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بانک کشاورزی 

آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان
COVID-19
(منبع خبر 6 :آوریل )Finextra.com ,2020
یافته های علمی مندرج در بولتن بانک تسویه حساب های بینن للمللیی ( (BIS1حیایی ل آ لتیک ییه
برخالف دغدغه های عمومی در خصوص ریسک باالی لنتقال ویروس یرونا ل طریق تمیاس بیا لیول فنیی یی
شنوه لنتقال ویروس  COVID-19در لول فنیی ی یم مخاطره تر ل لمس دتتگاه های  POSبیرلی ورود رمیی
یارت لتک .لین تصور ل آنجا ش ل گرفک یه تیا ما هایانی بادلشیک ( )WHO2در رو هیای لولنیه لشیاعه
ویروس توصنه نمود لفرلد ل لبیلرهای لردلخک غنرتماتی 3لتتفاده نمایند؛ لگرچه لیین تیا ما لخنیرلظ لرایار
دلشته یه هشدلری مبنی بر عدم لتتفاده ل لول نقد ندلده لتک لن ن یاریرد گیلرش لولنه به نحیوی بیود ییه
همیما با لفیلیش تقف ترلینش های مبتنی بر لردلخک های غنرتماتی منیل لتتفاده ل لت ناس و مسی و
ننی به نحو چشمگنری یاهش یافته لتک.
بر لین لتاس همیما با تعطنلی لماین و تا ما ها در لنگلستا

منیل لتتفاده ل لول نقد طیی چنید رو

به نصف یاهش لندل یرده لن ن بانک های مرییی تالش دلرند تا با لتتریلنیه و بعضاظ قرنطننه ییرد لتی ناس
منیل لذیرش آ رل مجددلظ در حد قابل قبول قرلر دهند؛ به نحوی یه بانک مرییی آلما با لتیتناد بیه یافتیه
های علمی تایند بر ریسک حدلقلی لنتقال ویروس ل طریق لت ناس دلرد و بانک مرییی یانادل ل فروشگاه ها
درخولتک یرده لتک ل عدم دریافک لت ناس خوددلری نمایند .در خاتمه گیلرش  BISلشیاره شیده بحیرل
لشاعه یرونا منجر به تغننر رفتار لردلخک در لفرلد شده و حتی می تولند تاثنر منفی بر لفرلد مسن (به لحاظ عیدم
لم ا باره گنری آناا ل لبیلرهای بان یدلری نیوین) و ییا لشیخاص بیدو حسیاب بیان ی بگیذلرد .ل لیین رو
بانک های مرییی در دننا ملیم به دفاع ل لتتفاده مجدد لول نقد شدند.
BIS: Bank for International Settlement

WHO: World Health Organization
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