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نقد و ارزیابی کتاب نظارت مالی در قرن بیست و یکم
*

فتح اهلل تاةی

چکیده
ثحطاى هبلی قطى ثیؿت ٍ یکن ؾجت قس تب اظ جٌجِّبی هرتلف ثفِ ؾلف ٍ ؾَاقفت ى ٍ
ّنچٌیي ضاّکبضّبی الظم ثطای پیفثیٌی چٌیي ثحطاىّبیی زض یٌسُ پطزاذتِ قفَز ثركفی
اظ کتت ٍ هقبالت ثِ ٍغبی زؾتگبُّبی ًػبضتی زض ایي ظهیٌِ پطزاذتٌس ٍ ًقسّبیی ثط قفیَُ
ًػبضت ٍ قَاًیي ًػبضتی ٍ ٍغبی ًبغطاى اضائِ کطزًس کتبة ًػبضت هفبلی زض قفطى ثیؿفت
ٍیکن یکی اظ ایي ًوًَِ ًَقتِ اؾت ٍ فهَل ى ثط اؾبؼ هجوَؾفِای اظ هقفبالت تَؾف
ًَیؿٌسگبى هرتل ثطای تجییي ؾل ٍ ًقفب عفؿ ًػفبضت هفبلی ؾوفستب زض کكفَضّبی
اضٍپبیی ٍ ثِ ذهَل ّلٌس گطز ٍضی ٍ ثب پكتیجبًی ٍظاضت اهَض اقتهبزی ٍ زاضایی تطجوِ
قسُ اؾت ّطچٌس کِ زض یک جوؽثٌسی کلی هیتَاًس اًتكبض ٍ اًجبم چٌفیي فؿبلیفتّفبیی
قٌبذتی اظ ٍعؿیت ًػبضتی زض کكَضّبی زًیب زاقتِ ثبقس اهب ًحَُ تجییي ٍ ّن تطجوفِ ى
زچبض کبؾتیّبیی اؾت کِ ًقس حبعط ّن ثِ لحبظ هحتَایی ٍ ّن تطجوِ ثِ ایفي هَعفَؼ
هیپطزاظز ؾوفسُ هقفبالت هطثفَ ثفِ حفَظُ کكفَضّبی اضٍپفبیی ٍ ثرهفَل حفَظُ
اؾکبًسیٌبٍی اؾت ًقف هقبالت هطتج ثب کكَض ّلٌس زض ایي هیبى پطضًگتط اؾت ثب تَجِ
ثِ ایٌکِ ثحطاىّبی هبلی جْبًی ًقكی اثطگصاض ثط ّوِ کكفَضّبی جْفبى ّؿفتٌس قفٌبذت
ًقف ًبغطاى زض پیفگیطی اظ ثحطاىّبی هبلی زض کكَضّبی هرتل اّویت ظیفبزی زاضز ٍ
ایي هَعَؼ زض کكَض هب ًیع کِ زض ثؿیبضی اظ هَاضز هكکالت ضا ثِ زلیف عفؿ ًْبزّفبی
ًػبضتی هطتج زاًؿتِاًس اّویت ٍیػُای هیزّس هؿطفی اثط ٍ ٍیػگیّبی ى زض ثرفّبی
زٍم ٍ ؾَم نَضت هیگیطز

کلیدواژهها :ثحطاى هبلیً -ػبضت احتیبطی ذطز ٍ کالى -قَاًیي ًػبضتی

* ؾضَ ّیبت ؾلوی زاًكگبُ ؾالهِ طجبطجبئیtari@atu.ac.ir :
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 .1مﻌرﻓی و ﺗﻮﺻیﻒ اﺛر
هكرهبت قٌبؾٌبهِای :کتبة ًػبضت هبلی زض قطى ثیؿت ٍ یکن کِ چفبح اٍل ى زض ظهؿفتبى
 7931اًجبمگطفتِ اؾت تطجوِای اظ هجوَؾِ هقبالتی اؾفت کفِ تَؾف  :ای جیفَاى کلفطهي
یبکَة زی ّبى فوکِ زی ٍضیؽ ٍیطاؾتبضی قسُ ٍ زض هؿبًٍت اهَض اقتهفبزی ٍظاضت اهفَض
اقتهبزی ٍزاضایی تَؾ قبی انالى قَزجبًی تطجوِ قسُ اؾفت ًفبغط ؾلوفی ایفي تطجوفِ
قبی زکتط اًَقیطٍاى تقی پَض ّؿتٌس ایي اثط تَؾ قبی هحوس حؿٌی ٍ ذبًن ظّفطا نفسیقی
ٍیطاؾتبضی ازثی قسُ ٍ تَؾ اًتكبضات پیک ًَض ثِ چبح ضؾیسُ اؾت
زضجبیی اظ کتبة هؿطفی ًبم کتبة ثِ ظثبى التیي هكفبّسُ ًوفیقفَز ٍ زض جؿفتجَی ایٌتطًتفی
هؿلَم هیقَز کِ چبح ى زض ظثبى اًگلیؿی ثَزُ ٍ ًبم کتفبة " Financial Supervision in the
 "21st Centuryاؾت ًبقط کتبة زض ظثبىانفلی اؾفرطیٌگط اؾفت کفِ زض  3179چفبح قفسُ
اؾت
کتبة زض قطٍؼ ذَز پؽ اظ فْطؾت زاضای ؾِ ثرفف ؾفري زفبظیي هقسهفِ ٍ پیكفگتتبض
اؾت کِ تؿسز هقسهِّب هَجت قسُ تب ؾٌبٍیٌی هتتبٍت زض ّط جب کِ ثًِفَؾی کتفبة ثفِ ىّفب
هطثَ هیقَز ثطای قطٍؼ کتبة اعبفِ قَز
هؿبٍى ٍقت اهَض اقتهبزی ٍظاضت اهَض اقتهبزی زاضایی کِ ایي کتفبة زض ى هؿبًٍفت تطجوفِ
قسُ " ؾري زبظیي" ضا ثِ ثیبى اضتجب ثرف هبلی ثب قَت ٍ عؿ اقتهبز کكفَضّب ثحفطاى
هبلی قطق ؾیب ٍ تقَیت قَاًیي ًػبضتی زض کكفَضّبی پیكفطفتِ پفؽ اظ ثحفطاى پطزاذتفِ ٍ
هطبلؿِ تحَل ًػبضت هبلی چٌس کكَض ضا ثطای هؿَالى هفبلی ٍ ًػفبضتی ایفطاى ًفَؾی یفبز ٍضی
هٌبؾت شکط کطزُ اؾت تب ثِ تقَیت ًػبم حقَقی ٍ اجطایی اقسام ًوبیٌس
پؽاظ ى هقسهِ اؾت هطبثق تَعیحی کفِ زض هقسهفِ ثفِ قلفن "هفبلکَل کفی ؾفرطٍ "اؾفتبز
هسیطیت ؾوَهی زض هسضؾِ ّبضٍاضز کٌسی هسُ اؾت فهَل کتبة ثِ هَاضز ظیط هیپطزاظز :

فهَل ایي کتبة ثب توطکع ثط تجطثِ ًػبضتی ٍ ًِ قَاًیي ًػبضتی ثفِ ثطضؾفی پطؾففّفبی هْفن
هؿبنط ثطای هترههبى ایي حَظُ اذتهبل زاضزً :ػفبضت ثفط کیتیفت چیؿفت ضاثطفِ ثفیي
عوبًت اجطای هقطضات ٍ هسیطیت هربططات چیؿت ثط چِ اؾبؼ هیتفَاى تهفوین گطففت
کِ ضٍیکطز هجتٌی ثط قَاؾس اًتربة قَز یب ضٍیکطز هجتٌی ثط انَل یب ضٍیکطز ذَز ًػبضتی یفب
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ًبغطاى هیتَاًٌس ثِ هربططات هطتج ثب ک ًػبم هبلی ضؾفیسگی کٌٌفس اگفط چٌفیي اؾفت چفِ
ضاثطِای هیبى ى ٍغیتِ ٍ ٍغیتِ قٌبتط یؿٌی هسیطیت هربططات ٍیػُ ّفط ثٌگفبُ ٍجفَز زاضز
ؾولکطز ًػبضتی ضا زض زیبة ّطگًَِ ثحطاى زض ؾبلّبی اذیط چگًَِ هیتَاى ؾفٌجیس ًػفبضت
ضا زض ؾتبًِ ثحطاى چگًَِ ثبیس ؾٌجیس یب قبزضین ًبکبهیّفبی ًػفبضتی ضا ثفب ًگفبُ ثفِ گصقفتِ
قطح زّین یب ؾالٍُ ثط ى قبزض ّؿتین کِ ثب ًگطـ ثِ یٌسُ ثْتطیي تجطثفِّفبی ؾولفی ضا ًیفع
هكرم ؾبظین
زض ازاهِ هتصکط قسُ اؾت کِ اکثط ایي پطؾفّب حتی پیف اظ ثطٍظ ثحطاى هفبلی جْفبًی طفطح
هیقسًس ٍ ؾلت تْیِ ایي کتبة لطظُای اؾت کِ ثحطاى هبلی جْبًی ثفطای ًػفبضت هفبلی پسیفس
ٍضز ٍ ایجبز تغییطات ضا اعططاضیتط کطز ًقفم ضٍیکطزّفبی هتؿفبض ضا ففبـ ؾفبذت زض
ازاهِ هطبلت شکطقسُ زض ثطذی فهَل ٍ ثسٍى ضؾبیت تطتیت قوبضُ ىّب ثؿفیبض ذالنفِ ثیفبى
کطزُ اؾت

 .2ارزیابیﺷکلی اﺛر
زض هقسهِ کتبة تصکط زازُ ًكسُ کِ کتبة تَؾ افطاز هرتل ٍ ثِ قک هجوَؾِ هقبلفِ اؾفت
ٍ ذَاًٌسُ اثتسا تهَض هیکٌس کِ ٍیطاؾتبضاًی کِ ًبم ىّب زض اثتفسای کتفبة هفسُ اؾفت ّوفبى
ًَیؿٌسگبى ّؿتٌس
ثؿس اظ هقسهِ زض پیكگتتبض کتبة ٍیطاؾتبضاى ى یؿٌی ای جیفَاى کلفطهي یفبکَة زی ّفبى
فوکِ زی ٍضیؽ ًکبتی ضا ثطای هؿطفی ضٍیکطز کتبة هططح کطزُاًس کفِ ثفِاذتهفبض هفیتفَاى
هَاضز ظیط ضا ثیبى کطز:
ثحطاى هبلی ًبغطاى هطثَطِ ضا تطزیت کطز تفب ًگفبُ ًقبزاًفِ ثفِ ؾولکفطز ذفَز زاقفتِ ثبقفٌس ٍ
ضٍـّبی ًبغطاى زؾترَـ تغییطات ثٌیبزی قسُ اؾت الظم ثَز ًػفبضتّفب پفیف ًگطاًفِ تفط
قَز ثحطاى هؿلَم کطز ًْبزّبی هبلی ثب ک ًػبم اقتهبزی زضّنتٌیسُاًفس ٍ ثبیفس زض ًػفبضتّفب
چكناًساظ کالىتطی زض ًػط گطفت زؾتیبثی ثِ هؿٌبی زقیق ًػبضت کِ ازلت ثِهثبثفِ ٌّفط یفب
في هحؿَة هیقَز ؾبى ًیؿت تجطثیفبت ففطاٍاى ٍجفَز زاضز کفِ تجفبزل زاًفف ثفب ؾفبیط
کكَضّب ضا ثِهٌػَض یبفتي ثْتطیي اقساهبت عطٍضی هیؾبظز
ثِ ًػط هیضؾس زض ایي پیكگتتبض تالـ قسُ تب ؾلفت اًترفبة هقفبالت اظ کكفَضّبی هرتلف
(الجتِ ؾوستب اضٍپبیی ٍ حَظُ اؾکبًسیٌبٍی) ضا ثطای ذَاًٌسگبى تَجیِ ًوبیٌس؛ اهب ایٌکفِ ثفط چفِ
اؾبؾی کكَضّبی اضٍپبیی هحَض قطاضگطفتِاًفس ٍ زض هیفبى کكفَضّبی ؾفیبیی ٍ اقیبًَؾفیِ زٍ
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هقبلِ اظ زٍ کكَض ؾفٌگبپَض ٍ اؾفتطالیب اذتیفبض قفسُ اؾفت تَعفیحی ًوفیزّفس زضحفبلیکفِ
کكَضّبیی هبًٌس چیي ٍ کطُ جٌَثی ٍ غاپي ٍ ٌّسٍؾتبى ٍ ٍجفَز زاقفتٌس کفِ زض اضتجفب ثفب
تحَالت جْبًی ٍ هجبزالت ًقف پطضًگتط زاقتِ کكَضّبی هْنتطی هحؿَة هیقًَس
ثِؾالٍُ ایٌکِ زض ّوبى کكَضّبی هٌترت ًیع هقفبالت هفیتَاًفس ثفب زیفسگبُّفبیی هتتفبٍت اظ
زیسگبُ ایي ًَیؿٌسگبى تسٍیيقفسُ ثبقفس الظم ثفَز کفِ ٍیطاؾفتبضاى زض قؿفوت اٍل تَعفیح
هیزازًس کِ چِ هالکّبیی ثطای اًترفبة هقفبالت زاقفتِاًفس کفِ گفعیٌف هقفبالت ؾفلیقِای
هحؿَة ًكَز
زض جبی زیگط ثیبىقسُ کِ ضٍیکطز کتبة ثط اؾبؼ تجطثفِ ًػفبضتی اؾفت ًفِ قفَاًیي ًػفبضتی
زالیلی کِ ثطای ایي هَعَؼ ؾٌَاى قسُ ؾجبضتاًس اظ ایٌکِ ازلت هرفبططات ضثطفی ثفِ قفبًَى
ًساضًس ٍ ّوبًٌس ؾَاه هرتلتی کِ زض تهبزفبت ًقف زاضًس ثفیثجفبتی زض ثبظاضّفبی هفبلی ًیفع
هیتَاًس ًبقی اظ طیتی ؾَاه ثبقس ٍ هربططات پیفثیٌیًكسُ ثبقس زٍم ایٌکِ انفطاض نفط
ثط ًم قبًَى هَجت زتلت اظ اثطاتی کِ ًبغطاى حطفِای هیتَاًٌس پسیس ٍضًس هفیگفطزز هیفعاى
تؿل ٍ قبلتّبی اًتربثی ىّب ٍ اًتربةّبیی کِ زض ضاثطِ ثب هرفبططات اًجفبم هفیزٌّفس ٍ
ّوِ زض ثحطاىّب اثطگصاض ّؿتٌس
زض ایي هَضز ًیع ًقسی کِ ثطاثط ٍاضز اؾت ثِ تأثیط ًَؼ قَاًیي زض ایتبی ٍغفبی ًػفبضتی اؾفت
کِ ًگبُ جساگبًِ ثِ ًقف ًبغطاى ثسٍى تَجِ ثِ چفبضچَة ًػفبضتی کفِ زض ى حیطفِ فؿبلیفت
هیکٌٌس ًگبّی کبه ًرَاّس ثَز ٍ ًویتَاًس چبلفّبی ًػبضتی ضا ثِزضؾتی ًكبى زّس
اضجبؼ زّی زض هتي ًؿجتب ذَة اؾت ٍ ؾوستب ثِ زلی ى اؾت کفِ زض هفتي التفیي اضجبؾفبت
شکطقسُ اؾت ٍ زض هتي تطجوِ ًیع شکطقسُ اؾت
زض پیكگتتبض کتبة انلی فْطؾتی اظ هؿبزلّبیی کِ ثِنَضت اذتهبضی زض ؾطاؾط هتي کتفبة
ثِکبضضفتِ ثیبىقسُ اؾت هتطجن ًیع ّویي ضٍیِ ضا اتربش ًوَزُ اؾت
اهب اظ حیث ٍیطایف ازثی هكکالتی ثِ چكن هیذَضز ٍ ایي هكکلی اؾت کِ زض تطجوِ هتفَى
تطجوِ هؿوَال ثِ ٌّگبم پیسا کطزى هؿبزلّبی فبضؾی ثِ ٍجَز هی یس ٍ ٍیطاؾفتبضاى هفیتَاًٌفس
ثِ کوک هتطجن هسُ ٍ هتي ضا ثطای ذَاًٌسُ قبث ّن تفط کٌٌفس هفثال زضجفبیی اظ هفتي هفسُ":
اضظـ ایي هجوَؾِ فهَل ؾجبضت اؾت اظ  ":تكطیک هعایبی قَة اذیط زض ًػفبضت هفبلی ٍ
یبزگیطی قتبثبى"
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ؾجبضات "تكطیک هعایب قَة اذیط" ٍ " یبزگیطی قتبثبى" هَجت قسُ تب هتَْم اًتقفبل ًیبثفس
قبیس اقکبل تبیری ّن ثبقس قبیس ثِجبی تكطیح تكطیک چفبحقفسُ ثبقفس ٍ یفب زض ؾجفبضت
یبزگیطی قتبثبى اگط هٌػَض " یبزگیطی ؾطیؽ" اؾت جبیگعیي هطؾَمتطی ثفِجفبی یفبزگیطی
قتبثبى هحؿَة هیقَز یب زض هَاضز زیگط هسُ اؾت" :پبؾد قکبضا ثلفِ ثفَز" ل  79جولفِ
ظیط ضا ثِؾٌَاىهثبل هیتَاى قبّس ٍضز":ضاّجطز هتوطکع ثط ثؿ تْبجوی زض ثبظاضّبی ذفبضجی
پیبهسّبی چكنگیطی ثطای الگَی کؿتٍکبض تی یک ثٌگبُ زاضز" ( ل )71
اثْبم زض تؿبضی ًیع زیسُ هیقَز ثِ ؾٌَاى هثبل هسُ اؾت "هیعاى اتکب ثِ ٍام ثفِقفست ثبؾفث
کبّف قهَض قسُاًس"

اگط هٌػَض اظ قهفَض ؾفسم پطزاذفت اظ طفط ٍامگیطًفسگبى اؾفت ٍاغُ ًکفَل جفبیگعیي
هٌبؾتتطی اؾت
زض قؿوت زیگطی هسُ اؾت":اًَاؼ هربططُ ضا ًویتَاى ثب قبًَىگصاضی ثْتط ٍ ثیكفتط ترتیف
زاز " کِ کلوِ کبّف ثْتط هیتَاًس هتَْم ضا ثطؾبًس تب کلوِ ترتی

اظ ًجبکِ کتبة تطکیجی اظ هقبالت افطاز هرتل اؾفت قفبیس هتتفبٍت ثفَزى قلفن ًَیؿفٌسگبى
انلی هَجت قسُ ثبقس کِ تطجوِ ًیع زض فهَل هرتلف اظ ضٍاًفی هرتلف ثطذفَضزاض قفسُ
ثبقس زض هؿطفی فهَل کتبة ًیع ّوبى تطتیت ضؾبیت ًكسُ اؾت

 .3ارزیابی محتﻮایی اﺛر
کتبة ضا ًویتَاى ثِؾٌَاى یک هتي هَظقی تلقی کطز؛ ٍ تطجوفِای ثفَزى ٍ تطکیجفی ثفَزى اظ
هقبالت هرتل ًیع اهکبى تٌبؾت ثب ؾطفه ّبی ههَة ضقتِّبی هرتل ضا کن هیکٌس تٌْفب
زض ؾطَح هَظـ ؾبلی ٍ ىّفن ثفِ اظای ایٌکفِ هفسضؼ هطثَطفِ ثرَاّفس زض هجبحفث هفبلی
ثِؾٌَاى اضائِ اطالؾبت جٌجی ثِ زاًكجَیبى هؿطفی کٌس هیتَاى ثِؾٌَاى کتفبة کوفکزضؾفی اظ
ى اؾتتبزُ کطز
ثب تَجِ ثِ هجوَؼ هقسهِ ٍ پیكگتتبض شکطقسُ هؿئلِ ٍ ززسزِ کتبة ثیبى هكکالتی اؾفت کفِ
هَجت افعایف ثحطاى هبلی قس ٍ ضاُّبیی اؾفت کفِ زض پفیف ضٍی ًْبزّفبی ًػفبضتی ٍجفَز
زاضز ًسض ایي ضاثطِ کتبة هیگَیس" :هربططاتی کِ زض هقبثف ثٌگفبُّفب ّؿفتٌس زض اًفساظُّفبی
هرتل غبّط هیقًَس ٍ قبث تقؿین ثٌسی اؾت ثطذی هربططات ًبقی اظ ؾسم ضؾبیفت قفبًَى
ّؿتٌس اهب هربططات ثِ ؾَاه زیگفطی هبًٌفس اًفساظُ ؾفطهبیِگفصاضی ضٍـّفبی ثبظاضیفبثی ٍ
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ثیثجبتیّبی زیگط ًیع ضث زاضز ثیبى ایفي طیف ٍؾفیؽ اظ چكفناًفساظّبی تحلیلفی هفیتَاًفس
احتوبل قٌبؾبیی ٍ ضنس ًبٌّجبضی ضا تَؾ ًْبز ًػبضتی افعایف زّس"

زض جبی زیگط ثطای ثیبى ًچِ هسًػط پسیس ٍضًسگبى ثَزُ اؾت چٌیي شکط قسُ اؾفتً"::فبغطاى
زضگصقتِ ثط قبذمّبی هربططُ هبلی هبًٌس تَاًفبیی پطزاذفت زیفَى ًؿفجتّفبی ًقفسیٌگی
توطکع هیکطزًس کِ ضٍیکطز پؽ ًگطاًِ ثَز کِ ثط اؾبؼ گفعاضـّفبی ؾولکفطز هفبلی گصقفتِ
نَضت هیگطفت ثحطاى هبلی ًكبى زاز کِ ًػبضتّب ثبیس پیف ًگطتفط قفَز الظهفِ ى ٍجفَز
چكناًساظ کالىتط ٍ زٍض ًوبیی فطاتط اظ ًْبزّبی هٌتطز اؾت"
اظ ثؿس کبضثطزی قبیس ثب ایي اثط ؾلوی کبضقٌبؾبى ثرفّبی ًػبضتی ثتَاًٌس ثب تکیِثفط قفٌبذت
اتتبقففبتی کففِ زض پففی ثحففطاى زض ثطذففی کكففَضّبی زیگففط ضخزازُ اؾففت ضٌّوَزّففبیی ثففطای
ثرفّبی ًػبضتی ذَز ثیبثٌفس؛ اهفب ٍجفَز اذتالففبت ؾفبذتبضی زض ًفَؼ حبکویفت ًْبزّفبی
ًػبضتی ٍ حکوطاًی ًْبزّب ثبؾث هیقَز کِ تتبٍتّفبی ظیفبزی هیفبى ضٍـّفبی ًػفبضتی زض
کكَضّبی هرتل ٍجَز زاقتِ ثبقس زضٍاقؽ کتجب ثفب اضظـّفبی اؾفالهی ٍ ایطاًفی ّوفبٌّگی
ًساضز اهب ثِؾٌَاى یک کبض ترههی ٍ ثب تَجِ ثفِ ایٌکفِ زض ًػفبم ثفبًکی العاهفبت ثفیيالوللفی
هؿوَال زض پیف چكن قطاض هیگیطز تطبثق ثب اضظـّبی اؾالهی تب ٍقتفی ثفب العاهفبت اؾفالهی
هغبیطت ًساقتِ ثبقس هسًػط قطاض ًویگیطز
زض ضاثطِ ثب ًػن ٍ اًؿجبم زضًٍی ثرفّبی هرتل

کتبة هَاضز ظیط قبث شکط اؾت:

زض هؿطفی فهَل کتبة زض پیكگتتبض تطتیت ضؾبیت ًكسُ اؾت
زض هتي تطجوِ ًوَزاضّب ٍ جساٍل ثط اؾبؼ قوبضُگصاضی ّط فه اًجبمگطفتفِ کفِ ضزیفبثی ضا
ؾبىتط هیکٌس
ترههی ثَزى هتي انلی کتبة ٍ هكکالت هؿبزلیبثی زضؾفت زض تطجوفِ هتفَى ترههفی
اهطی اؾت کِ اهکبى تطجوِ کبه ثًِحَیکِ ثتَاى هٌػَض ًَیؿٌسُ انفلی ضا هٌتقف ؾفبذت ضا
ؾرت هیکٌس
ٍلی هتطجن هیتَاًؿت تب حسٍزی اظ ؾبزُؾبظی تطجوِ اؾفتتبزُ کٌفس تفب کتفبة ثتَاًفس ثفطای
شیٌتؿبى هطثَطِ کِ ؾوستب یب کبضقٌبؾبى ٍ یب زاًكجَیبى هیتَاًٌفس ثبقفٌس قبثف فْفنتفط قفَز ٍ
ًکبت کلیسی ى ًیع ضٌّوَزی ثطای کبضّبی اجطایی ٍ تحقیقبتی ثبقس
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ثِؾٌَاى ًوًَِ زض هقسهِ هسُ اؾت " ٍلی زضؼّفبی زّفِ ً 7391تَاًؿفت ثفِ قفبًَىگفصاضاى
کوک کٌس کِ ثِ پیفثیٌی یب پیكگیطی اظ ٍامّبی ضٌّفی کوتفط اظ ثْیٌفِ ثرطزاظًفس یفب پیبهفسّبی
ثیثجبت کٌٌسُ ًبقی اظ  CDSضا زضک کٌٌس زضؼّفبی زّفِ ً 7391تَاًؿفت ثفِ قفبًَىگفصاضاى
کوک کٌس کِ ثِ پیفثیٌی یب پیكگیطی اظ ٍامّبی ضٌّی کوتط اظ ثْیٌِ ثرطزاظًس"
هكرم ًیؿت " کوتط اظ ثْیٌِ " ثِ چِ هؿٌی اؾت

یب زض جبی زیگط هسُ اؾت ":هطزم اًتػبض زاضًس کِ ًْبزّبی حکَهتی ثْتطیي حتبغفتّفب ضا ثفب
کوتطیي قیوت فطاّن ؾبظًس

قبیس ثْتط ثَز هتطجن زض ّط جب کِ اثْبهی زض اًتقبل هتَْم ثِ ٌّگبم تطجوِ هكبّسُ هیکفطز زض
هتي یب پبًَیؽ تَعیحی اعبفِ هیکطز
حتی هؿطفی کتبة ًیع ثؿیبض گٌگ اؾت ٍ چبضچَة کتفبة ضٍقفي ًیؿفت گصقفتِ اظ ایٌکفِ
ذَز کتبة ًیع زض هقسهِ ًَؾی زضّنضیرتگی زض هؿطفی فهَل ثِ قک ثیفبى ًبهطتفت فهفَل
پطزاذتِ اؾت هكک ًبهتَْم ثَزى زض فهفَل اٍلیفِ ثیكفتط اؾفت ٍ زض فهفَل ثؿفسی کوتفط
هیقَز الجتِ ًقف ًبغط تطجوِ ٍ ًیع زض ایي هَعَؼ هیتَاًؿت ضاّگكب ثبقس
ثبایيٍجَز کِ تبضید چبح کتبة هطثَ ثفِ ؾفبل  3179هفیالزی اؾفت ٍلفی زازُّفب ٍ هٌفبثؽ
هَضزاؾتتبزُ زض هتي انلی کتبة ضا اظ زیس تحلی گصقتِ هیتَاى ضٍظ هس زاًؿت اهفب اظ ؾفَی
زیگط ثب تَجِ ثِ ایٌکِ حسٍز  1ؾبل اظ اًتكبض ى هیگصضز ٍ ایٌکِ ثحطاى هطثَ ثِ ؾفبل 3119
ثَزُ اؾت ضٍظ هس تلقی ًویقَز
اظ ًجبکِ فهَل کتبة تَؾ ًَیؿٌسگبى هرتل ٍ ثِ قیَُّبی هتتفبٍت تفسٍیي قفسُ اؾفت
ًقس هحتَایی ّط فه ًیع ثِاذتهبض ثط اؾبؼ هؿطفی اجوبلی ى اضائِ هیقَز ثطذفی زیگفط اظ
ًکبتی کِ ثِؾٌَاى ًقس زض ثطضؾی فهَل کتبة هیتَاى شکط کطز ثِ قطح ظیط اؾت:
فه 7
 کلطهي ثِ ّوطاُ ّوکبضـ اثتسا ًَؾی کلیگفَیی ٍ ثیفبى اذجفبضی اظ ایٌکفِ قجف اظ ثحفطاىًکَل پسیسُ ای ثؿیبض ًبزض ثَز ٍ توبم قطکتّبی ثرف هفبلی ؾفَز ٍض ثَزًفس اؾتوفبز ثفبالیی
ًؿجت ثِ ایي قطکتّب ٍجَز زاقت هططح هیکٌس فضبی هقبلِ ثفِ اقتهفبز ّلٌفس ٍ تحفَالت
ثبًک هطکعی ٍ اززبم ى ثب هجوَؾِ ًػبضت ثط نٌسٍقّبی ثیوِ ٍ ثبظًكؿتگی هطثَ هیقفَز
کِ پؽ اظ ثحطاى هججَض ثب ثبظًگطی زض ضٍیکطز ًػبضتی ذَز قس هطاح هطثَطِ زض ایي کكفَض
ثیبى قسُ اؾت
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 ّط چٌس ثیبى تبضیری تجطثِ کكَضّب هوکي اؾت قٌبیی ثطای هربطت ًؿفجت ثفِ تحفَالتزض کكَضّبی زیگط ایجبز کٌس اهب ثِ زلی تتبٍت ؾفبذتبضی ثبًفکّفبی هطکفعی زض کكفَضّب
العاهب زؾتبٍضز اجطایی اظ ایي ثرف ثطای اقتهبز کكَض هب فطاّن ًویکٌس
 انطالحبتی کِ ثِکبضثطزُ قسُ اؾت ثِگًَِای اؾت کِ هربطجفبى هحفسٍزی هوکفي اؾفتفضبی ّویي اقتهبز ضا زضک کٌٌس ثِ ؾٌَاى هثبل چٌیي شکط قسُ اؾت " ذطاة فطٍقی ایجفبز
اهتیبظّبی فطاٍاى ثطای زالالى ٍ هسیطاى افتضبح  LIBORنٌسٍقّبی ؾفطهبیِگفصاضی ّطهفی
هَجت تَجِ ضٍظافعٍى ثِ ثْجَز ًػبضت زض ؾطاؾفط جْفبى قفسُ اؾفت " زضحفبلیکفِ ًفِ
هكرم اؾت چِ اهتیبظاتی هَضزًػط اؾت ٍ ًِ کسام افتضبح ٍ ثِ چِ قک
 زؾتَضالؿولی کِ اظ نٌسٍق ثیيالوللی پَل ًق قسُ اؾت کلفیگفَیی اؾفت ٍ گفبّی ثیفبىثسیْیبت اؾت ثِؾٌَاى ًوًَِ هفسُ اؾفتً ":فبغطاى ثبیفس ثفِطفَض زائفن هطاقفت تحفَالت ٍ
هربططات پیف ضٍ ثبقٌس کِ ؾالٍُ ثط تکتک هؤؾؿبت تحفت ًػفبضت کف ًػفبم هفبلی ضا ًیفع
تْسیس هیکٌٌس"
فه 3
 فه  3ثب ؾٌَاى هسیطیت کیتیت ًػبضت هبلی ثِ قلن یبى ؾیججطًس ٍ زیَیفس ضایعثفطگي 7هفسُاؾت کِ قبًَىگصاضی ثطای ثْجَز ًػبضت کتبیت ًویکٌس ٍ ثبیس ثطًبهِّبی حف ٍفهف ثفبًکی
ًیع زاقت ؾرؽ قیَُّبیی کِ ًبغطاى هبلی ثطای ثْجَز حتع ٍ ؾٌجف کیتیفت ًػفبضت ذفَز
ثِ کبض هیثطًس ٍ لعٍم پیًَس ظزى تحلی احتیبطی کالى ثب ًػبضت احتیبطی ذطز ضا هطفطح کفطزُ
اؾت
 زض ایي ثرف هَاضزی هططح قسُ اؾت کِ زض اتحبزیِ اضٍپب هؿٌفیزاض اؾفت ٍ هفثال ؾفبذتبضًػبضت هبلی اضٍپبیی کِ اظ ؾِ زؾتگبُ ًػبضتی اضٍپفبیی ٍ ًػفبضت ثیوفِای ٍ ًػفبضت ثفط ثفبظاض
اٍضاق ثْبزاض تكکی هیقَز ضا ثیبى کطزُ ؾت اهب ّوبًٌفس فهف  7ثفِ کلفیگفَییّفب زض اهفط
ًػبضت پطزاذتِ قسُ اؾت ًوًَِای اظ ایي هَعَؼ ؾجبضتْبی ظیط اؾت ":ضٍیکطز ًػفبضت ثبیفس
پطؾكگطتط هساذلِ گطایبًِ تط ٍ جبهؽتط ثبقس" یب ایٌکفِ "ًفبغطاى ًبچبضًفس َّقفیبض ثفَزُ ٍ زض
نَضت لعٍم ثبنالثت ٍاکٌف ًكبى زٌّس"

- Jan Sijbrand and David Rijsbergen
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یب پیفاظایي َّقیبض ًجَزُاًس یب ثبنالثت پبؾد ًویزازًس ٍ اگط ایيچٌیي اؾت ههفبزیق ىّفب
کجبؾت
فه 9
 ایي فه ثِ قلن هبضتیي اًسضؾَى اٍلسیؽ ؾطپؽ ٍ هبضتیي ًَضیَؼًَ 3قفتِ قفسُ اؾفت ٍّوبىطَض کِ اظ ؾٌَاى ثطهی ایس زض هَضز ّوؿبیِ ّلٌس یؿٌی ؾَئس اؾت ؾجفبضاتی کفِ زض هفتي
زیسُ هیقَز ًبضؾبیی زض ثیبى هطلت ضا هیضؾبًس ثِؾٌَاىهثبل هسُ اؾت ":نفٌؿت هفبلی ایفي
کكَض ؾفَاهلی هبًٌفس ظازاًفسیف ثفَزى ٍ قفبًَىگفصاضی ثفب تفأثیط هالیفن ضا هطفطح کطزًفس
ٍضقکؿتگی زؾتِجوؿی ثبًکّبی ثعضگ زض ى ثحطاى ضا ًیع فقف ًوفیتفَاى ثفِ ًفبقم ثفَزى
حساق ؾطهبیِ ثیيالوللی ًؿجت زاز" هٌػَض اظ حساق ؾطهبیِ ثیيالوللی هجْن اؾت
فه 4
 ثب ؾٌَاى پیبهسّبی ًبذَاؾتِ ًػبضت ثِ قلن زًیلی ًَی 9ثِ هَعَؼ ٍاگصاضی اذتیبضات جسیفسثِ ًبغطاى زض فطاًؿِ پطزاذتِ اؾت ٍ ایٌکِ یب اؾطبی اذتیبضات ثِ ًبغطاى افطاطفی ًكفسُ اؾفت
زض هقبلِ زٍ ٍیػگی ثطای الگَی ثبًکساضی فطاًؿَی شکط قسُ اؾت یکفی ایٌکفِ الگفَی ّوفِ
ثبًکّب یکؿبى اؾت زضحبلیکِ هتٌَؼ ؾبظی هٌبثؽ زض هسی ٍ هربططات یفک ًقطفِ قفَت زض
ثبًکساضی اؾت زٍم ایٌکِ حؿبةّبی پؽاًفساظ کفِ اظ هبلیفبت هؿفب اؾفت ثفب قفجکِّفبی
ثبًکساضی جوؽ ٍضی هیقَز ٍ ثرف اؾػن ى زض "نفٌسٍق ؾفرطزُّفب" 4هتوطکفع هفیقفَز
ثرف ثعضگی اظ ى زض ؾبذت ٍ ًَؾبظی هؿکي اجتوبؾی اؾفتتبزُ قفسُ اؾفت کفِ ٍامّفبی
ثلٌسهست ثب ًطخ جصاة اضائِ هیکٌس اظ ایي ضٍ تتبٍت ؾبذتبضی ثفیيالوللفی زض ؾفبذتبض هفبلی
ثبًکّب ٍجَز زاضز ثِ ًػط هیضؾس هیتَاًؿت ایي تتبٍت ؾبذتبض ضا اضظیبثی کٌس کِ چفِ هعایفب
ٍ هؿبیجی زض ایي الگَی هتتبٍت اظ ؾبذتبض ثفیيالوللفی هفیتفَاى یبففت کفِ زض ًقفف ًػفبضتی
اثطگصاض ثبقس اهب اظ ایي هَعَؼ زتلت قسُ اؾت
زض هقبلِ ثِ ؾیبؾتّبیی اقبضُ قسُ اؾت کِ قطاض اؾت اظ اٍل غاًَیِ  3177زض جْت اجفطایالعاهبت ًقسیٌگی هطبثق هقطضات ثبظل  3پیبزُ قَز زضحفبلیکفِ ظهفبى اًتكفبض تطجوفِ ()3179
اؾت
فه 7
-Martin Anderson, Uldis Creps, and Martin Nureus
3
- Daniele Nouy
4
-Caisse des Depots
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 زض هَضز زؾتگبُ ًػبضتی زض اؾتطالیب اؾت کفِ تفب ؾفبل  7339ثبًفک هطکفعی اؾفتطالیب ثفَز ٍثؿساظایي تبضید ثب ؾٌَاى  APRAؾالٍُ ثط ثبًکّب هؤؾؿبت ؾرطزُ پصیط کَچک قطکتّفبی
ثیوِ ٍ نٌسٍقّبی ثبظًكؿتگی ضا زض ثطهیگیطز
 زض ایٌجب ًیع ؾجبضات ًبهتَْم ٍ ًبهأًَؼ ٍجَز زاضز هثال زض ایي فهف ًتیجفِ هفیگیفطز کفِ"تأکیس ًبغطاى پؽ اظ ثطٍظ ثحطاى هبلی جْبًی ثِؾَی ایي هَاضز جبثفِجفب قفسُ اؾفت :اففعایف
تأکیس ثط اقتْبی هربططُ ٍ ًِ نطفب هْبض ٍ فطایٌس هربططُ " ؾجبضاتی ایيچٌیي هتْفَم ضٍقفٌی اظ
هٌػَض ًَیؿٌسُ ضا ًویضؾبًس
فه 6
 ایي فه ثب ؾٌَاى پیكطفتّب زض عوبًت اجطای ًػبضتی تَؾ ایک یبًگ لین ٍ ؾفَئی لیفبىتئَ 7ثِ ًقف ثرف هؿتغالت زض ثبظاضّبی هبلی ٍ ّوکبضی هقفبم پفَلی ؾفٌگبپَض ثفب ًْبزّفبی
هؿئَل ؾطعِ ظهیي ٍ ؾبذتٍؾبظ ثطای تؿسی ذَـثیٌی زض ثفبظاض اهفالک اظ ططیفق قفَاًیي
احتیبطی زض ٍامزّی ثبًکّب ثِ ثرفّبی هكرم اقبضُ زاضز
 ًَؾی اثْبم زض ثیبى هؿئلِ ٍ تجییي هكبّسُ هی قَز هثال زض ایي هقبلِ هفسُ اؾفتً ":فبغطاىثبیس قبزض ثِ پبؾد گَیی ثِ پطؾكْبی هطثَ ثِ هٌبؾت ثَزى الگَّفب ضاّجطزّفب ٍ ؾَایفس کؿفت
ٍکبض ثَزُ ٍ زض ؾیي حبل حق ضأی ضا اظ هسیطاى اضقس ٍ ّیبت ّبی هسیطُ هَؾؿبت هبلی تحفت
ًػبضت ؾلت ًکٌٌس .ایي هَعَؼ اکٌَى یکی اظ ضٍیکطزّبی جسیفس اؾفت کفِ پفؽ اظ زضؾفْبی
هَذتِ قسُ اظ ثحطاى اذیط قک گطفتِ اؾت"

 یب الگَّبی کؿت ٍ کبض ثب ضاّجطزّبی کؿت ٍ کبض اظ هَعَؾبتی اؾت کِ ًفبغط هفبلی ثبیفسثِ پطؾكْبی ى پبؾد زّس یب انَال ًػبضت چِ ضثطی ثِ حفق ضای هفسیطاى اضقفس هَؾؿفبت
هبلی زاضز ضٍقي ًیؿت
 زض ًتیجِ گیطی ًیع هَعَؾی کِ ثسٍى تحلی ایي هقبلِ ًیع اظ ثفسیْیبت هحؿفَة هفی قفَزثیبى قسُ اؾت چٌبى کِ هسُ اؾتً ":ػبضت هبلی زض ًْبیت هؿطَ ثِ حتع یفک ًػفبم هفبلی
ثبثجبت اؾت کِ اظ اؾتوبز ٍ اطویٌبى کلیِ ٍاثؿتگبى ثفِ ى ًػفبم ثطذفَضزاض ثبقفس ً .فبغطاى ثفطای
زؾتیبثی ثِ ایي هٌػَض ثبیس ثتَاًٌس هربططات ًبقی اظ هؤؾؿفبت هفبلی هٌتفطز ضا قٌبؾفبیی ٍ ازاضُ

- Aik Yang Lim and Swee Lian Teo
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کطزُ اظ چگًَگی اثطگصاضی ایي هربططات ثط ک ًػبم هبلی گبُ قسُ ٍ اقساهبت تطهیوی هٌبؾفت
ٍ ثِ هَقؽ اضائِ زٌّس".
فه 1
 فه  1ثب ؾٌَاى ًػبضت زض زٍضُ ّبی ثؿبهبى ٍ ًبثؿبهبى ً:ػط ؾوفَم ٍؾفبظگبضی زض ضٍیکفطزًػبضتی تَؾ جَلیي ازاهع 6اهسُ اؾت کِ " ثِ ثطضؾی گؿفتطزگی ثفبض گطایكفْبی جوؿفی ٍ
اًتػبضات هطزم اظ ًبغطاى هبلی اًگلؿفتبى ثفط تغییفطات ٍ قفک عفَاث ٍ اٍلَیتْفبی ًػفبضت ٍ
پیبهسّبی ى اذتهبل زاضز".زض ؾبل  3 7331زؾتگبُ ًػبضتی زض یفک زؾفتگبُ تحفت ؾٌفَاى
 FSAجوؽ قسًس افتضبحبت گؿتطزُ ذفطاة فطٍقفیْبی هفطتج ثفب نفٌسٍقْبی ثبظًكؿفتگی
قرهی ثیوِ ًبهِ ّبی ؾوط ٍپؽ اًساظ اٍضاق قطعفِ زض هفس هؿفکي اًگیفعُ تغییفط ضا تقَیفت
کطز ّس ى ثَز کِ ثب تكکی یک ًبغط جسیس فطٌّگ ًػبضتی ثِ فطٌّگی تغییط یبثس کِ ثیكفتط
ثب تتحم ٍ هساذلِ ؾبظگبض ثَزُ کوتط ثِ اؾتوبز ثِ هؤؾؿِ تحت ًػبضت هتوطکفع ثبقفس .اهفب زض
ازاهِ هقبلِ هسُ اؾت کِ  FSAزض ؾبل  ٍ 3111ثط اؾبؼ قبًَى ثبظاض ذسهبت هفبلی 1ثفِ ؾٌفَاى
یک زؾتگبُ ًیوِ قضبیی ٍ هؿتق اظ حکَهت تبؾیؽ قس اضتجب ثیي تبؾفیؽ زض ؾفبل 7331
ثب ؾبل  3111زض هقبلِ ضٍقي ًیؿت
 زض هقبلِ شکط قسُ کِ ثِ ایي ًْبز اذتیبضات چكن گیفطی زازُ قفسُ کفِ ثفِ ٍاؾفطِ اًترفبةؾیبؾتوساضاى اظ طط هطزم ازؾب قسُ کِ اذتیبضاتف هطزهی اؾفت تٌْفب  99زضنفس هفطزم هفی
زاًؿتٌس کِ ایي ًْبز ثِ ؾٌَاى ًبغط هبلی ٍجَز زاضز ٍ  49زضنس ّیچ زاًكفی اظ ٍجفَز ًػفبضت
ًساقتٌس زض ًػط ؾٌجی زیگطی کِ زض ّلٌس اًجبم قس ًكبى زاز کِ اظ ّط ً 7تفط فقف یفک ًتفط
زٍ ًبغط هؿتق ٍ هؿئَل ًػبضت ثبًکی ضا هی قٌبذتٌس زض ایي ثرف ثِ ًػط ؾوَم اقفبضُ قفسُ
اؾت
 ؾٌَاى ٍ حتی هؿطفی فه ثب اثْبم هَاجِ اؾت هٌػفَض اظ ًػفط ؾوفَم چیؿفت یفب ؾوفَمهطزم اؾت یب کبضقٌبؾبى هٌػَض اظ ؾبظگبضی زض ضٍیکطز ًػفبضتی چیؿفت ؾفبظگبضی ثفب چفِ
چیعی یب " ثبض گطایكْبی جوؿی" کِ زض ایي ثرف شکط قسُ ثِ چِ هؿٌی اؾت
 زضتطجوِ هقبلِ گبّی ثِ اًگلؿتبى ٍ گبّی ثِ ثطیتبًیب یفبز قفسُ اؾفت زض حفبلی کفِ ایفي زٍؾٌَاى یک هَعَؼ ضا زض ثط ًوی گیطًس ٍ ثب ّن تتبٍت زاضًس ٍ هؿلَم ًیؿفت اقفتجبُ اظ تطجوفِ
اؾت یب ًَیؿٌسُ انلی
-Julian Adams
7
-FSMA
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فه 9
 ایي فه ثب ؾٌَاى اضظیبثی ّبی ّیبت هسیطُ تَؾ هبضگبضت گطٍتَْیؽ الفَیؽ ٍیٌگفبضزظٍ اقط ذبى 9زض ضاثطِ ثب ٍغیتِ ثبًک هطکعی ّلٌس ثطای ًػبضت ثط اضظیبثی ّفبی ّیفبت ّفبی
هسیطُ تسٍثي قسُ اؾت ثطذال ؾبیط فهَل ایي فه ثسٍى ًتیجِ گیطی ثِ پبیبى هی ضؾفس
ًبهتَْم ثَزى زض ایي فه ًیع اظ اثتسا زض هقسهِ زیسُ هی قَز چٌبًکفِ اهفسُ اؾفت ":اضظیفبثی
ّبی ّیبت هسیطُ ثركی اظ ؾبظهبى زّی قطکت ّب ّؿتٌسٍ".قتی ثفِ ظیفط ًفَیؽ هطاجؿفِ هفی
قَز ًگبُ:

 هؿبزل " "corporate governanceضا "ؾبظهبى زّفی قفطکتْب " تطجوفِ ًوفَزُ اًفس کفِ ّفنًبهبًَؼ اؾت ٍ ّن ثب تطجوِ هطؾَم کِ " حکوطاًی قفطکتی" گتتفِ هفی قفَز تتفبٍت زاضز
هضبفب ایٌکِ هؿلَم ًیؿت هٌػَض اظ اضظیبثی ّبی ّیفبت هفسیطُ اضظیفبثی ّیفبت هفسیطُ قفطکْب
تَؾ ًبغط اؾت یب اضظیبثی کِ ذَز ّیبت هسیطُ قطکتْب ثبیس اًجبم زٌّس
 زض ظیط ًَیؽ تَعیحی زض هَضز ّیبت هسیطُ زاضز کِ ثِ اثْبم هتي ثیكتط هفی افعایفس زض ظیفطًَیؽ ثیبى قسُ اؾتٍ":اغُ ّیبت (هسیطُ) زض ایي فه ثِ هؿٌبی هجوَؾِ ّبی یفک ضزُ ای ٍ
زٍ ضزُ ای اؾت"
ٍاغُ ّبی ًبهبًَؼ زیگط ًیع زض ایي قؿوت ثِ چكن هیرَضز هبًٌسٌّ ":گ اهَض اظ ثبال"
فه 3
 ایي فه ثب ؾٌَاى ًػبضت ثیطًٍی ٍ زضًٍی :چگًَِ ثبیس ؾولی قَز ثِ قلن کیع کَلع ٍ یفبحٍیٌتط 3هسؾی اؾت کِ ثِ هَعفَؼ تتفبٍت ٍغفبی اّفسا ضٍقفْب ٍ هَعفؽ گیفطی ّفبی
زؾتگبّْبی هؿَل ًػبضت احتیبطی ٍ ًػفبضت زضًٍفی هَؾؿفبت هفبلی هفی پفطزاظز ٍ ثبًفک
هطکعی ّلٌس ضا ثِ ؾٌَاى هثبل ایي هطبلؿِ زض ًػط هی گیطز زض ایي فه ؾجبضاتی کفِ تفب حفسٍز
ظیبزی فلؿتی اؾت زیسُ هی قَز کِ اظ فضبی انفلی ؾفبیط فهفَل زٍض هفی قفَز؛ هفثال زض
نتحبت  331 ٍ 373تطجوِ کتبة هسُ اؾتً ":چِ هب هی ثیٌین ٍ قبّس ّؿتین حفساق ًچفِ
اظ زیسُ ّب ٍ قَْز ذَز ثطزاقت هیکٌین ؾیٌب چیعی ًیؿت کفِ ضخ زازُ ثبقفس ثلکفِ ًؿفرِ ای
اؾت کِ زض هغع هب ضخ زازُ اؾت"
- Margriet Groothuis, Aloys Wijngaards, and Ashraf Khan
9
Kees Cools and Jaap Winter-
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 یب زض ازاهِ هسُ اؾت ":اهطٍظُ هب زضحبل یفبز گیفطی ٍاقؿیفت ّفبی ثیكفتط ٍ ثیكفتط زض ثفبضُتَّوبت اکتكبفبت شٌّی ٍ ذطبّبی هغع ذَزهبى زض ذالل ایجفبز زاللفت ّفبی قفٌبذتی یفب
ثهطی ثطزاقتْبی شٌّی هقیس ذَز ٍ ؾقالًیتی ّؿتین کِ تهوین گیطی هفب ضا ثفِ زضزؾفط هفی
اًساظز "
 جوالت ًب هتَْم زض ایي ثرف ًیع زیسُ هی قَز کِ هوکفي اؾفت اظ ًقفم تطجوفِ ثبقفسهثال هسُ اؾتّ ":طجب کِ ًػبضت کبض هس ثط ؾولکطز  SBزض ًكؿفت ؾوفَهی یفب تَؾف DNB
ثؿیبض زقَاض یب زؾت ًیبفتٌی ثبقس اهَض زضًْبیت ثِ قست ثفِ تَاًفبیی  SBزض اضظیفبثی ؾولکفطز
ذَز ثؿتگی ذَاّس زاقت"
فه 71
 فه زّن ًیع ثب ؾٌَاى ًػبضت ثط  DNBثط ضفتبض ٍ فطٌّگ ثِ قلن ٍایٌبًفس ًفَیتؽ ٍ یفبکَةزی ّبى 71ثِ ایي هَعَؼ هی پفطزاظز کفِ ًفبغطاى ًجبیفس فقف ثفط تَاًفبیی پطزاذفت زیفَى ٍ
ًقسیٌگی هَؾؿبت هبلی تبکیس کطزُ ٍ اظ هربططات ًبقی اظ ضفتفبض ٍ فطٌّفگ هَؾؿفبت هفبلی
زتلت کٌٌس ثبًک هطکعی ّلٌس ثِ هٌػَض زضک ثْتط ضفتبض ٍ فطٌّگ هَؾؿفبت هفبلی ٍ ّطگًَفِ
هربططُ ثبلقَُ زض ى هطکع ترههی فطٌّگ تكکیالت ٍ یکرفبضچگی ” 77ضا ایجفبز کفطز تفب
ثتَاًس ثب اؾتتبزُ اظ ضٍاًكٌبؾبى زض کٌفبض اقتهفبز زاًفبى ٍ حؿبثطؾفبى ٍ کبضقٌبؾفبى حقفَقی ٍ
اجطای ططح ّبی پػٍّكی زض هَضز ثبًکْب نٌسٍقْبی ثبظًكؿتگی ٍ قطکتْبی ثیوِ الگَّفبی
ضفتبضی هَؾؿبت هبلی ضا تكریم زّس
 زض ثیبى هَلتِ ّبی ًػبضتی ؾجبضاتی زیسُ هی قَز کفِ هجفیي کفبفی ثفطای قفٌبذت اظ حیطفِهَعَؼ ًیؿتٌس هثال گكَزگی ثِ ؾٌَاى یک هَلتِ اهسُ اؾت ٍ زض تَعیح ى ثیبى قفسُ اؾفت
کِ ":زضجِ ٍجَز ًگطـ ًقبزاًِ ؾبظًسُ زض ّفط ضزُ اظ کبضکٌفبى هؤؾؿفِ هفبلی ٍ ثفیي ضزُ ّفبی
هرتل ٍ هیعاى ثِ ثحث گصاقتي تهوین ّب ًػطات زیگط ذطبّب ٍ تبثَّب ثط اؾبؼ ى ًقفسّب ضا
ًكبى هی زّس" .یب زض هَضز قتبفیت اهسُ اؾت":ثجت ٍ تجبزل ًػط زض ثبضُ گعیٌِ ّفبی اّفسا ٍ
انَل هَؾؿِ ثب کلیِ ؾْن زاضاى زضًٍی ٍ ثیطًٍی"کِ هٌػَض اظ ثجت زض ثحث قفتبفیت ضٍقفي
ًیؿت ٍ یب یب هٌػَض اظ ؾْن زاضاى ّوبى ؾْبم زاضاى اؾت زض ایٌهَضت ثیطًٍفی ٍ زضًٍفی زض
هَضز ؾْبم زاضی ثِ چِ هؿٌی اؾت
 ثط ذال فهَل زیگط زض ایي فه فْطؾت هٌبثؽ ى اضائِ ًكسُ اؾت-Wijnand Nuijts and Jakob de Haan
11
- COI
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فه 77
 ثب ؾٌَاى ًػبضت ان هحَض چگًَِ هی تَاًس زض ًػبضت قبیؿتِ ؾْین ثبقس تَؾف فوکفِزی ٍضیؽ 73تسٍیي قسُ ٍ ثِ هَعَؼ ًػبضت ان هحَض هفی پفطزاظز ّفن چٌفیي ثفِ قفیَُ
قبًَى گصاضی زض ّلٌس کِ هَض ز تبییس زیَاى ؾفبلی ّلٌفس اؾفت هفی پفطزاظز ٍ تتؿفیط اظ ططیفق
نالحیت قضبیی زاذلی نَضت هی گیطز یؿٌی زؾتگبُ قضفبیی زض ایفي تتؿفیط اظ جبیگفبّی
هْن ثطذَضزاض اؾت
 زض تؿبضی ایي ثرف ّن اثْبم ٍجَز زاضز؛ هثال زض تؿطی ًػبضت هجتٌی ثط انفَل ؾجفبضاتیثیبى قسُ اؾت کِ ذَز ثط اثْبم هَعَؼ هی افعایس چٌبى کفِ هفسُ اؾفتً ":ػفبضت هجتٌفی ثفط
انَل ثِ طَض کلی ثب قَاؾس گكَزُ ّوجؿتِ اؾفت ّفط قبؾفسُ زض نفَضتی کفِ هحتفَایف ثفِ
نَضت تتهیلی زض یک قبًَى ضؾوی تؿطی ًكسُ ثبقس گكَزُ اؾت هثبل ذَة اظ ایي ًفَؼ
قبؾسُ توْیساتی اؾت کِ تَنیِ هی کٌس ذ هكی ضٍظاًِ یک ًْبز هبلی ثبیس تَؾف اففطازی کفِ
هٌبؾت ّؿتٌس تجَیع گطزز "
فه 73

 فه  73ثب ؾٌَاى تجطثیبت الگَی قلِ ّبی زٍقلَی ّلٌسی :زضؼ ّبیی اظ اضٍپفب " ثفِ قلفنهبضکَ ٍى ٌّگ پ ّیلجطتؽ ٍ زضک قًَویکطًَ 79قتِ قسُ ٍ ثِ هَعَؼ تفطجیح کكفَضّبی
ؾضَ اتحبزیِ اضٍپب ثطای اؾتقالل زض ثرف هبلی زض زٍضُ پیف اظ ثحطاى هبلی ٍ ًتیجفِ هتؿبقفت
ى ثطای زاقتي ثرف هبلی یک پبضچِ پطزاذتِ اؾت کِ هٌجفط ثفِ قفک گیفطی ؾفِ زؾفتگبُ
جسیس ثِ ؾٌَاى هؿَل ًػبضتی اضٍپبیی 74ثفطای ٍعفؽ قَاؾفس ترههفی الفعام ٍض ثفب ّفس
ّوؿبى ؾبظی ًػبضت زض اتحبزیِ اضٍپبیی ٍ ایجبز یک هجوَؾفِ قَاؾفس ٍاحفس ٍ ایجفبز ًػفبم
ًبغطاى هبلی اضٍپبیی77
 زض ایي ثرف ًیع اثْبم زض ؾجبضت ٍجَز زاضز هفثال هفسُ اؾفتً ":ػفبضت زض قلوفطٍ ثبًفکهطکعی قطاض زازُ قسُ اؾت ٍلی هؿَلیتی جفسا اظ هؿفَلیت هتؿفبض ى ًْفبز هحؿفَة هفی
قَز" زض حبلی کِ ًػبضت اظ هؿَلیتْبی هتؿبض ثبًکْبی هطکعی اؾت
12

- Femke de Vries
- Marco van Hengel, Paul Hilberts, and Dirk Schoenmaker
14
- ESMA, EIOPA, EAB
15
- ESFS
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فه 79
 ایي فه ثب ؾٌَاى ّوؿَ ؾبظی ًػبضت احتیبطی کالى ٍ ذطز تَؾ اضزت ّفَثي 76تفبلیقسُ اؾت ٍ ثِ هَعَؼ تعضیق هٌبثؽ هبلی تَؾ حکَهتْبی اتحبزیِ اضٍپب کِ ًعزیفک حوبیفت
ّبی نَضت گطفتِ زض هطیکب اؾت اقبضُ کطزُ اؾت ٍی هی گَیس کِ زض ّلٌس هٌجط ثفِ هلفی
قسى یک ثبًک ٍ ٍضقکؿتگی زٍ ثبًک کَچک قس ایي فه زض ثبضُ چگًَگی ّوؿَؾفبظی
ًػبضت احتیبطی کالى ٍ ذطز ٍ تكطیح تتبٍتْبی ایي زٍ ًػبضت اذتهبل زاضز
 زض ایي فه ًیع ؾجبضات ًبهتَْم زیسُ هی قَز؛ هثال هسُ اؾت ":الگَّبی زضًٍفی ثطاؾفبؼؾطیْبی ظهبًی کَتبُ هست ٍ فبقس زٍضُ ّبی تٌف ثبؾث ثطزاقت زل اظ اهٌیفت هفبلی گطزیفس"
ّن چٌیي ثِ چبلكْبیی کِ ضاّکبض اجطایی ًػبضت احتیبطی ذطز هی تَاًس ثَجفَز اٍضز ّوبًٌفس
اًچِ کِ ضقس هَؾؿبت هبلی ؾبیِ ًبهیسُ قس تَجِ ًكسُ اؾت
فه 74
 فه  74ثب ؾٌَاى ًػبضتً :گبّی ثِ پیف ضٍ ثطای زِّ تی تَؾف جفَلی زیکؿفَى 71ثفِزًجبل پبؾد ثِ ایي ؾَال اؾت کِ یب ثؿتِ اثعاضّبیی کفِ فؿفال زض زؾفتطؼ ًفبغطاى قفطاض زاضز
کبفی اؾت تب ایكبى ضا قبزض ثِ قٌبؾبیی هَاضز ؾیت پصیط کٌس
 ایي ثرف ثب زیسی ثؿیبض ًػبضتی تسٍیي قسُ ٍ ثِ ًقف هٌتی ؾرت گیطی ّفبی قفسیس ثفطؾولکطز هَفق ٍ هجتکطاًِ ٍ ًَاٍضیْب تَجِ ًوی کٌس چٌبًکِ ًَقتِ قسُ اؾفت ":اگفط ًْبزّفبی
ًػبضتی ٍ قبًَى گصاضی ًبکبم ثبقفٌس ى ًبکفبهی هوکفي اؾفت ثفِ ؾللفی هبًٌفس احکفبم ًبکفبفی
اذتیبضات ًبکبفی ٍ اؾتقالل ًبکبفی ضخ زّس"

 .4نتیجه گیری
ّط چٌس هكکالت ٍ ًقس ثیبى قسُ ثطای ایي کتبة زض جبی ذَز قبث تبه ٍ تَجفِ اؾفت اهفب
اضظـ هتي تطجوِ قسُ ضا ثِ ؾٌَاى یک هتي زض ظهیٌفِ تَلیفس زاًفف هفی تفَاى هتیفس زاًؿفت
هكکالت تطجوِ ای هی تَاًس ًبقی اظ ترههی ثفَزى هفتي ٍ هكفک هؿفبزل یفبثی زض ظثفبى
فبضؾی ثبقس هَجت قسُ اؾت تب ذَاًٌسُ ًتَاًس ثِ اؾبًی پیف ثطٍز ٍ ؾطؾت زضک هطلفت ضا
کن هی کٌس اهب هطبلت جوؽ ٍضی قسُ زض ظهیٌِ ًػطات ًَیؿفٌسگبى هرتلف زض جْفت ثیفبى

- Aerdt Houben
-Julie Dickson
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ٍغبی ًػبضتی هی تَاًس حجن ظیبزی اظ اطالؾبت ضا ثطای کبضقٌبؾبى هطثَطِ فطاّن کٌفس ّفط
چٌس زاهٌِ ایي اطالؾبت ثطای کبضقٌبؾبى هحسٍزی قبث اؾتتبزُ اؾت
تسٍیي ٍ تبلی ٍ تطجوِ هتَى زض ظهیٌِ ّبی ترههی کفبضی اؾفت کفِ نفطفب ثفب حوبیفت
ًْبزّبی شیٌتؽ اهکبى تَؾؿِ زاضز ٍ حوبیت ٍظاضت اهَضاقتهبزی ٍ زاضایی ًیع زض ایفي هفَضز ضا
هی تَاى هٌبؾت زاًؿت
زض ثطذی هَاضز هتطجن ًیع تكریم زازُ کِ اثْبم زض هتي ٍجَز زاضز هبًٌس هؿفبهالت ًٌْفگ زض
ل  ٍ 949تَعیحبتی زض ظیط ًَیؽ ثیبى کطزُ اؾت
هقبالت اضائِ قسُ کِ گعیٌف ٍیطاؾتبضاى اؾت ثِ گًَِ ای اؾت کِ ًكبى هی زّس کِ زض ثیكفتط
کكَضّبی هَضز ثطضؾی ًْبز ًػبضتی ٍاحسی ثط ثرف هبلی ًػبضت زاضز ٍ زض هَاضزی کِ قفجال
چٌسیي ًْبز ًػبضتی زض ثبظاض هبلی ٍجَز زاقت تؿساز ًْب ثِ یک یب زًٍْبز ًػبضتی کبّف پیفسا
کطز اًتربة ایي کتبة تَؾ ٍظاضت اهَض اقتهبزی ٍ زاضایی ثطای تطجوِ زض حبلی کفِ کتفبة
زض ؾبل  3179چبح قسُ ثَز ٍ جسیس تطیي هبذص ى هطثَ ثِ  3173اؾت ضٍقي ًیؿت
ّن چٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زض کكَض هب ًْبزّبی ًػبضتی هتؿسز ثطای ثبًک ثیوِ ثبظاض ؾفطهبیِ ٍ
نٌسٍقْبی ثبظًكؿتگی ٍجَز زاضز ٍ زض ؾو تؿسز ًػبض هكک اؾوفبل ًػفبضت ٍ ّوفبٌّگی
هیبى ًػبض ضا ثیكتط کطزُ اؾت ثْتط ثَز هقبیؿِ ٍعفؿیت ًػفبضت کكفَض ثفب کكفَضّبی هفَضز
ثطضؾی زض اًتْبی کتبة تَؾ ًبقط اعبفِ هی قس
زؾتبٍضز زیگطی کِ اظ هجوَؾِ هقبالت هی تَاى یبفت لعٍم پیًَس ظزى تحلی احتیفبطی کفالى
ثب ًػبضت احتیبطی ذطز اؾت ایي هَعَؼ ًیع ثب تَجِ ثفِ ایٌکفِ پیًَفس هیفبى ًػفبضت کفالى ٍ
ذطز زض کكَض هب ًیع زچبض اقکبالتی اؾت هی تَاًؿت زض یک هجوَؾِ ًتیجِ گیفطی زض پبیفبى
کتبة ٍ یب حساق ثِ قک تْیِ یک ذالنِ هسیطیتی تٌػین هی قس تب ؾیبؾتگصاضاى کكفَض زض
ؾطح کالى ًیع ثِ هكکالت هَجَز زض ایي ظهیٌِ ٍاق قسُ ٍ زض ؾیبؾفتگعاضیّفبی ذفَز اظ
چكن اًساظ هطثَطِ اؾتتبزُ هی کطزًس
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کلطهي ای جیَاى ٍ ّوکبضاى تطجوِ انفالى قَزجفبًی(ً )7931ػفبضت هفبلی زض قفطى ثیؿفت ٍ یکفن
هؿبًٍت اهَض اقتهبزی– ٍظاضت اهَض اقتهبز ٍ زاضایی چبح اٍل تْطاى :پیک ًَض

