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مقدمه
مورد تو جه
توجده
مواره مدورد
بانکی ههمدو
شبکۀ بدانکی
با توجه به اهمیت نظاپ مالی در عملکرد اقتصادی ،سالمت شدبکۀ
ستم ننظدار
ظار
سیسدتم
جاد سی
قررا و ایایجداد
ظیم ممقدررا
تنظدیم
سیاستگذاران بوده و دولتها پیوسته در تالشان بدابا تن
کارام  ،سالمت این بخش مهم از اقتصاد را تأمین کنن در نظاپ حقوقی کشورهای مختلف بانک
مرکزی نهاد اصلی تنظیمکنن مقررا بخش پولی و بانکی است از جمله وظایف بانک مرکزی،
حفظ ارزش پول ملی ،انتشار اسکناس ،تنظیم مقررا مربوط به معامال ارزی-ریالی ،نظار بر
طایی بده
به
های اعاعطدایی
صدالحیتهدای
بانکها و مؤسسا اعتباری و است با توجه به تنوع و گستردگی صالح
شدود در
بانک مرکزی و انتخابی نبودن مقاما آن ،ناگزیر مسئلۀ پاسخگویی این نهاد مطرح می شود
سراسر جهان ،گرایش زیادی به سپردن مسئولیت م یریت سیاست پولی به یک باندک مرکدزی
مستقل وجود دارد در بسیاری از کشورها ،جلسا بانک مرکزی مخفی و ق ر تصمیمگیری در
اختیار رئیس بانک مرکزی است ( )Stiglitz, 1998: 216در ایران نیز با آنکه باندک مرکدزی بده
نماین گی از دولت اق اپ به تبیین سیاستهای پولی می کن  ،اما اطالعدا دقیقدی در خصدوص
چگونگی برقراری ثبا  ،کنترل تورپ ،نظار مؤثر و سایر وظایف بانک مرکزی ،در دسترس عموپ
قرار ن ارد بهطور کلی اعطای ق ر زیاد و اسدتقالل مطلدب بده باندک مرکدزی کده بسدیاری از
تصمیمگیران آن بهصور دموکراتیک انتخاب نش هان  ،تنها در صورتی توجیدهپدذیر اسدت کده
نسدبت بده عملکدردش پاسدخگو باشد ( )Stiglitz, 1998: 223مفهدوپ پاسدخگویی را باید در
ارزشهای بنیادین جوامع مردپساالر یعنی در اصول دموکراسدی ،حاکمیدت قدانون و اثربخشدی
دولت مطلوب جستوجو کرد (زارعی )128 :1308 ،پاسخگویی وسیلهای برای کنترل مدأموران
دولتی در چارچوب قوانین ،مقررا و رویههای اداری است (زارعی )123 :1308 ،که به پیشرفت
و بهبود مستمر خ ما دولتی منجر میشدود همچندین مدیتواند موجدا ایجداد یدا افدزایش
مشروعیت برای مقاما و کارگزاران سازمانهای دولتی شود (فقیهی)60 :1308،
حال با این توضیح مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش است :اول اینکه پاسدخگویی
بانک مرکزی به چه معناسدت و دوپ اینکده بدرای پاسدخگویی نهداد مقدررا گدذار بدانکی چده
مطالدا
لا
سی مطا
بررسدی
به برر
لی بده
تحلیلدی
صیفی -تحلی
توصدیفی
سازوکارهایی پیشبینی ش ه است این مقاله بدابا روش تو
ش تداتا در
خواهده شد
ستفاده خوا
کا ااسدتفاده
آمریکدا
یران و آمری
میپرداز د همچنین از مطالعۀ تطبیقی کشورهای اایدران
خصوص پرسشها ،پاسخی درخور فراهم شود بدر ایدن اسداس ابتد ا مفهدوپ پاسدخگویی باندک
مرکزی بررسی ش ه و در ادامه ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی توضیح داده مدیشدود و در
قسمت آخر مطالعۀ تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در آمریکا و ایران بررسی میشود
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تحلیل مفهومی
در این قسمت ابت ا به بررسی مفهوپ پاسخگویی بانک مرکزی میپردازیم و سدپس ویژگدیهدا و
سازوکارهای پاسخگویی بانک مرکزی را تبیین میکنیم

 .1مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی
از نظر لغوی پاسخگویی ،تکلیف به حساب پس دادن بابت کارهای انجاپگرفتۀ یدک شدخص بده
شخص دیگر است پاسخگویی به معنای اطدالع دادن ،توضدیح دادن و توجیده کدردن کارهدایی
است که انجاپ گرفتهان ای حکومت مح ود و پاسخگو ،متضمن آن است که شهرون ان فرصت
و امکان انتقاد از مقاما عمومی را داشدته باشدن و بتوانند از جبدرانهدای مناسدا در مقابدل
اشتباها حکومت که بر آنها تأث یر نامطلوب داشته است ،برخوردار شون همچنین اید مزبدور
متضمن آن است که حکومت ،مکلف باش با ارائۀ توضیح ،اعمال و اق اما خود را توجیه کند ،
به اعتراضا پاسخ دهد و اشدتباها خدود را جبدران کند (Le sure & Sunkin, 1997: 359-
 )360پاسخگویی بهعنوان ابزاری برای کنترل دولت و کدارگزاران دولتدی ( O’Donnell, 1998:
 )122و نیز ابزاری برای تحقب مشدارکت و نزدیکدی بیشدتر میدان اصدیل و وکیدل و در نهایدت
انسجاپ سیاسی و اجتماعی عمل میکند و بدهعندوان ابدزاری اجتمداعی ،زمینده را بدرای بدروز
حکمرانی خوب و مردپساالر فراهم میسازد (معمارزاده و محم ی )0 :1303 ،با توجه بده ایدن
توضیحا میتوان گفت پاسخگویی بانک مرکزی به ایدن معناسدت کده باندکهدای مرکدزی در
خصوص فراین و نتایج سیاست پولی مسئول باشن و در مورد سیاسدتهدای اتخداذیشدان بده
پارلمان یا مردپ توضیح دهند و سیاسدتهایشدان را بدرای آنهدا آشدکار و شدفان سدازن ( De
 )Beaufort & Hoogduin, 1994: 81همچنین پاسخگویی بانک مرکزی مستلزپ آن اسدت کده
سازوکارهایی برای مجازا رفتار بانک مرکزی وجود داشته باشد ( )Ullrich, 2005: 4در واقدع
در این معنا پاسخگویی اغلا بر مسئولیت دموکراتیک بانک مرکزی تأکید مدیکند ( Ullrich,
 )2005: 27برخی نیز در تعریف پاسخگویی بانک مرکزی بر عملکرد تمرکز میکنن و معتق ند
پاسخگویی به این معناست که سیاستگذاران اقتصادی میبایست در خصوص عملکرد اقتصدادی
خود پاسخگو باشن ( )Demertzis, 1998: 7آنها پاسخگویی را ترکیبی از مفاهیم و مسئولیتها
می دانن که در راستای دستیابی به اه ان عملکرد اقتصادی و تحت سیاسدتهدای پدولی باندک
مرکزی اجرا می شود و انتظار می رود تحت آن عملکرد اقتصادی با استان اردها یا اه ان ،نزدیک
یا منطبب باش ()De haan, Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 4
پاسخگویی بانک مرکزی میتوان به روشها و رویههای متفاو اعمال شود که این موضدوع
به تعامل فی مابین بانک مرکزی و سایر نهادهای جامعه ،قواع خاص آنها و محیطی کده بدا هدم
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تعامل میکنن و بهطور خاص ساختار بازار مالی و ابزارهایی که بانک مرکزی در اجرای سیاست
پولی استفاده می کن  ،بستگی دارد به همین دلیل م ل واح ی از پاسخگویی که بتوان در تماپ
بانکهای مرکزی در تماپ موارد و اوضاع احوال اعمدال شدود ،وجدود ند ارد (Smaghi & Gros,
) 2000: 144منشأ نیاز به مکانیسمهای پاسخگویی دموکراتیک ،در ماهیت حقوقی بانک مرکزی
و جایگاه آن در یک نظاپ دموکراتیک نهفته است و این نیاز ،همچنین برخاسته از وظایفی است
پدولی دارد ( )Amtenbrink, 2002: 150و از
هدای پولی
اسدت ها
تحقدب سیا ست
که بانک مرکزی در خصوص تح قب
کی از
ست ) (Smaghi & Gros, 2000: 147ییکدی
ته ااسدت
گرفتده
شأ گرف
به آن ننشدأ
ش ه بده
تفدویضشد
اختیدارا ت فو
اخت یارا
ویژگیهای مشترک بانکهای مرکزی این است که آنها جزئی از قوای سهگانۀ حکومت و مشمول
شروعیت و پاپاسدخگو
سخگو
جاد ممشدروعیت
هم در ایایجداد
نظاپ نظار و تعادل 1نیستن نظار و تعادل ،از عوامل ممهدم
سدت ( Amtenbrink,
کردن قوای مجریه ،مقننه و قضاییه در مورد اختیارا تفویضش ه به آنها ست
هدای
نک ها
که باباندک
 )2005: 4از دی گاه هنجاری ،نیاز به پاسخگویی دموکراتیک ناشی از این است کده
دارندن ،
مت دار
حکومدت
مرکزی جایگاه ویژهای را در مقایسه با مقاما منتخا قو مجریه و قو مقننه حکو
مرکدزی م ستقل
مسدتقل
هدای مر کزی
درحالیکه مقاما آن بهصور دموکراتیک انتخاب نش هان هرچه بانک ها
گاه آن در ننظداپ
ظاپ
جایگداه
ش تداتا جای
شته باباشد
باشن  ،بای به همان ان ازه سازوکارهای پاسخگویی وجود داشدته
نبایدی در خد
خ
توانند و نبا
حقوق اساسی کشور از مشروعیت برخوردار شود بانکهای مرکزی نمیتوان ن
گفدت بدهرغدم
تدوان گ فت
قانون اساسی فعالیت کنن ( )Amtenbrink, 2005: 5از نظر کارکردی مدمی توان
هنگداپ
گاپ
نابراین هن
اهمیت سیاست پولی ،آن بخشی از سیاست اقتصادی کشور را تشکیل میده  ،ببندابراین
هدای
خش ها
سایر ببخدش
ج ا از سدایر
طرح بحث الزاپ به پاسخگویی دموکراتیک ،نمیتوان سیاست پولی را جد
سیاست اقتصادی در نظر گرفت در واقع بانک مرکزی در داخل دولت جایگاه بیطرفانهای ن ارد
کزی از طدرن
طرن
مرکدزی
نک مر
( )Amtenbrink & De haan, 2005: 65-66در مواردی که کارکردهای باباندک
دولت به آن تفویض میشود ،پاسخگویی دولت به قو مقننه کاهش مییاب همچنین ،اگر بانک
خدوبی
مرکزی تحت کنترل دولت عمل کن  ،این امر موجا میشود که نتوان وظایف خود را به خوب
انجاپ ده و پاسخگویی دموکراتیک آن نیز تضعیف میشود در چنین وضعیتی دولت ملزپ است
بهدلیل کنترلی که بر بانک مرکزی اعمال کرده است ،پاسخگو باش ()Amtenbrink, 2005: 6

ویژگیهای پاسخگویی بانک مرکزی
مفهوپ پاسخگویی بانک مرکزی سه ویژگی اصلی دارد :الف) تصمیماتی دربدار اهد ان سیاسدت
پدولی؛ ب) شدفافیت سیاسدت پدولی واقعدی و ئ) مسدئول نهدایی سیاسدت پدولی ( De haan ,
 )Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 4که به تفکیک به بررسی آنها میپردازیم
1. Check and balance
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 .1اهداف سیاست پولی
سیاست پولی ،اصلیترین کارکرد بانکهای مرکزی است در جامعۀ دموکراتیدک سیاسدتم اران
منتخا بای در خصوص اه ان نهدایی سیاسدت پدولی تصدمیم بگیرند  ،زیدرا آنهدا مشدروعیت
دموکراتیک دارن موضوع سؤالبرانگیز این است که چرا در یدک سیسدتم دموکراتیدک ،تعیدین
اه ان سیاست پولی بای در دستان نهاد مستقلی باش که از طریب مردپ انتخداب نشد ه اسدت
در واقع در نظاپ دموکراتیک ،بانک مرکزی نمیتوان هم مستقل باش و هم برای انتخاب اه ان
خود آزاد باش  ،عدالوهبدر ایدن اهد ان باید صدریحا تعریدف شدون ()Roll, E. et al., 1993: 3
به منظور سنجش مفهوپ پاسخگویی با توجه به تصمیما دربار ه ن نهایی سیاست پولی باید
بین جنبههای ذیل تمایز قائل ش  1 :آیا قانون بانک مرکزی اهد ان سیاسدت پدولی را تصدریح
میکن  2آیا تق پ صریحی بین اه ان وجود دارد  3آیا اه ان بهوضوح تعریف شد هاند 4
آیدا اهد ان تعیدینشد ه در قدانون یدا براسداس سدن مبتندی بدر قدانون هسدتن ( de haan ,
)Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 11
تعیین ه ن واح  ،کنترل عملکرد بانک مرکزی را آسانتر میکن ؛ اوال بهدلیل تعیدین یدک
ه ن بهجای چن ه ن؛ ثانیا بهدلیل اینکه ه ن واح واضح و دقیب تعریف ش ه است تعیدین
یک ه ن ،مقاما عالی کشور و افکار عمومی را برای کنترل عملکرد بهطور مدؤثرتری توانمند
میسازد مشکال داشتن چن ه ن این است که تقد پ و تدأخر اهد ان و سلسدلهمراتدا آنهدا
مشخص نیست و ممکن است بعضی اه ان با اه ان دیگر در تعدار باشدن (Glastra, 1997:
) 324-325اگر اه ان بهوضوح تعریف نش ه باشن  ،نهتنها گزارشدهی مبهم خواه بدود ،بلکده
هیچ ارتباطی بدین تصدمیما سیاسدت پدولی و عملکدرد نهدایی باندک وجدود نخواهد داشدت
( )Smaghi, 1998: 122در مواردی که بانک مرکزی چن ه ن دارد ،بای سلسلهمراتا واضحی
مورد بدر
بر
ین مدورد
یدری در اایدن
میان اه ان ذکرش ه در قانون وجود داشته باش  ،زیرا وقتیکه تصمیمگ ی
شون یدایا
جه شدون
مواجده
هاپ موا
عه بانک مرکزی قرار گیرد ،ممکن است اه ان اصلی سیاست پولی با ابابهداپ
گیرندن ( )Amtenbrink, 2005: 10قدوانین
قرار گیر
سته قدرار
واسدته
هدای ناخوا
رگدذاری ها
عر تأثیر گذار
حتی در ممعدر
بسیاری از کشورها در خصوص تعیین ه ن واح مبهمان یا چن ه ن را بد ون تعیدین تقد پ
آنها تعیین کرده ان سیستم ف رال رزرو با اه ان متع دی مواجه است که ممکن است متناقض
باش براساس بن  1ماد  2قانون ف رال رزرو« :هیأ مد یر باندک فد رال و کمیتدۀ بازاریدابی
ف رال ،بای رش بلن م پول و اعتبار را با توجه به پتانسیل بلن مد اقتصداد بدرای افدزایش
تولی حفظ کنن  ،بهطوریکه بهطور مؤثر اه ان افزایش اشتغال ،ثبا پولی و تع یل ندر هدای
بلن م سود را ارتقا دهن » قانون ف رال رزرو هیچ تق پ و تأخری بین این اه ان قائل نش ه
آمریکدا را
است ( )De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 5و ه ن واقعی سیاست پولی آمری کا
اروپداپا
کزی ارو
مرکدزی
نک مر
بل ،باباندک
مقابدل،
کرد در مقا
فقط میتوان با تفسیر اعالمیههای بانک مرکزی استنباط کدرد
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نمونهای است که سلسلهمراتا صریحی در بین اه ان خود تعیین کرده است در بانک مرکدزی
اتحادیۀ اروپا ه ن اصلی ،ثبا قیمتهاست در عین حال بانک مرکزی اروپدا ،از سیاسدتهدای
نی ثثبدا
با
یعندی
کلی اقتصادی اتحادیه حمایت میکن  ،البته تا ح ی که این کار با ه ن اصلی آن یع
قیمتها ت اخل و تعار ن اشته باش ()Amtenbrink, 2005: 10
یف کدرد
کرد
تعریدف
ش ه تعر
کمدیشد
نحدو ک م
بهن حو
هم بده
سیاست پولی را میتوان هم بهنحو کلی و گسترده و هدم
صلی باباندک
نک
صوص هده ن ااصدلی
خصدوص
که در خ
بود ،بلبلکده
نخواهده بدود
تعریف گسترد سیاست پولی چن ان کارا نخوا
کمدی
مرکزی ،آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ،این است که ه ن بانک مرکزی بهنحوی قابل ک م
کرد و امامکدان
کان
یین کدرد
تعیدین
کزی را تع
مرکدزی
نک مر
کردن تعریف ش ه باش تا بت وان ه ن یا طیف ااهده ان باباندک
سنجش آن نیز وجود داشته باش عملکرد باندک مرکدزی بدا مشداه نتدایج سیاسدتهدای آن
ارزیابی میشود اگر ه ن اصلی سیاست پولی ثبا قیمت باش  ،عملکرد بانک مرکزی میتواند
براساس مشاه منظم آمار تورپ ارزیابی شدود بدا در نظدر گدرفتن فاصدلۀ زمدانی بدین تنظدیم
سیاست پولی و تأثیر واقعی آن در سطح قیمت هدا و مشداه ایدن دو ،ارزیدابی اقد اما باندک
مرکزی امکانپذیر میشود ) (Smaghi & Gros, 2000: 148گود هار حامی تعیین یک هد ن
کمی و قانونی برای تورپ است و است الل میکن که اصطالح ثبا قیمت بهعنوان هد ن پدولی
خیلی مبهم است ،زیرا همیشه دولتمردان میتوانن بگوین « :بسیار خوب ،ما در شدرایط بسدیار
سختی زن گی میکنیم و هرچه در توانمان بود انجاپ دادهایم» ()Goodhart, 1993: 4

 .2شفافیت سیاست پولی
امروزه شفافیت بانک مرکزی ،عنصر حیاتی سیاست پولی و عنصر مهم پاسخگویی بانک مرکدزی
است در جامعۀ باز دموکراتیک ،شهرون ان حب دارن ب انن که بانکهای مرکزی چه کارهایی و
به چه صورتی انجاپ میدهن شفافیت سیاست پولی میتواند مکمدل اسدتقالل باندک مرکدزی
باش ؛ درجاتی از شفافیت به پاسخگویی و حفظ مشروعیت بانک مرکزی مستقل منجر میشدود
وهلدلۀ
جود دارد؛ در وه
شفافیت ووجدود
در ادبیا در خصوص سیاستگذاری بانک مرکزی ،دو تعریف از شدفافیت
اول همان طورکه گالسترا بیان میکن « :پاسخگویی مستلزپ آن است که بانک مرکدزی حد اقل
در خصوص سیاست ها یا اق اما اتخاذی خود توضیح ده یا توجیه کند و دربدار تصدمیما
مربوط به دور مسئولیت خود پاسخگو باش در دامنۀ پاسخگویی دموکراتیدک بد ون شدفافیت
مح ود میشود ،زیرا اطالعا مربوط به رفتار بانک مرکزی برای ارزیابی عملکرد آن بسیار مهدم
است در جامعۀ دموکراتیک ،همۀ سیاستسازیهای عمومی بای شفان باش  ،بهجدز زمدانیکده
شفافیت مانع عملکرد اصلی نهاد شدود» ( (Glastra, 1997: 323در واقدع گالسدترا شدفافیت را
دیگدر،
گر،
یف دی
تعریدف
میزان اطالعا قابل دسترسی در خصوص فعالیتهای سیاستگذاری میدان در تعر
پولی و
ما پدولی
مقامدا
سط مقا
توسدط
ش ه تو
اتخاذشد
صمیما اتخاذ
مومی از تتصدمیما
شفافیت عبار است از میزان درک ععمدومی
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دالیل آنها شفافیت سیاست بانک م رکزی به این معناست که چه چیدزی را نهادهدای بدانکی از
صور جلساتشان یا سایر تصمیماتشان افشا کنن در جایی که دالیدل تصدمیم سیاسدت پدولی
مشخصی آشکار ش ه و موافقان و مخالفان آن شناخته میشود ،قضاو عملکرد مسئوالن باندک
مرکزی آسانتر است بنابراین بانک مرکزی بای ملزپ به گزارشدهی منظم در خصوص عملکرد
گذشتۀ خود و برنامههای آین خود برای سیاست پولی مطابب با اه ان پولی شود ایدن امدر در
جایی که اه ان پولی واضحی وجود ن ارد ،مهمتر است ،زیرا در چندین مدواردی باندک مرکدزی
فقط بر مبنای اظهارا خودش میتوان مورد قضاو قرار گیرد البته گاهی ممکن است دالیدل
صحیحی وجود داشته باش که هر چیزی افشا نشود برای این منظور ،بای مقررا صدریح و بدا
مبنای قانونی تصویا شود و شرایط و ضوابط تصمیماتی که افشای آن ممندوع اسدت ،مشدخص
شدود ( )De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 5شدفافیت باندک مرکدزی مدیتواند
به عنوان فق ان اطالعا نامتقارن بین سیاستگذاران پولی و سایر عوامل اقتصادی تعریدف شدود؛
به این معنا که شفافیت ع پ اطمینان را کاهش میده فق ان شفافیت یا ابهاپ ،به ع پ تقدارن
اطالعا اشاره دارد فق ان شفافیت ع پ اطمینان تولی میکن در هر حال شفافیت به معندای
اطمینان کامل یا اطالعا کامل نیست برای مثدال ،در مدورد سیاسدت پدولی ،باندک مرکدزی و
بخش خصوصی هر دو با ع پ اطمینان دربار ساختار اقتصادی مواجه میشدون  ،امدا هدر دو بده
یک ان ازه اطالعا مشابه دارن و از آن آگاهن که در این حالت شفافیت حاکم است (De haan
 ), Amtenbrink and Eijffinger, 1998: 3افشای اه ان سیاست پولی به بانک مرکدزی کمدک
میکن با فراهم کردن چارچوب مشخص بهمنظدور بیدان گزیندههدای سیاسدتی خدود ،موجدا
افزایش اثر سیاست پولی شود؛ همچنین امکان ارائۀ توضدیحا روشدن در خصدوص تصدمیما
پولی مهم به بخش خصوصی را فراهم میآورد که به عملکرد بهتر و مدؤثرتر مکانیسدم سیسدتم
مالی با برآورده کردن مؤثرتر انتظارا بازار منجر میشود

 .3مسئول نهایی سیاست پولی
در خصوص مسئولیت نهایی سیاست پولی ،چهار موضوع اهمیت دارد :پاسدخگویی بده پارلمدان،
پاسخگویی به دولت ،وجود نوع خاصی از مکانیزپ لغو تصمیما و رون اخرائ و عزل رئیس بانک
مرکزی که در اینجا بررسی میشود () De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 13

 .1 .3پاسخگویی به پارلمان
رابطۀ بین بانک مرکزی و پارلمان نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی دموکراتیک باندک مرکدزی
دارد بای الزاپ قانونی برای بانک مرکزی وجود داشته باش که دربار سیاستهای اتخاذی خدود
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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
ده یا عملکرد خود را توجیه کن ( )De haan, Eijffinger & Wller, 2005: 110پارلمان باید
بهعنوان ناظر مؤثر بانک عمل کن  ،مشروعیت بانک مرکزی تا ح ی زیادی به میزان پاسخگویی
خصدوص پا سخگویی
پاسدخگویی
مان در خ صوص
پارلمدان
مؤثر آن به پارلمان بستگی دارد ) (Buiter, 1999: 200نقش پارل
بانک مرکزی تأیی این واقعیت است که بانک مرکزی در اصل سیاست پولی را از جانا پارلمان
که بهصور دموکراتیک انتخاب ش ه است ،اعمال میکن  ،به این معنا که ح اقل در سطح ملی
ست ()Amtenbrink, 2005: 18
کرده ااسددت
فویض کددرده
کزی تتفددویض
مرکددزی
نک مر
به بابانددک
یار را بدده
اختیددار
ین اخت
مان اایددن
پارلمددان
پارل
پاسخگویی به پارلمان اینگونه توجیه ش ه است که پارلمدان همیشده مسدئول نهدایی سیاسدت
پولی است ،زیرا میتوان مبنای حقوقی بانک مرکدزی را تغییدر دهد در ایدن صدور پارلمدان
به عنوان یک مکانیسم پاسخگویی پسینی عمل میکن  ،در حقیقت صرن ته ید تغییدر قدانون،
سبا میشود که حتی بانکهای مرکزی مستقل (مانن بانک بون ستاک آلمان) سیاسدت پدولی
را مطابب با خواستههای سیاستم اران منتخدا اتخداذ کنند ( De haan, Eijffinger & Wller,
 )2005: 110یک نگاه دقیدبتدر نشداندهند تندوع در رویدههدای قانونگدذاری قابدل اجدرا در
سیستمهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی است از طرن دیگر ،تفاو بین نظاپهدای پارلمدان
تکمجلسی و دومجلسی نیز قابل مشاه ه است و در نظاپهای پارلمانی دومجلسی ،رون اصدالح
مبنای قانونی پیچید هتدر اسدت ( ) De haan , Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 6همچندین
ق ر قانونگذاری مجلس میتوان به عنوان مکانیسمی عمل کن که گزارش پولی در چدارچوبی
وسیع تر ،به عنوان کنترل پیشینی توصیف شود از این طریدب کده پارلمدان ،قدوانینی را تنظدیم
میکن که بانک مرکزی بای مطدابب آن عمدل کند ( De haan , Amtenbrink & Eijffinger,
ئیس باباندک
نک
اروپداپا ددیدی ررئدیس
کزی ارو
مرکدزی
 )1998: 6نمونۀ بارز این نوع پاسخگویی را میتوان در بانک مر
کده چ نین
چندین
هنگدامی که
مرکزی اروپا هر سه ماه نزد کمیتۀ ذیربط در پارلمان اروپا حاضر میشود هن گام
کرد باباندک
نک
عملکدرد
ترتیباتی وجود داشته باش  ،پارلمان این فرصت را دارد که بهنحو منظم و مرتا ،عمل
مرکزی را در مورد سیاست پولی ارزیابی کن و در عین حال ،بانک مرکزی نیز میتوان در مورد
عملکرد خود توضیحا الزپ را ارائه کن

 .2 .3پاسخگویی به دولت
بهطور کلی بانک مرکزی فقط بهطور مستقیم در برابر پارلمدان مسدئول نیسدت ،بلکده در برابدر
دولت که خود در برابر پارلمان نیز پاسخگوست ،مسئولیت دارد بنابراین مهم اسدت کده دولدت
قادر باش بر رفتدار باندک مرکدزی تدأثیر بگدذارد بد ون چندین ابدزاری ،پاسدخگویی از صدرن
گزارشدهی توسط دولت به پارلمان در خصوص سیاستهای بانک مرکزی فراتدر نمدیرود و در
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ست که
کده
نتیجه نمی توان دولت را در این حالت مسئول تلقی کرد چنین وضعیتی مستلزپ آن ااسدت
طریدیب
قو مجریه ،ابزارهایی مثل اختیار لغو و ابطال تصمیما بانک مرکزی را داشته باش تا از طر
مل هدیچ
هیچ
صور  ،در ععمدل
ین صدور
آنها بتوان بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی به خود کن در غیر اایدن
مان پاپاسدخگو
سخگو
پارلمدان
نهادی برای سیاست پولی پاسخگو نخواه بود ،زیرا بانک مرکزی مستقیماً به پارل
مرکدزی که
کده
نیست و قو مجریه را نیز بهسختی میتوان برای اجرای سیاست پولی توسط بانک مر کزی
هیچ اقت اری بر آن ن ارد ،پاسخگو دانست مکانیزپ لغو بای برای دولدت امکدان تغییدر سیاسدت
بانک مرکزی را فراهم کن اگر دولت با سیاستهای بانک مرکدزی مخالفدت نکند  ،بده معندای
موافقت با سیاسدت هدای اتخداذی اسدت و باید در مقابدل پارلمدان پاسدخگو باشد ( De haan,
مان و
پارلمدان
یان پارل
 )Eijffinger & Wller, 2005: 110-111در چنین حالتی دولت ،نقش واسطۀ ممیدان
مرکدزی
کزی
نک مر
قانونی باباندک
نای قدانونی
مبندای
بانک مرکزی را دارد ارتباطا بین بانک مرکزی و دولت بای در مب
پیشبینی ش ه باش تا مبنایی برای پاسخگویی منظم و م اوپ بانک مرکزی در مقابل مجلس یا
کزی در
مرکدزی
نک مر
سخگویی باباندک
برای پاپاسدخگویی
دیگدر بدرای
دولت شکل ب ه ( )Amtenbrink, 2005: 19شیو دی گر
دارندن و
تری دار
کمتدری
مقابل دولت و مجلس روشهای عرفی و غیررسمی است این روشها شفافیت کم
یدنرو شیو
شدیو
ستگی دارد ازا ی
حفظ اینگونه رویهها در عمل به اختیار و صالح ی بانک مرکزی ببسدتگی
دوفاکتو نسبت به تصریح قانونی در درجۀ دوپ قرار میگیرد ارتباطا غیررسمی سبا میشون
قانونی و ااهده ان
نای قدانونی
مبندای
ریسک فشار بر بانک مرکزی برای تعقیا سیاستهایی غیر از آنچه در مب
سیاستی آن آم ه است ،افزایش یاب این امر با استقالل و پاسخگویی بانک مرکزی تعار دارد
هدای
سدتم ها
تر از سی ستم
بهتدر
یک قاع روشن که رابطۀ بین بانک مرکزی و قو مجریه را تعریف کن  ،به
کزی و دو لت
دولدت
مرکدزی
بانک مرکزی ب ون اشار صریح به استقالل و قواع حاکم بر رابطۀ میان بانک مر
است ()Amtenbrink, 2005: 19

 .3 .3مکانیسم لغو و ابطال تصمیمات
وجود برخی از مکانیسم های لغو و ابطال تصمیما به معنای شناسایی مسئولیت نهدایی دولدت
برای سیاست پولی توصیف ش ه است بهطور کلی ،میتوان سه نوع سازوکار لغو را متمایز کدرد،
از جمله (بهترتیا نزولی) :حب ص ور دستورالعملها ،حدب تصدویا ،تعلیدب ،لغدو یدا بده تدأخیر
ان اختن تصمیمها و حب سانسدور تصدمیمهدا بده دالیدل قدانونی ( & De haan , Amtenbrink
 )Eijffinger, 1998: 7مکانیسم لغدو مدیتواند پلدی بدین باندک مرکدزی و نهادهدای منتخدا
دموکراتیک یعنی پارلمان و قو مجریه ایجداد کند و همچندین بدهعندوان ابدزاری بدرای حفدظ
پاسخگویی بانک مرکزی بهطور مستمر همراه با فراهم کردن امکان م اخلدۀ دولدت عمدل کند
بدهن حو
نحدو
خدود را به
عملکدرد خود
مرکدزی عمل کرد
باندک مر کزی
اگدر با نک
کده ا گر
عملکرد این مکانیسم نهفقط از این نظر است که
مطلوبی انجاپ ن ه  ،تصمیما وی لغو میشود ،بلکه ب ینلحاظ است که دولت را مسئول اصلی

 402فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

مکانیسدم
سم
سیاست اقتصادی میدان  ،حتی اگر مکانیسم لغو هرگز در عمل استفاده نشود اعمال مکانی
صوص سیا ست
سیاسدت
خصدوص
ملغی کردن ،ممکن است به این معنا باش که بین بانک مرکزی و دولت ،در خ
مرکدزی،
کزی،
نک مر
پولی اختالن نظر و تعار وجود دارد با وجود مکانیسم ملغی کردن تصمیما باباندک
ش بدر
بر
قادر باباشد
ح ی قدادر
این فرضیه تقویت میشود که در یک جامعۀ دموکراتیک ،دولت بابایدی تداتا حد
سئولیت
دی گاههای خود اصرار ورزد در کشورهایی که این دی گاه وجود دارد که قو مجریه ممسد
نهایی سیاست پولی را بر عه ه دارد ،وجود مکانیسم ملغی کردن میتوان بهمثابۀ ایجاد پلی بین
پارلمدان
مان
وضع و اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی و مسئولیت کلی قو مجریه در مقابل پارل
باش و اختالفا بین آنها را حل کن مکانیسمهای ملغی کردن با مفهوپ استقالل بانک مرکزی
چن ان سازگار نیستن با این حال تأثیر این مکانیسم بر استقالل بانک مرکزی با اتخاذ ترتیبا
جرای اایدن
ین
که ااجدرای
اینکده
ست این
نخسدت
ش ؛ نخ
شرایطی باباشد
غو بابایدی دارای شدرایطی
خاصی ،مح ود میشود مکانیسم للغدو
مکانیسم نبای مطلب و غیرمشروط باش وضعیت مطلوب این است که قانون بانک مرکزی بابایدی
با جزئیا شرایط اجرای این مکانیسم را تعیین کن و اوضاع و احوال استثنایی را که مدمی توان
تدوان
تصمیما بانک مرکزی را ملغی کرد ،تعریف کن قانون بانک مرکزی نبای به قو مجریه ا جازه
اجدازه
لف ککندن هدر
هر
مکلدف
ده که هر وقت خواست تصمیم بانک مرکزی را ملغی کن ؛ بلکه بای دولت را مک
ها را
گاه تصمیم به اجرای چنین مکانیسمی گرفت ،اه ان و راهکارهای جایگزین را تعریف و آنآنهدا
به عموپ مردپ اعالپ کن تصمیم دولت برای ملغی کردن اق اپ بانک مرکزی بای مورد نظار و
به دو
تواند بده
ظار مدمیتوا ن
بررسی قرار گیرد تا مانع سوءاستفاد سیاسی از این مکانیزپ شود این ننظدار
صور باش ؛ یکی اینکه تصمیم دولت ،نیازمن تصویا پارلمان باش و دیگر اینکه بانک مرکزی
مر تتضدمین
ضمین
ین اامدر
که اایدن
ش  ،کده
حب تقاضای تج ی نظرخواهی در خصوص چنین کاری را داشته باباشد
مکانیسدم
سم
جرای مکانی
ین ،ااجدرای
بدر اایدن،
عدالوه بر
میکن که این مکانیزپ سنجی ه و بیطرفانه اتخاذ ش ه است عالوه
قو مجر یه
مجریده
ش  ،قدو
ین باباشد
یر از اایدن
مزبور بای از قبل از لحاظ زمانی مح ود ش ه باش  ،چراکه اگر غغیدر
که قدانون
قانون
کنترل سیاست پولی را بهطور کامل در دست میگیرد مطلوبترین حالت این است کده
ح اکثر
کزی حد
مرکدزی
نک مر
مان ،باباندک
بانک مرکزی ،م زمانی را مشخص کن که در طول آن م ززمدان،
غو ککندن ( )Amtenbrink, 2005: 21روش اعمدال
کزی را للغدو
مرکدزی
نک مر
صمیم باباندک
تواند تتصدمیم
مدیتوا ن
یکبار م
مکانیزپ لغو بای شفان باش تصمیم بده اجدرای مکدانیزپ لغدو باید علندی باشد ( De haan ,
قانون باباندک
نک
کردن قدانون
غو کدردن
سم للغدو
مکانیسدم
یر از مکانی
 )Amtenbrink & Eijffinger, 1998: 7در ضمن بهغغیدر
ش ه را بده
به
اتخاذشد
پولی اتخاذ
مرکزی میتوان این اختیار را به دولت ب ه که اجرای تصمیم سیاست پدولی
ست پدولی
پولی
سیاسدت
صمیم سیا
که تتصدمیم
دهد کده
حب ننمدمید ه
لت حدب
دولدت
به دو
تعویب ان ازد اگرچه چنین مکانیسمی بده
فرصدت
صت
اتخاذش ه توسط بانک مرکزی را به طور کامل رد کن  ،با این حال در موارد اختالن یک فر
زمانی برای گفتوگوهای بیشتر فراهم میکن
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 .4 .3مکانیسم عزل
اگر مقاما بانک مرکزی بهدلیل عملکرد ب در خصوص تحقب اه ان پولی عزل شود ،این روش
میتوان بهعنوان مکانیزپ پاسخگویی پسینی لحاظ شود در خصوص عزل مهمتدرین مسدئله آن
است که در چه شرایط و اوضاع و احوالی مقاما بانک مرکزی میتوانن عدزل (اخدرائ) شدون
عزل ممکن است بهعنوان مجازاتی برای عملکرد ضعیف و نتایج ضعیف سیاست پولی عمل کن
برای نمونه در بانک مرکزی نیوزیلن عملکرد نامناسا در خصوص اه ان مدی تواند بده اخدرائ
رئیس بانک مرکزی منجر شود در بانک مرکزی اروپا اخرائ در صورتی اتفاق میافت که شرایط
کلی برای عم لکرد را نتوان محقب کن یا اینکه سوء رفتار ج ی وجود داشته باشد البتده ایدن
مکانیزپ در نیوزیلن براساس اصل مسئولیت شخصی در سیاستگذاری پولی است درحالیکه در
بانک مرکزی اروپدا ممکدن اسدت ایدن روش مناسدا نباشد  ،زیدرا در آنجدا مسدئولیت جمعدی
سیاستگذاری حاکم است ()De haan, Eijffinger & Wller, 2005: 111-112

پاسخگویی فدرال رزرو در آمریکا
هان ا ست
اسدت
جهدان
ش ه در ج
ف رال رزرو از ق رتمن ترین و نیز مستقلترین بانکهای مرکزی شناختهشد
قانون ف رال رزرو در سال  1313توسط کنگره به تصویا رسی این قانون سیستم فدف رال رزرو
تقسدیم
سیم
بانکی تق
قۀ بدانکی
منطقدۀ
به  12منط
کا بده
آمریکدا
ح آمری
متحد
را بنیانگذاری کرد و براساس آن سرتاسر ایاال مت
هماهندن
ترل و هماه
کنتدرل
یر فدف رال کن
ذخیدر
میشود و کلیۀ فعالیتها ی آن توسط هیأ م یر سیستم ذخ
میشود ( )Hendrickson, 2011: 117ف رال رزرو کارکردهای یک بانک مرکدزی مد رن مانند
تنظیم سیاستهای پولی ،ه نگذاری ندر بهدره ،تدالش بدرای مهدار تدورپ و بیکداری ،تنظدیم
سیستم تصفیه (کلرین ) و ایجاد شبکۀ پرداخت ،نظار بر بانکها ،عمل کردن بهعنوان بانک ار
دولت و مؤسسا مالی و را عهد هدار اسدت فد رال رزرو بده مدردپ و کنگدر ایداال متحد ه
پاسخگوست ف رال رزرو معتق اسدت شدفافیت اصدل اساسدی بانکد اری مرکدزی اسدت کده از
پاسخگویی پشتیبانی میکن در دهۀ  1318مجموعهای از قوانین تصویا ش کده فد رال رزرو
بای اه ان سیاست پولی را صریحا بیان کن و گزارشهای منظمی به کنگره ب هد  ،ازایدنرو در
زمینۀ سیاست پولی ،دو بار در سال ،بانک ف رال گزارشی جامع دربار پیشرفت های اقتصدادی و
برنامههای خود در خصوص سیاست پولی ارائه میده عدالوهبدر ایدن ،ریاسدت فد رال و دیگدر
مقاما ف رال رزرو اغلا قبل از جلسۀ کنگره بده منظدور انجداپ درسدت وظدایف خدود سدوگن
میخورن و به سؤاال کمیتههای مجلس ملی و مجلس سنا پاسخ میدهن
1
برای افزایش پاسخگویی و شفافیت سیاست پولی ،کمیتۀ بازار آزاد ف رال ( )FOMCکده
1. the Federal Open Market Committee
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سیاست پولی ف رال رزرو را تعیین میکن  ،بیانیدها ی را پیدرو هدر جلسدۀ سداالنهاش منتشدر
می سازد که دی گاه هدا ی کمیتده را در خصدوص نتدایج و دسدتاوردهای تصدمیما سیاسدت
پولیاش توصیف میکن تماپ خالصه مذاکرا جلسا کمیتۀ بدازار آزاد یدک هفتده پدس از
جلسه منتشر میشون در ضمن رونوشت کامل جلسا با تأخیر پنج ساله در دسترس مدردپ
قرار میگیرن عالوه بر ایدن رئدیس فد رال رزرو بعد از جلسده بحدث نتدایج سیاسدت پدولی،
کنفدرانس مطبوعداتی برگدزار مدیکند (  )Plosser, 2010: 9سیاسد ت پدولی فد رال رزرو در
سال ها ی اخیر با تشریح جزئیا دالیل تصمیما سیاسی برای عموپ مدردپ شدفانتدر شد ه
است در سال  ، 2883ف رال رزرو شروع به انتشار پروژههدا ی اقتصدادی مقامدا فد رال رزرو
کرد در سال  ، 2811رئیس ف رال رزرو جلسا در مقاطع سه -ماهه کنفرانس مطبوعا پیرو
گزارش کمیتۀ بازار آزاد ف رال برگزار میکن در سال  ،2812ه ن بلن م ندر  2درصد
برای تدورپ را بدرای سیاسدت پدولی اعدالپ کدرد فد رال رزرو همچندین اطالعداتی را دربدار
قاع هسازی ،سیاست ها و انجاپ اق اما خود در وب سایت خود منتشر مدیکند فد رال رزرو
تابع قانون آزادی اطالعا  1است ،هرچن گاهی در مقابل درخواست اطالعا به استناد بعضی
معافیتها ی قانونی ،از ارائدۀ اطالعدا خدودداری مدیورزد در مطالعدا اخیدر ،فد رال رزرو،
بهعنوان شفانترین بانک مرکزی در جهان شناخته ش ه است ()Labonte, 2017: 9
پاسخگویی ف رال رزرو به کنگره ،رئیسجمهور و پاسخگویی مالی در ذیل تحلیل میشود

 .1پاسخگویی به کنگره
کنگره وظایف مربوط به سیاست پولی را به ف رال رزرو تفویض کرده ،اما مسئولیتهای مربدوط بده
نظار را برای خود حفظ کرده است تصمیما خاصی که ف رال رزرو بهکار میگیرد که نبای بده
تصویا رئیسجمهور یا بخش خاصی برس  ،بای به کنگره گزارش داده شدود تدا آن قاعد ه ایجداد
شود کنگره این ق ر را دارد که آن تصمیم را در هر زمانی اصالح یا لغو کن گزارش بده کنگدره
شامل یک گزارش سداالنه در خصدوص عملیدا سیسدتم و گدزارشهدای شدشماهده بدهمنظدور
اطالعرسانی در زمینۀ وضعیت اقتصادی و اه ان سیستم از رش پول و اعتبار میشود ( Labonte,
 )2017: 4دور خ مت رئیس و معاون رئیس هیأ م یر ف رال رزرو چهار سال طول میکشد و
تابع انتخاب بهواسطۀ رئیسجمهور و تأیی سنا هستن این امر به سنا این شانس را مدیدهد کده
عملکرد را هر چهار سال ارزیابی کن هیأ رئیسۀ ف رال رزرو نیز تدابع انتخداب رئدیسجمهدور و
تأیی سنا هستن  ،اما آنها فقط برای یک دور کامل میتوانن بهکار گرفتده شدون  ،ازایدنرو امکدان

1. Freedom of Information Act
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ارزیابی عملکرد آنها توسط سنا ضعیف است در سیستم فد رال رزرو ،دفتدر بدازرس کدل
وجود دارد که بهطور منظم گزارشهایی از بازرسیهای خود ارائه میده همچنین هر شدش مداه
یک بار با گزارشهایی که به کنگره میده  ،شرح مختصری از فعالیتهایش را ارائه میده دفتدر
بازرس کل ف رال رزرو انسجاپ ،کارایی و مؤثر بودن را ارتقا میده و کمک میکن کده از تقلدا و
کالهبرداری ،اتالن منابع و سوءاستفاده از مقاپ و موقعیت جلوگیری شود و پاسخگویی به کنگدره و
عموپ مردپ را افزایش میده دفتر بازرس کدل ارزیدابی سیاسدی و اقتصدادی را انجداپ نمدیدهد
( )Labonte, 2017: 2نظار مؤثر کنگره بهواسدطۀ ماهیدت فندی و پیچید سیاسدتگذاری پدولی
دشوار است هیچ گروهی از کارشناسان پولی ،کنگره را برای ارزیابی اق اما فد رال رزرو همراهدی
نمیکنن کنگره میبایست هیأ یدا نهادهدای نظدارتی متشدکل از کارشدناس خدارئ از فد رال را
تشکیل ب ه که بر عملکرد ف رال رزرو تمرکز کنن کنگره همچنین میبایست بده بازرسدی ادار
حسابرسی دولتی ،برای نظار بیشتر اتکا کن ()Labonte, 2017: 3

 .2پاسخگویی به رئیسجمهور
یه یا
یدا
مجریده
قو مجر
ئی از قدو
جزئدی
ف رال رزرو یک نهاد مستقل ف رال است ،به این معنا که فدف رال رزرو جز
شی ن و ااجدرای
جرای
بخشدی
قب بخ
تحقدب
یار تح
اختیدار
هور اخت
جمهدور
مقننه نیست به موجا قانون اساسی آمریکا رئیس جم
ترین قدق ر کدده
که
مهدمتددر
ماده ،م هم
ایدن مدداده،
گره را دارد بدبرای ااهده ان ا ین
کنگددره
سط کن
توسدط
ش ه تو
تصدویاشد
قدوانین ت صو
قوانین
انتصداب و
اختیدار دارد ،قدق ر انت صاب
هدا در اخت یار
سدازمان ها
صوص ادارا و سازمان
خصدوص
رئیسجمهور در این مورد در خ
یأ مدم یر
ضای ههیدأ
ش  ،اعاعضدای
جابهجایی مقاما است در خصوص ف رال رزرو همانطورکه گفته شد
عدزل اع ضای
اعضدای
ف رال رزرو توسط رئیسجمهور انتصاب مییابن رئیسجمهور ق ر مطلب برای عزل
بدرای تن ظیم
تنظدیم
فدردی برای
منحصدربه فرد
هیأ م یره ن ارد ( )Strong, 2001: 390ف رال رزرو اختیارا منح صربه
کنتدرل م ستقیم
مسدتقیم
اساسدی ،کن ترل
قدانون اسا سی،
نظدر قانون
حدال ،از ن ظر
ایدن حال،
عضدو آن دارد بدابا ا ین
هدای ع ضو
فعالیت های بانک ها
کند
حفدظ ک ن
فد رال رزرو را ح فظ
اسدتقالل ف
کده ا ستقالل
اسدت که
مجداز ا ست
حد ی م جاز
رئیسجمهور بر تنظیم بانکها تا ح
( )Strong, 2001: 391مد یر فد رال رزرو بدهصدور مد اوپ و طدی برنامدهریدزی مشدخص بدا
رئیسجمهور و وزیر خزانهداری دی ار میکن و اعضا نیز متعاقبا در جلسدا کنگدره بدهمنظدور
انجاپ درست وظایف خود سوگن یاد میکنن

 .3پاسخگویی مالی
در آمریکا ف رال رزرو از استقالل مالی و بودجهای کامل برخوردار است و بهدلیل مستقل بدودن
ف رال رزرو از وزار خزانهداری ،دولت نمیتوان کسدری خدود را از فد رال رزرو جبدران کند
1. Office of Inspector General
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بهمنظور حفاظت فد رال رزرو از فشدارهای سیاسدی کوتداهمد و سدطحی ،فد رال رزرو باید
بهصور مستقل از دولت کار کن  ،تفاو اساسی بین فد رال رزرو و سدایر نهادهدای دولتدی در
این است که بودجۀ ف رال رزرو تابع نظار کنگره نیست فد رال رزرو بودجدۀ خدود را از سود
سدود
کند و تدابع فرایند
مدیک ن
حاصل از اوراق بهادار دولتی و درآم حاصل از صنعت بانک اری تأمین م
تخصیص و تصویا بودجه نیست بنابراین هیچ راه قانونی برای کنگره برای اینکه تضدمین کند
که منابع را براساس اولویتهای ف رال تخصیص میده  ،وجود ن ارد یا از ابدزار کنتدرل کنگدره
بهعنوان اهرمی برای رسی ن به اه افش نمیتوان استفاده کن ()Strong, 2001: 337

پاسخگویی بانک مرکزی در ایران
بانک مرکزی مطابب ماد  11قانون پولی و بدانکی کشدور موظدف اسدت بدر باندکهدا و مؤسسدا
اعتباری ،ص ور و ورود ارز و پول رایج ایران ،معامال طال و معدامال ارزی کشدور نظدار کند و
عالوهبر آن تنظیم قوانین و مقررا مرتبط در هر یک از بازارهای اعتبداری مسدکوکا و ارز را نیدز
عه هدار است مطابب بن «ب» ماد  18قانون پولی و بدانکی کشدور ،هد ن باندک مرکدزی ایدران
حفظ ارزش پول و موازنۀ پرداختها و تسهیل مبادال بازرگانی و کمک به رش اقتصدادی کشدور
است در قانون پولی و بانکی هیچگونه تق پ و تأخری بین این اه ان بدرای باندک مرکدزی تعیدین
پولی و
قانون پدولی
نش ه است در خصوص شفافیت سیاست پولی ،بانک مرکزی در بن «ئ» ماد  24قدانون
خود را
هدای خدود
حسداب ها
بانکی کشور بانک مرکزی موظف ش ه است ماهی یک بار خالصهای از وضع ح ساب
سالمت ن ظاپ
نظداپ
شفافیت و سدالمت
قای شدفافیت
ارتقدای
منتشر کن در ماد  14قانون برنامۀ ششم توسعه نیز بهمنظور ارت
باری و
اعتبداری
بانکی و اعت
پولی ،بدانکی
سا پدولی،
مؤسسدا
بانکی بر اعمال نظار کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤس
انتظدامی
ظامی
سامان هی مؤسسا و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی تأکی ش ه و اختیارا نظارتی و انت
ست در بحدث شدفافیت باندک مرکدزی
در خصوص بانکهای متخلف به بانک مرکزی اعطا ش ه ااسدت
میبایست در مورد تصمیما سیاسدت پدولی ،متغیرهدای اقتصداد کدالن مانند ندر تدورپ ،رشد
اقتصادی و ابزارهای سیاستهدای پدولی آتدی اطدالعرسدانی الزپ را بده سدایر مقامدا سیاسدی و
شهرون ان از طریب ابزارهای کنفرانس مطبوعاتی ،انتشار صور جلسا  ،مصاحبه و بهعمدل آورد
(همتی ،)61-62 :1333 ،لیکن در این خصوص بانک مرکدزی شدفان عمدل نمدیکند و هرچند
آمارها و اطالعا اقتصادی در سایت بانک مرکزی منتشر میشون  ،ولی انتقادهای زیادی به نحدو
انتشار اطالعا از حیث زمان انتشار و نبود تقدویمی بدرای انتشدار دادههدا وجدود دارد (ابراهیمدی،
 )08 :1330همچنین در خصوص جلسا شورای پول و اعتبار و مصوبا آن اطالعرسانی مشروح
و مناسا در مورد مباحث مطروحه و همچنین ارائۀ توضیح دربار دالیل تصدمیمهدای اتخاذشد ه
انجاپ نمیگیرد در قانون پولی و بانکی و سایر قوانین مدرتبط سدازوکار مشدخص و واضدحی بدرای
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پاسخگویی طراحی نش ه است ،لیکن با تحلیدل و اسدتنباط از قدوانین مختلدف پاسدخگویی باندک
مرکزی در ایران در مقابل قوای سهگانه و مردپ به تفکیک بررسی میشود

 .1پاسخگویی به مجلس شورای اسالمی
طبب اصل  10قانون اساسی جمهوری اسالمی ،مجلس شورای اسالمی حب نظدار مسدتمر بدر
اجرای قوانین را نیز بر عه ه داشته و حب تحقیب و تفحص در تماپ امور کشور را دارد کده ایدن
حب ،اهرپ پاسخخواهی بسیار ج ی برای مجلس فراهم میآورد و تمداپ سدازمانهدا و نهادهدای
دولتی را موظف به پاسخگویی میکن با توجه به اینکه مجلدس قدوانین متعد دی در خصدوص
نظاپ بانکی به تصویا رسان ه است ،مانن قانون پولی و بانکی ،قانون عملیا بانکی بد ون ریدا و
ازاین رو حب نظار بر اجرای قوانین مذکور را نیدز باید داشدته باشد و بدا اسدتفاده از ابدزار
تحقیب و تفحص میتوان بر بانک مرکزی نظار کن هرچن تحقیدب و تفحدصهدا نظداپمند
نبوده و ابزاری تضمینکنن ه برای کنترل مقاما بانک مرکزی نیست در ضمن به موجا اصدل
 38قانون اساسی مجلس مسئول رسی گی به شکایت مردپ از نحو کدار قدوای سدهگانده اسدت،
ازاین رو اگر هر یک از شهرون ان از اق اما باندک مرکدزی شدکایتی داشدته باشدن  ،مدیتوانند
شکایت خود را به مجلس عرضه کنن و مجلس موظف است رسدی گی کدرده و پاسدخ الزپ را از
بانک مرکزی بخواه و نتیجه را به شاکی اعالپ کن

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

 .1 .2دادگاه عمومی
با وجود دیوان ع الت اداری ،محاکم دادگستری صالحیت رسی گی به انطبداق مقدررا بدانکی،
مصوبا شورای پول و اعتبار یا بخشنامههای بانک مرکزی را با قوانین ن ارند  ،ازایدنرو قضدا
محاکم حقوقی حب ورود به ماهیت مقررا بانکی از نظر کنترل و در نهایت ابطال آنها را ن ارن
اما آنها مکلف به اجرای اصل  118قانون اساسی و ع پ اجرای مقدررا بدانکی خدالن شدرع یدا
قوانین هستن حکم اصل  118برای قضا جنبۀ تکلیفی دارد ،ب ینمعنا که قضدا دادگداههدا
مکلفان در مواردی که در رسی گی به پرون هها متوجه شدون اقد اپ یدا تصدمیمی بده اسدتناد
تصویانامه و آییننامهها ی دولتی انجاپ گرفته و از نظر آنها خالن مقررا اسالمی یدا خدارئ از
اختیارا قو مجریه است ،نبای به آن ترتیا اثر دهن
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 .2 .2دیوان عدالت اداری
اصل  113قانون اساسی فلسفۀ وجودی دیوان ع الت اداری را رسی گی به شکایا و اعترا ضا
اعتراضدا
مردپ در مورد مأموران یا واح ها یا آییننامههای دولت اعالپ کرده است در واقع دیوان عدع الت
اداری در خصوص کلیۀ اق اما و تصمیما اداری اعم از تصمیما و اق اما موردی و خداص
خاص
خصدوص
صوص
شکایا در خ
به شدکایا
سی گی بده
جع ررسدی
مرجدع
سی گی دارد مر
یا تصمیما عاپ الشمول صالحیت ررسدی
ازایدنرو
مقررا دولتی ،هیأ عمومی دیوان است (امامی و اسدتوار سدنگری )06-00 :1331 ،ازا ین
هدای
میتوان گفت هر کس در خصوص مصوبا شورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و کلیۀ بانک ها
یوان بده
به
بخواهده و ددیدوان
ها را بخوا
دولتی شکایتی داشته باش  ،میتوان در دیوان ع الت اداری ابطال آنآنهدا
پول و
شورای پدول
کزی ،شدورای
مرکدزی،
نک مر
شکایت افراد رسی گی کرده و مقررا  ،مصوبا و بخشنامههای باباندک
هم از ببعدع
یارا و هدم
اختیدارا
جاوز از اخت
اعتبار را از حیث صالحیت مرجع وضعکنن ه (هم از بع ع پ تتجداوز
سوءاستفاده از اختیارا ) و خالن قانون برتر بودن و رعایت تشریفا قانونی را بررسی میکن و
ابطدال
آنهدا را اب طال
تشدریفا  ،آن ها
رعایدت ت شریفا
عد پ رعا یت
یدا ع
بدودن یا
در صور ع پ صالحیت مرجع ،خالن قانون بودن
میکن در آرای دیوان ع الت اداری نمونههای فراوانی از نقض مصوبۀ شدورای پدول و اعتبدار و
بانک مرکزی وجود دارد ب رای نمونه هیأ عمومی دیوان ع الت اداری در دادنامۀ شمار 1118
مور  1330/11/11بن  3دستورالعمل اجرایی ماد  2آیدیننامدۀ اجرایدی تبصدر  36الحداقی
بودجۀ سال  36بانک مرکزی را بهدلیل مضیب کردن دامنۀ شمول تبصر  36قانون فدوقالدذکر
ابطال کرده است همچنین در دادنامۀ شمار  66مور  1336/2/28بن  0ماد  10و مداد 13
دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار بده شدمار  63312 /31مدور 31/3/0
بهدلیل توسعۀ دامنۀ شمول ماد  21اصالحی قانون چک ابطال ش ه است

 .3 .2پاسخگویی به قوۀ مجریه
کاپ دائ می
دائمدی
احکداپ
قانون اح
مداد  13قدانون
در خصوص پاسخگویی بانک مرکزی به قو مجریه در تبصر  2ماد
ماهده گزارش
گدزارش
سدهما هه
برنامههای توسعۀ کشور ،رئیسکل بانک مرکزی موظف ش ه است در مقاطع سه
لت و
دولدت
یأ دو
هور ،ههیدأ
جمهدور،
رئدیسجم
به ر ئ
عملکرد وظایف و اختیارا قانونی بانک مرکزی را بهتفصیل بده
وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش ده لیکن با در نظر
گرفتن این موضوع که عزل و نصا رئیسکدل باندک مرکدزی تحدت نظدر دولدت و بد ون لدزوپ
هماهنگی با سایر ارکان نظاپ حکومتی انجاپ میگیرد از یک سو و حضدور دولدت در نظداپهدای
تصمیمگیری و نظارتی بانک مرکزی تحت عناوین مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار از سوی
دیگر ،موجا میشود که استقالل بانک مرکزی و پاسخگویی عمال بیمعنا شود همچندین عد پ
شفافیت در حوز تسویۀ معامال ارزی ،تب یل درآم های ارزی (حاصل از نفت) دولت به ریدال
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و واریز این وجوه به خزانهداری کل کشور به انتقال بیانضباطی مالی دولت به نظاپ پولی منجدر
میشود (روحانی و ندادری شداهی )4 :1336 ،و هدر گونده نوسدان در درآمد های نفتدی دولدت
بالفاصله در سیاستهای پولی (بهواسطۀ تغییر خالص داراییهای خارجی باندک مرکدزی) یدا در
سیاستهای ارزی (بهواسطۀ تغییر حجم منابع عرضهش ه در بازار) نمود مییاب کده بده سدلطۀ
مالی در اقتصاد و ناکارام ی سیاستهای پولی منجر میشود و در نتیجده فرایند پاسدخگویی و
پاسخخواهی بانک مرکزی نیز فاق اثربخشی میگردد (روحانی و نادری شاهی)10 :1336 ،

 .4 .2پاسخگویی مالی
در این نوع پاسخگویی ،مقاما بای به حسابرسان ،بازرسان و کنتدرلکنند گان توضدیحا الزپ
دربار نوع و شیو هزینهکرد منابع مالی را ب هن (واعظی و آزمند یان )143 :1338 ،ابزارهدای
اصلی پاسخگویی مالی ،بودجههای دولت ،دادههای ادواری دربدار مالیدۀ عمدومی ،حسدابهدای
سددالیانه و گددزارشهددای تحقیقددی و سددایر گددزارشهددای عمددومی سددازمانهددای مسددتقل اسددت
) (Premchand, 1999: 49با توجه به اینکه وجوهی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارن وجوه
عمومیا ن  ،بای در خصوص اق اما بانک مرکزی حسابرسی داخلی و خارجی صدور گیدرد و
این حسابرسان عمال کارکرد نظار بر کارکرد نظار بر بانک مرکدزی را انجداپ مدیدهند  ،امدا
حسابرسان مزبور بر تصمیما و سیاستهای پولی نظار نمیکنن و ازاینرو مندابع و وجدوهی
که صرن اجرای سیاستهای پولی ش ه یا از این سیاستها حاصل میشون  ،خدارئ از محد ود
بررسی آنهاست؛ ثانیا نظار آنها نظار پسینی است ،یعنی پس از انجداپ عملیدا مدالی اسدت
(قنبری)03 :1333 ،
یا و
عملیدا
فه دارد عمل
وظیفده
یوان وظی
شور ،ددیدوان
به موجا بن «الف» ماد  1قانون دیوان محاسبا ککشدور،
هدایی را کده
که
دسدتگاه ها
سایر د ستگاه
تی و سدایر
دولتدی
فعالیتهای مالی کلیۀ وزارتخانهها ،مؤسسا  ،شرکتهای دول
ترل ککندن بدا توجده بده اینکده باندک
کنتدرل
بهنحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده میکنن  ،کن
مرکزی ایران در حکم شرکتها ی دولتی است ،الیحۀ بودجۀ آن پس از تهیه توسدط دولدت بده
تصویا مجلس شورای اسالمی میرس  ،ازاینرو دیوان محاسبا حب کنترل عملیا مالی بانک
مرکزی را دارد

نتیجهگیری
نک مر کزی
مرکدزی
پاسخگویی بانک مرکزی به معنای آن است که سیاستگذاران اقتصادی و م یران باباندک
مردپ پاپاسدخگو
سخگو
مان و مدردپ
پارلمدان
به پارل
خاذی بده
پولی اتاتخداذی
بای در خصوص عملکرد اقتصادی و سیاستهای پدولی
صدریحاً
پولی صر
ست پدولی
سیاسدت
باشن برای اینکه پاسخگویی بانک مرکزی محقب شود ،بای اوالً اه ان سیا
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کند ؛
تعریف شون و ترجیحاً ه ن واح ی انتخاب شود ،زیرا کنترل بانک مرکزی را آسانتر میک ن
شفان ععمدل
مل
یل آن شدفان
دالیدل
ثانیاً بانک مرکزی در ارائۀ اطالعا در خصوص تصمیما اتخاذش ه و دال
کن شدفافیت اطالعداتی زمدانی تحقدب مدییابد کده در قبدال اهد ان و اقد اما و انحرافدا
مرکدزی
کزی
بهوجودآم ه گزارشهای شفان و روشنی برای پاسخگویی وجود داشته باش ؛ ثالثاً بانک مر
غو و ابابطدال
طال
برای للغدو
سازوکارهایی بدرای
ش  ،سدازوکار
سخگو باباشد
مان پاپاسدخگو
پارلمدان
در خص وص اق اما خود در مقابل پارل
بدهع نوان
عندوان
کزی به
مرکدزی
نک مر
ما باباندک
مقامدا
خرائ مقا
عزل و ااخدرائ
کان عدزل
تصمیما پیشبینی شود و عن اللزوپ امامکدان
کا بدرای فد رال رزرو اهد ان متعد د
آمریکدا
ش در آمری
مال باباشد
مجازاتی برای عملکرد ضعیف قابل اعاعمدال
افزایش اشتغال ،ثبا پولی و تع یل نر های بلن م سود تعیدین شد ه و قدانون فد رال رزرو
هیچ تق پ و تأخری بین این اه ان قائل نش ه است فد رال رزرو از اسدتقالل کامدل در مقابدل
کنگره و رئیسجمهور بهره میبرد و با توجه به نحو انتصاب هیأ م یر آن امکدان عدزل آنهدا
توسط رئیسجمهور و کنگره وجود ن ارد از حیث شفافیت ف رال رزرو موظف است گزارشهای
منظمی در خصوص عملکرد خود به کنگره ب ه سیاست پولی ف رال رزرو با تشدریح جزئیدا
پولی و بدانکی
بانکی
قانون پدولی
یران قدانون
دالیل تصمیما سیاسی برای عموپ مردپ شفانتر ش ه اسدت در اایدران
اه ان متع دی را برای بانک مرکزی تعیین کرده و سلسلهمراتا بین آنها مشخص نکرده ااسدت
ست
غو تتصدمیما
صمیما
که در نتیج ه الزاپ به پاسخگویی در خصوص هر یک از اه ان را دشوار میکن للغدو
رئدیس
که ر ئ
اینکده
بانک مرکزی از طریب شکایت در دیوان ع الت اداری امکانپذیر است با توجه به این
بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ،تصویا هیأ دولت و حکم رئیسجم هور
جمهدور
ظایف
جاپ ووظدا
منصوب میشود ،در صور از دست دادن شرایط انتصاب و ناتوانی یا کوتاهی در انانجداپ
ولدیکن
عزل ککندن  ،و ل
تواند او را عدزل
مدیتوا ن
جمهدور م
رئدیسجم هور
قانونی یدا در تحقدب اهد ان باندک مرکزی ،ر ئ
مجلس شورای اسالمی در این خصوص فاق اختیار است و صرفاً میتوان در چارچوب اصول 10
و  38قانون اساسی بر اق اما بانک مرکزی نظار کن بانک مرکزی در خصوص انتشار مدنظم
منظم
کند و
مدیک ن
عمدل م
ضدعیف ع مل
بسدیار ضعیف
اقتصدادی ب سیار
متغیرهدای اقت صادی
سدایر متغیر های
رشد و سایر
پیشبین ی نر تورپ ،نر ر ش
به ااهده ان
همچنین اطالعرسانی الزپ را در خصوص مح ودیتهای سیاستهای اتخاذی و نیل بده
انجاپ نمیده بانک مرکزی ایران در مقایسه با آمریکا از حیث شفافیت و پاسخگویی ضعیف تر
تدر
مرکدزی
کزی
نک مر
ساختن باباندک
سخگو سداختن
ظور پاپاسدخگو
منظدور
است و بای در قانون بانک مرکزی اصالحا اساسی بهمن
صور گیرد و سازوکارهای شفان پیشبینی شود
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