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 خالصه مدیریتی

، منابع محدود و دانش که بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعهز آنجا ا

اً برای اندکی از بازارهای خارجی و اقتضائات آن دارند، اغلب نیاز زیادی به حمایت و راهنمایی مخصوص

های خود در دنیای تجارت دارند. دفاتر بازرگانی یکی از بهترین ابزارها به منظور توسعه برداشتن اولین گام

 المللی و کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در راستای دسترسی به بازارهای جدید هستند.تجارت بین

ارتخانه، سازمان دولتی یا اتاق بازرگانی بوده و دفاتر بازرگانی در کشورهای مختلف معموال وابسته به یک وز

مسئولیت ( AHKsهای بازرگانی خارجی آلمان )دهند. به طور مثال، شبکه اتاقخدمات مختلفی را ارائه می

با حضور در واقع این شبکه های آلمانی در سراسر دنیا را بر عهده دارند. مشاوره، حمایت و نمایندگی شرکت

رای اقتصاد آلمان اهمیت استراتژیک دارند یا در مناطقی که بیشترین میزان فعالیت بدر همه مناطقی که 

قابل مالحظه این کشور شده درآمد صادراتی سبب افزایش های آلمانی وجود دارد، تجاری از سوی شرکت

 است. 
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درال اتریش وابسته به اتاق اقتصادی ف AHK( هم مانند Austria Advantageمرکز بازرگانی اتریش )به نام 

های این است که سازمان رسمی توسعه تجارت خارجی در این کشور محسوب شده و با همکاری سفارتخانه

 دهد. المللی آنها ارائه میهای اتریش و شرکای بینخدماتی به بنگاه ،کشور

ه طور معمول باشند. بهای بازرگانی نمیاز سویی باید توجه داشت که همه دفاتر بازرگانی وابسته به اتاق

های بازرگانی همکاری دفاتر بازرگانی در دنیا بیشتر وابسته به وزارتخانه یا نهادهای دولتی است که با اتاق

 نزدیک دارند.

های سازی شرکتهم یک سازمان دولتی است که جهانی (ICE) آژانس توسعه تجارت ایتالیابه طور مثال 

 تحت نظارت ICEکوچک و متوسط این کشور را به عهده دارد.  هایایتالیایی با تاکید بر حمایت از بنگاه

 کند. وزارت توسعه اقتصادی این کشور فعالیت می

 تحت نظارت وزارت تازه تأسیسهم گرچه ( KOTRAگذاری کره جنوبی)آژانس توسعه تجارت و سرمایه

 برد.های بازرگانی سود میاتاقهای مشورتی خود از مشاوره اعضای در کمیته بنیان قرار دارد امااقتصاد دانش

گذاری افزایش سرمایهو  بهبود حجم صادراتخود به  ،این آژانس با تکیه بر پرسنل مجرب و آموزش دیده

 است. کمک شایانی نموده خارجی

ذکر این نکته ضروری است که با وجود آنکه انواع گوناگونی از خدمات در این دفاتر معمول است، اما برخی از 

های مربوط به ورود به بازار، مشاوره، خدمات اطالعات بازار، حمایت ارائهها مانند الیتاین فع

در اکثر این  و تبلیغاتهای کوچک و متوسط حمایت از بنگاه ،نمایشگاهی، یافتن شریک تجاری

ذاری گجذب سرمایه جنوبیکرهایتالیا و شود. برخی از آنها نیز مانند دفاتر بازرگانی دفاتر ارائه می

 . مستقیم خارجی را هم در لیست خدمات اصلی خود دارند
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 مقدمه -1

پردازان توسعه بوده است، به طوریکه اقتصاددانان همواره مورد توجه نظریه رتباط تجارت و رشد اقتصادیا

دانستند. آنها اثرات تجارت خارجی را به دو بخش اثرات مستقیم کالسیک تجارت را موتور رشد و توسعه می

گذاری، تخصیص منابع و اثرات مانند تقسیم کار جهانی، گسترش بازار، افزایش اثرات جانبی سرمایه

و اقالم مورد نیاز، انتقال دانش و تکنولوژی جدید و انتقال سرمایه  غیرمستقیم را مانند تأمین مواد اولیه

  .]1[ کنندخارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن تقسیم می

، پتانسیل بهبود رشد اقتصادی و توسعه ملل را دارد، بیشتر 1ت کاالها و خدمات با کیفیتاز آنجایی که صادرا

  های سیاستی خود به منظور یافته و در حال توسعه، رونق صادرات را یکی از اولویتکشورهای توسعه

  اند.یابی به اهداف توسعه اقتصادی قرار دادهدست

عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و  ر ایران،یکی از دالیل توسعه ناکافی بخش صادرات د

با وجود برخورداری از کیفیت  کشور. به طوری که در اغلب موارد کاال و خدمات صادراتی بوده استکارا 

جایگاه شایسته  ،رسانی در بخش مبادالت خارجیمطلوب به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطالع

بازارسنجی مناسب در کشورهای  . در واقع باید گفت کهرهای جهانی به دست نیاورده استزاخود را در با

 رود.یکی از مهمترین ارکان توسعه صادرات به شمار می ،هدف

های موفق کشورها به منظور بازاریابی و بازارسنجی در سایر نقاط دنیا تأسیس در همین راستا یکی از استراتژ

تجارت در بازارهای هدف است. این دفاتر با کارکردهای مختلف، تعداد کارمندان دفاتر توسعه بازرگانی و 

کار یک وها و صاحبان کسبکنند: حمایت از شرکتهای متفاوت هدف یکسانی را دنبال میمتغیر و بودجه

 کشور در بازارهای دنیا.

دهند. بررسی های بازار ارئه میهای خود و نیازدفاتر بازرگانی همچنین خدمات مختلفی را بسته به پتانسیل

، مشاوره، های مربوط به ورود به بازاراطالعات بازار، حمایتدهد که عموماً تجربه کشورهای مختلف نشان می

گیرند. بیشتردفاتر بازرگانی خدمات نمایشگاهی، یافتن شریک تجاری و تبلیغات در زمره این خدمات قرار می

تی هستند، اما در برخی از کشورها نظیر آلمان و اتریش این دفاتر وابسته در دنیا مرتبط با یک سازمان دول

  روند.های بازرگانی این کشور به شمار میبه اتاق

های برخی از دفاتر بازرگانی در کشورهایی نظیر آلمان، در گزارش حاضر تالش شده است که جزئیات فعالیت

رفته و مواردی نظیر ساختار این دفاتر، منابع مالی، خصوصی جنوبی مورد بررسی قرار گاتریش، ایتالیا، و کره

 شود تا الگویی برای تأسیس دفاتر تجاری در ایران باشد.  یا دولتی بودن و خدمات آنها ارائه می

                                            
 فروشی نیست.در اینجا منظور خام 1 
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 های بازرگانی خارجی در آلماناتاق -2

های جی دوجانبه، هیأتهای بازرگانی خارمشتمل بر اتاق( AHKs) 1های بازرگانی خارجی آلمانبکه اتاقش

های های کسب و کارهای خارجی است و مسئولیت مشاوره، حمایت و نمایندگی شرکتتجاری و نمایندگی

های بازرگانی خارجی خود هستند را بر عهده آلمانی در سراسر دنیا که خواهان توسعه و گسترش فعالیت

نیز به  2های بازرگانی آلمانانجمن اتاق د.در واقع موسسات توسعه تجارت خارجی آلمان هستن AHKsدارند. 

 .]2[ دهدطور مستمر بر این شبکه نظارت کرده و آن را توسعه می

AHKs  در واقع این شبکه کند. میکشور نمایندگی  90منطقه و  130منافع اقتصادی کشور آلمان را در

ناطقی که بیشترین در همه مناطقی که یا برای اقتصاد آلمان اهمیت استراتژیک دارند یا در م

 حضور دارند. ،های آلمانی وجود داردمیزان فعالیت تجاری از سوی شرکت

دهد که حتی در عصر ارتباطات روزافزون مجازی و استفاده نشان میدر دنیا  AHKsتعداد و ترکیب اعضای 

کسب و کار به های رو در رو و تعامالت شخصی بخش جدایی ناپذیر و اساسی های اجتماعی، مالقاتاز شبکه

 34.136نفر در سراسر دنیا است که از این میزان  47.900سازمان تقریبا رود. مجموع اعضای این میشمار 

   گروه سایر اعضا قرار دارند.  نفر در 1.399نفر در آلمان و  12.323عضو در کشورهای میزبان، 

در  AHKsو با سه نام متفاوت از سه شکل مختلف  در عمل و بر طبق مقررات قانونی و شرایط اقتصادی،

 :کشورهای میزبان وجود دارد

 3های بازرگانی و صنعت دوجانبهاتاق 

 4های صنعت و بازرگانی آلمانهیأت 

 5های صنعت و بازرگانی آلماننمایندگی 

های عضو، مستقر در کشورهای بازرگانی و صنعت دوجانبه یک موسسه مستقل است که توسط شرکت اتاق

های صنعت و بازرگانی در واقع مرحله ابتدایی ها و نمایندگیاما هیأت شود.مین مالی میاره و تأمیزبان، اد

های دوجانبه هستند. آنها در کشورهایی قرار دارند که یا هنوز امکان تأسیس اتاق قبل از تأسیس اتاق

 دوجانبه وجود ندارد یا در حال آمادگی برای تأسیس آن هستند.

 

 

 

 

                                            
1 The Network German Chambers of Commerce Abroad (AHKs) 
2 Association of German Chambers of Commerce (DIHK) 
3 Bilateral Chambers of Industry and Commerce 
4 Delegations of German Industry and Commerce 
5 Representations of German Industry and Commerce 
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 همکار نهادهای -2-1

شوند و از های این کشور میها و کنسولگری: در واقع شامل سفارتخانه1آلمان در خارج های سیاسییأته

 AHKsهای تجاری واصله را برای این دفاتر کلیه درخواست روند.به شمار می AHKsمهمترین شرکای 

  تند.در منطقه خود آگاه هسهای آلمانی فرستاده و از کلیه تصمیمات مهم شرکت

ها های سیاسی از منافع تجاری و صنعتی شرکتها در حوزه مسئولیت خود ابتدا بر روی حمایتسفارتخانه

 نیز به عنوان نماینده رسمی صنعت آلمان، به دلیل رابطه با این  AHKsمتمرکز هستند. از سویی 

در کشور میزبان محلی  گیران عرصه تجارت و سیاست و دولتها دسترسی بسیار خوبی به تصمیمسفارتخانه

سازی رسمی و بدین ترتیب آنها به خوبی با ساختار و چگونگی توزیع قدرت و فرآیندهای تصمیم د.ندار

 شوند.غیررسمی کشور میزبان آگاه می

منافع متقابل تجاری را  د که به شکلی موثرندر جایگاهی قرار گیر AHKsشود که همه این موارد سبب می

ها را در های عملی به مشکالت شرکتحلهای مشخص و راهمچنین توانایی ارائه پاسخنمایندگی کرده و ه

 کشور بیگانه داشته باشند.

گذاری و تجارت خارجی در جمهوری فدرال : در سازمانی برای سرمایه2گذاری آلمانتجارت و سرمایهآژانس 

های فناوری و صنعتی گذاریبرای سرمایه آلمان است. مأموریت این نهاد بهبود جایگاه آلمان به عنوان مکانی

مند به های خارجی که عالقهگذاران بالقوه برای بازار آلمان است. این سازمان به شرکتو شناسایی سرمایه

 برای های آلمانی دهد، از شرکتهای کسب و کار خود در بازار آلمان هستند، مشاوره میگسترش فعالیت

 نماید.می کند و برای هر دو گروه اطالعات تجارت خارجی تهیهیورود به بازار خارجی حمایت م

این سازمان در واقع یک شبکه جهانی از کارمندان خود دارد که در بازار خارجی هدف، تحقیقات میدانی 

کند. گروه انجام داده و از کسب و کارهای خارجی که به دنبال تأسیس شرکت در آلمان هستند، حمایت می

این همکاری به طور مستمر در حال  دارد. AHKsالمللی این سازمان همکاری نزدیکی با ان بینکارشناس

گذاران خارجی بالقوه یک مرکز گسترش است؛ چراکه این پتانسیل را ایجاد کرده که صادرکنندگان و سرمایه

 نی داشته باشند.های بازرگامشخص برای خدمات مشاوره و اطالعات مورد نیاز خود تحت نظارت شبکه اتاق

 AHKsخدمات  -2-2

AHKsها را تحت نشان تجاری ، خدمات قابل ارائه خود به شرکتDEinternational ند که این کنعرضه می

رسانی به خدمت DEinternationalهای آن است. هدف سمبل روح حاکم بر این اتاق و فعالیت نشان در واقع

 مشتریان در سراسر جهان است. 

                                            
1 Germany’s missions abroad 
2 Germany Trade and Invest 
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برای  مفیدیبر بازارها و مشتریان و خلق نتایج  های آلمانیشرکت خدمات منجر به تمرکز بیشتر تمامی این

 از شبکه جهانی اتاق بازرگانی خارجی آلمان  به خوبیهای کوچک و متوسط به ویژه بنگاه ؛شودمی آنان

 شوند. مند میبهره

عات اولیه رایگان است. دامنه وسیع اتاق بازرگانی خارجی آلمان، اولین مقصد تماس برای دریافت اطال

تقسیم  تخصصیخدمات قابل ارائه توسط اتاق بازرگانی خارجی آلمان، به دو بخش خدمات اصلی و خدمات 

 شود. می

 خدمات اصلی: .1

های مربوط به ورود به بازار، جستجوی آدرس، اطالعات بازار، حمایتشامل  AHKs خدمات اصلی

. خدمات است ا خدمات داوری و بازپرداخت مالیات بر فروش، وصول بدهی و یحقوقیاطالعات 

 شود. ارائه می باال اصلی در سراسر جهان به صورت یکسان و در استاندارد

  گیری به این معنی است که مشتری که در منطقه هدف خود، ناگزیر از تصمیم اطالعات بازارارائه

کند. ط کشورهای آن منطقه دریافت میبین کشورهای مختلف است، اطالعات جامعی در مورد شرای

های این اطالعات از طریق همکاری و تعامل نزدیک نمایندگان اتاق بازرگانی خارجی آلمان در مکان

 شود. شود. به این ترتیب مشتری از یک مزیت رقابتی مهم برخوردار میپذیر میمختلف امکان

 اتاق بازرگانی خارجی آلمان در بلژیکبه این معنی است که شبکه  بازپرداخت مالیات بر فروش-  

لوکزامبورگ، فرانسه، انگلستان، ایرلند، هلند، پرتغال، سوئیس و اسپانیا، مرکزی را برای تماس 

های آلمانی برای بازپرداخت مالیات فروش پرداخت شده توسط آنها در سایر کشورها تدارک بنگاه

لوکزامبورگ، اطالعات اولیه را  -جی بلژیک( اتاق بازرگانی خارCologneدیده است. دفتر کلن )

شود. این دار میفراهم کرده و ارسال اولین درخواست بازپرداخت را به کشورهای مربوطه عهده

 شود. های اتاق بازرگانی خارجی آلمان فرستاده میها برای طی مراحل بعدی به نمایندگیدرخواست

 شبکه اتاق از سوی شرکت مربوطه ستبه این معنی است که به محض درخوا جستجوی آدرس ،

های داده مشتریان را بررسی بازرگانی خارجی آلمان، عملیات جستجوی آدرس را انجام داده و پایگاه

 کند. کرده و یا پایگاه داده جدید ایجاد می

 خدمات تخصصی: .2

ها ی خاص شرکتدر مواقع نیاز و منطبق با شرایط عمومی کشور میزبان و مطابق با نیازها تخصصیخدمات 

اتاق بازرگانی  تخصصیخدمات شود. این خدمات در کشورهای مختلف، متفاوت است. برخی از ارائه می

     زیست محیطی، مدیریت پرسنل، مشاوره در مورد مسائل خارجی آلمان عبارت است از 
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های کسب و کار، خدمات مربوط به تسب و کار، تجزیه تحلیل مکانی، هیأهای کنمایندگی

 و غیره.  های تجاریشگاهنمای

 در اغلب موارد به معنی بازدید از بازارهای همسایه در جهت مقایسه با بازارهای  هیأت کسب و کار

در تدارک این بازدیدها با  ،های بازرگانی خارجی آلمان واقع در این کشورهاداخلی و رقبا است. اتاق

 کنند. یکدیگر همکاری می

  نام تجاری خدمات نمایشگاهی تجاری تحتFairs et more های بسیاری از اتاق شود وارائه می

از طریق این خدمات، بازرگانی آلمان در آسیا، خدمات منحصر به فردی تحت این نام دارند. 

سازی، در طول مدت نمایشگاه مشتریان، مشاوره جامعی در مورد خدمات حمایتی در مرحله آماده

با شرکای  AHKsکنند. از رویداد نمایشگاه، دریافت میتجاری و همچنین در مرحله مهم پس 

متخصص در زمینه تدارکات، وسائل مورد نیاز، سفر، برپایی غرفه نمایشگاهی و تجهیز آن به نحوی 

 .]3[ کنندکه منافع مشتری تأمین شود، کار می

 AHKs سایر خدمات -2-3

 برگزاری رویداد: .1

است. این  سازماندهی کردهدر سراسر دنیا بت را مناس 4800برگزاری  AHKs، 2016در طول سال 

شود. از طریق برگزاری چنین های صنعتی تا آموزشی را شامل میها طیف وسیعی را از مناسبتمناسبت

نه تنها فرصت مالقات با کارشناسان خبره و یادگیری از آنها را برای کسب و کارها فراهم  AHKsرویدادهایی 

در آلمان و کشور  AHKsن به طور همزمان از منافع شبکه گسترده ارتباطی کنندگاشرکت آورد بلکهمی

 .شوندمی مندمیزبان بهره

است. بعد  های آلمانیمشاوره در رابطه با بازار ایران به شرکتیک نمونه مشخص از چنین رویدادهایی، 

عاتی در این خصوص های آلمانی نیازمند اطال، شرکت2016های ایران به خصوص در سال از رفع تحریم

 33های کشور طی برگزاری ها و چالشتوضیحاتی در رابطه با پتانسیل AHKsبودند. کارشناسان دفتر ایران 

های شرکت مشاوره 80روز مشاوره بود که در طول آن  10رویداد در آلمان ارائه نمودند. این رویدادها شامل 

 اختصاصی در رابطه با ایران دریافت کردند.

 ها:دوگانه به شرکتآموزش  .2

های ای و آموزشهای فنی و حرفهای دوگانه)آموزشهای فنی و حرفهکشور از آموزش 11شرکت در  600

اند که از سوی وزارت آموزش و تحقیقات این کشور نیز منده شدهبهره 2016در سال  AHKsضمن خدمت( 

تونی، پرتغال، روسیه، اسلواکی، تایلند، یونان، ایتالیا، ل در کشورهای چین، هند، AHKs شود.حمایت می

ای دوگانه حمایت کرده و اطمینان های فنی و حرفهها برای اجرای آموزشمکزیک و ایاالت متحده از شرکت
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شغل  38کارآموز در  6000حدود  2016سال یابد که نیازشان برای پرسنل با مهارت برآورده شود. در می

 است. هاه که خود نمایانگر اهمیت این نوع آموزشصنعت متفاوت وجود داشت 8مختلف و 

 مشارکت در رویداد توسعه بازار: .3

 هایحمایت ،شوداجرا می  2که توسط وزارت فدرال امور اقتصاد و انرژی(MEP) 1برنامه ورود به بازار خارجی

خدمات ارائه شده  دهد که قصد ورود به بازارهای جدید را دارند.های کوچک و متوسط ارائه میعملی از بنگاه

  از تأمین اطالعاتی تا سفرهای اکتشافی به بازارهای جدید برای یافتن شرکای تجاری قدرتمند را شامل 

 . منتفع شدند 2016شرکت از منافع این سفرها در سال  1000مجموع حدود شود. در می

 AHKs برنامه  برای سالیان دراز شریکMEP ی بازرگانی خارجی به طور هابوده است. تعداد زیادی از اتاق

های همکاری به این فعال در این برنامه مشارکت داشته و از طریق معرفی بازارهای هدف جدید و حوزه

محصوالت و بهبود تواند به های آنها هم میدر منطقه، توصیه AHKsکنند. با توجه به تجربه برنامه کمک می

ها تواند شبکه ارتباطی وسیعی را در اختیار شرکتیو هم م ها کمک کندخدمات ارائه شده توسط شرکت

 بگذارد.

به سرانجام رسید به تنهایی  AHKs که توسطهایی پروژه، MEP های انجام گرفته توسطبر اساس ارزیابی

 نماید. ایجاد 2016میلیون یورو در سال  35تا  30صادراتی در حدود توانست درآمد 

  AHKs منابع درآمدی -2-4

    توسط وزارت فدرال امور اقتصاد و انرژی آلمان و خود سازمان، تأمین مالی مشترک AHKs یهازینهه

 شود. درآمد سازمان از طریق فروش خدمات است.می

میلیون  126حدود  2016میلیون یورو و در سال  124درآمدی حدود  2015سال در  AHKs به طور مثال

 کرده است.    یورو از راه ارائه خدمات کسب

 AHKs عضویت در-2-5

افرادی است که در آن مشغول به کار هستند. یک  ارتباط نزدیک سازمان با AHKsموفقیت  کی از دالیلی

های مرتبط یکی از عناصر اساسی تضمین استراتژی روشن برای انتخاب افراد با تجربه و دانش باال در زمینه

در  AHKsها و هیأت رئیسه افتخاری در کمیتهشرکت مقام  1500تقریبا نمایندگان  است. AHKsموفقیت 

در انجام  AHKsها کمک شایانی به ها از طریق مشارکت در همین کمیتهشرکت سراسر دنیا دارند.

دهند. در آنها همچنین زمان، دانش و تجربه خود را در اختیار این سازمان قرار می کنند.هایش میمسئولیت

                                            
1 The Foreign Market Entry Program (MEP) 
2 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) 
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تأمین  در سایر کشورها آلمانیمنافع کسب و کارهای ،  AHKsارمندان ها و کواقع با همکاری میان شرکت

ها و تهدیدهای کشور میزبان را به خوبی معموال به چند زبان مسلط بوده و فرصت AHKsشود. کارمندان می

  .]4[ شناسندمی

 1اتریش مرکز بازرگانی -3

تجارت خارجی بپردازد. در این راستا،  بنابر قانون این کشور موظف به توسعه 2تاق اقتصادی فدرال اتریشا

کند. مرکز بازرگانی اتریش، مرکز بازرگانی اتریش به عنوان بازوی اتاق اقتصادی فدرال اتریش عمل می

 70دفتر در بیش از  110در حدود این مرکز  .]5[ سازمان رسمی توسعه تجارت خارجی در این کشور است

 35کارمند و  800دهد. حدود المللی آنها ارائه میو شرکای بین های اتریشکشور دارد که خدماتی به بنگاه

کنندگان و شرکای تجاری را برای مشاور در این مرکز مشغول به فعالیت هستند که دسترسی به شبکه توزیع

کند که دهی میرویداد را سازمان 1200کنند. این مرکز ساالنه حدود فعاالن اقتصادی اتریش تسهیل می

 58000شرکت و  506000مرکز بازرگانی اتریش به  .]6[ شوندل روابط تجاری این کشور میموجب تسهی

 .]7[ دهدوکار صادراتی در سراسر دنیا خدمات بازرگانی ارائه میکسب

های اقتصادی اتریش های بازرگانی خارج از کشور به توسعه فعالیتمرکز بازرگانی اتریش با شناسایی فرصت

 کند. مک میالمللی کدر سطح بین

 خدمات مرکز بازرگانی اتریش -3-1

 وسعه تجارتت .1

 ]6[ دمعرفی اتریش به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتما .2

 های تجاری بین فعاالن اقتصادیدهی مالقاتسازمان .3

 ]7[ اسازی مراکز وابسته به اتریش در سایر کشورهشبکه .4

 مرزیهای بازرگانی برونحمایت از فعالیت .5

 اتریش و خارج از مرزها انتقال دانش در .6

 1000شده در سال در کنار نشریات الکترونیکی هفتگی، انتشار بیش از نشریه چاپ 5با انتشار 

نقش مهمی در این امر  روزهای حقوقی و سایر جراید بهنشریه در قالب گزارشات کشوری، گزارش

 دارد.

 

                                            
1 Austria Advantage 
2 WKO (Austrian Federal Economic Chamber) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwitpaulzZ_YAhWRLlAKHe_MCOIQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffiles%2Fwko-austrian-federal-economic-chamber_en&usg=AOvVaw1AawvRmXXRwgYo3m9gsjbm
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 های تجاریشناسایی و معرفی فرصت .7

های اتریشی که در جستجوی بخشی از کار خود به معرفی بنگاهاین مرکز همچنین به عنوان  

گیرد که در هر بخش یا ای صورت میها به گونهپردازد. معرفی این بنگاهمی ،شرکای تجاری هستند

 .]8[ گردندهای مربوطه معرفی میصنعت، بنگاه

 ارائه خدمات از طریق سامانه الکترونیکی .8

شود که های اروپای شرقی ارائه میان با تمرکز خاص بر زبانزب 28کشور به  200این خدمات برای 

بنگاه اقتصادی اتریش در این  15.000بازدیدکننده دارد. مشخصات  1.000.000ساالنه بیش از 

گردد. رویدادهای ساالنه ها ارائه میهای تجاری با اطالعات دقیق شرکتسامانه ثبت است و فرصت

 .]7[ شودبخش صنعتی در آن یافت می 30ند و مشخصات در این سامانه قابل دریافت هست

 ارائه اطالعات به فعاالن اقتصادی اتریش  .9

، کشورها، صنایع کشورهای دیگر، تأمین مالی صادرات، بازارهای خارجی این مرکز اطالعاتی در رابطه با

 قات بازاربه های شغلی، تبلیغات و تحقیهای تجاری، مالیات، قانون کار، آموزشفناوری، نمایشگاه

های دهد. دفاتر این مرکز در کشورهای دیگر، آماده ارائه اطالعات به هیأتهای اتریشی ارائه میشرکت

گذاری کنند. در این راستا، این مرکز اتریشی هستند که تمایل دارند در کشورهای مقصد سرمایه

  اقتصادی اتریش همچنین  دهد. فعاالنمذاکرات تجاری را بین فعاالن اقتصادی دو کشور ترتیب می

های موجود در کشور مقصد اطالعات کسب توانند از طریق این مرکز در خصوص جدیدترین فناوریمی

 . ]9[ نمایند

 برگزاری رویدادهای تجاری ساالنه  .10

 کند.این رویدادها به شناسایی شرکای تجاری و معرفی فعاالن اقتصادی کمک می

 تصادی اتریش و شرکای خارجی آنهان اقبرگزاری کارگاه و سمینار برای فعاال .11

 شود.  گذاری در اتریش سخنرانی میدر این سمینارها اغلب در خصوص مزایای مالیاتی و ویزای سرمایه

 وکارها هدایت کسب .12

ها، برقراری ارتباط میان فعاالن به کمک شبکه جهانی این مرکز از طریق ارزیابی ظرفیت تجاری بنگاه

یا در صورت لزوم، مذاکره با شرکا  های تجاریکا یا مشتریان احتمالی، ارائه توصیهاقتصادی اتریش و شر

 .]10[ شودیا نهادهای دولتی انجام می
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 (1ICE) آژانس توسعه تجارت ایتالیا -4

های ایتالیایی با تاکید بر سازی شرکتکه جهانی یک سازمان دولتی است (ICE) ژانس توسعه تجارت ایتالیاآ

تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی  ICEهای کوچک و متوسط این کشور را به عهده دارد. گاهحمایت از بن

  این کشور و در هماهنگی و همکاری با وزارت امور خارجه و وزارت امور مالی و اقتصادی به ایفای نقش 

حمایت و مشاوره ، اطالعات، های وزارت توسعه اقتصادی ایتالیاهماهنگ با استراتژیاین سازمان  پردازد.می

 کند.های خارجی و ایتالیایی ارائه میبه شرکت

ای از دفاتر توسعه تجارت در عالوه بر دفتر مرکزی آژانس که در رم قرار دارد این سازمان شبکه گسترده

بوده است. این سازمان در واقع  2014کشور در سال  80شعبه در  23دفتر و  81سراسر دنیا دارد که شامل 

های این کشور در ارتباط بوده و از نزدیک با مقامات و کسب و کارهای محلی ها و کنسولگریبا سفارتخانه

 کند. همکاری می

 ICE های خارجی و ایتالیایی به منظور ارتباط با یکدیگر ارائه را برای کمک به بنگاه طیف وسیعی از خدمات

 دهد:می

 شناسایی شرکای تجاری محتمل 

 های ایتالیاییهای تجاری دوجانبه با شرکتبرگزاری نشست 

 های تجاری از ایتالیابازدید هیأت 

 های محلیحضور رسمی در نمایشگاه 

 11[ ور کارشناسان ایتالیاییبرگزاری سمینارهای تخصصی با حض[ 

های ها و موسسات دولتی، انجمننزدیکی با وزارتخانه واقع در رم ارتباط ICEدفتر مرکزی 

  دارد. المللیهای بینهای بازرگانی و سازمانکارآفرینی، اتاق

 و اتاق بازرگانی ایتالیا ICEرابطه میان  -4-1

بر اساس . اتفاق افتاد توسعه تجارتشور ایتالیا از فرآیند بازنگری مهمی در سیستم حمایتی ک 2012ر سال د

ها و موسسات زیادی درگیر مباحث توسعه صادرات و تجارت در کشور ایتالیا شدند. این طرح جدید سازمان

بر این  های بازرگانی در امر توسعه صادرات بود.و اتاق ICEهای مهم این طرح همکاری نزدیک یکی از جنبه

های بازرگانی های بازرگانی در ایتالیا گذاشته شد. به طور مثال اتاقهای زیادی به عهده اتاقتاساس مسئولی

مسئول فعالسازی شبکه اطالعاتی برای حمایت از صادرات شدند. همچنین به منظور تقویت دفاتر خارجی 

   عمل کند. ICEتوسعه صادرات هم اتاق بازرگانی باید در هماهنگی کامل با 

                                            
1 ICE-Italian Trade Promotion Agency 
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موفقیت زیاد این  گویای 2013تا  2012در سال  ICEولیه از همکاری نزدیک میان اتاق بازرگانی و شواهد ا

های های بازرگانی شامل)انجمن اتاقمجموعه اتاق های مشترک میاناز پروژه ICEطرح بود. بر اساس آمار 

پروژه مشترک  505در مجموع ، ICE وهای ایالتی ایتالیا( شبکه اتاق اتاق بازرگانی ایتالیا و، 1بازرگانی ایتالیا

نمایشگاه تجاری،  184انجام شد. در این میان  2013تا   2012های بین سال میلیون یورو 70به ارزش 

فعالیت دیگر  126دوره آموزشی و  26سمینار و کارگاه آموزشی،  52مأموریت تجاری خارج از کشور،  117

 حاصل این همکاری مشترک بود.

و   ICEالمللی، وزارت توسعه اقتصادی، های بینهای بنگاهبحث حمایت مالی از فعالیت از سوی دیگر در

  .]12[ دبازرگانی صندوق ضمانت تأسیس کردنهای اتاق

 ICEتاریخچه تأسیس و توسعه  -4-2

موسسه ایتالیایی برای صادرات با هدف توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و کاالهای  1926سال ر د

لیا و کمک به شناخت بهتر در خارج از ایتالیا نسبت به توانایی تولیدی در این کشور بنیان نهاده صنعتی ایتا

 1945در هامبورگ آلمان تأسیس شد. در سال  1930المللی این سازمان نیز در سال شد. اولین شعبه بین

یف قبلی آن اضافه گشت نام آن به موسسه تجارت خارجی ایتالیا تغییر یافت و کارکردهای جدید نیز به وظا

اشاره کرد. در طی  2های ارسالی طرح مارشالهای دولتی و کمکتوان به مدیریت سهمیهکه از آن جمله می

هایی ای افزایش یافته و مسئولیتهای پنجاه و شصت میالدی وظایف این سازمان به شکل قابل مالحظهده

های تخصصی های تجاری و برگزاری دورهگزاری نمایشگاهنظیر انجام تحقیقات بازار، تبلیغات و ارتباطات، بر

 تجارت خارجی به وظایف قبلی آن افزوده شد.

های میالدی به دلیل وجود الگوهای جدید جهانی سازی، تغییرات بنیادی در کارکرد آژانس 90در آغاز دهه 

اری مستقیم خارجی و صادرات گذتوسعه صادرات دولتی در دنیا اتفاق افتاد که از آن جمله حمایت از سرمایه

 خدمات را باید برشمرد. 

های ها، انجمن)وزارتخانه ، آژانس گسترش زیادی پیدا کرد و هم اکنون شامل بدنه دولتی2012در سال 

های ایتالیا و دو دفتر واقع ها و کنسولگریالمللی با سفارتخانههای بازرگانی(، ائتالف دفاتر بینصنعتی و اتاق

  الن است.در رم و می

 

 

                                            
1 Unioncamere(talianAssociation Chambers of Commerce)  

این طرح به بسیاری از کشورهای  ؛است جنگ جهانی دومپس از  سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکاموفقیت آمیزترین پروژه به عنوان طرح مارشال  2

  کنند.اد خود را پس از جنگ بازسازی کمک کرد تا اقتص اروپای غربی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C


 

13 

 

 ICEهای هزینه -4-3

ICE  گرچه یک سازمان دولتی است اما بودجه آن به طور مشترک توسط دولت و بخش خصوصی تأمین

ها پرسنل بود. این هزینه 1100میلیون یورو با تعداد  120حدود  2012هزینه این سازمان در سال شود. می

های عملیاتی این سازمان بین هزینههای عملیاتی است. ها و هزینهشامل منابع مالی صرف شده برای فعالیت

 2004ل متغیر و از یک روند نزولی برخوردار بود. هزینه عملیاتی سازمان در سا 2013تا  2004های سال

با کاهش  2013میلیون یورو و در سال  107.5به  2007که به تدریج تا سال  میلیون یورو بود 122حدود 

های دهد که به طور مثال هزینهنشان می  ICEهای . بررسی هزینهرسید یون یورومیل 79قابل مالحظه به 

 شود. های بخش خصوصی تأمین میتبلیغاتی این سازمان با کمک

 های ایتالیاییترین خدمات آژانس توسعه تجارت ایتالیا به شرکتمهم

  اطالعات در رابطه با بازارهای خارجی .1

 ارائه خدمات آنالین اطالعاتی 

 های راهنمای بازارکتابچه 

 های تجاریارائه اطالعات فرصت 

 المللیاطالعات در رابطه با مناقصات بین 

 های آماریداده 

 مشاوره  .2

 توسعه روابط با بازارهای خارجی 

 گذاریمشاوره سرمایه 

 نویس قراردادهاتنظیم پیش 

 کمک به حل و فصل مناقشات 

 مذاکرات تجاری 

 المللیهای بینهای سازمانهای اتحادیه اروپا و پروژهمشاوره برای شرکت در برنامه 

 آموزش در زمینه بخش صادرات .3

 های آموزشی تخصصی و کارشناسی شامل برگزاری دوره آموزش نیروهای جوان متخصص

 ارشد

 هایی برای مدیران ها شامل دورهآموزش شرکتSMEو آموزش از راه دور ها 

 هایی برای مدیران و کارآفرینان خارجیهالمللی از طریق برگزاری دورآموزش بین 
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 تبلیغات .4

 تبلیغات کاالهای ساخت ایتالیا در سراسر دنیا 

 های تجارینمایشگاه 

 های گروهیسمینار برای رسانه 

 های فناوریها و نشستکنفرانس 

 های عملیمساعدت و حمایت .5

 حمایت به منظور دسترسی به بازارهای خارجی 

 های خارجیتحقیق در رابطه با کسب و کار 

 انتخاب شرکای خارجی 

 ارتباطات آنالین مستقیم 

 های سازماندهی نشستB2B  

 های خارجیاطالعات محرمانه در رابطه با شرکت 

 ICEسایر خدمات  -4-4

 های نوپای خالق: مایت از شرکتح .1

 در بازارهای خارجی در رابطه با امور حقوقی، پولی، مالی و های نوپا حمایت از شرکت

 یقرارداد

 های نوپای خالق در آنها المللی که حضور شرکتهای تجاری بینانتخاب و معرفی نمایشگاه

 رایگان است.

 های برگزاری نشستB2B مخصوصاً  گذاران خارجیهای نوپا و سرمایهمیان شرکت 

 . ]13[ هایی که در مراحل اولیه تأسیس یا مراحله جذب سرمایه هستندشرکت

 و متوسط:های کوچک حمایت از بنگاه .2

های اتحادیه ها به منظور دسترسی به برنامهSMEحمایت از  ICEیکی از مهمترین خدمات ارائه شده توسط 

 ICEاروپا است. دفتر مرکزی رم، دفتر بروکسل و شبکه خارجی این سازمان در این امر همکاری دارند. 

و با  کندمی ن شرکای بالقوه را تسهیلها قرار داده، پیدا کردSME اطالعات مربوط به مناقصات را در اختیار

 مقامات محلی و کمیسیون اروپا در ارتباط است.

همکاری  واحدِ 4المللی این آژانس شامل های بیناز سوی دیگر دفتر همکاری صنعتی و ارتباط با سازمان

  :دهدارائه می خدمات زیر راالمللی، امور اروپایی و مشارکت فنی است و های بینصنعتی، سازمان
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  تأمین اطالعات و کمک به دسترسی آسانSME های ایتالیایی به منابع مالی ارائه شده از سوی

  ای، بانک های توسعه منطقهالمللی نظیر بانک جهانی، بانکهای بیناتحادیه اروپا و سازمان

  2و بانک اروپایی برای توسعه و بازسازی1گذاری اروپاییسرمایه

 گذاری مستقیم خارجی و انتقال گذاری مشترک، سرمایهندازی سرمایهاتسهیل در شراکت و راه

   های خارجی از طریق برگزاری کنفرانس، کارگاه آموزشی و متخصص میان ایتالیا و شرکت

  ]14[ های اقتصادی در ایتالیا و خارج از این کشورهای حضوری میان بنگاهنشست

 (RAKOT)3کره گذاریو سرمایه آژانس توسعه تجارت -5

با هدف مشارکت ( یک سازمان دولتی است که KOTRAگذاری کره جنوبی)ژانس توسعه تجارت و سرمایهآ

های داخلی و خارجی و حمایت از گذاری در شرکتدر توسعه اقتصاد ملی از طریق افزایش صادرات، سرمایه

 .]15[ تأسیس شد های حوزه فناوری صنعتیهمکاری

KOTRA  اقتصاد دانش بنیان است و عالوه بر آن بخش  وزارت تازه تأسیسدر حال حاضر تحت نظارت

ترین گذاری خارجی این کشور که در واقع مهمدر این سازمان در برابر کمیته سرمایه 4گذاری کرهسرمایه

گذاری کره باشد، پاسخگو است. رئیس بخش سرمایهگذاری نیز میگیری در حوزه سرمایهنهاد تصمیم

 گذاری خارجی است.اعضای اصلی کمیته سرمایهاز  KOTRAسازمان 

KOTRA سبب شده تا آژانس  المللی دارد کهشبکه وسیعی از دفاتر خارج از کشور با تجارب در سطح بین

توسط رئیس جمهور  KOTRAگذاری آماده شود. رئیس های توسعه سرمایهبه شکل مناسبی برای فعالیت

شوند. هیأت رئیسه توسط وزارت اقتصاد دانش بنیان منصوب میعضو دیگر  12 شود.کره جنوبی انتخاب می

نفر از  8عضو است که  20 را دارد. این کمیته شامل مشورتیتوانایی تشکیل یک کمیته  KOTRAرئیس 

نفر  2نفر عضو انجمن تجار کره جنوبی،  2آنها از فعاالن کسب و کاری بوده که دونفر عضو اتاق بازرگانی، 

 12های صنایع کوچک و متوسط بوده و نفر عضو فدراسیون ملی شرکت 2کسب و کار و  عضو انجمن فعاالن

 های اقتصادی این کشور هستند. عضو دیگر از وزارتخانه

دارد که هر ساله  5گذاری کرهعالوه بر آن به منظور بهبود خدمات خود، این سازمان شورای مشورتی سرمایه

های بخش خصوصی، ن شامل بیست تا سی نفر از روسای شرکتکند و ترکیب آدو بار نشست برگزار می

                                            
1 European Investment Bank (EIB) 
2 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
3 The Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) 
4 Invest Korea section 
5 Invest Korea Advisory Council 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjImpSqxczXAhXIhRoKHSzgDB0QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eib.org%2F&usg=AOvVaw1Ovrd3Dz0dMzrwjWiPm6Nk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiljYTpxczXAhWMDRoKHWP-ChMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2F&usg=AOvVaw1mXCpkd3FRI2qhxhENMZl6
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گذاری های بازرگانی خارجی و گروهی از افراد متخصص است. شورای مشورتی، وضعیت سرمایهرئیس اتاق

 دهد. در کره را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای اصالح ارائه می

 بودجه و اعضا -5-1

میلیون دالر بود که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته  165تقریبا  2009برای سال  KOTRAودجه ب

در حقیقت بودجه این سازمان در درازمدت، ساالنه افزایش داشته است. تأمین مالی این سازمان از  است.

های تجاری به منظور های بازرگانی و انجمنطریق دولت مرکزی و ایالتی است و گرچه الزامی برای اتاق

 شود.مند میاین نهادها نیز بهره ان وجود ندارد، اما معموال از کمککمک به این سازم

KOTRA  نفر از آنها در دفتر مرکزی واقع در  410 که داشتکارمند تمام وقت  1300تقریبا  2010در سال

مرکز کسب و کار در سراسر دنیا مشغول فعالیت بودند. در حالیکه  98سئول فعال بوده و بقیه این افراد در 

نفر از آنها به صورت  40های توسعه صادرات هستند، لیه افراد فعال در دفاتر خارجی متخصص فعالیتک

گذاری متمرکز هستند. اکثریت قریب به اتفاق کارمندان های توسعه سرمایهتخصصی بر روی فعالیت

KOTRA مندان تمام وقت باشند. کاراز تابعیت خارجی برخوردار می ،المللی فعال هستندکه در دفاتر بین

KOTRA تنها  دهندهای تعیین سطح بسیار سختی می، کارمند دولت بوده و آزمونرکزی سئولدر دفتر م(

 همه این افراد مسلط به چند زبان خارجی هستند. .(شوندیک درصد متقاضیان پذیرفته می

هایی مولفه تجارت ازبه عنوان یک سازمان توسعه  KOTRAدولت کره جنوبی برای ارزیابی میزان موفقیت 

 گذاری انجام شده در یک سال بهره نظیر مجموع حجم فروش صادرات و همچنین مجموع ارزش سرمایه

ها هایی نظیر همکاری با شرکتهای توسعه صادرات از شاخصبرد. به منظور ارزیابی موفقیت در برنامهمی

تجاری و قراردادهای منعقد شده توسط های تجاری، رویدادهای یافتن شریک برای مشارکت در نمایشگاه

KOTRA هایی نظیر افزایش تعداد به منظور ارزیابی مورد دوم به طور مثال از شاخص شود.استفاده می

 .  ]16[ شودمیلیون دالر در کره انجام دادند، استفاده می 10گذاری کمتر از گذاران کوچک که سرمایهسرمایه

  KOTRAاهداف  -5-2

 ود حجم صادرات:الش برای بهبت .1

هایی نه فقط شامل حمایت از کسب و کارهای صادرات محور، بلکه شامل ارائه مشاوره KOTRAهای حمایت

کند. همچنین کاهش موانع پیش روی کسب و کارهای است که منافع باالیی برای کسب و کارها ایجاد می

 داشته باشند.  KOTRAدر تری کوچک و متوسط، به نحوی که آنها هم بتوانند مشارکت فعاالنه
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  های ساختاری:تالش برای غلبه بر چالش  .2

های به همین منظور و با هدف افزایش رقابت میان بنگاه "افزایش رقابت در میان صادرکنندگان"پروژه 

کنند، طراحی شده است. برای تنوع بخشیدن به اقالم کوچک و متوسطی که در حوزه صادرات فعالیت می

از به خلق بازارهای صادراتی جدید در حوزه کاالهای نهایی، بیوتکنولوژی و خدمات است. صادراتی نیز نی

KOTRA های نوآور کره و های جهان در راستای تقویت بخشهمچنین به دنبال افزایش همکاری با شرکت

یز بر ای به بازارهای باکیفیت است. به منظور ایجاد یک ساختار صادراتی پایدار نهای کرهورود شرکت

تر به بازارهای باال به اقتصادهای پیشرفته و صادرات کاالهای ارزان فناوریصادرات کاالهای لوکس و با 

 شود.نوظهور تمرکز می

  ها در صنایع صادراتی کره:سازی برای حضور شرکتزمینه .3

. برای مثال حمایت رغم وجود موانع ناپایدار خارجی به رشد خود ادامه دهدتواند علیدر این صورت بنگاه می

 های جوان و نوپا به نحوی که بتوانند تبدیل به رهبران جدید بازارهای جهانی شوند. از بنگاه

 گذاری خارجی: افزایش سرمایه .4

گذاری خارجی که منجر به رشد صنایع شود که سرمایهکره تالش می FTA1 به همین منظور از طریق شبکه

گذاری خارجی برای صنایعی که از پتانسیل شود که سرمایهوه تالش میشود افزایش یابد. به عالداخلی می

 های هوشمند، افزایش یابد. رشد باال برخوردار هستند مانند هوش مصنوعی و نسل جدید اتومبیل

 KOTRAخدمات  -5-3

 :  های جدید صادرکنندهمایت از بنگاهح .1

 طرح توسعه شعب 

 هاحمایت از شرکت در نمایشگاه 

  تجاریمأموریت 

 حمایت از سفرهای تجاری خارجی 

 تقویت مشارکت جهانی: .2

 طرح همکاری جهانی 

 های کسب و کاری جدیدهای جدید، کشف حوزهایجاد فرصت 

 های پیشرو در توسعه صنایع خدماتیرشد شرکت 

 حمایت از کسب و کارها با هدف معرفی محتوای فرهنگی به بازارهای خارجی 

 

                                            
1 Free-trade agreement (FTA( 
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 فراهم نمودن اطالعات بازار: .3

 ررسی بازارهای خارجیب 

 جلسات ارائه و خدمات مشاوره برای مشتریان در بازارهای خارجی 

 گذاری در بازارهای خارجیحمایت از سرمایه 

 :های زیرساختی به منظور تقویت رقابت جهانیفراهم نمودن حمایت .4

  طرح نماد تجاریKOTRA 

 آموزشی هایبرنامه 

 گذاری خارجی:جذب سرمایه .5

 گذاری خارجیجذب سرمایه حمایت اجرایی برای 

 گذارانمساعدت به منظور آسایش سرمایه 

 15[ ها در خارج از کشوررسیدگی به مشکالت شرکت[      

 گیرینتیجه -6

فاتر بازرگانی در کشورهای مختلف اشکال گوناگونی دارند. آنها از یک دفتر که تنها توسط یک نفر اداره د

زیادی کارمند و دفاتر زیاد در سراسر دنیا، متغیر هستند. این دفاتر  شود تا یک سازمان گسترده با تعدادمی

های متفاوتی را به عهده گیرند. اما به طور معمول دفاتر بازرگانی توانند نقشپذیر بوده و میمعموال انعطاف

 موفق در دنیا برخی نقاط مشترک دارند:

 .از حمایت قوی جامعه کسب و کار برخوردار هستند 

 ناسبی بنیان نهاده شدند بدین معنی که ساختار سازمان یافته داشته و کارکرد و خدمات به شکل م

 اند.مشخصی را در دستور کار قرار داده

 میزان موفقیت در نند که درآمدشان رقابتی و بسته بهککارمندان بامهارتی را استخدام می     

بینی بازار، الملل، پیشبی، تجارت بینهای بازاریااین کارمندان معموال در زمینه شان است.حرفه

 روابط عمومی، آمار، زبان بازار هدف و اطالعات کشورهای هدف، تجارب گرانبهایی دارند.

 های خصوصی در سایر بازارهای دنیا هستند.بازارمحور بوده و بازتاب نیازهای شرکت 

 برند.ها سود میدولتهای مالی این دفاتر معموال یا یک سازمان دولتی هستند یا از حمایت 

های تأمین مالی آنهاست. معموال بخشی از بودجه آنها توسط نکته مهم دیگر در رابطه با این دفاتر، روش

های بازرگانی مانند آلمان هم از بودجه دولتی شود. حتی دفاتر بازرگانی وابسته به اتاقدولت تأمین مالی می
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دیگری از منابع مالی این دفاتر توسط دریافت هزینه از خدماتی برخوردار هستند. در کنار این بودجه، بخش 

 دهند.است که ارائه می

برای  فعال نمودن دفاتر بازرگانیرسد به نظر می ،به دلیل نقش و اهمیت توسعه صادرات در دنیای امروز

رونق  ساتحریم،پ اهدافترین ممهبا توجه به اینکه یکی از های ایرانی یک ضرورت انکارناپذیر است. شرکت

و افزایش صادرات  تقویت تولید صادرات محوردولت نیز به دنبال راهکارهای  است والملل تجارت بین

های بازارهای تواند در کنار اصالحات ساختاری به شناسایی پتانسیلغیرنفتی است، تاسیس این دفاتر می

 اشد.هدف و کمک به بازرگانان ایرانی برای گسترش صادراتی اثرگذار ب

های متعدد بازرگانی در کشورهای مختلف، انجام تحقیقات بازاریابی خارجی، یا نمایندگی توسعه تجارت 

های اقتصادی کشور، استفاده از آمار و اطالعات های داخلی و خارجی برای معرفی توانمندیایجاد نمایشگاه

ورهای هدف برای آشنایی با سلیقه و الزم در ارتباط با حجم تجارت جهانی، ایجاد مراکز مطالعاتی در کش

کنندگان در آن کشورها و آگاهی از شرایط بازارهای جهانی جهت افزایش سهم تجارت ترجیحات مصرف

جمله کارکردهای این دفاتر است که از اهمیت خاصی برای اقتصاد کشور بازارها از خارجی ایران در این 

 برخوردار است. 

 و مآخذ منابع

وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی در ایران، فصلنامه نقش صادرات در بهره"ر. حاجی، غالمعلی، میجانی، اکبک .1
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 :2 گزارش شماره

 انگلستان یساختار بانک مرکز

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

در از کارشناسان و خبرگان امر مشکل را  یاریاست، بسکشور با آن مواجه یو مال یکه نظام پول معضالتینظر به 

 یندگاننما  از یجمع ،اساسهمین بر  و اندکرده ییکشور شناسا یبانکدار یستمو به تبع آن س یبانک مرکز یساختار کل

در  یساختار ییرتغکه متضمن  انده مجلس ارائه نمودهب «یطرح بانک مرکز»موسوم به  یطرح ،یاسالم یمجلس شورا

تواند می ،العاده تأثیرگذاری همچون بانک مرکزیکه هرگونه تغییر اندک در نهاد فوقاز آنجایی .باشدیم یبانک مرکز

لذا هرگونه مطالعه و تعمقی در این خصوص  ،در سیستم تأمین مالی کشور گرددای منجر به تحوالت بزرگ و پیچیده

های مرکزی گیری از تجربیات بانک، مطالعات کشوری و بهرهیمرکز و عملکرد بانک یفعل ینقوان یشناسیبآسشامل 

 گذاران و طراحان سیستم جدید بانک مرکزی راهگشا باشد.تواند برای سیاستموفق در دنیا می

های موفق بانک مرکزی به لحاظ شفافیت، استقالل ر اساس همین هدف، ساختار بانک مرکزی انگلستان که از نمونهب

است و خروجی آن حاوی نکات مهمی است که شود، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهو پاسخگویی محسوب می

 د واقع شود.های ساختاری و سیاستی برای بانک مرکزی مفیتواند در طراحیمی

در این کشور را بر عهده دارد و هر چند دولت قدرت اثرگذاری در  حفظ ثبات پولی و مالیبانک انگلستان مسئولیت  

اما تا به حال از این اختیار استفاده ننموده و استقالل بانک مرکزی  ،استهای این بانک را داشتهها و فعالیتگیریجهت

وزیر و وزیر اقتصاد و عموما با پیشنهاد نخست ،ها و مناصب عالی بانک انگلستاناهاست. انتصاب جایگرا حفظ نموده

ساختار اصلی های عمومی و مردم نیز ناظر بر عملکرد این بانک هستند. گیرد و مجلس، رسانهتأیید ملکه صورت می

 است. کیل یافتهگذاری تشهای سیاستبانک انگلستان از هیأت عالی مدیران، رئیس بانک مرکزی و کمیته
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های بانک اهداف و استراتژیهیأت عالی مدیران در واقع باالترین نهاد بانک مرکزی انگلستان است که تعیین و تأیید 

مرکزی در راستای ثبات سیستم مالی و پولی انگلستان، اطمینان از مؤثر بودن عملکرد بانک و همچنین کاراترین نحوه 

 باشد. میرا عهده دار  استفاده از منابع

    ، «احتیاطی مقررات تنظیم» گذاریسیاستهای رئیس کل بانک مرکزی انگلستان و معاونان وی در کمیته

 دهند. اعضای اجرایی هیأت عالی را تشکیل می «امور بازارها و بانکداری»و « مالی ثبات»، «پولی هایسیاست»

پولی  هایاحتیاطی، سیاست مقررات های تنظیمکمیتهرئیس بانک مرکزی یکی از اعضای هیأت عالی است که ریاست 

های پولی، کالن و احتیاطی ایفا مالی را نیز بر عهده دارد و بنابراین نقش محوری در هماهنگی و تنظیم سیاست و ثبات

رخ تورم نبرای های پولی با استفاده از ابزارهای تنظیم نرخ بهره بانکی و خرید اوراق مالی، کمیته سیاستدر کند. می

مترتب بر  هایریسک ،های مالیکمیته سیاستگیرد. در گذاری صورت می، سیاستگذاری شده توسط دولتهدف

تهیه و ی در حوزه مقررات احتیاطی و رفتار مالی هایها و دستورالعملو توصیهشود میسیستم مالی انگلستان شناسایی 

  بانک،  1500تنظیم مقررات احتیاطی و نظارت بر حدود  کمیته تنظیم مقررات احتیاطی مسئولگردد. تبیین می

کمیته در نهایت باشد. گذاری بزرگ میهای سرمایههای اعتباری، بیمه گران و شرکتهای ساختمانی، اتحادیهانجمن

رتباط با و همینطور مسئولیت مشترکی در ا امور بازارها و بانکداری مسئولیت انحصاری اداره بازارهای بانکی و بانکداری

 . دار است، عهدهالمللاداره بین
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 مقدمه -1

  کند، شناسایی وای دست و پنجه نرم میوکار کشور در حال حاضر با مشکالت عدیدهدر حالی که فضای کسب

ترین عوامل تأثیر گذار نماید. یکی از مهمدهی به عوامل ایجاد کننده شرایط موجود، جهت رفع آنها ضروری میاولویت

های بانک محور، باشد که در سیستمهای اقتصادی در کشورها، نظام تأمین مالی آنها میگیری فعالیتنحوه شکل بر

کننده به طور خاص، نقش اساسی در کارایی این گر و نظارتها به طور عام و بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمبانک

 کنند.ها ایفا میسیستم

از کارشناسان و خبرگان امر مشکل را نه فقط  یاریاست، بسکشور با آن مواجه یو مال یکه نظام پول معضالتینظر به 

و به  یبانک مرکز یبه آن، بلکه در ساختار کل یبندیو عدم پا یمشکالت قانون یی،اجرا یهایهرو ی،در ساختار نظارت

 یطرح یاسالم یمجلس شورا گانینداز نما یجمع ،اساس یناند. بر همکرده ییکشور شناسا یبانکدار یستمتبع آن س

به مجلس ارائه  یندگان،تن از نما 57 یو با امضا 1396کرده و در مهرماه سال  یهته «یطرح بانک مرکز»موسوم به 

  .باشدیم یدر بانک مرکز یساختار ییرتغکه متضمن  اندنموده

تواند منجر به تحوالت می ،ر این نهادبا توجه به گستره و عمق نفوذ و اثرگذاری بانک مرکزی، هرگونه تغییر اندک د

به  یقانون ییراز تغ پیشای در سیستم تأمین مالی کشور گردد. لذا این نهایت دوراندیشی خواهد بود که بزرگ و پیچیده

نقاط  یصو پس از تشخ یردانجام گ یو عملکرد بانک مرکز یفعل یندر خصوص قوان یشناسیبآس یت،درجه از اهم ینا

گیری از تجربیات در این راستا مطالعات کشوری و بهره. قانون مبادرت ورزید و اصالح ییرتغبه ها، ضعف و گلوگاه

 گذاران و طراحان سیستم جدید بانک مرکزی، راهگشا باشد.تواند برای سیاستهای مرکزی موفق در دنیا میبانک

است و مواردی همچون ساختار قرار گرفته انگلستان مورد مطالعهبر اساس همین هدف، در مطالعه حاضر بانک مرکزی 

است. شایان ذکر است ها و شفافیت و پاسخگویی در این بانک، شرح داده شدهبانک، شرح وظایف، نحوه عزل و نصب

هایی میان شود و مشابهتهای موفق دنیا محسوب میکه این بانک به لحاظ شفافیت، استقالل و پاسخگویی، از نمونه

 شود.مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی انگلستان مشاهده میطرح بانک مرکزی 

 پیشینه -2

است که  مقوله، یک مثال بسیار روشن از این 1شودبانک مرکزی انگلستان که بانک انگلستان نامیده می

 1694کند. این بانک در سال بانک مرکزی در طول زمان تغییر میچگونه نقش، عملکرد و ساختار اداره یک 

         ر جهت منافع ملی عمل همواره یک نهاد عمومی بوده که د ،شد و در طول تاریخچه خود تأسیس

گذاران دولت و قانون های آن رااما فعالیت ؛ستان اغلب خصوصی بودهاست. هرچند مالکیت بانک انگلکردهمی

 ند. اهکردمیتعیین 

                                            
 است.هم نامیده شده بانکدر داخل متن بانک مرکزی انگلستان،  1 
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داری منتقل شد که به معنای آن به خزانه آن 1ایملی شد و سهام سرمایه 1946بانک انگلستان در سال 

باشد. این مسأله به دولت قدرت می است که مالکیت آن در حال حاضر با دولت )و نه سهامداران خصوصی(

دهد. تا به امروز، دولت از میرا  بانکو همچنین صدور دستورالعمل برای  بانکانتخاب رئیس و مدیران 

 است. ورالعمل برای بانک مرکزی استفاده نکردهقدرت خود در تعیین جهت و صدور دست

    های پولی را به بانک انگلستان واگذارکه مسئولیت کامل اجرایی سیاست کرداعالم دولت  1997در سال 

های با این وجود مدیریت بدهیمرکزی مستقل دنیا پیوست.  هایمجددا به جرگه بانک بانککند. بنابراین می

اداره به یک نهاد تازه تأسیس یعنی  بانکگذاری منتقل شد و مقررات  2(HM Treasury) اقتصاددولت به وزارت 

 واگذار شد. خدمات مالی

ثابت کرد که رویکرد جدیدی به مقررات گذاری مالی مورد  2007-2008وقوع بحران مالی جهان در سال 

قانون این تغییرات که در اری شد. اجب 2013نیاز است و تغییرات اصلی در بانک انگلستان از اول آوریل سال 

 :شوداست، موارد اصلی زیر را شامل میاعمال شده( 2012) خدمات مالی

 گذاری مالی در بانک انگلستان ایجاد شد.کمیته مستقل سیاست 

 یک تنظیم( گر جدید تحت عنوان اداره مقررات احتیاطیPRA)3 .در زیر مجموعه بانک ایجاد شد 

 دار های خدمات مالی عهدهکنندگان زیرساختدی برای نظارت بر تأمینهای جدیبانک مسئولیت

 شد.

توسط مجلس تصویب شد. قانون جدید،  قانون بانک انگلستان و خدمات مالی، 2016در ماه می سال 

 . کرداداره مقررات احتیاطی را که قبال زیر مجموعه بانک انگلستان بود، به طور کامل به این نهاد ملحق 

نفر مشغول به فعالیت هستند و حفظ ثبات پولی و مالی بریتانیا  3600حاضر در بانک انگلیس حدود در حال 

 است.قابل مشاهده 1نمودار بانک انگلستان، در ها در نحوه تقسیم مسئولیت 4قرار دارد. بانکدر رأس اهداف 

 ساختار بانک انگلستان  -3

بانک  5هیأت عالی مدیرانرا در این کشور تأمین کند. بانک انگلستان مأموریت دارد ثبات پولی و مالی 

دار است و دارای چهار کمیته مرکزی انگلستان، مسئولیت اداره امور این بانک به شکل یک شرکت را عهده

                                            
1 Capital stock 

کند و برای دستیبابی به رشد اقتصادی های اقتصادی انگلستان را تعیین میکند، جهت سیاستد و مالی دولت که حساب مخارج دولت را نگهداری میوزارت اقتصا 2 

 ]1[ کند.قوی و پایدار تالش می
3 Prudential Regulation Authority 
4  [2] 
5 The Court of Directors 
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، کمیته 2(FPCهای مالی )، کمیته سیاست1(MPCهای پولی )گذاری شامل کمیته سیاستاصلی سیاست

باشد. وظایف معینی برای هریک از این و کمیته امور بازارها و بانکداری می 3(PRCتنظیم مقررات احتیاطی )

 است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.ها تعیین شدهکمیته

 بانکهای تحت نظارت هیأت عالی قرار دارد و این هیأت مسئول تنظیم استراتژی بانکهای تمامی فعالیت

کند. مجلس انگلستان بر ها و انتصابات را اخذ میکلیدی در مورد هزینه باشد و تصمیماتو نظارت بر آن می

 دهد.انجام می 4داری مجلس عواممرکزی نظارت دارد که این کار را از طریق کمیته خزانههای بانکفعالیت

 ساختار سازمانی بانک انگلستان -1نمودار 

 

 هیأت عالی مدیران -3-1

است. تشکیل شده نه عضو غیراجراییو حداکثر  پنج عضو اجرایین از هیأت عالی مدیران بانک انگلستا

های بانک مرکزی، اطمینان از مؤثر بودن عملکرد بانک و همچنین کاراترین نحوه تعیین اهداف و استراتژی

است. بانک به عنوان وظایف این هیأت تعیین شده( 1998قانون بانک انگلستان )استفاده از منابع، در 

ثبات سیستم مالی انگلستان حفاظت کند و دار است که از همچنین این وظیفه قانونی را عهده انگلستان

                                            
1 Monetary Policy Committee 
2 Financial Policy Committee 
3 Prudential Regulation Committee 
4 House of Commons Treasury Committee 
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های بانک در ارتباط با این اهداف است. این مسئول تعیین استراتژی ،هیأت عالی و آن را بهبود بخشد

 بار تشکیل جلسه دهد. 7هیأت باید ساالنه حداقل 

اهند داشت در حالی که اعضای غیراجرایی، مشاغل خود در خارج اشتغال خو بانکاعضای اجرایی صرفا در 

گذاری و همینطور شرح های سیاستاز بانک را نیز دارند. همه اعضای هیأت عالی به اسناد و جلسات کمیته

 مذاکرات هیأت عالی، دسترسی ویژه دارند. 

منتشر رسمی ای عالی باید بیانیهدر جلسه انتصاب و همراستا با تأمین بلند مدت منشور بانک، اعضای هیأت 

 کنند که متن آن به شرح زیر است:می

ها و کمک خود را برای حمایت و اداره ... من بهترین توصیهیکسانبا شرایط و تمام حاالت انسانی فارغ از ’’

ترین شایسته شرکت مورد نظر ارائه خواهم کرد؛ و در اداره دفتر  مذکور صادقانه و وفادارانه بر اساس بیش

 1‘‘ها و درک خود عمل خواهم نمودمهارت

در طول دوران خدمت و  بانکای مبنی بر حفظ اسرار و موضوعات مهم برای آنها همچنین باید تعهدنامه

در راستای منافع  بانکشوند که از اطالعات همچنین متعهد می ،پس از آن امضا نمایند. در این تعهدنامه

اعضای  ایر آشنایان به هر شکل مستقیم یا غیر مستقیم، استفاده ننمایند.فردی خود، اعضای خانواده یا س

ها ارائه نمایند و قبل از انجام اجرایی و غیراجرایی بانک انگلستان باید به طور ساالنه گزارشی از تمام دارایی

 کسب اجازه نمایند. بانکاز  ،هرگونه معامالتی

ی وظایف معینی هستند و برای کمک اباشد که داررعی میهای فعالی مدیران همچنین دارای کمیته یأته

 ها عبارت هستند از:اند. این کمیتهتأسیس شده بانکبه اداره 

 به هیأت عالی در انجام وظیفه خود برای سیستم مؤثر مدیریت ریسک، کمیته ریسک و حسابرسی :

 کند.نظارت داخلی و گزارش دهی مالی کمک می

  های اکثر مدیران ارشد بانک ها و سایر پاداشلی در مورد پرداختعا: به هیأت2پاداشکمیته

های مدیران اجرایی، مشاوران مدیران، انگلستان )شامل رئیس کل و معاونان وی، اعضای کمیته

 دهد.( مشاوره میPRAو اعضای  FPC ،MPCهای اعضای خارجی کمیته
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2 Remuneration Committee 



 

26 

 

 دهد. رشد در بانک انگلستان مشاوره میهای اعالی در مورد انتصاب پست: به هیأت1کمیته نامزدها

عالی به وزارت اقتصاد، به منظور انتخاب یا انتصاب مجدد همچنین در مورد اعضای پیشنهادی هیأت

 کند.هایی ارائه میآنها به عنوان عضو هیأت عالی، به این هیأت توصیه

 التی که در روندهای جاری کل در ارتباط با هرگونه وام، تعهد یا سایر مباد: رئیس2کمیته مبادالت

باشد، با این کمیته عالی کارساز نمیهمه اعضای هیأت عملکرد بانک متداول نیست و مشورت با

 3کند.مشورت می

و با حکم مقام سلطنت )که در حال حاضر  4اقتصادهمه اعضاء هیأت عالی با درخواست نخست وزیر و وزیر 

یأت عالی که توسط ر از اعضای غیراجرایی یا عضو خارجی هجز یک نفهب 5شوندباشد( منصوب میملکه می

 شود. دولت انتخاب می

 کند.های هیأت را انتخاب میوسای کمیتهرو  6مدیر ارشد اجرایی مستقل ،هیأت عالی

است که باید حداقل سه نفر از آنها از اعضای غیراجرایی نفر تعیین شده 5نصاب اعضای هیأت عالی  حد

 باشند.

اگر فرد مذکور بیش از سه ماه  .تواند اعضای هیأت عالی را اخراج نمایدی با رضایت وزیر اقتصاد میهیأت عال

باشد، یا قادر و یا مناسب برای انجام وظایف خود به غیبت غیرموجه از جلسات داشته باشد، ورشکسته شده

 7عنوان عضو هیأت عالی نباشد.

توانند از طریق تقاضای کتبی می بانکاعضای غیراجرایی  همچنین رئیس بانک مرکزی، قائم مقام رئیس یا

 8استعفا دهند.

 رئیس هیأت عالی -3-2

شود. وزیر همچنین داری و از میان اعضای غیراجرایی هیأت منصوب میرئیس هیأت عالی توسط وزیر خزانه

. در صورت نبود کندجانشین رئیس هیأت انتخاب می یک نفر یا بیشتر از اعضای غیراجرایی را به عنوان
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2 Transaction Committee 
3 [4], pp. 4 & 5 
4 Chancellor of the Exchequer 
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تواند یک نفر از اعضای غیراجرایی را برای اداره جلسات خود انتخاب ، هیأت عالی میرئیس یا جانشین وی

  کند.

تواند این کار را هیأت میکارایی هیأت عالی ارائه کند و در صورت موافقت از ای گزارش ساالنهرئیس هیأت عالی باید 

 1واگذار کند. خارجیبه مشاور 

 اعضای غیراجرایی هیأت عالی -3-3

با هماهنگی بانک انگلستان، از افراد واجد شرایط این  وزارت اقتصادبه منظور انتصاب اعضای غیراجرایی هیأت عالی، 

ارسال کنند. مدت زمان  2ها به اداره استخدام دولتیهای خود را برای احراز این پستکند تا درخواستپست دعوت می

 3.خواهد بود حداکثر چهار سال ،این اشخاصمأموریت 

با این وجود مشاغل خاصی وجود دارد که  .دهندتمام انتصابات دولتی را انجام میهستند که وزرا این معموال 

شوند. تمامی انتصابات نیز یک اشخاص برای تصدی آنها مستقیما توسط ملکه و نخست وزیر انتخاب می

است. تنظیم شده 4های دولتیآن به وسیله کمیسیون استخدام کنند که مقرراتفرآیند استخدامی را طی می

دهد و در برخی موارد مشاورانی برای کمک برای شغل مورد نظر آگهی می ،هر دپارتمانی در وب سایت خود

     صالحیت، به کار گرفته به یافتن کاندیداهای مناسب و دریافت درخواست شغل از جانب افراد صاحب

 شوند. می

های شغل فهرستی از کاندیداهای گر بر اساس نیازمندیدریافت رزومه افراد، یک تیم )پنل( انتخابپس از 

به لحاظ تعداد و  ،آورند. این تیم بسته به شرایطمنتخب را تهیه و از آنها برای مصاحبه دعوت به عمل می

تقل هستند که این فرد ها دارای یک رئیس و حداقل یک عضو مساما تمامی پنل ؛ترکیب اعضا متغیر است

دهنده نیرو، ندارد. پس از مصاحبه، گزارشی از کاندیداهای هیچ ارتباطی با سازمان یا دپارتمان درخواست

 گیری نهایی مصاحبه کند.تواند با تمامی آنها برای تصمیمشود و وزیر میواجد شرایط تهیه می

  5شود.ما بازخورد داده میاند، حتبه کاندیداهایی که واجد شرایط تشخیص داده نشده

است که در آنها عالوه بر انتظارات از فرد مذکور، میزان درآمد  آن های استخدامنکته مهم در مورد آگهی

 قابل مشاهده است. 1ها در جدول شود. یک نمونه از این آگهیساالنه به طور شفاف درج می
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شند ولی اغلب هفت نفر را برای تصدی این پست توانند بااعضای غیراجرایی هیأت عالی حداکثر نه نفر می

کنند. به هنگام انتصاب و در پایان ماه می هر سال، اعضای غیراجرایی باید برای منشی هیأت انتخاب می

روز  14باید حداقل  . همچنین آنهاهای مربوط به خود را ارائه کنندها و انتصابعالی جزئیات تمام مدیریت

دیره هرگونه شرکتی و یا قبول هر مسئولیتی و یا پذیرش هر گونه مقام سازمانی قبل از عضویت در هیأت م

دهد، با رئیس هیأت عالی مشورت نمایند و که موقعیت آنها را به عنوان عضو هیأت عالی تحت تأثیر قرار می

 1به منشی هیأت عالی اطالع دهند.
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 20121سال  –ایی هیأت عالی مدیران بانک انگلستان نمونه آگهی شغلی برای اعضای غیراجر -1جدول 

 خزانه داری انگلستان 

 هیأت عالی مدیران بانک انگلستان

 لندن   £15000 –اعضای غیراجرایی هیأت عالی 

باشد. هیأت عالی بانک انگلستان، بانک مرکزی بریتانیا می

شامل  بانکهای مسئول تنظیم و نظارت بر اهداف و استراتژی

 باشند.ف مالی آن میاهدا

 کاندیداهای واجد شرایط برای پست:

 اعضای غیراجرایی هیأت عالی

 روز در ماه( 3الی  2)تقریبا 

انتصاب اعضای هیأت عالی توسط ملکه و با توصیه نخست 
شود. اعضای غیراجرایی هیأت وزیر و وزیر خزانه داری انجام می

خواهند  های فردی خود خدمتعالی صرفا بر اساس پتانسیل
 کرد.

عالی نقش مهمی در بازبینی عملکرد اعضای غیراجرایی هیأت

های مالی دارند. این اشخاص، در یک یا تعداد و کنترل بانک

های فرعی هیأت عالی عضویت خواهند بیشتری از کمیته
های فرعی، امکان پرداخت داشت. درصورت ریاست کمیته

 پاداش به اعضای غیراجرایی وجود دارد.
های کسانی که تجربیات درخوری به عنوان عضو واستدرخ

های مالی مهم یا کسانی که مدیره یا رئیس سازمانهیأت
گذاری های مرتبط سیاستتجربه مدیریت ارشد در حوزه

اند، یا یک اتحادیه تجاری داشته 2عمومی، بخش غیرانتفاعی
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مجلس ارائه شد، مسئولیت تمام  2012ویه ژان 26الیحه خدمات مالی که در 
های جدید کند. مسئولیتهای ثبات مالی را به درون بانک انگلستان منتقل میجنبه

 بانکضرورت بیشتری برای نقش نظارتی هیأت عالی بر عملکرد ثبات مالی بانک 

م کند. بنابراین اعضای غیراجرایی نقشی اساسی در نظارت بر تغییرات مهایجاب می

 دارند. بانکدر بازارهای مالی و در درون 

ها به های خود را در این زمینهکاندیداهای قوی کسانی خواهد بود که بتوانند مهارت
های بین فردی و های عددی و تحلیلی خوب؛ مهارتاثبات برسانند: مهارت

های ریسک و اثرگذاری؛ دانش اقتصادی و مالی؛ توانایی عضویت در کمیته
، پاداش و/یا نظارت، داشتن ثبات و همنوایی شخصیتی. داشتن تجربه در حسابرسی

 ریزی استراتژیک مزیت تلقی خواهد شد.و/یا برنامه 3گزارشات کارایی هیأت اجرایی

انجام خـواهد گـرفت. بـرای  2012انتصـابـات در ابتـدای مـاه جـون 

 دانـلود بستـه درخـواسـت شغـل بـه آدرس

http://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/  .مراجعه نمایید

 یا  hrrecruitment@hmtreasury.gsi.gov.uk یا برای نسخه کاغذی با

. در صورت نیاز نسخه بریل، چاپی یا نسخه تماس بگیرید 704741 01603

 باشد.بزرگ چاپی موجود می

خواهد  2012مارس  16روز دوشنبه،  17:00تاریخ اتمام ارسال درخواست ساعت 
 انجام خواهد گرفت. 2012آوریل  19و  12ها در مرکز لندن، در بود. مصاحبه

د. با تمام اشخاص معلولی که تقاضای خود را ارسال کنند مصاحبه خواهد شد به شرط آنکه باشبانک انگلستان برای داشتن نیروی کار متنوع، متعهد می
 به مدیر استخدام اطالع داده خواهد شد. 4حداقل شرایط الزم برای احراز پست را داشته باشند و صالحیت آنها از طریق درج در نامه معرفی
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 اعضای اجرایی هیأت عالی -3-4

 عالی مدیران عبارت هستند از: اعضای اجرایی هیأت

 1رئیس کل بانک .1

 های پولیمعاون رئیس کل در سیاست .2

 معاون رئیس کل در ثبات مالی .3

 معاون رئیس کل در تنظیم مقررات احتیاطی و مدیر ارشد نهاد تنظیم مقررات احتیاطی .4

 معاون رئیس کل در امور بازارها و بانکداری .5

 2(COOرئیس کل بانک انگلستان یک معاون دیگر نیز دارد که به عنوان مدیرکل اجرایی بانک انگلستان )

 کند.شود و در جلسات این هیأت نیز شرکت میکند. وی توسط هیأت عالی انتخاب میفعالیت می

 رئیس کل بانک مرکزی -3-5

دهد، عالوه بر ریاست کل بانک، تشکیل میبانک را  لستان که یکی از اعضای هیأت عالیرئیس کل بانک انگ

مالی را نیز بر عهده دارد.  ثبات پولی و کمیته هایسیاست احتیاطی، کمیته مقررات ریاست کمیته تنظیم

  3شوند.داری انتخاب میها توسط وزیر خزانهشایان ذکر است که اعضای خارجی این کمیته

باشد. شود و مدت زمان مأموریت وی هشت سال مییرئیس کل بانک مرکزی توسط مقام سلطنت انتخاب م

. رئیس کل فقط برای یک دوره و معاون رئیس کل حداکثر استدوره فعالیت معاون رئیس کل پنج سال 

  4توانند انتخاب شوند.برای دو دوره می

به  دار است. ویرئیس بانک مرکزی مسئولیت کلی اداره بانک مرکزی در دسترسی به اهداف آن را عهده

های سیاست پولی، مالی و تنظیم مقررات احتیاطی، نقش مرکزی در هماهنگی و تنظیم عنوان رئیس کمیته

های بانک مرکزی مسئول تنظیم استراتژی ،کند. رئیس کلهای پولی و کالن و احتیاطی ایفا میسیاست

سخنگوی  ،قتصاد دارد. رئیس کلاست که البته باید به تأیید هیأت عالی برسد و رابطه کاری نزدیکی با وزیر ا

 باشد. اصلی بانک مرکزی نیز می

 5های فوق الذکر پاسخگو باشد.ید در قبال همه مسئولیتکل بارئیس
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 (MPCهای پولی )کمیته سیاست -3-6

های پولی، معاون رئیس های پولی از رئیس کل بانک انگلستان، معاون رئیس کل در سیاستکمیته سیاست

اقتصاددانان ارشد بانک انگلستان  و ی مالی، معاون رئیس کل در امور بازارها و بانکداریهاکل در سیاست

 شوند. داری انتخاب میاست. این کمیته همچنین چهار عضو خارجی دارد که توسط وزیر خزانهتشکیل شده

چ گروه و های پولی دارای تخصص باشد. اعضا نماینده هیباید در اقتصاد و سیاست MPCهر عضو کمیته 

گذاری شده، ای نیستند و مستقل هستند. هر عضو کمیته برای تعیین نرخ بهره متناسب با تورم هدفمنطقه

باشد و بر مبنای هر نفر یک رأی می MPCهای کمیته گیریباشد. در واقع تصمیمدارای یک حق رأی می

 مبتنی بر اجماع نظرات نیست. 

تواند در زمینه مسائل سیاستگذاری اظهار کند. او میجلسات شرکت مینیز در  وزارت اقتصادیک نماینده از 

های مالی و از پیشرفت سیاست MPCنظر نماید اما فاقد حق رأی است. هدف از حضور وی آن است که 

های های اقتصادی دولت به طور کامل آگاه شود و وزیر نیز به طور کامل در جریان سیاستسایر سیاست

 1پولی قرار گیرد.

  ها را حفظ نماید و به تعبیری از انگلستان، بانک انگلیس باید ثبات قیمت 1998برابر با قانون سال 

های اقتصادی دولت )از جمله در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال( حمایت کند. دولت انگلستان، سیاست

گذاری کمیته سیاست کند وگذاری میها را هدفحداقل یک بار در سال نرخ مورد نظر برای ثبات قیمت

هفته( تشکیل جلسه دهد تا نرخ بهره و سایر  10بار در سال )حداقل یک بار در هر  8پولی باید حداقل 

 2شده تنظیم نماید.شرایط پولی را متناسب با اهداف تعیین

شود. در مارس سال های پولی در انگلیس معموال از طریق نرخ تسهیالت )نرخ بهره( اعمال میسیاست

اعالم نمود که عالوه بر تنظیم نرخ بهره بانکی، با خرید اوراق مالی، پول مستقیما به  MPC، کمیته 2009

 شود(.بازار تزریق خواهد شد )سیاستی که اغلب با عنوان تسهیل مقداری شناخته می

داشته های خود را گیریشود که بیشترین درجه شفافیت ممکن در تصمیمای اداره میبه گونه MPCکمیته 

شود. آراء تمامی باشد. صورتجلسه جلسات کمیته همزمان با اعالم تصمیمات در خصوص نرخ بهره منتشر می

های کامل در مورد سیاست اتخاذ شده شامل نظرات بحث ،شود. در صورتجلسهاعضای کمیته نیز ثبت می

                                            
1 [2] 
2 [4] 
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است که شرح کامل شدهگذاشته بر این امر ،نیز بنا 2015شود. از ابتدای ماه مارس سال گوناگون، درج می

 با هشت سال تأخیر منتشر شود. MPCجلسات سیاستگذاری  1مذاکرات

 ،کند. این گزارش، بانک انگلستان در هر فصل، گزارش تورم را منتشر میMPCعالوه بر صورتجلسات 

گزارش تورم  دهد.تحلیلی از اقتصاد انگلستان و عوامل اثرگذار برای تصمیمات سیاستگذاری را ارائه می

های پولی با که سیاست از تورم و رشد اقتصادی را در بر دارد. از آنجایی MPCبینی همچنین آخرین پیش

در مورد چشم انداز تورم و رشد اقتصادی دید  MPCدو سال تأخیر اثرگذاری دارد، بسیار ضروری است که 

کند. این مدل های خود استفاده میینهای اقتصادی برای تخماز مدل MPCباشد. برای این منظور داشته

های اقتصادی کند و چطور پیشرفتاینکه اقتصاد چگونه کار میچهارچوبی را برای ایجاد نظم فکری در مورد 

کند. اما این یک فرآیند مکانیکی نیست. با فرض می ایجادتواند بر آینده تورم تأثیر گذار باشد، مختلف می

در باره اقتصاد  MPCای که ممکن است در آینده رخ دهد، پیش بینی ناشناختهها و عوامل تمام عدم قطعیت

 به میزان زیادی به قضاوت و دید افراد بستگی دارد.

معموال قبل از تشکیل جلسه پارلمان )اغلب در کمیته منتخب خزانه  MPC، اعضای عالوه بر تمام این موارد

را توضیح دهند. این اعضا به طور معمول طی سخنرانی و شوند تا اقدامات خود داری مجلس عوام( حاضر می

 رسانند. را تا حد ممکن به گوش همه اقشار می MPCمصاحبه با مطبوعات، طرز فکر و تصمیمات سیاستی 

هایی را با افراد و کسب و کارهایی که ممکن است تصمیمات کمیته در سراسر انگلستان مالقات MPCهمه اعضای 

دهند. این یک گفتگوی دو طرفه است که به اعضای کمیته اطالعات آنها اثرگذار باشد، ترتیب می برای حیات اقتصادی

 2دهد.شود، میدر جای جای کشور حس می که دست اولی در خصوص وضعیت اقتصادی

صادی در حال حاضر هدف سیاست پولی بانک انگلستان ایجاد ثبات قیمتی )تورم پایین است( به منظور تأمین اهداف اقت

  3است.تعیین کردهرا  دو درصدها با هدف تورمی دولت یعنی رشد اقتصادی و اشتغال است. لذا دولت ثبات قیمت

 (FPCهای مالی )کمیته سیاست -3-7

ای پولی، ههای مالی بانک انگلستان از رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس کل در سیاستکمیته سیاست

الی، معاون رئیس کل در امور بازارها و بانکداری، معاون رئیس کل در های ممعاون رئیس کل در سیاست

که مسئولیت ثبات مالی  بانکو مدیر اجرایی  4(FCAتنظیم مقررات احتیاطی، مدیر ارشد اداره رفتار مالی )

                                            
1 Transcript 
2 [2] 
3 [2] 
4 Financial Conduct Authority  



 

33 

 

داری است. این کمیته همچنین پنج عضو خارجی دارد که توسط وزیر خزانهدار است، تشکیل شدهرا عهده

 باشد.داری نیز بدون حق رأی، عضو این کمیته میشوند. یک نفر از خزانهاب میانتخ

کند و این کار را از طریق به اهداف ثبات مالی خود مشارکت می بانکدر راستای رسیدن  FPCکمیته 

 های مترتب بر سیستم مالی انگلستان انجامشناسایی، نظارت و انجام اقدام الزم برای حذف یا کاهش ریسک

های اقتصادی دولت شامل اهداف رشد اقتصادی و اشتغال ، از سیاستMPCدهد. این کمیته، همانند می

هایی ارائه ( توصیهFCA( و اداره رفتار مالی )PRAبه اداره مقررات احتیاطی ) FPCکنند. کمیته حمایت می

رسد، به تصویب میویه کند و در ارتباط با مقررات احتیاطی کالن که تحت عنوان مقررات ثانمی

 1کند.هایی را برای این ادارات صادر میدستورالعمل

کند و مسئول تهیه گزارشات شش مکتوبی از جلسات سیاستگذاری رسمی خود را منتشر می FPCکمیته 

  2باشد.در مورد ثبات مالی می بانکماهه 

 (PRCکمیته تنظیم مقررات احتیاطی ) -3-8

( و به عنوان بخشی از بانک انگلستان تأسیس 2012س قانون خدمات مالی )کمیته مقررات احتیاطی بر اسا

های ساختمانی، بانک، انجمن 1500شد. این کمیته مسئول تنظیم مقررات احتیاطی و نظارت بر حدود 

  3باشد.گذاری بزرگ میهای سرمایهگران و شرکتهای اعتباری، بیمهاتحادیه

معاون رئیس کل در امور های مالی، معاون رئیس کل در سیاست این کمیته از رئیس کل بانک مرکزی،

و یک عضو خارجی که  مدیر ارشد اداره رفتار مالی، 4رئیس کل تنظیم مقررات احتیاطی بازارها و بانکداری،

است. حداقل شش فرد خارجی رسد، تشکیل شدهداری میتوسط رئیس کل انتخاب و به تأیید وزیر خزانه

 شوند نیز از اعضای کمیته تنظیم مقررات احتیاطی هستند. یر انتخاب میدیگر که توسط وز

گذاری تحت نظارت خود های سرمایهگذاران و شرکتها، بیمهافزایش امنیت و سالمت بانک PRAهدف کلی 

ز گذاران مشارکت کند. به عنوان هدف دوم نیاست. در ارتباط با بیمه، کمیته باید برای حمایت از منافع بیمه

باید  PRAکمیته باید تا جایی که امکان دارد رقابت مؤثر در بازارهای مرتبط را تسهیل نماید. کمیته 

  5باشد.های تحت نظارت خود داشتهتمهیداتی جهت پایش شرکت
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 باشد:های زیر میبرای اعمال مقررات و نظارت، دارای ویژگی PRAرویکرد 

های مالی مطمئن و که آیا بنگاهص خود برای تعیین ایناز قضاوت و تشخی PRA: کمیته نگاه تشخیصی

شرایط ها آورند و اینکه آیا شرکتگذاران به عمل میگران حمایت کافی را از بیمهسالمت هستند، آیا بیمه

 کند.را دارند یا خیر، استفاده می 1آستانه

ی بلکه بر اساس مواردی که های کنونها را نه فقط بر اساس ریسکبنگاه PRA: کمیته نگاه آینده نگر

با هدف پیشگیری از خطرات و در مراحل اولیه،  PRAکند. عموما ممکن است در آینده رخ دهد، ارزیابی می

 دهد.  ضرورت مداخله را تشخیص می

کند که بیشترین ریسک را برای ثبات هایی تمرکز میبر موضوعات و بنگاه PRA: کمیته نگاه متمرکز

ها همواره خدمات مالی اصلی گذاران دارند. یک سیستم مالی پایدار که به بنگاهتان و بیمهسیستم مالی انگلس

 شود. یک اقتصاد موفق و سالمت محسوب میشرطی برای کنند، پیشرا ارائه می

کمیته به دنبال یک نظام بدون شکست نیست بلکه هدف اطمینان از این امر است ورشکستگی بنگاه مالی 

 2های جدی به تأمین خدمات مالی اصلی اجتناب شود.اتفاق افتد که از آسیب تحت پروسه ای

 کمیته امور بازارها و بانکداری -3-9

دهد و مسئولیت انحصاری اداره رئیس کل در امور بازارها و بانکداری به رئیس کل گزارش میمعاون 

و همینطور مسئولیت مشترکی در  4(FRBPآوری مالی )ها و تاب، اداره پرداخت3بازارهای بانکی و بانکداری

باشد که دارد. معاون رئیس کل در این کمیته مسئول عملیات و ترازنامه بانکی می 5المللارتباط با اداره بین

برای سیستم بانکی و  7احتمالی سیاست تسهیل مقداری، تأمین بیمه نقدینگی 6مواردی همچون اجرا و پایان

شود. وی مسئول پاسخگویی در ارتباط با را شامل می 8(RTGS) تدارک سیستم تسویه ناخالص آنی

 9باشد.المللی بانک و اشتباهات عملکرد خود میهای بیناستراتژی

 

                                            
های جدید و شرایط آستانه برای گرفتن شرکت ( و جدول ششم آن شرایط الزم برای مورد تأیید قرار2000قانون خدمات مالی و بازارها ) 4در قسمت  1 

 است.های تحت نظارت و در حال انجام فعالیت، ذکر شدهشرکت
2 [2] 
3 Bank’s Markets Directorate and Banking 
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 توان آموختنتیجه گیری یا آنچه از بانک انگلستان می -4

 اما حاوی نکات عمیقی است که  ؛استهرچند گزارش فوق به اختصار به بانک انگلستان پرداخته

های مرکزی، به های سیاستی و مطالعات بیشتر در خصوص ساختار بانکتواند در طراحیمی

کارشناسان و عالقمندان این حوزه کمک شایانی نماید. در ادامه این موارد به صورت نکاتی عرضه 

 خواهد شد:

 عنی حفظ ثبات پولی و مالی، مسئولیت اصلی بانک انگلستان است که باید در خدمت اهداف دیگر، ی

های پولی، مالی و لذا این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست رشد اقتصادی و اشتغال قرار گیرد.

 باشد.های دولت بر عهده وزارت اقتصاد میباشد اما مدیریت بدهیمقررات احتیاطی می

  یدارخزانه یتهکم یقکار را از طر ینا ونظارت دارد  یبانک مرکز یهایتبر فعالمجلس انگلستان 

 دهد.یمجلس عوام  انجام م

  ها ای از یک نهاد با مالکیت خصوصی بوده که فعالیتسال پیش، بانک انگلستان نمونه 70تا قبل از

است. در حال حاضر نیز هر چند مالکیت این نهاد دولتی و عملکرد آن در راستای منافع ملی بوده

 شود.باشد اما به شکل یک شرکت اداره میمی

 های بانک انگلستان را داشته اما ها و فعالیتگیریانگلستان قدرت اثرگذاری در جهت هر چند دولت

گیری در خصوص موضوعات تخصصی را به تا کنون از این اختیار استفاده ننموده و در واقع تصمیم

 است.متخصصین امر واگذار نموده

 گذاری های سیاستی و کمیتهساختار اصلی بانک انگلستان از هیأت عالی مدیران، رئیس بانک مرکز

 است.تشکیل یافته

است، عالی ترین نهاد این که از اعضای اجرایی و غیراجرایی تشکیل شدهبانک انگلستان  مدیران هیأت عالی

در راستای ثبات سیستم مالی و پولی  های بانک مرکزیبانک است که مسئول تعیین اهداف و استراتژی

باشد. اعضای ، میدن عملکرد بانک و همچنین کاراترین نحوه استفاده از منابع، اطمینان از مؤثر بوانگلستان

هیأت عالی موظف به حفظ اسرار بانکی در طول دوران خدمت و پس از آن، ارائه گزارش ساالنه در خصوص 

از ها و کسب اجازه از بانک مرکزی برای انجام هرگونه معامله، عدم استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دارایی

باشند. همه اعضای هیأت عالی به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر اقتصاد و اطالعات بانکی در راستای منافع می

تواند بر اساس شرایطی، پس از تأیید وزیر، اعضا شوند اما برای عزل، هیأت عالی میبا حکم ملکه منصوب می

شود، مسئول تهیه گزارش ساالنه انتخاب میعالی که از میان اعضای غیراجرایی را اخراج نماید. رئیس هیأت

 باشد.از عملکرد هیأت عالی می
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 احتیاطی مقررات تنظیم»های رئیس کل بانک مرکزی انگلستان و معاونان وی در کمیته» ،

اعضای اجرایی هیأت عالی را تشکیل « امور بازارها و بانکداری»و « مالی ثبات» ،«پولی هایسیاست»

 دهند.می

 احتیاطی،  مقررات تنظیمهای ریاست کمیتهرکزی یکی از اعضای هیأت عالی است که رئیس بانک م

و بنابراین نقش محوری در هماهنگی و تنظیم  مالی را نیز بر عهده دارد پولی و ثبات هایسیاست

های بانک کند. رئیس کل، مسئول تنظیم استراتژیهای پولی، کالن و احتیاطی ایفا میسیاست

باشد. مدت باید به تأیید هیأت عالی برسد( و سخنگوی اصلی بانک مرکزی نیز می مرکزی است )که

باشد. با توجه به آنکه عمر سال است که قابل تمدید نمی 8زمان مأموریت رئیس کل بانک مرکزی 

است، نحوه انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی، امکان استقالل این  سال 5ها در انگلستان دولت

 است.های سیاسی فراهم آوردهچرخه نهاد را از

 های پولی وظیفه دارد تا با استفاده از ابزارهای خود )تنظیم نرخ بهره بانکی و خرید کمیته سیاست

گذاری شده توسط دولت را محقق نماید. همه اعضای این کمیته باید در اوراق مالی(، نرخ تورم هدف

گیری است. گیری در آن مبتنی بر رأیتصمیمهای پولی دارای تخصص باشند و اقتصاد و سیاست

در زمینه مسائل که حق اظهارنظر  کندنیز در جلسات شرکت می وزارت اقتصادیک نماینده از 

این نماینده، اطالع کامل بانک مرکزی  اما فاقد حق رأی است. هدف از حضوررا دارد سیاستگذاری 

بانک مرکزی های پولی سیاستاهی دولت از و آگهای اقتصادی دولت سیاستهای مالی و از سیاست

        است که حداکثر شفافیت را در باشد. برای اداره این کمیته ترتیباتی اندیشیده شدهمی

های های خود داشته باشد. حضور اعضای این کمیته در مجلس عوام، مطبوعات و رسانهگیریتصمیم

همگی در دستیابی به هدف شفافیت و اطالع  عمومی و ارتباط مستقیم با افراد و کسب و کارها،

کمیته همزمان با اعالم تصمیمات در  اتصورتجلسکنند. همچنین رسانی، نقش مهمی ایفا می

 شود.خصوص نرخ بهره منتشر می

 های مترتب بر سیستم مالی انگلستان را شناسایی نماید های مالی وظیفه دارد ریسککمیته سیاست

هایی در حوزه مقررات احتیاطی و رفتار مالی برای ادارات مرتبط ارسال لها و دستورالعمو توصیه

کند. این کمیته موظف است گزارشات مکتوبی از جلسات سیاست گذاری خود را منتشر کند و 

 دار است.مسئولیت تهیه گزارشات شش ماهه بانک مرکزی در مورد ثبات مالی را عهده

 بانک،  1500ظیم مقررات احتیاطی و نظارت بر حدود کمیته تنظیم مقررات احتیاطی مسئول تن

باشد. گذاری بزرگ میهای سرمایهگران و شرکتهای اعتباری، بیمهمانی، اتحادیههای ساختانجمن

های سرمایه گذاری گذاران و شرکتها، بیمههدف کلی این کمیته افزایش امنیت و سالمت بانک

بدون شکست نیست؛ بلکه خواهان پروسه ورشکستگی  تحت نظارت خود است که به دنبال یک نظام
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به گونه ای است که آسیب جدی به خدمات مالی اصلی وارد نشود. رویکرد این کمیته در اعمال 

ارزیابی و پیش بینی خطر و مداخله با هدف »، «تشخیص شرایط وقوع بحران»مقررات و نظارت، 

انگلستان « برای ثبات سیستم مالی و بیمه های پرریسکتمرکز بر موضوعات و بنگاه»و « پیشگیری

 است.

  ها امور بازارها و بانکداری مسئولیت انحصاری اداره بازارهای بانکی و بانکداری، اداره پرداختکمیته

آوری مالی و همینطور مسئولیت مشترکی در ارتباط با اداره بین الملل دارد. معاون رئیس کل و تاب

باشد که مواردی همچون اجرا و پایان احتمالی ترازنامه بانکی می در این کمیته مسئول عملیات و

سیستم تسویه ناخالص سیاست تسهیل مقداری، تأمین بیمه نقدینگی برای سیستم بانکی و تدارک 

 باشد.میالمللی بانک های بینشود. وی مسئول پاسخگویی در ارتباط با استراتژیرا شامل می آنی
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