
 مرکزی در جهان داریبرگزیدگان بانک

المللی در زمینه بررسی عملکرد  موسسه انتشاراتی بانکداری مرکزی، به عنوان معتبرترین نهاد و نشریه بین

های  های مرکزی کشورهای جهان، نزدیک به یک ربع قرن است به صورت ساالنه بانکداری مرکزی و چهره بانک

 :کند بانکداری مرکزی را شناسایی و معرفی میتاثیرگذار در بانکداری و 

 مدیر ذخایر سال: بانک مرکزی کلمبیا -

شود و بقای تمام مدیران  جایزه سال مدیر ذخایر، بر پایه سه معیار ساده ایمنی، نقدینگی و بازدهی اعطا می

ها توجه  ه این اولویتها ب شاخص بستگی دارد، بنابراین باید در تخصیص دارایی ۳ذخایر بانک مرکزی نیز به این 

داشته باشند زیرا در دنیایی که از نظر ریسک مالی و بازدهی و سود پیوسته درحال تحول است، وظیفه اصلی، 

م، تغییر در انتظارات نسبت به ۳۱۰۳در سال . پرداختن به مفهوم ایمنی و برگشت سود مناسب است

های پولی داغ در اقتصادهای  های شدید جریان یجای های پولی کشورهای پیشرفته دنیا منجر به جابه سیاست

نحو باورنکردنی باال رفت. ارزش  داری امریکا به های اوراق قرضه خزانه ، عایدی۳۱۰۳نوظهور شد. در اواسط سال 

 ۳۱۰۳درصد افت داشت و در مجموع در سال  ۳۱حدود  ۳۱۰۳های طال نیز نسبت به اواخر سال  دارایی

گذاری آنها  مرکزی به خاطر این تغییرات آسیب دید و موجب تخریب بسترهای سرمایههای انباشته بانک  دارایی

ای از دنیا قرار  قابل توجه بود. اگرچه کلمبیا در ناحیه« بانک مرکزی کلمبیا»اما در این بین، دستاوردهای  .شد

سازی  کلمبیا با پیاده های پولی امریکا حساس است با این وجود، بانک مرکزی گرفته که به طور سنتی به سیاست

یک برنامه راهبردی پویا برای مدیریت ذخایر، به طور موثری ریسک و بازدهی سود خود را تراز کرد، به طوری 

های نقد،  میلیون دالر در قالب دارایی ۵۵۵میلیارد دالر دارایی در مدیریت دپارتمان ذخایر این بانک،  ۳۳که از 

درصد به صورت غیرفعال و مابقی آن نیز به صورت فعال و توسط تیمی  ۰۱نگهداری و از مقدار باقیمانده، 

 .متشکل از مدیرانی از داخل کشور و تعدادی از مدیران خارجی مدیریت شد



 سایت سال: بانک مرکزی اسپانیا وب  -

است  ای طراحی شده گونه به عنوان یک مرکز اطالعاتی با تاکید بر جزئیات، به« بانک مرکزی اسپانیا»سایت  وب

های مرکزی کاربران خود را در انبوهی  برخی از بانک .توانند به سهولت از آن استفاده کنند که تمامی کاربران می

دهند که  های مختلف قرار می ای در بخش ها سردرگم کرده و یا اطالعات را به گونه ها و داده از اخبار، تاریخ

ای  گونهد بر جزئیات، بیت بانک مرکزی اسپانیا با وجود تاکیسا شود. اما وب دسترسی به آنها به سختی انجام می

سایت به عنوان یک مرکز  توانند به سهولت از آن استفاده کنند. این وب طراحی شده که تمامی کاربران می

بانک مرکزی . دهد اطالعاتی، چگونگی کار بانک مرکزی اسپانیا را به شهروندان و کارشناسان بانکی نشان می

سایت فقط اطالعات ضروری مربوط به  تنها به دنبال بمباران اطالعاتی مخاطب نیست و در هر صفحه وب اسپانیا،

خوبی سازماندهی و مشخص شده و این  های مرتبط هم به موضوع، و نه بیشتر، ارائه شده و در کنار آن لینک

ها خواهان یک  م هستند و هم رسانههای قابل اطمینان و قابل فه بسیار مهم است زیرا هم مردم نیازمند راهنمایی

پذیر احتیاج  همچنین کارشناسان اقتصادی نیز به یک پایگاه داده آماری دقیق و انعطاف.بخش خبری فعالند

 .دارند و برای پاسخ به این موارد بانک مرکزی اسپانیا حداکثر دقت و تالش خود را به کار بسته است

 بانک مرکزی سال: بانک خلق چین -

، با تغییرات سیاستی عمده، اصالحات مبتنی بر بازار را با محدود کردن مازادها در سیستم مالی چین بانک خلق

 .و همزمان با آن اصالح نرخ بهره و حساب سرمایه انجام داده است

بانک خلق چین سعی کرده است با آزادسازی نرخ بهره، تنگناهای مالی را در کشور تسهیل کرده و اولین گام 

ر از بین بردن موانع مالی بردارد. این تنگناها نتیجه مقررات دیرپای نرخ بهره در این کشور است که مهم را د

بانک مرکزی خلق چین به شدت نگران نحوه . دهد های پرریسک را کاهش می ها برای اعطای وام انگیزه بانک

ن واکنش نشان دهد. این بانک در تصمیم گرفت در برابر آ ۳۱۰۳ها به منابع پولی بوده و در سال  دسترسی بانک

های خود را بهتر کند و تاکید کرد که  ها و بدهی نیمه اول سال به فعاالن بازار هشدار داد که مدیریت دارایی



بانک مرکزی خلق . حتی با ظهور نوسانات در بازارهای تامین مالی، باید همچنان مقید به انضباط مالی باشند

به این توجه داشته باشد که قبل از انجام عملیات بازار باز، نقدینگی کافی در چین به جای اینکه مثل همیشه 

ای که این بازارها نیاز دارند، از طریق عملیات بازخرید  سیستم وجود دارد یا خیر، توانست پول پایه را به اندازه

ها  های خود، همچنان به بانک تها با تداوم سیاس ها را تثبیت کند. البته این بانک فراهم کرده و از این طریق نرخ

انداز نقدینگی بسیار سختگیرانه خواهد  دهند که با وجود تمایل دولت به افزایش نرخ رشد، چشم این هشدار را می

 .بود

 شفافیت: بانک مرکزی سوئد  -

 طور های مرکزی به کند. بانک رسانی روشن ایفا می سازی و اطالع ، نقشی پیشرو در شفاف«بانک مرکزی سوئد

عنوان یک ابزار کلیدی در  دادند، اما امروزه شفافیت به های خود را دور از انظار عمومی انجام می سنتی، فعالیت

های مرکزی شناخته شده و اغلب در قالب یکی از ملزومات همراه با استقالل عملیاتی مطرح  سیستم بانک

ان، جمهوری چک و مجارستان ازجمله های مرکزی برخی از کشورها مانند نیوزلند، انگلست بانک .شود می

سازی، بانک  با این وجود، از بین پیشگامان شفاف .اند سازی را هموار کرده پیشگامانی بودند که مسیر شفاف

مرکزی سوئد تنها بانکی است که بیشترین قاطعیت را در ایجاد یک بستر جدید در حصول اطمینان از شفافیت 

طوری که استفان اینگوس ها داراست. ب رترین کانالنی روشن از طریق موثرسا گیری و اطالع اطالعات، تصمیم

شفافیت و چگونگی »رییس بانک مرکزی سوئد معتقد است دلیل اصلی و منطقی شفافیت این است که 

اطالعاتی را در مورد چگونگی  دهد تا های جامعه فرصتی برابر می رسانی از طرف بانک مرکزی، به تمام گروه اطالع

های بارز تمایل بانک مرکزی سوئد به شفافیت،  از نمونه« گیری در بانک مرکزی سوئد به دست آورند. تصمیم وکار

 .های پولی است تغییر روش پاسخگویی آن به عموم مردم درباره تصمیمات سیاست

 رییس سال: ماریو دراگی -



را قادر به احیای اعتماد در اروپای اعتقاد راسخ و رهبری برجسته رییس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، وی 

الوقوع یورو یا خروج برخی کشورها از ناحیه یورو، اکنون تا حد زیادی  زده کرد. ترس از سقوط قریب بحران

در آن زمان، این بحران خود را در قالب سقوط عایدات اوراق قرضه دولتی کشورهای دچار . فروکش کرده است

ها در  ال و اسپانیا نشان داد. دلیل موفقیت در خروج از بحران، تالش دولتمشکل مانند یونان، ایرلند، پرتغ

بدون رهبری با اعتماد   های اقتصادی و بانکی بوده است که البته این بهبود قابل توجه، بازسازی ساختار سیستم

ان ایتالیایی، مدیریت افتاد. این بانکدار و اقتصادد به نفس ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا هرگز اتفاق نمی

ها و تغییرات شدید به دست  ، یعنی درست در زمان تنش۳۱۰۰دومین بانک مرکزی مهم جهان را در نوامبر 

 .گرفت
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