزه منتقل نماین -های ورودی و خروجی 

ان این یعمل کرده و به مشتر یخوب لینک مستقر در لندن، معتقد است این زیرساخت مرکزی بهس پرداخت وکایسرو

لینک باید این سیستم را در یک راحت و ایمن انتقال دهند. البته وکا یاوهیهای خود را به شدهد که حسابامکان را می

 های عملیاتی زیادی شد.کرد که در آن زمان موجب ایجاد چالشمحدود، ایجاد می یبازه زمان

ها در یک موقعیت منحصر به فرد گرفتار شده بود که سرانجام توانست بریتانیا، در مقابله با این چالش یهاشرکت پرداخت

جاد نماید. این ی( را با موفقیت اISA)3انداز نقدی شخصی ، زیرساخت خدمت انتقال حساب پس۴۱۰3در اوایل سال 

                                                           
1  - VocaLink 

2 - Chris Dunne 

3 - Cash individual savings account 

 آورینفکننده ترین عرضهها در بریتانیا و کشورهای دیگر، به عنوان برجستهپرداخت آوریفنلینک به دلیل تعهد خود به بهبود وکا
 پرداخت، انتخاب شده است.
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س بزرگتر انتقال حساب، در مدت کوتاهی پس از آن، پیدا کند. یرد تا تجربه الزم را برای ارائه سروککار به شرکت کمک 

 افت ویدر زمانی گسترش  یشد، ولیات آزمایشی برای انتقال حساب محسوب میعمل یکنقدی،  ISAاگر چه خدمت 

رد. کیداری بریتانیا هنوز هم در مورد وجود خدمت انتقال حساب بحث ممورد استفاده قرار گرفت که وزارت خزانه

س انتقال یا معتقد است این سرویتانیها و مسئول خدمات پرداخت بر، مدیر اجرایی شورای پرداخت۰مالردکآدریان 

 دیگری یبه آن جارسد مشاحساب در حال حاضر عملکرد خوبی دارد و اولین نمونه از این نوع خدمات بوده و به نظر نمی

 بالد.هایش به خود میلینک به خاطر قابلیت اطمینان به سیستموجود داشته باشد. به این ترتیب، وکا

 های امنیتی لینک و ریسکوکا 

 -۴سالمون کریس -دار بانک مرکزی بریتانیا، به طور ویژه و روزافزون باید مورد توجه قرار بگیرد. خزانهیتهدیدات سایبر

 یهای پرداختروی سیستم ، ریسک سایبری را به عنوان یکی از سه مشکل اصلی پیش۴۱۰3سخنرانی خود در نوامبر در 

لینک به طور کامل با تمام استانداردهای صنعتی سازگار است و نمود. در مقابل، دون توضیح داد که وکا یبریتانیا معرف

ند. عالوه کها را روزانه به صورت ایمن پردازش یی از پرداختتواند حجم باالهای قوی و دقیقی دارد که میزیرساخت

لینک در سال گذشته بسیار توسعه یافته است و با وجود این که این خدمت در های سریع وکان، خدمت پرداختیبر ا

ار ک راه اندازی شده، در حال حاضر بزرگترین سیستم پرداخت آنی در جهان است که به صورت شبانه روزی ۴۱۱۵سال 

ود خ هایتر به عنوان راهی برای انجام پرداختسریع یهااز پرداخت یشتریکند. بنا به اظهارات دون، هر روز افراد بمی

 نمودند.استفاده می کبایست از پول نقد و یا چنند که در صورت عدم وجود این سرویس، میکیاستفاده م

 لینک در آسیاشروع کسب و کار وکا 

 را در تمامتوان آن ای توسعه داده است که میهای قبلی، سرویس خدمات خود را به گونهلینک بر پایه موفقیتوکا 

های آنی در اندازی سرویس پرداختلینک اعالم کرد که به دنبال راه، وکا۴۱۰۴کار برد. در اکتبر کشورهای جهان به

د. در شیه محسوب میی به سرعت در حال رشد آسیا و اقیانوسنطقهن اقدام این شرکت در میسنگاپور است که این اول

های مفرم سازگار با سیستاندازی پلتالتی به وجود آمد که برخی از آنها مربوط به طراحی و راهکانجام این کار، مجموعه مش

های آنی سیستم پرداختلینک برای دستیابی به این هدف و تضمین هماهنگی و رابطه پرداخت داخلی سنگاپور بود. وکا

های کننده خدمات پرداختعرضه یکهمکاری کرد که  3اسآی اس سیهای موجود سنگاپور، با بی خود با زیرساخت

                                                           
1 - Adrian Kamellard 

2- Chris Salmon 

3 -  BCSIS 
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لمللی را ابین یهاسیسوئد در شش سال گذشته، تجربه ارائه سرو یهایلینک با پردازش مستقیم  بدهمحلی است. وکا

، زمانی که به دنبال بهبود کارایی صنعت ۰سوئد تحت عنوان  بنک گیرات کیاتوماتیک بانز تسویه کپیدا کرده بود. مر

های ملی سوئد اولین بار سیستم پرداخت ی، برا۴۱۱۰لینک متوسل شد. به این ترتیب در سال پرداخت کشور بود، به وکا

نوان در بریتانیا و کشورهای دیگر، به ع هالینک به دلیل تعهد خود به بهبود تکنولوژی پرداختسپاری گردید. وکابرون

 کننده تکنولوژی پرداخت انتخاب شده است. ترین عرضهبرجسته

 مدیر دارائی سال: بلک راک 
 

 

و دارائی فعالیت  مدیریت ثروت و گذاریسرمایه است که در زمینه چندملیتی خدمات مالی شرکتیک  ۴راکبلک 

فعالیت  3استونگروه بلک عنوان شرکت تابعه های نخست بهآغاز به کار کرد. در سال ۰۱۵۵نماید. این شرکت در سال می

استون آغاز نمود. سپس نام آن به بلک راک تغییر پیدا کرد و در حال حاضر خود را تحت نام شرکت مدیریت مالی بلک

 .شودعنوان بزرگترین شرکت مدیریت دارائی جهان شناخته میهزار میلیارد دالر، به ۱۱۹/۲با سرمایه در گردشی معادل 

 قرار دارد.  نیویورکدفتر مرکزی این شرکت در شهر 

 یهاانتمام سازم یبلندی به جلو برداشت تا با هماهنگ یهاراک، گامدر سال گذشته، بزرگترین مدیر دارائی جهان، بلک

رای در سراسر جهان ب یان دولتیگذاری کاماًل کاربردی به مشترهای سرمایهتژیوابسته به خود، به ارائه خدمات و استرا

ه به دنبال کاست  ییها بپردازد. بلک راک بدون توجه به این که مشتری، یک بانک مرکزی اروپاای از دارائیطیف گسترده

آمریکای التین است که به دنبال ر ذخایر یمد یکیا به ذخایر خود بوده و  یبخشجهت تنوع 4دسترسی به سهام غیرفعال

 .باشد، این ظرفیت را دارد که راه حل مناسبی ارائه نمایدل درآمد ثابت میینه تحصیدر زم یکسب تخصص عمل

به  شتریکه بخواهد بازده مشتری را افزایش دهد، براک به جای اینه بلککاند های اخیر برخی احزاب ادعا کردهدر سال

اک رهای تحت مدیریت خود به همراه عواید مرتبط با آن بوده است. البته در سال گذشته، بلکدنبال انباشت دارائی

                                                           
1  - Bankgirot 

2- Black Rock 

3 - Black Stone 

4 - Passive equities 

 ن،ها در سراسر جهاای از دارائیگذاری در طیف گستردهتوجه سرمایههای قابلبهبود ارائه خدمات به مشتریان و قابلیت

 تبدیل نمود. 2۲1۲ای در سال یی برجستهبلک راک را به مدیر دارا

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9


 
 

34 

 

د انجام داد. خو یبه مشتریان دولت یرکتوجهی برای بهبود تیم مرتبط با مشتریان و ارائه انواع خدمات فهای قابلتالش

میلیارد دالر دارایی  ۰۴۱انک مرکزی با ب ۲۱از جمله حدود  یمشتری دولت ۱۱در حال حاضر، این شرکت نزدیک به 

 یمبادله ارز هایاگر صندوق دارد.میلیارد دالر دارائی تحت مدیریت  ۴۲۱بیش از  یبرای همه مشتریان دولتو داشته 

(ETF۰ن )توان ینماید. البته نمبانک مرکزی مدیریت می ۲۱میلیارد دالر را از طرف  ۰۲۱راک حدود ز لحاظ گردد، بلکی

 ۴۱۰۴که تا ژانویه راک، ، قائم مقام بلک۴ن نمود. فیلیپ هیلدبرندییمدیریت شرکت را تعهای تحتدقیق دارایی زانیم

عهده داشت، خدمات این شرکت در حوزه مدیریت ذخایر را به عنوان یکی از دالیل را بر 3سوئیس یزکبانک مر ریاست

، در چند سال 4ل و مدیر اجرایی شرکت، لری فینککرئیس افزاید د. وی میینمایپیوستن خود به این شرکت عنوان م

شتر یت، بند تا این شرکیها بزداکننده دارائی را از ذهناند تا شهرت قبلی شرکت به عنوان انباشتگذشته واقعاً تالش نموده

 شناخته شود. حلدهنده راهارائه یکدر قالب 

راک ادغام شد، با بلک ۴۱۱۱که در سال  5گذاران جهانی بارکلیزسرمایه شرکت کند تملکیم یهمچنین، هیلدبرند یادآور

 یاز خدمات را از غیرفعال تا فعال و تقریبًا برا یاملکدهد طیف را این امر به شرکت اجازه میید بوده است، زیار مفیبس

 . ده استدیراک گرن بلکت روابط این شرکت با مشتریایز جایگاه فرهنگی آن باعث تقویها ارائه نماید و نانواع دارائی

ن شرکت ار گرفتیراک با در اختنماید که بلکهای مرکزی آمریکای التین تأیید میی از بانکیکمدیر ارشد ذخایر در  یک

است. او معتقد است که این شرکت، از نقطه نظر ارائه خدمات،  گرا شدهار مشترییگذاران جهانی بارکلیز بسسرمایه

ذشته، های گدر این شرکت را در مقایسه با مدیریت دارائی در سال یاست و مدیریت کنونی دارائعملکرد مناسبی داشته 

 د.ینمایف میکامالً متفاوت توص

تیت ای اسشرکت مشاوره کمکهای مرکزی متوسط اروپایی، که با ی از بانکیکی از مدیران ارشد ذخایر در یکهمچنین، 

گذاری های خود را در سهام نقدی غیرفعال، سرمایهیمیلیارد دالر از دارائ ۴حدود راک، و مشاوران بلک 6استریت گلوبال

 ای این شرکت در قبال مشتریان خود تقدیر کرد. نموده است، از رویکرد بسیار حرفه

                                                           
1 - Exchange-Traded Funds 

2 - Philipp Hildebrand 

3- The Swiss National Bank  ) SNB( 

4 - Larry Fink 

5 - Barclays Global Investors(BGI) 

6 - State Street Global Advisors 
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یان ره برای واکنش به نیازهای متغیر مشتکهای فعال و غیرفعال، راک در استراتژیگذاری  بلکهای وسیع سرمایهقابلیت

های مستقر در نیویورک، این اعتماد ن مدیریت دارائییهایی را برای آن ایجاد کرده است. همچنتنظیم شده، مزیت یدولت

در  ه در عمل وکرد بازارهای مالی را نه فقط در تئوری، بلکبه نفس را داشته است که فروض بلندمدت درخصوص عمل

 مالی به چالش بکشد. زمان نااطمینانی و نوسانات وسیع در بازارهای

ا کند ترا تشویق می یگذاران دولتای که توسط دو نفر از مدیران ارشد این شرکت منتشر شده است، سرمایهمقاله

، مدیر عامل ۰قى که مدیران ذخایر برای نزدیک به سه دهه به آن باور داشتند، تجدیدنظر کنند. پیتر فیشریدرخصوص حقا

س گروه مؤسسات رسمی این شرکت، معتقدند باید به جای ی، رئ۴راک و ترنس کیلیگذاری بلکارشد مؤسسه سرمایه

بال کرد؛ تری را دنتر ولی قابل دسترسزمان به ایمنی نقدشوندگی و بازدهی باالتر، هدف معمولتالش برای دستیابی هم

ازن ایجاد کنند. به نظر کیلی، به نظر آنها مدیران باید به صورت آگاهانه بین قیود نقدشوندگی و نوسان بازدهی، تو

زمان به اهداف فوق الذکر دست یافت، دست بردارند چرا که این توان به طور همهای مرکزی باید از این ایده که میبانک

راک پرتفویی متشکل از چند دارایی خاص در اختیار مشتریان حکومتی خود پذیر نیست. به عنوان مثال، بلککار امکان

صورت معمول ارائه شده و دارای درآمد ثابت بوده است، که این پرتفوی بهتر از ترکیب پرتفویی است که بهدهد قرار می

هرچند در طول سال گذشته این پرتفوی در معرض نوسانات متعددی بوده است. کیلی با اشاره به اطالعات مربوط به ماه 

مشتری  عنوانکل از چند دارایی برای یک بانک مرکزی )بهکند که در طول سال گذشته بازده سبدهای متشنوامبر ادعا می

های ثابتی است که بیشتر صدم درصد بوده است که این بازده بیش از عایدی حاصل از دارایی ۰۲۱راک( بیش از بلک

 های مرکزی در اختیار دارند.بانک

دیران ی از میکگذاری در سهام دارد. ایهمرکزی برای سرم یهادر گرفتن اختیارات از بانک یراک سابقه خوبهمچنین بلک

دلیل داشتن راک را بهبلک گذاری نموده است، عملکرده در سهام سرمایهک ییهای مرکزی اروپای از بانکیکذخایر 

ای هد. وی همچنین طیف وسیعی از دامنه دارائیینمایم یبندهای قابل توجه، در حد بسیار خوب رتبهها و قابلیتمهارت

 دهد.د قرار میکیپوشش را به عنوان یکی از نقاط قوت واقعی یک مدیر دارائی مورد تأتحت 

ای همرکزی که به دنبال استقرار استراتژی یهاسازی کرده است و به بانکهای مرکزی را متوجه متنوعراک بانکبلک

های دارای درآمد ثابت در بازارهای ییاز دارا-معامالت ارزیمربوط به  یهاای از استراتژیتری هستند، دامنهتاکتیکی

                                                           
1 - Peter Fischer 

2 - Terrence Keeley 
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کند و در انجام این کار لزومی به استخدام مدیران خارجی نیست. به را پیشنهاد می-نوسانهای کمنوظهور گرفته تا سهام

العمل کلی برای بکارگیری شود. شایان ذکر است هیچ دستوراین ترتیب، خرید و فروش بدون جلب توجه انجام می

های مرکزی از این داد و ستدها، وجود ندارد. هرچند، با توجه به ی یا اخراج آنها، در زمان خروج بانکمدیران خارج

المللی های ارزشمند بینهای خود را به صورت پولهای مرکزی جهان، هنوز بسیاری از دارائیکه بخش اعظم بانکاین

 -جهان  ین ابزار مالینقدتر - یدالر یهاامالت، دارائیدارند، یک مدیر خارجی رده باال، همچنان در انجام معینگه م

 دهد.را ترجیح می

 یهاراک، توانایی خود را در سرعت عمل نسبت به وقایع بازار و شناسایی بهترین فرصتتیم مسئول کاهش دیرش بلک

توجهی برای قابل ه این کار منجر به بازدهیکگذاری نشان داده است های سرمایهدر اجرای استراتژی کسیل ریتعد

راک، در طی سال گذشته تیم مسئول کاهش دیرش گردد. بر اساس گزارش بلکیم مشتریان، در بازه زمانی بسیار کوتاه،

مرکزی مشتری  یها، برای برخی از بانک۰راکهایی نظیر صندوق اوراق قرضه با دیرش اندک بلکاز طریق استراتژی

 صدم درصد شاخص شده است.  ۲۲منجر به عملکرد بهتر معادل 

ن یترکتواند به عنوان یکی از چابراک به دلیل مقیاس و مسائلی که از گذشته به ارث برده است، هرگز نمیهر چند، بلک

تری العمل سریعبازار عکس هایگذاری در استفاده از فرصتاپراتورهای بازار مطرح گردد و برخی از صندوقهای سرمایه

ای است که همانندی های مدیریتیها و روشها، ابزارو دسترسی جهانی به دارائی یبینش بازار یراک دارادارند، اما بلک

 شود. برای آن یافت نمی

  

                                                           
1 - BlackRock's Low Duration Bond Fund 
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1394 

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1393 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی 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

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

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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 

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

 حسین میسمی 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

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

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) 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 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

 خاوری نژادابوالفضل  MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

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 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 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 بینزیابی سرمایه بانکار

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

 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 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 
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 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 أثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجیت

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسهای توسعهتجربه بانک

 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 میسمی، 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 میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های 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 تولیدشاخصتحلیل 

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

 حسین میسمی 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 مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین 

 حسین میسمی MBRI-9201 مالی اسالمیهای بانکداری و تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میسمی 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 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1390 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر

1389 

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش 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 میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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