
 بانکداری مرکزی در فیلیپین

 متعارف مرکزی بانکداری پایان

شده و پس از بحران مالی بانکداری متعارف دیگر  رییس کل بانک مرکزی فیلیپین عقیده دارد در دنیای جهانی

پیشگیری، پایش و ثبات فقط برخی از مفاهیمی هستند که آماندو تتانکو به عنوان وظایف بانک . کافی نیست

فیلیپین معرفی می کند. انعطاف پذیری و واکنش مناسب نیز در دستور کار او قرار دارد. این ویژگی به مرکزی 

بارترین مشکالت مانند توفان مخرب هایان برآید. اقتصاد کالن این  فیلیپین کمک کرد تا حتی از پس فاجعه

 .کشور بدون آسیب باقی مانده است

 تفکری با حوزه وسیع

غیرمتعارف بانک مرکزی فیلیپین عامل حفظ ثبات اقتصادی کشور بوده است. آقای تتانکو می سیاست پولی 

ابزارهای سیاست پولی متعارف دیگر در جهان مدرن و یکپارچه کنونی کاربرد ندارندو زمانی بود که در »گوید: 

خاطر یکپارچه شدن اقتصادهای نوظهور از افزایش نرخ بهره برای کاهش نقدینگی استفاده می شد. اما به 

ها، افزایش نرخ بهره صرفا به  های مالی در سراسر جهان و جریان آزاد فرامرزی سرمایه بازارهای سرمایه و نظام

جذب نقدینگی بیشتر منجر می شود. به ویژه به خاطر این که در اقتصادهای پیشرفته نرخ بهره بسیار اندک 

 .است

پس از بحران مالی و جریان ورودی سرمایه به بازارهای نوظهور خطر انداز رشد اندک اقتصادهای پیشرفته  چشم

سرایت مشکالت به مناطق دیگر را تشدید کرده است. اقدامات مدبرانه بانک مرکزی فیلیپین از قبیل آزمون 

گیرانه و سیاست پولی غیرمتعارف آقای تتانکو هستند. آزمون  های پیش بخشی از سیاست (Rest) استرس امالک

ها سپر مناسبی برای مقاومت در برابر فشارهای بازار  س امالک این اطمینان را ایجاد می کند که بانکاستر

ها به  درصد کاهش یابد و نسبت کفایت سرمایه آن 52ها  های ملکی بانک مسکن داشته باشند. اگر ارزش دارایی



ست و باید سرمایه اضافی گردآوری درصد حداقل الزامات برسد بانک در این آزمون شکست خورده ا 01کمتر از 

بپردازد. های جایگزین کاهش خطرات با بانک مرکزی به تبادل نظر  کند. اما قبل از این اقدام، بانک باید درباره راه

 .گفتگو الزم است. کارها بطور خودکار پیش نمی روندبه عقیده آقای تتانکو: 

 مهار تورم

رف بانک مرکزی به بهای کاهش ثبات اقتصاد فیلیپین تمام نشده نکته جالب آن است که سیاست پولی غیرمتعا

بانک مرکزی موفق شد فشارهای تورمی پس از توفان هایان را مهار کند و تورم را در همان  5102است. در سال 

و به دنبال تاثیر توفان هایان بر قیمت مواد  5102در آگوست . درصد نگه دارد 2تا  3هدف ساالنه خود بین 

درصد را در دو  2به  2/3درصد رسید. بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره از  9/2کی، نرخ تورم به خورا

را به اجرا درآورد. در اکتبر سال گذشته نرخ تورم به نقطه امن  52/1مرحله در جوالی و سپتامبر هر بار به میزان 

د عمل کنیم. برای ششمین سال پیاپی تورم ما توانستیم به وظیفه خو»درصدی رسید. به گفته آقای تتانکو:  3/2

 .«هم در دامنه هدف قرار گرفت و ما توانستیم ثبات و استحکام نظام مالی را حفظ کنیم 5102سال 

 

 حمایت از شمول مالی

ما در »های مالی خرد رایج در آسیا را نیز در بر می گیرد. تتانکو می گوید:  بانکداری مرکزی غیر متعارف برنامه

بانک  079ما  5102ایم. در سه ماه سوم سال  ایم و موفق بوده گذشته بر روی امور مالی خرد کار کرده سال 02

های در انتظار  داشتیم که در عملیات مالی خرد فعالیت می کردند. مراجعان آنها بیش از یک میلیون و حجم وام

انش، آقای تتانکو عقیده دارد به زودی شمول همانند بسیاری از همتای. میلیون دالر( بود 3/505میلیارد پزو ) 2/9

های مرکزی متوجه نباشند اما  شاید همه بانک»مالی به جریان اصلی در جهان تبدیل خواهد شد. به گفته او: 

های اجتماعی  های اصلی خواهند بود. این کار صرفا بخشی از مسیولیت امور مالی خرد و شمول مالی جریان

که شما واقعا در اقتصاد به آن نیاز دارید و مکمل حفظ ثبات در نظام بانکی شرکت نیست بلکه امری است 



 .«است

دهنده تعهد این بانک در قبال این  اصالحات مقرراتی بانک مرکزی فیلیپین برای تشویق امور مالی خرد نشان

والت خرد های خرد، و محص های خرد شرکتی، سپرده بانک مرکزی مجوز اعطای وام 5102امور است. در سال 

های خرد  موفقیت امور مالی خرد در فیلیپین را می توان در رشد سپرده. بیمه در بازار داخلی را صادر کرد

تر می شود. در سه ماه سوم سال  مشاهده کرد که نشان می دهد استفاده مشتریان خرد از خدمات مالی پیچیده

گیرندگان  نکته مهم آن است که وام»و می گوید: میلیارد پزو رسید. تتانک 27/2های خرد به  حجم سپرده 5102

ها اهمیت انضباط مالی  ای از سواد مالی است. با گذشت زمان آن اند. این بیانگر نمونه گذار شده خرد اکنون سپرده

به منظور گسترش بیشتر . گذاری می کنند گیرنده باشند سپرده که صرفا وام را درک می کنند و به جای این

های  مناطق دوردست، بانک مرکزی به ارایه دهندگان غیر بانکی خدمات مالی مانند مغازه شمول مالی در

درصد از مناطق  37های پرداخت اجازه داد در این مناطق فعالیت کنند. قبل از این اقدام  گروگذاری و آژانس

 .ستدرصد رسیده ا 03شهرداری و شهرها تحت پوشش عملیات مالی نبودند. این نسبت اکنون به 

 منبع:

http://www.banker.ir/news/005231 

 


