
 در آلمان اقتصادی-اصالحات بانکی

ی هیتلر باعث شده  زمین سوخته  ای کامل بود. جنگ و سیاستِ از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان مخروبه پس

، یعنی دو سال ۷۴۹۱ی مواد غذایی در سال  درصد مناطق مسکونی در ویرانی افتاده باشد. تولید سرانه ۰۲بود 

های  ی غذایی رسمی که نیرو کاهش یافته بود و جیره ۷۴۹۱ش در  درصد سطح ۱۷بعد از پایان جنگ، به 

کالری در روز. میزان تولیدات صنعتی در  ۷۱۱۲تا  ۷۲۹۲کردند، چیزی بود بین  گر متفقین اعمال می اشغال

ای از مردان آلمانی که در سنین مناسب  بود. عالوه بر این بخش عمده ۷۴۹۱سوم همین عدد در  تنها یک ۷۴۹۱

ترین  کردند آلمان غربی بزرگ ر آن زمان ناظران گمان میبودند در جنگ تلف شده بودند. د کار کردن 

ی  حساب دولت رفاه ایاالت متحده خواهد بود. با این حال تنها بیست سال بعد اقتصاد آلمان غربی مایه طرف

ی اقتصاد  شد دید که از معجزه  تر از ده سال پس از جنگ مردم را می های جهان بود. و تنها کم رشک اغلب کشور

توان چنین برشمرد: اصالح پول  سبب این به اصطالح معجزه چه بود؟ دو عامل اصلی را می. زنند حرف میآلمان 

اتفاق افتادند. عامل بعدی  ۷۴۹۱ی چند هفته و به سال  ها، که این هر دو در فاصله رایج و آزادسازی قیمت

 .واقع شد ۷۴۹۴تا سال  ۷۴۹۱ی سال  کاهش نرخ نهایی مالیات بود که بعدتر و در ادامه

 واقعه قبل از

کردند و نُه سال بود که  ها زندگی می شد که مردم آلمان تحت کنترل قیمت دوازده سال می ۷۴۹۱سال 

ش  ش تحمیل کرد تا دولت ها را به مردم کنترل قیمت ۷۴۹۱بندی جریان داشت. آدولف هیتلر به سال  جیره

ی  یکی از معاونان بلندپایه ۷۴۹۴ابتیاع کند. بعدتر و در سال پایین -هایی مصنوعاً بتواند جهاز جنگی را با قیمت

بندی را اعمال کرد. )روزولت و چرچیل هم البته، همچنان که  هیتلر در حزب نازی، هرمان گورینگ، جیره

بندی و کنترل قیمت را بر مردم خود اعمال کردند.( در طول  های دوران جنگ است، جیره ی دولت گرایش همه

، شورای ۷۴۹۱های دولت را اعدام تعیین کردند. در نوامبر  گذاری  ها مجازات تخطی از قیمت جنگ، نازی



های ایاالت متحده و بریتانیا و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده  حکومتی متفقین، که با نظارت دولت

همچنین سیاست خدمت نبدی گورینگ پابرجا بمانند.  های هیتلر و جیره بود، توافق کرد که کنترل قیمت

 .ها وضع کرده بودند، ادامه دادند اجباری به دولت را که نازی

ی ایاالت متحده شاخص  ای از آلمان را تحت کنترل داشتند. در منطقه هر کدام از دول متفقین منطقه

م آن درصد باالتر از رق ۹۷های رسمی تحت کنترل دولت تنها  بر اساس قیمت ۷۴۹۱ی معاش در ماه مه  هزینه

ی  اسکناس و مسکوک به اضافه—میزان نقدینگی در اقتصاد آلمان ۷۴۹۱حال در سال  بود. با این ۷۴۹۱در سال 

بود. در چنین وضعیتی که حجم پول به چند برابر  ۷۴۹۱پنج برابر میزان آن در —ها های جاری بانک سپرده

ها بروز  بود بایست کم شیده بودند، ناچار میهای تحت کنترل تنها اندکی باال ک ش رسیده بود اما قیمت سطح سابق

ها را چنان دشوار کرد که بعضی مردم شروع  ها بر مواد غذایی، کمبود کنترل قیمت. کردند، و بروز هم کردند می

کردند تا برای مواد  ها به مناطق روستایی سفر می کردند به کاشتن مواد غذایی خودشان و دیگرانی آخر هفته

تر عضو هیأت حکام فدرال رزرو( در  پایاپای بکنند. هنری والیچ، اقتصاددان دانشگاه ییل )و بعدی  غذایی معامله

های  ها، دسته هر روز، به خصوص آخر هفته :نویسد می ۷۴۱۱به سال « های اصلی احیای آلمان محرک»کتابش 

رای مواد غذایی با کشاورزان رفتند تا ب ها به بیرون سفر کرده و به مناطق روستایی می بزرگی از مردم از شهر

شان  چیزِ خرد قابل دزدیدن از دل ها که دراززمانی هرآن آهن ی راه های مخروبه ی پایاپای بکنند. بر واگن معامله

وار به  ها و صدها از ایشان، به سرعت حلزون ها، گرسنگان، گاه صد رکاب ها و بر تخته ربوده شده بود، بر سقف

اسباب شخصی، —چه افزار داشتند ید داشتند چیزی برای خوردن موجود باشد. هر آنکردند که ام جایی سفر می

بردند  را بر گرفته، می—شان مانده بود مانده از بمباران که برای چیز باقی آن های مبلمان و هر ی قدیمی، تکه البسه

 .گشتند کرد، باز می ای که برای یکی دو هفته کفایت می زمینی و با گندم و سیب

ها  ها هم گسترش یافته بود چنان که بسیاری از بنگاه مالت پایاپای همچنین در سطح معامالت بین بنگاهمعا

ش را با  های پایاپای و تولیدات شرکت مبتوع استخدام کردند که فردی بود متخصص در تبادل« مأمور تهاتر»



چندین و چند معامله انجام دهد تا منبع مورد کار اغلب ناچار بود  کرد و برای این ی مورد نیاز تبادل می مواد اولیه

متخصصان ارتش ایاالت متحده تخمین زدند که ثلث تا نیمِ معامالت  ۷۴۹۱نظر بنگاه را تهیه کند. در سپتامبر 

)مناطق تحت کنترل ایاالت متحده و بریتانیا( از « ی  ا دومنطقه»های تجاری در قلمروی  ی بنگاه مابین همه

معامالت پایاپای در قیاس با خرید مستقیم خدمات و کاال در ازای پول، . بودند« اتریمعمالت ته»ی  زمره

کفایی با تقسیم  ی پایاپای و خود ها نوشت معامله ای بود بسیار ناکارآمد. اقتصاددان آلمانی والتر یوکن بعد شیوه

ها تصدیق این  اعداد و آمار «.وضعیت بدوی فروکاسته شده بود»بسیط کار ناسازگار بودند و نظام اقتصادی به 

 .بود ش  ۷۴۹۱درصد تولیدات  ۱۷ی تنها  ا  دومنطقه  تولیدات قلمروی ۷۴۹۱حرف اویند: در مارس 

 بحث و جدل

شدند )بازار آزاد  خوانده می« شافت ویرت سوتزیاله مارکت»ی اقتصادی بود که  یوکن رهبر مکتبی از اندیشه

خواهی بیزار بودند و  ورگ آلمان نهاده شده بود. اعضای مکتب از تمامیتسوسیال( و بنیادشان در دانشگاه فرایب

کردند. هنری  شان به دنبال داشت بیان می شان را در همان زمان هیتلر و به رغم مخاطراتی که برای نظریات

که  کرد، مقاومتی ها این مکتب نوعی نهضت مقاومت نظری را نمایندگی می ی نازی در دوره»نویسند  والیچ می

اعضای نهضت به بازار آزاد معتقد بودند و باور «. طلبید شجاعت شخصی فراوان و استقالل فکری بسیار می

ی مختصری از تصاعد در نظام مالیات بر درآمد نیاز است تا از انحصار جلو بگیرد.  داشتند در کنار بازار آزاد، درجه

شافت تا حدود زیادی به  ویرت شدند.( سوتزیاله مارکت می ها در آلمانِ پیش از جنگ آشکارا قانونی دانسته )کارتل

دوز سنگینی از بازار آزاد را —میلتون فریدمن و جورج استیگلر—ش گذاران مانست که بنیان مکتب شیکاگو می

تراست برای مقابله با  کردند و در کنارش به نقش بازتوزیعی دولت از خالل نظام مالیاتی و قوانین آنتی تجویز می

سازی  ویلهلم روپکه و لودویگ ارهارد از اعضای این مکتب آلمانی بودند. برای پاک. صار معتقد بودندانح

مانده بود، روپکه به طرفداری از اصالح واحد پول جاری، و متناسب کردن حجم  ای که پس از جنگ باقی مخروبه

ی او این هر دو به یک  ر اندیشهها بود. د نقدینگی با حجم کاالی موجود کمر بست و مدافع آزادسازی قیمت



داد و آزادسازی  شده اهمیت داشتند. اصالح واحد پول تورم را پایان می میزان برای پایان دادن به تورم سرکوب

ی جنگ یادداشتی  لودویگ ارهارد موافق روپکه بود. ارهاد خود در دوره. بخشید ها کسادی را خاتمه می قیمت

ش را به  ش به وضوح خواست اب استقرار یک نظام بازار شرح داده بود. یادداشتش را در ب نوشته بود و دیدگاه

پی( اما از سوی دیگر همچنان خواستار حفط  دی حزب سوسیال دموکرات )اس. داد ها نشان می شکست نازی

استدالل کرد که  ۷۴۹۱پی دکتر کریزیگ در ژوئن  دی پرداز اصلی اس ها بود. نظریه کنترل دولت بر قیمت

دهی به اقتصاد توسط دولت مرکزی  تاثیر خواهد بود و در عوض از جهت ها و اصالح واحد پول بی زادسازی قیمتآ

ی بریتانیایی و بیشتر صاحبان صنایع آلمان غربی و  ی کارگری و هیات حاکمه کرد. رهبران اتحادیه حمایت می

 .ودندپی ب دی ی آمریکا در میان موافقان اس برخی از افراد هیات حاکمه

 تغییر   

نازی در دولت آلمان  جا که متفقین خواستار حضور عناصر ضد وجدل شد. از آن ی بحث لودویگ ارهارد برنده

ش آشکار بود )عضویت در انجمن استادان دانشگاه حزب نازی را نپذیرفته  های ضدنازی بودند، ارهارد که دیدگاه

های اقتصادی قلمروی  ی فرصت مدیر اداره ۷۴۹۱منصوب شد. در ی باواریا  به عنوان وزیر مالیه ۷۴۹۱بود( در 

ی تحت  ی شد و به تبع آن، مشاور ژنرال آمریکایی لوشس دی کلی شد که فرماندار نظامی منطقه  ا دومنطقه

ی متفقین، کلی و همکاران فرانسوی و  حاکمیت آمریکا بود. پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از هیأت حاکمه

اصالح واحد پول را به اجرا گذاشتند. مقصود اصلی این بود که  ۷۴۹۱ژوئن  ۰۲شنبه  ش در روز یک یبریتانیای

مارک بنشانند. بدین ترتیب منابع  را به جای رایش—واحد پول قانونی تازه—تری از دویچ مارک حجم خیلی کم

ه حاال به مارک تازه تعیین هایی ک ها بود )قیمت شد و حتی با وجود کنترلی که بر قیمت نقدینگی منقبض می

بود. اصالح واحد پول به غایت غامض بود چنان که بسیاری از مردم   تری در کار می های کم شده بودند( کمبود

 .درصد از منابع نقدینگی کاسته شد ۴۹شان را کاهیده یافتند. در مجموع  گیری از ثروت سرجمع بخش چشم



ای به ترغیب ارهارد و بر خالف نظر اعضای  منطقه ی قلمروی دوی کذا شورای اقتصاد شنبه به همان روز یک

ها صادر کرد و بدین ترتیب ارهارد اجازه و انگیزه    زدایی از قیمت حزب سوسیال دموکرات فرمانی را برای کنترل

ان غربی زدایی از اقتصاد آلم تمام مدت تابستان آن سال را ارهارد به نازی. ها را بالکل آزاد کند یافت تا قیمت

نویسد که از از ژوئن تا اوت  ی ایالتی نیویورک چنین می سپری کرد. فرد کلوپستاک اقتصاددان بانک ذخیره

گذاری  کرد. قیمت بندی را ملغی می آمد و قوانین قیمت و مقرری و جیره نامه می نامه از پی بخش بخش» ۷۴۹۱

تولیدی ملغا شد. سقف قیمت در باب خیلی از دیگر های  ی کاال مرغ و تقریباً همه ها، تخم بر سبزیجات، میوه

شود تصور کرد  شدند. می مانده دیگر اجرا نمی های باقی گیری باال رفت و بسیاری از کنترل  کاالها به شکل چشم

ریچِ  ادوین هارت ..دست به دست نکنید، بلند شوید و یک قیمتی را آزاد کنید»که شعار ارهارد از این قرار بود: 

که ارهارد به ابتکار خود  پس از آن ۷۴۹۱ی  کند. در ژوییه نگار این حکایت را در باب ارهارد و کلی نقل می هروزنام

 :ها را امحا کرد، کلی در مواجهه با او چنین گفت بندی غذا و کنترل قیمت جیره

 که در جواب بگویید؟ست. چه دارید  اید اشتباه بزرگی گویند کاری که کرده آقای ارهارد، مشاوران من به من می

 زنند ها را می شان نگذارید، مشاوران من هم همین حرف جناب ژنرال، وقعی به

 :ی ارهارد در همین ماه ژوییه، با سرهنگی آمریکایی ریچ نقلی هم دارد از مواجه هارت

 نید؟بندی ما شل ک نظام جیره قدر وخیم است، گره از  سرهنگ: چطور جرأت کردید وقتی کمبود غذایی این

طوری است که تنها کوپن  ام! حاال این  ام، به کل بازش کرده ارهارد: اما جناب اوبرست، من که گره را شل نکرده

های آلمانی خیلی سخت کار  ای که مردم الزم دارند مارک آلمان است. و برای به دست آوردن این مارک جیره

 .خواهند کرد. صبر کنید و ببینید



ها باعث شد که خریداران بتوانند  ش به هدف زده بود. آزادسازی قیمت بینی پیشو البته که ارهادر در 

های  بندی سد راه این انتقال باشد. بدین ترتیب قیمت که جیره تقاضاهاشان را به فروشندگان انتقال بدهند، بی

 .ی بیشتر فراهم کنند باالرفته این انگیزه را در فروشندگان پدید آورد که عرضه

ها هم کاست. والتر هلر، اقتصاددان جوانی  ها، دولت از نرخ مالیات صالح واحد پول و آزادسازی قیمتدر کنار ا

که در آن زمان در دفتر دولت نظامی آمریکا در آلمان عضو بود و بعدها به ریاست شورای مشاوران اقتصادی 

به »دهد:  نین شرح میاصالحات را چ ۷۴۹۴ش به سال  جمهور جان اف. کندی منصوب شد در مقاله رئیس

دولت نظامی تصویب شد  ۱۹ ی  های به غایت باال، قانون شماره گر نرخ مالیات منظور از میان برداشتن اثر سرکوب

مالیات بر درآمد « ی نظام مالیاتی آلمان زد. و در همان زمان اصالح واحد چول، برش عمیقی به سراسر پیکره

که باالترین نرخ  درصد تثبیت شد. با وجود آن ۱۲ر نوسان بود روی درصد د ۱۱تا  ۹۱ها که پیشتر بین  شرکت

هزار مارک آلمان  ۰۱۲های باالی  درصد سابق باقی ماند اما حاال تنها به درآمد ۴۱مالیات بر درآمد فردی همان 

دا مارک )حدو هزار رایش ۱۲های باالی  ی درآمد متفقین بر همه ۷۴۹۱شد. در حالی که در  در سال اعمال می

 ۷۴۱۲ش به سال  نفر آلمانی که درآمد بستند. برای یک درصد مالیات می ۴۱هزار مارک آلمان(  ۱برابر با 

درصد بود. همین فرد اگر  ۷۱مارک آلمان، نرخ نهایی مالیات  ۰۹۲۲تر از  اندکی کم  بود، ساالنه درآمدی متوسط 

 .درصد مالیات بپردازد ۱۱بور بود داشت، مج مارک عایدی می  دو سال پیش از آن همین مقدار رایش

 بعد از واقعه

شبه  ی کشور یک نویسد: روحیه آسا بود. والیچ می تاثیری که این اصالحات بر اقتصاد آلمان غربی گذاشت برق

وجوی ابدی برای غذا گز  ها را در جست آسا که خیابان تغییر کرد. آن کالبدهای خاکستری و گرسنه و مرده

ژوئن از کاالها مملو بودند چه مردم دریافته بودند  ۰۷ها در روز دوشنبه  فروشگاه .زنده شدندکردند، ناگهان  می

ارزش خواهد داشت. والتر هلر   پولی که حاال بابت فروش کاالها دریافت خواهند کرد چندین برابر پول قدیمی



های  الت تبدیل کرد، و انگیزهی مرجح معام نویسد که چگونه اصالحات به سرعت، بار دیگر پول را به وسیله می

 ۷۴۹۱تکرر غیبت بر سر کار هم به سرعت کاهش یافت. در ماه مه  .ترین محرک فعالیت اقتصادی شد مالی اصلی

شدند، بخشی بدان خاطر که پولی  ساعت نیم در محل کارشان حاضر نمی ۴کارگران به صورت میانگین در هفته 

را نداشت و بخشی بدان سبب که مجبور بودند زمانی را مدام پی  ش کردند ارزش که در ازای کار دریافت می

ی پایاپای بیرون محل کار سر کنند. پنج ماه بعد، در ماه اکتبر میانگین غیبت در  یافتن مواد غذایی و معامله

شاخص تولیدات صنعتی قلمروی  ۷۴۹۱دهم ساعت کاهش یافت. در ژوئن  ۰و  ۹ای  محل کار به هفته

 ۱۱ش بود. شش ماه بعد، در ماه دسامبر شاخص به  ۷۴۹۱درصد سطح سال  ۱۷سطحی معادل  ای در دومنطقه

 .درصد فزونی گرفته بودند ۱۲درصد افزایش یافته بود. به بیان دیگر تولیدات صنتعی در این فاصله بیش از 

بیش از چهار تولیدات صنعتی به  ۷۴۱۱ش ادامه داد. به سال  هم به رشد جهشی ۷۴۹۱تولید اقتصاد بعد از 

ی تولید صنتعی  رسید. سرانه ۷۴۹۱برابر میزان تولید صنعتی در شش ماه پیش از اصالح واحد پول در سال 

بود. در این میان، اقتصاد کمونیستی آلمان شرقی در مقابل همچنان در  ۷۴۹۱بیش از سه برابر ورای سطح آن 

ه بود نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، کونراد های ارهارد کارآمد افتاد چه که اندیشه از آن. بود رکود 

در این پست باقی ماند و به  ۷۴۱۹آدناور، او را به مقام نخستین وزیر امور اقتصادی آلمان منصوب کرد. وی تا 

 .کرد در این مسند خدمت  ۷۴۱۱همین سال بود که خود صدراعظم شد و تا سال 

 

 طرح مارشال

آلمان را این  نظام پولی ی احیای توان سبب عمده ایم. آیا می ح مارشال نکردهای به طر در این نوشته اشاره

ها کالن نبود.  قدر طرح دانست؟ پاسخ منفی است. دلیل ساده است: کمک طرح مارشال به آلمان غربی آن

سید. ر میلیارد دالر می ۰به تنها  ۷۴۱۹های کمکی در ماه اکتبر  های طرح مارشال و باقی برنامه سرجمع کمک



ها در بیشترین مقدار خودشان بودند، کمک طرح مارشال مقداری  که کمک ۷۴۹۴و  ۷۴۹۱های  حتی در سال

های  کمک  های دیگری که از خالل طرح مارشال درصد درآمد ملی آلمان. وانگهی کشور ۱تر از  بود کم

این در همان زمان که آلمان عالوه بر . تر رشد کردند تری دریافت کردند، در مقایسه با آلمان کم گیر چشم

های جنگی هم بود که عددشان به  و جریمه  کرد، مشغول پرداخت غرامات های طرح مارشال را دریافت می کمک

های اشغال  که، متفقین به خاطر هزینه تر از همه این رفت. در آخر و اما مهم راحتی از یک میلیارد دالر فراتر می

کردند. )البته  ها پول قبض می دهم میلیارد دالر( از آلمان ۹و  ۰مارک آلمان ) دهم میلیارد ۰و  ۱آلمان ساالنه 

های اشغال، متضمن این معنا هم بود که آلمان برای دفاع از خود معاف از هزینه است(. جدا از این،  که این هزینه

دیده از جنگ  ایی صدمههای اروپ ی کشور کند، بلژیک در میان همه همچنان که تایلر کائن اقتصاددان اشاره می

تر ترمیم یافت و بیش از باقی به بازار آزاد اتکا کرد، و ترمیم بلژیک همه به زمان پیش از طرح مارشال  سریع

 .گردد برمی

 اصالحات بانکی در آلماندسته بندی 

های  اول بانک ها با ساختار و نوع زمینه عملکرد و نیز اهداف متفاوت فعالیت دارند. دسته سه گروه عمده از بانک

اند و تحت حقوق خصوصی  سازی سود است و در همه کشور گسترده شده تجاری هستند که هدف آنها بهینه

 .شوند مدیریت می

ها هستند و در محدوده زیرنظر آنها و  ها و فرمانداری انداز است که متعلق به شهرداری های پس دسته دوم بانک

های تعاونی در یک منطقه خاص و بر مبنای اصول  کنند. بانک همچنین بر مبنای حقوق عمومی فعالیت می

گذار فارغ از میزان سهمی  گذاران متعلق هستند و هر سپرده کنند و از لحاظ حقوقی به سپرده تعاون فعالیت می

ها تنها دارای یک رأی خواهد بود. از لحاظ  گیری ها و تصمیم گیری صورت سپرده در بانک دارد برای رأی که به

 .دف نیز این دو نوع اخیر ممکن است لزوما فقط در جهت حداکثرسازی سود اقدام نکننده



های تامین اعتبار مسکن و چند نوع بانک خاص دیگر نیز  های مسکن، انجمن ها بانک در کنار این دسته از بانک

مدیره و هیات  اتشود: هی های مدیریتی بین دو هیات تقسیم می های آلمان مسوولیت فعالیت دارند. در بانک

به  ۷۴۴۱ها در سال  نخستین قانون اصالحات نظام مالی در آلمان با هدف کنترل و شفافیت در سازمان .ناظر

 :کنیم ای می تصویب رسید که به چند مورد آن مختصر اشاره

ر ارائه مدیره موظف است گزارش کاملی از موانع و مشکالت پیش آمده در سال مالی گذشته را به هیات ناظ هیات

های سود  نفعان را در نظر داشته باشد و از افزایش نرخ مدیره باید خلق ارزش بلندمدت برای کل ذی بدهد. هیات

تنها متناسب با عملکرد بلکه عرف نوع بانک و  کوتاه مدت به هر قیمت اجتناب کند. حقوق کلیه مدیران نه

 .صنعتی که در آن فعالیت دارد باشد

ساله. برای درگیر کردن  غیر حقوق آنها بر مبنای ارزیابی چند ساله باشد و نه ارزیابی یکبر این بخش مت عالوه

شود که  صورت سهام بانک پرداخت می منافع شخصی مدیران با سهامداران بانک بخشی از حقوق آنها به

بر این کلیه  وهسال پس از تخصیص به فروش برسانند. عال ۹ها را در حداقل بازه زمانی  توانند این سهام نمی

 .های حقوقی و پاداشی مدیران باید در جهت افزایش شفافیت افشا بشود پرداختی

مدت  های کوتاه شود و نه سود دهی به مدیران بر اساس معیار بازده بلندمدت تعریف می بر همین اساس پاداش

متخصصان با هدف بهبود  های باالتر و به همین نسبت تمرکز بر انتخاب مانند یکساله در ازای پذیرش ریسک

مدیریت ریسک در انتخاب مدیران خواهد بود. نکته قابل تامل در سیستم اصالحات بانکی آن است که قوانین و 

االجرا نیست، ولی ملزم هستند در صورت عدم تطابق با این اصول توضیحات فنی مبنی  مقررات اعالم شده الزم

 .بر این انحراف را برای همه علنی کنند

پذیر خواهد بود. از طرف دیگر عامل مشوق و  واقع بر اساس شرایط محیطی اجرای این قوانین انعطافدر 

نفع و متعامالن با بانک است. همین عدم  های ذی ها به اجرای آنها تحریم بازاری دیگر شرکت وادارکننده بانک



هایی که  ولی در بحران مالی اخیر بانککند،  ها را سخت می الزام به اجرا، مقایسه و بررسی شفافیت عملکرد بانک

 .اند ها را داشته با عدم اجرای کامل ابهام شدیدتری بر فعالیت آنها حاکم بوده، بدترین وضعیت
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