
 اصالحات بانکی در فرانسه

موسسه رتبه بندی اس اند پی در تازه ترین گزارش خود رتبه اعتباری نه کشور از هفده کشور عضو یورو را 

میالدی بی سابقه است. احزاب رقیب و مخالف  5791کاهش داده است . کاهش رتبه اعتباری فرانسه از سال 

وی را مهمترین عامل کاهش رتبه اعتباری فرانسه ارزیابی می دولت سارکوزی سیاستهای اقتصادی و مالی دولت 

  .کنند

موسسه آمار فرانسه موسوم به اینسی نیز گزارش داد اقتصاد فرانسه با رکود نسبی روبرو شده است. رشد 

 1.5نیز با کاهش  1155درصدی و در سه ماه پایانی  1.1با کاهش  1155اقتصادی این کشور طی سه ماه سوم 

استاندارد اند پور، همچنین رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را دو درجه  .وبرو شده استدرصدی ر

 .کاهش و اعتبار هر یک از کشورهای فرانسه، اتریش، مالت، اسلواکی و اسلونی را یک درجه کاهش داد

 همالی فرانسه جایگاه مرکزی داشت سهامداران در نظامچنین افت اقتصادی و پولی در فرانسه زمینه تاریخی دارد. 

و به همین دلیل نظام بانکی این کشور هم شفافیت کمتری داشته و هم دیرتر از دیگر کشورهای پیشرفته 

سازی و نظارت بر این  اقداماتی در جهت اصالحات نظام بانکی انجام دادند. بانک مرکزی فرانسه مسوول پیاده

 .ها و اصالحات است بازنگری

ها در اجرا یا عدم اجرای قوانین مصوبه آزادی عمل دارند و درصورت عدم اجرا باید  ند کشور آلمان بانکولی همان

به « مقررات جدید اقتصادی»تحت عنوان  1115توضیحی شفاف ارائه بدهند. مجموعه این قوانین در سال 

 .مدیره ایفای شغل کند هیاتتواند در نقش رئیس  تصویب رسید که از مفاد آن یکی این است که مدیرعامل نمی



گیری بانک مرکزی اروپا، بانک  ای دیگر، این نکته را باید در نظر داشت که با تشکیل اتحادیه اروپا و شکل از زاویه

های مرکزی این اتحادیه، باید با هماهنگی بانک مزبور اقدام به اجرای  مرکزی فرانسه، مانند دیگر بانک

 .صویب قانون یا مقرراتی جدید کندهای پولی یا تصمیم به ت سیاست

گونه شمرد: نظارت بر موسسات مالی و  توان این ای دارد که سرفصل آنها را می بانک مرکزی فرانسه وظایف عمده

های پرداخت، ثبات پولی، نظارت و تعیین مقررات و  ها، ثبات مالی کشور، امنیت وسیله ها و بیمه اعتباری و بانک

منظور جلوگیری از مخاطرات مالی دو کمیته ریسک و کمیته نظارت تاسیس  اروپایی. بههماهنگی با نظام مالی 

 .شده است

بانک مرکزی فرانسه برای اصالحات حقوقی، قانونی و مقرراتی در حوزه بانکی، تحت تاثیر روش آمریکای شمالی، 

ها تاسیس کرد.  ت بر دیگر بانکعضو، با هدف بهبود و افزایش نظار 57نهادی با نام مقام نظارت احتیاطی، شامل 

تواند از راه  طور کلی بررسی رعایت مقررات مالی بانکی جاری است. نظارت این نهاد می وظیفه ناظران این نهاد به

دور )ارائه اطالعات مالی موسسات بانکی زیرنظر( یا نزدیک و از درون بانک )تحقیق دقیق بر مسائل مالی 

 .احتیاطی بانک( باشد

 بع:امن

http://www.oecd-ilibrary.org/.../structural-reform-and-supervision-of-the-

banking 

http://www.khabaronline.ir/detail/591511/Economy/macroeconomics 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/.../structural-reform-and-supervision-of-the-bankin
http://www.oecd-ilibrary.org/.../structural-reform-and-supervision-of-the-bankin
http://www.khabaronline.ir/detail/475125/Economy/macroeconomics

