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 چکیده
ن  و های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند  و  یاستیاستسسبایست در تنظیم بایست در تنظیم ییممی مرکزی ی مرکزی هاهابانکبانک های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کن

شن   خصوص عملکرد خود پاسخگو باشدن    تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشن ؛ در عین حال بای  در تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشن ؛ در عین حال بای  در  خصوص عملکرد خود پاسخگو با
قوای ی مرکزی جزئی از قدوای  هاهابانکبانکبا توجه به اینکه با توجه به اینکه  نگاند سهسده ی مرکزی جزئی از  شکتشدک ۀ ۀ گا ستن ، دهند   حکومدت نیسدتن ،    یلیلت مت نی ن   حکو ده

نک رو در مقالۀ حاضدر مفهدوپ پاسدخگویی باندک     برانگیز است، ازاینبرانگیز است، ازاینچگونگی پاسخگویی آنها چالشچگونگی پاسخگویی آنها چالش سخگویی با هوپ پا ضر مف رو در مقالۀ حا
 شود  در این راه مفهوپشود  در این راه مفهوپیکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی مییکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می  عنوانعنوانبهبهمرکزی مرکزی 

های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکارهای پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکاریژگییژگیووو و 
مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان ش ه و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان ش ه و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل 

مشود  در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکدا مد  ییمم کا  قرار ورد توجده قدرار   شود  در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمری جه  ورد تو
کزی شود در نظاپ حقوقی ایران سدازوکاری بدرای پاسدخگویی باندک مرکدزی      گیرد و مشخص میگیرد و مشخص میییمم نک مر سخگویی با برای پا سازوکاری  شود در نظاپ حقوقی ایران 

 بینی نش ه و فاق  شفافیت است بینی نش ه و فاق  شفافیت است پیشپیش
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 مقدمه
موبا توجه به اهمیت نظاپ مالی در عملکرد اقتصادی، سالمت شدبکۀ بدانکی همدو    بانکی ه شبکۀ  جه اره مدورد توجده   با توجه به اهمیت نظاپ مالی در عملکرد اقتصادی، سالمت  مورد تو اره 

ظار  بدا تنظدیم مقدررا  و ایجداد سیسدتم نظدار          ان ان تالشتالشپیوسته در پیوسته در   هاهادولتدولتیاستگذاران بوده و یاستگذاران بوده و سس ستم ن جاد سی قررا  و ای ظیم م با تن
ین کنن   در نظاپ حقوقی کشورهای مختلف بانک ین کنن   در نظاپ حقوقی کشورهای مختلف بانک تأمتأمکارام ، سالمت این بخش مهم از اقتصاد را کارام ، سالمت این بخش مهم از اقتصاد را 

مرکزی، مرکزی، کنن   مقررا  بخش پولی و بانکی است  از جمله وظایف بانک کنن   مقررا  بخش پولی و بانکی است  از جمله وظایف بانک یمیمتنظتنظمرکزی نهاد اصلی مرکزی نهاد اصلی 
ریالی، نظار  بر ریالی، نظار  بر -حفظ ارزش پول ملی، انتشار اسکناس، تنظیم مقررا  مربوط به معامال  ارزیحفظ ارزش پول ملی، انتشار اسکناس، تنظیم مقررا  مربوط به معامال  ارزی

به هدای اعطدایی بده    یتیتصالحصدالح اعتباری و     است  با توجه به تنوع و گستردگی اعتباری و     است  با توجه به تنوع و گستردگی   مؤسسا مؤسسا و و   هاهابانکبانک طایی  های اع
 در شود شدود  ییممۀ پاسخگویی این نهاد مطرح ۀ پاسخگویی این نهاد مطرح مسئلمسئلبانک مرکزی و انتخابی نبودن مقاما  آن، ناگزیر بانک مرکزی و انتخابی نبودن مقاما  آن، ناگزیر 

 مرکدزی  باندک  به یک پولی سیاست م یریت سپردن مسئولیت به زیادی گرایش جهان، سراسر
در  گیرییمتصم ق ر  و مخفی مرکزی بانک جلسا  کشورها، از بسیاری در  دارد وجود مستقل

در ایران نیز با آنکه باندک مرکدزی بده       ((Stiglitz, 1998: 216)است  اختیار رئیس بانک مرکزی
کن ، اما اطالعدا  دقیقدی در خصدوص    یمهای پولی یاستسدولت اق اپ به تبیین  نماین گی از

و سایر وظایف بانک مرکزی، در دسترس عموپ  مؤثرچگونگی برقراری ثبا ، کنترل تورپ، نظار  
 از کلی اعطای ق ر  زیاد و اسدتقالل مطلدب بده باندک مرکدزی کده بسدیاری        طوربهقرار ن ارد  

پدذیر اسدت کده    ، تنها در صورتی توجیده ان نش هدموکراتیک انتخاب  صور به گیران آنتصمیم
  مفهدوپ پاسدخگویی را باید  در    (Stiglitz, 1998: 223)نسدبت بده عملکدردش پاسدخگو باشد       

یعنی در اصول دموکراسدی، حاکمیدت قدانون و اثربخشدی      ساالرمردپی بنیادین جوامع هاارزش
 مدأموران ای برای کنترل یلهوس(  پاسخگویی 128: 1308کرد )زارعی،  وجوجستدولت مطلوب 

( که به پیشرفت 123: 1308های اداری است )زارعی، یهرودولتی در چارچوب قوانین، مقررا  و 
تواند  موجدا ایجداد یدا افدزایش      یمد شدود  همچندین   یمو بهبود مستمر خ ما  دولتی منجر 
 ( 60 :1308،قیهیقیهیففی دولتی شود )هاسازمانمشروعیت برای مقاما  و کارگزاران 

حال با این توضیح مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش است: اول اینکه پاسدخگویی  
بدانکی چده    گدذار مقدررا  بانک مرکزی به چه معناسدت  و دوپ اینکده بدرای پاسدخگویی نهداد      

صیفیاین مقاله بدا روش توصدیفی    بینی ش ه است یشپیی سازوکارها با روش تو لا تحلیلدی بده بررسدی مطالدا       -این مقاله  سی مطا به برر لی  تحلی
تا در د  همچنین از مطالعۀ تطبیقی کشورهای ایدران و آمریکدا اسدتفاده خواهد  شد  تدا در       پردازپردازییمم ش   ه   ستفاده خوا کا ا یران و آمری د  همچنین از مطالعۀ تطبیقی کشورهای ا

  بدر ایدن اسداس ابتد ا مفهدوپ پاسدخگویی باندک        ها، پاسخی درخور فراهم شودها، پاسخی درخور فراهم شودخصوص پرسشخصوص پرسش
شدود و در  یمد های پاسخگویی بانک مرکزی توضیح داده یژگیومرکزی بررسی ش ه و در ادامه 

  شودویی بانک مرکزی در آمریکا و ایران بررسی میقسمت آخر مطالعۀ تطبیقی پاسخگ
 
 



 440...   پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی

 

 تحلیل مفهومی
و  هدا یژگد یوو سدپس   میپردازیمدر این قسمت ابت ا به بررسی مفهوپ پاسخگویی بانک مرکزی 

  میکنیمی پاسخگویی بانک مرکزی را تبیین هاسازوکار
 

 مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی. 1
گرفتۀ یدک شدخص بده    انجاپبابت کارهای  پس دادناب از نظر لغوی پاسخگویی، تکلیف به حس
کارهدایی   کدردن  یده توجو  دادن یحتوضد ، اطدالع دادن شخص دیگر است  پاسخگویی به معنای 

  ای   حکومت مح ود و پاسخگو، متضمن آن است که شهرون ان فرصت ان هاست که انجاپ گرفت
ی مناسدا در مقابدل   هدا جبدران   از و امکان انتقاد از مقاما  عمومی را داشدته باشدن  و بتوانند   

یر نامطلوب داشته است، برخوردار شون   همچنین اید   مزبدور   تأثاشتباها  حکومت که بر آنها 
متضمن آن است که حکومت، مکلف باش  با ارائۀ توضیح، اعمال و اق اما  خود را توجیه کند ،  

-Le sure & Sunkin, 1997: 359)به اعتراضا  پاسخ دهد  و اشدتباها  خدود را جبدران کند       

 :O’Donnell, 1998عنوان ابزاری برای کنترل دولت و کدارگزاران دولتدی )  پاسخگویی به  (360

ابزاری برای تحقب مشدارکت و نزدیکدی بیشدتر میدان اصدیل و وکیدل و در نهایدت        و نیز    ((122
بدروز  اجتمداعی، زمینده را بدرای     یعندوان ابدزار  بده کند  و  میانسجاپ سیاسی و اجتماعی عمل 

با توجه بده ایدن   (  (  00: : 13031303)معمارزاده و محم ی، )معمارزاده و محم ی،  دسازساالر فراهم میحکمرانی خوب و مردپ
در  ی مرکدزی هدا باندک  بانک مرکزی به ایدن معناسدت کده    گفت پاسخگویی توانیمتوضیحا  
شدان بده   یاتخداذ هدای  یاسدت سمسئول باشن  و در مورد  پولی سیاست نتایج و فراین خصوص 

 De)هایشدان را بدرای آنهدا آشدکار و شدفان سدازن        یاسدت ستوضیح دهند  و   پارلمان یا مردپ

Beaufort & Hoogduin, 1994: 81)کده   اسدت  آن مستلزپ مرکزی بانک   همچنین پاسخگویی
  در واقدع  (Ullrich, 2005: 4)مرکزی وجود داشته باشد    بانک رفتار مجازا  برای هاییسازوکار

 ,Ullrich)کند   یمد ید   تأکئولیت دموکراتیک بانک مرکزی در این معنا پاسخگویی اغلا بر مس

کنن  و معتق ند   یم  برخی نیز در تعریف پاسخگویی بانک مرکزی بر عملکرد تمرکز (27 :2005
بایست در خصوص عملکرد اقتصدادی  یمپاسخگویی به این معناست که سیاستگذاران اقتصادی 

ها یتمسئولاسخگویی را ترکیبی از مفاهیم و   آنها پ(Demertzis, 1998: 7)خود پاسخگو باشن  
هدای پدولی باندک    یاسدت سدانن  که در راستای دستیابی به اه ان عملکرد اقتصادی و تحت یم

رود تحت آن عملکرد اقتصادی با استان اردها یا اه ان، نزدیک یمشود و انتظار یممرکزی اجرا 
   (De haan, Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 4)یا منطبب باش  

های متفاو  اعمال شود که این موضدوع  یهروو  هاروشتوان  به یمپاسخگویی بانک مرکزی 
مابین بانک مرکزی و سایر نهادهای جامعه، قواع  خاص آنها و محیطی کده بدا هدم    یفبه تعامل 
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یاست خاص ساختار بازار مالی و ابزارهایی که بانک مرکزی در اجرای س طوربهکنن  و یمتعامل 
کن ، بستگی دارد  به همین دلیل م ل واح ی از پاسخگویی که بتوان  در تماپ پولی استفاده می

 ,Smaghi & Gros)ی مرکزی در تماپ موارد و اوضاع احوال اعمدال شدود، وجدود ند ارد     هابانک

پاسخگویی دموکراتیک، در ماهیت حقوقی بانک مرکزی پاسخگویی دموکراتیک، در ماهیت حقوقی بانک مرکزی   ییهاهاسمسمیینیاز به مکاننیاز به مکان  منشأمنشأ  (144 :2000
است است این نیاز، همچنین برخاسته از وظایفی این نیاز، همچنین برخاسته از وظایفی  نهفته است وجایگاه آن در یک نظاپ دموکراتیک جایگاه آن در یک نظاپ دموکراتیک   وو

قب تحقدب    خصوصخصوصکه بانک مرکزی در که بانک مرکزی در  ستاسدت ییسستح و از و از   ((Amtenbrink, 2002: 150))دارد دارد   پولیپدولی   ییهاهدا ا
یارا  اختیدارا    فوتفدو اخت ستبده آن نشدأ  گرفتده اسدت      ش هشد ه ضضییت ته ا شأ  گرف کی از یکدی از      (Smaghi & Gros, 2000: 147) به آن ن ی

مشمول مشمول حکومت و حکومت و   ۀگانسهاز قوای ی ی ئئنها جزنها جزآآکه که این است این است مرکزی مرکزی   ییااههمشترک بانکمشترک بانک  ییهاهاییژگژگییوو
سخگو نظار  و تعادل، از عوامل مهدم در ایجداد مشدروعیت و پاسدخگو         نیستن نیستن   1نظاپ نظار  و تعادلنظاپ نظار  و تعادل شروعیت و پا جاد م هم در ای نظار  و تعادل، از عوامل م

 ,Amtenbrink))ست سدت  آنهاآنهابه به   ش هش هضضییتفوتفومجریه، مقننه و قضاییه در مورد اختیارا  مجریه، مقننه و قضاییه در مورد اختیارا  کردن قوای کردن قوای 

نکبه پاسخگویی دموکراتیک ناشی از این است کده باندک    ، نیاز، نیازهنجاریهنجاریاز دی گاه از دی گاه    ((4 :2005 که با   ییهاهدا به پاسخگویی دموکراتیک ناشی از این است 
ن ، حکومدت دارند ،   مقایسه با مقاما  منتخا قو  مجریه و قو  مقننه را در را در   ییااژهژهییمرکزی جایگاه ومرکزی جایگاه و مت دار حکو

کزی مرکدزی    ییهاهدا بانکبانکه ه ان   هرچان   هرچنش هنش هدموکراتیک انتخاب دموکراتیک انتخاب   صور صور بهبهآن آن   مقاما مقاما   کهکهییدرحالدرحال ستقلمسدتقل مر   م
ش  شدته باشد    پاسخگویی وجود داپاسخگویی وجود دا  ییهاهاسازوکارسازوکار  باشن ، بای  به همان ان ازهباشن ، بای  به همان ان ازه گاه تدا جایگداه   شته با ظاپ در نظداپ  آن آن تا جای در ن

ن توانند  ییمرکزی نممرکزی نم  ییهاهاکشور از مشروعیت برخوردار شود  بانککشور از مشروعیت برخوردار شود  بانک  یحقوق اساسحقوق اساس خ  و نباید  در خد      توان ی  در  و نبا
ماز نظر کارکردی مد   (Amtenbrink, 2005: 5))ی فعالیت کنن  ی فعالیت کنن  اساساساس  قانونقانون فت گفدت    توانتدوان ییاز نظر کارکردی   رغدم بده گ

گاپبندابراین هنگداپ  ، ، ده ده ییممرا تشکیل را تشکیل   بخشی از سیاست اقتصادی کشوربخشی از سیاست اقتصادی کشور  آنآناهمیت سیاست پولی،  نابراین هن   ب
خشرا جد ا از سدایر بخدش     سیاست پولیسیاست پولی  توانتوانیینمنم  ،،پاسخگویی دموکراتیکپاسخگویی دموکراتیک  الزاپ بهالزاپ بهبحث بحث طرح طرح  سایر ب ج ا از    ییهاهدا را 

  ن اردن ارد  ییااطرفانهطرفانهییبانک مرکزی در داخل دولت جایگاه ببانک مرکزی در داخل دولت جایگاه ب  واقعواقعسیاست اقتصادی در نظر گرفت  در سیاست اقتصادی در نظر گرفت  در 
((Amtenbrink & De haan, 2005: 65-66))    طرن ی باندک مرکدزی از طدرن    کارکردهاکارکردها  در مواردی کهدر مواردی که کزی از  نک مر ی با

همچنین، اگر بانک همچنین، اگر بانک     اب اب ییییمقننه کاهش ممقننه کاهش م    ، پاسخگویی دولت به قو، پاسخگویی دولت به قوشودشودیین تفویض من تفویض مآآدولت به دولت به 
  ییخوبخدوب که نتوان  وظایف خود را بهکه نتوان  وظایف خود را به  شودشودییمرکزی تحت کنترل دولت عمل کن ، این امر موجا ممرکزی تحت کنترل دولت عمل کن ، این امر موجا م

ملزپ است ملزپ است   دولتدولت  در چنین وضعیتیدر چنین وضعیتی  شود شود تضعیف میتضعیف میپاسخگویی دموکراتیک آن نیز پاسخگویی دموکراتیک آن نیز و و   انجاپ ده انجاپ ده 
   ((Amtenbrink, 2005: 6))  پاسخگو باش پاسخگو باش   ،،دلیل کنترلی که بر بانک مرکزی اعمال کرده استدلیل کنترلی که بر بانک مرکزی اعمال کرده استبهبه
 

 ی پاسخگویی بانک مرکزیهایژگیو
مفهوپ پاسخگویی بانک مرکزی سه ویژگی اصلی دارد: الف( تصمیماتی دربدار  اهد ان سیاسدت    

 , De haan))ت پدولی  پدولی؛ ب( شدفافیت سیاسدت پدولی واقعدی و ئ( مسدئول نهدایی سیاسد        

Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 4))  میپردازیمکه به تفکیک به بررسی آنها  

                                                           
1. Check and balance 



 444...   پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی

 

 اهداف سیاست پولی. 1
در جامعۀ دموکراتیدک سیاسدتم اران   مرکزی است  مرکزی است    ییهاهاکارکرد بانککارکرد بانک  ننییترترییسیاست پولی، اصلسیاست پولی، اصل

مشدروعیت  منتخا بای  در خصوص اه ان نهدایی سیاسدت پدولی تصدمیم بگیرند ، زیدرا آنهدا        
این است که چرا در یدک سیسدتم دموکراتیدک، تعیدین      زیبرانگسؤالدموکراتیک دارن   موضوع 

اه ان سیاست پولی بای  در دستان نهاد مستقلی باش  که از طریب مردپ انتخداب نشد ه اسدت     
باش  و هم برای انتخاب اه ان  هم مستقل توان ینم مرکزی بانک نظاپ دموکراتیک، در واقع در
  ((Roll, E. et al., 1993: 3))تعریدف شدون     حا یصدر بدر ایدن اهد ان باید      د آزاد باش ، عدالوه خو
منظور سنجش مفهوپ پاسخگویی با توجه به تصمیما  دربار  ه ن نهایی سیاست پولی باید   به

  آیا قانون بانک مرکزی اهد ان سیاسدت پدولی را تصدریح     1ی ذیل تمایز قائل ش : هاجنبهبین 
  4  اند  شد ه تعریف  وضوحبه  آیا اه ان 3آیا تق پ صریحی بین اه ان وجود دارد    2  کن یم

 , de haan))هسدتن     قدانون  مبتندی بدر   سدن  براسداس   یدا  قدانون  در شد ه نیدی تع اهد ان  آیدا 

Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 11))   
دلیل تعیدین یدک   به اوال ؛ کن یم ترآسانتعیین ه ن واح ، کنترل عملکرد بانک مرکزی را 

ه ن واح  واضح و دقیب تعریف ش ه است  تعیدین   نکهیادلیل به ا یثانی چن  ه ن؛ جابهه ن 
ی توانمند   مدؤثرتر  طوربهیک ه ن، مقاما  عالی کشور و افکار عمومی را برای کنترل عملکرد 

ا آنهد  مراتدا سلسدله اهد ان و   تدأخر   مشکال  داشتن چن  ه ن این است که تقد پ و  سازدیم
 :Glastra, 1997)  مشخص نیست و ممکن است بعضی اه ان با اه ان دیگر در تعدار  باشدن   

 ی مبهم خواه  بدود، بلکده  دهگزارش تنهانهتعریف نش ه باشن ،  وضوحبهاگر اه ان     (324-325
داشدت   وجدود نخواهد    باندک  نهدایی  عملکدرد  و پدولی  سیاسدت  تصدمیما   بدین  ارتباطی هیچ
(Smaghi, 1998: 122))    واضحی مراتامراتابای  سلسلهبای  سلسله  ،،در مواردی که بانک مرکزی چن  ه ن دارددر مواردی که بانک مرکزی چن  ه ن دارد  

بر در ایدن مدورد بدر      ییرریید گگممییتصمتصم  کهکهییوقتوقتزیرا زیرا   ،،ذکرش ه در قانون وجود داشته باش ذکرش ه در قانون وجود داشته باش   میان اه انمیان اه ان مورد  ین  در ا
یا ممکن است اه ان اصلی سیاست پولی با ابهداپ مواجده شدون  یدا       قرار گیرد،قرار گیرد،بانک مرکزی بانک مرکزی     عه عه  شون   جه  هاپ موا ممکن است اه ان اصلی سیاست پولی با اب

عر  تأثحتی در معدر  تأث  گذاررگدذار ییحتی در م ن واسدته قدرار گیرند    ناخناخ  ییهاهدا ییر قرار گیر سته  قدوانین     ((Amtenbrink, 2005: 10)) وا
ن  یا چن  ه ن را بد ون تعیدین تقد پ    ابسیاری از کشورها در خصوص تعیین ه ن واح  مبهم

 متناقض است ممکن که است مواجه متع دی اه ان با رزرو ف رال   سیستمان کردهآنها تعیین 
 بازاریدابی  کمیتدۀ  و فد رال  باندک  مد یر   یأ ه»: رزرو ف رال قانون 2 ماد  1 بن  براساس باش  
 افدزایش  بدرای  اقتصداد  بلن مد    پتانسیل به توجه با را اعتبار و پول بلن م   بای  رش  ف رال،
 یهدا ندر   پولی و تع یل ثبا  اشتغال، اه ان افزایشطور مؤثر به کهیطوربه حفظ کنن ، تولی 

ی بین این اه ان قائل نش ه تأخرهیچ تق پ و  قانون ف رال رزرو«   سود را ارتقا دهن  بلن م  
کا آمریکدا  سیاست پولی سیاست پولی واقعی   ه نه نو  (De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 5)است  را را آمری
پا کدرد  در مقابدل، باندک مرکدزی اروپدا        استنباطاستنباطبانک مرکزی بانک مرکزی   ییهاهاههییبا تفسیر اعالمبا تفسیر اعالم  توانتوانییفقط مفقط م کزی ارو نک مر بل، با کرد  در مقا
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در بانک مرکدزی      ود تعیین کرده استود تعیین کرده استخخاه ان اه ان بین بین در در   ییمراتا صریحمراتا صریحسلسلهسلسلهی است که ی است که اانمونهنمونه
 یهدا اسدت یس از اروپدا،  مرکزی ست  در عین حال بانکهامتیقاتحادیۀ اروپا ه ن اصلی، ثبا  

با  این کار با ه ن اصلی آن یعندی ثبدا      ، البته تا ح ی کهکن یماتحادیه حمایت  اقتصادی کلی نی ث این کار با ه ن اصلی آن یع
   ((Amtenbrink, 2005: 10ن اشته باش  )ن اشته باش  )  ت اخل و تعار ت اخل و تعار   هاهامتمتییقق

بهنحو کلی و گسترده و هدم بده  هم بههم به  توانتوانییممسیاست پولی را سیاست پولی را  هم  حو نحدو  نحو کلی و گسترده و  مکمد ن کرد  تعریدف کدرد      ش هشد ه ییک یف  تعر
بودنخواهد  بدود    سیاست پولی چن ان کاراسیاست پولی چن ان کارا    تعریف گستردتعریف گسترد ه   صوص، بلکده در خصدوص  نخوا که در خ نک هد ن اصدلی باندک      ، بل صلی با ه ن ا

مکمد نحوی قابل نحوی قابل آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد، این است که ه ن بانک مرکزی بهآنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد، این است که ه ن بانک مرکزی بهمرکزی، مرکزی،  ی ی ک
کان وان ه ن یا طیف اهد ان باندک مرکدزی را تعیدین کدرد و امکدان       تعریف ش ه باش  تا بتتعریف ش ه باش  تا بت  کردنکردن کرد و ام یین  کزی را تع نک مر ه ان با وان ه ن یا طیف ا

 آن هدای یاسدت س نتدایج  مشداه    بدا  مرکدزی  باندک  عملکردسنجش آن نیز وجود داشته باش   سنجش آن نیز وجود داشته باش   
 تواند  یم مرکزی بانک عملکرد باش ، قیمت ثبا  پولی سیاست اصلی ه ن اگر  شودیم ارزیابی
 تنظدیم  بدین  زمدانی  فاصدلۀ  گدرفتن  نظدر  در بدا  ارزیابی شدود   تورپ آمار منظم مشاه  براساس 
اقد اما  باندک    ارزیدابی  دو، ایدن  مشداه    هدا و یمتق سطح در آن واقعی یرتأث و پولی سیاست
حامی تعیین یک هد ن   هار    گود(Smaghi & Gros, 2000: 148)شود یمیر پذامکانمرکزی 
هد ن پدولی    عنوانبه قیمت که اصطالح ثبا  کن یم است الل و است تورپ برای قانونی کم ی و

بسیار خوب، ما در شدرایط بسدیار   »بگوین :  توانن یمخیلی مبهم است، زیرا همیشه دولتمردان 
   ((Goodhart, 1993: 4))« میادادهو هرچه در توانمان بود انجاپ  میکنیمسختی زن گی 

 

 . شفافیت سیاست پولی. شفافیت سیاست پولی22
عنصر مهم پاسخگویی بانک مرکدزی   امروزه شفافیت بانک مرکزی، عنصر حیاتی سیاست پولی و

و و   هاییهاییمرکزی چه کارمرکزی چه کار  ییهاهاکه بانککه بانک  ب انن ب انن     ننحب دارحب دارشهرون ان شهرون ان دموکراتیک، دموکراتیک،   بازباز  ۀۀجامعجامعدر در است  
مکمدل اسدتقالل باندک مرکدزی      تواند  یمشفافیت سیاست پولی     دهن دهن ییانجاپ مانجاپ م  ییصورتصورتچه چه به به 

  شدود یم قل منجرباش ؛ درجاتی از شفافیت به پاسخگویی و حفظ مشروعیت بانک مرکزی مست
جود داردسیاستگذاری بانک مرکزی، دو تعریف از شدفافیت وجدود دارد    در خصوصدر خصوصدر ادبیا  در ادبیا   شفافیت و لدر وهلد   ؛؛سیاستگذاری بانک مرکزی، دو تعریف از    ۀۀدر وه

 حد اقل  مرکدزی  بانک که پاسخگویی مستلزپ آن است»: کن یمکه گالسترا بیان طورهمان اولاول
 دربدار  تصدمیما    و کند   توجیه توضیح ده  یا خود اق اما  اتخاذی یا هااستیس در خصوص

بد ون شدفافیت    کید دموکراتدور  مسئولیت خود پاسخگو باش   در دامنۀ پاسخگویی  به بوطمر
 مهدم  بسیار آن عملکرد ارزیابی برای مرکزی بانک رفتار به مربوط اطالعا  ، زیراشودیممح ود 
 کده زمدانی جدز  به بای  شفان باش ، ی عمومیهایسازاستیس همۀ دموکراتیک، جامعۀ است  در

در واقدع گالسدترا شدفافیت را        Glastra, 1997: 323))) «عملکرد اصلی نهاد شدود شفافیت مانع 
گر، در تعریدف دیگدر،       دان دان ییسیاستگذاری مسیاستگذاری م  ییهاهاتتییفعالفعال  خصوصخصوصمیزان اطالعا  قابل دسترسی در میزان اطالعا  قابل دسترسی در  یف دی در تعر

پولی و شفافیت عبار  است از میزان درک عمدومی از تصدمیما  اتخاذشد ه توسدط مقامدا  پدولی و        ما   سط مقا ش ه تو صمیما  اتخاذ مومی از ت شفافیت عبار  است از میزان درک ع
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رکزی به این معناست که چه چیدزی را نهادهدای بدانکی از    شفافیت سیاست بانک م    آنهاآنها  دالیلدالیل
افشا کنن   در جایی که دالیدل تصدمیم سیاسدت پدولی      ماتشانیتصمیا سایر  جلساتشانصور 

، قضاو  عملکرد مسئوالن باندک  شودیممشخصی آشکار ش ه و موافقان و مخالفان آن شناخته 
ی منظم در خصوص عملکرد دهگزارشبه  است  بنابراین بانک مرکزی بای  ملزپ ترآسانمرکزی 

 امدر در ی آین   خود برای سیاست پولی مطابب با اه ان پولی شود  ایدن  هابرنامهگذشتۀ خود و 
است، زیرا در چندین مدواردی باندک مرکدزی      ترمهمجایی که اه ان پولی واضحی وجود ن ارد، 

البته گاهی ممکن است دالیدل  مورد قضاو  قرار گیرد   توان یمفقط بر مبنای اظهارا  خودش 
 و بدا  صدریح  بای  مقررا  منظور، این صحیحی وجود داشته باش  که هر چیزی افشا نشود  برای

قانونی تصویا شود و شرایط و ضوابط تصمیماتی که افشای آن ممندوع اسدت، مشدخص     مبنای
 واند  تیمد  مرکدزی  باندک  شدفافیت     ((De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 5))  شدود 
  شدود؛  تعریدف  اقتصادی عوامل سایر و پولی استگذارانیس بین نامتقارن اطالعا  فق انعنوان به
  فق ان شفافیت یا ابهاپ، به ع پ تقدارن  ده یم کاهش را اطمینان شفافیت ع پ که معنا این به

عندای    در هر حال شفافیت به مکن یماطالعا  اشاره دارد  فق ان شفافیت ع پ اطمینان تولی  
اطمینان کامل یا اطالعا  کامل نیست  برای مثدال، در مدورد سیاسدت پدولی، باندک مرکدزی و       

، امدا هدر دو بده    شدون  یمبخش خصوصی هر دو با ع پ اطمینان دربار  ساختار اقتصادی مواجه 
 De haan))یک ان ازه اطالعا  مشابه دارن  و از آن آگاهن  که در این حالت شفافیت حاکم است 

, Amtenbrink and Eijffinger, 1998: 3))   اه ان سیاست پولی به بانک مرکدزی کمدک    یافشا
موجدا  سیاسدتی خدود،    یهدا نده یبیدان گز  منظدور بهبا فراهم کردن چارچوب مشخص  کن یم

تصدمیما    در خصدوص توضدیحا  روشدن    ۀهمچنین امکان ارائ شود؛افزایش اثر سیاست پولی 
عملکرد بهتر و مدؤثرتر مکانیسدم سیسدتم    که به آورد میپولی مهم به بخش خصوصی را فراهم 

  دشویم منجرمالی با برآورده کردن مؤثرتر انتظارا  بازار 
 

 . مسئول نهایی سیاست پولی. مسئول نهایی سیاست پولی33
پارلمدان،   بده  پاسدخگویی  اهمیت دارد: موضوع پولی، چهار سیاست نهایی در خصوص مسئولیت
 اخرائ و عزل رئیس بانک رون  صمیما  ولغو ت از مکانیزپ خاصی نوع وجود پاسخگویی به دولت،

  (De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 13 )شود مرکزی که در اینجا بررسی می
 

 . پاسخگویی به پارلمان1. 3
 مرکدزی  باندک  دموکراتیک پاسخگویی ارزیابی در مهمی نقش پارلمان و مرکزی بانک بین رابطۀ
ی اتخاذی خدود  هااستیسمرکزی وجود داشته باش  که دربار   بای  الزاپ قانونی برای بانک  دارد
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به پارلمان توضیح یا گزارش ده   پارلمان بای  فرصتی برای بررسی عملکدرد باندک مرکدزی در    
فواصل منظم زمانی داشته باش  تا بانک مرکزی هم بتواند  در خصدوص عملکدرد خدود توضدیح      

پارلمان باید      ((De haan, Eijffinger & Wller, 2005: 110))  ده  یا عملکرد خود را توجیه کن 
بانک عمل کن ، مشروعیت بانک مرکزی تا ح ی زیادی به میزان پاسخگویی  مؤثرناظر  عنوانبه

مان در نقش پارلمدان در      (Buiter, 1999: 200)آن به پارلمان بستگی دارد  مؤثر صوصخصدوص نقش پارل سخگویی پاسدخگویی    خ پا
  پارلمانپارلمان  جاناجاناسیاست پولی را از سیاست پولی را از صل صل در ادر ا  که بانک مرکزیکه بانک مرکزیاین واقعیت است این واقعیت است     ییییتأتأبانک مرکزی بانک مرکزی 

  ح اقل در سطح ملیح اقل در سطح ملیبه این معنا که به این معنا که   ،،کن کن ییاعمال ماعمال م  انتخاب ش ه است،انتخاب ش ه است،  صور  دموکراتیکصور  دموکراتیکبهبهکه که 
مانپارلمددان کزی ایددن اختیددار را بدده بانددک مرکددزی   پارل نک مر به با یار را  ین اخت فویضتفددویضا ست اسددت   کردهکددرده  ت     ((Amtenbrink, 2005: 18))ا

 سیاسدت  نهدایی  مسدئول  همیشده  پارلمدان  که توجیه ش ه است گونهنیاپاسخگویی به پارلمان 
 دهد   در ایدن صدور  پارلمدان     تغییدر  را بانک مرکدزی  حقوقی مبنای توان یم زیرا است، پولی
قدانون،   تغییدر  ته ید   در حقیقت صرن ،کن یم عمل پاسخگویی پسینی مکانیسم یکعنوان به

پدولی   سیاسدت ( بون ستاک آلمان بانک مانن ) مستقل ی مرکزیهابانککه حتی  شودیمسبا 
 ,De haan, Eijffinger & Wller))اتخداذ کنند     منتخدا  ی سیاستم ارانهاخواسته با اببرا مط

 در اجدرا  ی قانونگدذاری قابدل  هدا هید رو در تندوع   دهند  نشدان  تدر بید دق نگاه   یک((110 :2005
پارلمدان   یهدا نظاپ بین تفاو  از طرن دیگر،  است اساسی مبتنی بر قانون مختلف یهاستمیس
 اصدالح  دومجلسی، رون  ی پارلمانیهانظاپ در  است و مشاه ه ی نیز قابلمجلسی و دومجلستک

  همچندین  ((De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 6 )اسدت   تدر  هید چیپ مبنای قانونی
 چدارچوبی  در که گزارش پولی کن  عمل مکانیسمیعنوان به توان یم مجلس قانونگذاری ق ر 
 تنظدیم  را قدوانینی  پارلمدان،  از این طریدب کده   توصیف شود  یپیشین کنترلعنوان به ،ترعیوس
 ,De haan , Amtenbrink & Eijffinger ))کند    عمدل  آن مطدابب  بای  مرکزی بانک که کن یم

ی   بانک مرکدزی اروپدا دید      در در   توانتوانییبارز این نوع پاسخگویی را مبارز این نوع پاسخگویی را م  ۀۀنموننمون  ((6 :1998 پا د کزی ارو نک رئدیس باندک   بانک مر ئیس با ر
گام  هنگدام شودشودییدر پارلمان اروپا حاضر مدر پارلمان اروپا حاضر م  ربطربطییذذ  ۀۀمرکزی اروپا هر سه ماه نزد کمیتمرکزی اروپا هر سه ماه نزد کمیت نین چندین    کهکده یی  هن چ

نک نحو منظم و مرتا، عملکدرد باندک   ترتیباتی وجود داشته باش ، پارلمان این فرصت را دارد که بهترتیباتی وجود داشته باش ، پارلمان این فرصت را دارد که به کرد با نحو منظم و مرتا، عمل
در مورد در مورد   توان توان ییمرکزی را در مورد سیاست پولی ارزیابی کن  و در عین حال، بانک مرکزی نیز ممرکزی را در مورد سیاست پولی ارزیابی کن  و در عین حال، بانک مرکزی نیز م

 خود توضیحا  الزپ را ارائه کن  خود توضیحا  الزپ را ارائه کن    عملکردعملکرد
 

 . پاسخگویی به دولت2. 3
مستقیم در برابر پارلمدان مسدئول نیسدت، بلکده در برابدر       طوربهکلی بانک مرکزی فقط  طوربه

دولت که خود در برابر پارلمان نیز پاسخگوست، مسئولیت دارد  بنابراین مهم اسدت کده دولدت    
ویی از صدرن  یر بگدذارد  بد ون چندین ابدزاری، پاسدخگ     تدأث قادر باش  بر رفتدار باندک مرکدزی    

رود و در ینمد های بانک مرکزی فراتدر  یاستسی توسط دولت به پارلمان در خصوص دهگزارش
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که چنین وضعیتی مستلزپ آن اسدت کده   توان دولت را در این حالت مسئول تلقی کرد  ینمنتیجه  ست  چنین وضعیتی مستلزپ آن ا
یاز طرید   تاتاداشته باش  داشته باش  را را   تصمیما  بانک مرکزیتصمیما  بانک مرکزیو ابطال و ابطال   لغولغومجریه، ابزارهایی مثل اختیار مجریه، ابزارهایی مثل اختیار     قوقو ب ب از طر

هیچ در غیر ایدن صدور ، در عمدل هدیچ           کنکنآنها بتوان  بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی به خود آنها بتوان  بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی به خود  مل  صور ، در ع ین  در غیر ا
سخگو به پارلمدان پاسدخگو     ماًماًییزیرا بانک مرکزی مستقزیرا بانک مرکزی مستق  ،،نهادی برای سیاست پولی پاسخگو نخواه  بودنهادی برای سیاست پولی پاسخگو نخواه  بود مان پا به پارل

کزیمرکدزی   برای اجرای سیاست پولی توسط بانکبرای اجرای سیاست پولی توسط بانک  توانتوانییمم  ییسختسخترا نیز بهرا نیز به  قو  مجریهقو  مجریهنیست و نیست و  که کده    مر
مکانیزپ لغو بای  برای دولدت امکدان تغییدر سیاسدت      بر آن ن ارد، پاسخگو دانست بر آن ن ارد، پاسخگو دانست   قت اریقت اریااهیچ هیچ 

های بانک مرکدزی مخالفدت نکند ، بده معندای      یاستسبانک مرکزی را فراهم کن   اگر دولت با 
 ,De haan))هدای اتخداذی اسدت و باید  در مقابدل پارلمدان پاسدخگو باشد          یاسدت سموافقت با 

Eijffinger & Wller, 2005: 110-111)) مان و میدان پارلمدان و     ۀۀدولت، نقش واسطدولت، نقش واسط  در چنین حالتی   در چنین حالتی یان پارل م
کزی ارتباطا  بین بانک مرکزی و دولت بای  در مبندای قدانونی باندک مرکدزی         داردداردرا را   بانک مرکزیبانک مرکزی نک مر قانونی با نای  ارتباطا  بین بانک مرکزی و دولت بای  در مب

ش ه باش  تا مبنایی برای پاسخگویی منظم و م اوپ بانک مرکزی در مقابل مجلس یا ش ه باش  تا مبنایی برای پاسخگویی منظم و م اوپ بانک مرکزی در مقابل مجلس یا   ییننییببششییپپ
گر دیگدر      شیوشیو    ((Amtenbrink, 2005: 19))شکل ب ه  شکل ب ه    دولتدولت کزی در بدرای پاسدخگویی باندک مرکدزی در     دی نک مر سخگویی با برای پا

ن  و ها شفافیت کمتدری دارند  و     این روش  این روشی استی استررسمررسمییعرفی و غعرفی و غی ی هاهامقابل دولت و مجلس روشمقابل دولت و مجلس روش تری دار ها شفافیت کم
ستگی دارد  ازابه اختیار و صالح ی  بانک مرکزی بسدتگی دارد  ازا   در عملدر عمل  هاهاههییرورو  گونهگونهننییحفظ احفظ ا     شیوشدیو   روروننیید به اختیار و صالح ی  بانک مرکزی ب

  شون شون ییمم  سباسباغیررسمی غیررسمی ارتباطا  ارتباطا      ردردییگگییممدوپ قرار دوپ قرار   ۀۀدوفاکتو نسبت به تصریح قانونی در درجدوفاکتو نسبت به تصریح قانونی در درج
قانونیغیر از آنچه در مبندای قدانونی    ییییهاهااستاستییریسک فشار بر بانک مرکزی برای تعقیا سریسک فشار بر بانک مرکزی برای تعقیا س نای  ه ان و اهد ان    غیر از آنچه در مب و ا

  امر با استقالل و پاسخگویی بانک مرکزی تعار  دارد امر با استقالل و پاسخگویی بانک مرکزی تعار  دارد این این     سیاستی آن آم ه است، افزایش یاب سیاستی آن آم ه است، افزایش یاب 
تر ازبهتدر از   ،،را تعریف کن را تعریف کن مجریه مجریه     بین بانک مرکزی و قوبین بانک مرکزی و قو  ۀۀروشن که رابطروشن که رابط    یک قاع یک قاع  ی ی هاهدا ستمسدتم ییسس  به

کزی ومیان بانک مرکدزی و   ۀۀقواع  حاکم بر رابطقواع  حاکم بر رابطبانک مرکزی ب ون اشار  صریح به استقالل و بانک مرکزی ب ون اشار  صریح به استقالل و  لت دولدت    میان بانک مر دو
   ((Amtenbrink, 2005: 19))است است 
 

 . مکانیسم لغو و ابطال تصمیمات3. 3
 لدت دو نهدایی  به معنای شناسایی مسئولیت لغو و ابطال تصمیما  یهاسمیمکان از برخی وجود
 متمایز کدرد،  را لغوسازوکار  نوع سه توانیم کلی،طور بهاست   ش ه توصیف پولی سیاست برای
 ریتدأخ بده   یدا  لغدو  تعلیدب،  تصدویا،  حدب  ،هادستورالعمل ص ور حب(: نزولی ترتیابه) جمله از

 & De haan , Amtenbrink ) بده دالیدل قدانونی    هدا میتصدم  حب سانسدور  و هامیتصم ان اختن

Eijffinger, 1998: 7))      پلدی بدین باندک مرکدزی و نهادهدای منتخدا        تواند  یمد مکانیسم لغدو
ابدزاری بدرای حفدظ     عندوان بده دموکراتیک یعنی پارلمان و قو  مجریه ایجداد کند  و همچندین    

امکان م اخلدۀ دولدت عمدل کند        فراهم کردنمستمر همراه با  طوربهپاسخگویی بانک مرکزی 
بهاست کده اگدر باندک مرکدزی عملکدرد خدود را بده         نظرنظراز این از این فقط فقط عملکرد این مکانیسم نهعملکرد این مکانیسم نه خود را  کرد  کزی عمل نک مر گر با که ا حو نحدو  است  ن

  اصلیاصلیول ول ئئست که دولت را مسست که دولت را مساا  لحاظلحاظب ینب ینبلکه بلکه   ،،شودشودییمملغو لغو انجاپ ن ه ، تصمیما  وی انجاپ ن ه ، تصمیما  وی   مطلوبیمطلوبی
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سم مکانیسدم  مکانیسم لغو هرگز در عمل استفاده نشود  اعمال مکانیسم لغو هرگز در عمل استفاده نشود  اعمال   حتی اگرحتی اگر، ، دان دان ییسیاست اقتصادی مسیاست اقتصادی م مکانی
صوص بین بانک مرکزی و دولت، در خصدوص    کهکه  به این معنا باش به این معنا باش   کردن، ممکن استکردن، ممکن است  ییملغملغ ست سیاسدت  بین بانک مرکزی و دولت، در خ سیا
کزی، کردن تصمیما  باندک مرکدزی،     ییوجود مکانیسم ملغوجود مکانیسم ملغبا با     داردداردوجود وجود و تعار  و تعار  نظر نظر اختالناختالن  پولیپولی نک مر کردن تصمیما  با
بر دموکراتیک، دولت باید  تدا حد ی قدادر باشد  بدر         ۀۀکه در یک جامعکه در یک جامع  شودشودییتقویت متقویت م  فرضیهفرضیهاین این  ش   قادر با ح ی  تا  ی   دموکراتیک، دولت با
سمجریه مسد     ود دارد که قوود دارد که قود  در کشورهایی که این دی گاه وجد  در کشورهایی که این دی گاه وجورزورزخود اصرار خود اصرار   ییهاها گاه گاهییدد ولیت ولیت ئئمجریه م

بین بین ۀ ایجاد پلی ۀ ایجاد پلی مثابمثاببهبه  توان توان ییدن مدن مکرکر  یینهایی سیاست پولی را بر عه ه دارد، وجود مکانیسم ملغنهایی سیاست پولی را بر عه ه دارد، وجود مکانیسم ملغ
مان مجریه در مقابل پارلمدان      کلی قوکلی قو  تتییوضع و اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی و مسئولوضع و اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی و مسئول مجریه در مقابل پارل

با مفهوپ استقالل بانک مرکزی با مفهوپ استقالل بانک مرکزی کردن کردن   ییملغملغ  ییهاهاسمسمییمکانمکانباش  و اختالفا  بین آنها را حل کن   باش  و اختالفا  بین آنها را حل کن   
ترتیبا  ترتیبا  اتخاذ اتخاذ این مکانیسم بر استقالل بانک مرکزی با این مکانیسم بر استقالل بانک مرکزی با   ررییچن ان سازگار نیستن   با این حال تأثچن ان سازگار نیستن   با این حال تأث

ش ؛مکانیسم لغدو باید  دارای شدرایطی باشد ؛       شودشودییمح ود ممح ود م  ی،ی،خاصخاص شرایطی با ی  دارای  غو با ین نخسدت اینکده اجدرای ایدن       مکانیسم ل جرای ا که ا ست این نخ
ی ون بانک مرکزی باید  مکانیسم نبای  مطلب و غیرمشروط باش   وضعیت مطلوب این است که قانمکانیسم نبای  مطلب و غیرمشروط باش   وضعیت مطلوب این است که قان   ون بانک مرکزی با

مکه مد   رارا  استثناییاستثناییاوضاع و احوال اوضاع و احوال   وو  کن کن   تعیینتعیینشرایط اجرای این مکانیسم را شرایط اجرای این مکانیسم را   با جزئیا با جزئیا    توانتدوان ییکه 
جازه اجدازه  مجریه مجریه     تعریف کن   قانون بانک مرکزی نبای  به قوتعریف کن   قانون بانک مرکزی نبای  به قو  ،،تصمیما  بانک مرکزی را ملغی کردتصمیما  بانک مرکزی را ملغی کرد ا

هرا مکلدف کند  هدر   که هر وقت خواست تصمیم بانک مرکزی را ملغی کن ؛ بلکه بای  دولت رکه هر وقت خواست تصمیم بانک مرکزی را ملغی کن ؛ بلکه بای  دولت رده  ده   ن   لف ک   ا مک
ها را را تعریف و آنهدا را    جایگزینجایگزین  ییگاه تصمیم به اجرای چنین مکانیسمی گرفت، اه ان و راهکارهاگاه تصمیم به اجرای چنین مکانیسمی گرفت، اه ان و راهکارها را تعریف و آن

و و کردن اق اپ بانک مرکزی بای  مورد نظار  کردن اق اپ بانک مرکزی بای  مورد نظار    ییتصمیم دولت برای ملغتصمیم دولت برای ملغ عموپ مردپ اعالپ کن  عموپ مردپ اعالپ کن    بهبه
ماین نظدار  مد      سیاسی از این مکانیزپ شود   سیاسی از این مکانیزپ شود سوءاستفادسوءاستفادمانع مانع   تاتا  بررسی قرار گیردبررسی قرار گیرد ظار   ن تواند  ییاین ن به دو بده دو    توا

پارلمان باش  و دیگر اینکه بانک مرکزی پارلمان باش  و دیگر اینکه بانک مرکزی   تصویاتصویایکی اینکه تصمیم دولت، نیازمن  یکی اینکه تصمیم دولت، نیازمن    ؛؛صور  باش صور  باش 
ش چنین کاری را داشته باشد    در خصوصدر خصوص  یی نظرخواه نظرخواهییحب تقاضای تج حب تقاضای تج  ضمین کده ایدن امدر تضدمین       ،،چنین کاری را داشته با مر ت ین ا که ا

سم ایدن، اجدرای مکانیسدم      بربدر عالوهعدالوه اتخاذ ش ه است  اتخاذ ش ه است    طرفانهطرفانهییببکه این مکانیزپ سنجی ه و که این مکانیزپ سنجی ه و   کن کن ییمم جرای مکانی ین، ا ا
قوچراکه اگر غیدر از ایدن باشد ، قدو    ، ، زبور بای  از قبل از لحاظ زمانی مح ود ش ه باش زبور بای  از قبل از لحاظ زمانی مح ود ش ه باش مم ش ،  ین با یر از ا یه مجریده      چراکه اگر غ مجر

قانون حالت این است کده قدانون     ننییترتر  مطلوب  مطلوبردردییگگییطور کامل در دست مطور کامل در دست مکنترل سیاست پولی را بهکنترل سیاست پولی را به که  حالت این است 
ح اکثر بانک مرکزی، م   زمانی را مشخص کن  که در طول آن م   زمدان، باندک مرکدزی حد اکثر      کزی  نک مر مان، با بانک مرکزی، م   زمانی را مشخص کن  که در طول آن م   ز

ن تواند  ییممد   باربارککیی ن  تصدمیم باندک مرکدزی را لغدو کند         توا غو ک کزی را ل نک مر صمیم با روش اعمدال      ((Amtenbrink, 2005: 21)ت
 , De haan )مکانیزپ لغو بای  شفان باش   تصمیم بده اجدرای مکدانیزپ لغدو باید  علندی باشد         

Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 7)) سم غیدر از مکانیسدم   بهبه  ضمنضمن  در   در یر از مکانی کردنلغدو کدردن  غ غو  نک قدانون باندک     ل قانون با
به دولت ب ه  که اجرای تصمیم سیاست پدولی اتخاذشد ه را بده    را به را به   اختیاراختیاراین این   توان توان ییمرکزی ممرکزی م ش ه را  پولی اتخاذ دولت ب ه  که اجرای تصمیم سیاست 

متعویب ان ازد  اگرچه چنین مکانیسمی بده دولدت حدب نمد     حب ن لت  به دو ه دهد  ییتعویب ان ازد  اگرچه چنین مکانیسمی  پولی کده تصدمیم سیاسدت پدولی       د ست  صمیم سیا که ت
صت طور کامل رد کن ، با این حال در موارد اختالن یک فرصدت  اتخاذش ه توسط بانک مرکزی را بهاتخاذش ه توسط بانک مرکزی را به طور کامل رد کن ، با این حال در موارد اختالن یک فر

   کن کن ییبیشتر فراهم مبیشتر فراهم م  ییوگوهاوگوهازمانی برای گفتزمانی برای گفت
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 مکانیسم عزل. 4. 3
دلیل عملکرد ب  در خصوص تحقب اه ان پولی عزل شود، این روش اگر مقاما  بانک مرکزی به

مسدئله آن   نیتدر مهممکانیزپ پاسخگویی پسینی لحاظ شود  در خصوص عزل  عنوانبه توان یم
عدزل )اخدرائ( شدون       توانن یماست که در چه شرایط و اوضاع و احوالی مقاما  بانک مرکزی 

مجازاتی برای عملکرد ضعیف و نتایج ضعیف سیاست پولی عمل کن    عنوانبهعزل ممکن است 
 اخدرائ  بده  تواند  یمد در خصوص اه ان  نامناسا عملکرد نیوزیلن  مرکزی در بانک رای نمونهب
که شرایط  افت یمدر بانک مرکزی اروپا اخرائ در صورتی اتفاق   منجر شود یس بانک مرکزیرئ

لکرد را نتوان  محقب کن  یا اینکه سوء رفتار ج ی وجود داشته باشد   البتده ایدن    کلی برای عم
در  کهیدرحال  است پولی یاستگذاریس در شخصی مسئولیت اصلبراساس  نیوزیلن  در مکانیزپ

بانک مرکزی اروپدا ممکدن اسدت ایدن روش مناسدا نباشد ، زیدرا در آنجدا مسدئولیت جمعدی           
   ((De haan, Eijffinger & Wller, 2005: 111-112))ی حاکم است استگذاریس
 

 پاسخگویی فدرال رزرو در آمریکاپاسخگویی فدرال رزرو در آمریکا
ست  در جهدان اسدت      ش هشد ه شناختهشناختهی مرکزی ی مرکزی هاهابانکبانک  ننییترترمستقلمستقلف رال رزرو از ق رتمن ترین و نیز ف رال رزرو از ق رتمن ترین و نیز  هان ا در ج

ف رال رزرو توسط کنگره به تصویا رسی   این قانون سیستم فد رال رزرو    13131313قانون ف رال رزرو در سال قانون ف رال رزرو در سال  توسط کنگره به تصویا رسی   این قانون سیستم 
به آن سرتاسر ایاال  متحد   آمریکدا بده      ساسساسبرابرارا بنیانگذاری کرد و را بنیانگذاری کرد و  کا  ح   آمری سیم منطقدۀ بدانکی تقسدیم      1212آن سرتاسر ایاال  مت بانکی تق قۀ  منط

ن  ی آن توسط هیأ  م یر  سیستم ذخیدر  فد رال کنتدرل و هماهند      هاهاتتییفعالفعالو کلیۀ و کلیۀ   شودشودییمم ترل و هماه ف رال کن یر   ی آن توسط هیأ  م یر  سیستم ذخ
  ف رال رزرو کارکردهای یک بانک مرکدزی مد رن مانند     ((Hendrickson, 2011: 117)) شودشودییمم

ندر  بهدره، تدالش بدرای مهدار تدورپ و بیکداری، تنظدیم          یگذاره نی پولی، هااستیستنظیم 
بانک ار  عنوانبه دنکرعمل ، هابانکسیستم تصفیه )کلرین ( و ایجاد شبکۀ پرداخت، نظار  بر 

 متحد ه  ایداال   کنگدر   و مدردپ  بده  رزرو اسدت  فد رال   دارعهد ه مالی و     را  مؤسسا دولت و 
 از کده  اسدت  مرکدزی  بانکد اری  اساسدی  اصدل  شدفافیت  اسدت  معتق  رزرو ف رال  پاسخگوست
ی از قوانین تصویا ش  کده فد رال رزرو   امجموعه 1318  در دهۀ کن یم پشتیبانی پاسخگویی

 در روازایدن  ی منظمی به کنگره ب هد ، هاگزارشبیان کن  و  حا یصربای  اه ان سیاست پولی را 
 و اقتصدادی  یهاشرفتیپ ربار د جامع گزارشی ف رال بانک سال، در بار دو پولی، سیاست زمینۀ
 دیگدر  و ریاسدت فد رال   ایدن،  بدر عدالوه   ده یم ارائه پولی سیاست خود در خصوص یهابرنامه
انجداپ درسدت وظدایف خدود سدوگن        منظدور بده کنگره  جلسۀ از قبل اغلا رزرو ف رال مقاما 

     دهن یمپاسخ  سنا مجلس و مجلس ملی یهاتهیسؤاال  کمبه  و خورن یم
کده   ((FOMC)) 1افزایش پاسخگویی و شفافیت سیاست پولی، کمیتۀ بازار آزاد ف رالبرای 

                                                           
1. the Federal Open Market Committee 
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منتشدر   اشسداالنه ی را پیدرو هدر جلسدۀ    اهید انیب، کن یمسیاست پولی ف رال رزرو را تعیین 
ی کمیتده را در خصدوص نتدایج و دسدتاوردهای تصدمیما  سیاسدت       هدا  گاهیدکه  دسازیم
مذاکرا  جلسا  کمیتۀ بدازار آزاد یدک هفتده پدس از        تماپ خالصهکن یمتوصیف  اشیپول

ساله در دسترس مدردپ  پنج ریتأخرونوشت کامل جلسا  با  ضمن  در شون یمجلسه منتشر 
بر ایدن رئدیس فد رال رزرو بعد  از جلسده بحدث نتدایج سیاسدت پدولی،            عالوهرن یگیمقرار 

ت پدولی فد رال رزرو در   سیاسد    ((Plosser, 2010: 9)) کند  یمد کنفدرانس مطبوعداتی برگدزار    
شد ه   تدر شدفان ی اخیر با تشریح جزئیا  دالیل تصمیما  سیاسی برای عموپ مدردپ  هاسال

ی اقتصدادی مقامدا  فد رال رزرو    هدا پروژه، ف رال رزرو شروع به انتشار 2883است  در سال 
ماهه کنفرانس مطبوعا  پیرو -، رئیس ف رال رزرو جلسا  در مقاطع سه 2811کرد  در سال 

درصد    2ندر    بلن م  ، ه ن 2812  در سال کن یمگزارش کمیتۀ بازار آزاد ف رال برگزار 
برای تدورپ را بدرای سیاسدت پدولی اعدالپ کدرد  فد رال رزرو همچندین اطالعداتی را دربدار            

  فد رال رزرو  کند  یمد خود منتشر  تیساوبو انجاپ اق اما  خود در  هااستیسی، سازقاع ه
گاهی در مقابل درخواست اطالعا  به استناد بعضی  هرچن است،  1طالعا تابع قانون آزادی ا

  در مطالعدا  اخیدر، فد رال رزرو،    دورزیمد ی قانونی، از ارائدۀ اطالعدا  خدودداری    هاتیمعاف
  ((Labonte, 2017: 9))  بانک مرکزی در جهان شناخته ش ه است نیترشفان عنوانبه

  دشویمو پاسخگویی مالی در ذیل تحلیل  هورجمسیرئپاسخگویی ف رال رزرو به کنگره، 
 

 پاسخگویی به کنگره. 1
ی مربدوط بده   هاتیمسئولکنگره وظایف مربوط به سیاست پولی را به ف رال رزرو تفویض کرده، اما 
که نبای  بده   ردیگیم کاربهنظار  را برای خود حفظ کرده است  تصمیما  خاصی که ف رال رزرو 

خش خاصی برس ، بای  به کنگره گزارش داده شدود تدا آن قاعد ه ایجداد     یا ب جمهورسیرئتصویا 
شود  کنگره این ق ر  را دارد که آن تصمیم را در هر زمانی اصالح یا لغو کن   گزارش بده کنگدره   

 منظدور بده ماهده  شدش  هدای شامل یک گزارش سداالنه در خصدوص عملیدا  سیسدتم و گدزارش     
 ,Labonte)) شودیماه ان سیستم از رش  پول و اعتبار  ی در زمینۀ وضعیت اقتصادی ورساناطالع

و  کشد  یمدور  خ مت رئیس و معاون رئیس هیأ  م یر  ف رال رزرو چهار سال طول    ((4 :2017
کده   دهد  یمد سنا هستن   این امر به سنا این شانس را   ییتأو  جمهورسیرئۀ واسطبهتابع انتخاب 

و  جمهدور سیرئد یأ  رئیسۀ ف رال رزرو نیز تدابع انتخداب   عملکرد را هر چهار سال ارزیابی کن   ه
رو امکدان  گرفتده شدون ، ازایدن    کاربه توانن یمسنا هستن ، اما آنها فقط برای یک دور  کامل   ییتأ

                                                           
1. Freedom of Information Act 
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 1(OIGارزیابی عملکرد آنها توسط سنا ضعیف است  در سیستم فد رال رزرو، دفتدر بدازرس کدل )    
  همچنین هر شدش مداه   ده یمی خود ارائه هایبازرسیی از هاگزارشمنظم  طوربهوجود دارد که 

  دفتدر  ده یمرا ارائه  شیهاتیفعال، شرح مختصری از ده یمیی که به کنگره هاگزارشیک بار با 
کده از تقلدا و    کن یمو کمک  ده یمبودن را ارتقا  مؤثربازرس کل ف رال رزرو انسجاپ، کارایی و 

سوءاستفاده از مقاپ و موقعیت جلوگیری شود و پاسخگویی به کنگدره و   ی، اتالن منابع وبردارکاله
 دهد  ینمد   دفتر بازرس کدل ارزیدابی سیاسدی و اقتصدادی را انجداپ      ده یمعموپ مردپ را افزایش 

((Labonte, 2017: 2))     ۀ ماهیدت فندی و پیچید   سیاسدتگذاری پدولی      واسدط بهکنگره  مؤثرنظار
اسان پولی، کنگره را برای ارزیابی اق اما  فد رال رزرو همراهدی   دشوار است  هیچ گروهی از کارشن

هیأ  یدا نهادهدای نظدارتی متشدکل از کارشدناس خدارئ از فد رال را         ستیبایم  کنگره کنن ینم
بده بازرسدی ادار     ستیبایمتشکیل ب ه  که بر عملکرد ف رال رزرو تمرکز کنن   کنگره همچنین 

   ((Labonte, 2017: 3))ر اتکا کن  حسابرسی دولتی، برای نظار  بیشت
 

 جمهورسیرئ. پاسخگویی به 2
یا ف رال رزرو یک نهاد مستقل ف رال است، به این معنا که فد رال رزرو جزئدی از قدو  مجریده یدا       یه  قو  مجر ئی از  ف رال رزرو جز ف رال رزرو یک نهاد مستقل ف رال است، به این معنا که 

جرای جمهدور اختیدار تحقدب بخشدی ن و اجدرای      یسیسرئرئآمریکا آمریکا   اساسیاساسی  مقننه نیست  به موجا قانونمقننه نیست  به موجا قانون شی ن و ا قب بخ یار تح هور اخت جم
صوتصدو قوانین قدوانین   بشدد ه توسدط کنگددره را دارد  بد  یایات گره را دارد   سط کن ه اناهدد ان  رایرایش ه تو ینایدن   ا هممهدم   ماده،مدداده،  ا   کهکدده  ق ر قد ر    ینینترتددرم

صوصدر این مورد در خصدوص   جمهورجمهوریسیسرئرئ یاراختیدار   دردرها هدا  سازمانسدازمان   وو  ادارا ادارا   در این مورد در خ صابانتصداب   ق ر قد ر    دارد،دارد،  اخت   وو  انت
م یر  که گفته شد ، اعضدای هیدأ  مد یر      طورطورهمانهماندر خصوص ف رال رزرو در خصوص ف رال رزرو     استاست  یی مقاما یی مقاما جاجاجابهجابه یأ   ضای ه ش ، اع که گفته 

ضایاعضدای   عزلعدزل   برایبرای  طلبطلبمم  ق ر ق ر   جمهورجمهوریسیسرئرئیابن   یابن   ییممجمهور انتصاب جمهور انتصاب یسیسرئرئف رال رزرو توسط ف رال رزرو توسط    اع
صربهمنحصدربه   اختیارا اختیارا   رزرورزرو    ف رال  ف رال((Strong, 2001: 390))ن ارد ن ارد   م یرهم یره  هیأ هیأ  ظیمتنظدیم   برایبدرای   ییفردفدرد منح   تن
ضوعضدو   ییهاهدا بانکبانک  هایهاییتیتفعالفعال بادارد  بدا   آنآن  ع ینایدن   دارد   ظرنظدر   ازاز  حال،حدال،   ا سی،اساسدی،   قانونقدانون   ن ترلکنتدرل   اسا ستقیممسدتقیم   کن   م
ن  تا حد ی مجداز اسدت کده اسدتقالل فد رال رزرو را حفدظ کند          ها ها بانکبانک  تنظیمتنظیم  بربر  جمهورجمهوریسیسرئرئ فظ ک ف رال رزرو را ح ستقالل  که ا ست  جاز ا ح ی م تا 
((Strong, 2001: 391))       ی مشدخص بدا   زید ربرنامده مد اوپ و طدی    صدور  بده مد یر فد رال رزرو
 منظدور بده و اعضا نیز متعاقبا  در جلسدا  کنگدره    کن یمی دی ار دارخزانهو وزیر  جمهورسیرئ

  کنن یمانجاپ درست وظایف خود سوگن  یاد 
 

 پاسخگویی مالی. 3
 مستقل بدودن دلیل ی کامل برخوردار است و بهابودجهو  در آمریکا ف رال رزرو از استقالل مالی

کسدری خدود را از فد رال رزرو جبدران کند         توان ینمی، دولت دارخزانهف رال رزرو از وزار  
                                                           

1. Office of Inspector General 
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و سدطحی، فد رال رزرو باید      مد   کوتداه حفاظت فد رال رزرو از فشدارهای سیاسدی     منظوربه
ین فد رال رزرو و سدایر نهادهدای دولتدی در     مستقل از دولت کار کن ، تفاو  اساسی ب صور به

  سودسدود   ازاز  رارا  این است که بودجۀ ف رال رزرو تابع نظار  کنگره نیست  فد رال رزرو بودجدۀ خدود   
ن کند  ییممد   ننییتأمتأم  بانک اریبانک اری  صنعتصنعت  ازاز  حاصلحاصل  درآم درآم   وو  دولتیدولتی  بهاداربهادار  اوراقاوراق  ازاز  حاصلحاصل و تدابع فرایند      ک

ای کنگره برای اینکه تضدمین کند    تخصیص و تصویا بودجه نیست  بنابراین هیچ راه قانونی بر
، وجود ن ارد یا از ابدزار کنتدرل کنگدره    ده یمی ف رال تخصیص هاتیاولو براساسکه منابع را 

   ((Strong, 2001: 337))استفاده کن   توان ینماهرمی برای رسی ن به اه افش  عنوانبه
 

 پاسخگویی بانک مرکزی در ایرانپاسخگویی بانک مرکزی در ایران
 مؤسسدا  و  هدا باندک ولی و بدانکی کشدور موظدف اسدت بدر      قانون پ 11بانک مرکزی مطابب ماد  

اعتباری، ص ور و ورود ارز و پول رایج ایران، معامال  طال و معدامال  ارزی کشدور نظدار  کند  و     
بر آن تنظیم قوانین و مقررا  مرتبط در هر یک از بازارهای اعتبداری مسدکوکا  و ارز را نیدز    عالوه
قانون پولی و بدانکی کشدور، هد ن باندک مرکدزی ایدران        18ماد  « ب»است  مطابب بن   دارعه ه

و تسهیل مبادال  بازرگانی و کمک به رش  اقتصدادی کشدور    هاپرداختحفظ ارزش پول و موازنۀ 
ی بین این اه ان بدرای باندک مرکدزی تعیدین     تأخرتق پ و  گونهچیهاست  در قانون پولی و بانکی 

پولی و قدانون پدولی و     2424ماد  ماد  « « ئئ»»بن  بن  نک مرکزی در نش ه است  در خصوص شفافیت سیاست پولی، با قانون 
سابحسداب ی از وضع ی از وضع ااخالصهخالصهبانکی کشور بانک مرکزی موظف ش ه است ماهی یک بار بانکی کشور بانک مرکزی موظف ش ه است ماهی یک بار  خود را ی خدود را  هاهدا ح ی 

قای منظور ارتقدای  قانون برنامۀ ششم توسعه نیز بهقانون برنامۀ ششم توسعه نیز به  1414در ماد  در ماد    منتشر کن منتشر کن  سالمت شدفافیت و سدالمت   منظور ارت ظاپ نظداپ  شفافیت و  ن
باری و زار و مؤسسدا  پدولی، بدانکی و اعتبداری و     اعمال نظار  کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بااعمال نظار  کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بابانکی بر بانکی بر  بانکی و اعت پولی،  سا   زار و مؤس

ظامی ش ه و اختیارا  نظارتی و انتظدامی      ییسامان هی مؤسسا  و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی تأکسامان هی مؤسسا  و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی تأک ش ه و اختیارا  نظارتی و انت
ست  دری متخلف به بانک مرکزی اعطا ش ه اسدت  در هاهابانکبانکدر خصوص در خصوص  بحدث شدفافیت باندک مرکدزی      ی متخلف به بانک مرکزی اعطا ش ه ا

مانند  ندر  تدورپ، رشد       در مورد تصمیما  سیاسدت پدولی، متغیرهدای اقتصداد کدالن      ستیبایم
ی الزپ را بده سدایر مقامدا  سیاسدی و     رسدان اطدالع ی پدولی آتدی   هدا استیساقتصادی و ابزارهای 

عمدل آورد  ، مصاحبه و     بهجلسا صور شهرون ان از طریب ابزارهای کنفرانس مطبوعاتی، انتشار 
 هرچند  و  کند  ینمد (، لیکن در این خصوص بانک مرکدزی شدفان عمدل    61-62: 1333)همتی، 

، ولی انتقادهای زیادی به نحدو   شون یمآمارها و اطالعا  اقتصادی در سایت بانک مرکزی منتشر 
وجدود دارد )ابراهیمدی،    هدا دادهانتشار اطالعا  از حیث زمان انتشار و نبود تقدویمی بدرای انتشدار    

ی مشروح نرسااطالع(  همچنین در خصوص جلسا  شورای پول و اعتبار و مصوبا  آن 08: 1330
ی اتخاذشد ه  هدا میتصدم و مناسا در مورد مباحث مطروحه و همچنین ارائۀ توضیح دربار  دالیل 

بدرای   مشدخص و واضدحی   سدازوکار  قانون پولی و بانکی و سایر قوانین مدرتبط در   دگیرینمانجاپ 
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، لیکن با تحلیدل و اسدتنباط از قدوانین مختلدف پاسدخگویی باندک       پاسخگویی طراحی نش ه است
 شود و مردپ به تفکیک بررسی می گانهسهکزی در ایران در مقابل قوای مر
 

 پاسخگویی به مجلس شورای اسالمی. 1
قانون اساسی جمهوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی حب نظدار  مسدتمر بدر     10طبب اصل 

ن اجرای قوانین را نیز بر عه ه داشته و حب تحقیب و تفحص در تماپ امور کشور را دارد کده اید  
و نهادهدای   هدا سدازمان و تمداپ   آوردیمی بسیار ج ی برای مجلس فراهم خواهپاسخحب، اهرپ 

  با توجه به اینکه مجلدس قدوانین متعد دی در خصدوص     کن یمدولتی را موظف به پاسخگویی 
نظاپ بانکی به تصویا رسان ه است، مانن  قانون پولی و بانکی، قانون عملیا  بانکی بد ون ریدا و   

رو حب نظار  بر اجرای قوانین مذکور را نیدز باید  داشدته باشد  و بدا اسدتفاده از ابدزار        این     از
 مند  نظداپ  هدا تفحدص تحقیدب و   هرچن بر بانک مرکزی نظار  کن    توان یمتحقیب و تفحص 
به موجا اصدل   ضمنبرای کنترل مقاما  بانک مرکزی نیست  در  کنن هنیتضمنبوده و ابزاری 

اسدت،   گانده سده مجلس مسئول رسی گی به شکایت مردپ از نحو  کدار قدوای    قانون اساسی 38
 توانند  یمد رو اگر هر یک از شهرون ان از اق اما  باندک مرکدزی شدکایتی داشدته باشدن ،      ازاین

شکایت خود را به مجلس عرضه کنن  و مجلس موظف است رسدی گی کدرده و پاسدخ الزپ را از    
 اکی اعالپ کن  بانک مرکزی بخواه  و نتیجه را به ش

 

 پاسخگویی به قوۀ قضاییه. 2
در موضوع شدکایت بده قدو  قضداییه از      منحصرا بانک مرکزی در صور  شکایت شاکی و آن هم 

 ی زیر پاسخگوست:هاراه
 

 دادگاه عمومی. 1. 2
با وجود دیوان ع الت اداری، محاکم دادگستری صالحیت رسی گی به انطبداق مقدررا  بدانکی،    

رو قضدا   ی بانک مرکزی را با قوانین ن ارند ، ازایدن  هابخشنامهول و اعتبار یا مصوبا  شورای پ
ابطال آنها را ن ارن    تینهامحاکم حقوقی حب ورود به ماهیت مقررا  بانکی از نظر کنترل و در 

قانون اساسی و ع پ اجرای مقدررا  بدانکی خدالن شدرع یدا       118اما آنها مکلف به اجرای اصل 
 هدا دادگداه معنا که قضدا   برای قضا  جنبۀ تکلیفی دارد، ب ین 118کم اصل قوانین هستن   ح

متوجه شدون  اقد اپ یدا تصدمیمی بده اسدتناد        هاپرون هدر مواردی که در رسی گی به  ان مکلف
ی دولتی انجاپ گرفته و از نظر آنها خالن مقررا  اسالمی یدا خدارئ از   هانامهنییآو  نامهایتصو

 است، نبای  به آن ترتیا اثر دهن   اختیارا  قو  مجریه
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 . دیوان عدالت اداری2. 2
ضا  قانون اساسی فلسفۀ وجودی دیوان ع الت اداری را رسی گی به شکایا  و اعتراضدا     113113اصل اصل  قانون اساسی فلسفۀ وجودی دیوان ع الت اداری را رسی گی به شکایا  و اعترا

ع الت ی دولت اعالپ کرده است  در واقع دیوان عد الت  هاهانامهنامهننییییآآیا واح ها یا یا واح ها یا   نناامأمورمأمورمردپ در مورد مردپ در مورد  ی دولت اعالپ کرده است  در واقع دیوان 
خاص تصمیما  اداری اعم از تصمیما  و اق اما  موردی و خداص    اداری در خصوص کلیۀ اق اما  واداری در خصوص کلیۀ اق اما  و تصمیما  اداری اعم از تصمیما  و اق اما  موردی و 

صوص صالحیت رسدی گی دارد  مرجدع رسدی گی بده شدکایا  در خصدوص         الشمولالشمولعاپعاپیا تصمیما  یا تصمیما   شکایا  در خ به  سی گی  جع ر سی گی دارد  مر صالحیت ر
ینازایدن   ( 06-00: 1331)امامی و اسدتوار سدنگری،   مقررا  دولتی، هیأ  عمومی دیوان است مقررا  دولتی، هیأ  عمومی دیوان است  رو رو ازا

ی ی هاهدا بانکبانک، بانک مرکزی و کلیۀ ، بانک مرکزی و کلیۀ گفت هر کس در خصوص مصوبا  شورای پول و اعتبارگفت هر کس در خصوص مصوبا  شورای پول و اعتبار  توانتوانییمم
به در دیوان ع الت اداری ابطال آنهدا را بخواهد  و دیدوان بده       توان توان ییممدولتی شکایتی داشته باش ، دولتی شکایتی داشته باش ،  یوان  ه  و د ها را بخوا در دیوان ع الت اداری ابطال آن

پول و ی باندک مرکدزی، شدورای پدول و     هاهابخشنامهبخشنامهشکایت افراد رسی گی کرده و مقررا ، مصوبا  و شکایت افراد رسی گی کرده و مقررا ، مصوبا  و  شورای  کزی،  نک مر ی با
جاوز ا)هم از بع  ع پ تجداوز ا   کنن هکنن هوضعوضعاعتبار را از حیث صالحیت مرجع اعتبار را از حیث صالحیت مرجع  ع  ز اختیدارا  و هدم از بعد     )هم از بع  ع پ ت هم از ب یارا  و  ز اخت

و و   کن کن ییمماز اختیارا ( و خالن قانون برتر بودن و رعایت تشریفا  قانونی را بررسی از اختیارا ( و خالن قانون برتر بودن و رعایت تشریفا  قانونی را بررسی   سوءاستفادهسوءاستفاده
طال در صور  ع پ صالحیت مرجع، خالن قانون بدودن یدا عد پ رعایدت تشدریفا ، آنهدا را ابطدال         ها را اب شریفا ، آن یت ت ع پ رعا یا  بودن  در صور  ع پ صالحیت مرجع، خالن قانون 

ای پدول و اعتبدار و   ی فراوانی از نقض مصوبۀ شدور هانمونهدر آرای دیوان ع الت اداری    کن کن ییمم
 1118رای نمونه هیأ  عمومی دیوان ع الت اداری در دادنامۀ شمار  ببانک مرکزی وجود دارد  

الحداقی   36  تبصدر ۀ اجرایدی  نامد نیدی آ 2دستورالعمل اجرایی ماد   3بن   11/11/1330مور  
 الدذکر فدوق قانون  36دامنۀ شمول تبصر   کردن بیمضدلیل بانک مرکزی را به 36بودجۀ سال 

 13و مداد    10ماد   0بن   28/2/1336مور   66ابطال کرده است  همچنین در دادنامۀ شمار  
 0/3/31مدور    63312/ 31دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار بده شدمار    

 اصالحی قانون چک ابطال ش ه است  21دلیل توسعۀ دامنۀ شمول ماد  به
 

 ه. پاسخگویی به قوۀ مجری3. 2
می قدانون احکداپ دائمدی      1313ماد  مداد     22تبصر  تبصر  در خصوص پاسخگویی بانک مرکزی به قو  مجریه در  کاپ دائ قانون اح

ههماهده سهسده کل بانک مرکزی موظف ش ه است در مقاطع کل بانک مرکزی موظف ش ه است در مقاطع یسیسرئرئی توسعۀ کشور، ی توسعۀ کشور، هاهابرنامهبرنامه گزارش گدزارش    ما
به یل بده  تفصتفصبهبهعملکرد وظایف و اختیارا  قانونی بانک مرکزی را عملکرد وظایف و اختیارا  قانونی بانک مرکزی را  ئرئد یل  لت و جمهدور، هیدأ  دولدت و    یسیسر یأ  دو هور، ه جم

نظر لیکن با در  و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش ده  و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش ده    وزیر امور اقتصادیوزیر امور اقتصادی
باندک مرکدزی تحدت نظدر دولدت و بد ون لدزوپ         کدل سیرئاین موضوع که عزل و نصا  گرفتن

ی هدا نظداپ از یک سو و حضدور دولدت در    دگیریمهماهنگی با سایر ارکان نظاپ حکومتی انجاپ 
عناوین مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار از سوی  ی و نظارتی بانک مرکزی تحتریگمیتصم

شود  همچندین عد پ    معنایب عمال که استقالل بانک مرکزی و پاسخگویی  شودیمدیگر، موجا 
شفافیت در حوز  تسویۀ معامال  ارزی، تب یل درآم های ارزی )حاصل از نفت( دولت به ریدال  
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 ی مالی دولت به نظاپ پولی منجدر انضباطیبال ی کل کشور به انتقدارخزانهو واریز این وجوه به 
نوسدان در درآمد های نفتدی دولدت      گونده  هدر ( و 4: 1336)روحانی و ندادری شداهی،    شودیم

ی خارجی باندک مرکدزی( یدا در    هاییداراۀ تغییر خالص واسطبهی پولی )هااستیسبالفاصله در 
کده بده سدلطۀ     اب ییمزار( نمود در با ش هعرضهۀ تغییر حجم منابع واسطبهی ارزی )هااستیس

و در نتیجده فرایند  پاسدخگویی و     شودیم ی پولی منجرهااستیسمالی در اقتصاد و ناکارام ی 
 ( 10: 1336)روحانی و نادری شاهی،  گرددیمی اثربخشی بانک مرکزی نیز فاق  خواهپاسخ
 

 . پاسخگویی مالی4. 2
توضدیحا  الزپ   کنند گان کنتدرل ن، بازرسان و در این نوع پاسخگویی، مقاما  بای  به حسابرسا

(  ابزارهدای  143: 1338منابع مالی را ب هن  )واعظی و آزمند یان،   کردنهیهزدربار  نوع و شیو  
ی هدا حسداب ی ادواری دربدار  مالیدۀ عمدومی،    هادادهی دولت، هابودجهاصلی پاسخگویی مالی، 

ی مسددتقل اسددت هدداسددازمانمی ی عمددوهدداگددزارشی تحقیقددی و سددایر هدداگددزارشسددالیانه و 
(Premchand, 1999: 49)    با توجه به اینکه وجوهی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارن  وجوه

ن ،  بای  در خصوص اق اما  بانک مرکزی حسابرسی داخلی و خارجی صدور  گیدرد و   اعمومی
، امدا  دهند  یمد اپ کارکرد نظار  بر کارکرد نظار  بر بانک مرکدزی را انجد   عمال این حسابرسان 

رو مندابع و وجدوهی   و ازاین کنن ینمی پولی نظار  هااستیسحسابرسان مزبور بر تصمیما  و 
، خدارئ از محد ود    شون یمحاصل  هااستیسی پولی ش ه یا از این هااستیسکه صرن اجرای 
اسدت   نظار  آنها نظار  پسینی است، یعنی پس از انجداپ عملیدا  مدالی    ا یثانبررسی آنهاست؛ 

 ( 03: 1333)قنبری، 
یا  و قانون دیوان محاسبا  کشدور، دیدوان وظیفده دارد عملیدا  و       11ماد  ماد  « « الفالف»»به موجا بن  به موجا بن   فه دارد عمل یوان وظی شور، د قانون دیوان محاسبا  ک

سایر ی دولتدی و سدایر   هاهاشرکتشرکتها، مؤسسا ، ها، مؤسسا ، ی مالی کلیۀ وزارتخانهی مالی کلیۀ وزارتخانههاهاتتییفعالفعال تی و  ستگاهدسدتگاه ی دول که یی را کده  هاهدا د یی را 
ن   کنن ، کنتدرل کند     میمی  استفادهاستفادهنحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور بهبه ترل ک اینکده باندک    بدا توجده بده   کنن ، کن

ی دولتی است، الیحۀ بودجۀ آن پس از تهیه توسدط دولدت بده    هاشرکتمرکزی ایران در حکم 
رو دیوان محاسبا  حب کنترل عملیا  مالی بانک ، ازاینرس یمتصویا مجلس شورای اسالمی 

 مرکزی را دارد 
 

 ییررییگگجهجهیینتنت
کزی و م یران باندک مرکدزی     پاسخگویی بانک مرکزی به معنای آن است که سیاستگذاران اقتصادیپاسخگویی بانک مرکزی به معنای آن است که سیاستگذاران اقتصادی نک مر و م یران با

سخگو ی پدولی اتخداذی بده پارلمدان و مدردپ پاسدخگو       هاهااستاستییسسبای  در خصوص عملکرد اقتصادی و بای  در خصوص عملکرد اقتصادی و  مردپ پا مان و  به پارل خاذی  پولی ات ی 
پولی اه ان سیاسدت پدولی     اوالًاوالًباشن   برای اینکه پاسخگویی بانک مرکزی محقب شود، بای  باشن   برای اینکه پاسخگویی بانک مرکزی محقب شود، بای   ست    حاًحاًییصرصدر اه ان سیا
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ن کند  ییمم  ترترآسانآسانه ن واح ی انتخاب شود، زیرا کنترل بانک مرکزی را ه ن واح ی انتخاب شود، زیرا کنترل بانک مرکزی را   حاًحاًییترجترجتعریف شون  و تعریف شون  و  ؛ ؛ ک
مل بانک مرکزی در ارائۀ اطالعا  در خصوص تصمیما  اتخاذش ه و دالیدل آن شدفان عمدل      اًاًییثانثان شفان ع یل آن  بانک مرکزی در ارائۀ اطالعا  در خصوص تصمیما  اتخاذش ه و دال

کده در قبدال اهد ان و اقد اما  و انحرافدا        ابد  ییمد شدفافیت اطالعداتی زمدانی تحقدب      کن  کن  
کزی بانک مرکدزی    ثالثاًثالثاً؛ ؛ شفان و روشنی برای پاسخگویی وجود داشته باش  هایوجودآم ه گزارشبه بانک مر

سازوکاروص اق اما  خود در مقابل پارلمدان پاسدخگو باشد ، سدازوکار    در خصدر خص ش ،  سخگو با مان پا طال یی بدرای لغدو و ابطدال    هاهاوص اق اما  خود در مقابل پارل غو و اب برای ل یی 
کزی ی شود و عن اللزوپ امکدان عدزل و اخدرائ مقامدا  باندک مرکدزی       ننییببششییپپتصمیما  تصمیما   نک مر ما  با خرائ مقا عزل و ا کان  نوانعندوان بهبده ی شود و عن اللزوپ ام   ع

ش  مجازاتی برای عملکرد ضعیف قابل اعمدال باشد     مال با کا در آمریکدا   مجازاتی برای عملکرد ضعیف قابل اع متعد د   اهد ان  رزرو فد رال  بدرای در آمری
بلن م   سود تعیدین شد ه و قدانون فد رال رزرو      یهانر  و تع یل پولی ثبا  اشتغال، افزایش

فد رال رزرو از اسدتقالل کامدل در مقابدل       ی بین این اه ان قائل نش ه است تأخرهیچ تق پ و 
و با توجه به نحو  انتصاب هیأ  م یر  آن امکدان عدزل آنهدا     بردیمبهره  جمهورسیرئکنگره و 
ی هاگزارشاز حیث شفافیت ف رال رزرو موظف است   ارد و کنگره وجود ن  جمهورسیرئتوسط 

منظمی در خصوص عملکرد خود به کنگره ب ه   سیاست پولی ف رال رزرو با تشدریح جزئیدا    
بانکی در ایدران قدانون پدولی و بدانکی     ش ه اسدت    ترشفاندالیل تصمیما  سیاسی برای عموپ مردپ  پولی و  قانون  یران  در ا

ست بین آنها مشخص نکرده اسدت    مراتامراتاههسلسلسلسلاه ان متع دی را برای بانک مرکزی تعیین کرده و اه ان متع دی را برای بانک مرکزی تعیین کرده و  بین آنها مشخص نکرده ا
صمیما    لغدو تصدمیما    کن کن ییممه الزاپ به پاسخگویی در خصوص هر یک از اه ان را دشوار ه الزاپ به پاسخگویی در خصوص هر یک از اه ان را دشوار ججیینتنتکه در که در  غو ت   ل

که است  با توجه به اینکده    ررییپذپذامکانامکانبانک مرکزی از طریب شکایت در دیوان ع الت اداری بانک مرکزی از طریب شکایت در دیوان ع الت اداری  ئرئد است  با توجه به این   سسییر
هورجمهدور سسییرئرئأ  دولت و حکم أ  دولت و حکم بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویا هیبانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویا هی   جم

ظادر انجداپ وظدا    ییکوتاهکوتاه  یایا  ییتوانتوانشرایط انتصاب و ناشرایط انتصاب و نااز دست دادن از دست دادن ، در صور  ، در صور  شودشودییمممنصوب منصوب  جاپ و   یفیفدر ان
ئرئد ی، ی، در تحقدب اهد ان باندک مرکزدر تحقدب اهد ان باندک مرکز  یدایدا  ییقانونقانون هورجمهدور سسییر ن تواند  ییممد   جم ن ، او را عدزل کند ،     توا عزل ک لولد او را    کنکنییو

  1010رچوب اصول رچوب اصول در چادر چا  توان توان ییمم  صرفاًصرفاًمجلس شورای اسالمی در این خصوص فاق  اختیار است و مجلس شورای اسالمی در این خصوص فاق  اختیار است و 
منظم قانون اساسی بر اق اما  بانک مرکزی نظار  کن   بانک مرکزی در خصوص انتشار مدنظم    3838و و  قانون اساسی بر اق اما  بانک مرکزی نظار  کن   بانک مرکزی در خصوص انتشار 
مل ی نر  تورپ، نر  رشد  و سدایر متغیرهدای اقتصدادی بسدیار ضدعیف عمدل        ننییببششییپپ ضعیف ع سیار  صادی ب های اقت سایر متغیر ش  و  نکند ییممد ی نر  تورپ، نر  ر و و     ک

ه ان ی اتخاذی و نیل بده اهد ان   هاهااستاستییسسی ی هاهاتتییمح ودمح ودی الزپ را در خصوص ی الزپ را در خصوص رسانرساناطالعاطالعهمچنین همچنین  به ا ی اتخاذی و نیل 
  ترتدر ففییضعضعبانک مرکزی ایران در مقایسه با آمریکا از حیث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی ایران در مقایسه با آمریکا از حیث شفافیت و پاسخگویی    ده ده یینمنمانجاپ انجاپ 

کزی منظدور پاسدخگو سداختن باندک مرکدزی      است و بای  در قانون بانک مرکزی اصالحا  اساسی بهاست و بای  در قانون بانک مرکزی اصالحا  اساسی به نک مر ساختن با سخگو  ظور پا من
 ی شود ی شود ننییببششییپپی شفان ی شفان سازوکارهاسازوکارهاصور  گیرد و صور  گیرد و 
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