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 يطرح قانون بانک مرکزراهبردهاي استقالل بانک مرکزي با بر پایه 

 چکیده

بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش مثل  مختلفیهاي اقتصاد ایران در زمینه

ها و هزینه نیازمندافزوده باال دستی و با ارزشرسیدن به محصوالت پایین هاي اجتماعی،و تعامل

این در حالی  و دارد نیاز دارهدف هايبودجه هايکسري بهها . این بسترسازياستي هاي جدّبسترسازي

 بودجه کسري این از بخشی طبیعتاً ها است وترین اهداف بانک مرکزي تأمین ثبات قیمتاست که یکی از مهم

 .شود محقق اقتصاد فعلی فضاي در پول ارزش تثبیت در مرکزي بانک هدف کردن انحصاري با تواندنمی

جمله ساختار بروکراتیک متعددي ازنقدهاي  حاکی از آن است که به این طرح بررسی طرح قانون بانک مرکزي

ساختار نامناسب براي گذاري در زمینه خرید ارز، ، تنوع زیاد ابزارهاي سیاستمشکل خلق پولبانک مرکزي، 

، غیراجرایی بودن اعضاي ت عالی بر بانک مرکزيئتسلط هیي، بانک مرکزحذف ارکان مهم ، بانک مرکزي

استقالل در امر ، عدم نظارت ئتغییر ماهیت هیگذاري، ت عالی، ورود اعضاي اجرایی در امر سیاستئهی

عدم رعایت اصول ، گویی بانک مرکزيعدم شفافیت و پاسخ، تبدیل بانک مرکزي به بانک دولت، حسابرسی

که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزي یعنی استقالل  وارد استو عدم رعایت اصول نظارتی  شرکتیحاکمیت 

 ،یپول مقررات و نیقوان در يبازنگر ،يبانکدار طرح بیتصو و یبررس بهبود این طرح، يبراهمخوانی ندارد. 

 و تیشفاف تیتقو و یشرکت تیحاکم اصول تیرعا ،یمال بخش در يساختار مشکالت کردن برطرف

 .شودپیشنهاد می ییگوپاسخ

 مقدمه

ارائه یک تعریف  .دارد در اقتصاد کالن نقش بسیار مهمی ،عنوان عامل ایجاد توازنبه ،استقالل بانک مرکزي

مرکزي مستقل دنیا دیده  هايدر اکثر بانک دو مفهوماما  ،پذیر نیستدقیق از استقالل بانک مرکزي امکان

نباید تصمیمات  ،دوم و بانک مرکزي باید در زمینه چگونگی پیگیري اهداف خویش آزاد باشد ،اول: شودمی

 .ثیر قرار گیردأتتحت هاي دولتیط سایر ارگانجز در شرایط استثنایی، توسبانک مرکزي به
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 استقاللمنظور از . دادعد کارکردي و ساختاري مورد بررسی قرار از دو بُتوان میرا استقالل بانک مرکزي 

هاي تئگیري اعضاي هیمعناي وضع محدودیت بر اعمال نفوذ دولت در انتصاب و نحوه تصمیمبه ساختاري

زمان مشخص و طوالنی براي تصدي مقامات عالی سیاست پولی و گیرنده بانک مرکزي، وجود مدتتصمیم

فصل اختالفات وکل بانک مرکزي و وجود قواعد و موازین مشخص و روشن براي حل رئیسها در رأس آن

منظور از استقالل کارکردي آن است که یک بانک مرکزي در عین احتمالی میان بانک مرکزي و دولت است. 

بارت به ع هاي مناسب پولی و ارزي نیز مستقل باشد.اتخاذ سیاست برخورداري از استقالل ساختاري، در

دولت  تئهیهاي نادرست پولی و ارزي در گیريگذاري بانک مرکزي باید بتواند تصمیمدیگر، شوراي سیاست

هاي مناسب پولی و تنها در این صورت است که استقالل واقعی محقق شده و سیاستزیرا کند.  وتو را نیز

به همین دلیل برخی از کارشناسان براي استقالل کارکردي اهمیت بیشتري نسبت به  شود.ارزي اتخاذ می

  ند.هست لئاستقالل ساختاري قا

کنترل و  سازوکارهايجمله سابقه تورم در کشور، وجود درجه استقالل بانک مرکزي به عوامل متعددي از

هایی مونهن زارهاي مالی بستگی دارد.تعدیل در سیستم سیاسی، حد آگاهی و شعور اقتصادي و درجه تکامل با

، انتصاب رئیس کل بانک مرکزي، اهداف و وظایف بانک مرکزيتوان در را می استقالل بانک مرکزي از

 تأمینچگونگی ، عضویت نمایندگان دولت در شوراي پول و اعتبار، انتصاب اعضاي شوراي پول و اعتبار

 سازي و انتشار اطالعاتآشکارو  گویی بانک مرکزيمسئولیت و پاسخ، کسري بودجه و استقراض دولت

هاي مرکزي غیرمستقل تري نسبت به بانکهاي صحیحهاي مرکزي مستقل قادرند سیاستبانکمشاهده کرد. 

هاي پولی سیاست با اعمال ،تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزي از نفوذ و فشارهاي سیاسی مصون باشد

م را مهار کند، از کسري بودجه دولت تا حدود زیادي بکاهد، به رشد تولید ملی تواند تورصحیح بهتر می

 د.نتر کنسرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیک

ســتوئســ، بانک مرکزي مایرانقانون پولی و بانکی  10ماده  )الف(موجب بند به ســیا  هايل تنظیم و اجراي 

ـست پولی و اعتباري بر ـسیا ـساس  ـست هايا ـشور ا ـصادي ک الذکر نیز هدف بانک ماده فوق )ب(بند . کلی اقت

ـشور مرکزي را حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ـصادي ک ـشد اقت ـسهیل مبادالت بازرگانی و کمک به ر ها، ت
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ســـت ـقدینگی مهم .عنوان کرده ا ضـــر، کنترل ن ســـتدر ـحال ـحا ـفه ـباـنک مرکزي ا ـما در ایران  ،ترین وظی ا

هاي مالی دولت و اتکاي آن به منابع بانک مرکزي از سو و سیاستدور نفت از یکهاي تجاري و ـصـسیاـست

بانک  .گذارندسوي دیگر که همگی خارج از کنترل بانک مرکزي هستند، بر نقدینگی بخش خصوصی اثر می

کی روي اند تأثیرمرکزي با استفاده از ابزارهاي سیاست پولی تنها از طریق اثرگذاري بر ضریب فزاینده پولی، 

  .نقدینگی دارد

شــتمل بر  صــل 11ماده و  79طرح قانون بانک مرکزي م ســاختار و «عنوان تحت  ف ســئولیت، اهداف،  طرح م

ـسالمی ایران ـسی  »وظایف بانک مرکزي جمهوري ا ـسالمی در حال برر ـشوراي ا ـضر در مجلس  در حال حا

ـست. ـست که  ا ـشده ا ـسعی  ـسترابطه مالی و نقش دولت در در این طرح  ـشودـسیا ـصالح  ، گذاري پولی ا

ـشخیص خود و با رعایت هدف  یطوري که بانک مرکزي دیگر موظف به خرید ارز دولتبه ـست و بنا به ت نی

 کند.میکنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خریداري 

صــاد، وزی لی و بانکی فعلی کهدر قانون پو ســت، وزیر اقت شــوراي پول و اعتبار ا ر مبناي کار بانک مرکزي و 

ـشاورزي، ـسازيراه وزیر نفت، وزیر جهاد ک ـشهر  اعتبار و پول ـشوراي ترکیب در رفاه و تعاون کار، وزیر و و

و جاي  حضور ندارندعالی  تئهی در دولت وزراي از یکهیچ مرکزي بانک قانون طرح در اما ،دارند حضور

صــادي و بانکی 6این افراد  صــص خبره اقت صــوب مییسئبا حکم ر متخ ضــو  6شــوند. این جمهور من ع

 عـضویت از غیر ـسمتی هیچ مـسئولیت دوره طول در و داـشت خواهند فعالیت وقتتمام ـصورتبه غیراجرایی

 نخواهند داشت. تئهیدر این 

ـصی  ـص ـشوراي تخ ـست«دو  در زیرمجموعه  »گذاري و نظارت بانکیمقررات«و  »گذاري پولی و ارزيـسیا

ـشکل خواهد گرفت و طرح تئهی ـشورا به عالی  ـصویب در این دو  . ـشودعالی تقدیم می تئهیها پس از ت

ـصوبات ـشوراي فقهی بانک مرکزي بههمچنین  ـستورالعمل تئهیعنوان نهاد نظارت بر م هاي بانک عالی و د

 مرکزي شکل خواهد گرفت. 

ـستقالل بانک مرکزي از  عبارتـست ،در طرح قانون بانک مرکزي بیان ـشده اـستهدف عنوان آنچه به افزایش ا

ـست ـسیا ـصمیمدر  ـصالح رابطه مالی دولت و بانک مرکزگذاري، ت ي، افزایش قدرت نظارت گیري و اجرا، ا
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درنهایت تا  اـست هاي بانک مرکزيو دـستورالعمل تر ـشوراي فقهی بر مـصوباتنظارت جدي و بانک مرکزي

  .ها به نحو مطلوبی فراهم شودامکان کنترل نرخ تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر بانک

دنبال بررـسی یکی از اهداف طرح مذکور تحت عنوان اـستقالل در این گزارش به با توجه به اهمیت موـضوع،

ـشکاالت طرح مذکور از این بابت مورد بررـسی قرار گیرد. ـستیم تا ا ـستا در بخش  بانک مرکزي ه در همین را

ـسی قرار می ـستقالل بانک مرکزي و اهمیت آن مورد برر ـستقالل بانکداري بعدي انواع ا گیرد. در بخش دوم ا

ســی می ســتقالل بانک مرکزي و امنیت در طرح جدید قانون بانکداري برر ســوم و چهارم ا شــود. در بخش 

 شود.میترتیب بیان ه پیشنهادات کاربردي بهئاقتصادي و ارا

 و اهمیت آن انواع استقالل بانک مرکزي .1

ـستقالل بانک مرکزي را می ،از یک دیدگاه ـصرا ـشکل از چهار عن ـست توان مت ـستقالل  :دان ـستقالل نهادي، ا ا

ـستقالل پرـسنلی ـستقالل مالی و ا ـست که بانک مرکزي یک نهاد یا  از مقـصود .کارکردي، ا ـستقالل نهادي آن ا ا

صــیت حقوقی مجزا و  ســت و وظایف و اختیارات خاص خود را داردشــخ ســتقل از دولت ا ســتقالل  .م ا

کارکردي به این معنا اـست که بانک مرکزي، تـصمیماتی را که براي ایفاي وظایف آن ـضرورت دارند، به نحو 

ـستور یا مداخله دولت انجام می ـستقل و بدون د ـضاي م ـصمیمتئهیدهد و اع گیرنده در بانک مرکزي، هاي ت

اـستقالل مالی بانک  .کنندگیري و اظهارنظر نمیعنوان نماینده دولت تـصمیمنـصوب دولت باـشند، بههر چند م

ســتها و تعهدات بانک مرکزي از داراییمعناي جدا بودن داراییمرکزي به ســتقالل  .ها و تعهدات دولت ا ا

ـشمول قواعد عموم ـست که کارکنان بانک مرکزي، م ـسنلی بانک مرکزي به این معنا ا ـستخدام پر ی راجع به ا

 .دولتی نیستند

ـشاخصدر  ـسمیان تمامی  ـشده تو ـشاخص معرفی  ـشده در ادبیات، دو  ـسکیاندارو و  طهاي معرفی  گریلی، ما

ـیاپتی () 1991ـتابلینی ( ـند1992و کوکرمن، وب و ن شـــتري برخوردار ـیت بی ـجامع شـــاخص گریلی،  .) از 

ـسکیاندارو و تابلینی ( ـستقالل بانک )GMTما ـسی و مرکزي را به دو جزء، ا ـسیا ـستقالل  ـسیم  ا ـصادي تق اقت

مدیره بانک مرکزي، دوره اـستقالل ـسیاـسی توـسط عواملی از قبیل نحوه نـصب رئیس و اعـضاي هیئت .کندمی

به عبارت  .شودتصدي منصوبان و میزان مسئولیت بانک مرکزي براي دستیابی به هدف ثبات قیمت تعیین می
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ـش ـسی ن ـسیا ـستقالل  ـست که تا چه حد به بانک مرکزي اجازه داده میاندیگر، ا ـشود تا بر هدف دهنده آن ا

ـصلی ـشاري کندا ـسی پاف ـسیا ـصادي به میزان توانایی بانک مرکزي در  .اش بدون مداخله مقامات  ـستقالل اقت ا

ـسیاـست ـستفاده از ابزارهاي  رکزي بانک م اعطایی از ـسوي مانند کنترل میزان اعتبارات(گذاري پولی تعیین و ا

این بعد از استقالل، گاهی استقالل  .بدون دخالت دولت وابسته است )ها و نرخ تنزیلبهره وام به دولت، نرخ

 .شودابزاري نیز نامیده می

ـستقالل کوکرمن، وب و نیاپتی ( ـسی می مؤلفهدر دو  )CWNـشاخص ا ـستقالل  .ـشودقانونی و واقعی برر ا

شـــود ـکه ـقانون براي ـباـنک ـپذیري و اختـیار عملی اطالق میعـطافـباـنک مرکزي از منظر ـقانونی ـبه آزادي، ان

ـست ـشده ا ـسیم می .مرکزي قائل  ـصلی تق ـشاخص، خود به چهار جزء ا ـصب و دوره  )1 :ـشوداین  عزل و ن

صـــدي رئیس بانک مرکزي،  ســـت )2ت ســـیا هاي اعطاي وام به محدودیت )4اهداف،  )3هاي پولی، تدوین 

ســاس این چهار جزء بر  .دولت شــده 16ا ســاخته  صــفر (کمترین متغیر مختلف قانونی  اند که هر متغیر بین 

ـستقالل) ـستقالل) رتبه(و یک  درجه ا ـشترین درجه ا عنوان متغیر به 16درنهایت میانگین این  .ـشودبندي میبی

ســبه می مؤلفهشــاخص  شــاخص دیگري به .شــودقانونی محا ســتقالل،  عنوان کوکرمن براي تعیین درجه ا

ســـت، زیرا در برخی از  ،ـجاي ـقانونواقعی معرفی کرده ـکه ـبه شـــاخص ـباـنک مرکزي ا مبتنی بر عملکرد 

ـشورهاي در ـشد، ممکن حالک ـشکار با ـست که حتی اگر قوانین بانک مرکزي کامالً آ ـشده ا ـشاهده  ـسعه م تو

 .است این قانون در عمل به دقت اجرا نشود

حرکت دنبال یک بانک مرکزي مستقل اکثر کشورهاي جهان بهتوان گفت یکی از دالیلی که طور کلی میبه

 .باشدها میهاي باالي تورم در اقتصاد و ضرورت برقراري ثبات قیمت، مربوط به اثرات منفی نرخاندکرده

منجر به آن شد که در  90گیري آن در دهه در زمینه استقالل بانک مرکزي و اوج 80هاي نظري دهه پیشرفت

شده در مورد مطالعات انجام .طور چشمگیري کاهش یابدجز چند کشور معدود، متوسط تورم بهقرن حاضر، به

بیانگر آن است که همبستگی منفی بین نرخ تورم و میزان استقالل بانک مرکزي برقرار  ،کشورهاي مختلف

لذا  .ر استطور متوسط کمتاست؛ به این معنی که هر چه استقالل بانک مرکزي بیشتر باشد نرخ تورم به
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هاي مرکزي تر شدن بانکتوجه نرخ تورم در سطح جهان را مستقلدهنده کاهش قابلتوان یک عامل توضیحمی

 .دانست

  استقالل بانک مرکزي در طرح جدید قانون بانکداري .2

ترین مشکالت طرح مذکور به مهم«طرح قانون بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران»  بررسی در این بخش با

  .شودمی ستاي هدف اسقالل بانک مرکزي پرداختهدر را

 ساختار بروکراتیک بانک مرکزي -

گذاري پولی و ارزي، نظارت، شوراي سیاست تئهیعالی،  تئهیساختار بانک مرکزي در این طرح شامل 

بسیار سخت و بسیار بروکراتیک و مهار آن فوق ساختار  .شودگذاري و شوراي فقهی میشوراي مقررات

 حوزه به ورود و گذاريقانون محدوده از خروج همچنین عمده مشکالت طرح مذکور شامل دشوار است.

 غیرعملیاتی، بعضاً اهداف تدوین نظارت و اجرا، گذاري،مقررات گذاري،سیاست مراجع ادغام گذاري،سیاست

 .است متعارض احیاناً و مرکزي بانکداري ظرفیت از خارج

 مشکل خلق پول  -

حل براي ه راهئعدم ارا ،مذکور که با هدف استقالل بانک مرکزي همخوانی نداردطرح  یکی از اشکاالت مهم

است  »پول و نظام پرداخت«فصل یازدهم این طرح که مربوط به  .ها استسوي بانکاز مشکل خلق پول 

 .مند شودروشنی تبیین و ضابطهخلق پول به لهئمس بایستی

 گذاري در زمینه خرید ارزتنوع زیاد ابزارهاي سیاست -

نک مرکزي در زمینه خرید با به است که گذاريسیاست ابزارهاي زیاد تنوع طرح مذکور، هايویژگی ازیکی 

براي تواند باجباري وجود ندارد که  . به عبارت دیگر در این زمینه دیگرارز از دولت اختیار داده شده است

 .غیرهماهنگ باشند يارز و یپول نهیزم در دینبا يمرکز بانک و دولت رایز باشد؛اقتصاد مضر 

 ساختار نامناسب براي بانک مرکزي -
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 جاي آنو به از ارکان بانک مرکزي حذف «شوراي پول و اعتبار»عمومی» و «مجمع  ساختار پیشنهاديدر 

نگرانی از بابت  ،باشندعالی غیراجرایی می تئهیکه اعضاي . با توجه به ایناضافه شده استعالی»  تئهی«

 وجود دارد. تئهیپذیرش تصمیات این 

 حذف ارکان مهم بانک مرکزي -

در این طرح  .ر کنددرستی پُعمومی و شوراي پول و اعتبار را بهطرح حاضر نتوانسته است جاي خالی مجمع 

» به نمایندگان رؤساي سه قوه سپرده شده تنظار تئیهعالی و رئیس کل، در قالب « تئهیامر نظارت بر 

ها نیاز به امکانات ها و بررسی حسابزارشکه نظارت بر عملکرد ارکان بانک مرکزي و تهیه گاست، درحالی

هاي دیگر نیاز به مجمع عمومی بانک مرکزي مانند بانک .فاقد آن است تنظار تئهییک سازمان دارد که 

  .دارد

 عالی بر بانک مرکزي تئهیتسلط  -

ر اعضاي نف 9به  سري اختیارات دیگرعالوه یکبههمه اختیارات مجمع عمومی و شوراي پول و اعتباري 

عالی با توجه به ترکیب آن،  تئهیکه واگذار شده است، درحالی تئهیهاي این عالی» و زیرمجموعه تئهی«

 .ها و اختیارات را نداردت و ظرفیت پذیرش همه این مسؤلیتصالحی

 عالی تئهیغیراجرایی بودن اعضاي  -

ها را این طرح، کسی حق بازخواست از آن 71غیراجرایی هستند و طبق ماده  عالی تئهیدو سوم اعضاي 

ها غلبه خواهد داشت و هر گرایشی همیشه رأي آن ،ها با هم متحد شوندها غیراجراییگیرياگر در رأي .ندارد

ضاي غیراجرایی ، اع6طبق بند الف ماده ذکر است که الزم به .سو خواهند بردداشته باشند بانک مرکزي را به آن

  .شوندجمهور تعیین میطور مستقیم با انتخاب و حکم رئیسبه

 گذاريورود اعضاي اجرایی در امر سیاست -

سن گذاري، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حُعالی، باالترین مرجع سیاست تئهی« 6طبق ماده 

کند که اعضاي اجرایی عالی با چنین ماهیتی، ایجاب می تئهی .اجراي قوانین و مقررات در بانک مرکزي است»
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اعضاي  .اجرایی هستندآن اعضاي  از موجب همین ماده سه نفراما به ،گذاري نداشته باشندتأثیردر آن حضور 

  .ها و نظارت شوندگذاري، جعل مقررات و دستورالعملاجرایی نباید وارد امر سیاست

 نظار تئهیتغییر ماهیت  -

در ماده  .ها، تعهدات، ترازنامه پایان سال و عملیات بانک مرکزي استرسیدگی به حساب لئومس نظار تئهی

کرده تغییر  ، ماهیت و جایگاه آن17در ماده  اما، بانک مرکزي معرفی شده استارکان عنوان به نظار تئهی پنج

 22در بند ج ماده است. همچنین نفر کاهش یافته  سهنفر به  پنجاز  آنتعداد اعضاي  به این صورت که ،است

از میان «حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداري  نظار تئهیقانون پولی و بانکی کشور آمده است که 

 .وجود ندارد تأکیدولی در طرح حاضر این  ،اقل ده سال سابقه کار» انتخاب شوندیا بانکی با حد

 حسابرسیاستقالل در امر عدم  -

عالی، رئیس کل و  تئهیرا نظارت بر عملکرد  نظار تئهی، عمده وظایف طرح مذکور 17بند ب ماده  طبق

هاي مالی بانک عالی و نیز تأیید صورت تئهیوبات عامل بانک مرکزي از حیث انطباق با قانون و مص تئهی

هاي مالی موظف است صورت نظار تئهیبیان کرده که رئیس  2و در تبصره است شمرده برمرکزي 

براي رؤساي سه قوه و سایرین  نظار تئهییید أهاي مربوط را پس از تشده بانک مرکزي و گزارشحسابرسی

صورت  نظار تئهیاز سوي اعضاي ها مستقیماً معنا است که رسیدگی و حسابرسی. این بدانارسال کند

انجام توسط خود بانک مرکزي ها آید که حسابرسیبر میچنین نیز این 17گیرد و از تبصره یک ماده نمی

گرفته شده است و این موضوع عدم استقالل در امر  نظار تئهیلذا با این کار ابزار نظارت از  .شدخواهد 

 دهد.حسابرسی را نشان می

 استقالل بانک مرکزيکاهش  -

معناي افزایش استقالل آن از قوه مجریه و خارج شدن از زیر سایه به در طرح مذکوراستقالل بانک مرکزي 

عالی» به ارکان بانک  تئهی« براي این منظور .است وزارت امور اقتصادي و داراییویژه وزیران و به تئهی

جمهور وي رئیساعضاي غیراجرایی مستقیماً از س ششبند الفِ ماده  اما در عمل طبق ،اضافه شده استمرکزي 

جمهور و پس از مشورت با اعضاي کل توسط رئیس شوند و طبق بند ب همین ماده، رئیسانتخاب می
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از سوي رئیس کل  16ماده  2معاونان رئیس کل نیز طبق بند  .شودعالی تعیین و منصوب می تئهیغیراجرائی 

 عضو غیراجرایی به اضافه رئیس کل و دو معاون او ششعبارت از عالی هم  تئهیشوند و کل نصب می

. لذا عمالً با این کار جمهور هستندعالی منتخب مستقیم خود رئیس تئهیبا این حساب غالب اعضاي  .است

 ال رفته است.ؤاستقالل بانک مرکزي نیز زیر س

 تبدیل بانک مرکزي به بانک دولت -

 و هانماینده. به عبارت دیگر تعیین خواهد شدعالی بانک مرکزي از طرف دولت  تئهیدر طرح کنونی، 

که انتخاب این واقع با ایندر .شد دنخواه تعیین اقتصاد وزارت خاص طوربه و دولت طرف از آن اعضاي

را  هاي دولتی و دولتافراد از میان متخصصان علم اقتصاد صورت خواهد گرفت، اما این افراد نظر دستگاه

له استقالل بانک مرکزي ئکه این مس بانک مرکزي در عمل به بانک دولت تبدیل خواهد شدلذا  خواهند داشت.

 ال خواهد برد.ؤرا هم زیر س

 گویی بانک مرکزيعدم شفافیت و پاسخ -

بیان در بند الف پرداخته شده است. عالی»  تئهیگویی «شفافیت و پاسخ طرح مذکور به موضوع 14در ماده 

است و بانک ها رمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنعالی، غی تئهیکه اصل در مذاکرات و مصوبات شده است 

آمده که دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و  2در تبصره  .را منتشر کند مصوباتمرکزي موظف است 

رسد و تشخیص موارد غیرقابل انتشار می نظار تئهیکل به تصویب  د رئیسعالی به پیشنها تئهیمصوبات 

 دارد اجازه شود رئیس کللذا در این قسمت مشاهده می .در چارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است

 .که با اصل شفافیت در تناقض است نکندمنتشر را مواردي 

 عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی -

دست  ، اما در طرح مذکور این مسئله درگویی استیکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی شفافیت و پاسخ

که از سوي  ايمدیرهتئهیمیت شرکتی این است که یکی دیگر از اصول حاک .عالی و رئیس کل است تئهی

مدیره وجود تئهیي در بانک مرکز. اوالً عامل نظارت داشته باشد تئهیشود بر مجمع عمومی انتخاب می

کدام از وجود دارند که هر نظار تئهیشوراي پول و اعتبار و  ،طبق قوانین فعلی مجمع عمومی ثانیاً ،ندارد
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شده است حذف  پول و اعتبار عمومی و شورايدر طرح حاضر مجمع اما  ،عامل نظارت دارند تئهیجهتی بر 

عامل  تئهیتواند درست بر عالی نمی تئهیبدون مجمع عمومی،  .وظایف دیگري دارد هم نظار تئهیو 

عامل هستند  تئهیعالی، یعنی رئیس کل و دو معاون وي، همان اعضاي  تئهینظارت کند چون بخشی از 

 .که باید خودشان تحت نظارت باشند

 رعایت اصول نظارتیعدم  -

طبق قانون پولی  .ه استشد تربانک مرکزي نسبت به وضعیت فعلی ضعیف امر نظارت بر طبق طرح مذکور

توان بر عملکرد بانک » مینظار هیئتو بانکی کشور، از طریق «مجمع عمومی»، «شوراي پول و اعتبار» و «

 .مسدود و یا محدود شده است موارد فوقاما در طرح حاضر  ،مرکزي و مقامات آن نظارت داشت

 استقالل بانک مرکزي و امنیت اقتصادي .3

براي  ایجاد فضاي امن ،توسعهحالخصوص در کشورهاي درهاي اقتصادي بهترین اهداف سیاستاز مهم

پایدار است. امنیت اقتصادي تشویق فعاالن اقتصادي به فعالیت بیشتر جهت دستیابی به رشد اقتصادي باثبات و 

ولوژي رسوم و ایدئوها، قوانین، آدابها و مشخصات نهادي اقتصاد یک سرزمین، شامل سازمانویژگیبه 

 از سوي دیگر،ا ثبات اقتصاد کالن دارد. محیط ب یک محیط امن اقتصادي ارتباط تنگاتنگی باارتباط دارد. 

عملکرد اقتصادي یک کشور آسیب  ثباتی سیاسی بهبی .اي جدا از امنیت سیاسی نیستمقوله امنیت اقتصادي

فی بر عملکرد من تأثیرناپذیري طور اجتناباي سیاسی، انقالب، بهههاي متناوب، خشونترساند. آشوبمی

ترین محورهاي اقتصادي به عملکرد بانک مرکزي و استقالل همین راستا یکی از مهماقتصادي کشور دارد. در 

  گردد.آن برمی

مرکزي که بانک این گذار باشد. اوالًتأثیرامنیت اقتصادي به طرق مختلفی  تواند براستقالل بانک مرکزي می

که این امر خطرات ناشی از نوسانات  تري داشته باشدبینیتواند رفتار قابل پیشمستقل از فشارهاي سیاسی می

ها و نرخ بات اقتصادي کارایی سازوکار قیمتدهد و با ایجاد محیط با ثپولی را کاهش می سیاست

اقتصادي کنند. برقراري ثبات گذاران به چنین فضایی اطمینان میدهد، زیرا سرمایهگذاري را افزایش میسرمایه

هاي خصوصی گذاريج سرمایهها پایین است و محتاانداز در آنتوسعه که نرخ پسحالکشورهاي در ویژه دربه



 

11 
 

اي داشته اقتصادي نقش ویژه ایه و تحرك رشدتواند در ایجاد بستري مناسب براي تشکیل سرمباشند، میمی

 باشد.

هاي پولی اريسیاسی تفکیک نماید و از دستک تواند نوسانات اقتصادي را از نوساناتبانک مرکزي مستقل می

احزاب قبل و بعد از هر انتخابات پیشگیري نماید. وقتی بانک مرکزي از نفوذ و فشارهاي سیاسی مصون باشد 

تواند تورم را مهار کند، از کسري بودجه دولت تا حدود زیادي ، بهتر میهاي پولی صحیحبا اعمال سیاست

 تر کند.به تعادل نزدیکنرخ بهره را نیز  بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و

 راهکارهاي پیشنهادي خالصه و )4

اما باید توجه داشت که  ،شودسمت استقالل نسبی بانک مرکزي مفید ارزیابی میحرکت به طور کلیبه

زا بودن درآمدهاي نفتی و متفاوت بودن ترتیبات ها، بروناد ایران اعم از دولتی بودن بانکهاي اقتصویژگی

ها مورد توجه جدي کند که در بحث استقالل بانک مرکزي این تفاوتاجتماعی، اقتصادي و سیاسی ایجاب می

توان با دیدي محدود و شکلی، بحث استقالل بانک با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی قرار گیرند.

هاي نتخاب افراد متخصص در زمینهجمله ابا اتخاذ تصمیمات مناسب ازبایستی مرکزي را مطرح کرد، بلکه 

 ارکان بانک مرکزي این کار را انجام داد. اقتصاد، بانکداري، مدیریت مالی و ... براي عضویت در 

با نگاهی به استقالل بانک مرکزي مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.  قانون بانک مرکزيدر این گزارش طرح 

 بعد باید اصوالً طرح این کنند این است کهطرح فوق وارد می اي که بهطرف یکی از اشکاالت عمدهاز یک

در ایران مشخص شود و سپس براي وع بانکداري بایستی نابتدا  واقعدر .شدمی مطرح بانکداري طرح از

به عبارت دیگر بایستی مشخص  .جمله بانک مرکزي قانون و مقررات تصویب شودهاي آن اززیرمجموعه

 قرار است صورت گیرد و سپس بر اساسهایی آوريچه نو شود در طرح بانکداري چه مقدماتی الزم است و

گذاري و تنظیم آن چگونه باشد، مقررات الزم است،سیستم رگوالتوري چه که  شودآن باید مشخص 

 سازماندهی آن چگونه باشد.

ها و استقالل بانک مرکزي جمله ثبات قیمتاي ازمشخص و برجسته در طرح فوق اهداف ،از طرف دیگر

با توجه  .اهدافی را دنبال کند تواند چنینبانک مرکزي نمی توان بیان کرد کهت میئمطرح شده است. به جر
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هاي ها، بیشتر گروهبه گستردگی اقتصاد ایران، نبود دستورالعمل واحد و مواجه با ترکیبی از دستورالعمل

زنی هاي چانهوجود قدرتکنند. لذا ها را مشخص میمشیزنی که دارند، خطنفوذ و بر اساس قدرت چانهذي

گردد که موجب کاهش استقالل و آزادي بانک مرکزي میهاي فعالیتهاي گسترده در منجر به ایجاد پیچیدگی

 شود. بانک مرکزي می

، تنوع زیاد مشکل خلق پولساختار بروکراتیک بانک مرکزي، جمله از ،اشکاالت متعددي در طرح مذکور

حذف ارکان مهم بانک ، ساختار نامناسب براي بانک مرکزيگذاري در زمینه خرید ارز، ابزارهاي سیاست

عالی، ورود اعضاي اجرایی در امر  هیئت، غیراجرایی بودن اعضاي عالی بر بانک مرکزي هیئتتسلط ي، مرکز

، تبدیل بانک مرکزي به بانک دولت، استقالل در امر حسابرسی، عدم نظار هیئتماهیت  تغییرگذاري، سیاست

و عدم رعایت اصول نظارتی  عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی، گویی بانک مرکزيعدم شفافیت و پاسخ

ه ئراشود که با شعار استقالل بانک مرکزي همخوانی ندارد. لذا در همین راستا پیشنهادات زیر امشاهده می

 گردد: می

بایستی  ،رسد قبل از تصویب طرح قانون بانک مرکزينظر میبه بررسی و تصویب طرح بانکداري: -

و پس از مشخص شدن  بانکداري مورد بررسی قرار گیرد خصوص خود نظامتر دری جامعطرح

. اگر نظام مالی اعم از بانک، چارچوب نظام بانکداري، به طراحی ساختار بانک مرکزي پرداخته شود

حل مشکالت موجود توان انتظار ، مینحو درست اصالح شودبورس و بیمه با یک طرح مطلوب به

 را داشت.

که دانش کافی و قواعد مرکزي درحالیافزایش استقالل بانک  بازنگري در قوانین و مقررات پولی: -

چندان مؤثر نخواهد  ،و مقررات روشنی براي سیاست پولی و ابزارهاي سیاست پولی وجود ندارد

این نهاد  گو کردنحل، اصالح مقررات بانک مرکزي و باالبردن نظارت بر این بانک و پاسخبود. راه

 هاي مسئول است.دستگاهمقابل در 
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با توجه به مشکالت ساختاري که در بخش مالی  در بخش مالی: يساختاربرطرف کردن مشکالت  -

هاي گسترده، وابستگی به درآمدهاي نفتی، نبود یک نظام مالیاتی کارآمد وجود دارد (کسري بودجه

 مشکالت بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت.  ،مشکالت حل نشوداین زمانی که و...)، تا 

در طرح قانون بانک حاکمیت شرکتی اصول براي کارکرد صحیح  رعایت اصول حاکمیت شرکتی: -

عامل باید  هیئتهمچنین . وندگذاري، اجرا و نظارت از هم تفکیک شهاي سیاستباید بخشمرکزي 

 .ارت بر بانک مرکزي ورود پیدا نکندگذاري و نظدر محدوده اجرایی عمل کند و به امر سیاست

گویی بایستی دستگاهی مستقل از منظور افزایش شفافیت و پاسخبه :گوییتقویت شفافیت و پاسخ -

عهده داشته باشد. همچنین بانک مرکزي وظیفه نظارت بر بانک مرکزي و مجموعه سیستم بانکی را بر

 درستی تبیین گردد.کار کشف تخلف نیز بایستی بهوم مالی و سازئجرا
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