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  ایف بانکداری فدرال رزرو در ایاالت متحدهوظ: فصل چهارم
  

سیستم فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایاالت متحده مسئولیت هدایت سیاست پولی کشور رابرعهده  

ن می کنند تاثیر   رهای اقتصادی که قیمت اوراق بهادار راتع دارد.این سیاست ها برنرخ بهره و سایر متغ

  می گذارد. 

  

  سازمان فدرال رزرو :

برای نظارت بربانکداری تجاری و تالش برای حفظ یک اقتصاد باثبات  ۱۷۹۱اولین بانک ایاالت متحده درسال 

  منحل شد.۱۸۱۱تاسیس شد وسرانجام درسال 

منحل شد . یک انتقاد عمهده بر این بانک  ۱۸۳۶و در سال تاسیس  ۱۸۱۶دومین بانک ایاالت متحده درسال 

قانون فدرال رزرو  ۱۹۱۳ابع توسعه نظام بانکداری و رشد اقتصادی می شد .سرانجام دراواخر سال  آن بود که من

ن شد همچنین   منطقه را در ایاالت  ۱۲تصویب شد واندوخته ای برای بانکهای تجاری عالقمند به عضویت تع

ن کرد تا بانک منطقه ای فدرال رزرو در آنجا  تاسیس شود .هر بانک  متحده و یک شهر را در هر منطقه تع

  منطقه ای قادر به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی بود و می توانست بر عرضه پول تاثیر بگذارد . 

اغلب درآمد فدرال رزرو از طریق بهره سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی ایاالت متحده بدست می آید و  

  مقداری هم از طریق خدمت رسانی به موسسات مالی . 

ال رزرو به تنظیم روابط بانکهای تجاری می پردازد .همچنین در تالش برای رسیدن به اشتغال کامل و  فدر

  ثبات قیمت با تنظیم عرضه پول و سیاست پولی را در آمریکا هدایت می کند . 

  فدرال رزرو کنونی پنج بخش اصلی دارد : 

 ی منطقه ای فدرال رزرو بانکها - 

 بانکهای عضو   - 

 هیات رئیسه   - 

 کمیته بازار باز فدرال   - 

  کمیته های مشورتی   - 

  بانکهای منطقه ای فدرال رزرو:

بانک منطقه ای فدرال رزرو در نیویورک مهمترین بانک تلقی می شود . بانکهای تجاری که عضو فدرال رزرو  

بازار ثانویه دادوستد نمی  می شوند .باید سهام بانک منطقه ای فدرال رزرو خود را خریداری کنند.این سهم در  

  سود سهام ساالنه می پردازد . ٪۶شود و حداکثر 

مدیر دارد که شش مدیر آن توسط بانکهای عضو درآن منطقه انتخاب می شوند .از این    ۹هربانک فدرال رزرو  

شش مدیر سه نفر بانکدار حرفه ای و سه نفر تاجر هستند . سه مدیر دیگر هم توسط هیات رئیسه انتخاب  
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مدیر رئیس بانک فدرال رزرو منطقه ای خود را انتخاب می کنند .بانکهای فدرال رزرو عملیات    ۹ی شوند . این  م

سیستم بانکداری را با استفاده از چکهای پایاپای .جایگزینی پول قدیمی و ارائه وام از طریق عملیات تنزیل  

  برای نهادهای سپرده پذیر را تسهیل می کنند . 

  رال رزرو : بانکهای عضو فد  

درصد کل سپرده های بانکی را در اختیار  ۷۰درصد از کل بانکها عضو هستند که حدود ۳۰درحال حاظر حدود 

  دارند . 

  هیات مدیره فدرال رزرو : 

هر عضو توسط  هیات مدیره فدرال رزرو متشکل از هفت عضو است که دفاتری در واشنگتن دی سی دارند 

د می گردد.این   ۱۴دوره رئیس جمهور ایاالت متحده برای یک  ساله غیر قابل تمدید انتخاب و توسط سنا تا

  دوره ها رابه گونه ای تنظیم می کنند که در هر دو سال دوره یک نفر به پایان برسد .

یکی از هفت عضو هیات مدیره توسط رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله که قابل تمدید است به عنوان  

  می شود .   رئیس فدرال رزرو انتخاب

  هیات مدیره دو نقش اصلی دارد :

 تنظیم باتکهای تجاری   -۱

 کنترل خطمشی پولی   -۲

و شرکتهای هلدینگ بانکی نظارت و اعمال مقررات می کند و به نهادهای  فدرال رزرو بر بانکهای تجاری عضو   

ن می کند .قبال  هیات مدیره مسول  سپرده پذیر خدمت می دهند.همچنین مقرراتی برای تامین مالی تع

ن حداکثر نرخ های بهره برای سپرده های بانکی بود اما این محدودیت ها به موجب قانون مقررات   تع

  به طور کامل برچیده شد .   ۱۹۸۶تا سال ۱۹۸۰زدایی از نهادهای سپرده پذیر و قانون کنترل پولی سال 

لی کنترل مستقیم دارد و در کنترل ابزار  با درنظر گرفتن خط مشی پولی هیئت مدیره بر دو ابزار سیاست پو

سوم مشارکت می کند ...اوال در اندوخته قانونی نهادهای سپرده پذیر تجدید نظر کند .دوم اینکه می تواند  

ر دهد    نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک منطقه ای فدرال رزرو برای وامهای اعطائی به نهادهای سپرده پذیر را تغ

.  

  

 (FOMC)درال کمیته بازار باز ف

بانک منطقه ای فدرال (بانک منطقه   ۵کمیته بازار باز فدرال از هفت عضو هیات رئیسه به همراه روسای 

بانک منطقه ای فدرال که به صورت گردشی انتخاب می شوند )تشکیل  ۱۱بانک دیگر از میان  ۴نیویورک به عالوه  

جلسات شرکت می کند اما حق رای ندارد   بانک منطقه ای فدرال نیز در۷شده است .معموال روسای سایر 

  رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس نیز عمل می کند. 

  

 FOMCاهداف اصلی 



  همانند یک ُاستاد یاد بگیرید! – اُستادانه                                                       

)4 (  
www.ostadaneh.com 

info@ostadaneh.com 

ایران   –کرمان   

 ارتقاء اشتغال   -۱

 رشد اقتصادی   -۲

 ثبات قیمتها   -۳

  

کمیته بازار از فدرال می کوشد تا از طریق کنترل عرضه پول به اهداف خود دست یابد جلسات تقریبا هر شش  

هفته تشکیل می شود .همچنین رابطه وضعیت اقتصاد جهانی را با شرایط اقتصادی آمریکا بررسی می کنند  

ن است آنها با استفاده از سیاست پولی انبساطی بر اصالح    .برای مثال وقتی نرخ بیکاری باال و نرخ تورم پا

ن است  آنها با استفاده از سیاست پولی  بیکاری متمرکز می شوند  .بالعکس وقتی تورم باال و بیکاری پا

انقباضی (که رشد اقتصادی را کند می کند لذا تورم را کاهش می دهد ) بر کاهش تورم متمرکز می شوند  

  باالست با معضل چالش برانگیزی روبرو می شوند . وقتی که نرخ بیکاری و همچنین نرخ تورم  

  

  کمیته های مشورتی :  

شورای مشورتی فدرال با عضویت یک عضو از هرفدرال رزرو منطقه ای تشکیل شده است .هر عضو فدرال 

رزرو منطقه ای هر سال توسط هیات مدیره بانک منطقه ای مربوط انتخاب می شوند .این شورا حداقل سالی  

عضو  ۳۰. شورای مشورتی مصرف کننده از  در واشنگتن دی سی با هیات ئیسه تشکیل جلسه می دهند چهار بار  

تشکیل شده است که نمایندگان صنعت و نهاد های مالی و مشتریان هستند این کمیته سالی چهار بار با هیا  

  رئیسه تشکیل جلسه می دهند 

است که نمایندگان پس انداز .انجمن های وام  عضو تشکیل شده  ۱۲شورای مشورتی نهادهای پس انداز از 

و پس انداز و اتحادیه های اعتباری هستند .این شورای سالی سه بار با هیات رئیسه تشکیل جلسه می دهند  

.  

  

  یکپارچگی بخشهای فدرال رزرو : 

ه ای  کمیته های مشورتی به هیئت مدیره مشاوره می دهند درحالیکه هیات مدیره بر عملکرد بانکهای منطق

نمودار  نظارت می کند هیات مدیره و نمایندگان بانکهای منطقه ای کمیته بازار باز فدرال را تشکیل می دهند .

۱  

  

  ابزرهای سیاست پولی : 

  فدرال رزرو می تواند برای افزایش یا کاهش عرضه پول از سه ابزار سیاست پولی استفاده کند . 

   عملیات بازار باز 

  تعدیل نرخ تنزیل 
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 سبت سپرده قانونی  تعدیل ن  

        

  

  

  

  

  

   تشکیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ترکیب اجزای فدرال رزرو ۱نمودار

  

  عملیات بازار باز : 

مرتبه تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه سطح مورد نظر رشد عرضه پول   ۸کمیته بازار باز فدرال در سال  

ر رشد پول یا نرخ  و  ن می شود .اگر فدرال رزرو بخواهد به دلیل شرایط غیرعادی .تغ سطح نرخ بهره تع

بهره مورد نظر را قبل از جلسه بعدی مدنظر قرار دهد ممکن است جلسه را به صورت یک کنفرانس تلفنی  

  . تشکیل دهد 

  

 FOMCدستور جلسه  

اعضا ارسال می شود که گزارشی از شرایط اقتصادی هر یک    تقریبا دو هفته قبل از جلسه کتاب قهوه ای برای

عضو هیات  ۷از مناطق دوازده گانه است .جلسه دراتاق هیات رئیسه در واشنکتن دی سی برگزار می شود . 

  رئیس بانک منطقه ای فدرال و اقتصاددانان عضو هیات رئیسه در این جلسه شرکت می کنند .  ۱۲رئیسه .

 کمیته بازار باز فدرال  

 اجرای عملیات بازار 

 هیات مدیره  

بانکهای عضو و  

شرکتهای دارنده  

کنترل بانک را  

ن می کند   تع

الزامات حداقل 

بانکهای منطقه ای  

 فدرال رزرو 

 چکهای پایاپای 

جایگزین کردن  

 پولهای قدیمی 

اعطای وام به  

موسسات سپرده  

 نظارت 

 کمیته مشاوره 


